Registered tat
he G. P. O. Melbourne

for transmision by post as a periodícal

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY

FREE CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

Ročník XII.

Melbourne 5. února

1962

Číslo 3.

Komunismus a kolonialismus

Naděje v Kongu
Jsou lidé, kteří se pořád ještě nedovedli zbavit posledních zbytků pocitu bílé nadřazenosti. Proto je jim zatěžko poznat, že je kolonialismus ne
žádoucí nejen z hlediska morálního, ale také z důvodů čistě realistických.
Tito lidé pozorují s úsměškem prodejnost a bezcharakternost některých
barevných neutrálů, dr. Verwoerda vydávají za moderního křižáka v tažení
proti barbarství, nacionální hnutí ztotožňují s komunismem, a každý ne
úspěch nově utvořených barevných států provázejí vševědoucí poznámkou:
"Co jsem vám říkal?”
Snad nic nedalo těmto pozůstatkům zašlých dob takové zadostiučinění
jako události v Kongu, které dlouho připomínaly spíše ochotnickou frašku
než porodní bolesti státu, rodícího se za nejnesnadnějších okolností.

V poslední době se
však množí náznaky, že
to může být právě Kon
go, které jednou ukáže,
jak hluboce se poslední
mužové "bělochova bře
mene” mýlili, a že to
byli oni a ne upřímní od
půrci kolonialismu, kteří
prokázali komunismu ne
ocenitelné služby.
Zmatená samostatnost
Belgie po sobě zane
chala v Kongu lidi vět
šinou na úrovni praprapředků našich prapřed
ků, které nikdy ani v
nejmenším nepřipravila
na dobu, kdy budou mu
sit spravovat své vlastní
záležitosti. Nechala za sebou tříšť nesourodých
kmenů, bez jakýchkoli
vzájemných pout, která
by zaručovala soudrž
nost nového státu. Ne
chala tam také dědictví
mocné důlní společnosti,
která se nemíní vzdát bez
boje svých "práv” v Katanze.

A D. O U L A

Naděje v Kongu ?

Na takovém smetišti
neschopnosti a intrik za
čali se mezi sebou prát
tzv. politici a budoucí
vůdcové dosud neexistu
jícího národa. První se
z vřavy vynořil Lumum-

ba, který byl ochoten
prodat Kongo komunis
mu.. Proti němu vyskočil
jako čertík ze škatulky
ministerský předseda Katangy Tšombe, který byl
zase ochoten prodat
Kongo belgické důlní
společnosti. Mezi nimi
poletoval v zmrzlinářské
uniformě president Kasawubu. Pak byl Lumumba
zavražděn a na jeho mís
to přišel v Praze školený
Gizenga.
Situace byla v té době
asj tato: Tšombe vyhlá
sil v Elisabethville otev
řeně odtržení Katangy,
Gizenga připravoval v
Stanleyville skrytě od
tržení provincie Orientale a v Leopoldville se-

děla bezmocně neschop
ná ústřední vláda.
OSN a Adoula

Spojené národy dělaly
za dané situace, co moh
ly, ale jejich úkol vypa
dal beznadějně. V New
Yorku jim podrážel no
hy Sovětský svaz, v Kon
gu Tšombe a Gizenga, a
vláda v Leopoldville vo
lala o pomoc, aniž by sa
ma pomáhala.
Za takových okolností
přišel k moci ministerský
předseda Adoula, a ni
kdo mu nedával větší na
ději na úspěch než jeho
předchůdcům.
Adoula nedokázal žád
né zázraky. Dokázal
však, potřebuje-li k tomu
někdo důkazů, že schop
ní lidé, dá-li se jim pří
ležitost, se najdou všude,
bez ohledu na barvu je
jich kůže.
Je hlavně jeho záslu
hou, že v naprosté tmě
Konga vysvitla alespoň
jiskřička naděje. Oprav
ňuje k ní Adoulovo
(Pokračování na str. 2)

Ve znamení hospodářských potíží do roku 1962

Novotný mluvil “otevřeně”
"Plněni plánu v procentech, přihlédneme-li k některým nepříznivým
mezinárodním vlivům, na které jsme museli v národním hospodářství reago
vat, je celkem dobré”, prohlásil ve svém novoročním poselství českosloven
skému lidu Antonín Novotný.

Hlas mladého Ruska
Jevgenij JEVTUŠENKO

Historie, to nejsou jenom války
a vynálezy, svazky knih,
to jsou
i vůně
tiché zvony z dálky,
i chvění v trávě, ve větvích.
Bláhoví všichni, kdo ji znají
jen z moudrých řádků ve spisech,
a ne i z chvil, kdy objímají,
kdy pijí, křičí, smějí se.
Je v dějinách příštích, v čase, který letí,
ve všem, co vře a neztichá —
v ramenou žen a v moři,
v pláči dětí,
v kopytech
znících do ticha.
Za velikými všemi myšlenkami
vidiny letí tajemné,
a plují hlasy
sténají a mámí,
a tisíce hvězd a očí žhne ...
*
*
Jevgenij Jevtušenko je nejpopulárnější předsta
vitel mladé generace ruských básníků. Jeho poesie
je neortodoxní a po výtce politická. Hořejší báseň
byla uveřejněna v pražské Práci na Štědrý den 1961.
FEC

Novotný se o nepřiznivých
mezinárodních
vlivech” nijak nešířil.
Nešířil se ani o důvo
dech, které ho vedly k
závěru, že plnění plánu
je "celkem dobré”.
Dvě třetiny jeho pro
jevu byly totiž složeny z
kritiky národního hospo
dářství a stížností na "ne
dostatek kontroly” vý
robních vztahů:

Investiční celky
"Výsledky
(plánu -pr.) jsou snižovány tím,
že nebyly beze zbytku
splněny všechny úkoly,
mezí nimi i takové, jako
je výroba některých in
vestičních celků, které
jsou velmi důležité pro
další rozvoj národního
hospodářství”.
Novotný ovšem při
pustil, že se "nám během

roku projevily také ně
které jiné negativní zje
vy”, a protože motto je
ho projevu bylo "mluvit
otevřeně”, zabýval se ně
kterými slabinami česko
slovenského
hospodářtví.
O stavebnictví řekl:
"Přes řadu zásahů dále
nám vzrostla rozestavě
nost, a to jak vinou sta
vebních organizací tak i
dodavatelů strojního za
řízení . .
Stavební plán se prý
tříští na příliš mnoho
projektech a stavební
průmysl není schopen
všechno dokončit včas.
Decentralisace průmyslu
Další chybou je, že si
po decentralisaci průmys
lu dělají ministerstva a
závody, co chtějí: "Zor
ganizují si výrobu tak,
(Pokračování na str. 2)

Často slýchám a někdy to i vidím napsané
či natištěné, jedno úsloví dobrého vojáka Švej
ka "To chce, klid!” A často si lámu hlavu, proč
to třeba v tom obchodě, v té kanceláři, nad
tím pracovním stolem visí. Pokud to znamená
"nerozčilovat se, netrojčit, neztrácet hlavu, ne
fňukat a nebýt kverulantem”, to ano, to bych
sám podepsal. Ale to můiže mít i jiný smysl.
"Jen se do ničeho nehnat, jen žádnou iniciativu,
jen hodit každou starost, každou povinnost za
hlavu a lebedit si v pohodlíčku a nečinnosti!”
A tohle, ať to potkám kdekoliv, je mi protivné.
Jan Drda

AŽ NA DALŠÍ
Československou zimou 1961 - 1962 šly mrazy, plís
kanice a vlna sebekritiky. Každý, kdo je povinen
psát do novin nebo se veřejně vyjadřovat, objevil,
že se stala velká chyba, která byla odhalena v
Moskvě před dosti mnoha lety. Protože po jejím od
halení vznikly mezinárodní komplikace, když někteří
příslušníci šťaastné rodiny socialistického světa vzali
sovětské řeči o kultu osobnosti a liberalizaci režimu
příliš doslova, rozhodli moudří českoslovenští starší:
chyba se stala, ale nelze z ní vyvodit důsledky. Počká
me do příštího sjezdu a uvidíme, odkud vítr věje.
Když znovu zavál, byl to týž vítr. To už musil vzít
na vědomí i soudruh krajský, odložit stalinský spis
ad akta a nový spis nadepsat: Uvolnění, liberalizace
(až na další).
To je dobře. Ale neméně dobře bude, když se
zeptáme: co se stane s odloženým spisem, který nese
jméno Josefa Visarionoviče, který byl nyní založen k
vyřízeným spisům? Nebyla snad i na něm úřední ru
kou připsána poznámka: až na další? Myslíme, že je
to otázka zcela oprávněná. Pamatujeme si ještě, co
se stalo kdysi emigraci ruské, která podlehla hlasu
sovětské liberalisační vábničky. Vrátilo se jich dost.
O některých jsme pak slyšeli. Odpouštějící sovětský
režim s nimi zatočil na přeskáčku: většina jich byla
likvidována, někteří si polepšili v živoření, někteří
dokonce přežili. Po sladkém volání domova, který
vše odpouští, přišla tvrdá administrativní linie režimu.
Kdo uvěřil hlasu srdce, uslyšel hlas Stalina.
I jiný případ si pamatujeme: nastala náhle Velká
vlastenecká válka, kterou Stalin nepředvídal, neboť
s útočníkem uzavřel smlouvu o neútočení. Hodlal ji
porušit později, než přišel nacistický útok. Hrdinství
a houževnatost sovětských lidí neznaly mezí, a tím
rostla drzost Stalinova. Další a smutná kapitola by
mohla být napsána o tom, co se stalo se statisíci vá
lečných vysloužilců, kteří prvně poznali život v Ev
ropě bez komunistických klapek na očích.
V Československu dnes máme uvolnění na papíře.
Byly různé amnestie, jak pro politické vězně doma,
tak pro nás v zahraničí. Pochybujeme ovšem, že pro
puštění političtí vězňové byli zachváceni vděčností
vládě a komunismu ve větší míře, než jaká přepadla
politické uprchlíky. Sliby tu byly, záruka ne.
,Až na další, budeme pozorovat poměry v Českoslo
venské socialistické republice pod různými úhly:
1. Chceme vidět, jak se občanské svobody rozší
řily od onoho osudného dne v únoru 1948.
2. Chceme mít důkaz, že Komunistická strana Čes
koslovenska skutečně představuje vůli českosloven
ských voličů.
3. Chceme záruku, že se nevrátí stalinismus v ně
jaké jiné formě, chceme také záruku, že se nevrátí
beriovština, ježovštína, rajkovština, kostovština, slánština atd. Že se nevrátí gottwaldovština, zápotondovství a novotenství.
Až na další, nemůžeme přirozeně tyto důkazy ni
kde získat. Až na další si dáme pohov. Náš národ od
jakživa věřil svým spisovatelům a básníkům. Jan
Amos vykonal víc pro nás, než dosud bylo uznáno.
Tomáš Masaryk vykonal nejméně totéž, ovšem s vět
ším úspěchem. Jak máme věřit spisovateli, který
sám neví, co si jeho vlastní čtenáři myslí, spisova
teli, který je pokryt mnohými komunistickými od
znaky. A tu se naskýtá časová otázka: jak to přijde,
že takový významný laureát, který stále píše o hor
kém dnešku, neví, co si má myslet? Musí vědět, co
se stalo Alexeji Tolstému, který se vrátil. Musí vě
dět, co se stalo Blokoví a Jeseninovi. Musí vědět,
jak byl vláčen od hnojiště k hnojišti Boris Pasternak.
Je jen jedna odpověď: drží se Erenburga.
Měl by taky vědět, co si myslí československý ob
čan. A československý občan ví, že kde jde o kádro
vý posudek, že kádrování není demokratická ani
socialistická záležitost.
Máme naděje, ale musíme čekat. Až na další . .. jun.
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NADĚJE V KONGU
(Pokračování se str. 1)
schopné jednání s Tšombem jeho téměř státtnické odstranění Gizengy a jehorealistický po
stoj k problémům Konga.
Adoula ví, že je bo
hatství Katangy prvním
předpokladem hospodář
ské prosperity Konga. Ví
však také, že znovupřipojení Katangy nezna
mená samo o sobě bla
hobyt.
Adoula, který odsuzu
je rasismus jakékoli bar
vy, rozeznal, že konž
ským
hospodářským
problémům rozumí nej
lépe belgičtí znalci, kte
ří tam kdysi pracovali, a
nebojí se používat jejich
rad a služeb. Je si také
vědom toho, jaké nebez 
pečí představuje nespo
lehlivá, špatně vycvičená
a zbytečně velká konžská
armáda, a plánuje sní
žení jejího stavu na 2.000
elitně vycvičených mužů.
Stojí před ním problé
my, z nichž by rozbo
lela hlava daleko zkuše
nější
administrátory.
Jeho budoucnost je plná
nebezpečí, každou chvíli
může i on zklamat. Nedá
se však už říci, že by byl
jeho úkol úplně bezna
dějný. Adoula už uká
zal alespoň tolik, že má
všech pět pohromadě.
Ten fakt mu dává sám
o sobě daleko větší vy
hlídky než všem jeho
předchůdcům dohroma
dy.
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.

113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

Komunismus a

kolonialismus
Komunismus je nega
tivní a destruktivní ideo
logie. Své úspěchy nezís
kává tím, co nabízí, ale
důkladným
využitím
chyb svých odpůrců. Je
jako zručná oposice, kte
rá dovede vyhmátnout
každou slabinu vlády,
ale která úplně selže,
když se sama dostane k
moci.
Proto je tak důležité
"odstraňování příčin, z
nichž komunismus vzni
ká”, jak řekl Kennedy. A
není pochyb, že jednou z
důležitých příčin, z nichž
komunismus žije v Asii a

Africe je kolonialismus.
Čím dříve zmizí poslední
kolonie s povrchu zem
ského, tím lépe pro věc
demokracie a hůře pro
komunismus a jeho zá
měry.
Stalo se, a jistě se ještě
stane, že se v osvoboze
ných koloniích vyskytnou na čas vůdcové s
prokomunistickými sklo
ny. Není to nic tak
zvláštního, protože tito
lidé měli své smutné
zkušenosti s představiteli
západní demokracie a
téměř žádné přímé zku
šenosti s komunismem.
Jenom s úplným od
umřením
kolonialismu
odumře nechuť barev-

ných národů k západ
ním velmocem. A s od
umřením
kolonialismu
zmizí zástěrka, za niž ko
munisté schovávají své
vlastní koloniální impé
rium v Evropě.

Většina bývalých ko
loniálních mocností teď
vlastně závodí s časem, a
kvap, s nímž opouštějí
své bývalé državy, ještě
zvyšuje počáteční potíže
nových států. Zákony
studené války jim však
nedávají jinou možnost.
Konečně i drastický pří
klad Konga ukazuje, že
přítomnost Lumumbů a
Gizengů nemusí být ni
kde trvalým zjevem. -kw-

Novotný mluvil “otevřeně”
(Pokračování se str. 1.)
jak to nejlépe vyhovuje
jim, a vůbec neberou v
úvahu, jestli je . . . jejich
organizace... v souladu
s termíny a úkoly rozvo
je .. .”
Novotný dodal: "Otevřeně říkám, že takto
jsme si zvýšení pravomo
ci, ale i zvýšení odpověd
nosti v podnicích nepřed
stavovali ...”
V další části řeči se
Novotný zabýval Chruščovovým oblíbeným ná
mětem: výrobou spotřeb
ního zboží a jeho distri
bucí.
I tady přiznal vážné
nedostatky:
"Také náš obchod ne
může vidět hlavní úkoly
jen v budování honos
ných prodejen a obcho
dů se samoobsluhou, ale
především v tom, aby byl
dostatek žádaného zboží,
a to kvalitního a čerst
vého.
. . . Péče o dostatek
spotřebního zboží musí

Naše rovyTVORBA MÁ CO MLUVIT

Moralistické fňukání nad dnešní mladou ge
nerací, která je prý neskromná, obléká se vý
středně a nemluví spisovně, ještě nikoho nepřevychovalo a nepřevychová. Lidé, kteří by rádi
svlékli mládež z pestrých košil a za každými
úzkými kalhotami vidí chuligána nebo za dže
zovou hudbou americký způsob života, politizují jevy, které ve skutečnosti s politikou ne
mají nic společného. Místo trpělivé výchovy
mládeže ke správnému vkusu, výběru a rozum
nému uspokojování potřeb dekretují a koman
dují. Zapomínají přitom, že je důležité mlá
dež citlivě posuzovat a název chuligána nelepit
na záda každému, kdo se z přílišné nebo z
špatně usměrněné aktivity pouští do klukoviny.
Tvorba, 12. prosince 1961

být každodenní starostí
všech podniků vyrábějí
cích spotřební zboží.
Myslím, že je také
zbytečné, aby nebyly
prášky do pečiva, písek
na nádobí atd. Na druhé
straně musí také kupující
mít určitou dávku dobré
vůle a klid, nepodléhat
okamžitě panikaření a
ztěžovat práci prodávají
cím.
Teď, když máme již
překotný vánoční shon
za sebou, přiznejme si,
že mnohé fronty před
obchody nemusily být.”
Obtíže v zemědělství
Od průmyslu a distri
buce vede řetěz stížností
nevyhnutelně k zeměděl
ství. Zemědělská výroba
byla odjakživa Achillo
vou patou čs. hospodář
ství.
Podle Novotného byla
loni "lepší” úroda pšeni
ce, "dobrá” byla úroda
olejnin, vojtěšky, jetelo
vin a lučního sena. Živo
čišná výroba se prý o ně
co zvedla (94% plánu),
rostlinná poklesla.
Špatné to bylo s ovo
cem: "Velmi nízká byla
úroda ovoce, hlavně zim
ních jablek a hrušek.
Snažili jsme se tuto neúrodu vyrovnat nákupem
ovoce v zahraničí, což se
nám však podařilo jen
zčásti, a proto jsme ne
mohli ovocem naše oby
vatelstvo plně zásobit.”
V souvislosti s potíže
mi v zemědělství pronesl
Novotný další "otevřená
slova”:
Upevnění
státní discipliny
"Je třeba daleko více
upevnit státní disciplinu
a odpovědnost jednotliv
ců, ale i kolektivů vůči

celé společnosti za svě
řené prostředky a svě
řený úsek.
Každý si ve své práci
musí být vědom, že od
povídá za svěřený díl na
šeho hospodářství, naše
ho společného bohatství.
Jen součinností všeho
lidu, všech našich obča
nů, odstraníme nespráv
né zjevy . . .”
Novotný pak poukázal
na to, co vedlo k balkanizaci čs. hospodářství:
"Bohužel, máme ještě
dosti případů, kdy lidé,
jimž jsou svěřeny mate
riální a finanční pro
středky, se domnívají, že
si s nimi mohou hospo
dařit podle svého a pro
sebe. Jsou to většinou
lidé, kteří byli zvyklí hospodařit pro sebe v době
kapitalismu . . .”

NOVÉ DOŠLÉ KNIHY:
Hálek: Na statku a v chaloupce 10/-; Hašek: Utrpe
ní pana Tenkráta 15/-; Drda: Dalskabáty, hříšná
ves 15/-; Vrchlická: Dětství a mládí s Vrchlickým
17/-; Jirásek: Proti všem 23/-; Poláček: Se žlutou
hvězdou 10/-; Roth: Pochod Hádeckého 17/-; Kubka:
Karlštejnské vigilie 11/-; Čapek: Povídky z jedné a
druhé kapsy 18/-; Kožík: Největší z pierotů 10/-;.
Trioletová: Milenci z Avignonu 12/-; Hass: Dobytí
podmořské říše 21/-; Verne: Tajuplný ostrov 37/-;
K. Čapek: Dášenka 12/-, Hejna: České tvrze 33/-;
Feyfar: Krkonoše (foto) 29/-, Karl - Oskarsson: A
nad úžinou mráz 17/-; Jirásek: Filosofská historie
13/-; Malaurie: Poslední vládci thulští -19/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/-, Faíry
Tales 13/a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

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

ZE DNE NA DEN
20.1. Bulharské letadlo ty
pu MiG přistálo nouzově
na italském území.
— V Teheránu došlo k
bitkám mezi policii a stu
denty, kteří demonstrovali
proti vládě.
23. 1. Na nepalského krá
le Mahendru byl spáchán
nepodařený atentát.
— V Puenta del Este v
Uruguaji byla zahájena
konference zahraničních
zodpovědna Komunistic
ká strana sama, nikoli re
akce.
Ve svém projevu vy
dával Novotný nutnost
za ctnost a chlubil se
svou "otevřeností”:

"Můžete se ptát, proč
právě na Nový rok tak
otevřeně mluvím o těchto
otázkách. Někteří lidé
budou z toho možná vy
Mraky na obzoru
vozovat závěry, že naše
socialistické hospodářství
Tady ovšem Novotný upadá do těžkostí . . .”
lže. Strana nesvěřuje
"materiální a finanční
Opravdu musíme tento
prostředky" byvším li závěr vyvodit, a proro
dem,
ale
straníkům. kovat, že dnešní těžkosti
Dnešní zlodějny a pod nejsou nic proti tomu, co
fuky v průmyslu a ob přijde, až se jaksepatří
chodu nejsou "pozůstat prosadí Evropský společ
ky z dob kapitalismu”, ný trh a až se jaksepatří
ale výhonky nové mana pohádají rudí se žlutý
žerské třídy, za niž je mi soudruhy.
vm
DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon JA 6973

'
byt: JA 6701

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

ministrů 21 amerických
států.
25.1. Při demonstracích
ve Venezuele bylo zabito.
28 lidí.
— President Kennedy žá
dal od kongresu plnou
moc snížit cla, aby mohl
jednat se státy evropské,
celní unie o hospodářské
spolupráci.
28.1. Na Cejlonu bylo zatčeno 8 lidí, kteří prý při
pravovali protivládní puč.
29.1. Holandsko znovu
žádalo, aby Spojené náro
dy převzaly správu západ
ní Nové Guineje.. Holand
sko je ochotno přispívat i
potom roční částkou 30
miliónů dolarů.
30. 1. Castrova Kuba byla vyloučena z Organizace
amerických států. Z 21
států hlasovalo pro vyloucení 14.
— Bývalý pakistanský mi
nisterský předseda Suhrawardy byl zatčen pro
“zneužití úřední moci, ko
rupci” atd.
2.2. Z Argentiny došly
zprávy, že velitelé armá
dy, letectva a námořnic
tva předložili presidentu
Frodizimu ultimatum, v
němž žádají přerušení di
plomatických styků s Ku
bou. Argentina nehlaso
vala pro vyloučení Kuby
z Organizace amerických
států.
— Z neoficielních kruhů
se hlásí, že se de Gaulle
dohodl s alžírským “Ná
rodním revolučním výbo
rem” o vyhlášení nezávislosti Alžírska.
Ve Francii i v Alžírsku
byla učiněna mimořádná
policejní opatření, aby byl
potlačen očekávaný pokus
pravicových kruhů o pře
vzetí moci v zemi o od
mítnutí de Gaulleovy do
hody.
— Spojené státy zamítly
ruský návrh, aby byl u- .
tvořen ze západního sek
toru Berlína samostatný
stát, který by byl přijat
za člena Spojených náro
dů.
3. 2. SSSR zahájilo zkou
šení atomických zbraní
výbuchy v podzemí.

5. 2. 1962

ČESKOSLOVENSKO

HLAS

VE ZKRATCE

DOMOVA
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Československý tisk větrá stížnosti občanů

Československo nesocialistické

— Podle zprav zahraniční Na zprávě Rudého práva pionýrů za účasti vrchních
ho tisku zemřel v Česko- je nejzajímavější to, že pionýrů Baráka, Davida,
Staré české přísloví říká, že chudák je bit zprava zleva. Z dopisů z
slovensku trnavský biskup chybí zmínka o bývalém Dolanského, Šimůnka, Ši
Michal Buzalka. Biskup členu Albánie a o pozo rokého, Hlíny, Koehlera, Československé socialistické republiky je. jasné, že toto přísloví pořád platí.
Buzalka byl v roce 1951 rovateli Rudé Číně. Jinak Strechaje, Dubčeka, Kouc- Jen šejdíři a zbohatlíci jsou někdy (pokud nejsou členy strany) biti jen
odsouzen pro špionáž a ovšem “zasedání komise kého, Neumanna, Plojhavelezradu na doživotí, v probíhalo v ovzduší přá ra a Kyselého, kteří uspo z levice, protože pravice dnes v ČSSR neexistuje. Soudničky a veřejné stíž
roce 1960 byl propuštěn telské a bratrské spolu řádali v “přilehlých sá nosti ze začátku roku 1962, uveřejněné v čs. novinách, svědčí o tom, že
na svobodu. Zemřel prý v práce”.
lech” pionýrům “poučné a nový sociální řád nejenom nezlikvidoval staré zlo, ale že mu přiznal lido
domě katolické Charity.
vou platnost:
— Indonéští a jiní zahra zajímavé besedy”.
— V ČSSR je dnes 3.500 niční studenti vyjádřili na — Ve věku 62 let zemřel
Několik ukázek ze svě
". R. Švarc z Drno- Po znovuotevření se zřej
stálých kin, z toho 415 ši pražské universitě solida přední čs. architekt ing.
ta
budovatelů:
vic
byl
na pomníky tak mě nic nezměnilo.
rokoúhlých. Národní vý ritu s “bojem indonés- Josef Havlíček, autor pro
říkajíc na slovo vzatým
Chleba není dost, a i
bory prý nyní přebudová kého lidu za osvobození jektu budovy bývalého
Příživnický věštec
vají zastaralá kina, a tak Západního Irianu (Ho Pensijního ústavu.
odborníkem. Stačilo jen ten, co je, musíme jíst
Zemědělské noviny z
jsou širokoúhlé projekce landské Nové Guineje)”.
“musical” 5. ledna přinesly zprávu naznačit a hned tu byl opatrně, neboť není vzác
instalovány “i v pohra —Laoský princ Soufanu- — Americký
plačící anděl nebo holu ností najít v něm myší
proniká do ČSSR: čs. roz
ničí”.
vong se zastavil cestou hlas v průřezu uvedl o procesu s "věštcem” A. bice se zlomeným kříd trus, červa, vatu z pytlů,
— Čs. vláda přijala slav do Ženevy v Praze. Na Bernsteinovu “West End Klocem, který odpíral
ba i šroubky ...”
nostně nového vyslance letišti V Ruzyni ho vítal Story” (Příběh v jihozá budovat socialismus, pro lem . .."
Jemenu. Přijetí se účast ministr zahraničí V. David. padní čtvrti), čs. divadel
Naozaj len tretinku?
Pak se z odborníka stal
nili Novotný, ministr za Slavnostní večeře se ú- níci prý mluví s nadšením tože "práce na mě není vedoucí družstva, které
Ochrana
nájemníků
hraničí David, přednosta častnili sovětský velvy o operetním Shawově šitá”.
presidentské
kanceláře slanec Zimjanin, velvy Pygmalionu (My Fair La
Věštec prý pravil: "Ví nadále vyrábělo zlomené vykvétá
nejkrásnějšími
Novák, generál-poručík J. slanec Rudé Číny Džung dy), a nyní přeložil Jiří te, hoši, kumšt je živit anděly a plačící holubi květy. Svědčí o tom Ru
Číhák, rada MZV dr. R. Ši-tung (!) a velvyslanec Mucha operetu Normana
ce. Vyšlo to na 114.766
Kožušník a vedoucí diplo Vietminu Phan Thieu. a Henekera na námět Wol se tak, aby ručičky nebo Kčs, a do vlastní kapsy dé právo ž 13. ledna tr.
Těžce
zkoušeni
jsou
matického protokolu dr. “Zastávky bylo využito k fa Mankowitze, nazvanou lely. No, řekni, Venco. ,
B. Verner. Novotný pravil, výměně názorů na situaci v češtině “Bleší trh”. Týž Dej sem tu pracku, ať se vstrčil 37.000 Kčs za pře "pracovníci domovních
mramorovou správ”, kteří vymáhají úže “čs. lid si váží pevného v Laosu a na různé mezi článek připomíná “pionýr něco dovíš o svý budouc draženou
postoje Jemenu proti im národní aktuální otázky”, ské uvedení Laneova “Di- nosti, či nechceš?”
drť. Jak pravila babička: platy za obývání státních
perialismu”.
sdělilo Rudé právo.
Škoda třísky . . .
votvorného hrnce” Janem
bytů. Mají dost potíží:
Okresní soud v Mladé
— V Moskvě vyznamenal —Předsedkyně Výboru čs. Werichem v roce 1946.”
Šťastná to žena
"Pracovníci
domov
(trochu opožděně) čs. vo žen A. Hodinová - Spurná “Bleší trh” bude uveden Boleslavi však pro tyto
jenský atašé Josef Huňa se účastnila zasedání byra Hudebním divadlem v produkce Klocova "du
Babička Boženy Něm ních správ navštívili oskupinu bývalých ukrajin Mezinárodní demokratické Karlině.
ševna” žádné pochopení cové pocházela z Oleš- sobně (v Košicích - pr.)
ských partyzánů, kteří bo organizace žen v Bamace, — Jedna z největších (po neměl. Naopak označil
nice. Paní kněžna na je každého dlužníka ... Je
jovali na území Českoslo hlavním městě Republiky četně) anglo - českoslo
Klocovy veřejné produk jím pohřbu správně pra neuvěřitelné, s jakými
venska. Jménem vyzna Mali.
venských schůzek se ko
menaných
promluvil — Ministr zahraničí V. nala v Praze na půdě Ná ce za pusté a neproduk- vila: "Šťastná to žena." názory se setkali u dluž
“hrdina Sovětského svazu David přijal velvyslance rodního shromáždění, kde tivní a napařil mu dva Kdyby babička byla dnes níků:
V. Klokov”.
indonéské republiky v Č- Z. Fíerlinger a poslankyně roky.
"Lidé, mějte rozum,
na živu, měla by tvrdší
— Čs. velvyslanec v Iráku SSR Burhunaddina Diaha H. Leflerová z Lidic víta
byli
jsme na Zlatých Pís
Kluk
žulová
chleba
než
v
devatenác

dr. J. Žabokrtský slavnost a prohlásil, že čs. vláda li početnou britskou dele
kách v Bulharsku, ne
tém století.
ně otevřel čs. kulturní plně podporuje spravedli gaci, která letěla přes Pra
9. ledna přispěly Ze
středisko v Bagdadu. Při vý nárok Indonésie na na hu na kubánské oslavy re
Rudé právo zvěstuje o zbývá nám na nájemné!”
otevření střediska procí vrácení území Západního voluce. V delegaci byli mědělské noviny s další
"Peníze máme, podí
poměrech
v Olešnici 12.
těně promluvil irácký mi Irianu.
labouristé Mendelsohn a soudničkou, tentokrát z
vejte se, máme je v ban
ledna
tr:
nistr výchovy brigadýr — Zdravotnické noviny po Silverman, tajemník brit Vyškovska. Hrdina člán
ce. Dostáváme tuzexove
Ismail al Aref, který zdů daly přehled populačního sko - kubánského výboru ku Rudolf Švarc právě
"Máme sice pekárnu koruny, ale platit nebu
raznil mírové snahy obou vývoje za 3/4 roku 1961. Mayne, prof. Hobsbacon,
vyfasoval 8 let žaláře, - provozovnu Východo
zemí.
Zajímavosti: na Sloven prof. D. N. Pritt (předseda protože projevil iniciati českých mlýnů, ale to deme!”
— Čs. velvyslanec v Bej- sku se snížil počet sňatků, Britského výboru obránců
Pracovníci narazili na
rutu Jaroslav Tomek bla porodů i úmrtnosti. Po míru a laureát Mezinárod vu ve Sdružených komu nám není nic platné, pro notorické neplatiče: JUhopřál veliteli libanonské kles porodnosti ovlivni] ní Leninovy ceny za mír), nálních podnicích, je tože vedoucí Bohumil
armády generálu Šebaho- celostátní ukazovatel po člen výkonného výboru jichž byl bývalým maji Kratochvíl je více v hos Dra F. Petráše, E. Hrehu, bývalého majitele
vi k potlačení pokusu o rodnosti a snížil jej o dvě Labour Party lan Mikarpodě než v pekárně.
reakční puč v Libanonu. desetiny procenta - na do, režisérka J. Littlewoo- telem.
autodílny, J. Pavlíka, bý
Rudolf Švarc byl od
Stížností už bylo tolik, valého majitele likérky. .
— Ministr národní obrany 16.2%. Časopis však po dová a karikaturista lon
“Observeru” borník. To uznávají i že by je někdo těžko
Lomský vydal zvlášť “mí kračuje: “Vážnějším pro dýnského
Neplatiči se taky re
rový” rozkaz ke dni čs. blémem je zvýšení potra- Abu. Ze slušnosti byl pří Zemědělské noviny, kte spočítal. Nedávno byla krutují z řad budovatelů
tomen
i
anglický
velvy

tovosti
..
.
Nejméně
příz

dělostřelectva (14. ledna).
ré
literárně
pohřbily dokonce provozovna zav socialismu,
trestaných
Dokazoval, že “západní nivá situace je v Praze, slanec Parrott.
mnohý
statek:
řena pro velkou špínu. (Pokračování na str. 7)
FEC/Hd/NAF/TP
.
J
imperialisté stále kladou kde na 100 porodů připa
překážky při řešení vše dá 114.6 potratů . .."
obecného a úplného od — Svobodné slovo uveřej
zbrojení, potlačují národ nilo podrobnosti o vývozu
ně osvobozenecké hnutí a čs. skla: ČSSR je jedním
odmítají návrhy Sovětské z největších dodavatelů
ho svazu a nevzdávají se skla do Kanady. Vývoz
V literárním měsíčníku PLAMEN z pro surové osočování, dvojí morálka, jiná pro sou
myšlenky zlikvidovat so skla silně vzrostl do Bra
since mr. se zabýval hodnocením socialistické kromí, jiná pro veřejnost. . . souhrne se to
cialistický tábor válkou”. zílie - především karlo
ho a komunistického života laureát státní ce mu říkalo a říká zbytky buržoazní morálky,
— ÚV KSČ zaslal sou- varská značka Moser a
ny Ladislav Mňačko. Jeho zřejmě otevřená a těžko se na ně dalo poukazovat, a tam, kde se
strastný telegram Komu broušené olovnaté sklo. V
probolená zpověď stojí alespoň za zlomkové poukazovalo, byla odpověď, že všechno toto
nistické straně Indie k ú- posledních letech se vývoz
mrtí jejího generálního skla ztroj násobil.
otištění:
odstraní a napraví všemocný lékař čas .. .
tajemníka Adžaj Ghoše.
— Ve španělském sále
"Mnoho lidí se už zamýšlelo nad tím, jaké
... a pod rouškou tohoto všeléku se roz
— Stálá komise Rady Pražského hradu se konal
to bude v komunismu - ale na otázku, jak sé růstaly přímo do obludných rozměrů pokrouvzájemné hospodářské po “hravý a radostný pro
takový ideální člověk vychová, bylo mnoho růz ceniny, deformování' idejí, které přerostlo až
československých
moci zasedala v Moskvě. gram”
ných, většinou však nejasných odpovědí. .. Od do zločinných rozměrů. Kult osobnosti — co to
umírání státu ... zabezpečení maximálního bla je? Pěstování sebe sama, své vlastní společen
Provádíme veškeré práce optické
hobytu .. . automatizace, jež odstraní dřinu a ské výjimečnosti, nesmrtelnosti, autorizované
přesně, rychle a za levné ceny
umožní člověku věnovat se více vzdělání, pře vševědoucnosti . . . poznali jsme i jeho obraz
mýšlení, kultuře . . . ovšem, termín se blíží, a jeho výsledky v těch bolestiplných měsících
mluví se o současnících, kteří se toho dožijí po XX. sjezdu. Nedalo se jen lhostejně máv
2. poschodí
— ale o tom ideálním člověku se stále říkalo, nout rukou, řítila se ohromná modla, kterou
6 A Elizabeth St.
jsme všichni pomáhali vytvářet, tála ledová
že se jím jen stane, že bude . ..
Socialismus v procesu své výstavby udělal kra umělé jistoty, byla to troufalost, urážka,
Melbourne - City
pro člověka nesmírně mnoho, ale stále a stále rouhání.. . Byla to nutnost. ..”
Telefon' MF 3256
se ukazuje, že udělal mnohem více mimo něj,
Alespoň člověk ví, na čem je. Byla to nut
než v něm samém. Zlovůle, bažení po moci, nost. Neboť laureát Mňačko, ačkoli velmi při
slavomam, káriérismus, bezohledná cesta vzhů léhavě popsal různé aspekty stalinismu, znovu
Přijímáme objed
ru dovolenými i nedovolenými prostředky, bez namlouvá čtenářům, že se to všechno nemůže
návky také poštou
FEC/tp
ohledu na morální nebo odbornou kvalifikaci, znovu přihodit.

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

Drobničky z ČSSR
PRVNÍ VLAŠTOVKA
Rada Městského národního výboru v Ostravě vy
hověla pracujícím ostravských závodů a občanským
výborům a schválila přejmenování sídliště Ostrava - Stalingrad na Ostrava - Zábřeh. Stalinovo náměstí
v Ostravě ponese název náměstí Říjnové revoluce
a ulice Molotovova je nyní třídou Osvoboditelů.
Lidová demokracie, 30. 12. 1961

HLAS DOMOVA

5. 2. 1962

Spor mezi SSSR a Čínou se prohlubuje

ROZKLAD IMPERIA
klínání imperialismu”.
Čínští soudruzi se nedali nijak zahanbit a odvětili, že "imperialisté,
revizionisté a všichni
ostatní reakcionáři pova
žují čínskou komunistic
kou stranu za trn v
boku”.
Nerozborné přátelství
pracujícího lidu Číny a
SSSR však bylo nejlépe
stvrzeno na mírovém
sjezdu ve Stockholmu,
kde obě delegace socia
listických veleříší přešly
elegantně a mírově od
argumentů k pohlavkům.
Ústup započal
Kdyby byl Karel Marx
naživu, hořce by zapla
kal, protože by poznal,
že je teď v jeho vlastním
mi se teď bratři v Marxů učení víc protikladů, než
častují mezi sebou. Ne jich kdy bylo v kapitalis
boť je jistě zajímavé, na- mu. Shledal by, že kapi
dává-li jeden komunista talisté přišli pod tlakem
druhému ''levičáků, re na to, že dělník musí mít
ve výplatní obálce ale
akcionářů” atd.
spoň tolik, aby mohl
Chruščovův maďarský koupit, co vyrobil, a že
kleštěnec Kádár např. sociální reformismus za
napsal v den Maocetu- číná zahánět chmury hos
nových šedesátých os podářských krizí, které
mých narozenin . s vzor Marx považoval za ne
ným komunistickým vku vyhnutelné.
sem, že se "levičáctví sta
Zjistil by také, že se
lo nemocí senilnosti”, za z kolonialismu stane za
tím co moskevská Prav pár let mrtvola, jejíhož
da psala o "politických odchodu budou želet je
dobrodruzích, pseudora- nom komunisti sami, a
dikálech a prázdném za- (Pokračování na str. 6.)

Bylo už mnohokrát řečeno, že jsou sjednocovací snahy na západě Evropy
snad nejradostnějším úkazem dnešního světa. A je možná příznačné, že
souběžně se sjednocováním na Západě probíhá první vážné štěpení v ko
munistickém táboře.
Sovětsko-čínské rozpory nejsou nové, možná, že se datují už od Sta
linovy smrti. Maocetun se tenkrát domníval, že má plné právo na korunu
ideologického vůdce komunistického světa, kterou po sobě Stalin zanechal.
Chruščov s ním tento názor nijak nesdílel a držel se toho, že purpurový
plášť vůdce světového komunismu patří vůdci "první socialistické země světa”.
A tak se rozpory začaly množit. Napřed sotva znatelně, takže je bylo
možno skrýt, později rychleji a otevřeněji, až se z nich stalo veřejné tajemství.
Rozkol mezi Čínou a Sovětským svazem není ani dnes úplný. Zbývají
společné, cíle a společní nepřátelé. Na druhé straně se však nedá přehlédnout,
že se obě mocnosti komunistického světa téměř úplně rozešly v metodách,
a že se začínají rozcházet jejich bezprostřední zájmy.
Uvnitř komunistického Poslední otevřený spor, v Lidové demokracii,
tábora stali se pak z jehož středem se stala spiknutím západních mo
přátel jednoho nepřátelé Albánie, je už jenom nopolistů proti pracujívnějším výrazem a nej cím.
druhého, a naopak.
vyhrocením
Pro nás je po všech
Zákony marx - leninismu novějším
všech těch starých ne starých
zkušenostech
Řetěz vzájemných vý srovnalostí.
mírně obveselující pozo
čitek je dlouhý. Začíná
Levičáci a revizionisté rovat, jakými nadávka

ORIGINÁLNÍ NADÍLKA
“Nadílka”, kterou dostali zaměstnanci městské te
lekomunikační správy v Praze je příliš nepotěšila.
Těsně před vánocemi nezjištění pachatelé uřezali
během jedné noci v 86 veřejných automatech tele
fonní šňůry, a v některých ukradli i mikrotelefony.
Nejvíc postiženo bylo Václavské náměstí, Příkopy, malými věcmi a končí
Národní třída a část Vinohrad. Zaměstnanci spojů
Komunisté mají boha
velkými.
okamžitě poškozené automaty opravili.
Večerní Praha, 27.12. 1961
Číňané tvrdí, že sovět tý slovník nadávek, ji
ská pomoc Číně není ve miž častují své "kapita
PRYČ S OSVĚTOU!
srovnání s pomocí neut listické, imperialistické a
Stalo se v uplynulém týdnu, že v pražské Uni
versitní knihovně několik dní za sebou vypnuli i ně rálům dost velká (všim reakcionářské” nepřátele
kolikrát za večer světlo v celé budově. Když jsem něme si shody toho na Západě.
se ptal v čítárně časopisů, proč to je, řekli mi, že obvinění s výčitkami,
V demokratickém svě
prý šetří proudem.
Večerní Praha, 28.12.1961 jimiž zahrnují Ameriku
tě se ani veš nepohne, aPozn. red.: Tomu, že jsou potíže s elektrickým
osvětlením nejen v bytech a veřejných místnostech, její spojenci). Rusové by komunisté úředně ne
ale i na ulicích a v parcích, svědčí karikatura na naproti tomu považují shledali, že to byl další
téže straně Večerní Prahy, která znázorňuje dva mu svou pomoc Číně za mi podlý úklad temné re
že, z nichž jeden nese lucernu a druhý lampion, při mořádnou a cítí se dot akce proti pracujícím tří
čemž je karikatura opatřena textem: “Taky na čeni, že není v Pekingu
dám světa. Evropské hos
schůzi?”
dostatečně oceněna.
podářské společenství naTAKY SLOVO O MÓDĚ
Číňané tvrdí, že nic př. není podle nich chvá
Letošní móda pomalu, ale jistě odzvání šátkům na
lyhodným sjednocovacím
hlavách žen. Jistě k tomu přispěly různé módní se nemůže změnit zlatou li procesem, ale, jak nedáv
teru
marx
leninských
šity a časopisy. Je tomu tak, že k pěknému kabátku či
kostýmu je šátek jako pěst na oko. Klobouk naopak zákonů, a že je proto no odhalil Josef Plojhar
zdůrazní eleganci ostatního oblečení. Ale všimla jsem válka s kapitalistickými
si ještě jiné věci. O pánských pokrývkách. hlavy se zeměmi nejen nevyhnu
O mezinárodním významu
nikde zvláště nemluví, ani se nic nepropaguje. Le
tos se více než jindy objevily na hlavách mužů kromě telná, ale za určitých oa domácím úpadku
slušivých beranic, které jsou v mrazu jistě nejvhod- kolností i žádoucí. Ru
nější, barety a baskické čapky. Jenže to, jak je naši sové namítají, že tento
muži nosí, by vzbudilo úsměv u pravých nositelů zákon marx - leninismu
baskických čapek. Naši muži je mají bud’ naražené nelze brát ve světě jader
Komunistická propaganda je vždycky hojně vycpána kulturou na vývoz.
na uši, nebo posazené všelijak “na levačku”, v žád
ledna se konaly slavnostní (a mezinárodní) pamětní dny k 100. vý
ném případě však ne elegantně. I tady by prospěly ných bomb tak úplně do Začátkem
ročí úmrtí Boženy Němcové. Hovořil na nich především ministr Kahuda.
ukázky správného nošení baretů a čapek v módních slova, a že komunismus Adolf
Hoffmeister pak měl zvláštní přednášku o mezinárodním významu Bo
časopisech a přílohách, i jejich propagace v obchodě. vyřídí kapitalismus v ženy Němcové.
Večerní Praha, 28. 12.1961 "mírovém soužití”.
V týchž dnech jsme četli ný příspěvek kantora ze lu podle průměru klasifi
Peking je pobouřen o jednáních českosloven zapadlých Králík, který kace . .
NEJEN BARETY NA LEVAČKU
Soudruh učitel taky
a polské delegace o není nadšen ani Boženou
V kanceláři Uhelných skladů je přívětivá soudruž tím, že Moskva podnikla ské
Němcovou
v
zahraničí
ani
“
dokončení
vzájemných
prozrazuje,
jak se šidí uka, ale dodací lhůta vezme na chvíli dech každému řadu významných kroků
kulturním čební osnova a dosahuje
občanovi s prázdným sklepem. Jsem jedním z nich. (např. odstalinštění) bez výměn kulturních a ar železničářským
vysokého stupně vědění:
snažením.
Nakonec jsem však dodací smlouvu usmlouval na předchozí porady s čín chivních památek.
Jde mu však o školu, o
“Dochází k tomu, že i
Na československých ná
týden.' S díky za pochopení odcházím. Za mnou vy
o mateřský ja dozorčí orgán radí škole,
chází umouněný chlapík: “Šéfe, vy byste potřeboval skými soudruhy. Rusové dražích jsou zřízena kul výchovu,
základ každé aby využila závěru hodi
to uhlí hned?”, zastavuje mě na ulici. “Zítra večer zase nesou nelibě zřízení turní střediska, nadšení zyk, o samý
kultury. Kantor ny, kdy se učivo shrnuje
vám je přivezem.” — “Já to už týden vydržím”, ří čínských komun, které občané ve Spišské Staré národní
Vašátko hovoří o so a upevňuje, ke klasifikaci.
kám bez rozmýšlení a jsem rád, že mám s uhlím po považují za vážný odklon Vsi si vlastnoručně staví Josef
Má to výhodu v tom,
školu, zkrátka kultura na cialistické škole se znač
starosti. Za týden čekám, kdy s uhlím přijedou. Ale
ným rozčarováním:
sovětské
šablony kulturu.
že žáci mají ještě učivo v
nepřijeli. V Uhelných skladech fronta a v ní se do od
Jsou stále školy, čerstvé paměti. Žáci se tím
vídám, že to, co se stalo mně, je běžné. Soudružka správného vývoje komu Po všem tom je roz
za pultem se snaží uspokojit houf hubujících: “Oni nistického státu.
veselující si přečíst skrom- kde se nedostatky v práci povzbudí, a i když při
zakrývají pěknými znám opakování budou mít po
to všechno nestačili, to víte, poruchy vozů, nemocný
kami”, napsal do Tvorby vážlivé nedostatky, bude
personál...” Ale já jsem si vzpomněl na umouně
výsledná klasifikace mír
z 21. prosince mr.
ného chlapíka a jeho nabídku. Zdá se mi to jasné .. .
Na školách se prý vy ná . .
Večerní Praha, 28.12.1961
vinula bodovací sociali Nebo je taky jiná fin
stická soutěž!"... Jsou ta: “... Zkoušejí se žáci
JEDEN KONĚ KOVAL ...
školy, které neúměrně bla z přednesu básně . . . Ně
V našich družstvech přece jen ještě potřebujeme
hovolnou klasifikací chtě kteří žáci jsou z téže bás
i koňské potahy. Ale řekněte, čím máme koně oko
jí dokonce předstihnout ně zkoušeni několikrát - a
vat? Podkov je stále nedostatek, a když je seženeme,
vždy dostanou známku,
průměr jiných škol.
jsou většinou špatné kvality. Výrobní podniky vy
která má vliv na klasifi
Dochází
k
paradoxním
rábějí převážně větší čísla a jen málo menší pod Capitol House, 109 Swanston St.
kaci mateřského jazyka.
jevům:
objevují
se
učiliš

kovy. Rýhy pro hřebíky jsou vyráženy příliš blízko
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
tě, která při nižší úrovni Nemusí propadnout žádpři okraji podkovy, anebo je dostaneme vůbec bez
práce a výsledků mají né dítě, i kdyby jeho pra8. poschodí
Telefon 63 - 2231
děr. Mezi podkovami se najdou i zmetky s plochým
lepší průměry klasifikace vopisné znalosti byly třeDODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
koncem. Družstevní kováři pak musí takové podkovy
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, než školy s vyšší úrovní. . ba i tohoto druhu: Tatípracně předělávat, vykovávat rýhy dále od kraje
A jsou, žel, také školské nek bil čerá na ribách a
v nutných případech telegraficky
vyrážet díry pro hřebíky, a to je zdržuje od ostatních
odborv, které hodnotí ško- chityl dva kapřy...|
prací...
Zemědělské noviny, 2.1. 1902

Kulturní expanse
na hliněných noháh
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HLAS DOMOVA
E. J. Popera: Zamčené dveře. Edice Sklizeň, Hamburg 13, P. B. 2700; 50 centů

Hřbitovní kvítí 1962
Antonín Vlach dělá záslužnou ptáci vydáváním skromných svazků exulantské edice Sklizeň. Ještě lepší práci dělá vydáváním kulturního měsíčníku
téhož jména, který, když nic jiného, alespoň udržuje tu a tam jiskry kultur
ního ohýnkářství československého exilu.
Muž, který se uváže vydávat pravidelně kulturní plody kteréhokoli exilu,
nese nepochybně velké risiko. Dříve nebo později musí brát to, co je, nikoli
to, co by měLo být. Některé příspěvky měsíčníku Sklizeň dostatečně osvět
lují celou situaci. Sbírka básní E. J. Popery, vydaná v rámci edice Sklizeň,
jen potvrzuje dnešní stav věcí v kulturním oboru.
Přečteme-li si knížku
Poperových veršů, vyno
ří se nám praktická otáz
ka: proč byly tyto verše
napsány na prvním mís
tě, a proč byly vydány
na místě druhém.
Autor této sbírky uve
řejňoval verše knižně od
roku 1939. Nemůže být
proto klasifikován jako
začátečník.
Zodpovíme druhou otázku prvně: protože ne
bylo nic lepšího po ruce.
Odpověď na druhou otázku je složitější: proč
byly napsány, jak byly
napsány a jak jim ro
zumět?
Celá sbírka básní E. J.
Popery byla nazvána
"Zamčené dveře”. Je to
skutečně přesný popis
Poperovy "Zamčené dve
ře” nevedou nikam, a co
je horší, ani neskrývají
nějaké zvláštní tajemství.
Každý veršotepec má
schůzku s metafysikou.
Šťasten Mácha, šťasten
Neruda.
Nerudovo
"Hřbitovní kvítí” se sta
lo povinnou četbou na

československých gymna
siích. Neruda si to ne
zasloužil.
Při druhém, citlivějším
čtení, Nerudovo "Hřbi
tovní kvítí” má něco do
sebe. Určitě víc, než by
podezříval českosloven
ský študák, kterému by
lo toto literární dílo
podvrženo v. rámci po
vinné četby.
To
neznamená,
že
hodláme Poperu srovná
vat s Nerudou. Máme
dojem, že E. J. Popera
dospěl k nerudovské bás
nické linii o sto let poz
ději.
Máte-li rádi morbidní
verše, a máte-li rádi bá
sníky devatenáctého sto
letý E. J. Popera je váš
básník. Je to plodný bástevník, a jestli budete
trochu trpěliví,
edice
Sklizeň vám přinese dal
ší zamčené verše na po
žádání.
E. J. Popera vzývá
především to, "co se
máchovsky nic nazývá”.
Zavřete jeho knížku a
zamyslete se nad ní. Tam

NĚMECKÝ HUMOR
JE NEBEZPEČNÝ
George

Mikeš

Dvě světové války vznikly proto, že Němci ne
mají smysl pro humor. To není nějaké přehánění,
ale střízlivé zvážení historické pravdy. Vytříbený
smysl pro humor je v základě schopnost vidět život
z růžovější stránky. Dělá člověka šťastnějším, ale je
to celkem soukromá záležitost. Nejdůležitější pro
smysl pro humor je to, zachovat si smysl pro poměr
věcí. Buďto humor tvoří tento smysl nebo je jím
naopak vytvářen. Máme-li smysl pro humor, nemů
žeme brát všechno strašně vážně a důležitě. Samo
zřejmě víme, že jsme úžasní, ale tato vědomost je
vyvážena vědomím, že taky máme menší vady. Jistě
že jsme ušlechtilí, nesobečtí, důstojní (ale zase ne
pompézní), dobrosrdeční, úžasně inteligentní a vů
bec všeobecně nadaní. Ale jsme třeba ochotni při
pustit, že neznáme na příklad jízdní řád zpaměti.
Průměrný Němec by se k něčemu takovému ni
kdy nepřiznal. Kdysi jsem slyšel dlouhou, jedovatou
a zuřivou hádku o tom, jestli se má přesedat v Hei
delbergu. Obě sporné strany uváděly všechny možné
důkazy (kromě jízdního řádu samého), a když spor
skončil, byli poražení doopravdy dožraní.
Nedostatek smyslu pro humor jde ruku v ruce s
diktaturou, protože obdiv diktátora nebo neomylné
strany předpokládá také nedostatek smyslu pro po
měr věcí. Lidé obyčejně tvrdí, že totalitní systém by
se nikdy neuchytil ani v Anglii ani v Americe, pro
tože tyto země mají dlouholeté demokratické tra
dice. To je omyl. Totalitní systém může být vynu
cován bajonety - a tradice s tím mají pramálo spo
lečného, až na to, že tradice může vyžadovat bez
ohlednější užívání bajonetů.
Čechoslováci na příklad měli demokratické tra
dice. Ale poslechněte si Čechoslováka, jak vám dnes
vypravuje anekdotu a začnete mít strach o jeho

to máte všechno, to proti
čemu jste bojovali ve
všech denních bitvách.
Všechno, co je záporné
a co zatěžuje váš život.
Chcete-li hřbitov, hřbi
tov a hřbitov ve dne v
noci, Poperovy "Zamče
né dveře” vám dají klíč.
Už dlouhou dobu jsem
nečetl mrtvolnější a mrt
vější knihu než tyhle bez
nadějně "Zamčené dve
ře”. Může to být náhoda,
ale Neruda to náhodou
řekl všechno pádněji a
poetičtěji.
Co má recensent říci
o básni, která je nazvána
"To zdá se ti jen!” kde
(básník triviálně použije
kus maturitního vzdělá
ní a rýmuje "tvá hejna
hus” s latinskou vědou
gymnasia "Te Deum laudamus”.
Vše, co si z takového'
veršování vyberete je, že
E. J. Popera je patrně
katolík, patřičně vzděla
ný, a že někdy viděl
hejno hus.
Je to všechno takové
zručné, takové nějaké. Je

to frázička na frázičku,
slovíčko na slovíčko, a
dveře nikam. Když se
někdo cítí hřbitovně le
tos, loni nebo napřesrok,
je
ekonomičtější
si
pustit plyn než vydat
knížku.
"Nechceš-li vidět nás
v tom koutě tady, přesaď
nás hrobu do čela!” ....
praví exulantský básník,
a my mu musíme srdnatě
odpírat. Nechceme pře
devším být v koutě (což
má v češtině zvláštní vý
znam ), nechceme ani být
v čele hrobu, ať už E. J.
Popera si vymyslí to ne
bo ono.
Poperova poesie je
zkrátka morbidní, vyumělkovaná a slovíčkářská. Poperovy verše při
pomínají veršotepce, kte
rý sice nežil v 19. století,
ale který je pilně odkou
kal, aniž by považoval
dvacáté století za něco,
jímž by se měl básník s
maturitou vážně zabývat.
Kdyby se někomu zdá
lo, že jsme příliš tvrdí
v úsudku, zde je citát
sloky z básně, nazvané
"Pod těžkou křivdou”:
"Jen zimostrázem ostíněn — spíš v kobce na
hradě, — kde se tebou
ustrne sled
teskných
změn, — až po úkladné
úradě — tvým růžím,
jedné po druhé, — uj-

zemi. V Anglii by to měl diktátor špatné, protože by
se mu vysmáli. Angličan sice miluje svou zem, ale
nikdy nebude mluvit o své “milované vlasti, prosáklé
krví mučedníků”. A když takhle někdo začne mlu
vit v jeho přítomnosti, obrátí oči v sloup a po straně
se mu vysměje. Začněte v Anglii mluvit o “slávě
praotců” a “odkazu rodné hroudy” a obecenstvo
pukne smíchy. Zkuste vysvětlit Angličanovi, že
všechno bez výjimky vynalezli Angličani, a budete
vbrzku považován za přičinlivého blba.
Kdepak, řekne Angličan, copak opravdu mohl být
Stalin největší hrdina, státník a vědec. A kdyby byl,
tak nemohl být královna krásy a nejlepší tanečník
na světě. A když nic líného, tak nemohl mít nejhezčí
rukopis. Kdykoli viděli Angličani před válkou v
biografu prušácký parádešrit, měli dojem, že byl
vynalezen výhradně k jejich obveselení. Za války
mne pronásledovala dlouho obava, že Němci by moh
li začít s parádešritem v opravdické bitvě. Angličani
by byli v tom případě zahodili flinty a helmy a vá
leli by se smíchy. Kdyby to byli Němci zkusili, mohli
vyhrát bitvu u El Alameinu. Bylo dobře, že na to
Rommel nevzpomněl. Ale pro .Němce byl paráde
šrit posvátný, a němečtí generálové to radši u El
Alameinu prohráli.
Ne že by se Němci málo smáli. Ale podívejte se
na tu jejich zábavu a veselí. Německá Bierhalle
spíš připomíná gotický chrám než pivnici. A tak
tam sedí - se šrámy po hubě. - ne že jako pozřívají
metry buřtů a hektolitry piva, ale že jako obětují
Bakchovi a Duchu Velkého Apetitu. Nálada je slav
nostní. Člověk se občas musí radovat, a tak se te
dy dnes radují. Podél stěn stojí na malých pod
stavcích sošky, které představují všelijaké svaté,
většinou bakchantské, ale přece jen svaté.

V jednom bavorském městě mají sochu jakéhosi
tlouštíka, který právě vyndává přebytek požitého
piva do klobouku. Prý je to vtip, dobrý vtip a místní
památnost. V pivnici se hemží sklepnice v žlutém
a zeleném, obyčejně s ohromným poprsím, a jejich
úsměvy se zdají schvalovat přejídání a přepití. Ale

Zamčené dveře
E. J. Popera

Zamčené dveře, marně na vás klepu !
Vámi už nikdo nevyhlédne
ze zahrad, do nichž na pahýly štěpů
neslétá ptáče neposedné - - Vás láska nikdy láskou nevzývala !
Jen zoufalství k vám ruce vzpíná,
když z cizích vlnek čníte jako skála,
poslední výspa, nehostinná.
A přece k vám svůj houfec nesourodý
my nezadržitelně ženem,
k stínu, v němž stromy nekvetou ni plody
nezlátnou v tichu navrstveném
nevěrným časem, jenž vám nestýská si
na smutek nedořčených slůvek,
těch jisker hasnoucích, jež v dlani krásy
najdou svůj opuštěný růvek.

Zamčené dveře, proč se otvíráte
jen vzduchu, jímž si bez ozvěny
odívá výkřik touhou víry spjaté
paprsek tmou již rozpolcený ? !

Zamčené dveře, marně na vás klepu !
Vám se nikdy nenavrátí
scelit svým polibkem hrst časných střepů,
usnuvších věčnu na úpatí - - -

mou
se
rouby.”

nové

luny

Tady jsou: "Zamčené
dveře”. Představují li
teraturu s kroužkovaným
"ů”, která je lepší než
nic. Ale je doopravdy
lepší než nic?
jun

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Meib.) XL 2421

zase. Ony vlastně neposluhují vám, ale nějakým ve
selejším a vyšším pánům, pohanským bohům a sva
tým na stěně.
Němci jedí a piji přičinlivě celý večer pod gotic
kými oblouky ve stínu smějících se a zvracejících
sošek, a pak se po půlnoci vracejí domů s pocitem,
že splnili svou povinnost.
A taky se smějí. Ale přijde na to, čemu a kdy. Obyčejně to záleží na kalendáři. Každý Němec ví, že
Oktoberfest a Fasching jsoů časem radovánek, tak
že každý ví měsíce dopředu, že v úterý 3. října bu
de strašně rozdováděn. Vyrazí si na Oktoberfest a
užívá si, protože to má zaškrtnuto v kalendáři. Ale
pak spustí. Ječí a křičí. Sedí jeden vedle druhého - kolébajíce se do rytmu písničky, pijíce pivo na
hektolitry a pozřívajíce celé pečené voly.
Nejlepší zábava je, když někdo tlustý a ošklivý
začne najednou se slabomyslným úsměvem tanco
vat něco legračního. Legrace je, když padne na za
dek. Legrace je, že muzikanti jsou všichni obtloustlí
a mají na hlavách směšné malé buřinky a hrají tak
hlasitě, že nikdo neslyší. Neznámý tancuje s nezná
mou, cizí se líbají a poplácávají se na jistých čás
tech těla, kde je toho k poplácání nejvíc. Když je v
Kolíně nad Rýnem karneval, musí se zabednit všech
ny výkladní .skříně, aby nebyly vytlučeny. Ne snad
z rošťáctví, ne ze zlé vůle. Jen tak z legrace.
Tohle všechno je hezky hrubé. Němci rozhodně
nejsou duchovními dětmi Voltairovými, ale jejich
smích je přitom zdravý a silný. Jistě že je mnoho
velmi vtipných a okouzlujících lidí v Německu, ale
ti, ať je jejich počet jakýkoli, rozhodně nejsou typič
tí pro německou společnost.
Tlouštík, který padá na zadek, charakteristický je.
Humoristé mohou ale nemusí být smetánkou společ
nosti. Ať už je tomu jak chce, je příznačné, že Něm
ci mají tak málo humoristů. Mají své literární obry,
jako je Thomas Mann, ale ani ten nenapsal víc než
dvě řádky, které by mohly být považovány za mír
ně humorné kdekoli za hranicemi Německa.
Z knihy “Ueber Alles”.
Přel. jun
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Dětem vypráví Jiřina Zacpalo v á
Červenožlutá lokomotiva mezistátního vlaku vje
Když si odpočinuli, navrhl Petr, aby vystoupili na
la do nádraží. Sotva se vagony dořadily do dlouhé jednu ze skal. Chlapci vyrazili hbitě, mrštně, ale
řady, vběhli řidič s průvodčím do nádražní kance horko j'e brzy zbrzdilo. Vršku přece však dosáhli.
láře. "Přišel už lékař, pro nějž jsme telefonovali z Až kdesi v dálce narazily jejich oči na hranici nebe
předchozí stanice? Tomu chlapci se přitížilo.” K ři a země. Do širokých vln se pod nimi vzdouvala step,
diči přistoupil pán s kufříkem a řekl: “Tak kde má namodralá, když vítr obracel traviny a rohodil mě lík a vyndal ho i s papírem ze země. Pak vzal sáček
te pacienta?” Průvodčí odběhl k jednomu z vagonů nivé stíny gumovníků a křovin. Zlatá a hnědá, když a ostatní nalezené předměty a vyšli z jeskyně. Na
a otevřel dveře muži a ženě, kteří podpírali asi čtr vítr ustal a kraj jakoby žířil odleskem slunce, obna slunci se uvolnily jejich obličeje, stažené napětím
náctiletého chlapce. Rychle prošli řadou zvědavých ženými balvany a přesypy horkého písku. Když se a trochou strachu, chlapci se zasmáli a opatrně pro
cestujících a zmizeli v kanceláři. Hochova matka vy- , ohlédli, měli hoši horizont téměř na dosah ruky. hlíželi své poklady. “Tak se mi zdá, že jsme našli
ložila lékaři, že Petra před odjezdem štípl nějaký Fialové skály, oblé i rozervané, se pojily s modří tábor těch domorodců, rád bych věděl, co je v té
hmyz do ruky. Během cesty otekla celá ruka, přišla oblohy téměř nad jejich hlavami. Úbočí rozdrobené obálce”, řekl Tomík. “Tak se podívej, možná že plá
horečka a závrať. Doktor přistoupil k Petrovi, který kameny, porostlá bělokorými gumovníky; a me nek nějakého zakopaného pokladu”, mínil Petr. Na
už ležel na lehátku a těžce dýchal. Po vyšetření řekl, zi kameny jako zázrakem vyrostlé trsy rudých a žlu konec se hoši domluvili, že všechno zanesou do měs
že Petr dostal otravu krve a musí zůstat několik dní tých květů. “Ještě, že budu mít s sebou obrázky, tečka Tomíkovu učiteli. Cestou se už nikde nezasta
v ošetřování. Na pokračování v cestě že není ani jinak by mi ve Švédsku nevěřili, jaká krása to byla”, vovali a spěchali k učitelovu domku. Tam vzrušeně
pomyšlení. Rodiče se na sebe bezradně podívali. “Má řekl Petr. Chlapci pomalu sestupovali do údolíčka. vyprávěli o jeskyních a o tom, co v nich nalezli. Ume lodní lístky, jsme na cestě domů, do Švédska, ne “Podívej se na toho krásného papouška”, zvolal po čitel si prohlížel kresby na dřevěných a hliněných
můžeme se zdržet.” Lékař pokrčil rameny. “V tom jednou Tomík. Petr se pomalu plížil ke keři, na němž úlomcích a konečně sáhnul do oné obálky. Vytáhl
případě si vezmete chlapce na vlastní zodpovědnost.” seděl pták. Ale nějak dlouho se nevracel, až ozvěna zažloutlý kus papíru popsaný několika řádky. Beze
“Čtvrt hodiny do odjezdu”, hlásil průvodčí. Pet přinesla jeho hlas: “Tome, rychle za mnou”. Tomík slova pročítal staré psaní a pak zahrkal koženým
rova maminka seděla vedle hocha a nevěděla, co se trochu vylekal, snad se nepřihodilo kamarádu váčkem, který hoši také přinesli. Konečně učitel řekl;
počít. Vtom k ní přistoupila žena přednosty stanice zase něco zlého. Když došel na místo, odkud přichá “Objevili jste, chlapci, něco velmi zajímavého. Všech
a její chlapec Tom, asi stejně starý jako Petr: “Jeď zel Petrův hlas, uviděl ho stát na prahu malé jesky ny předměty nasvědčují, že pocházejí z tábora do
te bez starosti, paní, postaráme se o Petra, dokud ně. “No, pojď za mnou”, vybídl ho Petr, “vchod byl morodců a tenhle dopis to potvrzuje. Psal ho na
bude nemocen. Až se uzdraví, vypravíme ho za vá- úplně zarostlý křovím. Našel jsem ho, když sem počátku minulého století muž, hledající zlato. Kov
mi.Vždyť už je to velký chlapec.” Petrova maminka vletěl ten papoušek”.
nenašel, zato několik opálů. Kraj nebyl tehdy ještě
se chvíli tiše domlouvala se svým mužem a pak stisk
Tomík vytáhl baterku a vstoupil za Petrem. Lam osídlen, a když onen muž onemocněl, byl by zem
la Tomíkově mamince ruku: “Věříme Vám a snad pička osvítila kruhovitý prostor, který ústil do ně řel žízní a vedrem. Naštěstí ho našli domorodci.”
vám budeme moci někdy vaši dobrotu odplatit.” Po jaké tmavé chodby. Chlapci se na sebe mlčky po “A zabili ho”, přerušili učitele chlapci. “Právě na
slední políbení a rychlík hřmotně vyrazil do namod dívali, pokývli hlavami a opatrně se pustili úzkou opak”, pokračoval učitel, “vzali ho s sebou do tábora,
ralé stepi.
chodbou. Ušli několik kroků, když pojednou ucítili ošetřovali ho, a když se onen muž uzdravil a kraj
Petra uložili do Tomíkova pokoje. Chlapec se rych závan větru, a do chodby vniklo trochu světla. Chod začali osídlovat bílí lidé, odešel s domorodci do pouš
le pozdravil, a za těch několik dnů, kdy ho Tomík ba končila ve velké sluji, jejíž strop tvořil skalní tě. Na důkaz pravdy nechal u svého vzkazu tento
ošetřoval, se hoši velmi sblížili. Petr vyprávěl, že převis. Jedna stěna byla volná, obrostlá hustým křo váček s několika opály. Tím se tedy osvětluje ona
před dvěma léty přijeli ze Švédska, a že jeho otec vím a travou. V bočních stěnách byly široké otvory, stará pověst, musíme teď věci předat úřadům, aby
pracoval na velké přehradě, která se staví ve Vý podobné tomu, jímž do sluje ústila chodba. Chlapci zahájily pátrání po příbuzných onoho muže. A o
chodní Austrálii, jak chodil do školy s dětmi z růz stáli chvíli bez hnutí a zvědavě se rozhlíželi. Pak jeskyně budou mít jistě zájem lidé z města a univerných koutů světa, o odstřelování skal a obrovských se oba téměř současně vrhli k místu, ohraničenému sity.Budete ještě slavní, hoši”, končil učitel.
jeřábech. Potom, aby si Petr odpočinul, vyprávěl začouzenými kameny, okolo nichž se povalovalo ně
Zase přisupěla červenožlutá lokomotiva do nád
Tomík: “Ani já tady nejsem vlastně doma, víš. Na kolik velkých kostí. “Bývalé ohniště”, zašeptali. raží. Tomíkův otec s Petrem nastoupili do vlaku. “O
rodil jsem se v Československu a přišli jsme do “Pojď, podíváme se ještě do dalších jeskyní”, na všem ti napíši a řeknu, aby naši jeskyni pojmenovali
Austrálie, když mně byly asi 4 roky. Ale na svůj vrhoval Petr. Opatrně se chlapci vsunuli do prvního jeskyní přátelství”, sliboval Tomík. “Neloučím se
opravdový domov se už příliš nepamatuji. Jen někdy otvoru. Ten se rozšiřoval také v zaoblenou jeskyni, s tebou, Petře, snad i já se někdy budu moci vrá
se mi ještě zdává, jak v deštivé noci někam pospí kolem jejíž stěn viděli chomáče uschlé a poválené tit do země, kde jsem se narodil a pak se jistě uvi
cháme. Táta mě nese na ramenou, mokré větve mě trávy. Už chtěli odejít, když náhle se Petr sehnul díme. Nashledanou, kamaráde, nashledanou.”
Rychlík se rozjíždí do namodralé stepi.
šlehají do oči. Máma mně pak poví, že taková byla a zvedl ze země kus dřevěného kopí, jehož hrot tvo
noc, když jsme opouštěli Čechy. Vrátit se nemůžeme, řil osekaný kámen. To chlapce pobídlo, začali se
a tak jsme teď doma tady. Někde přece člověk musí dobře rozhlížet a našli na zemi ještě několik věcí,
domov mít.”
kus jakési nádoby, uhnětené z hlíny, pestře pomalo
Když směl Petr vstát z postele, připravila Tomí vaný, a několik dřevěných tyčí. Když přišli za chvíli
kova maminka sváteční oběd a po jídle Petr vy do druhé jeskyně, uviděli téměř týž obraz. Jen
právěl, že před časem dostali dopis ze Švédska, že jedna hromada trávy byla vyšší a pokryta cáry — Bývalá čs. poslankyně — Do Bavorska uprchl
jeho dědeček je vážně nemocen. Maminka se chtěla jakési, snad klokaní, kůže. Tom přistoupil blíž a o- Jaromíra Bátková - Žáč člen čs. pohraniční stráže.
co nejrychleji vrátit, obstarali si tedy lístky na švéd patrně nadzvedl jeden její cíp. Světlo baterky se za ková oslavila v Chicagu Jako důvod útěku udal
skou obchodní loď, která stavěla v Západní Austrá stavilo na koženém váčku, vedle něhož ,byl kusem šedesátku. 24. února osla náboženské pronásledo-,
lii. “Nu, nebude to dlouho trvat a pojedeš za. nimi, dřeva zapíchnut k hliněné podlaze jakýsi papír. ví též šedesátku starosta vání.
čs. Sokola v zahraničí dr. — Čs. uprchlík J. R. To
Petře”, řekla Tomova maminka.
se sklonili a viděli, že je to obálka, v níž Antonín Hřebík.
man, který žije v Holand
Přišel den, kdy lékař dovolil Petrovi odjet, lístek Chlapci
bylo něco zasunuto. “Co myslíš, Petře, mám to vzít, — Katolická revue “Ten- sku, byl vyslán se speciel
na loď byl opatřen, příští odpoledne měl Petr rych nerozsype
to pod rukama?”, ptal se Tom. “O- nessee Register” otiskla ně cvičeným psem do Pe
líkem pokračovat v cestě, kterou před několika týd patrně zkusse”, mně
radil
Petr. Tom tedy zlehka uvolnil ko- studii Miloše Šebora o ru, aby pomohl hledat
ny přerušil. Chlapci si umluvili poslední výlet. “Za
církevních poměrech v Č- oběti nedávné obrovské
ta dvě léta jsem z Austrálie poznal jen ty Modré
SSR s hlediska komunistic lavinové katastrofy.
hory, Tome, a kdo vi, zda-li se sem ještě kdy vrá
kého boje proti církvím. — Bývalý čs. honorární
tím. A tady u vás, ta horká step, to je něco, co už
— Profesor
university konsul ve Švýcarsku Ar
možná nikdy neuvidím.”
Porto
Rico
J.
Mayda
vy nošt Jokl oslavil osmde
Brzy zrána se chlapci vypravili ke skalám, které
se táhly několik mil na západ od městečka. Tomík (Pokračování se str. 4 ) nem začínajícího rozkla dal knihu o právních otáz sátku. Pochází z Moravy.
Ve Švýcarsku měl chemic
si připadal jako průvodce cizinců. Hned upozorňo že většina západních de du komunismu je fakt, kách atomového věku.
val Petra na zelené a rudé papoušky, tam zvedli mokracií se dovedla vy že marxismus neobstál ve — V. Holešovský z Kolum kou továrnu a byl před
bijské university napsal sedou Švýcarsko - čs. ob
blýskavý kamínek, který se jim zdál být drahoka
zkoušce času.
pořádat
se
ztrátou
kolo

studii
o Marxově vlivu na chodní komory.
mem, postáli u dlouhého štíhlého stromu bez větví
Jedna polovina komu sovětské hospodářství.
— Ve Stockholmu zemřel
- klokaního ocasu. Slunce už bylo vysoko a rozehřálo nií revolučním sdružením
vzduch do roztřesených vln. Chlapci obezřetně na- ve větší hospodářské nistů tento fakt odmítá — Profesor sociální psy ve věku 75 roků bývalý
chologie na universitě v
šlapavali do ostřicových trav a přeskakovali roz celky.
uznat, druhá jej neuzná Glasgově G. Jahoda vydal předseda Velkonákupny
družstev Emil Lustig. Do
žhavené kameny, aby nevyplašili některého z ne
vá slovy, ale uznává jej knihu “Bílí muži”, která Švédska uprchl před vy
Nejvíce by však Marxe
příjemných obyvatel stepi. Poledne strávili už ve
se' zabývá vztahy domo puknutím druhé světové
stínu skalních úbočí. “Tady v těch skalách bydlel bolelo poznání, že je skutky.
Chruščov
nahrazuje rodců a bělochů ve státě války. I tam hrál brzy
prý kdysi domorodý kmen”, řekl Tomík. “Lidé si vlastně sám strůjcem roz
Ghana.
dokonce vyprávějí, že jednou mezi ně zabloudil bě
sochy marxisty Stalina — Mirek Šašek dokončil významnou úlohu ve
švédském
družstevním
kladu
imp
e
ria
svých
loch, hledající zlato a opály. Černí ho oloupili, za
sochami Karla Marxe. A knihu o San Franciscu. hnutí. Po nějakou dobu
stoupenců. Neboť kořebili a prchli někam do pouště.”
jakkoliv divně to zní, už Vzbudil světovou pozor zastupoval za války švéd
to je známkou toho, že nost svými knihami o Lon skou kooperativu v Ar
ústup od Marxe započal. dýně, Římě, Mnichově, gentině. Po válce odjel
PŘIPRAVUJETE
SE
NA
CESTU?
Benátkách a Edinburku. zpět do ČSR, odkud se
Protože bourání Stalino Připravuje knihu o Israe- však vrátil později zpět
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt vých soch je jenom prů li.
do Švédska.
vodním znakem bourání — Karel Husa byl pozván — Dr. Jiří Nehněvajsa
GREYHOUND TOURISTBUREAU marxismu a důkazem to do Evropy, kde má řídit opustil Columbijskou uni
řadu rozhlasových or versitu v New Yorku a
138. ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY ho, že část komunistů chestrů.
přijal místo profesora na
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825 přichází alespoň podvě — A. Kulhánek byl jme universitě v Pittsburghu.
Cestujte do ciziny na deposit domě na to, že Marxovu nován profesorem pedateorii nelze nijak slučo gogie ve West Chesteru v
DoLondýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Děkujeme
USA.
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
vat s holou skutečností — Egon Hostovský dokon
za včasné vyrovnání
splátkách £ 10 až 20.
šedesátých let tohoto sto čil knihu nazvanou “Tři
předplatného.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
letí.
-kw- noci”.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

Rozklad impéria

5. 2. 1962

HLASDOMOVA

Dopisy redakci:

Prodáme
v lyžařském kraji ve Viktorii
ALPSKÝ PENSION
který má velké možnosti dalšího rozvoje
K pensionu jsou připojeny, restaurace, ob
chod smíšeným zbožím, benzinová pumpa
a pošta.
Dotazy řiďte laskavě na adresu:
Tanjil - Bren via Noojee, Post Office Vic.,
telefon: Tanjil Bren 2.

IN MEMORIAM LORDA BIRDWOODA
Vážený kolego, dnes došel HD z 22. 1. Otvíral
jsem jej s určitou dychtivostí, protože jsem doufal,
že Tvůj v této věci “neutrální” list ohodnotí význam
lorda Birdwooda pro čs. zahraničí a pro věc všech
podmaněných národů. Bahužel jsem tam nenašel ani
zmínku o jeho smrti. Prosím, abys byl tak laskav a
vysvětlil mi, co se stalo.
Týž den došel “Dziennik Polski”, který zesnulému
věnoval již druhý článek, tentokrát téměř půl strany
ČESKOSLOVENSKO
deníku. Týž den došel dopis Sir Roberta Bruce
Lockharta, neobsahující nic jiného, než uznání nad
NESOCIALISTICKÉ
způsobem, jak jsme v našich publikacích vystihli
obrovský význam této osobnosti, která se v dějinách (Pokračování se str. 3) už u nás sociální příčiny.
anglo - českých styků nesporně důstojně řadí k Se- pro hospodářské přestup Které dítě je dnes u nás
ton - Watsonovi a Wickhamu Steedovi.
ky: E. Valko dluhuje nuceno krást nebo vlou
Bude Tě snad zajímat, že včera večer jsem strá 7.300 Kčs, šmelinář s au
pat se z nouze? Jde o
vil pročítáním dopisů, jež došly Lady Birdwoodové,
a nad jejichž obsahem jsem si znovu a znovu uvě ty, rodina A. Baranoviče problémy výchovy!”
domil, že ani já, který s ním byl v denním styku, má pět pracujících členů,
Německý časopis v Čjsem pro svoje zaneprázdnění nestačil plně ohodnotit ale dluhuje 4.800 Kčs na SSR Aufbau und Friejeho výkon v zájmu naší věci. Mezi těmi dopisy nájemném.
den se dotýká přelíčení
byly dopisy brit. ministra zahraničí, dopisy dalších
V seznamu je i spor
členů vlády, lordů, poslanců, telegram Adenauerův,
v Sokolově, kde byla
dopis Andersův, samozřejmě dopisy mnoha Čecho tovní hvězda: známý fot souzena skupina 8 mla
slováků, telegram Zenklův, Rady, Joskův, ACEN, balista Lokomotivy Ko distvých, souzená pro 8
atd. atd. A pak to prázdno v “Hlasu domova” ...
šice V. Čiták, kterému případů vloupání. Obža
J. Josten, Londýn to dělá 4.500 Kčs.”
loba zdůraznila, že všich
ODPOVĚĎ: Čtenáři HD se dozvěděli o úmrtí lorda
Generační nástup
Birdwooda ze zprávy na str. 6. minulého čísla (i když
ni obžalovaní se vyznačo
jen v souvislosti s jinou zprávou - viz “Čechoslo- i
vali: nechutí k práci,
váci v zahr.”, 2. zpráva). Stane se někdy, že se i I Dosud šlo o "byvší li
důležitější zpráva do HD nevejde. Uznáváme práci di” nebo o přičinlivé ko sklonem k alkoholismu,
lorda Birdwooda, o níž jsme se dočítali v “Čecho munistické šplhavce. Tón "dobrodružným vystupo
slováku”, a uveřejněním dopisu kol. Jostena napra zvážní, když jde o no váním”.
vujeme zameškané.
HD
vou komunisty vychova
Časopis poznamenal:
DOPIS Z AMERIKY
nou generaci před soudy "Tresty byly vyneseny.
Během těchto 14 exilových let se už nedělíme na socialismu. Tu se ptá ko Ale problémy trvají dá
uprchlíky “politické a nepolitické” a na “socialisty
a nesocialisty”. Každým dnem se naši malí i velcí munistický novinář zdě le!”
To je prohlášení, kte
politikáři projevují víc a víc “republikáni a demo šeně (Aufbau und Friekraté”, a také jako Američané (bohatí a chudí). Vy den, 15.12.1961):
rému Angličani právem
tváří se mezi námi malé zájmové kroužky a sku
"Trestné činy nemají říkají "understatement”.
piny, které mají na programu jednání všechno mož
né, co začíná slovem “světové” nebo “světový”. V
mateřském jazyku se již těžce vyjadřují a o nějakou zi českého spolku musí mluvit anglicky, protože
exilovou “soudržnost” nemají zájem. Je přímo zou nikdo “již česky neumí”. Nejsou ojedinělé případy,
falé pozorovat, s jakou lehkostí zapomněly děti ně kdy někdejší “političtí uprchlíci”, dnes zaměstnaní
kterých tzv. československých politiků mluvit česky. v městských a státních úřadech, se “nemohou” při
O nic lepší to není v případech, kde si naši chlapci hlásit za členy “českého spolku”, protože by jim to
vzali Američanky. V takových případech nejen, že “škodilo”. Těch 14 let nadělalo skutečně hodně ško
se jejich čeština podobá hatlanině, ale jsou pro ja dy a osobní prospěch zvítězil nad zájmy, pro které
koukoli práci pro nás ztraceni. Manželky jim prostě jsme odešli z domova ... Kdo má dnes odvahu pro
nedovolí chodit mezi nás. Ironií je, když se na schů- rokovat, jak bude náš exil vypadat za dalších 10 let?
XY, USA
EPITAFY, NEKROLOGY A DRBY
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
Ve své hrobařské činnosti (HD 13. XI. 1961 - pr.)
obracejte se na našeho zástupce
jste do masového hrobu pohřbili též Bernarda Bap. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
rucha a ještě k tomu s Baruškou. Bohudíky B. B.
MATRAVILLE, NSW.
ještě žije, a pověsti o jeho smrti jsou silné přehnané.
Volejte večer FJ 7372
Valerie Bílá, Toronto
J. K IND A & CO. PTY. LTD. , nyní

PAISLEY HOME FURNISHERS PTY. LTD.
110 MILLER’S ROAD, NORTH ALTONA
nabízí zvláštní podstatnou slevu krajanům

STALÝ DIRIGENT QUEENSLANDSKÉHO
symfonického orchestru Rudolf Pekárek řídil kon
cem minulého roku pohostinsky New Zealand National Orchestra v řadě koncertů. Hudební kritici
tamních listů referovali o Pekárkových koncertech
mimořádně příznivě. Listy s ním uveřejnily též in
terview.
— V březnu bude Rudolf Pekárek řídit pohostinsky
Viktoriánský symfonický orchestr na koncertech ve
venkovských městech a to: 26.3. v Sheppartonu,
27. 3. v Ballaratu a 29. 3. v Geelongu.
V SYDNEYSKÉM BULLETINU Z 27. LEDNA TR.
byla uveřejněna zajímavá studie dr. F. Knoepfelmachera o činnosti pravicových skupin ve Spojených
státech. Ve své stati se dotkl kontroversně čs. krize
z roku 1948.
TÝKÁ SE TÉŽ ČECHU A SLOVÁKU
Při slavnostním předávání naturalisačních dekretů
v sydneyském předměstí Manly promluvil australský
ministr přistěhovalectví Downer. Jeho projev doka
zuje, že zdejší úřední kruhy chápou správněji dů
ležitost znalosti jiných jazyků a lépe si uvědomují
význam kulturního přínosu přistěhovalců pro Au
strálii, než část primitivního australského publika
a část primitivních (někdy dokonce i těch méně pri
mitivních) přistěhovalců. Z jeho projevu vyjímáme:
“Buďte hrdi na svůj původ a národní kulturu...
Při snaze naučit se anglicky nezapomeňte vychovávat
své děti nejméně dvojjazyčně, tj. naučte je řeči svých
předků... Myslím, že si většina z nás’ uvědomuje,
že žijeme stále ve větší míře v důkladně pomíchaném
světě a význam znalosti jazyků se stále zvyšuje, ať
se to někomu líbí nebo ne ... I když je v zájmu při
stěhovalců, aby se naučili anglicky, a aby se stýkali
hojně s Australany, nemají zapomínat na své zvyky,
na rodný jazyk a na kulturu, kterou zdědili po svých
předcích ...”
B.
MOOMBA MELBOURNE
— Lhůta k podání přihlášek pro volbu “Mezinárodní
královny krásy” (viz minulé číslo HD) byla prodlou
žena do 15. tm.
— Letos vypíše “The Moomba International Cultural Group” dvě stipendia po £ 50 pro maturanty,
z nichž jedno je pro studenta, narozeného mimo
Austrálii, který bude mít nejlepší' prospěch z austral
ské historie a sociálních věd. Bližší informace: C.
Lopez, Hon. Secretary, 101 Addison St., Elwood, Víc.,
tel. 53 - 6024.
NA UDÁNÍ SPOLEČNOSTI PRO PODPORU
mrzáčků v Newcastlu byl v Sydney zatčen pořada
tel “řečnického maratónu” v Newcastlu a v Melbourne (viz HD č. 20-XI) M. Koptíš, vulgo Miki
Komy, vulgo Peter Morgan.
NÁHRADY UPRCHLÍKŮM
Podle sdělení Vysoké dosud potřebuje pomoc,
ho komisaře Spojených že byl uprchlíkem před
národů pro věci uprchlíků 1.10. 1953 a že dosud ne
byla prodloužena lhůta k dostal náhradu od Němec
podání žádosti politických ké spolkové republiky ji
uprchlíků o náhradu za ným způsobem.
persekuci nacistickým re
Bližší informace a for
žimem o tři měsíce, tj. do
31. března 1962. Vláda Ně muláře zašle: U.N.H.C.R.
mecké spolkové republiky Branch Office for Austradala pro uprchlíky k dis lia and N. Zealand, Box
posici 5 miliónů dolarů. 4030, G P O., Sydney,
Žadatel má prokázat, že NSW.

— 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

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

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

Kdo šetří, má za tři — protože kupuje u nás!
— značka kvality

Z Austrálie

KOPÁNA V MELBOURNE
SLAVIA — GEORGE CROSS 0 : 1 (0:0)
V prvém zápase turnaje o pohár Ampolu měla
Slavia daleko více ze hry než George Cross, ale útok
se nedovedl prosadit proti obraně soupeře a ožil
teprve 4 minuty před koncem, když George Cross
vstřelil branku. Obrana Slavie ve složení Barotajs
— Petherick, Macrae — Glennie, Berry, Engelbogen
podala dobrý výkon a zvláště mladý Macrae příjem
ně překvapil. Zápas, který se konal před výbornou
návštěvou, byl celkem slabé úrovně, ale do poslední
minuty napínavý. Těsně před koncem minul Cook
bránku a zmeškal příležitost vyrovnat. Slavia ztra
tila touto porážkou naději postoupit do semifinále,
i když má ještě hrát s Lions. George Cross porazil
Lions 5:0 a zajistil si tak postup. Druhý známý semifinálista je Juventus, který porazil Polonii 5:2 a
Melbourne 2:1.

na všechno zboží dle osobního výběru

KELVINATOR
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Nejlacinější automatické odmrazování

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

Řídí

Karel

Jan o v s k ý,

Mnichov

Rusové poraženi v Bratislavě i v Praze
Po dvou velkých vítězstvích nad východoněmeckými hokejisty a stockholmském triumfu
5:1 nad Švédy, dosáhli hokejoví mistři Evropy — Čechoslováci — dalšího pozoruhodného úspěchu v letošní sezóně, když na domácím ledě zvítězili dvakrát zcela zaslouženě nad mužstvem
SSSR. Ačkoliv v obou těchto střetnutích zbylo z mužstva mistrů Evropy jen torzo, čs. hokejisté
v improvisovaném složení osvědčili svou bojovnost, rychlost a vůli po vítězství, a tím částečně
nahradili zraněná čs. hokejová esa. Uvážíme-li, že sovětské mužstvo mělo několikadenní soustře
dění a dokonce i příležitost k sehrání dvou utkání se silnými moskevskými ligovými teamy, je to
jistě velký úspěch Čechoslováků.
V BRATISLAVĚ :
ČSSR — SSSR 4 : 2 (2:1, 0:1, 2:0)
Čs. národní hokejové mužstvo, které nastoupilo bez
prvé útočné řady: Bubník, Pantůček, Vlach, i bez
dvou dalších hráčů Staršího a Jiříka, mělo téměř po
celé utkání převahu a s jeho akcemi si zadáci sovět
ského teamu nevěděli rady. Pouze v prvních deseti
minutách druhé třetiny čs. hráči povolili, a tak
se Rusům podařilo vyrovnat hru a vstřelit i vyrovná
vací branku na 2:2. Nejproduktivnější čs. formací
byl třetí útok: Dolana, Bukač, Prošek (jediná kom
pletní řada), který hýřil hokejovými fintami a vti
pem. Zvláště se vyznamenal levý křídelní útočník
Prošek z Kladna, který na počátku závěrečné třetiny
Po konečném vyšachování obránců SSSR zazna
menal psychologicky nejdůležitější branku. Ovšem
skvěle zahrála i celá obrana v čele s bratislavským
brankářem Dzurilou, ve kterém vedení čs. hokeje
našlo dobrého zástupce ostravského gólmana Miko
láše, který tentokrát odpočíval.
Čs. mužstvo se 12.000 divákům a rozhodčím Švý
caru Olivierovi a Švédu Wikingovi představilo
v této sestavě: Dzurila (Bratislava) — Kasper (Ostra
va), Potsch (Brno), Tikal (Sparta Praha), Gregor
(Bratislava) — Bárta, Golonka (oba Bratislava), Po-

Hokejová liga
Bratislava — RH Brno 10 : 1
Pozornost příznivců čs. se na počátku 2. třetiny
hokeje byla v posledních zhroutili a nedovedli- če
dvou týdnech upřena hlav lit rychlým útokům domá
ně k Bratislavě, kde došlo cího teamu. - Bratislava si
k důležitému střetnutí nej- tak znovu zajistila tříbo
vyšší soutěže mezi vedou dový náskok před Brnem,
cím mužstvem tabulky ovšem ani ten jí ještě
Slovanem Bratislavou a nezaručuje mistrovský ti
hokejisty RH Brna, kteří tul.
nebyli v posledních 11
Tabulka 1. čs. ligy: 1.
mistrovských zápasech vů Bratislava
41 bodů, skóre
bec poraženi. Střetnutí 136:63; 2. RH
Brno 38 b.,
však bylo jednostrannou
(143:78); 3. Jihlava 35
záležitostí slovenských ho bodů;
4. Sparta Praha 32
kejistů,
kteří
porazili
Brno 10:1, což je největší bodů; 5. Pardubice 23 bo
porážka v historii RH dů; 6. Plzeň 23 bodů.
Brno, a náležitě se tak re II. skupina: 7. Kladno
habilitovali za porážku v 25 bodů; 8. Vítkovice 23
Brně 4:9.
bodů; 9. Chomutov 20 b.;
Brněnští, kterým byl 10. Litoměřice 14 bodů;
zraněn v 15. minutě 1. tře 11. Litvínov 13 bodů; 12.
tiny za stavu 2:1 pro Bra Č. Budějovice 13 bodů a
tislavu Vlastimil Bubník, skóre 92:150.

SVĚTOVÉ MISTROVSTVÍ V KOPANÉ
VYLOSOVÁNO
V Santiagu bylo 18. ledna vylosováno 7. mistrov
ství světa v kopané, kterého se ve dnech 30. 5 - 17. 6.
ve čtyřech čilských městech zúčastní 16 nejlepších
teamů světa. Čtyři jihoamerická mužstva: Čile, Bra
zílie, Uruguay a Argentina, mužstva nasazená, ostat
ní teamy k nim přilosované. Skupiny vypadají takto:
Skupina ve Vina del Mar: Československo, Bra
zílie (obhájce titulu mistra světa), Španělsko, Mexiko. Čs. fotbalisté hrají 31. května se Španělskem, o
dva dny později s Brazílii, a 7. června s Mexikem.
Skupina v Santiagu (nejslabší): Čile, Západní Ně
mecko (opět štěstí ve vylosování), Švýcarsko, Itá
lie.
Skupina v Ranguagvě: Argentina, Anglie, Ma
ďarsko a Bulharsko.
Skupina v Arice: Uruguay, SSSR, Jugoslávie a Ko
lumbie.
Z každé skupiny postupují do čtvrtfinále dvě prvá
mužstva, čtvrtfinále se už bude hrát vyřazovacím
systémem.

HLEDAJÍ:

Manžele Antonína a Libuši Jonášovy, Vladimíra
Vokouna (zpráva), Josefa Tiesenbacha z Brumovic,
Alfréda a Egona Jelínkovy ze Žamberka a Františka
Doležala.
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

Listárna

REDAKCI DOŠLO:

Ruth Sherwood: “Život
K. H. Berwyn: Díky za
noviny. — M. S. Chicago Albína Poláška”. Přeloži
8: Díky za výstřižky. — la Běla Havlíková. Edice
A. N. Chicago 90: Hleda “Nový domov”, 978 Queen
ného jsme upozornili v li Street West Toronto 3,
stopadu, a nyní urgovali. Ont., Canada. 190 stran
Pošlete-li dopis, předáme. textu, 40 stran fotografií
Sdělování adres viz “Přá- Poláškových děl. Cena ne
korný (Sparta Praha) — Michalec (Bratislava), Va telé hledají”. Výlohy žád- udána.
něk, Černý (oba Brno) — Dolan (Pardubice), Bu- né. — O. J. S. Paulo: Dí
kač (Jihlava), Prosek (Kladno).
ky za lístky s adresami. bourne: Díky za “Bull.”
— F. Š. Wellington: Díky — J. V. Rosewater:Díky
V PRAZE :
za výstřižky. — K. Č. Mel- za adresy.
HD
ČSSR — SSSR 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
V pražském střetnutí posílili “bratislavský team“
Vlach s Pantůčkem, což bylo k velkému prospěchu
čs. mužstva, které vedlo po dvou třetinách už 3:0.
Jelikož se však na počátku poslední třetiny zranil
opět Vlach, museli trenéři čs. národního mužstva dr. — Novozélanďan Peter Snell překonal v 7 dnech
Andršt a prof. Kostka střídat jen dvě útočné formace, tři světové rekordy: zaběhl 1 míli v čase 3:54.4 a
což pochopitelně nestačilo. Ještě ke všemu obránce zlepšil tak čas Australana Elliota o 1 desetinu vte
čs. mužstva Sventek svou nepozorností přispěl k prvé řiny, půl míle běžel 1:45.1 min. (o 1.7 vt. lepší než
Američan Courtney) a 800 m běžel v čase 1:44,3 (o
brance SSSR.
Čs. mužstvo hrálo před 13.000 diváky takto: Miko 1.4 vt. rychleji než Belgičan Moens v r. 1955).
láš (Ostrava) — Buenter, Tikal (oba Sparta Praha), — V Praze zemřel ve věku 79 let Rudolf Richter,
Potsch (Brno), Sventek (Plzeň) — Pokorný (Spar bývalý lehký atlet pražské Sparty, později cyklista
ta Praha), Pantůček (Brno), Vlach (Ostrava) — Bár ČKS Karlín. Jako činovník tohoto klubu se stal spolu
ta, Golonka (oba Bratislava), Černý (Brno) — Do zakladatelem slavného a populárního závodu lehkých
lan, Bukač, Prošek. Branky ČSSR: Golonka, Dolan atletů Běchovice - Praha, jehož byl 59-krát startérem.
— V závěru února bude v ČSSR uspořádán juniorský
a Vlach.
hokejový turnaj, jehož se zúčastni hokejové naděje
DEBAKL TROJNÁSOBNÉHO VÍTĚZE
Kanady, Švédska a ČSSR.
SPENGLEROVA POHÁRU V ČSSR
— Tabulku 2. čs. hokejové, ligy skupiny A vede Ko
Poloprofesionální hokejové mužstvo ACBB Paris, lín s 22 body před Ostravou s 21 b. a pražským Mo
které vyhrálo třikrát za sebou v Davosu Spenglerův torletem (hraje za něj Konopásek) s 19 body. V čele
pohár (1959, 1960 a 1961), sehrálo na svém zájezdu skupiny B je Sparta Brno s 27 body před Opavou,
v ČSSR tři přátelská utkání. Kanaďané však svým která má 24 bodů.
výkonem nestačili ani' na mužstva druhé čs. ligy Ml. —Fotbalisté Hradce Králové zahájili svůj zájezd
Boleslav a prohráli nečekaně 5:6. V dalších dvou do Kambodže v hlavním městě Phnompenhu, kde
zápasech utrpěli vysoké porážky: v tréninkovém tem zvítězili nad juniory země přesvědčivě 5:0.
pu hrající mužstvo pražské Sparty .porazilo ACBB — Francouzský odborný časopis L’Equipe zveřejnil
Paris 8:1 (Roziňák patřil k nejlepším hráčům na pořadí nejlepších tenistů světa v r. 1961. Autor
kluzišti) a čs. B mužstvo deklasovalo “Pařížany” 11:2. Robert Roy dal dohromady amatéry i profesionály.
Ovšem prvních 10 míst patří jen profi-teništům: 1.
Rosewall, 2. Gonzales, 3. Hoad, 4. Trabert, 5. Segura,
LYŽAŘI PŘED MISTROVSTVÍM 6. Gimeno, 7. Cooper, 8. McKay, 9. Olmedo, 10.
Buchholž, 11. Laver (první amatér), 12. Anderson
(profi), 13. Emerson (amatér), 14. Pietrangeli, 15.
SVĚTA
Santana, 16. Ayala, 17. Krišnan, 18. Sangster, 19.
Předním světovým lyžařům alpských disciplin ne Lundquist, 20. McKinley.
přeje, v letošním roce počasí. Pro nedostatek sněhu — Švédští házenkáři prohráli po dvaceti letech na
muselo být v posledních 14 dnech odloženo nebo úpl domácí půdě první mezinárodní utkání vůbec, když
ně zrušeno několik mezinárodních závodů, které podlehli družstvu Východního Německa 14:17.
měly být pro tyto borce jakousi generální zkouškou — K čtvrtfinálovému utkání Poháru evropských mist
na světové mistrovství ve francouzském Chamonix. rů mezi Tottenhamem Hotspur (Anglie) a Duklou
Ze tří závodů tradičního Lauberhornu ve švýcarském Praha dojde 14. února v Praze na hřišti Dynama ve
Wengenu mohl být uskutečněn pouze speciální sla Vršovicích, odveta má být sehrána v Londýně 21.
lom, který se ještě ke všemu jel na velmi špatné nebo 28. února. O dalších čtvrtfinálistech PEM se
trati, kam musel být krátce před závodem dovezen rozhodne mezi Benfikou Lisabon a 1. FC Norimber
sníh.
kem, dále pak mezi-Reálem Madrid a turinským JuZvítězil 24-letý Švýcar Adolf Mathis, který tu de ventusem, a Glasgow Rangers a Standartem Lutych.
klasoval světovou lyžařskou elitu. Zajel dvakrát trať — Hokejisté Finska, kteří budou na světovém šam
slalomu za 2:4,0min. a porazil Francouze Bozona o pionátu v americkém Colorado Springs prvními sou
1.7 vt. Teprve na 3. místě skončil Rakušan Martin peři Čechoslováků, prohráli v Mnichově se Záp. Ně
Burger, který byl považován za velkého favorita.
meckem nezaslouženě 4:5 a v Garmisch - PartenkirAni tradiční, už 23. Hahnenkamm v rakouském chenu hráli nerozhodně 3:3.
Kitzbuehlu, nepodal skutečný obraz výkonů nejlep — Čs. stolní tenisté zvítězili v Bratislavě v mezi
ších světových závodníků, neboť hlavní soutěž zá státním utkání nad muži Rumunska 5:0, čs. ženy
vodu, sjezd, probíhala za neregulérních podmínek však podlehly Rumunkám podle očekávání 0:3.
(špatná trať, tání). Vítězem se stal 26-letý Švýcar — Košíkářky Slovana Orbisu Praha po těsném vítěz
Willi Forrer, kterému na trati dlouhé 3.600 m s výš ství v Budapešti nad Meteor Voeroes Budapešt
kovým rozdílem 855 m stopli 2:37,6 min., což je čas 60:56 b., vyhrály v Praze odvetu přesvědčivěji 59:43
o 11,5 vt. horší než je traťový rekord Francouze bodům a postoupily do druhého kola Poháru evrop
Duvillarda. Rozmarné počasí přineslo tu zajímavost, ských mistryň.
že Němec A. Leitner se startovacím číslem 57 se umístil jako druhý, což se žádnému závodníku s tak
HLAS DOMOVA
vysokým číslem ještě na velkých mezinárodních zá
vodech nepodařilo. Čest rakouského lyžařství tu za
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
chránil Gerhard Nenning, který obsadil ve sjezdu i
Adresa: Hlas domova,
ve slalomu prostém třetí místo a stal se tak abso
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
lutním vítězem kombinace Hahnenkammu.
Telefon: 42 - 5980
O největší sensaci se v Kitzbuehlu postaral ame PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
rický lyžař Chuck Ferries, který vyhrál speciální sla
jednotlivý výtisk s 2/-.
lom, když tu porazil svých 112 soupeřů, nejlepších PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
lyžařů 23 států. Porazil o sedm desetin vteřiny loň platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5,.- nebo
ského nejlepšího lyžaře světa Francouze Guy Perilla- ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
ta. O třetí místo se tu pak dělili Rakušané Peppi
sdělíme na požádání obratem.
Stigler a Nenning spolu s Francouzem Bonliem.

- - Ve zkratce - -

