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Francie a Evropské hospodářské společenství

Souboj generálů
V prvních letech druhé světové války byl průběh událostí na frontě
pro každého demokrata značně neradostný.
Rána za ranou dopadala na spojenecké armády. Padla prakticky celá
Evropa, ruské armády byly na ústupu, Němci stáli před branami Egypta
a americká tichomořská flotila odpočívala na mořském dně. Na povrchní
pohled se zdál být možný jenom jeden konec.
Ale zatím co na frontě pokračovaly německé triumfy a západní porážky,
v zázemí pomalu rostla síla spojenců. O výsledku celé války pak nakonec
nerozhodly jenom jednotlivé úspěchy či neúspěchy na frontách, ale pře
devším to pomalé a neokázalé síleni zázemí.
Průběh studené války, jak jsme ho byli v uplynulých letech svědky,
dá se docela dobře přirovnat k oněm temným měsícům druhé světové války.
Na frontách studené války jsme šli od porážky k porážce. Sovětské
úspěchy pokračovaly v zdánlivě nekonečné řadě, docházelo k novým a no
vým komunistickým průlomům, a mnoho území bylo ztraceno.

potíže, nezbytné pro ko
munistické převzetí moci.
Jenomže ono to všech
no tak docela nevyšlo.
Z evropských kolonií už
toho zbývá hodně málo,
ale místo komunistické
revoluce přišla revoluce,
s níž žádná komunistická
"plánovací komise” ne
počítala. A je to revolu
ce, která se možná na
vzdory své nenápadnosti
zařadí mezi největší mez
níky lidských dějin.
Dnes se zdá, že mezi
kolosem Spojených států
na jedné a kolesem SSSR
na druhé straně vyrůs
tá pomalu kolos západní
Evropy, jehož hospodář
ská produkce již teď
p ř e s a h u j e produk
ci USA.
(Pokračování na str. 2)

Netečnosti a lhostejnosti je u nás hodně,
až to škodí. Fráze jdou do pera od psacích
stolů, nejdou z dolů, hutí, z polí. Tam se dělá
rukama. Ovšem fráze se i tam často může trans
portovat. Fráze je manifestem netečnosti, ne
dbalosti a lenivosti. Často mne napadá, že. člo
věk, který se špatně, frázovité, abstraktně vy
jadřuje, to nemůže ani dobře myslet... Frází
lidi nikdo nevychová. Práce a zase práce, tvor
ba prověří náš postoj pro dnešek, ale i pro
budoucnost.
František Hrubín

UŽITEČNÉ PROBUZENÍ

Ať už je nárok Indonésie na Západní Novou Gui
neu oprávněný nebo ne, zdá se jisté, že mu bude
vyhověno. To staví Austrálii poprvé v její krátké
historii do sousedství s velkým asijským státem, a
to zrovna v místě, které je pro Austrálii samou vel
mi nevýhodné. A ať už řešení novoguinejské krize
bude jakékoli, je jisté, že Austrálie nebude moci spo
léhat na to, že její nový soused bude přátelsky na
laděn. Snad to nejlepší, več lze doufat, je chladná
neutralita Indonésie, kdyby došlo ke krizi v jiné
části jižního Pacifiku.
Indonéská výbojnost vytrhla Austrálii ze spánku,
který byl kolébán pohádkami o “zeleném opevnění”
džunglí jihovýchodní Asie a o “modrém opevnění”
oceánů. Australané se najednou probudili a shledali,
že přes noc se naskytla znepokojující a velice reálná
možnost branného ohrožení australské pevniny z
odrazového můstku, který je znepokojivě blízko.
Jak to obyčejně bývá, ozvaly se hlasy nejoptimisAle jako kdysi, i ten pě hospodářská jednot zem nedokonalosti všech
tičtější a nejpesimističtější. Ozvaly se hlasy, které
tokráte rostla a roste v ka, o níž se ještě do ne komunistických předpo
hlásaly, že se nic nestalo, a že bude stačit nějak roz
zázemí za západními li dávna mluvilo jenom ja vědí. Komunisté se dlou
šířit Colombský plán a zvětšit obchod, aby se ze Suniemi síla a odolnost spo ko o hodně mlhavé mož ho ve shodě se svým
karna stal blahovolný soused a věrný Pátek austral
ského Robinsona. Černí pesimisté začali ohledávat
jenců, která bude mít nosti v hodně vzdálené učením domnívali, že
stupeň nepřipravenosti australských sil k odražení
jednou rozhodující vliv budoucnosti.
stačí zbavit evropské
případného vojenského útoku.
na konečný výsledek
Do politické arény se vrhli liberální váhalové
Evropské hospodářské mocnosti jejich koloniál
dnešního zápasu.
a labourističtí pokritci. Ačkoli novoguinejská krize
společenství je v určitém ních zásobáren, aby se
trvá už přes měsíc, neví nikdo, co vlastně liberální
hospodářské
smyslu největším důka dostavily
Evropské
vláda zamýšlí podniknout. Zdá se, že nejméně to vědí
spolkoví ministři. Vůdci oposice Callwellovi bylo
hospodářské společenství
ovšem hned všechno jasné. Sukarno je napodobitel
Ideologické rozpaky československých komunistů
Hitlera a Austrálie by měla zaharašit zbraněmi. OJádro toho nového zá
kolnost, že toto říká vůdce strany, která ještě ne
padního sílení leží ten
dávno brzdila pokusy o vyzbrojení a která veřejně
tokráte pro změnu v
vystupovala proti vyslání australských oddílů do
Evropě. Jeho nejvýraz
Problém je to složitý: (1.) jak vysvětlit skutečnost, že pravá hrůzovláda Malajska, ohroženého komunistickou agresí, kvali
nějším důkazem je neče komunistické strany vypukla v době Gottwaldova předsednictví KSČ a jeho fikuje takové řeči jako nepokryté pokrytectví.
Střízlivé hlasy jsou obyčejně slyšeny až naposled.
kaně rychlý pokrok tzv. presidentství, (2.) jak vysvětlit, že Gottwaldovo stáří bylo zastíněno jednak
Ty říkají zhruba toto: Západní Nová Guinea je ztra
Evropského
hospodář Slánským, představitelem stalinismu, jednak Novotným, který sloužil témuž cena jak pro' Holandsko, tak pro západní nebo prostalinismu, (3.) jak z presidenta Dovršitele (málo lidí si bude ještě pama západní svazek národů. Není pravděpodobné, že by
ského společenství.
V průběhu několika tovat tento lichotivý titul, dávaný Gottwaldovi komunistickými novináři), došlo k nějakému přátelskému soužití obou příštích
novoguinejských států. Naopak je pravděpodobné, že
mála let vyrostla v Evro udělat churavého a stárnoucího vlastence, který za nic nemohl.
hranice mezi indonéskou a australskou Novou Gui
neou budou uzavřeny nejen džunglí a horami, ale
Násilný středník
Víme všichni, že nej
také umělými přehradami. Austrálii zbývá v dané
Štědrovečerní kuba
jednodušší vysvětlení by
Současná ideoldgie K- situaci jen úloha pedagoga, který má za úkol při
/
bylo takové, jaké dával:
SČ vyrobila v životě Kle pravit k maturitní zkoušce žáka první obecné v době
Rudé právo rádo podává svým čtenářům vánoční
hitlerovské
prázdnin.
myšlenky materialisticky. Odtud nadpis článku, který služebníci
menta Gottwalda násil letních
Jednou z možností, jak alespoň částečně zabezpe
se původně v Rudém právu jmenoval “Věc nás diktatury: že poslouchali ný středník. Je to rok
čit nezávislost australské části Nové Guineje by mohl
všech” a vyšel na Štědrý den. Rudé právo v úvod rozkazy "shora”, v tom
1948.
být pokus o vytvoření jihomořské federace, složené
níku zjistilo:
to případě moskevské
“Důležitým klíčem k mírové budoucnosti světa rozkazy.
Můžeme citovat z z bývalých britských a francouzských koloniálních
držav, k níž by se australská Nová Guinea mohla
zůstane i nadále hospodářská a vojenská síla socia
článku stranického mě připojit. Obtíže takového projektu jsou ovšem zřej
listické soustavy. Budeme-li pracovat a dosahoval
Jenže komunisté si ne síčníku Nová mysl (pro mé. Francouzi mají potíže s bývalými koloniemi
úspěchů jako dosud, budeme-li cílevědomě upevňo
vat svou obranyschopnost, budeme-li kapitalismus mohou dovolit tuto otře sinec 1961). Zde je por daleko blíže než v Tichomoří, a Angličané takticky
v ekonomickém soutěžení dále předhánět - pak si panou konkurenční frá trét tatíčka Gottwalda ustupují z kolonií na všech stranách. Bez záruk vel
mocí by se žádná tak exotická federace nemohla
netroufnou.”
před rokem 1948:
udržet při životě ani rok.
Je vskutku dojímavé, jak vnímavě a citlivě dovede zi. Dělají, co mohou, ale
Ačkoli poměry na sever od Darwinu nejsou vůbec
". . .Soudruh Gottwald
šmok v Rudém právu rozehrát vánoční city pracu vysvětlení skřípe jako nebyl velkým osvědčeným nadějné, přece alespoň v něčem by mohly prospět.
jících dialektickým protikladem “vojenská síla so namazaná cirkulárka.
Především by měly připomenout australským ostro
cialistické soustavy” a “obranyschopnost”. Pak si
bojovníkem, vůdcem a vanům, že obranný kordon je už proražen u samých
netroufnou. Pak si netroufnou ti, kteří dávají před
Nové vydání Dějin K- hybnou pákou strany, bran Austrálie. Za druhé by měly dát rozumným
nost zachovat alespoň vánoce míru, nikoli “obra
SČ
(viz str.5) dokonce osvědčeným organizáto politikům obou hlavních stran příležitost, jak ná
nyschopnosti”’ a “vojenské síle.”.
zorně vyložit australskému voliči, že doba přeplně
Hned po citované pasáži v Rudém právu přijde obvinilo
popraveného rem lidových mas . . .
ných masných hrnců je pryč, a že, nikdo v Austrá
pravý vánoční motiv: kuba, tentokrát s velkým K. Slánského z porušení
Patřil mezi nejlepší lii nemůže očekávat udržení životní úrovně ani po
“Potvrzuje nám to i případ Kuby, malé země,
propagandisty tvůrčího litikou Bílé Austrálie ani bez podstatného zvýšení,
ležící 130 km od amerického pobřeží. Stát se to, co principu kolektivního ve
výdajů na vojenskou obranu pevniny. Za třetí by pak
se stalo na Kubě, před lety - kdy si ještě imperialis dení, to v letech 1948 - marxismu - leninismu . . . měla novoguinejská krize roztočit kola vládní správy
mus beztrestně dělal, co chtěl - pak už dávno byla - 1951, v době, kdy pod Se jménem Klementa teritorií, aby bylo možno co nejdříve předat správu
kubánská revoluce americkou námořní pěchotou Stalinovým absolutismem Gottwalda zůstane na australské N. Guiney a Papuy do rukou domorodců.
smetena. Dnes to však nejde. Za spravedlivou věcí a Beriovým gestapem ne vždy spojeno vítězství le
Poslední důsledek krize na Nové Guineji je nej
kubánského lidu stojí mohutná síla Sovětského sva
zu i ostatních socialistických zemí a všechen pokro snili o podobné úchylce ninismu v KSČ, velké bo zřejmější. Austrálie by se měla, aniž by přestala
ani soudruh Malenkov je strany za kapitalismu hledat přátelství nekomunistických asijských států,
kový, mírumilovný lid světa .. .”
snažit o další prohloubení a rozšíření svazků se Spo
Je to typický symbol vánoc 1961: malá země na ani soudruh Chruščov.
(Pokračování na str. 2) jenými státy, neboť je sice možné stavět mosty s
prahu Spojených států, mírumilovná a skromná, kte
Asií, ale není je možné založit na ničem jiném než
rá udržuje druhou největší armádu na celé západní
na amerických pilířích.
polokouli, vyváží cukr a dováží letadla a tanky. Ru
Published by Fr. Váňa,
Budou-li v důsledku událostí v Holandské Nové
dé právo nemohlo zahájit svůj úvodník logičtěji:
8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
Guineji tyto podmínky splněny, pak naše dnešní ne
“Jsou Vánoce a za několik dní se náš život pře
Printers: Bussau & Co.,
příjemné probuzení sice zůstane nepříjemným pro
houpne do nového roku...” Je poučné vědět, nač
6 Elizabeth St.. Nth. Richmond, Vic.
buzením, ale přinese také trvalý užitek.
jun
kdo myslí při vyslovení slova vánoce.
vm

Mumie Klementa Gottwalda
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Souboj generálů
(Pokračování se str. 1.) což mu většina Francou
Překážky na cestě
zů silně zazlívá z roz
Konečný úspěch Ev ličných- pohnutek. Jedni
ropského hospodářského chtějí mír téměř za kaž
společenství je pravdě dou cenu, druzí mír po
alžírských
podobný, nikoliv však porážce
jistý. Jsou nepředvída vzbouřenců.
telné možnosti, které by
Mezi blátem a louží
mohly podstatně oddálit
De Gaulle se tak ocitl
chvíli konečného úspě v dvojím ohni. Na jedné
chu. Komunisté učiní straně stojí domácí Fran
všechno, co je v jejich couzi, kteří už toho krvá
moci, aby rozbili sjedno- cení mají dost, na druhé
covací snahy na západě alžírští kolonisté, kteří
Evropy. A jsou i udá se domnívají, že se má
lostí mimo jejich kontro za jejich "alžírská prá
lu, které by jim mohly va” krvácet do posled
hrát přímo do ruky.
ního muže.
Konečný úspěch Ev
Jejich stanovisko je
ropského hospodářského podporováno "podzemní
společenství závisí pře armádou” (SAO) gene
devším na trvalé účasti rála Salana, jednoho z
Německa a Francie, a vůdců posledního zlikvi
právě Francie vypadá dovaného puče v Al
jako nejzranitelnější člá žíru.
nek celého řetězu.
Když se generál de
Gaulle dostal k moci, je
ho autorita byla neohrozitelná a jeho populari (Pokračování se str. 1)
ta téměř stoprocentní. . . . , hrdinská epocha ná
Začátkem roku 1962 už rodně - osvobozeneckého
tak stoprocentní není a boje, konečná porážka
jeho autorita může být vykořisťovatelských tříd
každým okamžikem vy a upevnění demokracie v
stavena útoku té armády, Československu v letech
která ho kdysi povolala 1945 - 1948 a slavné úno
rové vítězství nad re
k moci.
De Gaulleoví se po akcí.”
dlouhé době politického
Po roce 1948 se prý z
chaosu podařilo obnovit Gottwalda stal hradní
stabilitu státu. Nepoda pán, čímž trpěl stranický
řilo se mu však dosud život. Slánský a jeho vy
ukončit válku v Alžíru, volení se zmocnili vedení

Salanův vliv byl až
do nedávna omezen na
Alžír. Události posled
ních měsíců však nasvěd
čují tomu, že se začíná
šířit i ve Francii. Leh
kost, s níž jsou prová
děny jeho teroristické
akce, nasvědčují tomu,
že musí mít stoupence
především v důstojnic
kém sboru armády.
Nebezpečí zleva

Okamžik konečné do
hody v Alžíru byl dlouho považován za vytou
žený okamžik, v němž
většina'
francouzských
potíží zmizí s povrchu
zemského.
Dnes se zdá být prav
děpodobné, že právě ten
okamžik bude znamením
k novému útoku proti
de Gaulleovu režimu.

Přidá-li se podstatná
část armády k Salanovi,
de Gaulle se bude mu
sit opřít o ostatní organisované složky národa,
na něž se může více spo
lehnout. A dojde-li k ob
čanské válce, nebezpečí
nebude jenom zprava.

ADVOKÁT

Milan Kantor
doktor práv Karlovy university v Praze,
LL. B. Melbourne, Barrister & Solicitor
Nejvyššího soudu Viktorie,

oznamuje, že uzavřel poboční kancelář v
134 Albert Street, East Melbourne
a otevřel n o v o u odbočku v
20 Coleridge Street, KEW

Úřaduje hlavně v normálních úředních hodinách
nadále v kanceláři na

480 Bourke Street, Melbourne - City
Nová "lidová fronta”,
Telefon MY 1621
vedená komunisty, by se
stala reálnou možností, a
V NEDĚLI 28. LEDNA 1962 SE KONÁ NA
následky jejího vzniku
farmě “ŠUMAVA” u Belgrave první zápas v nohej
ještě nelze dost dobře balu . . . Vyzýváme všechny zájemce, aby se dostavili
odhadnout.
včas.
S.
Rok 1962 se tak může
stát osudným pro Fran
LETOVISKO “ŠUMAVA”
cii, a padne-li Francie,
Locke’s Way, blíže Belgrave South
může se stát osudným
srdečně zve všechny krajany na
také vyhlídkám Evrop
ského
hospodářského
společenství. Nebude pák
kterou pořádá v neděli 28. ledna 1962
záležet na tom, padne-li
v plném lesku, s novým elektrickým osvětlením
za oběť nebezpečí zleva
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
nebo zprava.
-kwHraje 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
bylo významným úspě

TANEČNÍ ZÁBAVU

Mumie Klementa Gottwalda

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH

České

knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St„ ST. KILDA, Vic.

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

-Naše rovyVÁHY ÚŘEDNĚ CINKNUTÉ?
Nedobrý chléb bývá často příčinou nespo
kojenosti obyvatel našich měst a vesnic. Pra
málo jsou spokojeni s kvalitou chleba občané
v Mnichově Hradišti. Chléb bývá nedopečený,
někdy téměř uvařený, mazlavý a nechutný. Ani
vzhledem nedělá dobrý dojem. V sobotu a v
pondělí nelze ho takřka získat. V tento den se
prodává pouze na záznamy, učiněné v pátek. A
tak když pracující žena opomene nebo nemá
možnost objednávku včas učinit, zůstane až do
úterý prakticky bez chleba její rodina.
Ani pečivo nepřichází do mnichovohradištských domácností v pořádku a nedělá mnoho
radosti. Zvláště rohlíky: jsou ráno pozdě roz
váženy a nesou přezdívku "gumové”. Pleteňáky bývají chuťově lepší, i když vzhledem ne
pěkné. Sám městský národní výbor však soudí,
že svou velikostí neodpovídají stanovené váze,
jsou váhově menší a měly by být tedy lacinější.
Zemědělské noviny, 22. prosince 1961

strany. Podle článku v
Nové mysli to došlo až chem strany.
Avšak i potom ještě
tam, že:
působily u nás škodlivé
Oběť kultu
vlivy kultu osobnosti "Po únoru 1948 došlo - projevující se i v prák vážnému oslabení ma ci Klementa Gottwalda sové politické práce stra - a poškozovaly činnost
ny. Je však třeba připo strany. Jen. s obtížemi je
menout, že soudruh strana napravovala . . .”
Gottwald, jehož zdravot
Ale přesto ...
ní stav se zhoršoval, byl
Nakonec však prohlá
po svém zvolení presi
sí Nová mysl: "Soudruh
dentem republiky pod
Gottwald přes chyby,
statně méně spojen se ži
kterých se dopustil na
votem strany a lidu . . .
sklonku života - byl pří
Slánský a jeho pomoc kladem komunisty a
níci byli horlivými šiři vlastence . . .”
teli kultu osobnosti, od
Z presidenta - Dovrtrhovali stranu od mas šitele se tedy dnes stal
a ochromovali její čin posmrtný alibista, který
nost. Zneužívali bezpeč se nemohl zbýt duchů,
nostního aparátu, který jež vyvolal. Z komunis
nadřazovali nad stranic tického paladina, který
ké orgány ...”
chladnokrevně obětoval
Jenom váhavě přizná svého nejbližšího spolu
vá Nová mysl, na koho pracovníka
moskevské
se vlastně vztahoval onen spravedlnosti, se stal
kult osobnosti, za který churavějící slaboch, od
pykal Slánský a jeho tržený od "mas” a strany.
ministři:
Článek v Nové mysli
"V té době docházelo byl psán k příležitosti
i u nás (jako všude v výročí 65. narozenin Kle
SSSR a v satelitech - pr.) menta Gottwalda. Bylo
k porušování zákonitosti by zajímavé si přečíst le
a jiným vážným chybám. tošní vydání Dějin KSČ,
Odhalení a rozdrcení zá- kdyby se tohoto výročí
škodnické činnosti Slán dožil sám Klement Gott
vm
ského a spol. v roce 1951 wald.

ZE DNE NA DEN

7.1. Mluvčí pakistanské osob a shořelo několik
vlády prohlásil, že Indové set domů.
shromažďují armádu u — V Káhýře byli 4 Fran
západopakistanských hra couzové obžalováni z po
nic.
kusu zavraždit presidenta
8.1. Při nezdařeném aten Nassera.
tátu na indonéského pre — Holanďané potopili v
sidenta Sukarna byli za novoguinejských vodách
biti tři lidé. Policie zat indonéský torpedový člun.
17. 1. Armáda se zmocnila
kla několik osob.
9.1. Podle zpráv ze San- vlády v Dominikánské re
ta Dominica bude domi publice.
— Finský president Keknikánská vláda žádat
Francii o vydání syna bý konen vyhrál volby 145
valého diktátora generála mandáty. Jeho nejbližší
Rafaela Trujilla, kterého soupeř komunista Aitio
obviňuje ze zodpovědnos získal 64 hlasů.
ti na vraždě šesti politic 19. l. V Dominikánské re
publice došlo k novému
kých vězňů.
11.1. V Peru zasypala le puči. Prozatímní státní
dová lavina s hory Huas- rada, svržená před dvě
caranu šest vesnic. Podle ma dny, se ujala znovu
vlády a po resignaci pre
předběžných odhadů za sidenta
Balaguera jmeno
hynulo přes 3.000 lidí.
vala hlavou státu Rafae
12.1 Ve Stanleyville vy la Bonnellyho.
pukly znovu boje mezi — Portugalsko ignorovalo
příznivci bývalého mi debatu o poměrech v An
nisterského předsedy Lu- gole, kterou vedly Spo
mumby a vládním voj jené národy.
skem.
15.1. Vládní armáda li 20.1. Vůdce oposiční stra
kvidovala odpor proko- ny ha Formóse Su Tungmunistické separatistícké - či byl obžalován z vele
Šlo prý o pokus
skupiny ve Stanleyville. zrady.
vzpoury proti
300 osob včetně místo vojenské
předsedy vlády Gizengy presidentu Čankajškovi.
— Princové
Souvanna,
bylo zatčeno.
Boun Oum a Souphanou— V okolí Melbourne vy vong se dohodli na utvo
pukly velké lesní požáry, ření společné vlády Laopři nichž zahynulo osm su. Podle prohlášení neutralistického prince Souvanny vyšlou na konfe
PŘIPRAVUJETE
SE
NA
CESTU?
renci 14 mocností v Ženevě, která jedná o Laosu,
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt společnou delegaci.

GREYHOUND TOURIST 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

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,

Work. Compensation,
aut, povinné ničení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XI, 2421
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Československá vláda
požádala vládu Argentiny
o vydání válečných zlo
činců Jána Ďurčanského a
Vojtěcha Hory, kteří dnes
žijí v Argentině. Obvini
la je z válečných zločinů
spáchaných v době sloven
ského národního povstání
v roce 1944. Argentinská
vláda žádost zamítla s
odůvodněním, že podle
argentinského práva byly
zločiny promlčeny a že
Argentina nemá s ČSSR
smlouvu o vydávání zlo
činců.
— Koncem prosince zase
dala v Bratislavě Sloven
ská národní rada. Nejza
jímavější projev měl pověřenec zemědělství M.
Chudík. Prohlásil, že vý
kup obilí byl vcelku pře
kročen, nákup živočišných
výrobků že je však ne
uspokojivý.
— Velvyslanec Kubánské
republiky v Praze dr. R.
R. Kouri uspořádal k 3.
výročí vítězství “kubán
ské revoluce” tiskovou
konferenci a seznámil no
vináře s úkoly kubánské
ho čtyřletého plánu.
— Náměstek ministra za
hraničních věcí ing. Jiří
Nosek byl jmenován jed
ním z 8 náměstků gene
rálního tajemníka Spoje
ných národů U Thanta.
Složení náměstků: Rus,
Čechoslovák, zástupce Nigérie a Sjednocené arab
ské republiky, Braziléc,
Američan, Francouz a Ind.
— Antonín Novotný vy
znamenal místopředsedu
Národního shromáždění za
stranu socialistickou An
tonína Fialu Řádem re
publiky. Předání řádu se
účastnili předseda NS
Fierlinger a předseda Čs.
strany socialistické dr. A.
Neumann.
— Do ČSSR přijel k jed
náním guinejský ministr
zemědělství Ibrahim. Byl
přijat Antonínem Novot
ným a čs. ministrem ze
mědělství
Vratislavem
Krutinou.
— Místopředseda Národní
ho shromáždění J. Valo
byl na zájezdu v Řecku,
kde znovu veřejně žádal o
propuštění komunistické
ho novináře a politika Manolize Glezose z vězení.
— Začátkem roku 1962
nastoupilo do dolů Ostrav
sko - karvínského revíru

6.000 brigádníků, z toho
polovina natrvalo nebo na
dlouhodobé brigády. Re
vír však stále trpí ne
dostatkem pracovníků.
— V roce 1962 dojde mezi
ČSSR a Tureckem k pod
statnému zvýšení výměny
zboží. Z obchodního pro
tokolu, podepsaného v Ankaře, vyplývá, že převáž
nou část čs. vývozu bu
dou tvořit strojírenské vý
robky.
—Na oslavy 3. výročí “ku
bánské revoluce” odletěla
do Havany čs. vládní de
legace, vedená místopřed
sedou Národního shromáž
dění dr. V. Škodou. Další
členové: tajemník OV KSČ v Olomouci V. Sněž
ný, předsedkyně JZD v
Chocholné - Valčících a
poslankyně Slovenské ná
rodní rady A. Valigurová.
— V Praze se konal pro
ces se skupinou zaměst
nanců pražských jatek, z
nichž někteří prý “nakrad
li víc než 20 metráků sád
la”. Řidič A. Ježek dostal
sedm a půl roku žaláře,
řezník J. Pánek čtyři a
půl roku, vedoucí prodej
ny M. Hurťáková 4 roky,
bývalý velkouzenář V. Ko
řán 9 let, J. Demjan 7 let,
řidič J. Haverland 4 roky,
závozník V. Chytrá 6 a půl
roku, obchodvedoucí A.
Růžička 4 roky, trafikantka z jatek R. Suchá 6 let,
M. Muellerová 6 let, býva
lá řéznice A. Tichá 5 let.
— Pro fotografování na
černo (novomanželů před
radnicí) v Brně byl sou
zen bývalý fotograf Fran
tišek Skácel. Byl odsou
zen na 5 let žaláře.
— “Bývalí kulaci” H. Rosenkranz a J. Torná z
Podlešína, kteří byli pře
řazeni do kladenských do
lů, byli souzeni pro sabo
táž. Rosenkranz dostal 5
let, Torna 3 a půl roku.
— Havíři Hnědouhelných
dolů a briketáren v Soko
lově nastoupili o vánocích
na mimořádné směny, aby
“pomohli zlepšit palivo
vou bilanci”. Za mimo
řádně obtížných podmí
nek narubali 12.440 tun
uhlí.
— Katolické noviny ozná
mily dodatečně úmrtí olomouckého arcibiskupa
dr. K. Matochy. Jeho nás
tupcem se stal prelát Jo
sef Glogar s titulem ka

pitulního vikáře.
— Katoličtí biskupové a
ordináři v ČSSR vydali
polemické prohlášení k
projevu papeže Jana
XXIII., v němž se praví,
že “po více než dvou mě
sících od pronesení pape
žova projevu není nej men
ších známek, že by si pa
pežova slova vzali k srd
ci odpovědní činitelé Zá
padu”. Prohlášení podepsali: košický biskup J.
Čárský, nitranský biskup
E. Nécsey, trnavský biskup
A. Lazík, rožňavský bis
kup R. Pobožný, adminis
trátor českotěšínský F.
Onderek, kapitulní vikář
olomoucký J. Glogar, ka
pitulní vikář pražský A.
Stehlík, kapitulní vikář
brněnský
J. Kratochvíl,
kapitulní vikář spišský A.
Scheffer, kapitulní vikář
litoměřický E. Oliva, ka
pitulní vikář banskobystrický J. Dechet, kapitul
ní vikář českobudějovický
A. Titman a kapitulní vi
kář královéhradecký V.
Javůrek.
— V pražském Průmyslo
vém paláci ve Stromovce
se konal “aktiv” odboro
vých funkcionářů, kteří
vyslechli referáty členů
čs. odborové delegace na
sjezd Světové odborové
federace v Moskvě. Aktiv
zahájil předseda pražské
odborové rady Václav Sa
mek, hlavní referát před
nesl předseda ROH Fran
tišek Zupka.
— Při stavbě dálnice z Ru
zyně do Kladna byly ob
jeveny zbytky pohanského
obětiště, které pochází z
pozdní doby kamenné. V
Třebechovicích pod Orebem byly objeveny zbyt
ky slovanského sídliště z
9. století po Kristu. Valná
část jich však byla zniče
na buldozéry. Zachráně
ny byly pouze nálezy zdo
bené keramiky.
— Zástupci Svazu proti
fašistických bojovníků J.
Volejník a dr. R. Fanfule
byli na tiskové konferenci
ve Frankfurtě nad Moha
nem, kde “předložili” prů
kazný materiál o zločinné
činnosti západoněmeckého
státního sekretáře dr.
Globkeho.
— Čs. vláda projednala na
své schůzi zprávu Státní
plánovací komise a po
věřila jejího předsedu ing.

Výměna čs. špiónů za bývalé nacistické generály

Přiměří ve studené válce
Frankfurter Allgemeine Zeitung z 23. prosince mr. uveřejnil původní
zprávu o jedinečném obchodu, který uzavřela československá vláda se západoněmeckým ministerstvem spravedlnosti v Bonnu. Frankfurter Allge
meine k tomu píše:

Pod rouškou přísného
tajemství byli na bavorsko - československé hra
nici u obce Waidhaus
(Oberpfalz) dne 20. pro
since vyměněni dva čes
koslovenští zpravodajští
důstojníci Altmann a
Langer za tři bývalé ně
mecké generály.
Jsou to českoslovenští
zpravodajští důstojníci,
kteří byli zatčeni a od
souzeni v souvislosti se
špionážní aférou sociál
ně demokratického spol
kového poslance Frenzela.
V případě generálů
jde o 73-letého bývalého
velitele německé policie
v Protektorátu Čechy a
Morava Ernsta Hitzegrada, 71-letého dřívějšího
zplnomocněnce
branné
moci a velícího generála
v prostoru Čechy - Mo
rava Rudolfa Toussainta
a 67-letého bývalého divisního velitele generál
majora
Richarda
Schmidta.

Výměna
německých
generálů za českosloven
ské agenty byla zorgani
zována německým Čer
veným křížem. Oba čs.
agenti byli již před ča
sem převezeni do vězni
ce ve Weidenu poblíž
československých hranic.
Z Weidenu byli Lan
ger a Altmann doprave
ni do Waidhausu, kde
bavorští pohraniční stráž
níci je odevzdali úřední
kům československé po
hraniční stráže.
Celé předání bylo pro
vedeno v takové tajnos
ti, že dokonce i bavorská
pohraniční policie byla
zpravena teprve hodinu
před příjezdem českoslo
venských špiónů na hra
nice.
Frankfurter Allgemei
ne Zeitung oznámil, že
se zdravotní stav němec
kých generálů nezdál být
dobrý. Všichni byli pře
vezeni na hranici přímo
z vězení. Byli vězněni
postupně na Pankráci, na

Borech a v Kartouzích.
Generálporučík Hitzegrad a generál Toussaint
byli vydáni v roce 1946
sovětskými úřady Česko
slovensku. Oba byli od
souzeni k trestu smrti, ale
trest jim byl změněn na
doživotní žalář.

Generálmajor Schmidt
byl naproti tomu vydán
Československu Američa
ny až v roce 1950. Byl
rovněž odsouzen k smrti
a dodatečně byl mu trest
změněn na doživotí.
Československý agent
Altman byl loni odsou
zen
západoněmeckým
spolkovým soudem pro
zemězradu k 6 letům ža
láře. Jeho kolega Langer
dostal 5 let.

Německé ministerstvo
zahraničních věcí prohlá
silo, že má důvody se
domnívat, že komunistic
ké úřady v Českosloven
sku vězní ještě asi 40
bývalých válečných nebo
civilních zajatců.
FEC

Vážné trhliny dodržování socialistické zákonitosti

NA ÚSEKU PRACOVNÍHO PRÁVA
Pražský odborářský deník Práce si koncem prosince mr. silně Stěžoval
na "porušování socialistické zákonitosti na poli pracovního práva”. Přišlo
se prý na "vážné trhliny” v dohlížitelské struktuře odborového hnutí.
Trhliny odhalili okresní prokurátoři, kteří v prosinci prováděli prověrku
"efektivnosti” v závodech.

Nářek pražské Práce
potvrdil starou zkuše
nost. Odboroví funkcio
náři, kteří musí jednat
s dělnictvem v závodech,
pěstují ve většině přípa
dů tzv. "líbivou” poli
tiku a přimhouří oči všu-

de tam, kde straší odbo
rové nebo vládní normy.
Je to celkem přiroze
né, protože žádají-li od
dělníka větší výkon, děl
ník přirozeně očekává
zvláštní odměnu. Není-li
pak o odměnu postará
no v předpisech, musí ji
O. Šimůnka
zpravodaj
stvím o státním plánu v dostat z "černých fon
dů”.
Národním shromáždění.
Č/FEC/Hd
Tentokrát si však Práce vzala na paškál hlavně
kontrolu fluktuace pra
covníků, již má spolukontrolovat závodní vý
fronty. Recept, který nikdy nepoužijeme a po
bor s osobním odděle
užít nechceme.”
ním. Ale to je jenom
Letošní československé vánoce nebyly jen
theorie. Tak např. píše
ve znamení "světového” nedostatku jablek, ale
Práce:

Na okraj čs. vánoc 1961

"Před prodejnami ovoce a zeleniny byly
nekonečné fronty na pomeranče. Čísla nám však
ukazují, že zcela zbytečně. Bylo jich dostatek,
stejně jako masa ...” Takto popisoval česko
slovenské vánoce 1961 Ladislav Válek ve vy i nedostatku železničních vagónů, který ve vý
sílání plzeňského rozhlasu 27. prosince.
zvách československého tisku a rozhlasu rovněž
se zdál nabývat "světových rozměrů”.
Dále se komentátor zmiňoval o nedostatku
Československé listy a rozhlas přinášely den
jablek a utěšoval své posluchače tvrzením, že ně reportáže o tom, jak se všude místo vánoč
jím netrpělo jen Československo: "Projevil se ního odpočinku vykládají v "třeskutém mrazu”
ovšem letos světový nedostatek jablek. Ale pře železniční vagóny, "aby se uvolnily dále pro
ce mělo každé dítě o vánocích své jablíčko ... V oběh, pro dopravu nových výrobků a nového
Západním Němcku stejně jako v jiných kapi zboží".
talistických státech řešili nedostatek jablek po
Bylo by na čase, aby mezi těmito "novými
svém. Zvýšili prostě jejich cenu na 9 až 12 výrobky” byly napřesrok i železniční vagóny,
marek za kilogram. A to byla cena, kterou si aby tisíce lidí v Československé socialistické re
prostě pracující člověk nemohl dovolit. Jedno publice nemusily i příští vánoce trávit v "třes
duchý recept na to, aby nebyly před obchody kutém mrazu” na nákladových nádražích. FEC

"Podívejme se třebas
do np. Regula v Pečkách.
Od 1. ledna 1961 do kon
ce září tu nově přijali do
práce 180 zaměstnanců.
Je ve hvězdách, proč
jen u 44 byl dán souhlas
k přijetí odborovým or
gánem. U ostatních 136?
Jejich přijetí schválila
pouze příslušná pracov
nice osobního oddělení.
Podobně, ba ještě hů
ře, to bylo i s propouště
ním 121 osob, které v té
době odešly ze závodu.
Jen ve třech případech
se touto otázkou zabýval
závodní výbor ROH Ji(Pokračování na str. 7)

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPTA!

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,

v nutných případech telegraficky

22. 2. 1962
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Dějiny Komunistické strany Československa. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1961

Dějiny přepsané a nedopsané
Státní nakladatelství politické literatury v Praze vydalo koncem roku
1961 dlouho ohlašované "vědecké’’ dílo "Dějiny Komunistické strany Čes
koslovenska”. Tyto dějiny byly psány na základě principu kolektivního
vedení, ale přesto zapáchají silně kultem osobnosti. Autorský kolektiv se
skládal z vedoucího Pavla Reimana a z členů autorské komise Gustava
Bareše, Drahomíra Bárty, Zdeňka Bradáče, Miloše Gosiorovského, Františka
Jordána, Jana Kozáka, Jana Křena, Jana Nováka, Jaroslava Opata a Mi
chala Reimana. V redakční radě seděli Bohuslav Graca, Miroslav Klír,
Jarmila Menclová, Julius Šafránek, Jindřich Veselý a Rudolf Vetiška.
Osobnost, jejímž kultem je tento nový dějepravný padělek posvěcen: Kle
ment Gottwald. Dějiny jsou zřejmě rychlejší než komunistický Palacký.
Kniha sama není pro no Antonín Novotný. strany, že jsou už v
zatím v Austrálii po ru Ten zase tvrdil, že se Moskvě vyhlédnuty obě
ce. Free Europe Commit- Gottwald v těchto letech ti, a že "vítr dobré kri
tee však dalo k dispozi- stáhl na Hradčany, ztra tiky” vane od Pankráce.
ci zvlášť zajímavé výňat til styk s masami a stra
V jednom směru jsou
ky, které se týkají let nu přenechal Slánskému. nové dějiny útlocitné.
těsně po komunistickém
Nové dějiny ovšem ne- Studující historie se z
puči a let čistek.
popírají, že Slánský dě nich např. vůbec nedo
Typické pro ně je lal svinstva. Zamlčují zvědí, jak to dopadlo s
např. tato pasáž:
zase jenom, co řekl No "kritizovanými”. Popra
,"V době, kdy komunis votný nedávno zcela o- vy na Pankráci se neko
té a bezpartijní usilova tevřeně: že totiž Slánský naly:
li o splnění a překroče dostal to, co si zasloužil,
"Protože
Clementis,
ní pětiletky, začínaly se že "mašinerie, kterou dal Husák a Novomeský uve stranickém životě ob do pohybu, rozdrtila je platňovali škodlivé burjevovat některé vážné ho-. . .”
žoazně - nacionalistické
záporné jevy, které osla
Kdo ji dal do pohybu, tendence i v praktické
bovaly vedoucí úlohu K- dějiny neříkají, ale kaž politice, rozhodl sjezd
SČ v masách pracují dý ví, že v čele oné ma Komunistické strany Slo
cích . . .,
šinerie byl Antonín No venska odvolat je ze stra
Tyto tendence souvi votný s Gottwaldovým nických a vládních funk
sely se změnou postavení požehnáním.
cí.”
KSČ v zemi a s tím, že
Nikdo nepochybuje o
Byla to tedy KSS a
se stala po Únoru roz tom, že Gottwald neřekl nikoli politbyro s Gott
hodující, vládnoucí stra na zasedání ÚV KSČ v waldem v čele, která li
nou.
roce 1950, že je třeba kvidovala slovenské burÚstřední výbor, zejmé- "provětrat naše organi žoazní nacionalisty, z
na Klement Gottwald, zace ... a nejenom orga nichž Clementis to za
často
varoval
před nizace, nýbrž i vedoucí platil životem.
zpychnutím, před zne kádry, krajské sekretáře
Také aféra Šlingova,
užitím moci, k němuž . . . bez ohledu na osoby jíž začal řetěz zatýkání
měli sklony někteří ko a bez ohledu na nás,”
sionistů a nepřátelských
munisté . . .”
Nikdo ovšem taky ne agentů v aparátu strany
Toto tedy říkají úřed pochybuje, že když tak a vlády , byla prý ve zna
ní dějiny KSČ. Něco ji hle začne mluvit předse mení "Gottwaldovy” vý
ného řekl ovšem nedáv- da vasalské komunistické zvy ke kritice. Je čím dál

Pád pana Fajsta
Karel Poláček

Napadlo hodně sněhu a bylo ho čím dál tím víc.
a já jsem byl rád.Pročež jsem vytáhl své sáňky a
stavil se pro Evu Svobodovou, jelikož mne žádala,
abych se pro ni stavil. Pak jsme šli na Bulín, kde
se krásně sáňkuje, a bylo tam hodně hochů, jakož
i jiných dětí. A když jsme byli docela nahoře, tak
jsme si sedli na sáňky, já jsem sedl napřed a Eva
vzadu a ona se mne držela. A jeli jsme dolů velice
rychle, pořád rychleji, až to bylo strašně rychle, a
Eva se mne držela velice silně. Bylo to krásné, zmrzlý
sníh lítal na všechny strany a já jsem slyšel, jak
vítr křičí: “Holá!” Eva vejskala strachem, ale já
jsem jí pravil, že nemusí mít strach, když já rejduju,
tak se nemůže nic stát. Ona pravila, že teda se mnou
už nikdy nebude mít. strach, ale že vejskat bude
stejně, protože to tak rychle jede.
Bejval Antonín pravil, že je dobře, že je tolik sně
hu, protože budeme dělat Eskymáky. Pročež jsme
dělali chatrče ze sněhu a Bejval pravil: “Já jsem
Nanuk, člověk přírodní.” My jsme všichni uznali,
že je Nanuk, a kořili jsme se mu. A potom jsme
jako lovili velryby a tuleně a lední medvědy a byl
s námi Otakárek Soumarů a jemu jsme pravili, že
je medvěd a že je zastřelený. Tak on si lehl a byl
jako mrtvý a my jsme mu jako uřezali tlapy a jako
jsme je pekli nad ohněm a velmi jsme si pochutná
vali. Pak si ale pro něho přišla slečna, vzala ho za
ruku a pravila, že když Otakárek dostane zápal
plic, tak že za nic nebude moct. My jsme pravili,
že taky za nic nebudeme moct, jelikož Otakárek
sám od sebe pravil, že bude dělat medvěda, že bude
jako zastřelený a že mu jako uřežeme tlapy, které

tím zřejmější, že Anto
nín Novotný si ještě no
vé dějiny nepřečetl, když
před měsícem mohl tvr
dit, že se Gottwald čím
dál tím více stranil stra
nického života.
"Na konci června 1951
se sešel ÚV KSČ, aby
projednal . . . podstatné
zlepšení stranické práce.
V tomto smyslu vystou
pil v závěru jednání s
velmi závažným proje
vem Klement Gottwald. .
Na základě tohoto Gott
waldova vystoupení vytý
čil ústřední výbor staré
heslo strany: Čelem k
masám!”

A byl to znovu, podle
nových dějin, Klement
Gottwald, který v září
téhož roku kritizoval ne
dostatky v "masové” prá
ci stranického aparátu.
Týž Gottwald, který po
dle nej poslednější -verze
dějin, jejímž autorem byl
Novotný, se v té době
stranil veřejné činnosti a
churavěl.

A podobojí
přijímati svět!
Karel Tomášek

Rampouchy, jen ať se chvěji,
ať je mi trochu blýskavěji
pod nebem zkřehlým do vraního křiku!
V skřípavém čase úrazů a smyků
proč ztuhnout na kost jako hlína?
Vždyť mráz je modrá hořlavina,
jež .pálí na tvářích a v duši.
Já plápolám i pochodněmi uší.
V zimníku jdu si uhořet
a podobojí přijímati svět!

Nedělejte si starosti se stravováním
o své dovolené na

GOLD OOAST V QUEENSLANDU
Zavolejte 2 - 2006

SURF RIDERS Continental Restaurant
Main Beach, vedle Jubilee Bridge
a paní B í n o v á Várn uvaří pravé české jídlo

BUDETE SE CÍTIT JAKO DOMA
D e n n ě : Vepřová, knedlík a zelí, ovocné
knedlíky s tvarohem nebo se strouhankou,
ovocné a makové koláče atd.

,Ale poslední pasáž je
čirá lež zcela v rámci pře
pisované historie KSČ: osobnosti. Neboť je his
"Na základě referátu torická pravda, že Slán
Klementa Gottwalda i ský padl po obsáhlém
referátu,
bohaté diskuze došel obžalovacím
ústřední výbor k názoru, který na zářijovém' za
že hlavní odpovědnost sedání KSČ pronesl An
za vážné nedostatky, kte tonín Novotný, tehdy ta
ré se v práci objevovaly, jemník pražské organiza
ce KSČ.
nese Slánský.”
Antonín Novotný se
Kult osobnosti Kle
menta Gottwalda je tady také nestal jenom náho
nesen až za hrob kultu dou na témže zasedání

jako budeme jíst. A Bejval ještě pravil, že s Otakárkem není žádná hra, jiný by by rád, kdyby mohl
dělat zastřeleného medvěda.
A jeden po druhém jsme pravili: “Fuj, fuj, nehrám!” a už jsme si nehráli a šli jsme domů a já
se bál, aby se Otakárek nenachladil, že by to zase
bylo na mně. Na cestě nám Bejval pravil: “Kluci,
já jsem vynalezl ohromnou legraci, takovou děsnou
legraci, jakou jste ještě neviděli.”
My jsme se hnedka ptali, jaká by to byla legra
ce, ale on pravil, že nám schválně nic neřekne, je
likož bysme to roztrajdali. My jsme pravili, že nic
neroztrajdáme, ale Bejval nic nechtěl říci, až jsme
mu museli přísahat silným hlasem. Tak on pravil.
“Dobře,” a pak pravil, že půjde k Honzovi Pivcovýmu, co prodává karbid, že je s ním jedna ruka a
že Honza mu dá karbidu, co bude chtít. Ptali jsme
se ho, co s tím karbidem, a on odpověděl: “To se
uvidí,” a chytře zamrkal. My jsme také chytře za
mrkali, ale nevěděli jsme proč. Načež Bejval pravil,
abysme přišli večer k jejich baráku, a my jsme pra
vili, že teda přijdem.
Když byl večer, tak jsme přišli k Bejvalovům, a
byli jsme čtyři: já, Éda Kemlink, Čeněk Jirsák a
Zilvar. Zilvar si vstrčil prsty do huby a zapískal
hrozně silně, v okně se objevil Bejval a pravil, že
bude hnedle dole. A přišel a já jsem se ho ptal:
“Máš?” a on odvětil: “Co bych neměl?”, a ukázal
plný pytlík karbidu a bylo ho hodně moc.
Pak jsme šli, Bejval nic neříkal a my jsme taky
nic neříkali a on nás vedl do polí. Když jsme byli
v polích, tak Bejval pravil, jestli víme, že když se
karbid hasí vodou, tak se z něho vyvinuje plyn, kte
rý byv zapálen vydává jasné světlo?
Odvětili jsme, že to víme, a já jsem pravil, že
jsem jednou viděl karbidovou lampu, jak si s ní o
pouti svítil medák na turecký med. Bejval pravil,

vedoucím tajemníkem ústředního výboru KSČ.
Byla to cena za hlavu
Slánského, kterou před
ložil na tácu socialistic
kým humanistům od
Prašné brány.
Vydání nových dějin
KSČ dokazuje, že falšo
vání historie se na dlou
ho nevyplácí. Někdy ani
na krátko.
-tp-

dobře že to víme, pak nám vysvětlil, v čem spočí
vá ten vynález, z něhož bude děsná legrace.
Na poli leželo sněhu velice moc a my jsme ten
karbid zahrabali do sněhu, a když byl zahrabaný, tak
jsme rozškrtli zápalku a chvilku drželi u toho. Za
chvilánku to začlo prudce syčet, pak to chytlo a
hořelo jasným plamenem. Kdo by nevěděl, že je v
tom karbid, tak by si myslil, že hoří sníh, což by
mu bylo divné.
A my jsme šli od toho dál, a když jsme byli dál,
tak šlehaly plameny velice vysoko a bylo velké svět
lo a my jsme se z toho radovali. Musím říct, že to
bylo při cestě, kudy chodíval pan Fajst vždycky kvíčerou, když se smráká, on si chodí do jednoho statku
v Dlouhé Vsi pro mléko, aby si uvařil kaši, jelikož
je sám a nemá, kdo by, mu uvařil. A my jsme če
kali, až půjde pan Fajst.
Taky jo, šel pan Fajst a nesl si punclák mléka a
a koukal a viděl, jak plameny šlehají ze sněhu, i
vykřikl silným hlasem a upustil punclák a my jsme
slyšeli, jak volá: “Chval každý duch Hospodina, já
jsem z toho celý decimovaný.”
- A my jsme se děsně smáli a skákali jsme vysoko,
smáli jsme se po celou cestu, že je pan Fajst celý
decimovaný, a když jsem ležel v posteli, tak jsem
se ještě smál, a když jsem se ráno probudil, tak se
mne maminka ptala, co se mně zdálo, že jsem se
ze spaní smál.
Od těch dob pan Fajst všude vypravuje, že u Dlou
hé Vsi straší, že tuhle jak šel pro mléko, potkal sta
rého Humpála, co loni umřel, jelikož v něm chytla
kořauka, a že mu ten umrlec zastoupil cestu plameny
mu šlehaly z huby, i vzal prý pana Fajta za knoflík
a pravil: “Fajste, Fajste, pomni, ó člověče!”
A pan Fajst pravil, že z toho leknutí dostal ujímání
ní a že ležel jako Lazar a tím pádem že je špatný.
Z knihy “Bylo nás pět"
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Československý svaz mládeže proti trampingu
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

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

Přišla bída na trampové

Sobota. Kočovnický atavismus, propukající s neúprosnou pravidelností, vyhnal na nádraží své
oběti. Chataře, rodinky s množstvím ranců - i pestré skupiny, ježící se slaměnými sombrery. Kytary, které k nim patří, jsou terčem odmítavých pohledů: snad nebudou dokonce zpívat? A
opravdu — místo poklidného chrapotu tlampače tu pojednou zahučí bujné peřeje ve stínu roze
NOVÉ VZTAHY MEZI LIDMI
klaných skal. Alespoň několik hlasů to docela určitě tvrdí, zatím co ostatní, seriózní část nástu
Nový vztahy mezi lidmi? Kdepak, soudruhu. Nás piště, stihá jejich původce ostrými zraky: ocvokované kalhoty, Vysloužilé vojenské bundy, pestré
honí plán, na něco takového není čas. Taky jsme košile, vysoké boty. Samozřejmě trampové. Lichotivé to ohodnocení zrovna není.
malý závod. Ať si to dříve ozkoušejí velké podniky,
Olga Vítková ve Světu v obrazech
kde mají na to uvolněnýho předsedu. Kdybych si
Přišla
bída
na
trampo

pové
pokutováni,
že
tá

nal
i
tej.
Mám
horečku.
"Jirka je vlažným svaměl přibrat k funkcím, co jich mám, ještě nový
vztahy, tak si nevydělám ani na odborářský příspěv vé. Ve stínu posázav- bořili bez povolení.”
Sobota: Balím, jedu zákem - jinak organizo
ky. Naše děvčata mají ke klukům sem tam nějaký ských Kordiller číhá ka
Vládní trampologové ven. Vypijendo grándo. ván není žádný. (Pro
ty vztahy, ale bude to spíš ještě jako po staru. Ně
kdy nám ale taková mládežnice zamotá hlavu. Teda nadská jízdní a v novi ovšem přiznávají, že "on Demižon. Kluci jako pu tože bychom museli cho
nách jim spílá kanadská není tramp jako tramp”. my.
dit na schůze a jezdit
Po výrobní stránce. Příkladně Eva Bláhová.
Tváří se u mašiny, jako když tomu soustružení pěší. Podnikavý režim- Ale pro jistotu si dávají
Neděle: Mestic zatím tam, kam chce klub, to
rozumí nad mistra. Nedávno dělala spoustu koleček. ní dramatik Milan Jariš práci, aby snesli hroma nepřijel. Z Kocáby do by byla otrava.)”
Odvezla první bednu kontrolorovi. Bývalý inkoust, dokonce napsal o tram
du odstrašujících příkla Davle. Rozbalili jsme to - Pohlední episoda je
ale už se u nás zabydlel. Akurátní a spravedlivej.
pech
mravoličnou
hru.
dů.
v hospodě . . .”
vskutku realistická:
Kvalitář přilít za Bláhovou: “Kolik jsi už těch sou
částek sjela?”
Tak
v
citovaném
již
A
jakýsi
člen
"Osady
"Přicházejí tři děvča
Ty tam jsou doby, kdy
‘‘Všechny”, pochlubila se Eva a oči jí zářily jak
čísle Světa v obrazech re pivních skautů” se svě ta. "Čau, Kukaračo!” Komunistická
strana
Čes

sluníčka pod tou načepejřenou papáchou z vlasů.
produkuje autorka re řil reportérům s podob - "Čau, pardi - tohle je
Kontrolor ruce nad hlavou a tryskem za mistrem. koslovenska se pokouše
Pak se oba jak ohaři vrhli na kolečka. Zmetek na la organisovat proletář- portáže "autentický de ným ideovým prohláše Čárlí a tohle Méry z
Brna. Pojedou s náma,”
zmetek, Jen asi deset kusů udělala pořádně. Nej ský tramping a kdy její ník trampské dívky Ma ním:
spíš omylem.
hel”:
"Juchajdá do boudy. oznamuje Kukarača.
intelektuálové
hojně
při

Náramnej malér! Škody přes tři tisíce a jako na
"Pondělí: Jedeme do Když jsme se zabydleli,
Trochu vyděšeni z uschvál se s tím zapojila zrovna do prověrky efek spívali do Trnu.
mů. Hroznej stop. Bary šli jsme opět na pivko. vítání, sledujeme, jak si
tivnosti. Nikdy jsme pro milimetr netrápili člověka,
Vrátila se doba útlaku
se nalil. Chce se mi Ráno - pardon - v po podávají ruce - sepnou
ale závod to neměl z čeho uhrazovat. Výkres dosta
z
dob strašného chána
la Bláhová v pořádku, stroj byl správně seřízenej.
brečet.
ledne jsme se probudili, pravice, sesmeknou vzá
Jindy sjela sérii bezvadně. Tentokrát myslila nejspíš Kubáta, který vysílal ka
Úterý:
Kovboj je po obědě na pivo, potom jemně dlaně kolem pal
na ty čárlstóny, čáči a jiný hudebniny, a co jí vy nadskou jízdní do štěcházelo ze stroje, hodilo se leda pro pionýry do sběru. chovických prérií na kon sprosťák. Mex je nalí nahoru na verandu ma ců a důrazně potřepou.
zat filky, sbalit pingle, Prý pozdrav zálesáků.”
tej. Doma zase řvu.
Zasedali jsme, radili se, pinkali jsme to jeden na trolu oddacích listů.
druhého, ale koneckonců jsme přece nějaké peníze
Středa: Kluci se nali jít na pivo a jet domů Jak to vypadá, ManiZpravodajská služba li, řvou a nezpívají. Ja- - to byl náš program.” tou má pořád mocnější
předepsali Bláhové k náhradě. Holky nám bylo strašně líto, ale nemohli jsme patřičnějc rozhodnout. U- FEC přinesla nedávno
Komunistický mravo- medicínu než rudý duch hradit celou ztrátu za ni, to by znamenalo, že mu doložené zprávy o stu na je jako bombička.
kárce
dopadl na bránic- Marxe a u českosloven
Čtvrtek:
V
prácí
mě
to
síme proplácet všechny zmetky.
Dílně se začalo říkat U smutné Evy, protože cho dené válce proti tramp- nebaví.
Smutná.
Na kém nádraží tři trampy, ské mládeže byl děda
dila zadumaná, jak ten vězeň od Máchova jezera. stvu, osnované jak Čs. čundr nepojedu!
dva to klempíře a jed Nejedlý potřen dědem
Začas se tam na dílně strhl strašnej kravál. Kontro- svazem mládeže, který
Pátek: Prší. Scény v noho zámečníka. Ideo Rodokapsem nejméně o
lor - ten inkoust - se chytil s Vaškem Kopalem, s přichází o členy, tak růz-.
partě. Brečím. Šerif je logicky to bylo fiasko: deset pádel.
hromotlukem, který div nedosáhne nahoru na je
řábníci. Kontrolor se zatím už překřik a jen sípal, nými úřady, které nelibě
nesou trampování.
že tu není systemizovanej za tajtrlíka.
Případ tří portugalských námořníků
Vašek zase mlel dokola, že je to v rámci tole
FEC dodává:
rance. Dneska se lidi dovedou pohádat pořádně jen
"Režim má k proná
kvůli práci. Ani pro ženskou tak po sobě nejdou. Kva
litáři přeskakoval hlas, že je tady, aby měřil dimen- sledování trampů skuteč
ze a ne aby se dal obměkčovat ženským fňukáním. ně dobré důvody: zdá se,
Po pádu polské demokracie utíkalo několik Mikolajczykových spolu
Každý prý má právo se zamilovat, ale nesmí se to
že tramping je v mnoha pracovníků Československem na západ. Bylo to ještě před únorovým pumu poddávat ve služebním čase.
Vašek nato, že mu nejde o ženskou, ale o člověka. případech způsobem pri čem, ale naše úřady je stejně vydaly bez dlouhých cavyků polským komu
S Evou prý chodí Pepík. Objevil se mistr a zastal mitivního protestu mla nistům.
se kvalitáře. Případ je jednou uzavřeneja pro hol- dých lidí proti komunis
Demokratičtí Čechoslováci ten prohřešek proti právu na asyl dodnes
čenčí smutnej kukuč si nenechá zlehčovat autoritu. mu a jeho regimentaci.
těžce nesou. Stydí se za něj tím více, že si uvědomují, jak často v historii
Zmetková kolečka už prakticky neexistují, vyskladA proto musí zasaho se v jiných zemích sami toho práva dovolávali a jak důležitou roli hrálo
nily se, odepsaly. Že se válejí v dílně, to je jiná,
ale nemá to bejt. V papírech jsou sprovozený ze vat kanadská jízdní:
právo asylu v jejich zápasech za svobodu.
světa a obrácený v šrot.
Standardním vysvětlením zmíněného incidentu bývalo kdysi resigno"Největším
nepřítelem
Vašek křičel, že se dá raději k funebrákům, než
vané
pokrčení ramen a doznání, že naše demokracie byla prostě příliš mladá
by zůstal ještě chvíli v dílně U smutný Evy. Nemů trampů je Veřejná bez
že se koukat, jak tam pořád straší kisny se zmetka- pečnost, která se pokouší a nedostatečně zakořeněná, než aby na ni bylo za všech okolností sto
ma. Vzal si pár těch koleček, prohlídl si výkresy, trampy kontrolovat a žá procentní spolehnutí. Následoval hluboký a všechno vysvětlující povzdech,
kolik je na nich tolerance. Mutýroval nad nimi, pak
že by se to v anglosaské demokracii stát nemohlo.
ho napadl nějaký fígl, poopravil kolečka na stroji dá, aby se legitimovali a
Australská vláda však Darwinu z portugalské spěchala svému "nejstar
a podstrčil kontrolorovi. Ten je beze všeho schvá ukazovali potvrzení pří
lil, protože byly podle předpisů. Jen průvodky na slušného místního národ v prvním měsíci 1962 do fregaty Goncalves Zarco šímu spojenci” na pomoc.
ně nebyly...
ního výboru, že mají prá kázala, že stáří demokra a požádali o asyl. Jejich
Nejstarší smlouva o
Poskakovali kolem těch zmetků a hádali se jako
cie není zárukou nepo žádost byla' v Canbeře přátelství a vzájemné po
kdyby šlo přinejmenším o fotbal. V zápalu diskuse vo stanovat v přírodě.
mistr do jedné bedny pořádně kopnul, že se pro Za toto povolení se prý rušitelností práva na a- zamítnuta a všichni tři moci však zůstala oká
valila stěna a kolečka se rozkutálela po zemi.
dokonce vybírá zvláštní syl. Dokázala to na pří měli být deportováni na zale mrtva. Anglie ne
Eva hádku doprovázela pláčem jako na flašinet. poplatek a v některých kladu tří portugalských portugalský Timor.
hnula prstem a svou ne
Prý ani zločinci se nemá věčně připomínat jeho
námořníků, kteří utekli v
Důvody? Menziesova. činnost odůvodnila in
provinění a že od závodu nechce napřesrok ke Dni případech jsou prý tramvláda svůj postoj vysvět dickým členstvím v Brit
žen už ani ty sněženky a ubrus na stole.
luje mimo jiné také tím, ském společenství náro
V sobotu po směně zůstal Vašek ještě s dalšími
Provádíme veškeré práce optické
na brigádě. Pustili se do těch zatracených koleček.
že je Portugalsko nej dů.
přesně, rychle a za levné ceny
Mistr opravoval taky. Zároveň sebekriticky přiznal,
starším spojencem Bri
Goa a Darwin tak po
Že je politováníhodný, proč to, co Vaška, nenapadlo
tánie a členem západního
už někoho dřív. Já jsem s nimi taky fachčil - jako
skytují podivný kontrast.
spojenectví.
za odbory.
V případě, na nějž se
2. poschodí
Eva Bláhová uvařila každému hrnek kafe, vý
Goa a Darwin
spojenecká smlouva s
6
A
Elizabeth
St,
běrového. A taky přinesla víno. Žádný “portáše” Vysvětlení je to znač Portugalskem jasně vzta
- šampaňské chudých, ale vlašský ryzlink po pěta
Melbourne - City ně podivné: Jenom něko hovala, zůstal jeden ze
dvaceti. Protože se známe, láhev jsme načali, až
když poslední kolečko prošlo rukama kvalitáře. Ten
Telefon MF 3256
lik týdnů před darwin- signatářů úplně nečinný.
přeškolený inkoust nám ale neslevil ani čtvrt mi
ským
případem vtrhla in Ale v případě práva na
limetru.
dická
armáda do Goy. asyl tří portugalských
Krucityrken, vždyť já už měl být dávno v dílně.
Přijímáme objed
Podle existující spoje námořníků, na nějž by
Tak lituju, soudruhu, že vás musím opustit. Máme
návky také poštou necké smlouvy bylo po neměla mít nejmenší vliv,
zkrátka pořád co dělat. Na nějaký ty nový vztahy
není u nás čas. Leda, že to dáme napřesrok do vývinností Anglie, aby při(Pokrač.
str. 7)
hledovýho plánu.
Dikobraz, Praha
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UMŘELA NA ÚSVITĚ

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

Otakar Odložilík

(Dokončení)
Za besed s dospělými přišlo na přetřes to i ono.
Když mluvila mezi čtyřma očima se sládkem, zmí
nila se mu i o úmyslu podívat se ještě jednou na
Slovensko. Vnímavý Daněk si vyložil věci po svém.
Když se v neděli Božena chystala k odjezdu, po
mohl jí do kočáru a při tom ji vložil do ruky za
pečetěný list se slovy: “Přijměte to, paní Němcová,
na důkaz mojí vážnosti a upotřebte k Vašemu uzdra
vení a co příspěvek na cestu do Slovenska.”
Kočár přichystaný Daňkem nezamířil k nádraží,
nýbrž k Mlékosrbům. Tam byla Božena i s Jaro
slavem v září 1859 u faráře Františka Šafránka a
nepřicházela tedy docela neznámá. Ve vesnici byly
i malé lázně, takže mohla ospravedlnit pobyt před
zvědavci i před příbuznými s mužovy strany, kte
ří zůstávali v Novém Bydžově.
Nepřála si setkání s mužovým bratrem Františ
kem a jeho ženou, avšak do města se přece vy
pravila a ubytovala se u synovce, který byl do ro
dinných věcí méně zasvěcen než jeho rodiče. Do Byd
žova ji zvali studenti, kteří připravovali prázdni
novou veselici, merendu, jak se tehdy říkalo po
vlašském vzoru. V ovzduší, vytvořeném obnovou
ústavního života, studenti pracovali horlivěji a s
větší radostí než v dřívějších letech. V městě se
měli sejít z celého okolí, z Chlumce, Smidar, Jičína,
Hradce a z Jaroměře, aby zvolili pantátu a paní
mámu merendy. Něco jí o tom pověděl Jaroslav
Goll, jiné věci měla z pramenů, které neoznačila.
Na merendě byla čestným hostem. Potěšila se, když
se shledala s Dorou a Jaroslavem, kteří přijeli s
pražskými studenty. V podvečer šla v průvodu po
městě a zúčastnila se večerní veselice. Na druhý
den ji studenti učinili středem programu. Někdo před
nesl její básnickou. prvotinu Ženám českým a když
skončil, shromáždění provolávalo slávu a zahrnuli
ji potleskem. Neveselá kapitola života jakoby se
uzavírala a věci jakoby se už natrvalo obracely k
lepšímu.
Josef Němec se ovšem brzo dověděl, že Božena
je v Bydžově a že se nechystá k návratu do Prahy.
Napsal jí a když nedostával odpovědi, vypravil se
za ní. Přímý zákrok neměl většího účinku než psaní.
Božena byla rozhodnutá, že pojede do Litomyšle a
že tam zůstane přes zimu. Doufala, že na jaře 1862
bude mít pohromadě tolik peněz, co by potřebovala
k cestě na Slovensko.
III.
Dne 11. září 1861 přijela Božena Němcová do
města, které znala z nedlouhého pobytu roku 1839/40.
Ubytovala se U slunce, avšak na Augustovo dopo
ručení se hned na druhý den přestěhovala k Modré
hvězdě. Ten hotel patřil Augustově příbuzné paní
Tobolářové, vdově s několika dětmi. Hostinský po
koj byl chladný a tmavý, ale Boženě se líbilo za
řízení, které tam našla. Pochvalovala si, že tam má
divan, stolek, věšák na šaty, skříň a také postel. Au
gusta. projevil ochotu opatřit pult, aby mohla psát
v stoje, jak to ráda dělala.
V Litomyšli se Božena Němcová nedočkala jara
1862, ba ani ne vánoc 1861. Začátek byl slibný a v
některých chvílích opravdu věřila, že má zlé časy
za sebou provždy. Augustovi se k ní měli přátelsky.
Pozvali ji na oběd hned ten den, co se přestěhovala
k Modré hvězdě, a v neděli byla zase jejich hostem.
Bylo posvícení, hostina a koláčů dost a dost a dobrých. Když přišly na řadu vážnější věci, také ne
narazila na nic nepříjemného.
Podle smlouvy dojednané 15. září měly sebrané
spisy začít hned, a to tak, že každých šest neděl měl
vyjít sešit o pěti arších. Nakladatel si také přál, aby
Němcová prováděla korektury jiných spisů, které

TRAVEL SERVICE
Telefon MF 6681

měl právě v tisku. Za to měla dostávat zvláštní od
měnu nad to, co bylo ujednáno o platech za spisy
buď přetiskované nebo nově napsané.
Zachovalo se několik dopisů z Litomyšle dceři Do
ře nebo přátelům. Jsou podbarvené důvěřivou ná
ladou a důvěrou, že všecko půjde dobře a hladce.
Kdo je čte ve věrných přetiscích, brzo se zastaví nad
chybami, které nepůsobil chvat nebo chvilková ne
pozornost. Božena Němcová měla upravovat své spi
sy, dokončovat rozepsané kusy, opravovat vývěsní
archy, dodané tiskárnou na stůl U modré hvězdy,
avšak byla tak vyčerpaná tělesně i duševně, že ne
byla s to sestavit dopis.
Augusta chtěl tisknout aspoň Babičku, avšak ani
tu neměl po ruce v novém znění, které spisovatelka,
slibovala. Upomínal, naléhal a nakonec hrozil. Dne
7. listopadu jí poslal nevlídné psaní: “Déle nechci a
nebudu čekat, jak si ze mně dle libosti blazna dě
láte; odevzdejte tištěnou babičku sazeči ja obsta
rám spojeni sám a vy hleďte, by ste Litomyšli brzo
opustila”. Paní Tobolářová byla ovšem do věcí za
svěcená a chovala se k spisovatelce čím dál nevlíd
něji. Němcová si některý den poručila jenom sní
dani, jindy vůbec nejedla, aby dluh nenarůstal.
Josef Němec se dověděl o ženiných trampotách a
jednal rázně. Dne 24. listopadu přijel do Litomyšle,
splatil něco z dluhů a odvezl si ji do Prahy. Nevzpírala se, neodmítala jeho průvod, protože byla ne
mocná na smrt.
Místem posledního zastavení byl byt v domě U
tří lip na Příkopě. V jednom křídle byla administrace
Národních listů, ve které byl Josef Němec zaměst
nán. Zatím co žena pracovala v Litomyšli, smířil se
s Jaroslavem a přijal ho do bytu. Někdy je navští
vil Karel, který se vrátil z Pruska a pracoval v za
hradě na Klamovce za Smíchovem. Nemocnou ulo
žili ve větším pokoji, ale když se jí přitížilo, přenesli ji
přes chodbu do světničky, která se jí více líbila,
protože se tam aspoň chvílemi dostalo něco světla.
Dora sice opatřovala běžné věci v domácnosti, ale
matka nemohla zůstat bez zkušenější obsluhy. Někdy
bylo potřeba zákroku i v noci. Oba lékaři, Josef
Podlipský a Josef Hamerník, věděli, že není naděje
na uzdravení a hleděli jenom ztišit bolesti. Návštěv
nebylo mnoho. Ohlásila se Marie Palacká, provdaná
za Fratiška Ladislava Riegra. Opatřila nejenom pe
níze na zaplacení zbylého dluhu v Litomyšli, nýbrž
i lepší stravu. Umluvila se s několika přítelkyněmi,
že budou nemocné posílat jídlo, které by Dora ne-

Památce Boženy Němcové
Viktor D y k
Šla štědrá dárkyně, šla, každé slovo květ,
šla s okem zářícím a nečekajíc díků.
To srdce horoucí šlo obdarovat svět,
ta hlava nad rakví se vznesla mučedníků.
A došla v kterýs chladný zimní den,
chodkyně křehnoucí, chodkyně unavená,
bez růží, bez slunce, dvě prázdných dlaní jen
a oči vyhaslé a srdce vyloupené.
Toť prostá legenda. Toť příběh očí dvou
a srdce jednoho, jež mřelo bez útěchy.
A v ženě ubité ubila lásku svou
ta země podivná, jež jmenuje se Čechy.

Ze sbírky Devátá vlna.

PARCEL
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Telefon MF 6178

6 A ELIZABETH STREET, MELBOURNE, C. 1
obstará vše pro Vaše cesty do zámoří

Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným

nebo po Austrálii

LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?

LODÍ I LETADLEM

Zašleme za Vás. zboží nejlepší kvality
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.

Hodláte-li přivézt do Austrálie své
příbuzné, spojte se s naší kanceláří.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Nepozorováni čs. po
hraniční stráží, pochodo
vali 29-letý truhlář Rudolf
Zedník, jeho 33-letá man
želka a 4 děti ve věku 13,
12, 10 a 8 let na Štědrý
den zasněženými lesy,
přelezli čtyři řady dvou
metrových ostnatých drá
tů (použili k tomu zaří
zení, kterého užívá po
hraniční stráž), až se do
stali na německou celnici
u Philippreuthu v Bavor
sku, kde požádali o asyl.
Je to po dlouhé době prv
ní přechod, který se v
těchto místech podařil.
—Skupina
exilových
mluvčí podmaněných ná
rodů vydala prohlášení na
podporu Charty svobody
(nedávno zesnulého) lor
da Birdwooda. Za Čecho
slováky podepsal J. Strán
ský.
— V New Yorku zemřel
ve věku 73 let známý čs.
obhájce Jaroslav Mellan.
— Z. Bumbálek .měl v
mnichovském “Domě set
kání“ přednášku o mo
ravských lidových písních
a tancích.
— V rámci “Týdne čs. pol-

ského přátelství” bude v
polském museu v Chicagu
výstava čs. lidového umě
ní.
— Na valné . hromadě od
bočky Čs. národní rady
americké v Los Angeles
bylo znovu zvoleno staré
předsednictvo: předseda
L. Erban, místopř. A. Lešovský, výk. místopředse
da a jednatel B. Smutník.
— Nakladatelství Univer
sum v New Yorku vydalo
sbírku úvah dr. Mirosla
va Rašína “Uhlem na ob
lohu”. Cena 2 dolary.
— Jiří Voskovec" hraje na
Broadwayi jednu z hlav
ních rolí v divadelním
pásmu “Brecht o Brechtovi”.
— Hugo Haas, který nyní
žije v New Yorku, doho
tovil libreto a scénář
svého nového filmu, kte
rý se má jmenovat “Vy
slanec nikoho”.
— Ve Frankfurtě n. M.
zemřel čs. exulant ing.
František Novotný z Čes
kých Budějovic, v Sao
Paulo v Brazílii uprchli
ci Jan Hanzl a Jaroslav
Mrhač.
Č/ND

měla z čeho opatřit. Jeden den v lednu přišla zá
silka z Litomyšle: první sešit Babičky v novém vy
dání. Měla z něho málo potěšení, protože tisk i úprava byly nedbalé. Jeden kus připsala dceři Doře,
druhý své přítelkyni Markytě Šumavské, která ji v
nemoci také navštěvovala. Poslední dopis psaný na
prkénku mezi peřinami, byl určen matce Terezce,
která bydlela pořád v Zaháni a nejstarší dceru pře
žila o dvě léta.
Smrtelný zápas nastal v pondělí 20. ledna. Umíra
la bez prudkých bolestí, jakoby se propadla do těž
kého spánku. K ránu příštího dne vydechla naposled.
Byl leden, zima a do východu slunce bylo ještě více
než hodina.
Pohřeb ve středu 23. ledna 1862 odpoledne byl
slavný. Lidé nedbali mrazivého počasí a vyšli do
ulic, kterými se ubíral smuteční průvod z Příkopu
na Vyšehrad. Bylo už husté šero, když hrobaři spus
tili rakev do hrobu. Češi té doby nevěděli, jak se
postarat o spisovatelku, která jim dala Babičku a jiná
díla, avšak postarali se o posmrtnou poctu ...
*
*
*
Zůstalo mi ještě několik řádků a na ně tedy píši
vzpomínku. Na 21. leden 1912 připadlo padesáté vý
ročí smrti Boženy Němcové. Byl jsem tehdy v druhé
třídě přerovského gymnasia. Ředitelem ústavu byl
Vincenc Vávra, rodák z téhož kraje, ve kterém pro
žila Božena Němcová dětství a mládí. Napsal o ní
roku 1894 knihu Božena Němcová. Pokus životopisný
a literární, který Jsem dostal před několika lety z
pozůstalosti Josefa Kovaříka. K některému dni, blíz
kému padesátému výročí, pozval Vincenc Vávra do
Přerova spisovatelčinu dceru Theodoru - Bohdanu,
která byla svědkem matčina života i umírání, a pře
žila oba bratry Karla a Jaroslava. Počítám-li správ
ně, měla ten rok sedmdesát let. Pamatuji si dobře,
jak stála, vysoká, statná v tmavém zimním šatě, za
stolem v ústavní aule. Z její řeči bych nemohl opa
kovat ani slovo, protože se mi všecko vytratilo z pa
měti. Znal jsem z domu nejenom Babičku, nýbrž i
jiné spisy Boženy Němcové, jak vycházely po seši
tech s obrázky, a tu najednou k nám mluvila její
dcera, která tolik věcí zakusila a pamatovala, věcí
příjemných i trudných, jak byly v životě Boženy
Němcové spleteny k nerozloučení a nerozpoznání.
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.

Vyžádejte si náš ceník.

Telefon TAWONGA 61
*Ceny mírné — Jídlo dobré a hojnost *
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Dopisy redakci:
ODSTALINŠTĚNÍ VE VELKÉM

PRÁVO ASYLU
(Pokračování se str. 4 )

V tragikomedii, v níž ni. Jde o nezadatelnost
__ byla uvedena v život s
běží o svobodu a možná práva na asyl pro po

Citují z dopisu příbuzného v Československu:
“Tušíš asi, že budu měnit v dohledné době adresu,
a že i můj zaměstnavatel se změní. Takový už je
život! Jen ještě nevím, zda se letos vůbec dostanu
na Slovensko. Cíl je totiž v přílišné blízkosti hory,
která se může stát do té doby bezprizornou.
Výhledy u nás v Praze se v budoucnosti taky asi
změní...”
Na vysvětlenou uvádím, že pisatel bydlí na Sta
linově třídě a je zaměstnán v pražských Stalinovýcn
závodech. Píše o cestě do Tater, kde přejmenovali
Gerlachovku na Stalinův štít. Zapomněl se jen
zmínit, že to má naše společná tetička v Gottwal
dově s budoucí adresou taky všelijaké. Zřejmě se
tam teď lidé ohlášeným “odstalinštěním” dobřebaví.
J. K. Adelaide

neobvyklou čilostí Aust
rálií, která v době jejího
původního
podepsání
ještě ani neexistovala.
Zkušenost nás naučila
pozorovat každou udá
lost, která má něco spo
lečného s mezinárodní
politikou, ze dvou hle
disek. Z hlediska mo
rálního a z hlediska rea
listického. Tím způsobem
se může stát a také hod
ně často stává, že člověk
KONKRÉTNÍ ODPOVĚĎ
něco úplně odsoudí, jako
Poláčkovská “Nejminiaturnější miniatura” (HD vyslovenou nemravnost,
18. 12.1961 - pr.) je senzační. Jen jsme se tu s přá ale alespoň rozumí tomu,
teli dlouze dohadovali, zda jde o skutečnou událost,
zda pan Gilowitz na via Barberini opravdu existuje. proč k té nemravnosti
K. J. North Sydney došlo.
Prohlášení o vydání por
ODPOVĚĎ: Důkazem, že ten jistý Gilowitz je kon tugalských
námořníků
kretní osoba, je konkretní římský chlapeček, co slíz
nul konkretní pohlavek na via. Barberini koncem však nespadá ani do té
srpna 1960. Ovšem, chystá-li snad pisatel K. J. zá- to kategorie. Postoj aust
jezd do Říma za zištnými účely, odmítám odpověd- ralské vlády je rozhodně
nost za eventuelní konkretní fiasko. Každý nemá tak nemravný, ale obvyklé
poctivý obličej jako
autor Z. M., Melbourne
"polehčující okolnosti"
realismu se pro něj hle
VOLBA MEZINÁRODNÍ KRÁLOVNY KRÁSY
dají hodně těžko.
V rámci karnevalu “MOOMBA” v Melbourne se
bude konat volba “Mezinárodní královny krásy”,
které se mohou zúčastnit dívky 16 - 261eté, narozené mimo území Austrálie. Budou vystupovat v ná
rodním kroji.
Pro finalistky jsou připraveny hodnotné ceny. Ja
ko první cena je výlet do Evropy pro vítěze a do
provod, úplná výbava atd.
Přihlášky se přijímají do 9. února 1962 do 5. hod.
odp. na adrese: Melbourne Moomba Festival Office,
Town Hall Chambers, 246 Lt. Collins Street, Mel
bourne. Podrobnosti sdělí telef. Mr. Lopez - LF 6024.

i životy tří lidí, zaslouží
"oskara” za slabomyslnost onen mluvčí canberske vlády, který řekl,
že se darwinský případ
nijak neliší od hypothetického případu tří ame
rických námořníků, kte
ří by se dopustili deserce a požádali v Austrá
lii o asyl.
Jenomže právo asylu
je nepsanou výsadou li
dí, kteří jsou doma vy
staveni politickému útla
ku. Československo se
kdysi dopustilo ošklivé
ho činu vydáním pol
ských uprchlíků rudým
diktátorům ve Varšavě.
A Austrálie se dopustí
stejně ošklivého činu, vydá-li portugalské uprch
líky diktátorskému reži
mu doktora Salazara.
Svoboda tří lidí je velká
cena, ale nejde jenom o

liticky utiskované lidi, a
jde o zásadní nazírání na
totalitní režimy.
Tisíce uprchlíků před
komunismem nalezlo v
Austrálii nový domov a
australská vláda něko
likráte odmítla vydat uprchlíky, o Jejichž vydá
ní žádaly komunistické
vlády. Opačné rozhodnutí v případě Portugal
ska může svědčit jen o
jednom: že v očích Menziesovy vlády není dikta
tura jako diktatura. A
to je omyl.
Jsou ovšem stupně zla.
Typ fašistické diktatury
není okamžitě ani zdale
ka tak nebezpečný jako
diktatura komunistická,
a stupeň útlaku v Portu
galsku dá se jenom těž
ko srovnávat s terorem
za Železnou oponou. Ale
základní fakt zůstává
stejný. Portugalsko je

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL. 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

diktaturou, jeho systém
je nesvobodný a jeho obyvatelé žijí v útlaku.
A jako všichni lidé, i
oni mají právo na svo
bodu a měli by mít prá
vo na asyl v každé zemi,
která si říká demokra
tická.
Darwinský případ nu
tí k zamyšlení nad de
mokracií. Tři darwinští
uprchlíci nejsou dosud
na portugalském území
jenom zásluhou veřejné
ho mínění, které se za
ně postavilo. Ten fakt
sám je dostatečným dů
kazem hodnot demokra
cie, v níž vláda nemůže
úplně ignorovat mínění
lidu.
-kw-

Na úseku pracovního práva

ČESKÉ KNIHY

(Pokračování se str. 3) na to, aby nebyli přijí

Neruda: Povídky malostranské 11/-, Palacký: Z
dějin národa českého 21/-, Rais: Západ 14/-, Hašek:
Švejk (4 díly) 65/-, Poláček: Podzemní město 17/-,
Bylo nás pět 15/-, Erben: Kytice 14/-, Šrámek: Stří
brný vítr 11/-, Když léto přihrává 23/-, Plicka: Pra
ha ve fotogr. 45/-, Čtení o Karlu IV. a jeho době
40/-, Lustig: Ulice ztracených bratří .11/-, Peroutka:
Demokratický manifest 20/-; Legenda o sv. Kateřině
60/-; Má vlast (čítanka) 18/-; Vybrané spisy B. Něm
cové (4 díly) 74/-, Čapek: Povídky z jedné i druhé
kapsy 18/-, První parta 10/-, Válka s mloky 11/-,
Zahradníkův rok 16/-, Three Noyels: Hordubal, An
Ordinary Life, Meteor 18/-, Matějíček: Národní di
vadlo 39/-, Hugo: Dělníci moře 27/-, Česká, kuchařka:
49/-; Baar: Pro kravičku 14/-; Bass Rozhíásky 14/-,
Beneš: Rudá v černé 15/-, Bureš: Utkáno z pramenů
14/-, Carpentier: Království z tohoto světa 7/-, Cy
rano: Cesta na měsíc 10/-, K. Čapek: Anglické listy
12/-,Jak se co dělá - O lidech 18/-, Trilogie 19/-,
Faulkner: Divoké palmy 17/-,-Gordon: Skalpel a meč
16/-, Godbucchi: Tahiti nejkrásnější 17/-, Gottlieb:
Cesta k místům 11/-,
Hostovský: Půlnoční
pacient 25/-, Jeřábek: Odcházím, přijdu 11/-, Ji
rásek: Zahořanský hon 13/-, John: Eskamotér Jo
sef 7/-, Kačer: J. K. Tyl 47/-, Klicpera: Čtyři aktov
ky 8/-, Krůta: 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/-, Vrba: Bažantnice 14/-,
Zweig: Nastolení krále 18/-, Vančura: Amazonský
proud 10/-, Bezruč: Slezské písně 21/-, K. Čapek-:
Apocryphal Stories 12/-, Dášenka (angl.) 16/-, Gardener’s Year 9/-, I Had a Dog and a Cat 12/-, Fairy
Tales 13/a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

nak zase stará vžitá
praxe: Osobní oddělení.”
Na dole Gottwald v
Libušině prý prokuráto
rovi řekli vedoucí:
"Na dolech přece po
třebujeme pracovní síly,
bereme, kdo se přihlásí,
tak k čemu by se tím za
PŘI LESNÍCH. POŽÁRECH V POHOŘÍ
Dandenong u Melbourne vyhořel též oblíbený bývaly odbory?”
Nutno přiznat, že na
“Yosemite Guest House” manželů Pospíchatových.
dole Gottwald měli aspoň
razítko ROH, a propoušZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
těcí papíry podepisoval
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
jeden funkcionář.
MATRAVILLE, NSW
Práce ovšem dokazuje,
Volejte večer FJ 7372
že ROH musí dozírat

máni pracovníci s nega
tivním postojem k práci,
aby nedocházelo k admi
nistrativním přeřazová
ním zaměstnanců, čímž se
"vyloučí různé osobní a
příbuzenské vlivy’’.

A pak hlavně. Dělá se
moc přesčasů, aby se do
honil plán. ROH je od
toho, - aby snížilo počet
přesčasových hodin a
tím produkční náklady.
A tím jsme zpátky u
-lidumilné činností odbo
rů v socialismu.

J. K I N D A & CO. PTY. LTD. , nyní

PAISLEY HOME FURNISHERS

PTY. LTD

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 — koberce 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 OCHOTNĚ
PODÁ
M. HÁJEK, tel. MM 6281, večer LU 6585
Kdo šetří, má za tři — protože kupuje u nás!

KELVINATOR — značka kvality

-7-

Nejlacinější automatické odmrazování

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

SLAVIA PORT MELBOURNE
se pilně připravuje na novou sezónu. Mužstvo se
zúčastní poháru AMPOL, který se hraje na hřišti
South Melbourne Criket Club při umělém osvětlení
každou sobotu počínaje 20.tm.
12 klubů viktoriánské federace je rozděleno do
čtyř skupin po třech mužstvech, a vítězové postu
pují do semifinále. Slavia byla vylosována do sku
piny s George Crossem a s nováčkem ligy Lions. Prv
ní zápas hraje v sobotu 3. února v 9.20 večer s
George Crossem, druhý 17. února v Shod. s Lions.
Nově vytvořená viktoriánská federace se úspěšně
uvedla mezistátním zápasem mezi New South Wa
les a Viktorií, který vyhráli hosté před dobrou ná
vštěvou 15.000 diváků v poměru 1:0. Zápas byl úvodem k turnaji o pohár Ampolu.

-8-

HLAS DOMOVA

22.1.1962
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Čs. hokejisté na zájezdech
V prvním lednovém týdnu absolvovala čtyři přední mužstva čs. hokejové ligy několik zápasů
na zahraničních kluzištích, které nepřinesly takový úspěch, jaký by se na úroveň čs, hokeje slušil
a patřil. Příčinu neúspěchu lze vidět hlavně v tom, že všechny tyto teamy si musely předehrát svá
ligová utkání (v pěti dnech tři těžké zápasy), a tak vlastně přijely do ciziny unaveny.
RH BRNO AŽ TŘETÍ V AHEARNOVÉ POHÁRU
Obhájce titulu mistra republiky v ledním hokeji
- RH Brno - skončil v soutěži o Ahearnův pohár
až na třetím místě, když v rozhodujících dvou zá
pasech ve Stockholmu prohrál- s vítězem trofeje Port
Arthur Bearcats (Kanada) 0:3 a s šéstinásobným
mistrem Švedska Djúrrgarden Stockholm 1:3. Brněn
ští hokejisté porazili v této soutěži pouze- švédská
mužstva Soedertälje 5:3 a Vástra Froelunda 11:3. V
přátelských zápasech vyhrálo RH Brno ve Švédsku
nad ligovým Bryneas 7:5 a s Leksandem 13:2.

Těsně před zájezdem do
Švédska sehráli obhájci
titulu mistra republiky - hokejisté Brna - posled
ní svá utkání druhé třeti
ny soutěže, ve kterých po
razili suverénně pražskou
Spartu 5:0 a team Lito
měřic 5:2, a zůstali tak v
posledních deseti zápasech
bez porážky. Jelikož Bra
tislava prohrála nečekaně
vysoko v Jihlavě 2:9, sní
žili brněnští náskok bra
tislavských hokejistů na
pouhý jeden bod.
Všech 12 příslušníků
první ligy má sehráno
nyní po 22 zápasech, to
znamená, že prvních šest
mužstev tabulky bude ny-

ní bojovat o titul mistra
republiky.
Teamy, které skončily
na sedmém až dvanáctém
místě, budou spolu sou
těžit o další pořadí a i o
sestup.
Do první skupiny se
dostala Bratislava (35 bo
dů), RH Brno (34), Spar
ta Praha (30), Jihlava
(29), .Pardubice (23) a
Plzeň, která má, rovněž
23 bodů.
O sestup budou bojovat:
Vítkovice (22 bodů), Kla
dno (19), Chomutov (16),
Litoměřice (12), Litvínov
(11) a České Budějovice
(10 bodů).

TURNAJ VE SKOKU NA LYŽÍCH
Rakousko - německý skokanský turnaj “Čtyř můst
ků”, který byl generální zkouškou předních světo
vých lyžařských skokanů pro světový šampionát v
polském Zakopaném, vyhrál 28-letý finský represen
tant Eino Kirjonen, který však našel velké soupeře
v Rakušanu Willi Eggerovi a ve svém krajanu Silveneioeovi. Vždyť snad jen pád Rakušana Eggera
v prvních závodech turnaje v Oberstdorfu zabránil
tomu, že na stupních vítězů nestál tento 30-letý sko
kanský talent Rakouska, který byl suverénním sko
kanem na obou rakouských můstcích: v Innsbrucku
i v Bischofshofenu. Uvážíme-li, že se v těchto dnech
dostal do dobré formy i východoněmecký represen
tant a olympijský vítěz Helmuth Recknágel, může
me směle říci, že příští měsíc dojde na světovém
šampionátu v Zakopaném k velkému boji o zlatou
medaili ve skoku na lyžích.
Čs. lyžařští skokani, kteří startovali jen na závo
dech v Rakousku, nesplnili očekávání, a skončili v
poli poraženi. Nejlepší čs. skokan ze závodů v Innsbrucku Zbyněk Hubač se dělil v Bischofshořenu s
druhým čs. borcem Drahomírem Jebavým jen o
57. a 58. místo, a třetí čs. representant Jar. Nevlud
se umístil jako 46., což jistě není bilance nikterak
valná.
Jinými slovy řečeno: čs. lyžařští skokani v současné
době na světovou elitu prostě nestačí, a tak nám ne
zbývá nic jiného, než vzpomenout na velké úspěchy
čs. lyžařů v -minulosti. Největšího úspěchu vůbec
dosáhl Čechoslovák Rudolf Purkert, který se na olympijských hrách v r. 1928 ve Svatém Mořici jako
jediný ze Středoevropanů “vetřel” mezi Seveřany
a získal tu tehdy bronzovou medaili.

Josefa Baudyše nar. 1930 v Plzni, Collina Raymona Wernera a Miroslava Motyku.
Zjístíme-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

L i s t á rn a

L. H. Toronto: Díky za
výstřižky. — Dr. V. L.
Mexico: Díky za dopis
— E. T. Oakland: Díky za
foto. — A. M. Berwyn:
Díky za výstřižky. — F.
E. K. Port Moresby: Díky
mem Wilsta CEstrand 3:2, nad BK Boden 6:1, v Ki- za výstřižek. — B. A.
runě hráli nerozhodně s vybraným švédským muž Perth: Díky za výstřižky.
stvem Skelleftea 3:3 a s AIK Alfredshem 2:2.
A. S. Ťhredbo: Díky za
dopis a přílohy. Předáno.
PARDUBICE V RAKOUSKU A ITÁLII
— J. F. Chester Hill: Díky
Dobře representovalo čs. hokej mužstvo Pardubic, za adresy.
HD

které ze 4 zápasů rakousko - italského zájezdu
prohrálo pouze v Celovci 5:7 s místním teamem Klagenfurter AC, za který hraje pět Kanaďanů. Nej
lepší výkon předvedli Čechoslováci v Innsbrucku,
kde porazili domácí IEV 4:1. Ve Vídni vyhrálo muž
stvo Pardubic nad Wiener SEV 7:4 a v Bolzaně nad
SPARTA PRAHA VE ŠVÉDSKU BEZ PORÁŽKY třetím mužstvem Itálie HC Bolzanem 10:1.
Hokejisté pražské Sparty sehráli na svém zájezdu
BRATISLAVA VE ŠVÝCARSKU ZKLAMALA
Skandinávií v rozpětí osmi dnů šest zápasů. V kom
Vedoucí mužstvo 1. čs, hokejové ligy Slovan Bra
pletním složení (i s Roziňákem,. který byl přes pět
roků v koncentračním táboře) zvítězili nad: výbě tislava porazilo v prvních třech zápasech svého zá
rem severního Švédska v Umeaa 5:1, ligovým tea- jezdu ve Švýcarsku slabší teamy: ve Villarsu domá
cí HC 7:2 a Royal Canadian Air Force Baden Baden
8:2, a v Neuchatelu místní Young Sprinters 13:6.
ale neobstálo s kombinovaným teamem ACBB Pa
Hokejová liga
ris, s kanadskými trenéry, působícími ve Švýcarsku,
se kterými prohrálo vysoko 0:3 a 3:7.
RH Brnot mistrem ligy ?

- - Ve zkratce - — 35. ročník Spenglerova poháru v Davosu vyhráli
už po třetí za sebou hokejisté poloprofesionálního
mužstva ACBB Paris, kteří porazili Diavoli Milán
11:5, HC Davos 2:1, a remisovali se švédským tea
mem Forshaga 4:4 a se západoněmeckým mistrem
EV Fuessen 1:1.
— Angličan Martin Hyman se stal vítězem tradič
ního Novoročního běhu Sao.Paolem, když tu nád
herným finišem porazil o pět vteřin bosonohého olympijského vítěze v maratonu Habešana Bikilu Abebeho. Jého vítěžný čas na trati dlouhé 7.400m: 21:24,7
minuty je druhým nejlepším výkonem od roku 1953,
kdy Novoroční běh v Sao Paolo vyhrál Emil Zátopek pod 21 minut.
— Sekretariát “Mezinárodní korespondence” ve Stutt
gartu sestavil v těchto dnech zajímavé pořadí nej
lepších fotbalových representačních mužstev svě
ta v roce 1961. V čele ankety jsou opět mistři svě.a
— Brazilci - kteří vyhráli všech pět zápasů s celkovým
brankovým poměrem 11:5.. Další pořadí: 2. Rakousko,
3. SSSR, 4. Uruguay, 5. Čile, 6. Jugoslávie, 7. ČSSR,
8. Anglie, 9. Itálie, 10. Španělsko, 11. Maďarsko, 12.
Západní Německo atd.
— Americká atletická Unie udělila nejrychlejší že
ně světa, sprinterce Wilmě Rudolphové, nejvyšší vy
znamenání, tzv. Sullivanovu cenu, kterou dostane
vždy nejlepší sportovec roku. Trojnásobná olympij
ská vítězka Wilma Rudolphová - Wardová vytvo
řila v minulé sezóně nový světový rekord na 100 m,
který zaběhla 15. 7. 1961 ve Stuttgartu ve fantastic
kém čase za 11,2 vt.
— Košíkářky čs. mistra Orbisu Praha vyhrály 1. ut
kání Poháru evropských mistryň v Budapešti nad
domácím teamem Vceroes Meteor těsně, ale naprosto
zaslouženě 60:56 b., a mají tak velké šance odvet
ným utkáním v Praze vybojovat si účast v dalším
kole soutěže.
— Házenkářky pražské Sparty postoupily do čtvrt
finále Poháru evropských mistryň, když zvítězily
i v odvetném utkání na domácí půdě nad SNUG
Atlantique Nantes vysoko 16:3. V prvním utkání v
Nantes vyhrály čs. přebornice dokonce 20:2.
— Jednou z největších sportovních událostí Evropy
v letošním roce bude evropský šampionát v lehké
atletice, který bude uspořádán v září v Bělehradě.
Počtem víc než 1000 nejlepších atletů z 29 zemí
předstihne všechna dosavadní mistrovství. Soutěže
budou probíhat na armádním stadiónu na severním
okraji města. Pro trénink za nepříznivého počasí
bude k disposici hala s 75 metrovou drahou.
— Vítězem mezinárodního basketbalového turnaje v
Bruselu se stali košíkáři čs. přeborníka Jiskry Svit,
kteří ve finále porazili team americké armády Big
Blue Heidelberg 75:6,7 b.
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— Mezinárodní lyžařská Unie schválila pro novou
sezónu tyto žebříčky nejlepších sjezdařů světa. Sjezd
mužů: 1. Guy Perillat (Francie), 2. L. Lacroix_(Eran»—
cie), 3. Duvillard (Francie), 4. E. Zimmermann (Ra
kousko), 5. B. Alberti (Itálie). Slalom: 1. P. Stiegler
(Rakousko), 2. Nenning (Rakousko), 3. Mathy (Švý
carsko), 4.Leitner (Rakousko). Obří slalom: 1. B.
Burger a G. Nenning (Rakousko), 3. Schranz (Ra
kousko). Sjezd žen: 1. Hecherová (Rakousko). Sla
lom žen: Hecherová a Jahnová (obě Rakousko). Ob
ři slalom: Hecherová (Rakousko).
— Na mistrovství republiky v krasobruslení v Bra
tislavě zvítězili favorité. V soutěži mužů obhájil
znovu titul mistra ČSSR Karol Divín z Bratislavy,
v soutěži žen Jana Mrázková, ve dvojicích Kubíková - Votruba a v soutěži tanečních párů sourozen
ci Romanovi.
— Mistrovství světa v krasobruslení a tanců na ledě,
které bude probíhat ve dnech 14. - 18. března v Pra
ze, bude se konat už v nové kryté hale tzv. Parku
J. Fučíka. Tato hala pojme 18.400 diváků. Pražského
mistrovství se zúčastní representanti 20 států.
— Šestidenní motocyklová soutěž, tzv. olympiáda
motoristů, se pojede letos od 17. - 22. září v západoněmeckém Garmisch-Partenkirchenu. Loňského ro
ku vyhráli nejvyšší soutěž - Mezinárodní soutěž Němci.
— Střeleckou tabulku 1. hokejové ligy vede po 22.
kole pardubický Dolan s bratislavským Starším. Oba
vsítili, po“ 25 brankách. 3. Jiřík (Brno) 22 gólů, 4.
Havel, 5. Wimmer (Kladno).
— Čs. mužstvo odbíjené Slavia Bratislava vyhrálo
v Marakeši nad representačním teamem Maroka
15:11, 15:9 a 15:11.
— Mužstvo druhé čs. hokejové ligy Baník Ostrava
hrálo na svém ledě s národním mužstvem Polska ne
rozhodně 3:3. Ostravští hokejisté se těžce prosazo
vali proti tvrdé obraně hostů, kteří překvapili dobrou
bruslařskou i technickou vyspělostí.
— V čele druhé hokejové ligy skupiny A je mužstvo
Kolína s dvaceti body před Ostravou se 17 body a
Mladou Boleslavi s 15 body. Skupinu B druhé li
gy vede Sparta Brno s 23 body před Opavou s 20
body.
— Polský časopis “Przeglad sportowy” sestavil po
řadí nejlepších fotbalových střelců Evropy v r. 1961.
Celkem ze 340 branek v mezinárodních zápasech
dal nejvíce Maďar Tichý - 9. Těsně ho následuje
s osmi góly Čechoslovák Kvašňák. “Po sedmi bran
kách vsítili pak: Charlton (Anglie) a Sivori (Itálie).
— Argentinský fotbalový svaz se uchází o uspořá
dání mistrovství světa v r. 1970. Ó čtyři roky dříve
bude světový šampionát probíhat v Anglii.
— Ve středu 10. května byl v Curychu vylosován
druhý ročník Pohárů evropských národů, kterého
se tentokrát zúčastní 29 representačních teamů. Čes
koslovensko, které skončilo v prvním ročníku sou
těže na třetím místě (když po porážce od SSSR v .
Marseille 0:3 porazilo Francii), se utká v předkole
soutěže s fotbalisty Východního Německa. Trofej
obhajuje jedenáctka SSSR.
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