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Konec alžírské války v dohledu

De Gaulle nebo Salon ?
Povstání v Alžírsku, které se blíží svému nevyhnutelnému konci, začalo
1. listopadu 1954. V lednu 1957 pokročilo tou měrou, že se tehdejší mi
nisterský předseda Mollet cítil nucen nabídnout vzbouřencům svobodné
volby výměnou za příměří. Jeho návrh byl zamítnut.
V květnu 1958 se zmocnila Alžírska francouzská armádní klika, která
žádala, aby byl novým ministerským předsedou jmenován gen. de Gaulle.
Vláda v Paříži se sklonila před požadavkem armády. De Gaulle se stal
ministerským předsedou 1. června téhož roku.
To byl důležitý mezník občanské války v Alžírsku, který změnil průběh
událostí způsobem, který málokdo čekal.
Alžírští kolonisté po
volali de Gaullea k mo
ci, protože se domnívali,
že dovede splnit jejich
hlavní dva požadavky:
totálně porazit alžírské
vzbouřence a
jednou
provždy zajistit Alžírsko
jako integrální část ev
ropské Francie.
De Gaulle opravdu vy
padal jako ideální muž
pro takový úkol.
Další vývoj

ského vítězství a že se
snaží vytvořit podmín
ky, nutné k smírnému
řešení. Tento jeho postoj
vedl v červnu 1960 k po
vstání alžírských kolonis
tů, které bylo potlačeno
armádou po pěti váha
vých dnech.

V listopadu téhož ro
ku uznal de Gaulle ne
přímo alžírský nárok na
samostatnost. V březnu
1961 zahájil přímá jed
nání s prozatímní vlá
dou. Největší překážkou
dohody se ukázala otáz
ka Sahary.

K dalšímu mezníku al
žírského zápasu došlo 22.
dubna téhož roku. Jed
notky armády a cizinecké legie v Alžírsku se
vzbouřily a nějaký čas
se dokonce věřilo, že do
jde k výsadkovému úto
ku na Paříž.
De Gaulleovi se poda
řilo znovu zvládnout si
tuaci a povstání potlačit,
GEN. SALAN
ale 22. duben zanechal
Vůdce O. A. S.
přesto trvalejší stopy.
O. A. S.
mocí bílého obyvatel
stva
Alžírska a extrém
Vůdci povstání gene
rálu Salanovi se totiž po ních pravicových živlů v
dařilo uprchnout a s po- (Pokračování na str. 2)

I pozorovatelé mimo
Fracii se domnívali, že
se de Gaulle alespoň po
kusí o splnění těchto po
žadavků, i když mu ti
Ústřední úřad státní kontroly a statistiky oznamuje:
střízlivější nedávali mno
ho nadějí na úspěch.
Nový
ministerský
předseda se však ukázal
Rudé právo z 3. února 1962 uveřejnilo některé části rozsáhlé zprávy
jako daleko větší realista,
než se čekalo. Netrvalo Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky, která se týkala "rozvoje
dlouho a bylo vidět, že státního hospodářství v roce 1961”. Čteme-li jenom úvod této zprávy, po
nevěří v možnost vojen- chopíme, jaké nesnáze dnes prožívá československé hospodářštví.

ROZVOJ TU I ONDE

Pád bývalého ministra vnitra
Dosud nejsou po ruce bližší podrobnosti o pádu
bývalého ministra vnitra Rudolfa Baráka než stro
há zpráva Australian Associated Pressu z 8. února
tr., která praví: “Bývalý československý ministr
vnitra Rudolf Barák byl dnes v Praze obžalován
ze zneužití úřední moci, protizákonného užívání
státníeh peněz z fondů a z hrubého porušení socia
listické zákonitosti. ... Československá tisková kan
celář oznámila, že byl Barák vyloučén z Komuni
stické strany Československa, z ústředního výboru
i z politbyra.”
Rudolf Barák byl zbaven úřadu ministra vnitra
24. června 1961. Na jeho místo nastoupil tehdejší
ministr zemědělství Lubomír Štrougal. O jeho po
litické budoucnosti byly tehdy pochyby. Tipovalo
se tehdy, že se Barák stane, vzhledem ke zkuše
nostem z ministerstva vnitra, nekorunovaným vlád
cem národních výborů, jimž tehdy komunistická vlá
da “rozšiřovala pravomoc”. Předpovědi byly splně
ny. Když byla zřízena Vládní komise pro národní
výbory, jejíž úlohou je “koordinovat činnost mini
sterstev ve vztahu k národním výborům”, byl do jejího čela postaven bývalý ministr vnitra Barák.
Nikdo z pozorovatelů tehdy netušil, že Barák na
stoupil cestu do soudní síně, cestu po chruščovovsku
vypolštářovanou, ale v podstatě stejnou cestu.
Labutí zpěv Barákova hlasu zazněl loni v únoru
— v Tiráně. Barák tam byl vyslán čs. politbyrem,
aby připomněl albánským soudruhům sílu a moc
moskevského bloku. Dělal tehdy, co mohl. Ale zřej
mě to nestačilo. Barák není prozatím žalován pro
ideologii, ale pro komunistickou praxi.
Není pravděpodobné, že půjde za Slánským až na
pankráckou šibenici. Je zatím těžko předpovídat,
vyvine-li se z Barákova případu beriovština nebo
prosté obětování beránka na oltář mírného česko
slovenského protistalinismu.

Základním
akordem vech”, s nimiž se muzprávy je. neslaný ne- selo Českoslovenko vymastný úvod celé zprávy: rovnat (HD XII-3).

Tak jako dřív

Neočekávané potíže

"V roce 1961 se čes
koslovenské hospodářství
vyvíjelo tak”, praví kon
trolní a statistický úřad,
"jako v minulých le
tech”.
Slyšeli jsme v minu
lých letech mnohé stíž
nosti na čs. hospodářství
a nejeden zcela úřední
stesk.

Statistická zpráva po
dává tentýž problém zaobaleněji. Praví pouze:
"(Čs. lid - pr.) . . . roz
vinutím
socialistického
soutěžení a hnutím bri
gád socialistické práce
dokázal v tomto roce
zvládnout i některé neo
čekávané potíže,
což
svědčí o jeho vysokých
morálních kvalitách . . .”

Dnes nás zase statis
Karel Poláček by ne
tiky přesvědčují, že "ze
uměl napsat lepší a
jména v průmyslu a in
prázdnější frázi. Po úvestiční výstavbě dosáhl
vodní úřední formuli
lid dalších úspěchů.”
stačí si poslechnout jen
Kdo zná komunistický jednotlivé útlocitné na
žargon, ví zcela přesně, rážky na opravdové pro
že toto není žádná trium blémy československého
fální fráze.
hospodářství.
Problémem číslo jedna
Připomeneme si jenom
úryvek řeči Antonína je odjakživa zemědělská
Novotného, pronesené 1. výroba. Zpráva statistic
ledna tr., v níž se zmínil kého a kontrolního úřa
o "některých nepřízni du praví úvodem:
vých mezinárodních vli- (Pokračováni na str. 2)

Pravý rozdíl mezi konservativním a radikál
ním liberalismem jde až na kořeny našich dneš
ních problémů. Jde až na kořen sporů mezi děl
nictvem a podnikateli. Jde o hledání správného
poměru rozdělení příjmu a statků. Tato otáz
ka rozhodne, bude-li zachován v Americe
systém svobodného podnikání, ve kterém svo
boda znamená volnost vykořisťovat, nebo sy
stém, kde svoboda znamená rovnost příleži
tostí a iniciativy a zachování plodů šetrnosti a
práce.
David Lawrence

PROBLÉMY PRESIDENTA
Když holandské letadlo s posilami pro Novou
Guineu přistane na americkém letišti, v Indonésii
vytlučou demonstranti okna amerických konsulátů.
Když Američané nedovolí dopravu holandských po
sil přes svá letiště, okna amerických konsulátů jsou
rozbíjena v Haagu a Amsterodamu.
Když Američané odmítnou hospodářskou pomoc
neutrálním zemím, jsou obviňováni z hospodářského
imperialismu a nelidskosti k hladovějícím masám
Asie a Afriky. Když ale Američané poskytnou ne
utrálům účinnou hospodářskou pomoc, jejich vlast
ní spojenci jim vyčtou, že se nevyplácí být příte
lem Ameriky.
To všechno se dotýká problémů antiamerikanismu, jimiž jsme se zabývali před nedávnem. Co však
říci o postavení člověka, který stojí v čele první
mocnosti světa, a který musí činit rozhodnutí, na
nichž zdánlivě závisí jenom to, kde se budou příští
den vytloukat okna amerických konsulátů?
Ve skutečnosti na nich ovšem záleží daleko více.
Mluvíme samozřejmě o presidentu Spojených států,
jehož vliv na budoucí osudy světa zastiňuje vliv kte
rékoliv jiné osoby.
Velikost jeho potíží záleží do určité míry na osobě
takového presidenta. Je-li ochoten zůstat ve starých
vyježděných kolejích, podřídit se starým tradicím,
pěstovat přátelství přátel a potýkat se s krizemi
studené války vyzkoušenými prostředky až když se
dostaví, a je-li ochoten uznat, že stávající domácí
řád pořád ještě splňuje všechny požadavky nové
doby, pak je jeho úkol nikoliv snadný, ale alespoň
usnadněný.
Je-li to snad president, který je přesvědčen, že
vyježděné koleje vedou nesprávným směrem, že ně
které staré tradice třeba poopravit a jiné opustit,
že jsou věci, pro něž je nutno riskovat přátelství
přátel, že na krize studené války nelze čekat, ale že
je jim třeba předejít novými prostředky, a že i
starý domácí řád třeba někde pozměnit, aby vyho
voval požadavkům nové doby, pak je jeho úděl
daleko horší než úděl presidenta, který j'e více méně
ochoten plovat s proudem.
Do této druhé kategorie, doufám, patří nynější
americký, president Kennedy. Rozdíl mezi jeho a
Eisenhowerovou érou je daleko větší než jak se zdá
běžnému pozorovateli.
Eisenhower představoval zdánlivé bezpečí starých
cest a starého řádu, Kennedy představuje zdánlivé
nebezpečí změny a odstranění starých metod. Otázka
bezpečí je ovšem značně relativní. A zdá se mi, že
v dnešním světě není nic nebezpečnějšího než na
prosté spoléhání na staré vyzkoušené metody.
I moskevští komunisté přicházejí pomalu na to,
že staré dogmatické cesty nestačí, a hledají nové. Má-li svoboda, tak jak ji známe na Západě, přežít, de
mokracie musí nalézt na nové komunistické problé
my nové demokratické odpovědi.
Někteří lidé nevidí v prvních dvanácti měsících
Kennedyho vlády nic jiného než kubánské fiasko
a eventuelní ztrátu Laosu. Stalo se však mnohem víc.
V zahraniční politice se změnila celá koncepce
vedení studené války. Uvnitř začal zápas o sociál
ní reformy a liberalisaci amerického obchodu.
Ať se však Kennedy obrátil kterýmkoliv směrem,
každá změna, kterou hodlal prosadit, narazila na
odpor lidí, kteří odmítají uznat, že “vítr změny”
nevane jenom Afrikou.
V oblasti zahraniční politiky se to projevilo v mno
ha směrech. Spojenecká Anglie nesouhlasí s Kennedym, že její odchod ze zbylých kolonií nesnese
odkladu. Na jih od Spojených států naráží Kenne
dyho “spojenectví pokroku” na odpor lidí, kteří si
zřejmě cení nahromaděných hřiven zlata víc než
vlastních krků. V širším smyslu se jim podobá se
verní soused Kanada, která nemůže Kennedymu od
pustit vliv, který měl na britský postoj k Evrop
skému hospodářskému společenství. Sám bývalý pre
sident Eisenhower označil za dětinské Kennedyho
“mírové legie”, které mají doručit americkou po
moc lidem zaostalých zemí a ne kapsám jejich vůdců.
(Pokračování na straně 2)
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DE GAULLE NEBO SALAN!
(Pokračování se str. 1.)
samotné Francii vytvořil
podzemní
teroristickou
organizaci, kterou teď
známe pod jménem O.
A. S.
Její existence značně
komplikuje
celou
situaci. Před jejím vy
tvořením šlo jenom o
to, dokáže-li se pařížská
vláda nějak dohodnout
s F. L. N. (alžírské osvo
bozenecké hnutí). Ta do
hoda je teď podle všech
známek na dosah ruky,
ale nikdo už si není jist,
bude-li
opravdu
tím
dlouho očekávaným kou
zelným řešením všech
francouzských problémů.
Otázkou totiž je, jak
se po ohlášení dohody
zachová Salan a jeho or
ganizace. Odpověď je
závislá na tom, jak silná
O. A. S. vlastně je.

jaké populární podpoře
nemůže být řeč, ale Sa
lan se i tam těší přízni
lidí, kteří často sedí na
důležitých místech.
Rozhodující vliv bude
mít pravděpodobně ar
máda, lépe řečeno její
důstojnický sbor. Určité
jeho procento zůstalo
věrné de Gaulleovi, ale
značná část podporuje
skrytě Salana. Element
nejistoty představuje ta
značná část důstojnické
ho sboru, která se pořád
ještě nerozhodla, na čí
straně leží její zájmy.
Situaci ještě více kom
plikuje vliv francouz
ských komunistů, kteří
jsou přirozeně vždycky
připraveni lovit v kal
ných vodách.
Dá se říci, že už v al
žírském konfliktu nejsou
dvě, ale čtyři sporné stra
ny: de Gaulleova vláda,

O jejím vlivu v Alžírsku nemůže být pochyb,
protože místa, v nichž je
soustředěno evropské obyvatelstvo, jsou vlastně (Pokračování se str. 1)
Zemědělci selhali
pod její faktickou kon
trolou.
"Upevňováním socia
listického
sektoru v ze
Ve Francii
mědělství, který obhos
V samotné Francii už podařuje přibližně 90%
to tak jasné není. O ně- zemědělské půdy, dodáv
kami
mechanizačních
prostředků,
strojených
Dr. Felicia
hnojiv
a
zvyšováním
od
BRUNTONOVÁ
borné
kvalifikace
tisíců
MUDr. (Československo)
M. B. B. S. (Melbourne) zemědělských pracovníků
vytvářely se předpoklady
ordinuje
ke
zvyšování zemědělské
222, Barkly St.,
výroby ...”
ST. KILDA, Vic.
po 8. hod. - večerní
Předpoklady tu byly,
144 Nepean Highway
ale nějak to nevyšlo. Pos
GARDENVALE
lední věta dotyčného od
tel. XJ 1872 - XM 2467
stavce zprávy říká suše:
Choroby vnitřní,
"Předpokládaný růst
ženské a dětské
zemědělské výroby však

F.LN., O.A.S. a vy
čkávající
komunistická
strana.
Dvě možnosti
Vyhlášeným cílem Sa
tanových extrémistů je
"Algerie francaise” —
— francouzské Alžírsko.
Jeho splnění však před
pokládá úspěšný puč ve
Francii, svržení do Gaullea a ustavení vlády, jež
by se ztotožnila s jejich
požadavky.
I Salan a jeho spolu
pracovníci si však musí
alespoň připustit mož
nost, že se jim takový
puč nepodaří. Co potom?
Poslední možností by pak
byl zápas o rozdělení Al
žírska, s evropským oby
vatelstvem soustředěným
kolem pobřežních měst
Alžíru, Oranu a Boneu.
Mohlo by se pak stát,
že by tato města a jejich
okolí zůstala na čas pod

kontrolou O.A.S. i po
eventuelním zřízení sa
mostatného a na papíře
nerozděleného alžírského
státu.
Přes všechny potíže,
které v sobě skrývá zří
zení
svobodného
Alžírska, je mimořádně
důležité, aby dohoda o
jeho vytvoření byla uzavřena co nejdříve.
Neúspěch
nynějších
jednání by nesporně po
sílil Salana a jeho tero
risty, podlomil meziná
rodní status Francie a
připravil cestu k odstra
nění de Gaulleova re
žimu.
Následky něčeho tako
vého nelze dobře odhad
nout. Jisté je, že by výz
namem přesáhly hranice
Francie a že by zasadily
těžkou ránu západním
posicím ve studené vál
ce.
-kw-

Rozvoj tu i onde

Naše rovy
KUŘÍ OKO VYRŮSTÁ V ÚVODNÍK
Život je hrozně potměšilá záležitost. Viděno
zblízka kuří oko vyrůstá v mysli obdařence do
rozměrů zeměkoule. Viděny z dálky, nejkrva
vější episody lidského rodu (a ty nejkrvavější
jsou hodně krvavé) se jeví jako ne příliš dů
ležité, a fandíme-li historicky straně, která tu
kterou episodu vyhrála, ne docela nepříjemné
zkazky. Něco jako maršál Dillon (doufám, že
jsem nezpitvořil jeho jméno), odpravující své
protivníky.
Dívat se na současnost pod úhlem časového
odstupu je současně záludný trik a sobecký
přepych: záludný trik, poněvadž většina lidí se
ho nikdy nenaučí a sobecký přepych, poněvadž
si ho málokdo může dovolit. Viděna z dosta
tečné dálky moudrýma a trochu ironickýma oči
ma historika (historikové mají velmi často
moudré a trochu ironické oči - viz Gibbon
"Úpadek a rozklad římské říše”), naše doba ...
Josef Čermák v "Poznámkách novoročních’’,
Naše hlasy, Toronto, /Kanada.

splněn nebyl.”
Tečka. Všechno tu by
lo, jenom ne splněný
plán. A dál: národní dů
chod vzrostl v roce 1961
o 7%. To je číslo, které
ovšem patří do kouzel
ného světa komunistic
kých statistik. Realistič
těji zní toto přiznání:
"V rozvoji národního
hospodářství projevily se
však v roce 1961 i někte
ré vážné nedostatky (o
tom víc na str. 3 tč.).”
Neplnění plánu
Zpráva dodává: "Tyto
nedostatky se týkají pře
devším neuspokojivého
plnění plánu v řadě pod
niků i v celých odvět
vích, především v hutní
výrobě, ve strojírenství a
ve výrobě stavebních
hmot ...”
A kousek dál: "Vývoj
materiálových nákladů v
uplynulém roce nelze po
važovat za dostatečně
progresivní. Plán pro
duktivity práce a vlast
ních nákladů splněn ne
byl.”
"Rozestavěnost”, o kte
ré mluvil Antonín No
votný ve svém novoroč
ním projevu, je defino
vána takto:
"V investiční výstavbě
mělo pozdní dodávání
některých
náročných
technologických zařízení
a nedostatečná časová
sladěnost strojních a sta
vebních prací, nepříznivý
vliv na dokončení ro
zestavěných investičních
celků a uvádění nově budovaných
základních
fondů do provozu.

Nedostatečná výstavba
Nedostatečné zabezpe
čování centralizované in
vestiční výstavby, která
zahrnuje nejvýznamněj
ší stavby, rozhodující pro
rozvoj národního hospo
dářství, a nadměrné roz
ptylování prostředků v
decentralizované výstav
bě vedlo k neekonomic
kému zvyšování rozesta
věnosti.”
Ať slovo rozestavě
nost nemýlí nikoho, kdo
chce věřit sladkým ře
čem o zvýšení bytové vý
stavby. Jde o tovární cel
ky, které mají zvýšit čes
koslovenskou průmyslo
vou výrobu, aby mohla
svými výrobky podporo
vat světovládné cíle So
větského svazu.
Komunismus, jak se
zdá, může porazit jenom
lid v komunistických ze
mích. Má však velkého
spojence: systém, který
komunisté
zbudovali,
který dnes i ondyno pře
kotně vyrábí rozvoj tu
i onde, a vyrábí prvotříd
ní zmatek široko daleko.
vm/FEC
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PROBLÉMY PRESIDENTA
(Pokračování se str. 1)
Uvnitř Spojených států narážejí jeho reformní
snahy (nemocenské pojištění, finanční podpora ško
lám, rovnoprávnost černochů atd.) na prehistorickou
koalici konservativních republikánů a jižních demo
kratů. Některé zájmové skupiny pak mobilisují z
finančních důvodů všechny síly proti snížení do
vozních tarifů, které je nutné k úspěšné spolupráci
USA s Evropským hospodářským společenstvím.
Jak vidět, problémy amerického presidenta ejsou malé. A není pochyb, že muž, který ten úřad
právě zastává, prohraje přes všechny kvality livem nepřátel i přátel ještě mnoho bitev, než se mu
podaří vytvořit podmínky, které jednou povedou
k vítězství ve studené válce. Prohrané bitvy však
nejsou opravdu důležité.
Je daleko důležitější, že svobodný svět potřebuje
lidi, kteří se nebojí změny. Potřebuje lidi, kterým
problémy včerejška nezakrývají problémy dneška.
Macmillanové, Diefenbakerové a Menziesové vychá
zejí z módy. Do módy přicházejí z dobrých důvodů
lidé typu J. F. Kennedyho.
-kw-

ZE DNE NA DEN\
3.2. V Singapuru skonči
la konference delegátů 5
teritorií, která mají vy
tvořit novou federaci.
Malajsko, Singapur, Sarawak, Severní Borneo a
Brunei.
— Italská vláda minister
ského předsedy Fanfaniho resignovala.
4.2. Americká vláda za
stavila všechen import z
Kuby.
— Konžský
ministerský
předseda Adoula konfero
val s úřadujícím generál
ním tajemníkem Spoje
ných národů U Thantem.
5.2. Americká vláda ne
dovolí holandským jed
notkám, které jsou na ces
tě do Západní Nové Gui
ney, aby přistály na ame
rické půdě.
— Ve volbách do finské
ho parlamentu porazila
agrární strana komunisty.
— V Laosu začala nová
komunistická ofensiva.
6.2. President de Gaulle
naznačil v televisním pro
jevu k francouzskému ná
rodu, že v dohledné do
bě dojde k dohodě s al
žírskými povstalci, která
ukončí sedmiletou válku.
— Britský parlament od
hlasoval důvěru ministru
zahraničních věcí lordu
Homeovi, který nedávno
kritisoval postoj Spoje
ných národů k indické
mu útoku na portugalské
kolonie.
7.2. Při důlním neštěstí
v sárském Luisenthalu za
hynulo přes 270 horníků.
— Francouzská tajná vo
jenská organisace OAS
reagovala na de Gaulleův
projev teroristickými či
ny a výzvou, aby se její
členové připravili na dlou
hý boj.
8.2. President Kennedy
oznámil na tiskové kon-

Melbourne - City
Telefon MF 3256

ferenci, že Spojené státy
uvažují o možnosti začít
znovu zkoušet Jaderné
zbraně nad zemským po
vrchem.
9.2. V Paříži zahynulo 8
lidí při bitvě mezi policií
a levicovými demonstran
ty proti činnosti OAS.
— V Salisbury bylo skon
čeno vyšetřování okolnos
tí, které vedly k smrti
generálního
tajemníka
Spojených národů Hammarskjoelda. Vyšetřovací
komise klade vinu pilotu
letadla.
— Spojené státy zřídily v
Saigonu hlavní stan, ze
kterého budou organizo
vat vojenskou pomoc Již
nímu Vietnamu.
— Podle moskevského roz
hlasu bude Sovětský svaz
opět zkoušet jaderné zbra
ně, začnou-li Spojené stá
ty.
— Argentina přerušila di
plomatické styky s Ku
bou.
10.2. Americký pilot Powers, který byl uvězněn
v SSSR pro špionáž, byl
propuštěn výměnou za
sovětského špiona Rudol
fa Ábela.
11.2. Jomo Kenyatta přiletěl do Londýna jednat
o kenyjské ústavě.
— Holandská vláda pro
hlásila, že nebude jednat
neúředně s Indonésií o
budoucnosti Západní No
vé Guiney, protože by tím
ztížila úkol úřadujícího
generálního
tajemníka
Spojených národů.
13. 2. Americký
ministr
spravedlnosti Robert Kennedy, presidentův bratr,
je na návštěvě v Indo
nésii.
14. 2. President Kennedy
zamítl sovětský návrh,
aby se mezinárodní od
zbroj ovací konference v
Ženevě zúčastnily hlavy
států. Anglo-americký ná
vrh je, aby zúčastněné
národy byly zastoupeny
ministry zahraničních vě
cí.
— Američané museli od
ložit již po 9. pro nepříz
nivé počasí připravovaný
l e t kosmonauta Glenna
družicí kolem světa.
15.2. Habešská císařovna
Menen. zesnula.

Přijímáme objed
návky také poštou

DOPORUČTE
HLAS DOMOVA

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
2. poschodí

6 A Elizabeth St.

svým přátelům
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

-3Stesky čs. tisku na špatnou socialistickou morálku

O nového člověka

— V ČSSR bylo zahájeno robní praxi” dalších 250 vestiční meliorační plán
(zúrodňování půdy - pr.)
nové komunistické hnutí Kubánců.
s americkým jménem. Je — 31. ledna zemřel v Pra celkem na 101.8%. Nebyl
Humoristovi stojí za to, pročítat jak komunistické manifesty tak denní
to hnutí vědců za odvrá ze po kratší nemoci po však splněn plán u hno
cení nukleární války, je pulární divadelní a filmo jivých závlah, rybníků a tisk. Nevyhnutelné tam najde námět na humoristickou tragikomedii. Demo
hož předsedou se stal Zde vý komik Vlasta Burian. kompostů...”
krat bude dost poděšen, dozví-li se z prohlášení posledního sjezdu Ko
něk Nejedlý. Jmenuje se Bylo mu. 71 let.
— Zahraniční výbor Ná
“pugwashské”, patrně v — V téže době zemřel v rodního shromáždění po munistické strany Sovětského svazu, že se během příštích dvaceti let "roz
souvislosti s činností ame Praze bývalý význačný žádal Radu bezpečnosti, vinou rysy komunistického člověka, ideově vyspělého, vysoce vzdělaného,
rického vědce Linuse Pau- československý
filmový aby zaručila bývalému fyzicky a morálně dokonalého”. Je to potěšující prohlášení. Někdo tam
linga, amerického souput režisér Miroslav Cikán.
ministerskému předsedovi nahoře musí mít smysl pro zvrácený humor. Zvrácený smysl pro humor je
níka číslo jedna.
— Pražská Práce z 27. led odbojné části Konga Gi- zřejmě lepší než žádný. Vybrali jsme namátkou pár příkladů morálního
— Předseda Sudetoněmec- na tr. sděluje, že se v zengovi “ochranu osobní vyspívání budoucích komunistů z československých novin.
ké rady poslanec H. Schu- pražských obchodech ob svobody a života”. Za
Tajemnice národního
etz podal žádost Spoje jevila rajská jablíčka z hraniční výbor prohlásil,
Tak tedy opravdu jen. socialistické krmě a bed
ným národům, aby se za Kuby, a že se čeká na zá že jednotky Spojených ná namátkou některé příkla livě střežíce socialistické výboru a předseda zeměsadily o propuštění 200. silky kubánských anana rodů v Kongu “podporu dy mravního růstu:
hubertusy, které zřej dělské komise MNV v
000 Němců, kteří dosud sů. Prodávají se také ku jí opatření, která ohro
mě přejaly úlohu bur- jedné obci na Berounsku
Úplatkářství
žijí v ČSSR.
bánské ryb í konzervy žují Gizengův život”.
byli přistiženi, jak si z
žoazních zimníků.
— Čs. velvyslanec v Hel (langusta a tři druhy tu
"Dne 12. ledna . . . vy
sinkách R. Urx zahájil ňáka), které prý na sebe — Za sněhové vánice do
Sloupek líčí morální družstevního pole odná
výstavu čs. výrobků sklář “upozorňují hezkými oba šlo k železničnímu ne nesl trestní senát obvod
štěstí v Táboře. Osobní ního soudu pro Prahu 7 zlom socialistického člo šejí cukrovku pro krá
ského průmyslu. Zaháje ly”.
líky ...
ní se účastnil finský pre — Ministerstvo školství a vlak narazil ve stanici rozsudek nad ženským lé věka, který si najednou
zarážedla. 9 osob bylo
Jak se může takový
sident Kekkonen.
osvěty prodloužilo polo na
kařem . . . Provinění? nemohl vybrat ten svůj předseda postavit proti
zabito a 36 zraněno.
letní
prázdniny
pražských
— V Praze byl vyměněn
hubertus z desítek jiných,
indický velvyslanec. Na školáků, protože vypukla — V Praze došlo na klu Obvyklé u zdravotníků, pověšených na věšácích. nepořádkům na pracoviš
zišti Spartaku Praha So kteří nepochopili, že so
stoupil Mohan Prakaš Ma- chřipková epidemie.
ti .. . ?”
Poznají se ty huber
thur, který byl slavnost — Československé letecké kolovo k hromadným cialistický lékař už není
Což je velice dobrá orvačkám
během
zápasu
se
ně přijat ministrem za závody dodaly dopravní
a nesmí být obchodní tusy jenom tehdy, když tázka.
hraničí Davidem, vedou letadla typu Morava 200, Slovanem Bratislavou. kem se zdravím.
prošmátráte kapsy. Pros
cím protokolu Novákem, Sovětskému svazu. Tato Rozhodčí zápasu byl su
Bezpáteřnost
Při přelíčení vyšlo na tě nevíte. Ale obyčejně
generálporučíkem
Čihá- letadla budou létat na so spendován, kluziště Spar
Týž deník zaznamenal
kem a vedoucím odboru větských vnitrozemských taku bylo dočasně uza jevo, že dr. A. R. nachá se přiřítí pravý majitel a
vřeno.
ministerstva zahraničí J. tratích.
zel stokoruny v obálkách propoví vám tváří v tvář jinou historku s tímto
Zítkem. Antonín Novotný — Pro zpronevěry byl od — Na tiskové besedě v na stole nebo v kapse něco jedovatého.
mravním ponaučením:
pronesl útočnou řeč o souzen na 12 let bývalý Praze hovořil s novináři
"Avšak o kolika ... oA Lidová demokracie
vzájemné lásce národů lekárník z Jindřichova o letošní socialistické sou pláště a vůbec nevěděl,
československých a indic Hradce F. Chládeček. Ve těži v zemědělství náměs od koho jsou. Ovšem ne se ptá: "Proboha, lidi, sudech poctivých lidí,
kého a o jejich společ zproněvěrách mu pomá tek ministra zemědělství měl je brát, a měl přímo copak chci něco jiného kteří se odvážili oprávně
ném boji proti kolonia hali zaměstnanci kontrol Tibor Bohdanovský. V ze dávané úplatky zamít než svůj kabát? Copak ně kritizovat zlořád, se
lismu.
ního podniku v Českých mědělství je už 5.158 ko
chci krást? Copak musí nikdo nedoví a na pocti
— Podle zprávy pražské Budějovicích. Z nich by lektivů, které soutěží o nout . .
Historka ve Večerní me podezřívat každého vém člověku se spáchá
Práce z 21. ledna studu li odsouzeni k trestům na titul “Brigáda socialistic
je dnes na čs. vysokých svobodě : J. Stehlík, K. ké práce”. Celkem 293 Praze svědčí nejen o vždycky hned jen ze křivda ... I když se lec
školách 500 Kubánců. Hrubant, A. Mik, J. Spik. kolektivů už prý tento špatném duchu zdravot špatnosti? Vždyť jsou které věci řeší . . .
První rok se učí česky a Z. Baron, V. Huspenka, titul získalo.
Ne ovšem tak, jak se
nického sboru, ale i o taky poctiví lidé na svě
ideologicky ve “s t u d i j- J. Fiala, K. Kindl, J. Va
— Předseda
Národního malé víře pracujícího tě. Nebo snad ne?"
to často stává: přijít za
ních střediscích pražské lentová, O. Vonka.
mezinárodní
University — Podle zprávy Zeměděl shromáždění Zdeněk Fier- člověka v uniformovanou
Na tohle mu nemůže tím, který byl třeba za
17. listopadu”. Kromě stu ských novin z 25. ledna linger vedl do Polska de státní lékařskou péči.
me
odpovědět, neznajíce oprávněnou kritiku pře
legaci
ústředního
výboru
dentů je v ČSSR na “vý- tr. “byl loni splněn inKSČ. Slováky zastupoval
Podezíravost
patřičně sociální podmín řazen na horši místo, po
v delegaci tajemník ÚV
klepat na rameno a říci:
Sloupeček v Lidové ky, z nichž se rodí zlo
KSS J. Kříž.
"To je ale svinstvo, co
činnost.
PROTI TRALALÁČKŮM
— Při pokusech o záchra demokracii odhaluje ji
s
tebou udělali. Hele,
Vypočítavost
lyžaře, který spadl do ný aspekt morálního vypřijď večer na pivo!”
Týdeník Svět v obrazech z 27. ledna vnesl nu
průrvy u Chopoku v Níz spívání. Líčí jednoduše ,Práce dodala další so
Večer se pokračuje v
trochu světla do stavu pánské módy po výtce kých Tatrách, zabili se
situaci v závodních jí cialistický příklad:
revolučních řečech, ale
pohlavní. Obořil se tvrdě na skupiny "mlad dva příslušníci záchranné
delnách, kde sedí budou
"Stavební správa v přijde schůze — všich
ších a starších gentlmenů”, na jejichž hlavách čety a další čtyři byli těž
cí komunisté, pojídajíce jedné obci u Teplic v
ce
zraněni.
ni mlčí . . .”
se prý letos v zimě "houfně objevily tyrolácÚstřední úřad státní
Čechách zařadila do poProč by taky mluvili.
ké tralaláčky”. Svět v obrazech se ptá, zda prý —
kontroly a statistiky vy
v létě nepřijdou dokonce do módy koženky s dal zprávu o vývoji ná na 103.4%. Ve stejné do řadníku na byt ze stát Mají za sebou skoro pat
hluboko pod plánem ní výstavby předsedu zá náct leť překotné výcho
padacím mostem. Tralaláčky se zřejmě obje rodního hospodářství v bě
zůst
a
vají kraje Východo
vily jako reakce na (prý lidové) volání: zbav roce 1961 (viz str. 1. tč.) český a Středočeský. Ješ vodního výboru ROH, vy ke komunismu. A
te nás klobouků, které již dlouhá desetiletí ob — Rudé právo z 25. led tě větší rozdíly zazname který bydlel ve vlastním přesvědčili se, mnozí z
těžují naše hlavy! Státní průmysl začal okam na píše : “Pozoruhodné návají některé kraje v rodinném domku. Také nich na vlastní kůži, jak
rozdíly ve výkupu . vepřového masa. Kraje předsedův ženatý syn se je nebezpečné prozrazo
žitě vyrábět černé barety, které sice nijak zvlášť jsou
(živočišných výrobků-pr.) Západočeský a Západoslo- tam ucházel o byt, rov
vat, že člověk ještě stále
nevypadají, - ale jsou "velmi praktické a sklad Např. zemědělci Středo- venský zůstávají plánu
né’’.
slovenského kraje překra dlužny víc než 40% úko- něž ze státní výstavby. trpí morálními zábrana
FEC/Č/HD Rodinný domek prodali. mi.
FEC/vm
Tralaláčky znamenají další kapitolu v boji čují plán výkupu mléka lu”.
individuality proti uniformě. Když nejde pro
jevit nevoli jinak, tedy alespoň oblekem. Svět
v obrazech uvažuje: "Šaty dělají člověka. Ale
kdo u nás dělá vkusné i nevkusné šaty . . . Jsou
to národní podniky. Jsou to komunální pod
niky. Zdá se, že se řídí starým: náš zákazník,
TRAVEL SERVICE
PARCEL SERVICE
náš pán. Přeje-li si zákazník nevkusný, výstřed
ní zevnějšek, prosím, uděláme, jak si zákazník
Telefon MF 6681
Telefon MF 6178
přeje. A kdyby někdo proti tomu něco namítal,
dovoláme se toho, že mimo jiné se musíme sta
6 A ELIZABETH STREET, MELBOURNE, C. 1
rat i o akumulaci plánu a to není maličkost. '
Pisatel se pak ptá, jak to přijde, že "jestliže
obstará vše pro Vaše cesty do zámoří
Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným
dnes největší část výroby (textilu - pr.) patří
nebo
po
Austrálii
LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?
socialistickému sektoru”, jak že to přijde, proč
tato "část výroby, která se stará o zevnějšek
LODÍ I LETADLEM
Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
lidí, dodává na trh nevkus, výstřednost?”
Odpověď je jednoduchá: proto, že lidé ne
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
návidí glajchšalt, kasárnictví šedivou jednotvár
Hodláte-li přivézt do Austrálie své
Vyžádejte si náš ceník.
nost, která je dnes v Československu poklá
příbuzné, spojte se s naší kanceláří.
dána za vrchol vkusu.
tp
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Kukátko do ČSSR
OSVĚŽUJÍCÍ NOVOTA NA HRANICÍCH
Ministerstvo zahraničních věcí sdělilo velvyslanec
tví Velké Británie v Praze, že vzhledem k opakova
nému výskytu neštovic v Bradfordu v hrabství Yorkshire požadují československé zdravotní úřady, aby
všechny osoby přicházející z tohoto místa se na hra
nicích ČSSR prokazovaly až do odvolání vysvědče
ním o očkování proti neštovicím. Nebudou-li toto
vysvědčení mít, budou povinny podrobit se očko
vání na hraničním přechodu ČSSR.
Rudé právo, 24. 1. 1962
JAK VEN Z ATOMICKÉ KAŠE
Jedinou rozumnou cestou, jak zabránit termonuk
leární válce a současně zabezpečit další světový vý
voj, je cesta mírového soužití socialistických a ka
pitalistických států. Tato cesta znamená vyloučeni
válek Jako prostředku řešení mezinárodních sporů.
Tímto prostředkem musí být soutěžení mezi rozlič
nými systémy na mírovém poli — hospodářské sou
těžení. Politickými požadavky této cesty, která je
ovšem provázena ostrým ideologickým bojem, je
vzájemné respektování zájmů různých zemí, suve
renity a samostatnosti, nevměšování do vnitřních
záležitostí, uznání každého národa samostatně vyře
šit všechny otázky své země. V této souvislosti stále
naléhavěji vystupuje do popředí jako základní úkol
naší doby všeobecné a plné odzbrojení, které by zba
vilo lidstvo jakékoli válečné hrozby a strachu přea
světovou válkou a plně otevřelo cesty k rozvoji lidské
společnosti podle vůle přání lidových mas ...
Rudé právo, 24. 1. 1962
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“Mobilizační”
státní plán na rok 1962

Produktivita práce na účet námahy dělníků

Pražská Práce z 11. ledna tr. přinesla zajímavé výňatky projevu předsedy Ústřední rady
odborů Františka Zupky, který referoval na XIII. plenárním zasedání ÚRO. Zupkův projev jen
potvrdil stesky na nedodržování státního plánu, jak se objevily koncem minulého roku v česko
slovenských novinách. Zupka pravil:
Podle předběžných údajů byl plán průmyslové výroby v uplynulém roce v podstatě splněn
aprotiroku 1960 se zvýšila naše výroba o více než 9 procent. Celkové výsledky plnění plánu jsou
příznivé, avšak za nimi se skrývají některé nedostatky ... Vláda naší republiky (projednala v led
nu tr. - pr.) státní plán rozvoje národního hospodářství na rok 1962. Bude to plán mobilizační,
především proto, že při jeho plnění budeme se muset vyrovnat s některými nedostatky a obtížemi
minulého roku. Abychom udrželi tempo rozvoje národního hospodářství stanovené třetím pěti
letým plánem a vytvořili nezbytné podmínky pro další zvýšení životní úrovně, budeme muset v
letošním roce zvýšit průmyslovou výrobu v porovnání se skutečností dosaženou v roce 1961 .. .”

V jiné části svého pro
jevu Zupka specifikoval
"některé nedostatky” ná
rodního
hospodářství
takto:
"Projevily se vážné ne
dostatky toho, že ministerstva, výrobně hospo
dářské jednotky a pod
niky věnovaly nedosta
tečnou pozornost otáz
kám technického rozvoje.

člověka od dřiny.
Je to ve shodě s tím,
co řekl Antonín Novot
ný ve svém novoročním
projevu. Namísto mecha
nizace pracujé dnes čes
koslovenský’ dělník přes
čas. aby byl splněn plán
výroby.
Počet přesčasů

Počet přesčasových ho
BENEŠOVSKÉ KADEŘNICE
din však zase zvyšuje vý
Loni v létě se v novinách objevila kritika, že be- Nedostatečná pozornost robní náklady nad kal
nešovské kadeřnice pracují dobře jen za zpropitné.
Kdo nedá, pocítí to příště na účesu. Mladá děvčata
Například v minulém kulované ceny. Je to za
(více než polovina z 23 dělnic jsou členky ČSM) při roce měl být přírůstek čarovaný- kruh. Bud’ bu
jala po diskusi o kritice návrh Miluše Vaněčkové:
de splněn plán v počtu
Nebudeme brát zpropitné vůbec. Starší dělnice však výroby pokryt ze 72 pro výrobků, a pak tím vzro
cent
růstem
produktivi

nesouhlasily a braly zpropitné dál a také v holičské
provozovně se nestalo nic.
ty práce, avšak ve skuteč stou výrobní náklady.
Pšišla zákaznice do kadeřnictví, účet byl hotový nosti byl pokryt pouze z
Nebo bude dodržena
a ona podává děvčeti pětikorunu. "Děkuji, my zpro 56 procent a zbytek mu kalkulace a v tom pří
pitné nepřijímáme”, odpověděla svazačka. Zákazni
ce se na ni překvapeně podívala a peníze jí doslo sel být zajištěn překračo padě nebude splněn vý
va vnucovala. Nechala peníze pod novinami, vstrčila váním plánu pracovních robní plán. V obou pří
je do šuplíku, nebo je prostě nechala u pokladny. sil, a kde to nebylo mož padech je ovšem bit čes
Svazačky to myslely poctivě. Zákaznice zas byly vytr né, přesčasovou prací.
koslovenský pracující.
valé. Místo peněz začaly nosit čokoládu a jiné věci. A
Tzv. novátorské hnutí
Neplnění
plánu
pro

starší kadeřnice braly zpropitné dál, možná si ně
které říkaly “hloupá holka, hloupý kdo dává, hlou duktivity práce a všech se nezdá být odpovědí
pější kdo nebere”. A také v holičské provozovně se no, co s tím souvisí, způ na klesající produktivitu
zpropitné bralo dál.
sobilo překračování vlast práce. Státní plán totiž
Dobrá věc se nezdařila. A jestliže dnes děvčata v
nepočítá jen se zvýšením
benešovském kadeřnictví zase zpropitné berou, pak ních nákladů.”
by za to měly zpytovat svědomí především zákazni- Zupka tu přiznal, jak produktivity práce, ale s
ce, a pak také odborová organizace Komunálních daleko je komunistická plným využitím technic
služeb. Všichni sice byli rozhodnutím děvčat nadšeni,
kých zařízení závodů.
ale nepomohl nikdo . . .
Práce, 13. 1.1962 praxe od teorie, jak je
Státní plán také slibu
daleko do slibů strany,
ROŽMITÁLSKÉ HNUTÍ
která slibuje osvobodit je víc modernějších stroRožmitálské hnutí - nepokračovat v práci na vad
ném výrobku - nachází ohlas i v našem nábytkář- .
ském průmyslu. V závodě Český nábytek v Týništi
nad Orlicí působila velké potíže špatná kvalita díl
ců. Pokračováním v práci na vadném výrobku vzni
Will
kaly velké ztráty, když nebylo možno takový dílec
Petr Veliký byl synem cara Alexeje Michajloviče
opravit. Nyní každý dělník bude kontrolovat kva Romanova a Natálie Kirilovny Naryškiny, jeho druhé
litu a nebude pokračovat na špatné práci. Zkušenosti ženy. Nějaký čásek byli na něho zcela pyšni. V mlá
z rožmitálského hnutí se nejlépe uplatní ve stříháme dí prozrazoval Petr jasné známky intelektuálství. Je
a šicí dílně čalouněného nábytku, dále pak při stroj ho učitel Ňikita Mojsějevič Zotov vědecky vyvinul
ním opracování dílců, při lisování, klížení, broušeni Petrovu osobnost, a jestli jste se někdy setkali s dět
a ručním opracování. Rožmitálské hnutí se uplatní mi, jimž toto bylo dovoleno, víte, o čem mluvím.
v závodě v plné šíři během tří měsíců.
Zotov byl později jmenován dvorním šaškem.
Práce, 14.1.1962
Petr se stal carem v roce 1682, když mu bylo
deset. Několik příštích let ztrávil různými praktic
TAKOVÝ SLEPENEC EROTICKÝCH SCÉN
kými vtipy na účet Fjodory Kirilovny, Gavrila GoS nemalým zájmem jsme čekali nový film jugo lovkina, Ivana Ivánoviče Golocina a Ivana Ivánoslávského režiséra Vladimíra Pogačiče, jehož “Velicí viče Ivanova. Měl strašně rád vtip a legraci, jako
a malí” i “V sobotu večer” dosáhly svého času festi na příklad vyrážet lidem zuby krumpáčem. Měl
valových poct. Byli jsme zvědavi tím více, že nový smysl pro publicitu. Ale zatím Rusku panovala jeho
Pogačičův film “Nebe bez lásky” patří k okruhu de polosestra Žofie, hrozně po domácku vychovaná a
tektivního psychologického dramatu, o němž se v hrozná feministka. Také se pokusila Petra zavraždit,
poslední době hodně psalo i u nás v souvislosti s a on ji uvěznil, aby si to rozmyslela..
českou filmovou detektivkou. Jaký kritický ohlas by
Jednou takhle ve čtvrtek ráno se Petr najednou
u nás asi vzbudil český film toho druhu, jako je “Ne
že dá Rusku všechny vymoženosti západní
be bez lásky”? Představme si něco na způsob Klimen- rozhodl,
Rusové tomu čtvrtku potom říkali Ška
tova “Marie", která vycházela na pokračování v Li civilizace.
redý čtvrtek. Petr si myslil, že když bude mluvit o
terárních novinách, zakončeme příběh zklamané lás tomto
problému s větším počtem bláznů, že se tím
ky ženy sebevraždou, vydávejme ho za detektivku dopracuje
většího úspěchu. A proto musel jet do
a dejme nakonec vinu všem na způsob Kohoutovy ciziny. Cestoval
ovšem inkognito jako tesař Petr
“Takové lásky”. Takový slepenec nezachrání ani Michajlov. Měl proto
větší návštěvy na schůzích.
hezké herečky a několik erotických scén ...
dost těžko zachovat si inkognito, když měříte šest
Práce, 18. 1. 1962 Je
stop a osm a tři čtvrtě palce a jste ruský car.
Taky přijel do Anglie, aby věděl, jak se co dělá.
SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL. Bydlel v domě, který patřil jakémusi Johnu Evelynovi, a byl pronajat admirálu Benbowovi. který
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
ten dům zase podpronajal Petrovi. Petr rozbil asi

jů, které, jak se zdá, není překotné
uspořádání
schopen dodat včas.
"dobrovolných” brigád
tam, kde hrozí nesplnění
Novátorské školy
plánu.
"Čs. vědecko-technické
Brigády
společnosti pomáhají zá
vodům a podnikům or
socialistické práce
ganizovat
novátorské
Permanentního
rázu
školy práce”, napsala
jsou "brigády socialistic
pražská Práce, . . . kde
ké práce”, dlouhodobé
jsou vybraní pracovníci
brigády, které "soutěží
seznamováni s novými
mezi sebou”. Je prý dnes
pracovními metodami na
už do nich zapojeno 720
tolik, že mohou plnit útisíc pracujících.
lohu instruktorů při dal
Zupka o nich řekl:
ším rozšiřování těchto
"Soutěžící kolektivy se
novátorských metod.”
Práce si pochvaluje, aktivně podílejí na plně
že "tato příkladná péče ní nejnáročnějších výrob
již přinesla řadu dobrých ních úkolů, jsou zastánci
výsledků . . .” Zmiňuje uplatňování nové tech
se např. o závodu Slezan niky a významně ovliv
04, kde "všichni pracov ňují utváření morálního
socialistického
níci pracují metodou sou profilu
družky Večeřové a u- člověka. Je také velmi
platněním této metody se cenné, že členové brigád
zvýšila produktivita prá ve stále větší míře usilují
ce v celém závodě o 23% o růst kvalifikace.”
Při plnění státního vý
a zároveň stouply mzdy
pracujících.” Závod Sle robního plánu ovšem vlá
da nejvíc spoléhá na nej
zan je textilka.
primitivnější
a nej spoleh
Kromě novátorského
livější
prostředek:
rekruhnutí kvete ovšem i
"šturmovština”, jak z n í týrku mládeže.
polooficielní termín pro (Pokračování na str. 7)

Malý životopis Petra Velikého
Cuppy
jen tři sta okýnek a vytrhal péra z postelí. Dům
byl zkrátka změněn ve zříceninu.. Ale předtím jel
do Holandska vyučit se na stavitele lodí. V Zaandamu
pracoval téměř celý týden jako obyčejný tesař, je
nomže chodil ráno pozdě a na oběd mu nestačily
tři hodiny. A to ještě chodil domů dřív, že byl car.
Domeček, ve kterém bydlel ten týden, je nyní tu
ristickou atrakcí.
Petr toužil hlavně učit se něco, o čem by mohl
pořád mluvit. Žofie, vdova po hanoverském kur
fiřtovi, napsala jednou: “Petr si spletl pružiny v na
šich korsetech a myslil si, že máme tak tvrdé kosti.“
Ve Francii prý houpal Ludvíka XV. na koleně a
prohlížel si madam de Maintenon, když byla v poste
li. Jednomu z rodiny napsal z Paříže: “Už mi zby
la jen jedna láhev vodky. Co mám dělat?” A tak
ruský národ spontánně žádal, aby se Petr Veliký
vrátil do Ruska.
Uposlechl hlasu lidu. Když byl prostudoval zblízka
západní civilizaci, navštívil arcibiskupa z Centerbury a přijal čestný doktorát práv v Oxfordu, vrá
til se Petr do Ruska, kde začal s reformou carské
osobní gardy. Některé dal setnout, některé oběsit,
jiné opět za živa usmažit. Zbytek pouze pohřbil za
živa. Samozřejmě že příbuzní bývalých gardistů za
čali klevetit, a některé klevety byly zcela nepod
loženy.
Pak přinutil bojary, staré reakcionáře, aby si oho
lili vousy, protože byly plny bacilů. Někteří bojaři
měli docela rádi bacily. Oholíte bojara, a jenom
ztrácíte čas. Dlouho nikdo nepřišel na to, proč Petr
stříhá vousy. Někteří bojaři nosili ustřižený plno
vous pod kápí, a všechno bylo v pořádku.

19. 2. 1962
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Jan Drda : Dalskabáty hříšná ves, aneb Zapomenutý čert. Československý spisovatel, Praha 1961.

Pokračování Hrátek s čertem
Na československé poválečné scéně byl velmi úspěšný Jan Drda se
svojí aktuální pohádkou "Hrátky s čertem”. Národní divadlo ji tehdy vel
mi půvabně provedlo a "Hrátky s čertem” se nadlouho staly nejoblíbeněj
ším kusem repertoáru. Byla to pohádka o nacistické okupaci, plná opovržení
ke goebbelsovským čertům, a plná obdivu a citu pro prosté lidi, kteří nej
více nesli tíhu pekla na zemi. Právem byl hrdinou "Hrátek s čertem” vy
sloužilec Martin Kabát, který bez halíře a bez střechy nad hlavou šel směle
a vesele pohádkovým světem, který se hemžil čerty, poustevníky a loupežní
ky. "Hrátky s čertem” byly snad nejlepší divadelní pohádkou od dob Ji
ráskovy "Lucerny” a Kvapilovy "Princezny Pampelišky’’. To bylo před pat
nácti lety. Od té doby Jan Drda, mnohonásobný laureát státních ceny
jaksepatří sešel. Možná, že stále ještě tvrdí, že "se žije lépe, žije še ve
seleji”, ale rozhodně to nemůže dokázat příklady z vlastní tvorby.
"Dalskabáty
hříšná v této věci zjednal po
Typ číslo 1. Kovářský
ves, aneb Zapomenutý řádek.
Mračno Jan, 22 let. Mou
čert” navazuje na Drdo
Dr. Ichthuriel to vzal pohrůžkou, že bude od
vy "Hrátky” myšlenkově vědecky: "Rozehrávat v veden na vojnu, evoko
a tématicky. Ale zatím co lidech, běsy, pánové! Pal ván pocit frustrace, v zá
"Hrátky” byly plny u- čivé rozpory v nitru! Bio vorce zmarnění, ústící do
přímného rozmaru a ra chemické chtíče! Žlázy vážné psychické krize,
dosti ze života, jsou vnitřní sekrece! Potlače z níž bude pod mým ná
"Dalskabáty” jenom po né komplexy! S tím se tlakem hledat primitiv
litickou agitkou v pohád dnes musí umět zachá ně brutální východisko.
kovém rouše.
zet! Najít si takovou in Prognóza: Krádež nebo
"Dalskabáty” jsou pro- dividuální skulinku v vloupání.
ticírkevní agitka. Ve ves moderní lidské psýše, a
Typ číslo 2. Tyburconičce Dalskabáty zemřel pak to do ní prát meto vá Dorota, 27 let, vdaná,
farář, jehož duše šla přes dou soustředěného nátla nastoupila
na
faře.
pekelné nástrahy rovnou ku! Nikdo neodolá, to Chamtivost nejeví, stří
do nebe.
je teoreticky dokázáno!” brné lžičky nekrade. In
Protože "namísto bo
A tak se dr. Ichthuriel timním průzkumem s po
je s hříchem chodil na převtělil do farářské po užitím vhodně voleného
ryby, ve zpovědnici pě doby a začal pronásledo textu (Bible) jsem zjistil,
stoval slepice a místo du vat hřích a nemrav v že je přístupna subtilnějchovních cvičení sázel Dalskabátech, jen aby ší iritaci v oblasti erotic
karafiáty”, zmizel z Dals- nahnal peklu nové lidské ké fantazie.
dušičky.
kabátů všechen hřích:
Agresivní
exaltací
"Úplně se to tam vy
Brzo už může diktovat hodlám u ní způsobit in
mklo nebi i peklu z kom situační zprávu z Dals- tenzivní vibraci sexuál
adresovanou ního pudu. Prognóza:
petence, každý si dělá, kabátů,
co chce!”
"Pánu všech Pánů, Jeho Parádivost,
prostopáš
K tomu ovšem nemoh Veličenstvu Belzebubo nost, nevěra ...”
ly mocnosti pekelné ne vi”
Čertovi Ichthurielovi
činně přihlížet, a tak tam
". . . Situace v D a l s- se všecko dařilo až do
Belzebub vyslal Ph. Dr. kabátech na přelomu, té chvíle, kdy se do ko
a Th. Dr. Ichthuriela, moje metoda soustředě medie zapletl onen za
šéfa ústavu pro experi ného nátlaku funguje pomenutý čert z titulu
mentální psychologii, aby znamenitě.
hry.
Samozřejmě že finanční poměry nebyly lepší než
dneska, protože nebyly žádné Spojené státy, aby
poskytly dolarovou výpomoc. Proto se Petr rozhodl,
že začne razit kopejky 45krát tak veliké, čímž zvýšil
kupní cenu kopejky. Zavedl ještě jiná finanční zlep
šení a státní rozpočet, který jasně ukazoval, jak ce
na kopějky ztrácela na ceně při každém finančním
zlepšení. Úplatkářství a korupce byly dovoleny pou
ze vládním činitelům.
Petr Veliký také nenáviděl starobylosti jako Mosk
vu. A tak v nezdravých bažinách Baltického moře
vybudoval nové město, a jistě byste neuhodli, po
kom je pojmenoval. Petr Veliký je také slavný proto,
že porazil švédského Karla XII. a zabil moc švéd
ských vojáků. V bitvě u Poltavy byl Karel střelen
do paty a Petr do klobouku. Petr se pak zmocnil
Livornska a Estonska a dalších zemí, z nichž by si
žádný z nás nepřál žádnou uchvátit.
A tady přicházíme k Ivanu Štěpanoviči Mazepovi. Býval pážetem na dvoře polského krále Jana
Kazimíra. Mazepa se skutečně snažil, byl zachráněn
Kozáky a stal se hejtmanem. Nejdříve se vyznamenal
v Krymské válce, potom v bitvě u Azovského moře.
Pak se dal ke Karlovi XII. Petr ho dal zničit obrazně,
když ne jinak.
Petr Veliký zapudil svoji první ženu Eudoxiji Lopuchinu, a k tomu účelu ji zavřel na doživotí. Byla
milována všemi, jenom ne manželem. A pak se
Petr sčuchnul s Menšikovem, s generálskou primadonou, která bývala cukrářským učedníkem. Petr
jednou zpozoroval jakousi lotyšskou děvu, když se
věšela Menšikovovi kolem krku. Historikové tvrdí,
že měla bílé umyté hrdlo, ale tím bych si nebyl
zcela jist. Historikové dokonce mluví o poprsí. Jme
novala se Marta, a zrovna si měla brát nějakého
jednorukého švédského poddůstojníka. Jenže nějaký

Ten byl před dvěma
sty lety vyslán do Dalskabátů strašit lidi coby
bezhlavý ohnivý pes.
Jmenoval se Trepifajksl,
a, před nějakými osmde
sáti lety zapomněl stra
šidelné zaklínadlo, takže
už se nedovedl proměnit
v příšeru.
Nakonec se dal do
party s vdovou po míst
ním hrobařovi a vyučil
se kovářem, "protože je
to blízko u vohně a smr
dí to tak krásně jako
peklo.”
Na staré doby nerad
vzpomínal, protože "po
řád strašit lidi je votrava”. Úplně se polidštil,
málem zavlekl do pekla
"člověčinu” a zhatil plá
ny ďábelského faráře, po
němž zůstal v Dalskabátech jen sirný pach.
Drdova
pohádková
pravda je vložena do úst
Ichthurielových :
"Lidé jsou stále drzej
ší, ztrácejí respekt před
duchovnem, idealismus
upadá, materialismus se
vzmáhá! . . . Lidem je
třeba vrátit duchovno!
Metafyziku!
Mystiku!
Trýzeň duše! Zázraky!
Zbožnou bázeň! Hrůzu
a strach z trestajícího
nebe! Až pokvete zas metafyzika, pokvete taky
peklo!”
A jinde opět praví
Ichthuriel: "Nebe a pek
lo, to jsou dvě stránky
jedné a téže věci. Exis
tence pekla je podmíněna
existencí nebe. Škrtněte

ruský voják ji vytáhl z pece, kde se před Rusy scho
vávala, a unesl ji. Co se stalo se švédským poddůstoj
níkem, není veřejně známo.
Fakt je, že Petr a Menšikov se stali partnery v ero
tické kooperativě. V roce 1707 si konečně Petr vzal
Martu za manželku a změnil jí jméno na Kateřina.
Za pár let se pak vzali veřejně, a jejich dvě roz
tomilé dcerušky šly za družičky.
Petr Veliký měl na sobě admirálskou uniformu a
Kateřina byla doprovázena k oltáři jedním rnístoadmirálem a jedním admirálem, který byl v místě.
Petr Veliký pak pravil: “Doufám, že to bude plodné
manželství. Vizte, již tři hodiny jsme oddáni a máme
pět dítek.” Od té doby Petr dbal na to, aby Ka
teřina byla většinou bosa a těhotná. Měli celkem
dvanáct dětí, a dcera Jelizaveta se později stala carevnou.
. Petr zrovnoprávněl ruské ženy, pokud ovšem ne
patřily do rodiny. Ty strkal většinou do klášterů.
Když jednou zjistil, že jeho žena Kateřina má mi
lence, dal ho stít, aby viděl. Jeho hlavu naložil
jednak do lihu a jednak do lahve, a postavil ji v
takovém stavu ženě před okno. Kateřina se nikdy
o tomto morbidním detailu nezmínila.
Petrův syn Alexej byl budižkničemu. Všechno
ho otravovalo, a navíc byl na hlavu takový divný.
Nosíval starý odřený župan bez knoflíků a vydržel
celé dny vysedávat na studeném sporáku, pojídaje
přitom nakládané hříbky a solené okurky. Petr Ve
liký ho často zřezal. Někteří lidé dokonce tvrdí, že
Petr ubil Alexeje. Nedá se to prokázat, protože to
mohl udělat pouze jednou. A ještě měl polehčující
okolnost, protože byl normálně ožralý.
V roce 1721, když byl uzavřen mír se Švejdou,
ruský senát jmenoval Petra Velikého Petrem Veli
kým, Otcem vlasti a Velkoruským císařem. Petr Ve

ODKAZ
Vítězslav Nezval
Tobě z masa, z kostí, z krve, tobě z hvězd,
které dosud nevyšly a přece vyjdou,
tobě s ručičkami sbalenými v pěst,
tobě, nezapsané dosud žádnou křídou,

tobě odkazuji tuto zem a Prahu
s prsty vyluzujícími flažolet
na pahorcích stejně jako v klínu svahů,
kudy kráčí jaro s létem tam a zpět,
tobě do příštího století
odkazuji bubny zelenavých bání,
všecky ptáky, kteří tudy poletí,
až se bude slavit naše zmrtvýchvstání,

tobě odkazuji cestovní svůj pas,
na který se vrátíš domů ze všech dálek,
oči Prahy, zelenější nad topas,
jež se nebudou už nikdy děsit válek,
tobě odkazuji noci, hvězdná rána,
ověšená rosou, která zdobí je,
prostá jako pouti nebo slavobrána,
jíž se vchází z dětství do poesie,

tobě odkazuji opálovou masku
hvězdné noci, jež se třpytí jako spona,
tobě odkazuji všecku lidskou lásku,
všecku lásku, jíž mě milovala ona.

nebe, a je také po pek
lu! Pomalu budeme k
smíchu i dětem . . . tak
jako hastrmani!”
Aniž bychom se po
koušeli shledávat pro a
proti této téze, jedno je
jisté: Jan Drda tu káže
proti mystice a metafyzice ve službách nového,
po výtce materialistické
ho náboženství.
Káže v intencích leni
nismu, který nejen že
zbořil staré nadoblačné
nebe, ale instaloval pro
své příslušníky zcela so-

lidní peklo na zemi, vyštafážované jak vůdcovskou mystikou kultů osobnosti a kultů kolekti
vu, ale i kompletním pří
slušenstvím hrůzy a stra
chu z trestající strany.
jun
P O JIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Wark. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

liký to dost dobře nemohl odmítnout, protože to
všechno narafičil. Jelikož každý říká, že Petr Ve
liký byl obdivuhodný muž, tak to musí být pravda,
protože když to každý říká, žádný to nemůže popřít.
Historická pravda je, že Petr Veliký byl docela
normální, když nebyl ožralý a když neměl záchvaty.
Například vyhlásil, že lidi. nemusí smekat klobouky
a zdravit, když jdou v mrazu kolem carského pa
láce, a pak povolil poddaným, aby mohli znovu kou
řit tabák, pokud na to mají. To bylo totiž zakázáno
od roku 1634, kdy to zakázal car Michael, nekuřák.
Petr Veliký zbudoval ruské loďstvo a zřídil vý
tečný školský systém. Neměl ovšem čas dokončil
svoje vlastní vzdělání, aby přinutil jiné. Z jeho vě
deckých pokusů budiž zaznamenána příhoda, jak
plánoval sestrojit lustr z mrožích zubů a jak jednou
sestrojil rachejtli, která sice nevylítla, ale pouze
vybuchla a zabila jednoho z Petrových přátel. A to
na místě.
Petr Veliký také vyžadoval, aby Rusko udržovalo
styky s vnějším světem, aby prosté nebylo, jak bý
valo. V roce 1710 například svolal do Petrohradu
ze všech koutů Ruska všechny zakrslíky a trpaslíky,
pro něž vystavěl na Něvě ledovou vesničku. Malíř
Veresčagin namaloval obraz trpasličí svatby, bohatě
dotované Petrem Velikým. Obraz se jmenuje “Svatba
trpaslíků”. Petr Veliký miloval zakrslíky a trpaslí
ky. Připadal si o moc větší. Měřil šest stop a osm a
tři čtvrtě palce v botách, které málokdy zouval.
Konečně mu praskl měchýř. Těsně před smrtí pra
vil: “Ponechávám všechno...” a nestačil říct, ko
mu. Ke stáru se mu zřejmě zdálo, že všechno, co
se přihodilo, bylo nanic. Možná, že v tom měl hlu
bokou pravdu.
Z knihy: The Decline and Fall of Practically Everybody. Consul Books, London.
Přel. jun
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PŘÁTELSTVÍ AŽ ZA SMRT
A. J. T aylor
A. J. Taylor je bývalý britský letec, účastník bitvy o Británii. Napsal sbírku krátkých
povídek, které líčí život členů královského letectva za druhé světové války. Jeho povídky
vycházely v Anglii za války a byly shrnuty v knihu, která měla ohromný úspěch. Toto je
jedna z povídek, která vypravuje o dvou příslušnících československého letectva v zahraničí.

U naší eskadry sloužili letci z celého světa. Když měl Čapek těžký přízvuk, vyjadřoval se v holých
jsme se sešli v jídelně a každý z nás začal hovořit větách a bylo mu těžko rozumět. Ani Čapek ani Ma
rodným jazykem, připadal jsem si jako na perském cháček se z Polska nedostali a byli zajati Rusy, kte
trhu. V naší letce byli Holand’ani, Poláci, Belgičani, ří se podělili s Němci o Polsko. Rusové poslali Čapka
Čechoslováci, Francouzi a Norové. Mezi Francouzi do koncentračního tábora a Macháčka do dolů. Je
bylo nadto ještě hodně zástupců francouzských ko jich postavení je těžko popsat. Sovětský svaz tehdy
lonií - hnědých i žlutých - a ti odpoledne obyčejně nebyl ve válce a Československo pro Rusy politicky
hrávali jakousi podivnou hru s penězi. Přirozeně, že neexistovalo. Tehdy se zdálo, že Rusko půjde bojobyli v naší eskadře zastoupeni taky Kanaďané, No- yat proti Anglii.
vozélanďané, Australané a Jihoafričané. Tuhle smě
Čapek jen suše poznamenal: “Žili jsme tak skoro
sici národností doplňovali bývalý litévský fotbalista, dva roky”. Když Němci napadli Rusko, Čapkův pří
míšenec z Indočíny, Američan, Švýcar, Tahiťan a tel Macháček se konečně dostal z dolů, Čapek z kon
jeden chlapík z Trinidadu, který byl barvy čaje s centráku. Byli znova pohromadě. Dostali se až k
mlékem.
Černému moři. Čapek byl poslán do Turecka a přes
Když by se to vzalo kolektivně, příslušníci eskadry Sýrii, Kahýru a Aden se dostal do Anglie.
a přidružený pozemní perzonál znali všecko a poznali
Pak jsem se jen tak stranou zeptal: “A co Machá
celý svět. Většina z nich měla kdysi vše, co si mohli ček, byl s tebou?”
přát, a to všechno najednou ztratili. Tihleti prostě
“Macháček, ano, byl se mnou až do Adenu. Ale
přeběhli, hranice z okupovaných okupovaných zemí. pak jel lodí do Bombaje a já jel do Kapského
Opustili své domovy. Do Anglie se dostali přes Li- Města.”
byji, Persii aneb Turecko kolem Jižní Afriky. Jiní li
“Tak Macháček jel do Indie a ty do Kapského
zase přes Španělsko a Portugalsko. Tváře těch všech Města”, povídám, abych něco řekl.
měly zvláštní výraz. Odhodlaný výraz. Mezi nimi
“Jo, a z Kapského Města jsem se dostal sem přes
byl jeden, který se od ostatních nějak lišil. Jmenoval Gibraltar”, řekl Čapek a odmlčel se. Zadíval se kamsi
se Čapek. Byl to Čech. Měl úplně šedivé vlasy.
do neznáma. Ten pohled neměl nic společného s miČapek byl specialista, byl noční stihač. Většinu
dne ztrávil na ubikacích. Naše ubikace byla docela
hezky vybavena, v rohu společenské místnosti stál — Čs. spisovatel - exu
klavír, uprostřed kulečníkový stůl (eskadra jej do lant B. Svatoš, žijící v
stala darem od pana starosty). Na stěnách visely Lilie ve Francii, byl jme
obvyklé křiklavé reprodukce sličných slečen ve spod nován “Důstojníkem řá
ním prádle. Kolem stolků seděli letci, kteří trávili du Leopoldova” v Belgii.
volný čas kartami. Nekarbaníci prožvanili hodiny — Profesor národního ho
srovnáváním počasí Nového Zélandu s anglickým. spodářství v Pittsburku
V. J. Andic připravuje
Bavili se všichni o všem možném, jen o válce ne.
Čapek byl docela jiný. Nikdy nezahrál na piano, pro tisk studii “Úloha so
nehrál karty, nebavil se. Sedával daleko od nás. Zdá ciologa v americké spo
lo se, že mezi nás vůbec nepatří. Se slunečními brý lečnosti”.
lemi na očích, se svými šedivými vlasy a tak vůb.c — Čs. houslista Evžen
budil dojem středoškolského profesora na dovolené Prokop měl samostatný
než pilota, který noc co noc honí německé útočníky. koncert v “Paláci krás
Kdyby mi někdo na ulici na něho ukázal prstem a ných umění v Bruselu.
prozradil, že to je noční stihač, vysmál bych se mu. — Čs. malířka Květa Va
Jednou zavítala na naše letiště jakási vysoká osob něčková, která žije v Ir
nost. Zastavil se u Čapka a namátkou se zeptal, sku, ilustrovala pro Fakolik let odsloužil u letectva. “Sedmnáct let”, ohlá berovo nakladatelství v
sil stroze noční stihač Čapek. Byl proti nám staře Londýně knihu povídek
šina. Létal v době, kdy většina z nás byla batolátky. “King Big Ears”.
Létal na všech možných letadlech. Byl částí oné — Sochař F. V. Foit, žijí
Evropy, která zmizela s příchodem německých tan cí v Nairobi, vytvořil řa
ků. Čapek byl jedním z těch, kteří prchli včas. Pod du soch a reliefů, které
železničním vagónem se dostal do Polska. Tam našel se pojí k novému politic
svého krajana Macháčka. Stali se nerozlučnými kému vývoji Afriky. Nejpřáteli.
nověji přinesly noviny ve
Až do osudných zářijových dnů roku 1939 zůstali východní Africe fotogra
v Polsku. Musím říct, že i po době ztrávené v Anglii fie jím zhotoveného po
prsí vůdce Tanganjiky J.
K. Nyerere.
— V uznání za román
“Medora” byla Zdena
jmenována čest
— Na četnické stanici v university TGM prof. dr. Trinková
nou
občankou
Jižní DaF.
Král
byl
poctěn
velkou
Grosskrut v Rakousku po
žádal 28. ledna o asyl 22- cenou XII. mezinárodní koty.
K 80. výročí kanadské
l e t ý Ladislav Sládek z ho kongresu veterinářů a —
byl jmenován “veteriná ho deníku “The Brandon
Dolních Bajanovic.
Sun” vyšla sbírka úvod
— 23. prosince 1961 zem řem roku 1961”.
níků čs. novináře L. J.
—
Na
mezinárodní
kon

řel v Chicagu ve věku 69
a s názvem “Pod hou
let opat svatoprokopský gres o relativitě ve Var Zink
a archimadrita Studitů šavě byl pozván i prof. bovitým mrakem”. Kniha
252 stran.
Ambrož L. Ondrák, O.S.B. Václav Hlavatý. Účast má
— Profesor sociologie na
Tělesné pozůstatky byly odmítl.
Hopkins universitě
uloženy do hrobu opatů — Česká operní pěvkyně John
v
Baltimore
Jan Hajda
na klášterním hřbitově v Soňa Červená, která ho otiskl v “Američan
Sociostovala ve východoněmec
Lisle.
Review” dvaceti— Rudolf Fírkušný měl ké státní opeře v Berlíně, logical
studii o ame
tři koncerty na Havaj uprchla do západního stránkovou
rických vysokoškolácích.
Berlína
a
požádala
o
asyl.
ských ostrovech. Dvakrát
hrál s Honolulu Sympho- — Dr. Leopold Pospíšil — Redaktor nakladatelství
university
ny Orchestra a jednou ml. byl jmenován hostu Stanfordské
měl samostatný koncert jícím profesorem na Yal- Kryštof Herold vydal dvě
úspěšné knihy : “Život
na ostrově Maui. 11. úno ské universitě.
M
adame de Stael” a
—
Evropský
ředitel
Ame

ra oslavil tento vynikající
rického fondu pro čs. u- “Láska pěti různých tem
klavírista padesátku.
— Mezi skupinou Čecho prchlíky dr. J. Brázda a peramentů”.
slováků, kterým se loni E. Klementová měli svat — Profesor státní poly
techniky v Cookeville Mi
podařilo uprchnout do Ra bu.
kouska, je i bývalý po — Orgán Severoatlantic loš Šebor přednášel na
slanec Národního shro kého souručenství “NATO sjezdu Akademie věd stá
máždění, 451etý Slovák J. LETTER” přinesl studii čs. tu Tennesee o praktickém
novináře Otto Picka “The užití zeměpisné vědy ve
Stasko.
studené válce. Č/S/SVU
— Bývalý rektor brněnské Nature of Neutralism”.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

19. 2. 1962

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST„ SYDNEY
Telefon BX 2316
nulostí, ale měl zřejmě hodně společného s Ma
cháčkem.
Měl jsem velkou nevýhodu. Ovládá-li člověk ci
zí jazyk jen částečně, je pro něho hrozně těžké vy
jadřovat se v půltónech útrap, nesnází a srdcervoucích starostí, které zažili ti dva Češi. Co víc, doma
měli rodiny, o nichž nevěděli ani zbla. Snad to vy
světlovalo Čapkovy bílé vlasy.
Když se Čapek díval na přistávající Hurikány v
odpoledním slunci, byl obrazem smutku. Jeho ka
marád Macháček byl mrtev. Lítat v Hurikánu za
noci není nic snadného. Macháčkův Hurikán jednoho rána přeletěl přistávací plochu a narazil na
telegrafní sloup. Macháček zemřel dřív, než k ně
mu mohl Čapek doběhnout. Pro Čapka to bylo všech
no ještě těžší. Musil i potom lítat v noci v Huriká
nech, i když ztratil pravděpodobně nejlepšího pří
tele, kterého kdy měl.
Nejhorší na tom bylo, že Čapek nemohl se nikomu
vyzpovídat ze svého žalu. Nikomu z nás, z meziná
rodní eskadry královského britského letectva. Bylo
nám všem jasné, že jeho smutku a bolesti nikdo z
nás neporozumí. Jeho smutek byl smutek muže, kte
rý ztratil zemi, svobodu a přítele.
Nikdy jsem s ním znovu nenačal rozhovor. Kdy
koli jsem viděl jeho šedivé vlasy, tmavé oči a dlou
hé prsty, bylo mi nevýslovně smutno.
-cg-
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Dopisy redakci:
EUROPE UEBER ALLES
Zdá se mi, že kromě kritiky režimu ve staré vlasti
nepřinášíte nic ze starého světa, kolébky kultury - Evropy, ačkoli je tam stále mnho aktuálních udá
lostí. Je zřejmé, že Evropa zůstává stále osou poli
tického dění světa.
Nemohu také odolat, abych si neťukl do článku
s nadpisem “Pošetilosti antiamerikanismu” (č. 24 roč.
XI.-pr.). Připadá mi to tak, jak říkají Francouzi:
“Domovnice mi říkala, že jí vyprávěl listonoš”. Je
pravda, že se USA staly po rozpadu kolonií po druhé
světové válce vedoucí politickou mocností západního
světa, a je proto v našem zájmu státi při nich. Ne
znamená to však, že se musíme také ztotožňovat
s jejich politikou, která je v mnohém skutečně jen
americká. Přehlédnete-li dobu, kterou jsme v cizině,
vidíte, že se mnoho zanedbalo - snad hlavně proto,
aby nebyl ohrožen jejich “způsob života” .... Berlín
máme zde za humny a proto mohu psát autenticky.
Dnes můžete koupit v západním Berlíně na před
městí nemovitost až o 60 procent pod skutečnou
cenou. Na hlavních třídách se prodávat nesmi.
Před krátkým časem se odtud vrátil z třínedělního
pobytu jeden sekretář Syndikátu a ten mi říkal, že
se ptal v jednom'' prvotřídním hotelu šéfa recepce,
jak se na situaci dívá. Ten prý se usmál a řekl: “Po
zkušenostech a jak to pozoruji, dosloužím tady do
konce čtvrtletí a pak už mám podobné místo ve
Stuttgartu. Tam nevydělám ani polovinu toho, co
zde, ale svoboda je mi milejší. Zeď, která byla po
stavena na hranicích západního Berlína, se přece
jmenuje “Zeď hanby”. To se nemělo stát!”... .
Konečně velmi aktuální pro noviny je Evropský spo
lečný trh. Až bude plně uskutečněn, bude to největ
ší světová hospodářská mocnost. Jde mílovými kroky
kupředu....
L. J. Paříž XVII.

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

České ochotnické divadlo v Melbourne
srdečně zve všechny krajany na
VINOBRANÍ
které se koná v sobotu 24. února 1962
v St. Michael Halí, Brougham St., Nth. Melbourne
Tanec — Likérová licence — Buffet — Tombola
LETOVISKO

“ŠUMAVA”

Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
masopustní

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 4. března 1962
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
MASKY
VÍT Á N Y
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
J í d l o — P i t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

CHCETE SE NAUČIT NEBO SI ZOPAKOVAT
PLÁN NA 1962
ČESKOU BESEDU ?
(Pokračování
se str. 4 )
Zkoušky České besedy se konají každý pátek od
Rudé právo z 18. led
7 do 8 hodin večer v St. Michael Hall, Broughem St.,
North Melbourne.
na o tom napsalo: "Le
Vyzýváme všechny zájemce, aby se dostavili v tos bude třeba získat
největším počtu. Bližší informace: tel. 51 7895. M. P.

čebního poměru v ze
mědělství, bezmála 23000
do stavebnictví a asi
6.300
pro
dopravu.
Kromě toho další tisíce
7.980 chlapců do hornic hlapců a děvčat pro úkých učilišť, skoro 47.000 střední stavby mládeže.”
FEC/vm
chlapců a děvčat do u-

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A !

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

KOP A N Á V MELBOURNE
SLAVIA — LIONS 4 : 2 (1:1)
Ve svém druhém zápase večerního turnaje nara
zila Slavia na nováčka ligy a vyhrála poměrně snad
no. V zápase už o nic neběželo, protože oba kluby
byly z účasti v semifinále vyřazeny porážkou od
George Crossu. Lions se ujali vedení, ale Slavia,
která hrála bez Angstenbergera, Berryho a Kikase,
vyrovnala brankou Haasze. Bývalý Slavista Arm
strong, který nastoupil v barvách Lions, pomohl k
další brance po Haaszově ráně, a další branky vstřelili Pollock a Haasz. Lions pak snížili skóre bran
kou z penalty.

J. K IND A & CO. PTY. LTD., nyní

PAISLEY HOME FURNISHERS

PTY. LTD.

110 MILLER’S ROAD, NORTH ALTONA

SOKOL

SYDNEY

XI. řádná valná hromada se konala dne 20. led
na 1962 za účasti 60 členů. Byla dosti rušná, pro
tože se projednávaly mnohé velmi důležité věci, tý
kající se budoucnosti Sokola, který byl registrován
jako “SOKOL, Gymnastic Association Limited”. Čle
nům šlo zvláště o to, aby byly český jazyk a české
vedení nejen zachovány ale i zajištěny. Proto by
lo odhlasováno, aby byly k registrovaným stanovám
přidány zvláštní předpisy, kterými by toho bylo do
saženo. Valná hromada nakonec zvolila tento výbor:
starosta V. Haramul, místostarosta J. Křepela, jed
natel L. Prokop, vzdělavatel H. Kabát, náčelník dr.
B. Mikl; náčelnice K. Mojžíšová, pokladník R. Hosák,
členové výboru: J. Sergejev, J. Jansa, M. Doležal, V.
Kučera, A. Nypl, J. Křepelová, R. Tesař, E. Charouzová a J. Kabátová. Právní poradce dr. K. Sudek.
Revizor H. Mayer.
Nový výbor měl 31. ledna první schůzi, při níž
nastínil program pro funkční období. Rozhodl mj.,
že v tomto roce nebude pořádat tolik zábav jako
v roce minulém, protože je pro ně málo pracov
níků. Na programu je vzpomínka na TGM 7. břez
na, 17. 3. Josefská zábava v Maccabean Hall, 13.5.
vepřové hody na farmě br. Sergejeva, 6. 7. skládá
ní slibu a vzorná tělocvičná hodina, 1.9. šibřinky,
8. 9. šibřinky pro děti, oslava 28. října (společně
se Sdružením), 24. 11. mikulášská zábava, 1. 12. mi
kulášská pro dětí a 15. 12. valná hromada. Kromě
této činnosti budou i sokolské 'výlety, z nichž první
jest 25.2. do Wallacie k jezeru. Především pak
pravidelná cvičení žáků, dorostu i členstva.
L. Prokop, jednatel
M O O M B A
MELBOURNE
Předběžný výběr kan
didátek pro volbu letošní
“Mezinárodní
královny
krásy” se koná ve středu
21. února v 8 hodin ve
čer v suterénu melbournské radnice. Je přihlášeno
asi 100 dívek 30 národností.

DÁMSKÁ
KREJČOVÁ
s dlouholetou pražskou,
pařížskou a londýnskou
praxí
šije šaty všeho druhu a
opravuje
11 Illawarra Rd.,
HAWTHORN, VIC.
Telefon 81 1743
KERAMICKÁ BUSTA
TGM
provedená
v terrakotě
SWISS TRAINED
nebo matných glazurách
WATCHMAKERS
(bílá, krémová, černá ne
K.
Ebner
bo bronz). Vyrobila firma
22 Hunter St. — Sydney Ellis Ceramics, Melbourne
tel. BL 3970
Cena £3/3/- a poštovné.
19 York St.
Objednávky prostřednic
(vchod z Wynyardu)
tvím Hlasu domova.

nabízí zvláštní podstatnou slevu krajanům

na všechno zboží dle osobního výběru
Radia — TV — pračky — topení — světla
chlazení — psací a šicí stroje — všechny
druhy elektrických spotřebičů — jakýkoliv
nábytek pro kancelář, dům i zahradu — ko
berce a linolea — ložní prádlo — záclony
kočárky — žaluzie — strojky na sekání
trávy — nářadí a nástroje — potřeby k
táboření — fotoaparáty — dalekohledy
hodinky — hračky — atd.

NEŽ NĚCO KOUPÍTE, INFORMUJTE
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!

NOVÉ DOŠLÉ KNIHY:
Hálek: Na statku a v chaloupce 10/-; Hašek: Utrpení 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 Radeckého 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: Nastoleni 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.

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

-8-

19. 2.1962

HLAS DOMOVA

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Senzační zahájení lehkoatletické sezóny
Ještě žádná lehkoatletická sezóna v historii tohoto populárního sportu nezačala tak skvěle jako
sezóna 1962. Vždyť od prvního dne roku uplynulo teprve sedm týdnů, a přední světoví lehcí
atleti zlepšili už několik světových rekordů a vytvořili řadu vynikajících výkonů. Nejlépe si vede
23letý Novozélanďan Peter Snell, který na posledních olympijských hrách v Římě získal zlatou
medaili za vítězství na 800 m. Tento běžec vytvořil už letos tři nové světové rekordy: na mítingu
ve Wellingtonu zaběhl 1 míli za 3:54,4min. (dosud Australan Elliott 3:54,5 min.), a o týden
později v novozélandském městě Christchurch zlepšil i světové rekordy na 800 m a 880yd. Na
800 m mu stopli 1:44,3 min (dosud Belgičan Moens, který zaběhl tuto vzdálenost v Oslo v r.
1955 za 1:45,7 min.) a na 880 yd čas 1:45,1 min., čímž zlepšil dosavadní světový rekord Ame
ričana Courtneyho o 1,7 vt.
Nejsuverénnějšími americkými lehkými atlety v historii tohoto sportu vůbec byli vždy tyčkaři, kteří vyhřáli jako jediní na olympijských hrách všechny zlaté medaile. V této slavné tra
dici pokračují i současní representanti USA ve skoku o tyči, jejichž nadvláda v této disciplině
je ještě daleko větší než za doby jejich prvních olympijských vítězů: Hoyta, Baxtera, Dvořáka
či jiných. Posledním a dosud největším fenoménem je 241etý John Uelses, který skáče s nově
zhotovenou tyčí z umělé hmoty, nazvané "Fiber - Glass”.
2. února překonal Uelses jako první tyčkař světa
hranici 16 stop, když skočil v newyorské Madison
Square Garden na závodech zvaných Millróse
Games 448 cm. Tento svůj výkon však necelých 24
hodin poté ještě zlepšil v Bostonu na 489,5 cm. Je
to výkon o 6,5 cm lepší než světový rekord jeho kra
jana Daviese, vytvořený' v minulém roce. Bohužel
nebude uznán za světový rekord, nebť byl vytvořen
na krátké dráze. Ale i tak asi Daviesův světový re
kord nebude mít dlouhého trvání, neboť Uelses se
při prvním startu pod širým nebem jistě pokusí o
opakování svých posledních výkonů.

POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ
Měsíc únor je v mezinárodní kopané měsícem
čtvrtfinálových zápasů Poháru evropských mistrů.
K prvnímu střetnutí došlo už 1. února v západoněmeckém Norimberku, kde domácí 1. FC Norimbek
porazil obhájce trofeje Benfiku Lisabon 2:1. Od
veta se hraje příští čtvrtek 22. února v Lisabonu. —
14. února porazila v Praze Dukla anglický Tottenham Hotspur jen 1:0 (bližší příště). Odveta je 26.
tm.— Belgický Standart Lutych vyhrál doma nad
Glasgow Rangers 4:1 a prohrál v Glasgowě 0:2. Za
jistil si tím účast v semifinále. — Dalšími soupeři
jsou pětinásobný vítěz trofeje Real Madrid a ital
ský fotbalový přeborník Juventus Turín.

Hokejová liga
Ačkoli v nejvyšší čs.
hokejové soutěži mají
mužstva sehráno už po 29
mistrovských
zápasech,
není tři kola před závě
rem soutěže stále ještě
rozhodnuto o mistru li
gy, ani o dvou sestupují
cích teamech. Obhájce ti
tulu RH Brno zvítězil na
domácím ledě nad teamem
Bratislavy 4:1, a tak ko
nečně bodově dostihl po
26 kolech slovenské hoke
jisty. O dvou sestupují
cích mužstvech se rozhod
ne už jen mezi hokejisty
Č. Budějovic, Litoměřic a
Litvínova.
26. kolo: Brno - Sparta
Praha 8:3, Plzeň - Pardu
bice 4:1, Bratislava - Jih
lava 3:3, Kladno - Chomu
tov 7:2, Budějovice - Lit
vínov 5:2, Vítkovice - Li
toměřice 6:6.
27. kolo: Sparta Praha- Plzeň- 4:3, Pardubice - Bratislava 5:7, Jihlava - Brno 2:7, Chomutov - Č.
Budějovice 8:7, Litomě
řice - Kladno 2:6, Litví
nov - Vítkovice 4:3.
28. kolo:
Pardubice Brno 3:5, Plzeň - Brati
slava 1:3, Jihlava - Spar
ta Praha 7:2, Litvínov - Kladno 4:4, Budějovice -

Vítkovice 4:3, Litoměřice - Chomutov 7:3.
29, kolo: Sparta Praha - Pardubice 6:1, Jihlava
- Plzeň 4:0, Brno - Brati
slava 4:1,'Chomutov - Lit
vínov 7:6, Kladno - Vít
kovice 4:3, Litoměřice - Č.
Budějovice 3:7.
Tabulka po 29. kole:
1. RH Brno, 2. Bratislava
(oba po 46 bodech), 3.
Jihlava 40 bodů, 4. Spar
ta Praha 36 bodů, 5. Pl
zeň 25 bodů, 6. Pardubi
ce 23 bodů — 7. Kladno
32 bodů, 8. Vítkovice 24
bodů, 9. Chomutov 24 bo
dů, 10. Č. Budějovice 19
bodů, 11. Litoměřice 17
bodů, 12. Litvínov 16 bodů.

DALŠÍ ZAJÍMAVĚJŠÍ VÝKONY
V New Yorku vytvořil 181etý Gary Gubner ha
lový výkon ve vrhu koulí 19,46 m, v Bostonu zdolal
bývalý světový rekordman ve skoku vysokém Ame
ričan John Thomas 211 cm, stejně jako 191etý Austra
lan Tony Sneazwell v Melbourne, který vytvořil
nový australský rekord.
Evropští lehcí atleti se zatím soustředili jen na
vytrvalecké přespolní běhy. Tradiční běh ve španěl
ském San Sebastianu vyhrál přední světový maratónec Marokánce Rhadi. Vítězem v Dunkirku se pak
stal 30letý Angličan Brian Hill - Cottihgham, násko
kem 0,1 vt. před francouzským veteránem, 41letým
olympijským vítězem z Melbourne, A. Mimounem.

- - Ve zkratce - — Na Bislet stadiónu v Oslo sledovalo po dva dny
téměř 60.000 diváků v čele s norským králem Olavem 56. mistrovství Evropy v rychlobruslení, které
přineslo několik velmi pěkných výkonů. Novým ev
ropským šampionem se stal Rus Robert Merkulov
před Francouzem Kouprianofem a svým krajanem
Stěninem. Mistr světa Holanďan van der Grift se
umístil čtvrtý před olympijským vítězem Norem
Johannesenem.
— Mezinárodní závody lyžařů klasických disciplin v
jugoslávské Delnici skončily velkým vítězstvím ital
ských borců. Ital de Florian tu vyhrál běh na 15 km,
italské družstvo zvítězilo pak ve štafetě na 4x10 km,
a tak zvaný Kurikkalův pohár putuje na Apeninský poloostrov.
— V Brémách byly uspořádány velké plavecké me
zinárodní závody, kterých se zúčastnili i přední čs.
representanti. Ačkoli Čechoslováci tu vytvořili ně
kolik nových národních rekordů, nedosáhli takových
úspěchů, jak se očekávalo. Pouze - 231etý bratislav
ský motýlkář Vladimír Hopka tu v boji s předními
Evropany obstál znamenitě, ostatní skončili v poli
poraženi. Bratislavský Hopka vyhrál v Brémách 100
metrů motýlka ve skvělém čase za 1:0,3 min., což je
čas o 0,9 vt. lepší než jeho loňský evropský rekord,
dosažený v Lipsku. Tento rekord však nebude uznán
za nový evropský rekord, poněvadž byl dosažen
ve 25metrovém bazénu. (Mezinárodní plavecká unie
uznává pouze ty rekordy, které byly zaplavány v
padesátimetrovém nebo v 55yardovém bazénu.) Ale
i tak Hopkův výkon je skutečně obdivuhodný, v čs.
plaveckém sportu však ojedinělý. V. Hopka se v
Brémách zúčastnil i závodu na 200 m motýlka, ze
kterém obsadil časem 2:2,6 min. druhé místo za Ita
lem Dennerleinem.

PŘIPRAVUJETE
SE
NA
CESTU?
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyv

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
Františka £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

HLEDAJÍ:

Josefa Petrmichla ze Zel. Lhoty u Klatov, Jiřinu
Jedličkovou roz. Kuegelsteinovou a Vladislava Fidlera, který má v redakci osobní doklady (dř. Sydney)Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Ťazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Listárn a
K.V. Chicago 8: Díky
za výstřižek a adresy. —
F. M. Toronto: Díky za
výstřižky. — M. J. Newark: Díky za výstřižky.
— L. J. Paříž 17: F. Váňa
ze Schwabachu nežije v
Melbourne a nevydává
noviny. Je to jen shoda
jmen. Díky za komentář
k HD a karikaturu. — V.
Ch. Omaha: Díky za lís
tek s adresami. — V. H.

Malý oznamovatel

Poplatek za 1 řádku 1/-.
tučnou 1/6
UČEBNICI FRANCOUZ
ŠTINY pro Čechy koupím.
Nab. na zn. “Francouzšti
na” do HD.

Petersham: Díky za adre
sy. — F. Š. Prospect: Viz
č. 24/XI. str. 8. — J. P.
Kingswoód: Díky za adre
sy. — K. B. Mitcham: Dí
ky za adresy.
HD

Kam na dovolenou ?
DO HOR KE KANTOVI !
Na úpatí Bogongu, nejvyšší hory ve Viktorii,
v údolí řeky Kiewa, 215 mil z Melbourne, po
okřejete tak jako nikde jinde.
* Hostinský dobrého srdce *
J. KANTA , P.O. TAWONGA, VIC.
Telefon TAWONGA 61
* Ceny mírné — Jídlo dobré a hojnost *
— Tabulku 2. hokejové ligy skupiny A vede po 18.
kole mužstvo Kolína s 26 body, rozdílem jednoho
bodu před pražským Motorletem. Ovšem i další tři
teamy mohou zasáhnout do závěrečných bojů o
účast v nejvyšší čs. hokejové soutěži. Jsou to: Ml.
Boleslav (24 bodů), Ostrava (23 bodů, ale o jedno
utkání sehráno méně) a Havlíčkův Brod (23 body).
V čele 2. ligy skupiny B. je Sparta Brno s 31 body,
před Opavou (28 b.) a hokejisty Olomouce (26 b.).
— Fotbalisté čs. mistra Dukly Praha zvítězili v dal
ším zápase turnaje “Tatry” nad pražskou Slavií
4:1, a dostali se do čela celého turnaje. Mají šest
bodů a brankový poměr 15:5.
—Na mistrovství Evropy v krasobruslení a v tanci
na ledě, které bude probíhat ve dnech 27. února do
4. března v Ženevě, přijedou z ČSSR: dvojnásobný
evropský šampión Karol Divín z Bratislavy, tři že
ny: Jana Mrázková (mistryně republiky), Eva Grožajová a Alena Pokorná, dále pak pro dvojice plzeň
ský pár Milada Kubíková - Jaroslav Votruba, a dva
taneční páry: sourozenci Eva a Pavel Romanovi a
Jitka Babická - Jaromír Holan.
— Na 7. mistrovství světa v kopané v Čile se bude
hrát s míči značky “Zamora”, které jsou trochu
menší a lehčí než míče, se kterými běžně hrají čs.
fotbalisté. Takovéto tři míče dostala v těchto dnech
i čs. fotbalová sekce. Budou jen pro trénink ná
rodního mužstva a mezistátní utkáni s Uruguají, kte
ré ČSSR sehraje ještě před odjezdem do Čile.
— Evropská fotbalová Unie UEFA změnila po pro
testu několika států rozhodnutí dorostenecké komi
se v tom smyslu, že se oficiálního mistrovství Ev
ropy v kopané v Rumunsku může zúčastnit více než
16 států. Proto se turnaje mohou zúčastnit i čs. do
rostenci, kteří byli tak zařazeni do 5. skupiny spolu
s SSSR, Východním Německem a s Řeckem. V pří
pravě na toto neoficiální evropské mistrovství se
hráli čs. dorostenci přátelský zápas ve Vlašimi, ve
kterém remizovali s domácím teamem 4:4.
— Nejdelší plavecký maratón světa - 61 km - na tra
ti Santa Fé-Coronta v Argentině vyhrál Carlos Larrierra v čase 11:20 hod.
— Odbíjenkářky Tatranu Praha Střešovice zvítě
zily ve Vídni nad družstvem Slovana Olympů Ví
deň 15:3, 15:5 a 15:8, a mají tak velké šance se pro
bojovat do dalšího kola Poháru evropských mistryň,
neboť v odvetě na domácí půdě jsou velkými fa
voritkami.

HLAS DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St. Richmond, E. 1, Vic.
Telefon: 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
sdělíme na požádání obratem.

