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První Američan v oběžné dráze

Ruský náskok se zmenšuje
V oblasti diplomacie se v minulých dnech snažil Chruščov udělat z
nadcházející odzbrojovací konference v Ženevě konferenci hlav osmnácti
zúčastněných států. Jeho pokus se nezdařil, ale z Kennedyho odpovědi vy
plývá, že se nedá úplně vyloučit schůzka "velké čtyřky’’ ještě v první polo
vině letošního roku.
Ke konkrétnější události došlo ve Francii. De Gaulleovi delegáti do
sáhli dohody s vyjednavači prozatímní alžírské vlády v exilu o příměří a
budoucím uspořádání Alžírska. Jejich dohoda byla schválena jak v Paříži,
tak v Tripoli, kde zasedal prozatímní alžírský parlament. Její obsah nebyl
v době psaní tohoto komentáře znám.

Zpráva, která nejvíce
vzrušila svět, však přišla
z americké výzkumné ra
ketové základny Cape
Canaveral.
Náskok se zmenšuje

Raketa tam vystřelená
"posadila” do oběžné
dráhy kosmickou loď
"Přátelství 7”, která tři
krát oběhla zeměkouli,
než ji přivedli zase zpět
mezi pozemšťany.
První americký pokus
o vyslání člověka kolem
zeměkoule narážel dlou
ho na nepřízeň osudu.
Start rakety musil být
několikrát odložen pro
nepříznivé počasí a men
ší technické potíže.
Od chvíle skutečného
odpalu však všechno
pracovalo téměř stopro
centně. Raketa i kosmic
ká kabina splnily v zá
sadě všechno, co se od

nich očekávalo, a americ
ký kosmonaut se vrátil
po pěti hodinách ve ves
míru "vcelku”.
Ruské výkony
Plukovník Glenn ovšem nebyl prvním člo
věkem ve vesmíru, pře
dešli ho tam ruští kos
monauti Gagarin a Titov. Gagarin dokončil je
den okruh, Titov sedm
náct.
Už z toho je patrno,
že Američané dosud rus
ký náskok nevyrovnali.
Kromě doby, ztrávené v
oběžné dráze, o tom

svědčí další skutečnosti.
Ruské kosmické lodi by
ly daleko větší a těžší než
"Přátelství 7” a, jak je
vidět z Titovova letu,
nesly daleko více kyslíku.
Rakety, které Rusové po
užili, musely být přiro
zeně výkonnější než At
las, který vynesl do oběžné dráhy plukovníka
Glenna.

I tak se však dá asi
bez nadsázky říci, že byl
Glennův let začátkem
amerického náporu, kte
rý v několika letech vy
rovná a snad předstihne
náskok Sovětů. Na cestě
je raketa Saturn, silnější
a výkonnější než všechny
dosavadní rakety , a k di
sposici je dvojnásobná
finanční částka, než jakou
byla na raketový výzkum
ochotna vydat předchá
zející vláda.
Lety před námi

Závod do vesmíru ovšem teprve začíná. Ame
ričani chtějí opakovat
"Glennův pokus” nejmé
ně čtyřikrát v letošním
roce, první z nich do še
desáti dnů, Cílem je vy
tvoření permanentní kos
mické základny v oběžné
dráze a přistání na měsí
ci ještě před rokem 1970.

Žádný západní znalec
proto nepochybuje, že
Sověty pořád ještě pou
žívají ve svých raketách
dokonalejší pohonné lát
ky než Američané.
(Pokračování

na str. 2)

Zatčení bývalého ministra vnitra Rudolfa Baráka

STALINISMUS TRVÁ

Zatčení bývalého ministra vnitra Rudolfa Baráka znamená, že Komu
nistická strana Československa se rozhodla zaše "sledovat zvláštní česko
slovenskou cestu k socialismu” (promiňte - ke komunismu) svým prazvlášt
ním a přitom ortodoxním způsobem. Rudolf Barák bude, podle nejposled
nějších zpráv, představen soudu jako velezrádce socialismu a rozvratník.
Zahraniční komentáto
Barákovo zatčení pro
kázalo, že v Českosloven ři si od prvního okamži
100 let Sokolstva
sku mají stále vrch za ku lámali hlavy, jak spo
16. února 1962 oslavilo Sokolstvo sté narozeniny rytí stalinisté a moskvané jit Barákův pád s odstasvé organizace. 14. února dovršila tato myšlenka 17 za každou cenu.
linšťovací kampaní, kte
let svého trvání ve Spojených státech. Po všechna
Oficielní zpráva o je rá probíhá celým sovět
léta zasahovalo Sokolstvo, vedeno ideou, v životní
ským blokem.
proud konání nás všech. Vychovávalo své přísluš ho pádu byla formulo
Československou
níky k obecné zdravosti a tak, aby vždy a všude ce vána
Nový stalinismus?
lým životem i veškerou činností nesmlouvavě pro tiskovou kanceláří takto:
Můžeme
říci: probíhákazovali, že jsou bez výhrady oddáni službě lidu,
Úřední zpráva
službě vlasti, v plném vědomí, že jen národ zdravý,
-li, neprobíhá Českoslo
mravný, výkonně schopný a ukázněný může se vy"Pro zneužívání fun venskem. Dokonce se
kázati úspěchem na dějišti světovém.
kce ministra vnitra, nezá zdá, že Československo
Sokolstvo bylo páteří života národa před první konné hospodaření se stojí před novou vlnou
světovou válkou, zápasilo o svobodu za války. Po státními prostředky (viz
stalinismu v jiné formě,
válce kladlo nové základy sokolské činnosti ve svo
bodném státě. Druhý odboj byl veden v duchu so str. 3 tč.) a další hrubé s jinými standartami, s
kolském a po skončení druhé světové války neměla narušování socialistické jinými stalinisty.
radost dlouhého trvání. Byl připraven XI. všesokolský zákonitosti se usnesl ÚV
Rudolf Barák se stal
slet, ale byl již konán v době, kdy komunistické ná KSČ zbavit R. Baráka
členem
Komunistické
silí zasáhlo československý národ a zničilo Sokolstvo
funkce člena politického strany Československa v
doma.
Pracujeme dnes pro další rozvoj sokolské myšlen byra, člena ÚV KSČ, od roce 1945. Ministrem
ky v Americe. V době, kdy v celém světě se šíří volat jej ze všech stát vnitra se stal po Stali
pocit vzrůstající nejistoty mravní, kdy poměry ohro ních a veřejných funkcí nově smrti.
žují slušný život, Sokolstvo sleduje stále důležitý a vyloučit ze strany s
Jako ministr vnitra měl
a závažný směr: Vytrvalost a sílu nejen těla, ale
trestním oznámením.
i povahy a vůle.
za úkol rehabilitaci obě
Předsednictvo Národ tí slánštiny. Jeho půso
Dále jsme připraveni k obraně demokratických
ideálů a politické svobody. Americké Sokolstvo zů ního shromáždění podle bení v ministerstvu lze
stává ukázněným vyjádřením nejlepších tradic ame ústavy přijalo rozhodnutí
ve srovnání s režimem
rického způsobu života. Úkolem naším nebylo a ne
bude pohrávat si s myšlenkami Tyršovými, nýbrž zbavit R. Baráka imunity Václava Noska označit
výchovnou prací a celým svým životem uvádět je poslance a dalo souhlas za mírné.
|
ve skutek.
Americká obec sokolská k jeho trestnímu stíhání.” (Pokračování na str. 2)

7. březen I962
Jsem zásadním, ale ne slepým přívržencem
demokracie. Znám slabiny systému a neušla
mi žádná špatná zkušenost, ale - nelituju ani
na okamžik svého rozhodnutí, které jsem uvá
žil, když jsem se vracel z války: že budu sloužit
demokracii a republice. Demokracie je zárukou
míru. Pro nás i pro svět.
T. G. M.

MRTVÉ OTÁZKY
Na začátku třetího exilu se to hemžilo politický
mi stranami první republiky, “tretinkovým” zastou
pením, representačními orgány a exilními časopisy.
V těch bujných dobách exilového pravěku jsme se
všichni řádně vydováděli lomozným řešením otá
zek, o nichž jsme se domnívali, že nesnesou odkladu.
Dnes je třeba mít hodně dobrou pamět, aby si člo
věk vzpomněl, o co jsme se to tenkrát vlastně prali.
Tak důležité to byly otázky.
Co např., zeptá se v roce 1962 exulant s dlouhou
pamětí, stalo se s otázkou Slovenska? A zjistí s uzarděním, že vlastně vůbec neví, jestli to mezi Slováky
nakonec vyhrál extrémista Ďurčanský nebo některý
jeho “československý” kolega a jestli to mezi Čechy
vyhráli ti, co tvrdili, že Slováci mají na samostat
nost právo, nebo ti, co říkali, že na ni právo nemají.
Pak se takový člověk podívá na západ Evropy, na
zápas proti nacionalismu a pro sjednocení, a zjistí
překvapeně, že ho vlastně vůbec nezajímá, kdo tu
domácí malichernost nakonec vyhrál.
Jenomže vzpomínky se nedají jen tak zastavit. I
napadne ho, že se před dávnými lety zúčastnil ur
putné debaty, byl-li odsun sudetských Němců mo
rálně ospravedlnitelný nebo ne, a bylo-li by správ
né, kdyby se jim jednou umožnil návrat do Česko
slovenska.
“Možná”, řekne si, “že tahle otázka nebyla tak
malicherná.” Jenomže dneska ta otázka vypadá do
cela jinak než před lety. Když se to tak vezme,
tak jsme vlastně své někdejší zrádné spoluobčany
potrestali za jejich velezradu prapodivným způsobem.
Jejich trest se po letech rovná rozdílu mezi svo
bodou západního Německa a útlakem dnešního Čes
koslovenska, mezi blahobytem Evropského hospo
dářského společenství a bídou zemí za Železnou oponou, mezi světlou budoucností západního světa a
černými prospekty komunismu.
Ono už dnes vlastně ani nejde o to, máme-li či
nemáme pustit naše Němce domů. Jde o to, jestli
by se nám ti bývalí “vlastizrádci” nevysmáli do
tváře, kdybychom jim teď takový návrh nabídli.
A když už jsme u mrtvých otázek. Jaký byl vlast
ně konečný ortel nad mrtvolou dr. Beneše? Měli
pravdu ti, co ho považovali za národního světce ne
bo ti, co ho vinili z veškeré špatnosti?
A vzpomínající exulant znovu zjistí, že se někam
zratil elán, s nímž se kdysi pouštěl do “boj'e” a že
i tato otázka odumřela časem, a na její místo ve
třelo se vědomí, že žádná hádka o kvalitách sta
rých presidentů nemůže změnit skutečnosti, jimž
teď musíme čelit.
Napadne ho potom možná, že nemá ani zdání o
tom, jak dopadl druhý poločas zápasu o naši re
presentaci, kolik vlastně máme dneska vrcholných
orgánů a předsedá-li jim Zenkl, Černý, Majer nebo
Procházka. A téměř současně zjistí s úlevou, že
už ho ani tato světaborná otázka nedovede vyvést
z míry.
Vzpomínky exulanta se smyslem pro humor však
pořád ještě neskončí. Neboť humor je vzácná rost
lina, které na naší planetě hrozí vyhubení. Jeho
myšlenky se proto nostalgicky zatoulají od mrtvol
k mrtvolkám: k nerozbornému přátelství českého
a moluckého lidu, propagovanému předsedou čes
kých federalistů; k živnostenskému poslanci, který
se podle slov předsedy své strany “čím dál, tím více
zamotává do zmatků, které se mamě snažil vyvolat”; k agrárnímu advokátu, jehož odchodem z Ně
mecka “rozplynul se sen o jednotě československé
ho exilu”; ke Klátilovým exulantům, kteří se slastně
opájeli slovy “psal mi Petr” atd.
Když si pak takový “sentimentální exulant” uvě
domí, že nám z toho všeho zbyla už jenom beseda
v Adelaidě a jeden humoristický časopis v Brazílii,
je mu všelijak.
Ale vážně. Jak se stalo, že nás teď otázky, o něž
jsme se kdysi bili do krve, buďto nezajímají, nebo
nám dokonce připadají směšné? Někdo to vysvětlí
lethargií tuctu exilových let, jiný řekne, že jsme
vystřízlivěli a rozšířili svůj obzor.
(Pokračování na straně 2)
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Ruský náskok se zmenšuje
(Pokračováni se str. 1)
O sovětských plánech
se toho ví daleko méně.
Jako příští krok se nej
častěji předpovídá další
velká kosmická loď, ten
tokráte s tříčlennou po
sádkou.
Jakkoli fantasticky to
zní, řeči o kosmických zá
kladnách a přistání na
měsíci nejsou jenom fan
tasií, a nedá se pochybo
vat o tom, že k nim v
poměrně blízké budouc
nosti opravdu dojde.
Přes majestátní a tak tro
chu děsivý pohled, kte
rý dnes poskytuje při odpalu takový Atlas, je již
teď jisté, že nebude do
desíti let vypadat ve
srovnání s raketami bu
doucnosti o nic lépe, než
von Richthofenův Fokker
ve srovnání s Messerschmittem druhé světové
války.
Je bohužel smutným
úkazem doby, že rych
lost pronikání do vesmí
ru není inspirována je
nom touhou po novém
poznání, ale hlavně po
žadavky studené války.

Neamerická činnost
Plukovník Glenn zdů
raznil po svém úspěšném
letu, že zásluha nepatří
jenom jemu, ale velkému
počtu lidí, jejichž práce
jej umožnila. Nic nemů
že být pravdivějšího.

Zásluha patří v nema
lé míře i Kennedyho vlá
dě, která zdvojnásobila
raketový rozpočet a umožnila tak plné rozvinu
tí obrovského technické
ho potenciálu Spojených
států.

Zajímavým aspektem
celého případu bylo také

Kennedyho rozhodnuti
nepovolit Glennovu "cir
kusovou cestu po země
kouli”, která měla vydat
nevěřícím svědectví o americké vyspělosti. Toto
rozhodnutí je dalším dů
kazem, že Kennedy ro
zumí světu lépe, než vět
šina jeho předchůdců v
Bílém domě.
Řekli jsme už mnoho
krát, že antiamerikanismus vzniká také ze zá
visti a potlačovaného
komplexu méněcennosti.
A nic těmto vlastnostem
nepomáhá k existenci tak
vydatně, jako každá demonstrace čehokoliv, co

jim nějak připomíná americkou "nadřazenost”.
Dalo by se ovšem do
kazovat, že by měl být
president Kennedy vlast
ně postaven před senát
ní výbor pro vyšetřování
neamerické činnosti, pro
tože zmeškat tak kardi
nální příležitost k bar
numské reklamě, v níž
jsou Američané mistry,
je rozhodně neamerické.
Dodat se k tomu dá
snad jenom jedno: zaplaťpánbůh za Glennův
let a zaplaťpánbůh za
"neamerickou
činnost”
presidenta Kennedyho.
-kw-

5.3.1962

Mrtvé otázky
(Pokračování se str. 1)
Těžko říci, co všechno ovlivnilo vývoj našeho myš
lení. Ale byl to vývoj přirozený. Neboť je přirozené,
že slovenská otázka nemohla udržet krok s otázkou
sjednocené Evropy, že problém sudetských Němců
musil vyblednout vedle problémů studené války, a
že otázka viny či neviny některého presidenta ne
zbytně umřela vedle otázek, které člověk musí zod
povědět na cestě do vesmíru..
Problémy českého a slovenského národa prostě
nemohly dlouho soutěžit s problémy lidstva. Pře
žily jenom tam, kde jsou jejich nedělitelnou sou
částí.
-kwZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A !

OPTO

Stalinismus trvá
(Pokračování se str. 1.)
Rudolf Barák nemůže
být také viněn ze zloči
nů spáchaných stalinis
mem u nás. Byl příliš
mladý, a vlna, která ho
vynesla k moci, chtěla
představovat umírněnost.
K jeho zatčení došlo
někdy mezi 13. lednem
1962, kdy se posledně
objevil na veřejnosti v
roli předsedy státní ko
mise pro národní výbory,
a 6. února, kdy byl jeho

osud definitivně zpečetěn nění v jiných satelitních
zemích a dokonce i v
na schůzi ÚV KSČ.
Sovětském
svazu samém.
Velezrádce Barák
Rudolf Barák není oZa dva týdny nato bětí čistky (která sice
promluvil v Bratislavě může následovat), ale opři otevření sovětsko - bětí okolností. Českoslo
- československého ole venští komunisté jsou
jového potrubí Antonín hraničáři sovětského blo
Novotný a označil Bará ku, nad nimiž, stejně ja
ka za velezrádce a roz- ko nad východoněmecký
vratníka:
mi soudruhy, visí Da
moklův meč.
"Barák
byl
demaskoVyrovnejte laskavě
ván
jako
politický
dobro

Jugoslávec
Milovan
PŘEDPLATNÉ
druh, který se chtěl Džilas to vyjádřil nej
zmocnit státní moci im zřetelněji:
perialistickými prostřed
"Nastane-li v Česko
ky .. . Určité zjevy v na slovensku změna, půjdou
šem politickém životě, Čechoslováci dále než
zvláště Barákův případ, Poláci.”
dokazují, že budeme nu
Barákův případ měl
KOMPROMITOVÁN AKOSI NEPRÁVOM ceni zavést účinné pro ještě jeden typicky sta
Už toto by muselo stačit, aby každý poctivy středky politické kon linský rys: Barák byl zba
emigrant odtiahol ruky od takehoto "sloven troly.”
ven poslanecké imunity
ského prominenta”. A co jeho súkromny život?
Ať je tohle všechno (jako by na tom záleže
Mňa chce on moralně ponižovat’? Ja žijem už pravda nebo ne, Novot lo) na návrh poslance
roky v slušnom manželstve a staram sa o ro ného strana by měla na Oldřicha Berana.
dinu. A čo p. Greiner?
kolenou děkovat za "Ba
Týž poslanec Oldřich
/ Ako je to so sypanim práškov do pija- rákův případ”. Umožní Beran byl taky ministrem
1.
tiky. Ja viem dokázat’, lebo som bol u toho a komunistům v Českoslo výstavby. Ministr výstav
nielen ja ale aj jiní, aby mne nemohol vytknúť, vensku prokazovat, že by Oldřich Beran byl
že som si to vymyslel. Nie je Jožko Šimora stále hrozí nebezpečí pak okamžitě zproštěn
oběť práškov a potom kto ho ma na svedomi? "kontrarevoluce”, proti své ministerské funkce
2. / Pán Greiner zabúda, že nemám za sebou němuž musí být strana ze zdravotních důvodů.
"historky” sexualnych Orgii s nejšpinavějšími na stráži.
Antonín Novotný jme
ženami mnichovského podsvetia, kde sa pri ob
noval novým místopřed
Hraničáři
komunismu
cováni p. Greinerovi o jeho jedinú poctivú časť
sedou vlády Jana Pillera
těla, hasili cigarety.
Umožní českosloven a novým ministrem vý
3. / Pán Greiner zabúda, že ja mám svedkov, ským komunistům vy stavby Josefa Korčáka.
keď sa prepijali balíky určené pre poctivých světlení, proč musí udr O obou lze říci jen to,
Emigrantov v jeho společnosti.
žovat pevnou kontrolu že to jsou placení zaměst
4. / Zabúda, že mám svedkov, keď istý Čech nad Československem a nanci Komunistické stra
ťahal z Greinera další "litrik” z peňazí určených jeho lidem v době, kdy ny Československa.
na postavenie pomníku neb. Černákovi.
FEC/vrn
dochází k určitému uvol5. / A co Čile, těhličky ako aj najnovšia "pub
licita”? A tento člověk, chcel moralizovat’ niko
ho? Odvažujom sa tvrdit’, že takýmto Funkcionarom blamuje sa každá politicka společ
nost’. Vy viete, že už v roku 1948 stal som na
špici jednej Skupiny exilu, že som sa postavil,
proti rozdelovaniu Emigracie a toto mne vyslúžilo povest’ akéhosi kompromitovaného ...
Ján Dolinský v otevřeném listě redakci separatistického "Slobodného Slovenska", Mni
chov, listopad 1961. Autor v doušce slibuje, ze
"ináč připravuje tento list obširnejšie spracovať”. Dobře mu tak.

Naše rovy

18. 2. V severním Němec — Turecký
ministerský
ku zahynulo při povodních předseda Inonu prohlásil,
přes 300 lidí.
že armáda potlačila pokus
— V Britské Guyaně byl o povstání.
vyhlášen mimořádný stav 26. 2. Cejlonský generální
po demonstracích, které si guvernér Sir Oliver Goovyžádaly 6 obětí na lid netilleke resignoval, aby
ských životech.
se mohl podrobit výslechu
—Dirigent Bruno Walter v souvislosti s nedávným
zemřel.
pokusem o protivládní
19. 2. Dva francouzští pi puč.
loti napadli výcvikový tá 27. 2. Povstalecké stíhačky
bor alžírských povstalců v bombardovaly a ostřelova
Maroku, a zmizeli po ná ly palác jihovietnamského
vratu na letiště.
presidenta Ngo Dinh Die— Tajná jednání mezi ma.
francouzskou vládou a al 28. 2. Rhodeský minister
žírskými povstalci skončila ský předseda Welensky
dohodou, která znamená přiletěl bez pozvání do
brzké příměří v Alžírsku. Londýna, kde má být vy
20. 2. Ve Strassbourgu by hlášena nová rhodéská
lo zahájeno třídenní valné ústava, která dá Afriča
shromáždění poslanců 6 nům konstituční práva.
zemí zúčastněných v Ev — Tzv. alžírský parlament
ropském
hospodářském se sešel v Tripoli a rati
společenství.
fikoval úmluvu mezi al
—Plukovník John Glenn žírskými povstalci a fran
úspěšně obletěl třikrát ze couzskou vládou.
měkouli v americké dru — Jihovietnamské oddíly
žici.
utrpěly několik porážek
21.2. Sovětský minister od komunistických partyský předseda Chruščov zánů.
prohlásil, že Sovětský svaz —Východoněmecký komu
a Spojené státy by měly nista č. 1 Walter Ulbricht
spolupracovat na dalším konferoval s Chruščovem.
výzkumu
meziplanetár — V indických volbách
získala Néhrúova vládní
ních letů.
absolutní většinu.
23. 2. Spojené státy zamít strana
ly sovětský požadavek, —Na ostrově Buka, který
pod australskou sprá
aby ženevská mezinárod je
bylo odsouzeno 121
ní odzbrojovací konferen vou,
domorodců
půl roku do
ce byla zahájena schůz vězení pro na
na ne
kou nejvyšších předsta dávné bitvě, účast
která se strh
vitelů čtyř mocností.
la, když domorodci odmít
—V Alžírsku zahynulo v li platit daně.
posledních 8 týdnech ná 1.3. Chruščov zamítl de
sledkem terorismu přes Gaulleův návrh na od
1.000 lidí.
zbrojovací konferenci 4
mocností.
— V Pákistánu byla vy
hlášena nová ústava. Pre
sident má právo vetovat
rozhodnutí jednokomorového parlamentu.
2. 3. Armáda převzala moc
v Burmě.
2.3. President Kennedy
oznámil, že Amerika za
hájí koncem dubna zkou
šení atomických zbraní
nad zemí, nepodepíše-li
do té doby Rusko smlou
vu o omezení a kontrole
atomického zbrojení.
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—KSČ a vláda “uvítaly” tajemník ÚV KSČ Vladi
návrh. Nikity Chruščova mír Koucký. Řekl, že
na pořádání vrcholné že “většinu naší filmové pro
nevské konference o od dukce charakterizuje myš
zbrojení. Novotný a Ši lenková nevýraznost a uroký usoudili, že “otáz mělecká průměrnost”. Vy
ka odzbrojení je zralá k zýval filmaře, aby “tvůrci
okamžitému řešení” a že i kritici kladli na sebe da
tu dnes jsou podmínky k leko vyšší nároky”.
tomu, aby “mohlo být roz — 10. února zemřel v Pra
vinuto maximální úsilí za ze ve věku 88 let národní
účasti šéfů vlád a hlav umělec Max Švabinský,
států, kteří by takto mohli malíř a grafik. Byl mu
nejlépe prokázati, že jsou uspořádán státní pohřeb.
ochotni převzít společnou
— Mezi Československem
osobní odpovědnost.”
a Rakouskem byla uzav
— V Československu řádí řena dlouhodobá obchod
chřipková epidemie. Za ní dohoda. Za Českoslo
hájení vyučování na ško vensko ji podepsal náměs
lách po pololetních prázd tek ministra zahraničního
ninách bylo odloženo na obchodu ing. J. Kohout.
12. února, v Praze na 19.
bude dodávat
února, v Brně na neurčito. Rakousko
válcovaný materiál, ocel,
— V Praze u Slovanského stroje a zařízení, ČSSR
ostrova bude letos zříze vyveze pevná paliva, stro
na nová plovárna. Bude je, auta a spotřební zboží.
mít 7 bazénů, rodinné ka — Cukrovary v Čakovibiny a “další místnosti”. cích u Prahy vyrábějí
Vyrábí se v loděnicích v cukr z kubánské třtiny.
Ústí nad Labem - Stře- Práce z 9. února k tomu
kově.
dodává: “Potřebují však k
— K vězení na 14 měsíců tomu větší počet důchod
nepodmínečně byla odsou ců, kteří se mohou okam
zena Anna Levínská z žitě přihlásit...”
Prahy, která šmelila s tu- — Pražské Literární no
zexovými poukázkami.
viny slavily desetileté ju
— První data o letošním bileum ve velkém sále
rozpočtu ČSSR: je ve srov Slovanského domu, kde
nání s loňským rozpočtem při programu účinkovali
asi o 10% vyšší. Výdaje Zdeněk Štěpánek, Eduard
na hospodářství předsta Kohout, Miloš Kopecký,
vují 52.6% a na kulturní Miroslav Horníček a k
a sociální opatření 36.4% tanci hrál Dixieland Lé
celkové sumy. Zbývající kařské fakulty hygienické.
část připadá na správní — Také v Praze bylo
výdaje a na obranu a bez vzpomenuto 100. výročí
pečnost státu.
založení Sokola. Ve vý
—Akademie zemědělských roční den byl zahájen
věd byla rozpuštěna, pro sjezd Čs. svazu tělesné vý
tože je “třeba změnit for chovy. Projevy přednesli
my pomoci zemědělské předseda svazu F. Vodvědy praxi, kde dosud pře sloň a místopředseda V.
vládala jen propagandis Mucha. K hrobu dr. Tyrše
tická činnost. Úkoly aka-- na Olšanech byl položen
demie převezme Čs. aka věnec. Podle Rudého prá
demie věd.
va delegace “vzdala čest
— 11. února zemřel v Pra muži, který před sto lety
ze ve věku 64 let tvůrce dokázal vytvořit u nás upůvodního českého písma celenou soustavu tělesné
Oldřich Menhart, který výchovy zahrnující na
vykreslil víc než 20 pů tehdejší dobu nejpokroko
vodních českých typů pí vější prostředky tělesné
sem. Dostal dvakrát stát praxe”.
ní cenu a v roce 1952 byl — Plzeňské závody V. I.
vyznamenán Řádem re Lenina - Škodovka zakou
publiky.
pily v Rakousku pozemky
— V Praze se konala kon na stavbu automobilky.
ference československých —Ve věku 75 let zemřel
filmařů, na které mluvil Ladislav Koubek, průkop-

ník komunismu v učitel
ských kruzích.
— Zdeněk Nejedlý slavil
84. narozeniny. Rudé prá
vo oznámilo, že brzo vy
jde jeho staronová práce
o Bedřichu Smetanovi. Ne
jedlý prý své smetanovské
dílo “zcela přepracoval”.
— Řád Klementa Gott
walda byl odevzdán spi
sovatelce Marii Majerové
k jejím osmdesátinám. Udělil jej osobně Novotný,
slavnosti byli přítomni
místopředseda vlády J.
Dolanský, tajemník ÚV
KSČ J. Hendrych, tajem
ník V. Koucký a ministr
školství a umění dr. F.
Kahuda.
— Ve Varšavě se konalo
jednání o rozšíření čs. - polské turistické oblasti.
Čs. “pracující” si budou
moci rozšířit obzory orga
nizovanými autobusovými
zájezdy do Osvětimi, Kra
kova nebo Wieliczky.
— V čs. armádě probíhá
sběrná akce, z jejíhož vý
těžku budou financovány
zájezdy studentů a mlá
deže z “méně vyvinutých
zemí” na světový festival
mládeže v Helsinkách. Ar
mádní časopis Obrana li
du napsal: “Chceme pro
začátek dosáhnout, aby
každý důstojník dal dva
cet korun. To je ovšem
opravdu jen začátek. Pak
bude sbírka pokračovat.”
— Na festivalu televizní
tvorby v Monte Carlu byl
odměněn první cenou te
levizní film režizéra M.
Friče “Námluvy” (podle
Čechovova námětu). Prv
ní cenu za herecký výkon
získal Jan Werich za roli
v televizním filmu “Med
věd” (podle Čechovova
námětu).
— Podle zprávy Rudého
práva byla obec Lesná na
Tachovsku
jmenována
“pohraničářskou
obcí”.
Definice Rudého práva:
“Je to čestný název udě
lený za vzornou spoluprá
ci mezi občany obce a
příslušníky
Pohraniční
stráže, zejména za pomoc
při ochraně státních hra
nic.”
— Konečně byla vydána
úřední zpráva o důlním
neštěstí na ostravském do-

Rudé právo kritizuje hospodářství národních výborů

Systém kolektivního sobectví
Od konce minulého roku se stále častěji objevují v československých
novinách stížnosti na nezodpovědné hospodaření národních výborů, které
prý propadly regionálnímu druhu sobectví. Na hospodaření národních vý
borů si nejvíce stěžují příslušná ministerstva a pak ovšem i státní plánovací
komise. Je těžko posuzovat, je-li dnešní "sobecká politika” národních výborů
opravdu tak škodlivá, anebo zda nejde o jednoho z obětních beránků, kteří
snímají hříchy ústřední státní plánovací komise. V posledních dnech se
ještě objevilo další možné vysvětlení: pranýřované nepořádky v činnosti ná
rodních výborů by bylo velmi lehko přičíst na vrub předsedovi vládní ko
mise pro koordinaci práce národních výborů, muži, který zodpovídal za
hladký průběh a úspěšné zaběhnutí nové administrativní přestavby. Tím
mužem byl Rudolf Barák.

Příznačný článek pro
celou kampaň se objevil
7. února v Rudém právu,
v němž se praví:
". . .Některé hospodář
ské úseky, za něž mají
národní výbory zodpo
vědnost, hlavně zeměděl
ství, se nevyrovnaly s
plánem a způsobily tím
nám celkem zbytečné sta
rosti, které nepříznivě
pociťujeme v dalším pro
cesu výroby a trhu . ..”
Špatné hospodářství
Rudé právo tvrdí, že
národní výbory měly
dostatek finančních zdro
jů, ale že "nehospodaři
ly vždy se svěřenými pro
středky dobře”.
Národní výbory "dá
valy často přednost záj
mům místním na úkor
celospolečenských a spo
třebě před výrobou”.
Nebyly to prý zjevy ojedinělé. Rudé právo jas
ně prohlašuje, že "v kaž
dém kraji došlo k tako
vým jevům”. Jmenuje
především kraje Západo
slovenský, Východoslo
venský a Středočeský,
kde soudruzi "přesunuli
část prostředků, urče
ných na investiční výstav-

le Dukla: “Bezprostřední
příčinou byl požár gumo
vého pásu . . .” Jaké byly
nepřímé příčiny?

Č/FEG/Hd

Zdraví se meze nekladou
Československé zdravotnictví bylo jedním z
úseků státní správy, postižených vlnou kritiky
jak úřední tak lidové. Plastický obrázek čs.
zdravotnictví podala MUDr. L. Procházková v
komunistické Tvorbě z 18. ledna 1962. Píše tam:
"Máme ovšem i nedostatky: U pacientů vy
soký nepromyšlený konzum zdravotnické péče...
Pacienti chodí k lékaři kdykoliv, je to přece
zadarmo. Tato neuvědomělost občanů způso
buje pak nechvalně dlouhé pobývání v čekár
nách, nervozitu lékaře atd. Vždyť leckdy při
cházejí k lékaři lidé jen proto, že se chtějí
"ulejt z práce”, "hodit se maroď’ atp.
Na účet zdravotníků je třeba říci, že nebý
vají vždy ke svým pacientům vlídní a ochotní.
Je třeba, aby vzájemný vztah mezi lékařem - sestrou - pacientem byl takový, aby pacient
odcházel klidný a spokojený. Je to součást léč
by, rozdává se tím zdraví. Vždyť pacient se k
nám obrací s důvěrou a my ho nesmíme zkla

mat. Proto i zdravotníci mohou mezi sebou
soutěžit: o nejvlídnější jednání, o naprosté za
mítání jakýchkoli darů, o co nejčistší a nejútulnější prostředí čekáren a ordinací, o aktiv
ní činnost v již známých kroužcích spolupráce
s obyvatelstvem atd.”
Tohle je všechno teorie, byť i nehezká. Ale
Večerní Praha z 18. ledna 1962 přinesla prak
tickou ukázku zdravotnické péče, která hrani
čí s tupou surovostí:
"Přijela k nám na Petřiny příbuzná z Roud
nice a nešťastnou náhodou si tu zlomila nohu.
Čtyři hodiny jsme vyjednávali s různými praž
skými nemocnicemi, z jedné nás odkazovali na
druhou s tím, že nemají místo, že to není je
jich obvod atp. Nechyběla ani rada, aby se pos
tižená obrátila na zdravotnický ústav v místě
svého bydliště!”
Zdraví se meze nekladou. To jen nemocným
jsou uložena jistá administrativní omezení.

jsou čísla o hospodaření
národních výborů:
"V korunách vyjádře
no požadovaly (národní
výbory - pr.)na tento
rok z ústředního rozpoč
tu o 2,8 miliardy více,
než dovoluje třetí pěti
letka. Z toho chtěly dát
1781 miliónů na investi
ce. Ale na jaké investice!
1679 miliónů Kčs na
Není se co divit, že se investice do odvětví spo
proto Rudé právo roz lečenské spotřeby a jen
horlilo: "Kdo si vykládá 102 milióny na další roz
rozšíření pravomoci jako voj výroby!
libovůli, jako právo jed
"Nutnost souladu”
nat bez ohledu na širší
Tyto požadavky bylo
zájmy, je na hlubokém
samozřejmě
nutné uvést
omylu.
A není to vždy jeho na správnou míru a do
"soukromý” omyl. Do souladu s potřebami a
národního
plácíme na něj všichni, možnostmi
hospodářství.
celé haše národní hospo
Dali jsme přednost
dářství. Pravomoc bude
strojírenským
závodům
vždycky vymezena zájmy
před
některými
kulturní

společnosti, které jsou
mi
domy,
jež
nejsou
tak
zájmům místním nadřa
naléhavě potřebné, by
zeny.”
Jako bychom tu už tům před zimními stadió
slyšeli státního prokurá ny, jež by chtěli stavět i
tora, který k jednotlivým v docela malých městech.
Neznamená to
bodům Barákovy obžalo
ovšem,
že národní vý
by přidá další: hospo
dářská sabotáž, narušení bory budou snad letos
ošizeny. Naopak. Dostá
státního plánu.
Taky se zdá, že se le vají z ústředního rozpoč
ninské principy v ČSSR tu příděl větší proti loň
příliš neujaly. Rudé prá sku asi o 4 miliardy. Cel
vo s hořkostí připomíná kem budou disponovat
Leninovu teorii demokra částkou 36 a půl miliar
tického
centralismu: dy Kčs. . "
Bude zajímavé sledo
možnost plného a neru
vat,
jak budou v budouc
šeného rozvoje nejen
nosti
komunisté řešit ten
místních zvláštností, ale
i místní činnosti, místní to zřejmý konflikt od
iniciativy, různost cest, středivých a dostředi
vých sil, konflikt míst
způsobů a prostředků.
ních zájmů s ústředními,
Kde co urvat
konflikt ministra s kraj
Rudé právo však smut ským hejtmanem.
ně zjišťuje: "Jak ukázaly
Splní-li se naše deduk
rozbory z příprav plánů ce o spojitosti kampaně
a rozpočtů na tento rok, proti národním výborům
mnohé národní výbory s pádem Rudolfa Baráka,
se z minulých chyb pří pak je tu naznačena jak
liš nepoučily. Snažily se cesta, kterou mohou ko
"urvat” pro svůj kraj co munisté jít, ale i způsob,
nejvíc a bez ohledu na jakým mohou být jejich
to, jestli je to rozumné.” cíle celkem nenápadně
A neméně zajímavá zmařeny.
FEC/vm

bu na státních statcích do
oblasti neproduktivních
výdajů”.
Z plánovacího hledis
ka to je ovšem šlama
stika. Nebudou-li splně
ny plány investiční vý
stavby, nebude možno
splnit ani dílčí, ani celo
státní výrobní plány.
"Veřejný’’ omyl

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST„ SYDNEY
Telefon BX 2316
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Možnosti a perspektivy Evropského hospodářského společenství

Evropa-probouzející se obr
Zatím co zraky celého světa jsou upřeny na dva světové velikány — Spojené státy a Sovětsky
svaz — začíná se v Evropě tvořit nová a mohutná síla. Když se před několika lety rozhodlo sedm
evropských národů spolu obchodovat za výhodnějších podmínek, nepředvídal skoro nikdo, že
tato myšlenka se opravdu stane základem Evropského hospodářského společenství. A bylo ještě
méně těch, kteří tušili, že by se tato myšlenka jednou mohla stát základním kamenem budoucí
sjednocené Evropy. Mnoho mužů praktických i nepraktických snílků se v minulosti pokoušelo o
vytvoření té či oné evropské federace. Všichni ovšem začínali buď náboženským nebo politickým
hlediskem. Dnes jde o sjednocovací snahy hospodářské. Snad proto, že u všech účastníků jde
při tom o pohnutky zcela praktické, zdá se být starý sen blíž uskutečnění.
Evropské hospodářské evropských
satelitních
Problém zemědělství
ještě nižší), země jako
společenství bude v do státech k počtu občanů
Austrálie bude muset v
Palčivou otázkou Ev
hledné době mít za čle SSSR, počet ZápadoČESKOSLOVENSKÝ
Evropě prodávat za ce
ny všechny evropské stá evropanů a jejich pro ropského hospodářského ny nižší, než za jaké dnes
ty vně Železné opony.
dukce ještě převyšuje společenství je zemědě- prodává Anglii.
KALEIDOSKOP
Stane-li se tak, pak bu všechny součty SSSR, sa ská výroba, neboť v ně
Evropští puristé
PROČ NEJÍM V ZÁVODNÍ JÍDELNĚ?
de tato hospodářská jed telitů a jejich výroby do kterých evropských ze
mích je obhospodařová
Proč tam nechodím? Protože tam bývají špatně notka představovat blok hromady.
Určité země Evropské
umyté talíře, lepkavé starou mastnotou, hrnečky ma
ní půdy na celkem nízké ho hospodářského spo
328
miliónů
lidí.
A
přiUvedená
fakta
jsou
jí otlučené kraje, které se nedají dobře mýt, polité
lečenství jsou proti člen
důkazem úrovni.
stoly během oběda nikdo neutírá, kuchařky mají špi počteme-li k západoev dostatečným
Problémem je cena ství zámořských zemí.
navé pláště nebo zástěry. Dost často je slyšet tyto ropskému
společenství hospodářské převahy zá
důvody na otázku, proč se nestravují všichni v zá 181 miliónů Američanů, padní Evropy nad vý hospodářských výrobků Zdůrazňují, že členstvím
vodních jídelnách. Hříchy proti hygieně mají na svě
a jejich harmonizace na zemí jako jsou USA ne
domí např. Závody průmyslové automatizace, závod. součet přesáhne 500 mi chodní (včetně SSSR).
Jak ovšem praxe Ev celoevropské cenové hla bo Austrálie by Evropské
Křižík v Trutnově, kde je prostor kuchyně velmi liónů.
malý, není tam žádné větrání, kuchařky při vaření Srovnání produkčních ropského hospodářského dině. Bylo už rozhodnu hospodářské společenství
jedná na druhou ani nevidí pro páru. Kuchyně je
společenství bude vypa to, že ceny se budou po dostalo jiný charakter,
v nejhorším objektu v závodě, pravděpodobně se už
hodnot
dat ve skutečnosti - je hybovat mezi francouz než jaký byl zamýšlen.
k ničemu jinému nehodí. V Masném průmyslu ve
ským a německým tari
Hospodářská produk zase otázka.
Vamberku není situace lepší. V kuchyni nedostateč
Členství
zámořských
né větrání, na stěnách plíseň. Budova, kde je ku ce USA dosahuje hod
Celkem se dá před fem.
států
by
prý
bylo v bu
chyně umístěna, už dávno volá po opravě, do skladu notu 500 miliard dolarů pokládat, že Evropané
Toto rozhodnutí bude
doucnosti překážkou epotravin při dešti zatéká. Navíc sklad ještě zdobí
pavučiny....
Práce, 1. února 1962 a produkce západoevrop budou kupovat zboží lev mít dalekosáhlé důsled ventuelnímu politickému
ská 300 miliard. Jen pro něji. Řekněme např. že ky zejména pro země sjednocení Evropy.
EGOCENTRICKÁ SNAHA LÉKAŘE
společenství
srovnání: sovětská pro švédská železná ruda, Britského
PO OBLÍBENOSTI
Celkem se dá říci, že
dukce se odhaduje na dovážená do Itálie, je v národů, které se snaží
Jiná taková velmi často egocentrická cesta lékaře 225 miliard dolarů.
Velké evropský rolník bude na
kategorii 10% dovozní prostřednictvím
k oblíbenosti je záměrné nedodržování a překrač USA vedou ve výrobě ho tarifu. Stojí-li tuna Británie zajistit si odby tom lépe. Předpokládá
vání rajónizace obvodů, rajónizace nemocnic nebo,
v malém měřítku, třeba jen i rozsahu služebních kilowatových hodin (845 rudy 100.000 lir, musí tiště na evropských trzích se, že poměrné omezení
kompetencí mezi subalterními lékaři nemocničních miliard kw), Evropa pře dovozce zaplatit 10.000 za normální ceny.
dovozu ze zámoří ne
oddělení (ve styku: Vždycky, když budete něco
lir jako tarifní poplatek.
Protože ceny evrop obyčejně pomůže smíše
vyšuje
svými
500
miliar

potřebovat, tak musíte přijít jedině za mnou). Spojí-li se tento postup . . ., pak se nelze divit, že i v dami kw SSSR, který Italští výrobci sí samo ských zemědělských vý nému hospodářství zá
dnešní racionálně organizované struktuře socialis produkuje 290 miliard zřejmě přirazí tarifní po robků jsou nízké (a bu padní Evropy.
tického zdravotnictví mohou vzniknout individualis- kw ročně.
platek k výrobní ceně.
dou po omezení tarifů (Pokračování na str. 7)
tické typy “zázračných” lékařů, u nichž se ovšem
Podle
statistiky
z
ro

o žádnou zázračnost nejedná. Jistě tomu vydatně
napomáhá psychologie konsumentů zdravotní péče, ku 1960 měla západní
zejména žen! Tato je, jak známo, nekoordinovaná, Evropa prvenství ve vý
nevypočitatelná, ovlivňovaná malichernými afekty robě oceli (117 miliónů
M. Zvára, USA
a averzemi, a celkem velmi sugestibilní, mnohdy do
Vladimír Blažek napsal pro literární měsíšník Host do domu (v Brně)
konce značně. Vždyť ještě dnes se stále a stálé set tun), následována USA
káváme s případy proslulých bylinkářů, slavných (100 mil. tun) a SSSR recenzi Tvardovského poemy "Za dálkou - dálka”, která loni vyšla v čes
laických léčitelů a podobně, jejichž oblíbenost je pří- (78 mil. tun).
kém překladu a zřejmě vzbudila značný ohlas nejen pro čistotu básnického
mo masová . . .
Zdravotnické noviny, 6. ledna 1962
Auta a nákladní vozy slova, ale i pro tón, který odsuzuje pochmurnou stalinskou minulost.
jsou znakem rychlého a
UČITEL PROTI DŽEZU
Blažkovi bylo vydání zda bylo nutné tohle / Smíš pouze hlásit:
Jako učitel se přesvědčuji, že někteří z našichpružného transportu. Šest knížky vítanou příleži všechno vytahovat na Hotovo!”) a sebekritika
dospívajících posilují v sobě jednostrannou zálibou a půl miliónu vozidel by
v extrémních džezových formách silácké city na új lo v roce 1960 vyrobeno tostí, aby znovu připo světlo boží, a vyslovuje znamenala právě nekri
menul, jak se na usne obavu, zda "tohle všech tické sypání popela na
mu citů esteticko-etických. Vždyť leckterá extrémní
džezová skadba výchovně vzdělávací hodnoty zce- v USA, 5 miliónů v zá sení XXII. sjezdu KSSS no" nešetře poněkud hlavu.”
la vyřazuje. Je tu pak porušován vztah mezi obsa- padní Evropě a 140.000 zapomíná a jak se nedo význam nového progra
Proto, tvrdí Blažek, se
hem a formou. Mládež, která se bez výběru nekri- v SSSR.
držují.
mu.”
ticky oddává džezové hudbě, nemá často dobrý po
má
reformovat a napra
Převaha ve vývozu
Blažek se také zabývá vovat. Nesmí prý ovšem
měr k naší národní hudební tradici, obrací se zády
Na adresu stalinistů
ke klasické hudbě vůbec. V praxi pak pozorujeme,
problémem práva na kri dojít k hysterii, která
Exportní možnosti jsou říká:
že se takový jednostranný džezový nadšenec stává
tiku a připomíná, jak to předcházela
.
.
.
"dokonce
se
semvelmi
důležité
při
hod

maďarské
mnohdy příliš sebevědomým a nekritickým a dívá
s
kritikou a sebekritikou "kontrarevoluci”, ale ne
se skepticky na všechna ostatní umění, která však v :nocení
hospodářského tam ozve hlas, který se
podstatě nezná.
Učitelské noviny, 11. ledna 1962 potenciálu země. Pokud poněkud pozastavuje nad bylo za Stalina:
lze prý také všechno pře
"My jsme ta slova v jít písemným odsouze
PROTI ABSTRAKTNÍ MALBĚ
jde o export, Evropa vy otevřeností a důsledností
Ve Špálově galerii na Národní třídě v Praze vy váží zboží v hodnotě 51 kritiky Stalinových me minulosti často skloňo ním.
stavuje malíř a grafik Ota Janeček obrazy z let 1959 miliard dolarů, USA za tod politického řízení, vali ve všech pádech,
Blažek by si přál, aby
až 1961... Tendence obrazů v posledních třech le
nad nekompromisním tvrdili jsme, že je to
tech ukazuje, že Janeček zcela záměrně směřuje k 20 miliard a SSSR za
se "každý komunista vy
hlavní
hybná
síla
vývoje
odhalováním
podstaty
stále abstraktnějšímu malování... Předmluva ka 6 miliard.
pořádal s minulostí stej
frakční socialistické společnosti,
talogu... konstatuje pouze, že Janeček se odvrací
I když připočteme 80 protistranické
ně odvážně, jako se stra
od povrchu hmoty k vnitřním strukturám a ústrojen miliónů lidí ve východo- skupiny, hlas, jenž šeptá, citovali jsme Stalinovy
ství hmoty. Uznáváme-li prý poznávací funkci umě
výroky o jejich význa na vypořádala s érou
ní odrážet realitu mikrosvěta, může tedy umění odrá
mu - a zatím se právě kultu Stalinovy osobnos
žet tuto realitu stejně jako realitu velkých rozměrů.
ideové problémy řešily ti”!
Základní omyl spočívá v tom, že umění je činnost
Rozhodně už dnes kaž
někdy
administrativním
společenská, vyjadřující vztahy lidí, nikoli obecná
zjištění. Pokud se umělec ohání tím, že ztvárňuje
způsobem, myšlení se za dý vidí, jak si hradčan
vědecké poznání skutečnosti, pak buď planě fan
čínaly klást v jistých ští komunisté berou Blaž
tazíruje, nebo ilustruje vědecký poznatek ... Zbývá
směrech umělé meze kova slova k srdci a se
tedy jen poznámka k tomu, že i tyto abstraktní
("Byl otcem, jehož názor bekriticky se vyrovnáva
obrazce mohou vzbudit jisté základní estetické pocity.
Mohou, jako může takovou reakci vzbudit dobře udě
platí, / ty poslouchej jí s minulostí. Soudruh
laný závěs, šaty, nábytek ... Ale ty nejsou uměním
vždy na slovo. / Ať kaž Barák by o tom mohl
právě proto, že nevyjadřují společenské představy
dý příkaz je ti svatý! / povídat!
lidských vztahů.
Večerní Praha, 16. ledna 1962

Účtování s minulostí ?
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Boj o literární pozůstalost Borise Pasternaka

Douška k Doktoru Živagovi
O literární hodnoty Pasternakova románu "Dr. Živago” byla svedena
ve svobodném světě nejedna pře. Nikdo se však nepřel o to, že to byl ob
rovský finanční úspěch. Střídmé odhady říkají, že zbylo Pasternakovi z
prodeje knihy v různých západních zemích asi půl miliónu liber. To ovšem
neznamená, že Pasternak zemřel jako milionář. Hodlal prý z oněch peněz
založit literární fond pro potřebné spisovatele. Pro sebe chtěl použít jen
poměrně malou částku, která měla zajistit živobytí jeho rodině a rodině ruské
spisovatelky, která byla jeho přítelkyní, spolupracovnicí a tajemnici. Jme
nuje se Olga Ivinskaja a je dnes ve vězení na Sibiři. Po Pasternakově smrti
byla totiž obviněna z pašování valut a spolu se svojí dcerou odsouzena k
osmi letům žaláře. V pozadí celé aféry byl nátlak sovětské vlády na ni, aby
vydala literární pozůstalost Borise Pasternaka. Tragedie Olgy Ivinské byla
teď zveřejněna ve zvláštním svazku anglické edice Penguin, nazvaném
prostě "Persekuce v roce 1961”.
Olga se seznámila s větském svazu. Přepočí komunistické strany, ru
Pasternakem v roce 1945, tal se. Censura naléhala, kopis vylákat ke "korek
Komunistický
když byla lektorkou stát aby vynechal kapitoly, turám”.
ního nakladatelství. Když kritizující sovětský re nakladatel raději vystou
pil z komunistické stra
pak byla v roce 1948 v žim. Pasternak odmítl.
Ale ještě předtím pos ny, kniha vyšla a pro
rámci ždanovštiny uvěz
něna, staral se Pasternak lal italskému nakladateli Pasternaka nastala křížo
o její děti. V roce 1953 Feltrinellimu rukopis k vá cesta.
byla propuštěna na svo vydání. Měl pro to své
Nestalo se to ostatně
bodu a v následujících důvody. Nechtěl, aby by poprvé. Když byla Ivinletech spolupracovala s lo "Dr. Živaga” zneuži skaja zatčena v roce
Pasternakem jak na jeho to k pirátským vydáním, 1948, vyšetřovala tajná
překladech, tak jako je proti nimž by byl bez policie její styky s Pamocný, protože Sovětský sternakem. Snažila se ji
ho literární agentka.
Tvrdí se, že ona in svaz není členem Mezi přimět, aby prohlásila
spirovala Pasternaka k národní rukopisné kon Pasternaka za britského
napsání "Dr. Živaga” a vence, která chrání autor vyzvědače. V té době hu
že ji Pasternak v něm ská práva.
bil Stalin židovské spi
A tak se stalo, že ro sovatele po desítkách.
zvěčnil jako Laru.
"Dr. Živago’’ byl do mán v Sovětském svazu
Ivinskaja Pasternaka
psán v roce 1956. Bylo nevyšel, ale vyšel ve svo
to v době "tání” a Pa bodném světě. Sovětská nezradila a raději šla na
sternak doufal, že jeho vláda se snažila z nakla Sibiř. V roce 1960 zvo
román bude vydán v So- datele, který byl členem lila Sibiř podruhé.

O NAFOUKANÉM KRÁLI
F. N E P I L

Byl jednou jeden král, a byl to nafoukaný král.
Na pozdrav odpovídal jen knížatům, rytířům, vé
vodům, velmožům, princům, hrabatům, markrabím
a falckrabatům, a sám zdravil jen papeže, císaře a
hlásného Kubu, neboť ten mu půjčoval na tabák,
když král neměl. Jednou šlo Veličenstvo zase do
trafiky a kolem se ozývalo samé “Dobrý den, pane
král!” “Uctivost, pane král!” “Zdařbůh, pane král”,
ale Veličenstvo nic. Jednak se tvářilo zamyšleně, aby
si někdo nemyslel, že bere královinu na lehkou vá
hu a že za ni bere peníze zadarmo, a potom - jak
už řečeno - obyčejné lidi nezdravil. A tu se připletl
do cesty člověku, který nesl na ramenou trubky, a
ten na Jeho Jasnost zahulákal: “Čum na cestu,
tajtrdlíku!”
Můj bože, taková pohana! Otec Pistorius, jenž
právě šel okolo, ani nečekal, co bude dál, a mazal
pro poslední pomazání. Monarcha vyňal zvonek z
kapsy, zacinkal a už tu byla stráž. “Hladomorna”,
řekl, “železnou kouli na pravou nohu, popravit do
dvaceti dnů!” V rezidenci si zavolal prvního mi
nistra: “Jdou do hladomorny”, poručil mu, “a zjistějí, co je to za člověka. Nosí trubky a křičí na nás,
jako bychom nebyli hlava státu, ale nádeník!” Minis
terský předseda zjistil, že viník se jmenuje Ferdi
nand Kučera, že je instalatérem a jeho otec byl
zámečníkem.
“Instalatér a zámečník, heleme se!” rozzlobila se
Jeho Exelence. “Tak tedy všechny instalatéry vy
žeňte ze země a všechny zámečnické dílny zavřete!
Nepotřebujeme zámečníky, protože plodí instalaté
ry! Instalatéři jsou ničemové.” Tohle rozkázal, a jak
vidíte, nebylo to moc chytré, ale nedalo se nic dělat,
protože to nařídil král.
Chudák Ferda se tedy ocitl v hladomorně. “Já
nešťastník”, stěžoval si otci Pistoriovi, “nevšiml jsem
si, že jde proti mně král. Ani jsem přes ty trubky
pořádně neviděl, a potom - vypadal spíš na pekaře
nebo uzenáře než na krále. Teď tu umírám hlady,
a neumřu-li, useknou mi hlavu jako slepici.” Za
tímco se Ferda zpovídal, přišel vladař mezi své mi
nistry. “Ministři!” oslovil je a loupal po nich oči
ma. “Právě jsme byli na toaletě!” Ministři okamžitě
propukli v bouřlivý potlesk. Hlava státu položila jabl

To se stalo takhle: Pasternak ji ustanovil vyko
navatelkou své poslední
vůle a pořadatelkou li
terární pozůstalosti.
Sovětská vláda věděla,
že Pasternak pracoval v
posledních letech na cyk
lu divadelních her, na
zvaném "Slepá krása”.
Po zkušenostech s "Živagem” nehodlala risko
vat další mezinárodní
ostudu a snažila se Ivinskaju přimět, aby vyda
la Pasternakovu pozů
stalost.
Měla v ruce všechny
trumfy. V roce 1959 po
žádal Pasternak svého
italského nakladatele o
100.000 dolarů, které mě
ly být složeny k rukám
Ivinské. Má se za to, že
tyto peníze byly Pasternakovi dodány. Nakla
datel Feltrinelli alespoň
má v ruce Pasternakem
podepsanou stvrzenku.
Jiný italský prostřed
ník pak dosvědčil, že do
dal Ivinské ještě další
peníze. Předpokládá se,
že toto bylo vykonáno
podle podmínek Pasternakovy poslední vůle.
Sovětský prokurátor ale(Pokračování na str. 6.)

Na milenku
Anakreón
Nuže, velkolepý mistře,
maluj, velkolepý mistře,
vůdče uměn v Iónii,
milou mou, jak líčím ti ji.
Utvoř ji z barev, když je v dáli.
Zpodob nádech namodralý
vlasu, šíje z hladké sloni,
zpodob vůně, jimiž voní.
Překonej svá všechna díla,
zpodob zoři, jež se vlila
do víček, jak do lotosů.
Vytvoř sladkou křivku nosu,
Obočí - dvě pírka vraní nespoj, ani neděl ani,
nech je tak, jak lehce zcela
dotekla se vprostřed čela.
Řasám ponech jejich chvění.
A tvůj štětec ve plameni
svatých ohňů nechť se smočí,
až jí budeš tvořit oči,
rovné třpytem modrosinným
svatým zrakům Kythéřiným.
Maluj její jemné rysy,
mezi růže mléko vmísiv,
ústa ještě nerozvitá,
jež má mladá Afrodita,
oblouk ňadra, vykroužený
Charitkami z mořské pěny.
Nakonec ji zahal šatem
z nachu, protkaného zlatém,
aby jím však prorážela,
k zradě krásy, bělost těla.
Ustaň ! Vždyť mne závrať jímá.
Mám ji živou před očima.

Přel. V. Jestřáb

ko a žezlo na stůl, založila ruce v bok a pravila: “Ne- ceznu a dala držet štafle jí.
splachuje! Co tomu říkají pá-ni mi-ni-stři?” Mini
Když bylo všecko v pořádku, přišel král a až do
stři dali hlavy dohromady a po chvíli odpověděli: večeře radostně splachoval opravenou splachovač“Nejjasnější králi! Dle našeho názoru je nutno ji ku. “Takový obyčejný člověk.”,,breptal si pod vousy,
dát opravit. A to by měl zařídit pan purkrabí.” — “a takový šikula. Pěkně ji opravil Krásně šumí.”
— “Purkrabí”, poručil král, “dají ji spravit. Po A pak si vzpomněl: “Musíme ho pořádně, odměnit!
obědě ať je v pořádku!”
A šel hledat Ferdu po zámku. Nenašel ho, ale krá
Po', obědě přišel panovník celý rozlícený do trůn lovnu. “Kdepak, je ten. instalatér?”,, ptal se. “Ještě
ního sálů. “Jak to”, tloukl žezlem do stolu, “že spla- nedostal odměnu”. — “Ach, ten gentleman?” od
chovačka neteče? Což jsme nepřikázali, že musí do větila královna. “Patrně vypráví Krasavě o svých
oběda být v pořádku?” — “Nejmilostivější Milosti”, činech. Ta splachovačka byla o polovičku vyšší než
uklonil se purkrabí, “ona - ó běda - splachovat nebu hradby Knoedlesteinu, co se na ně to nemehlo
de. Nejsou instalatéři. Vykázali jsme je - respekti Filipovic nemohlo při zteči vyškrábat ani za po
ve vy a pan premiér - z království. Je tu jen jeden moci své družiny! Krasavo”, zvolala, “kdepak je
a ten je v hladomorně.” — “A hele”, rozkřikla se ten roztomilý mladý muž?”
Jeho Jasnost, “tak si máme všechno spravovat sa
"Odvedli ho na popravu”, štkala hořce princezna,
mi, ne? Na co si platíme purkrabího?” — “Jsem z čehož bylo patrno, že jí to nebylo jedno. “Na po
purkrabí, prosím, a ne instalatér. Kdybych byl in pravu?” vyletěla královna na krále. “Snad ho ty,
stalatérem, byl bych vykázán z království. Insta bezcitný vrahíjáne, nenecháš popravit? Marš mu
latéři nejsou.”
zachránit život!”
Marně král dupal a láteřil, marně hrozil purkra
A král šup - korunu do ruky a pádil na poprabímu železnou pannou, kostilamem a ostatními mu- viště, kde se to lidmi jen černalo. “Už jste popra
čidly. Splachovačka nefungovala a bylo nad slunce vili toho instalatéra?” volal, když, se dral zástupem.
jasnější, že fungovat nebude.
Purkrabí, konšelé a ministři padli na kolena, až to
Zpočátku panovník dělal, že mu to nevadí. Po zadunělo. “Milost, nejmilostivější pane”, volali, “ten
tom však pořádal turnaj a na zámku se sešly samé darebák, nepořádník a lempl kat hledá už hodinu
kněžny, komtesy, vévodkyně, velmožny, princezny, své haranty, protože si někde hrají na kata a od
markraběnky a falckraběnky a po turnaji tuze krá nesli mu meč a kápi.” — “Máte, štěstí!” oddechl si
le pomlouvaly. To byla veliká ostuda, a proto si král. “Musí přece dostat odměnu. Pěkně jsi opra
král zavolal prvního ministra. “Už byl popraven ten vil tu splachovačku”, pochválil Ferdu, jenž seděl
instalatér?” — “Ještě ne, nejjasnější pane, až o na špalku a vysvětloval ministrům, jak se vyměňu
polednách.” — “Tak ho popravte až po nešporách. je gumička u vodovodu. “Moc krásně šumí, co za to
chceš?” — “Vaši princeznu za ženu!” vykřikl Ferda
Nejdříve nám musí spravit splachovačku.”
Ferda si přinesl kabelu s náčiním a spravoval, a a nesměle podotkl: “Již od půl druhé mi není lho
sama královna mu držela štafle, aby nespadl. Moc stejná.”
se jí zamlouval.
“Dobrá, máš ji mít!”, plácl si s ním král, a už mu
“Jaké má pěkné kotníky!” říkala si, když se mu bylo jasné, proč princezna brečela a proč králka vy
dívala nahoru pod nohavice. “A není taková bá- jela. A dal Ferdovi milost, princeznu, nový ponk do
bovka, jako ten můj!” Také se jí líbilo, že jí po dílny a celé království. Byloť Jeho Výsosti právě
roučel. Královně totiž neporoučel nikdo a král se šedesát pět let a šla do důchodu. Nežilo se jí špatně.
jí bál víc než Barka v kuchyni. A tady byl konečně Do země se vrátili instalatéři, zámečníci otevřeli
muž, který zavelel: “Kombinačky!” nebo “Francou své dílny, země rozkvétala a král nikdy nemusel
zák!” nebo “Koudel!” a ještě luskal prsty, že to tak žehrat, že se na Ferdovu vládu nemůže dívat. A ne
dlouho trvá.
jen to. Ještě dříve, než ho odvezlo čtrnáct vraníků
“To by bylo něco pro naši Krasavu!” myslela si na lafetě moždíře, stal se svědkem velké události:
králka, “a ne ten vrták Filip II., na němž není nic že jeho, tedy vlastně už Kučerovic království dostih
než to Speckenbursko s 5.000 hektary orné půdy". lo a předstihlo všechna ostatní království ve spla
A protože to byla chytrá královna, zavolala prin chovací technice.
(Humor v Československu)
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MEJDAN U MARKÉTY
František Vinant
V 1. čísle tohoto ročníku HD jsme uveřejnili kratší zmínku o pozoruhodné literární
reportáži Františka Vinanta pod týmž názvem. Vracíme se k ní dnes proto, že nám dává
nezkreslený pohled na určitý úsek života dnešní mládeže a zajímavé detaily života v Česko
slovensku, ale také proto, že je typickou ukázkou moderní "spotřební” prózy, která je na
hony vzdálena socialistickému realismu a jeho školometsky pokroucenému pohledu na lidi
a život. František Vinant napsal ke své reportáži hned čtyři předmluvy: jedna je pro čte
náře, jedna pro "mladé”, jedna pro "dospělé’’ a poslední pro "možného kritika”. Spokojíme
se tím, že řekneme, že se nám zdá, že jsou stejně zbytečné, a že je z textu stejně zcela
zřejmé, oč autorovi šlo.
HD
Nevíte, co to je mejdan?
— Se ptáš, co to je mejdan? To máš těžký, to se
musí vidět - mejdan, hele: - Sejdou se lidi, co se
znaj’, u jednoho z nich, co má rodiče mimo byt - ten
je jako pozve, no a - tam pak jsou a bavějí se různě,
trochu.... trochu taky vypijou, pouštějí gramec ne
bo magneťák - no a ... bavějí se, no ... to máš těžký,
mejdan může být různej, že jo.
Podívejme se na jeden. Bytem Markétiných ro
dičů otřásá hudba. Tempo di Rock. To je Jirkův
magnetofon. Karel odnesl otci ze sklepa láhev Key
rumu a ani ostatní se nedali zahanbit. V kuchyni,
kde Markéta se Zuzanou připravují obložené chle
bíčky, stojí na stole celá řada lahví. Emil, Karlův
bratranec, je trochu nesvůj, nikoho tu nezná, přijel
před třemi dny ke Karlovi na návštěvu. Teď si
prohlíží knihy Markétina otce. Jsou v horní přihrád
ce zaskleného příborníku. Mezi honosně vázanými
klasiky je jízdní řád a několik ohmataných detekti
vek. V dolní části vitríny je broušené sklo a porce
lán. Karlova dívka, Květa, přistoupila k Emilovi, od
sunula sklo a podala si figurku psa z pálené hlíny.
— Jé, to je hezkej pejsek, co? řekla a přehodila ho
z ruky do ruky.
— Jo, přerušil Jirka debatu s Karlem a ztišil magne
tofon. - Pěknej a jmenuje se Ditrich.
Chodil před časem s dívkou, která dávala všemu
a zvláště zvířatům bizarní názvy. Ditrich byl foxte
riér, kterého spolu potkali.
— Jak to? divila se Květa.
— Prosím tě, dej to zpátky, než to rozbiješ, naká
zal Karel. — Já nevím, jsi tu poprvé a...
— Neměj péči, řekla a vrátila psa na místo.
Vešla Markéta.
— Nechcete si, než budeme všichni, zahrát kanastu?
zeptala se, zatímco Jirka otočil knoflíkem magneto
fonu na největší hlasitost. Tempo di Rock.
*
*
*
Tak začíná mejdan, který se odehrál někdy v po
lovině srpna letošního roku. Vzpomínám na večírek
u kněžny Šererové, kterým se otvírá Tolstého Voj
na a mír, vzpomínám na úvodní kapitolu z Galsworthyho Ságy rodu Forsytů — nemohu si pomoci,
mejdan jako by byl parodií salónů, přijímajících dnů,
společenských večerů a five o’ clocků. Je to posta
vené na hlavu, ale pachuť snobství zůstává.
Jistě, jsou i jiné mejdany, mejdan je široký po
jem — večer se mohou sejít naprosto odlišní lidé,
než se sešli u Markéty. Může to začít, proběhnout a
skončit úplně jinak, ale mejdan u Markéty tvoří vy
hraněný a sublimovaný typ.
O probdělé noci hlásí zítra její účastníci:
KAREL (v Luxoru příteli, tónem muže, jenž se
vyzná): Teda včera, to byla dřina. Představ si, těch
flašek bylo přinejmenším ...
A nad skutečný počet udá aspoň pět navíc, přítel je
v duchu odečte a pokývá hlavou nad černou ká
vou — Karel se protáhne v křesle a řekne: Jó, tako
vej je už život.
ZUZANA (až se ráno probudí a otočí se na Mar
kétu): Taky máš takovou divnou chuť v puse? ...
včera to bylo nějak praštěný, viď,... ty kluci...
A najednou se uchičhtne, protože jí vyplul na
povrch vědomí jeden zvlášť směšný okamžik..
TONDA (v šatně, když navléká montérky): Víš,
co je to evropský zvěrstvo? Nevíš. Kdybys věděl,
tak bys byl pryč jak Varšava. Jenže já pomlčím.
Jasný?

Udělá pohyb, jako by dlaní hladil pomyslnou ro
vinu, a má touhu vypadat co nejzáhadněji.
VÁCLAV (nasazuje vrtáček, polohlasem ke kole
govi u vedlejšího křesla):
Včera jsem byl s tou žabkou ze Žlutý. No ze Žlutý
plovárny přece, jak jsem ti o ní tuhle .. . krásný ve
čer. Krásný večer včera.
A aby zdůraznil kvalitu vzpomínky, sladce špu
lí rty: Hodně otevřít ústa, prosím, a jazyk stranou.
*
*
*
Mejdan probíhá podle - nepsaného, ale přesného
řádu. Kdosi otevřel zeširoka dveře na balkón, hud
ba se nese ulicí a první lahve stojí prázdné na stole.
Jirka nasadil nový pásek. Tempo di Rock.
—Ztlum to, říká náhle Markéta. Chytí ho za ruku
a opakuje hlasitě:
— Ztlum to!
—Co je?
— Někdo je za dveřmi!
— Ne ...
Jirka ztišuje hudbu. Je ji sotva slyšet.
— Nejsou to... vaši? ptá se Karel. Je sehnut a pátrá
pod křeslem po své botě.
— Ne, šeptá Markéta. Vrtí úsilovně hlavou. Pak do
dá vzpurné:
— A kdyby? — Na dveře škrábe něco jako pes.
— Dětřich, řekne Květa a vyprskne do sklenky.
— Ditrich, opraví ji Jirka. Ozve se zakňučení.
— To je Tonda Andula, vydechne s úlevou Karel.
— To je určitě Tonda. Ten nikdy neklepá. Von se
totiž zařek.
Markéta jde otevřít. Květa se houpe na kanapi s
prázdnou sklenkou v ruce a skanduje: Děs-ná ží-zeň.
děs-ná ži-zeň, děs— Počkej, okřikuje ji Karel. Jirka vezme se stolu lá
hev a jde k ní. V rámu dveří se objeví Tonda s
trubkou v ruce.
— Fajn, uklouzlo Zuzaně.
— Tak vám přeju šťastný a veselý housata, pozdravil.
— Přece jenom jsi to našel, volá Karel a představuje
mu ostatní.
— Jó, podle randálu, směje se a nasazuje trubku k
ústům. Ozve se plechové zavřeštění. Markéta si
zacpe uši..
— Ty, obrátí se Tonda k Jirkovi. — Pusť tam ještě
jednou to, cos tam měl, když jsem byl za dveřma, jó?
— Nó, žadoní Zuzana. — Pusť znova toho Elvise!
Jirka přetáčí cívku zpět.
(Dokončení příště)

RUČNÍ VÁZANÍ KNIH
České
knihařství

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

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Štěpán Zavřel vystavo
val v galerii Stagni v Ří
mě cyklus svých 30 dře
vorytů.
— Redaktor “Sklizně” An
tonín Vlach se v Ham
burku oženil se sl. E. Timmovou.
— Bývalý šéf čs. civilního
letectví ing. Jan Bervida
zemřel v USA.
— V Belgii zemřel mezi
národně uznávaný znalec
v oboru technologie cukru
prof. dr. Jaroslav Dědek.
— V Aarhusu v Dánsku
uvedli Čapkova “Loupež
níka” v překladu Libuše
Houbové.
— Norsko - čs. pomocný
výbor (sekretářka A. Kvapilová) spolu s Norským
studentským svazem po
stavily vlastní dům. Jsou
v něm kanceláře a 25 by
tových jednotek pro čs.
příslušníky.
— Bohumil Hrdlička In
scenoval Janáčkovu “Káťu Kahanovou” v Essenu.
— V Masaryktownu na
Floridě bude 7. března tr.
odhalen Masarykův pom
ník. Je to třetí Masarykův
pomník v USA.
— Hudební skladatel Ka
rel Husa řídil dva filharmonické koncerty v Ithace
a v Syracusách.
— Plk. gšt. Jaroslav Šustar byl jmenován profe
sorem žurnalistiky na universitě Point Park v
Pittsburku.
— Dr. Jaroslav Jíra se
stal ředitelem knihovny
Národního klubu noviná
řů ve Washingtonu.
— Autor knihy “Ústřední
plánování v Českosloven-

Douška k Doktoru Živagovi
(Pokračování se str. 5)
spoň v procesu s Ivinskou neprozradil nic, co
se týkalo poslední vůle,
a neudělala to ani sovět
ská vláda, když se po od
souzení Ivinské zvedla v
cizině bouře protestů.
Ivinská byla souzena
v prosinci 1960. Obžalo
ba ji vinila, že přijala

Pasternakovým jménem
800.000 rublů, z "nichž
větší část si ponechala”.
Zřejmě ani sovětský pro
kurátor nemohl tvrdit, že
Pasternak o těchto peně
zích nevěděl.
Zdá se však, že i toto
kolo zápasu se sovětskou
spravedlností vyhrála Ivinskaja. Osmi lety ži
vota prý zachránila před
zničením Pasternakovo
největší dílo.
Tato naděje je založe
na na formulaci jejího
přiznání, do kterého
Ivinskaja
vlastnoručně
připsala, že děkuje so
větskému vyšetřovacímu
soudci za korektní jed
nání a dodala:
"A nejen to, děkuji ta
ké za to, jak bylo zachá
zeno s mými písemnost-

mi, jež byly pečlivě roz
tříděny. Některé mi by
ly vráceny, jiné předány
literárnímu archivu, a nic
z toho, co jsem si přála
zachovat, nebylo zni
čeno.”
To se prý týká Pasternakových rukopisů. Prý
nebyly zničeny. V to vě
ří pořadatel penguinské
antologie Peter Benenson, anglický právník,
který je jedním z hlav
ních členů organizace
"Amnestie”, která se vě
nuje odhalování bezprá
ví na celém světě.
Doufejme, že má prav
du. "Amnestie” má jistě
svoji váhu, ale člověk
musí být trochu skeptic
ký, čte-li závěry jako ty,
které se týkají případu
Olgy Ivinské.
jun

sku” Jan Michal se stal
profesorem na Western
Maryland College, USA.
— Bývalý příslušník čs.
zahraniční armády Geza
Szobel měl samostatnou
výstavu obrazů v Paříži.
— Podle podrobné zprávy,
kterou vydala RSC ve
Washingtonu, upřela oposiční skupina - Výbor pro
svobodné Československo
—Radě svob. Českosloven
ska nárok na zastoupení v
ACENu s odůvodněním,
že mezi členy Rady jsou i
osoby, které přijaly cizí
státní příslušnost. Rada
pak byla v ACENu sku
tečně nahrazena, zástupci
Výboru. Koncem minulé
ho roku však bylo roz
hodnutí zvráceno, avšak
delegáti Výboru jsou v
ACENu dále uznáváni ja
ko zástupci čs. exilu.
— Michal Šumichrast odjel z USA do Argentiny,
aby studoval možnosti
stavby domů pro argen
tinskou vládu.
— První hobojista Vikto
riánského orchestru Jiří
Tancibudek (dříve první
hobojista České filharmo
nie) byl sólistou na dvou
večerech komorní hudby
v rámci hudebního festi
valu v Perthu a sklidil
mimořádné uznání poslu
chačů i hudebních kritiků.
Účastnil se tam též besedy
s krajany, kterou zorganisovalo čs. “Sdružení lidí
dobré vůle”.
— Do listu Demokratické
dělnické strany “Western
Standard” v Perthu pra
videlně přispívá články
hlavně mezinárodně - po
litickými
čs.
uprchlík
František Hruboš. Adresa
listu: Box E 257, GPO
Perth, W. A.
— Na právnické fakultě
melbournské
university
byl promován dr. A. Brežný. Gratulujeme. HD.
Č/ČS/K/HD
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Wark. Čompensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421
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Dopisy redakci:

SPOMIENKA 7. MARCA
Československé národně sdruženie vo Viktorii,
České ochotnické divadlo v Melbourne a S. K. Slavia
usporiadajú dňa 10. marca 1962 so začiatkom
o 8. hod. večer
SPOMIENKU NARODENÍN T. G. MASARYKA
v Melba Hall, budova konzervatoria u university v
Melbourne
Usporiadajúce spolky apelujú na čs. exulantov a
krajanov, aby poctili s ich prítomnosťou tento večer.
Preukažeme hold a vďaku Masarykovi, ktorý sjednotil
čs. l’ud v mysloch a citoch, a v dobách najťažších
ho vyviedol s poroby. V časoch povážlivých, ktoré
přežíváme, oprime sa o jeho odeále, ktoré sú pod
statou nasej zahraničnej akcie a ktoré nás povedli
v duchovnom bezpečí.
Na spomienke vypočujte preslov o Masarykovi,
viďte l’udové tanečky nasej mladej generácie, sle
dujte ich spev a přednesené básně, ako i hudebné
vložky programu.
Tento rok nerozosielame z úsporných dóvodov
pozvánky, preto horeuvedené oznámenie považujte
za osobné pozvánie.
J. Viola, East Kew

PRÁCE, VLIV, ODPOVĚDNOST A DAREBÁCTVÍ
Rád bych se dovědě tajemství, kdo z vás v re
dakci je zamilovaný do Velkého Pozéra, Vítězslava
Nezvala? Jeho říkánky jsou do roka několikrát v HD
s věčně stejným tématem, formou i obsahem. Prskav
ky! Znal jsem přece i jeho soukromý život nadutého
povznešence, který přesto velmi ochotně plul s “li
dem” až k nechutnému podlízalství svými veršíky
o Velkém Stalinovi a Jeho Neomylném Žáku, Přemoudrém Gottwaldovi. Až bude jednou vážena jeho
práce, vliv a odpovědnost, nemyslím, že jeho umě
lecké hodnoty převýší jeho darebáctví.
J. K., E. Guildford
STARÁ DOMOVINA A CIZÍ OBČANSTVÍ
Když slyším politického uprchlíka mluvit o “sta
ré vlasti”, o níž se zmiňuje nejvýše jen z chvilkové
sentimentality, mám vztek. Když pak čtu, jak bý
valí čs. diplomaté, vysocí státní úřednici, poslanci
apod. píší o “staré domovině”, otvírá se mi kudla v
kapse. Kolika z nich bylo Československo “skuteč
nou domovinou” jen do té doby, kdy jim vyplácelo
tučné gáže či honoráře? Vyměnili je za “novou do
movinu” při' první příležitosti, která se jím naskytla.
Kdo dovedl přijímat výhody, má si uvědomit i své
závazky. Pro ně nemá přicházet v úvahu např. cizí
DÁMSKÁ
státní občanství, i když by jim snad zlepšilo okam
žitou osobní situaci. Jinak budou posuzováni jako
KREJČOVÁ
profesionální vojáci, kteří sběhli. — U ostatních
s
dlouholetou
pražskou,
uprchlíků je situace jiná.
F. Mestek, Toronto, Canada pařížskou a londýnskou
praxí
šije šaty všeho druhu a
opravuje
Hradečtí v Djakartě
11 Illawarra Rd.,
neb jak stateční Indonésané porazili zlé Holanďany
HAWTHORN, VIC.
Na sportovní stránce referujeme o zájezdech čes
Telefon 81 1743
koslovenských klubů do zahraničí, které byly orien
továny k prohloubení přátelství s “bratrskými ná
rody”. Že se přátelům plán nesplnil na 100%, svědčí
zprávy, které došly z Indonésie o zápase Hradce Krá
Dr. Felicia
lové s místními juniory na stadiónu “Merdeka” v
BRUNTONOVÁ
Djakartě. Český kapitán prý byl vyloučen pro napa
dení soupeře, načež se ostatní hradečtí pustili do MUDr. (Československo)
soudce. Podle dalších zpráv se pak pokoušel starý M. B. B. S. (Melbourne)
indonéský vysloužilec s medály na prsou přeskočil
ordinuje
plot a ochránit rozhodčího.
222,
Barkly St.,
Vedoucí djakartský deník o zápase napsal mj.:
ST. KILDA, Vic.
“Rozhořčení diváci začali mít podezření, že hostu
po 8. hod. večerní
jící team je složen z Holanďanů, kryjících se za soudružské vlajky. Českoslovenští hráči kopali neustále
144 Nepean Highway
KERAMICKÁ BUSTA
soupeře bez míče. Se zlými obličeji a surovostmi se
GARDENVALE
snažili zastrašit naše mladší hráče, používajíce body
tel. XJ 1872 - XM 2467
T G M
čeků a brutálních ran a kopanců. Mnozí odmítli poprovedená v terrakotě
Choroby
vnitřní,
dat ruku našemu statečnému kapitánovi Bobu Hippy
nebo matných glazurách
ženské a dětské
když jsme vyhráli 4:1.”
(bílá, krémová, černá ne
bo bronz). Výška sošky
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
12 inčů. Vyrobila firma
obracejte se na našeho zástupce
DOPORUČTE
Ellis Ceramics, Melhourne
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
Cena £3/3/- a poštovné.
HLAS DOMOVA
MATRAVILLE, NSW.
Objednávky prostřednic
svým
přátelům
Volejte večer FJ 7372
tvím Hlasu domova.
J. K IND A & CO. PTY. LTD. , nyní

PAISLEY HOME FURNISHERS

pty. ltd.

110 MILLER’S ROAD, NORTH ALTONA
nabízí zvláštní podstatnou slevu krajanům
na všechno zboží dle osobního výběru
Radia — TV — pračky — topení — světla
chlazení — psací a šicí stroje — všechny
druhy elektrických spotřebičů — jakýkoliv
nábytek pro kancelář, dům i zahradu — 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 OCHOTNÉ
PODÁ
M. HÁJEK, tel. MM 6281, večer LU 6585
Kdo šetří, má za tři — protože kupuje u nás!
KELVINATOR

— značka kvality
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DOMOVA

Nejlacinější automatické odmrazování

20 let Hlasu Ameriky
Soukromé vysílání z USA do Československa za
čalo už v červenci 1939. Čs. národní rada americká
vysílala tehdy pomocí krátkovlnné vysílací stanice
v Bostonu. Americká vláda vysílala od října 1941.
Pravidelné vysílání v rámci “Hlasu Ameriky” začalo
však až 25. února 1942. Prvním šéfem čs. oddělení
byl Brackett Lewis, kdysi zakladatel pražské YMCY.
V obsáhlé zprávě, kterou Hlas Ameriky k 20letému
výročí vydal, je vzpomenuto zvláště dvou vysílání:
26. června 1945 s reportáží o podpisu Charty Spoje
ných národů v San Francisku, kterou připravil
člen čs. delegace dr. E. Šturc a při níž promluvil
Jan Msaryk, a prohlášení dr. Jána Papánka po úno
rovém puči.
Hlas Ameriky je nyní součástí úřadu americké
vládní informační služby (USIA), který vznikl v
roce 1953. Jeho šéfem je známý novinář a rozhlasový
komentátor E. R. Murrow.
Česky a slovensky vysílá nyní Hlas Ameriky čty
řikrát denně přímo z Washingtonu a přenosem ze
západní Evropy a Afriky. První vysílání je od 4.30
do 4.45 GMT na krátkých vlnách v pásmech 31, 41,
49 a 75 metrů a na střední vlně 251 metrů.
Druhé vysílání je od 5.30 do 5.45 GMT na krát
kých vlnách v pásmech 31, 41 a 49 metrů.
Třetí od 20.30 do 21.00 hodin GMT na krátkých
vlnách v pásmech 19, 31, 41 a 49 metrů a v sobotu
a v neděli také v pásmech 13 a 16 m.
Čtvrté vysílání je od 22.30 do 23.00 GMT na krát
kých vlnách v pásmech 19, 25, 31, 41 a 49 metrů a
na střední vlně 251 metrů.
Redakce vysílání Hlasu Ameriky upozorňuje čte
náře na tyto relace a případné posluchače kdekoli
na světě prosí, aby o svém poslechu napsali na ad
resu: Voice of Amerika, Czechoslovak Service, Wa
shington 25, D. C., USA. Uveďte laskavě své poz
námky k vysílání, dobu poslechu a vlnu, na ktere
jste vysílání slyšeli.
VOA

Evropa - probouzející se obr
(Pokračování se str. 4 )
Spojené státy podpo
rují myšlenku Evropské
ho hospodářského spole
čenství. President Kennedy prohlásil, že věří,
že hospodářsky sjedno
cená Evropa bude v bu
doucnosti nahrazena Ev
ropou politicky sjedno
cenou.

Je celkem jasné, proč
je Sovětskému svazu Ev
ropské hospodářské spo
lečenství trnem v oku.
Hospodářsky sjednocená
Evropa znamená vyšší
životní úroveň, a jak
Chruščov dobře ví, s
plným břichem nikdo
ještě nespěchal na bari
kády.
-cg-

S.K. SLAVIA MELBOURNE
V pondělí 12. března ve 3 hodiny odpoledne ehrají bývalí hráči Slavie přátelský zápas s bývalými
hráči Austrie na hřišti v Elwoodu. Za Slavii nastoupí:
Mikulčák, Terek, Hellebrandt, Vlček, Křišta, Novák,
Volný, Bell, Lachmann, Rundus, Engelbogen a Dixon.
V neděli 18. března se koná na hřišti Slavie v Port
Melbourne přátelský zápas s Juventusem. Začátek
ve 3.30 hod. odp. V předzápase nastoupí teamy žen.
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
svolává ve smyslu stanov (par. 11, odst. G)
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na pátek 30. března 1962 v 7.30 hodin večer
v St. Michael´s Hall, Brougham St., North Melbourne
Nesejde-li se ve stanovenou dobu polovina řád
ných členů klubu, koná se valná hromada o jednu
hodinu později za každého počtu přítomných.
Sekretář: A. Švihla, 23 Edgecombe St., Kew,
Vic., telefon WM 9700

SOKOL
— Výročí narozenin TGM
oslaví jednota v pátek 9.
března 1962 vzornou cvičební hodinou a krátkým
proslovem o T. G. Masa
rykovi.
— Vedení české doplňo
vací školy pro žatctvo se
ujal br. ing. A. Pohl.
— Cvičí se každý pátek
večer ve Fort Street Girl’s
High School a to: žactvo
7-8 hodin, dorost a člen
stvo 8-10 hodin. Tělo
cvična je plně vybavena
nářadím.
—V sobotu 17. března po-

SYDNEY
řádá jednota v malém sá
le Maccabean Hall v 3
hodin večer “Josefskou
zábavu”. Hudba br. Vymyslického, vstupné 12/-.
S. V.
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

HLAS DOMOVA
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5. 3. 1962

Čs. fotbalisté na zájezdech

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

V Chamonix dominovali Rakušané
Ve francouzském středisku zimních sportů, v Chamonix, které bylo v roce 1924 dějištěm
1. zimní olympiády, probíhalo neoficiální lyžařské mistrovství světa v alpských disciplinách, kte
rého se zúčastnili representanti 22 států. Jelikož francouzské úřady neudělily východoněmeckým
sjezdařům vstupní visa, neúčastnili se ze solidarity lyžaři Polska, ČSSR a SSSR, a tak meziná
rodní lyžařská unie FIS rozhodla, že se tu nebudou udělovat tituly mistrů světa a světový šam
pionát byl prohlášen jen za jakési světové hry FIS. Po dodatečném uvážení situace, že by ani účast
východoevropských lyžařů nezměnila nic na pořadí nejlepších deseti až patnácti závodníků, uva
žují funkcionáři FIS o dodatečném uznání her za právoplatný šampionát.
Neoficiální mistrovství světa skončilo velkým úspěchem rakouských lyžařů, kteří tu získali 6
z celého počtu osmi zlatých medailí. Pouze ve specielním slalomu mužů a v alpské trojkombi
naci žen zvítězili Francouzi, což jistě způsobilo velké zklamání v řadách pořadatelů.
MUŽI — Slalom: 1. Charles Bozon (Francie), 2. Guy Perillat (Francie), 3. G. Nenning
(Rakousko). Obří slalom: 1. Egon Zimmermaiin, 2. Karl Schranz, 3. Martin Burger (všichni
Rakousko). Sjezd: 1. Karl Schranz (Rakousko), 2. Emile Viollat (Francie), 3. E. Zimmermann
(Rakousko). Kombinace: 1. Karl Schranz (Rakousko), 2. G. Nenning (Rakousko), 3. L. Leitner (Německo).
ŽENY — Slalom: 1. Marianne Jahnová (Rakousko), 2. Marielle Goitschelová (Francie),
3. Erika Netzerová (Rakousko). Obří slalom: 1. Marianne Jahnová (Rakousko), 2. E. Net
zerová (Rakousko), 3. Joan Hannah (USA). Sjezd: 1 Christl Haasová (Rakousko), 2. Pia
Riva (Itálie), 3. Barbara Ferriesová (USA). Kombinace: 1. Marielle Goitschelová (Fran
cie), 2. Marianne Jahnová (Rakousko), 3. E. Netzerová (Rakousko).

POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ
Na zasněženém hřišti pražského Dynama ve Vršo
vicích vidělo ve středu 14. února více než 40.000 di
váků (vyrodáno) prvé čtvrtfinálové utkání PEM v
kopané, ve'kterém se Pražané střetli ,s vítězem an
glické ligy a Anglického poháru Tottenhamem Hotspur, který je považován za jeden z nejlepších svě
tových teamů vůbec. Čs. přeborník měl po většinu
utkání převahu (poměr rohů 7:1 v jeho prospěch),
kterou však nedokázal číselně vyjádřit, neboť An
gličané se ukázali jako skuteční mistři obranné hry.
Jedinou branku střetnutí vsítil ve 14. minutě dru
hého poločasu nejlepší střelec “newyorského turnaje”
Kučera, který spolu s levým záložníkem Masopus
tem patřil k neilepším hráčům na stadiónu
Sestava Dukly Praha: Kouba - Šafránek, Novák
- Pluskal, Čadek, Masopust - Brumovský, Kučera,
Borovička, Adamec, Jelínek. Utkání řídil s přehle
dem Rakušan Stolí.
Sportovní redaktor Hlasu domova Karel Janov

- - Ve zkratce - — Házenkáři pražské Dukly byli vyřazeni z Poháru
evropských mistrů v házené o osmi hráčích, když
prohráli 20. února v Karlsruhe semifinálové střet
nutí s obhájcem trofeje Frischauf Goeppingen vy
soko 8:13 (3:8).
— V zahajovacím utkáni mezinárodního hokejového
turnaje v Budapešti zvítězilo ligové mužsvo Vítkovic
nad teamem Sofie 25:1, mužstvo pražské Sparty za
hájilo pak svůj zájezd do Východního Německa v
Kamenici, kde porazilo ligový SC Wismuth 8:0.
— Helmsova trofej, nejvyšší americké vyznamenání
nej lepším sportovcům jednotlivých světadílů, byla
udělena: australskému' tenistovi Neale Fraserovi, af
rickému sprinterovi Amu, světovému rekordmanu v
plavání na 400 m volný způsob, Japonci Yamanakovi,
držiteli světového rekordu ve skoku vysokém Rusu
Brumelovi, nejlepšímu dálkaři světa, Američanu Bostonovi a nej populárnějšímu košíkáři Brazílie Marquesovi.
Zimní mistrovství republiky v plavání v Praze
na Julišce obohatilo čs. plavecký sport o nových 15
národních rekordů. Nejcennějšího výkonu dosáhl
prsař Hegyi ze Slovana Bratislavy, který posunul
čs. rekord na 200 m prsa na 2:36,2 min., což je už
výkon dobré evropské úrovně.
—Přes pět miliónů Švédů na televizních obrazov
kách vidělo z .universitní haly v Úpsale mezistátní
utkání ČSSR - Švédsko ve stolním tenisu, které skon
čilo nečekaným vítězstvím čs. pingpongistů 5:1.
— Čs. zápasníci utrpěli dvě porážky s Bulhary: na
plzeňské žíněnce prohráli 3:5 a v odvetě v Praze
3.5:4.5b. Hosté se tak revanžovali Čechoslovákům
za loňskou porážku 6:10.
—V polském středisku zimních sportů v Krynici se

ský letěl do Londýna na odvetné utkání, o němž při
neseme zprávu v příštím čísle. Zatím je znám jen
výsledek: Tottenham Hotspur - Dukla Praha 4:1.
Na dobré cestě kvalifikovat se do semifinále bylo
nejúspěšnější mužstvo PEM Real Madrid, který zví
tězil v 1. zápase v Turíně nad místním Juventusem
brankou 35letého di Stefana 1:0. V odvetném utkání
v Madridu Real nečekaně prohrál 0:1. Výsledek
třetího utkání, hraného v Paříži, ještě nedošel. O
čtvrtém semifinálistovi se rozhodne mezi obhájcem
trofeje Benfikou Lisabon a 1. FC Norimberkem. Prv
ní utkání vyhráli Němci doma 3:1.

Čtyři čs. fotbalové teamy využily zimní přestávky
v nejvyšší fotbalové soutěži k zájezdům do ciziny.
Pochopitelně režimní přisluhovači v řadách klubo
vých funkcionářů zařídili turné tak, aby bylo v prvé
řadě vyhověno pozváním “spřátelených” států, a pak
se jelo i do dalších zemí.
Na jiném místě uveřejníme zprávu, která ukazuje,
s jakými potížemi se organizátoři setkali při utužo
vání těchto přátelských vztahů.
BANÍK OSTRAVA NA KUBĚ BEZ PORÁŽKY
Mužstvo Ostravy, které patří k předním čs. tea
mům, nenašlo na Kubě přemožitele. Ze sedmi zápasů
šest vyhrálo a pouze v posledním střetnutí v Havaně
remizovalo s předním maďarským ligovým muž
stvem Ujpešť Budapešť 4:4. Fotbalisté Ostravy zví
tězili postupně: nad teamem Lawton Havana 5:1,
nad Morrado Havana 4:2 (trenérem tohoto teamu je
Čechoslovák Starosta), nad vybraným teamem Cienfuegos 9:0, v Moronu nad národním teamem Kuby
3:1, nad jedenáctkou provincie Oriente 11:4 a tea
mem San Francisco Havana 3:1. Skóre: 35:9.
FOTBALISTÉ H. KRÁLOVÉ NA DÁL. VÝCHODĚ
Zájezd zahájili Čechoslováci v Kambodže, kde zví
tězili nad národním teamem země 3:0 a nad junior
ským representačním teamem 5:0, pak prohráli v
Kuala Lumpur s XI. Malajska 1:2, v Singapuru po
razili městský výběr 4:3, zvítězili nad mužstvem. Djakarty 2:0, podlehli juniorům Indonesie 1:4, vyhráli
nad fotbalisty “staré Djakarty” 3:0 a v Bandungu
deklasovali jedenáctku západní Jávy 5:0. Je zajíma
vé, že tato dvě poslední utkání sledovalo přes 60.000
diváků. Bilance zájezdu: z osmi utkání Hradec Krá
lové 6 vyhrál, dvě prohrál. Skóre je aktivní: 24:9.
PRAŽSKÁ SPARTA V SYRII A V ŘECKU
V Syrii vyhráli “rudí” tři ze čtyř utkání a pouze
s XI Halabu remisovali 1:1. Zvítězili: nad armádním
mužstvem Syrie 4:1, nad civilními kluby Syrie 4:2,
a nad Damaškem 3:1. V Řecku porazili Apollon Até
ny 3:2 a s teamem E. Pireus hráli 1:1. Skóre: 16:8.
SLOVAN BRATISLAVA V ANGLII
Nikdo z příznivců bratislavských fotbalistů se ne
divil, když mužstvo Slovana Bratislavy prohrálo v
prvním utkání s příslušníkem 1. divise Birmingham
City 2:3, neboť v ČSSR je už přes dva měsíce zimní
přestávka a v Anglii sezóna v plném proudu. Pře
kvapily však porážky, které bratislavští utrpěli s
mužstvy třetí divise: s londýnským Crystal Palace
2:3, s Coventry 1:2 a s FC Watford 1:3. Skóre pa
sivní: 6:11.

HOKEJISTÉ BRNA PO SEDMÉ MISTRY
Ještě snad nikdy v bohaté historii čs. ledního hokeje neměla nejvyšší soutěž tak dramatický
průběh jako v letošní sezóně. Vždyť ještě po 29. kole měli dva největší uchazeči mistrovského titulu
- Bratislava a Brno - stejný počet bodů, a tak padlo rozhodnutí až v posledních mistrovských zápasech.
Více naděje se dávalo hokejistům Bratislavy, jednak proto, že mají na domácím ledě dvě “lehká ut
kání”, jednak i proto, že při rovnosti bodů by o mistru rozhodl brankový rozdíl ze vzájemných utká
ní, který měli Bratislavští lepší. Ale mužstvo Bratislavy prohrálo doma “lehké střetnutí” s pražskou
Spartou 1:2, a naopak KH Brno v Praze vyhrálo nad Sparťany 8:1, a to tentokrát rozhodlo o přebor
níku republiky.
Ještě snad dramatičtější byl boj o záchranu mezi třemi teamy: Budějovicemi,Litvínovem a Litomě
řicemi. Tak např. o sestupu Litvínova do 2. ligy rozhodl v utkání Litvínova s Vítkovicemi nejrychlejší
čs. representant M. Vlach, který necelé tři minuty před koncem posledního zápasu vsítil Litvínovu ví
těznou branku Vítkovic, a odsoudil tak Severočechy k sestupu.
Konečné pořadí 1. čs. hokejové ligy ročníku 1961-62:
1. RH Brno 51 bodů (skóre 183:91), 2. Bratislava 49 bodů (skóre 161:83), 3. Jihlava 43 b., 4. Spar
ta 38 b., 5. Plzeň 28 b., 6. Pardubice 23 b.; II. skupina: 7. Kladno 38 b., 8. Vítkovice 28 b., 9. Chomutov
24 b., 10. Budějovice 21 b., 11. Litvínov 20 b., 12. Litoměřice 19 bodů.
konalo mistrovství světa v jízdě na saních, které by
lo pro většinu účastníků jakousi první mezinárodní
zkouškou na olympijské liry v Innsbrucku, kde bu
dou saně novou olympijskou disciplinou. Novým mis
trem světa v soutěži mužů se stal východoněmecký
representant Thomas Kcehler, v soutěži žen zvítězila
211etá Ilse Geislerová (rovněž Východní Německo)
a ve dvojicích mužů stáli na stupních vítězů Italové
Ambrosi a Graber. Čs. dvojice Novotný - Škrabálek
obsadila 3. místo. Z čs. žen si v Krynici vedla nej
lépe Olina Tylová, která se umístila osmá. Zorka
Tomášková byla pak 12.
Na otevřené dráze uni olympijské medaile Ame
versity Miami na Floridě ričan Jones 70 yd. překá
zaběhl 191etý sprintér Ro žek v čase rovných 8 vte
bert Hayes 100 yd. za řin, což je nejlepší svě
9,2 vt., čímž vyrovnal svě tový halový výkon všech
tový rekord svého krajana dob.
Franka Budda z minulého
Ve skvělé formě je i aroku. Troje hodiny ukazo
koulař
Gary
valy 9,2, dvoje dokonce 9,1 merický
vteřiny a vál i slabý pro Gubner, který posunul
tivítr, takže tento výkon hranici svého osobního re
bude uznán za světový re kordu na 19,80 m, což je
výkon jen o 26 cm horší
kord.
Na kryté dráze v Louis- než je světový rekord
ville ve státě Kentucky olympijského vítěze B.
vyhrál držitel bronzové Niedera.

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jiřího Vlasáka (nutné), Antonína Dubrvaitra
(dopis v red.), Františka Brožka, který žil dříve
na Tasmanii a Fratiška Frantala.

Listárna
F. L. Toronto: Díky za
adresy. — K. Č. Vancouver: Díky za známky. —
M. Š. Bariloche: Díky za

lístek. — V. K. Berwyn:
Díky za noviny a adresy.
— M. V. Essendon: Dopis
odeslán. — B. A. W. Perth:
Díky za výstřižky (2x).
— M. J. Paddington: Dí
ky za výstřižek. — A. P.
Unley: Díky za adresy. HD

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 ZÁMOŘÍ: 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.

