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Spojené státy ohlásily nové nukleární pokusy

Porušená rovnováha hrůzy
Od chvíle, kdy primitivní člověk vynalezl první zbraň, jiný člověk za doby ztratit možnost do
čal přemýšlet, jak by vyrobil zbraň podobnou. To byla první fáze pre pravit své jaderné bomby
historického zbrojení. Ve druhé začali vlastníci nové zbraně přemýšlet o nad strategické cíle ko
něčem, co by se hodilo k obraně proti zbraním, které právě sestrojili.
munistického světa.
Tak vznikl luk a kožený štít, meč a kovový štít, palcát a přilbice,
Z toho poznání pak
puška a obrněné auto, dělo a tank, plyn a plynová maska, ponorka a ra vznikly obavy ze situace,
v níž by Sovětský svaz,
dar, bombardér a stíhačka atd.
Proces, který kdysi zahájil první člověk primitivním mlatem, se prostě kdyby se mu podařilo
nikdy nezastavil. O zbrojení by se možná opravdu dalo říci, že se v něm vyrobit dokonalou proti
uplatňuje dialektický proces these, antithese a synthese. Každá zbraň byla raketovou střelu, mohl
vystřídána novou zbraní, která si obratem vynutila dokonalejší protizbraň. diktovat světu tak, jako
Touto cestou člověk
Tím bylo dosaženo tzv. řadě k nalezení proti mu v době svého jader
zbraně, schopné zničit ve ného monopolu mohli
vyspěl, nebo třeba klesl, "rovnováhy hrůzy”.
Rakety proti raketám vzduchu rakety s jader diktovat Američani.
až k nukleární bombě.
Těžké rozhodnutí
Rovnováha hrůzy
Byla to rovnováha je nými náložemi.
V důsledku jejich ná
Jak všichni víme, prv nom zdánlivá. Definitiv
President Kennedy byl
ní nukleární pumu se ně ji pohřbily 1. září mi lezu vznikla oprávněná od samého začátku so
strojili za války Ameri nulého roku první po pochybnost o platnosti větských pokusů pod těž
čané. Dostali se tak do kusné výbuchy nových dosavadní these "rovno kým tlakem ze dvou
posice, kdy vlastně mohli sovětských nukleárních váhy hrůzy”, jež byla za stran. Z jedné ho tlačili
ložena na víře, že pro lidé, kteří věřili, že Ame
diktovat celému světu, a zbraní.
Američtí vědci dospěli ti jaderným zbraním ne rika musí ve vlastním i
dodnes bychom měli dě
kovat bohu, že první nu po prozkoumání všech ní obrany. Bylo nutno světovém zájmu okamžitě
kleární zbraň byla v ru dostupných faktů k ná alespoň připustit mož následovat ruský příklad.
kou demokratické moc zoru, že sovětské pokusy nost, že by západní moc Na druhé straně ho brznosti, která ji nikdy ne byly zaměřeny v první nosti mohly v průběhu (Pokračování na str. 2)
zneužila.
Výroční výpady proti československému exilu
Druhou jadernou moc
ností se stal Sovětský
svaz, hlavně zásluhou
své vynikající špionážní
Československý exil je vždycky označován v komunistickém tisku za
služby.
sbírku "utečenců”. Komunisté při každé příležitocti zdůrazňují, že jsme
Dalším krokem byla
výroba prostředků k do utekli bez boje, že jsme se zaprodali až do těch hrdel a statků kapitalismu
ať americkému, ať západoněmeckému. Letošní výročí komunistického puče
ručení jaderné bomby,
jejím hlavním znakem nebylo výjimkou.
Po delší době mlčení mravním propadlišti, kte- Shromáždění porobených
byl pozvolný přechod od
se
vyrojily v komunistic- rému se říká svobodný národu:
bombardérů s lidskou
kých
novinách další hlu- svět.
Šest míst
posádkou k dálkovým ři
Situace nutí
bokomyslné
úvahy
o
ditelným střelám.

Utečenci zcela bezvýznamní

Čs. rozpočet na rok 1962
Národní shromáždění projednávalo státní rozpo
čet na rok 1962, který mu předložil ministr financi
Julius Ďuriš. Objem státního rozpočtu je 123 miliard
Kčs, o 7,4% vyšší proti loňskému roku. Rozpočet
počítá s přebytkem 121,000.000 Kčs. Hlavním zdro
jem příjmu jsou příjmy ze socialistického sektoru,
který činí 86,8% všech státních příjmů. Státním pod
nikům se ponechává ze zisku, z odpisů a z ostatních
zdrojů celkem 22 miliard na financování decentra
lizovaných investic, na technický rozvoj, na prémio
vé fondy a na podnikové fondy. Daň z obratu se
letos zvyšuje o 6,3% a činí 50,345.000 Kčs. Dvanáct
a půl miliardy získává stát na daních a přímých po
platcích od obyvatelstva. Devět desetin z toho před
stavuje daň ze mzdy.
Z výdajů státního rozpočtu připadá na rozvoj ná
rodního hospodářství 52,6%, na školství, kulturu,
zdravotnictví, tělovýchovu, bytovou výstavbu a so
ciální opatření 36,4%, na obranu a bezpečnost 8,8%
a na státní správu a soudnictví 2.2%. Zpráva o roz
počtu praví, že výdaje na obranu se trochu zvýšily,
protože “bylo nutno provést potřebná opatření k po
sílení obranyschopnosti naší republiky”.
Letošní státní rozpočet má ovšem své stíny, jak
připouští i úřední zpráva: “Tvorba zisku je nižší o
1.900,000.000 Kčs, než stanovil třetí pětiletý plán.
Je to důsledek zpomalení produktivity práce a niž
šího tempa snižování výrobních nákladů.”
I ve svém exposé si ministr Ďuriš postěžoval: “V
minulém roce vznikly v našem národním hospo
dářství, přes celkový úspěšný rozvoj výroby,' někte
ré vážné obtíže, které vedle některých vnějších vli
vů byly způsobeny požadavky třetího pětiletého
plánu...”
FEC

Zvláště se nám zalíbil
úvod jedné z úvah Jiřího
Hochmana z Rudého
práva, který skutečně vy
jádřil potřeby doby:
"Situace nás nutí, aby
chom vzali pero a refe
rovali o záležitosti, která
je jedním slovem trap
ná.”
Trapná situace však
nebyla tentokrát vytvo
řena Zenklem ani Osuským, ale Shromážděním
porobených národů, kte
ré pomlčují, jak říká
Jiří Hochman s pohor
šením. "o sympatiích amerického národa s ná
rodem
paraguayským,
portugalským či alžír
ským.”
Rudé právo však in
formuje československé
čtenáře o pravém účelu
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"Jmenovaný spolek je
naopak zaměřen na vý
chodní Evropu — Ame
ričané, jak známo, milují
recesi . . .
Shromáždění
národů pak tvoří lidé,
kteří utekli před socialis
tickými revolucemi z růz
ných zemí východní Ev
ropy ... Jak není těžké
si domyslit, je ve jmeno
vaném shromáždění za
stoupena tzv. čs. emigra
ce. Přesně řečeno má tam
rezervováno šest míst.”
Komunisté stále nevě
ří v to, že bitva o oněch
šest míst ve Shromáždění
porobených národů ne
ní ani tak zištná jako po
šetilá. Snad si stále před
stavují, že opravdu jde
o to, nastoupí-li na presidentský stolec exilu
Zenkl nebo Osuský.
(Pokračování na str. 2)

by Fr. Váňa,
Richmond E. 1., Vic.
Bussau & Co.,
Nth. Richmond, Vic.

Vzpomínám si (pří oslavě 201etého trvání Hla
su Ameriky - pr.) na slova uctívaného českoslo
venského vlastence. Byl to Jan Masaryk a tehdy
prostě řekl, že jeho válečný cíl je tento: “Vrátit
se domů”. Uplynulo dvacet let. I jiní se rovněž
pokoušeli vrátit se domů, ale jejich země jsou jim
uzavřeny. Jiní se zase snažili vytvořit si nový do
mov - někteří v cizích zemích, nově zrozených
jejich nadějím. Ale všechny nás vážou společná
pouta, společná opora moderního člověka, kterou
lze nejlépe nazvat nadějí.
Edwaard Murrow

20 LET HLASU AMERIKY
V minulých dnech slavili v Americe 20. výročí
trvání vysílače Hlasu Ameriky. Z projevu ředitele
americké informační služby E. R. Murrowa (citát v
dnešním čísle - pr.) lze jasně vycítit hrdost nad
tím, čeho bylo docíleno za dvacet let, ale také zkla
mání nad tím, co nebylo možné dokázat. Byli bychom
nevděční, kdybychom nepřipojili československou gra
tulaci z Austrálie k výročí, které znamená nejen
stabilitu linie americké zahraniční politiky, tak často
ohrožované neurastenickými nájezdy isolacionismu,
ale i odolnost proti organizovaným a neurvalým útokům ze zahraničí, nikoli jenom ze Sovětského sva
zu a jeho satelitů. Britští levičáci a appeaseři, fran
couzští ultranacionalisté a západoněmečtí buršáci při
dali nejednu kapku do poháru hořkosti ředitelů Hla
su Ameriky.
President Kennedy pronesl na vlnách Hlasu Ame
riky proslov, který charakterisuje tón vysílání: “Sou
částí vašeho poslání je, aby vaše informace o Ame
rice byly pravdivé. Jestli je v Americe něco prohni
lého, musíte i o tom mluvit. A doufám, že lidé, kte
ří vám naslouchají, si uvědomí, co se pokoušíme
dělat.... Víme, že jsou lidé, kteří jsou kritičtí k
Hlasu Ameriky. Uvědomuji si však, že máte možnost
informovat svět přesvědčivým způsobem, a doufám,
že v tom budete pokračovat. Za uplynulých dvacet
let jste hlásili pravdu a budete v tom pokračovat i v
příštích dvaceti letech...”
Ve válečných letech bývala na přijímači malá
cedulka, připomínající každému posluchači, že na
poslech nepřátelského rozhlasu je trest smrti. Po
válce varovná cedulka zmizela, ale nebylo jisto, co je
vlastně dovoleno a co zakázáno. Posluchači zahranič
ního rozhlasu se rozumně uchýlili ke staré praxi:
poslouchat potichu.
A to dělají v socialistické části světa dodnes: pos
louchají potichu. Proto je důležité pro svobodný
svět, aby poslouchali to, co je důležité, co je správ
né a co jim pomáhá. Pravda jim pomáhá. Propa
ganda jim nepomáhá. Propagandy mají dost z vlád
ních ampliónů a vládních novin. Prostý čtenář ko
munistických novin a prostý posluchač komunistic
kého rozhlasu má daleko jemnější ucho v rozlišování
pravdy a propagandy než nejbystřejší redaktor na
Západě.Proto je nutno, aby rozhlasové programy do
porobených zemi (včetně Sovětského svazu) byly
striktně pravdivé.
Je málo sovětských monopolů, které můžeme dnes
zničit. Rozhlasový monopol je výjimka. Sovětská vlá
da ztratila tento monopol, a není naděje, že by ho
kdy mohla získat zpátky, pokud budou Hlasy Ame
riky, Svobodná Evropa, anglický nebo francouzský
rozhlas. V jejich stínu mohou vysílat i jiné svo
bodné rozhlasy: madridský, sudetoněmecký, rozhlas
kterékoli iredenty a kteréhokoli historického pře
žitku. Hodlá-li někdo v Československu poslouchat
Madrid, je to risiko, které se nevyplácí zejména du
chovně. Čeká-li ovšem některý posluchač cizího roz
hlasu za Železnou oponou, že rozhodnutí o osudu
příští Evropy a vskutku světa budou vydána v
Madridu, v Bonnu nebo v Lisabonu, je mu to těžko
vymlouvat.
Proto přejeme Hlasu Ameriky, aby mohl nadále
mluvit o tom, co je shnilého na Západě, jako aby
mluvil o tom, co je shnilého na Východě. Ať nadále
chválí západní vymoženosti a ať chválí i východní
vymoženosti. Po dvaceti letech svého trvání by mohl
Hlas Ameriky oprávněně žádat, aby se v rámci hor
kého soužití nebo studené války držel jeho sovětský
soupeř týchž pravidel. O Hlas Ameriky nemáme
obavy. O odpovědi sovětského protějšku nemáme
pochybnosti.
Úkoly Hlsu Ameriky jsou vskutku globální. Při
držíme se proto jenom československého kousku: Čes
koslovensko je dnes vyvolenou zemí světového bolševismu, zemí, která představuje kapitalistický základ
národního blahobytu pokrytý měděnkou solidárního
stalinismu. Je to směs, která se zdá být blahobytná,
bezpečná a nehořlavá.
Zahraniční vysílání nezapaluje, nevybuchuje, ne
ničí. Zahraniční vysílání, jako to, připravované Hla
sem Ameriky, jenom připravuje půdu pro podkopy,
které položí jednou svobodymilovní lidé pod samými
pilíři, komunistické vlády. A nebude k tomu potřebí
nic víc než soustavný příliv pravdivých informací.
jun
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Porušená rovnováha hrůzy
(Pokračování se str. 1) kazu nukleárních poku
dili profesionální křižá sů, naše pokusy by byly
ci proti všem atomickým zbytečné . . . Snažíme se
pokusům, ale také mé zabránit tomu, aby se zá
ně pošetilí lidé, kteří vody v jaderném zbro
tvrdili, že dosavadní a- jení vymkly z rukou. Je
merický arzenál postačí na vůdcích Sovětského
i v změněné situaci, a že svazu, jestli opravdu při
propagační zisk "nu kročíme ke svým poku
kleární zdrženlivosti” ví sům. Na nich leží těžká
ce než vyváží jakoukoliv zodpovědnost . . .”
jinou ztrátu.
Otázka zodpovědnosti
President
Kennedy
Kennedy tak zdůraznil
zřejmě pečlivě
zvážil
fakt, že byly Spojené stá
všechna pro a proti. Na
ty k novým pokusům do
konec se, podle našeho
nuceny připomenutím, že
názoru správně, přiklonil
k jejich odvolání pořád
k první skupině. Způsob,
ještě stačí sovětský pod
kterým nakonec oznámil,
pis na smlouvě, která by
že Američané začnou
zakazovala všechny nuzkoušet výbuchy v at
mosféře, však znovu do
kázal, že kosa komunis
tické propagandy začala
v minulém roce narážet (Pokračování se str. 1)
Na poměry v českoslo
na kámen.
venském
exilu mají své
"Dal jsem dnes roz
československé
kaz komisi pro atomic- vlastní
kou energii a minister měřítko:
"... místa ve Shro
stvu národní obrany”,
řekl Kennedy, "aby pro máždění porobených ná
vedly další pokusy v at rodů jsou honorována
mosféře . . . Kdyby byl měsíčním platem, který
Sovětský svaz ochoten | je podle názorů západní
podepsat smlouvu o zá- ho tisku "dost skrovný”.”

kleární pokusné výbuchy
a přijala zásadu meziná
rodní kontroly. Sovětský
svaz se v minulosti tako
vé kontrole odmítal pod
robit.
Tím se ocitlo žhavé
uhlí zodpovědnosti v ru
kách Sovětského svazu.
Na beznadějné odzbrojovací konferenci sedm
nácti národů, která prá
vě začala v Ženevě, se
z toho bude Gromyko
těžko vytahovat.

To neznamená, že by
svět americké pokusy v
-důsledku Kennedyho di
plomatického
manévru
schválil. Bertrand Russell

NOVĚ DOŠLÉ KNIHY:

půjde se svými stoupenci
protestovat na americké
vyslanectví, J. B. Priestley zlomí v zoufalství ob
líbenou dýmku, a "neut
rální” spojenci Sovětské
ho svazu projeví svaté
rozhorlení, které se ně
kam ztratilo v době rus
kých pokusů.

Část americké zodpo
vědnosti se však přes to
přesune na bedra Sovět
ského svazu, a střízlivěj
ší lidé ve světě si toho
dobře všimnou.Hrot ne
vyhnutelné komunistické
propagandy bude tento
krát mnohem tupější než
v minulosti.
-kw-

Hálek: Na statku a v chaloupce 10/-; Hašek: Utrpe
ní pana Tenkráta 15/-; Žák: Konec komisaře Gaslera 10/-; Vrchlická: Dětství a mládí s Vrchlickým
17/-; Jirásek: Proti všem 23/-; Poláček: Se žlutou
hvězdou 10/-; Drda: Městečko na dlani 15/-; 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/; Nový: Plamen a vítr
21/-; Jirásek: Filosofská historie 13/-; Malaurie: Pos
lední vládci thulští 19/-.
Zweig: Nastolení krále 18/-, Vančura: Amazonský
proud 10/-, Bezruč: Slezské písně 21/-, K. Čapek:
Apocryphal Stories 12/-, Dášenka (angl.) 16/-, Gardeneris Year 9/-, I Had a Dog and a Cat 12/-, Fairy
Tales 13/a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

THE INLLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne

Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980
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-Naše rovyCO NÁM DÁVÁ BOŽENA NĚMCOVÁ
V EMIGRACI ?
Nemělo by smyslu opakovati to, co by mohli
říci literární historikové daleko lépe a objektiv
něji, bohužel nutně však chladněji a relativně
snad cize. Co dává nám Božena Němcová v
emigraci? Dnešní Praha nám odpoví jistě tím,
že prohlásí Boženu Němcovou, demokratku z
let 1948 - 49 za předchůdkyni komunismu a nás
tímto bude chtít vyloučiti z řad ctitelů Bože
ny Němcové.
Leč právě naopak každý český emigrant s
širokým rozhledem bez rozdílu školského vzdě
lání může hned odpověděti tím, že připomene
dnešní době tu skutečnost, že Božena Němcová
je především básnířka opravdové lásky k bliž
nímu. Naše spisovatelka zahrnuje svým laska
vým a hlubokým pochopením jak nešťasně za
milovaného mrzáčka - Rozárku tak i siroty so
ciálně odstrčené, velkoměstem ohrožené služ
ky, svedené nemanželské matky a nakonec i,
což není bezvýznamné, nepochopené kněžny a
hraběnky. Zde naprosto chybí i jen stín třídní
nenávisti nebo třídního boje ...
Dr. Bohumila Maňhalová, České listy,
Mnichov, 20. 1. 1962

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

Ještě větší iluze mají
o delegacích jiných ná
rodů ve Shromážděni:
ostatní delegace se prý
srovnají mezi sebou, ale
kdepak Čechoslováci.
Zenkl nebo Osuský
"Jak to dopadne?” pta
jí se úzkostlivě v Praze.
"Dají Američané před
nost Zenklovi a Slávikovi nebo Osuskému a Lettrichovi?”
My utečenci v Austrá
lii můžeme k tomu dodat
jenom toto: dokud zůsta
ne ve Shromáždění po
robených národů místo
pro Čechoslováky, nejde
nám ani o Zenkla a Lettricha a Slávika a Osuského ani o šest placených
míst. Pokud víme, jsou
všichni zmínění zaopatře
ni tak, že nemusí ze zišt
ných pohnutek hledat
zaměstnání. Hledají-li je,
je to ovšem jiná věc.
Byli bychom rádi, aby
už jednou bylo jasno
alespoň v tomto: mluví-li
někdo o exilu, nezname
ná to nutně, že mluví o
Radě svobodného Česko
slovenska nebo o Výbo
ru pro svobodné Česko
slovensko.
Zastaralá novinka

Naivnost komunistické
argumentace je zjevná.
Vynikne ještě víc, srovnáme-li ji s naivností čs.
politických komentátorů,
kteří se snaží vylíčit dnes-

Kam na dovolenou ?

ní situaci podle víc jak
deset let starých čísel
New York Times:
"Tehdy mohl komen
tátor . . . psát v New
York Times ve svém se
riálu o tom, jak české a
slovenské
utečenecké
skupiny vítají vznik Se
veroatlantického paktu. .
Naivnost představy, že
by vládcové Severo
atlantického paktu oplý
vali snahami udělat něco
pro všelijaké utečence,
je ovšem zjevná . . .”
Další krkolomný duševní pochod zavedl ko
mentátora pražského roz
hlasu, z jehož relace
jsme citovali, k závěru,
že jsme "podřídili svou
činnost bonnskému revanšismu”.
Jako pikantní douška
k tomu všemu zní citát z
projevu Přemysla Pittra, jednoho z vedoucích
čs. protestantů v zahrani
čí, citovaná komunistic
kým tiskem:
“Mlčeli jsme při od
sunu, nyní za to musíme
trpět. Nechť bůh nám
odpustí a pomůže nám
odčinit naši křivdu.”
Politická strana, která
dokáže pořádat pogromy
na cizozemce a která je
za dvacet let bere v
ochranu, je pružná stra
na. Nechtěli bychom
vlastnit její legitimaci ani
dnes, ani za dalších dva
cet let.

PŘIPRAVUJETE

SE

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 *

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff,
MATRAVILLE, NSW.
Volejte večer FJ 7372

ZE DNE NA DEN
5. 3. Teroristé tajné vojen sident Quadros, jenž před
ské . organizace detonovali
v Alžírsku 130 bomb.
— Chruščov přijal anglo-americký návrh, aby že
nevská odzbrojovací kon
ference byla zahájena za
přítomnosti ministrů za
hraničních věcí.
6. 3. Teroristé OAS zapá
lili oranské vězení a po
stříleli moslimské vězně.
— Britská vláda uznala
nový burmský režim.
7.3. V Evian les Baines
byly zahájeny závěrečné
porady mezi francouzskou
vládou a delegací alžír
ských povstalců.
—Západoněmecký velvy
slanec dr. Kroll konfero
val s ministrem zahranič
ních věcí. Dr. Kroll byl
obviněn tiskem, že sleduje
v Moskvě vlastní politiku.
8.3. President Kennedy
prohlásil, že Spojené stá
ty budou pokračovat ve
zkoušení jaderných zbra
ní, nedojde-li v Ženevě k
dohodě.
— Bývalý brazilský pre-

NA

CESTU?

LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND TOURIST BUREAU
138. ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

půl rokem resignoval a od
jel na cestu kolem světa,
se vrátil do Brazílie, kde
se mu dostalo vřelého při
jetí.
9. 3. Rhodéská vláda Roye
Welenského resignovala.
Welensky oznámil, že bu
de žádat od voličů man
dát, který by mu umožnil
zabránit rozkladu federa
ce. Předseda domorodé
Sjednocené národní nezá
vislé strany Kuanda pro
hlásil, že jeho strana bu
de volby bojkotovat, a že
se nebude cítit vázána rozhodnutím evropských vo
ličů.
—V Dominikánské repub
lice došlo k demonstra
cím, když národní rada
dovolila bývalému presi
dentu Balaguerovi a ge
nerálu Echavarriovi opus
tit zemi.
12. 3. Siamský ministerský
předseda maršál Sarit
Thanarat prohlásil, že se
Spojené státy zavázaly
pomáhat Siamu v boji
proti komunistické subverzi.
13.3. Ministerský předse
da dr. Castro oznámil, že
potraviny, mýdlo aj. bu
dou v Kubě na lístky.
Castro viní “brutální ame
rickou hospodářskou blo
kádu” a kontrarevolucionáře.
17. 3. Nikita Chruščov pro
hlásil ve “volebním” pro
jevu, že Sovětský svaz má
raketu, kterou je možno
vystřelit na jakékoliv mís
to na zeměkouli, a která
se nedá zastavit.

19. 3. 1962
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ČESKOSLOVENSKO
— 23. února se konal Den
sovětské armády. Vojen
ský přidělenec v Praze
Vološin uspořádal recep
ci, které se zúčastnili za
KSČ a vládu J. Dolanský,
Z. Fierlinger, J. Hendrych,
A. Novotný, O. Šimůnek,
V. Široký, B. Koehler, A.
Dubček, V. Slavík, J. Piller, B. Lomský. V. David.
Přítomen byl sovětsky
velvyslanec Zimjanin.
— Před senátem krajské
ho soudu v Bánskej Bys
trici se vedlo přelíčení
proti vedení JBD Nový
Liptov.
Obžaloba byla
imposantní:
rozkrádání
socialistického
majetku,
porušování povinností ve
řejných činitelů, přijímá
ní úplatků, zkracování,
státu na daních, zneuží
vání družstva. I žalova
ná škoda je imposantní:
2,138.000 Kčs. Hlavním
obžalovaným je bývalý
předseda družstva Jozef
Herczog, který "uplatňo
val kapitalistické metody
a který si do výroby při
volal bývalé podnikatele”
— V Československu zuři
la koncem února a začát
kem března chřipková epidemie, jež si vyžádala
mnoho životů. Strašnické
krematorium v Praze spa
lovalo od začátku února
na plnou kapacitu (63
kremací denně). Protože
kapacita nestačí, konají
se rozloučení se zemřelý
mi na Olšanech a na Vi
nohradském hřbitově i v
sobotu odpoledne a v ne
děli od 8. hodiny ranní do
5. hodiny odpoledne. Spa
luje se i v motolském
krematoriu a pochovává
na všech pražských hřbi
tovech. Na venkově je si
tuace obdobná. V někte
rých okresech nebyly do
sud otevřeny školy po po
loletních prázdninách.
— Krátce po oslavě svých
84. narozenin zemřel náh
le v Praze předseda Československé akademie věd,
bývalý ministr školstvu a
dlouholetý místopředseda
vlády prof. dr. Zdeněk
Nejedlý.
— Ve sjezdovém paláci v
Praze (ve Stromovce) se
konal II. sjezd Čs. svazu
tělesné výchovy (na němž
bylo vzpomenuto i Soko
la). Sjezd zahájil předse
da svazu V. Mucha, sjezdu
se účastnili: B.Domský,
V. Krutina, J. Plojhar, generálporučík J. Hečko, ve
litel Svazarmu, Jiří Hend
rych, V. Slavík, F. Zupka, V. Vedra, P. Majling.
Hlavní projev měl vedou
cí ideolog strany Hend
rych. Do nového předsed
nictva byli zvoleni mj

Dr. Felicia

BRUNTONOVÁ
MUDr. (Československo)
M. B. B. S.
(Melbourne)
ordinuje
222, Barkly St.,
ST. KILDA, Vic.
po 8. hod. večerní
144 Nepean Highway
GARDENVALE
tel. XJ 1872 - XM 2467
Choroby vnitřní,
ženské a dětské

VE ZKRATCE

sportovci E. Zátopek, P.
Schmidt, V. Čáslavská a
S. Pluskal.
— Josef Škvorecký, pře
kladatel z angličtiny a
autor románové reportáže
"'Zbabělci”, která vzbu
dila před několika lety
rozruch v Československu,
přeložil teď knihu americ
kého spisovatele Williama Faulknera “Báj” (The
Fable). Je to protiválečny,
ale nábožensky zabarve
ný apokryf. Kniha vyšla
v edici “Soudobá světová
próza”.
— Komorní divadlo v Pra
ze nastudovalo hru ital
ského dramatika De Filippa “Sbohem Lugano”.
Podtitulek prozrazuje zá
měr: “Sacco a Vanzetti”.
Je to pásmo o životě dvou
amerických socialistů, po
pravených pro terorismus
v dvacátých letech.
— 12. února vykonali slib
na Pražském hradě nově
jmenovaný místopředseda
vlády Jan Piller a nový
ministr výstavby Josef
Korčák. Výkonu slibu byl
přítomen předseda vlády
Viliam Široký. O obou no
vých ministrech je známo
jen to, že byli zaměstnanci
Ústředního výboru KSČ.
— Divadlo Čs. armády v
Praze uspořádalo vzpo
mínku k nedožitým 70.
narozeninám prof. J. Sku
py, tvůrce Spejbla a Hur
vínka. Promluvili rektor
Akademie musických umě
ní A. M. Brousil a čs. “král
loutkářů” dr. J. Malík.
— 70 let se dožil laureát
státní ceny prof. dr. Seeman, zakladatel foniatrie
(léčení chorob řeči, hlasu
a vad sluchu).
— Zemřel místopředseda
Čs. akademie zeměděl
ských věd (dnes už zruše
né) akademik Jiří Koťát
ko. londýnský bolševik a
v prvních letech pováleč
ných přední ideolog bolševízace čs. zemědělství.
— Novinky pro automo
bilisty: letos přijdou na
trh auta typu Škoda - Octavia. Octavia - super a
Octavía - touring - sport.
Typ Felicia bude dodáván
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s
dvoukarburátorovým
motorem o 53 koních. Pro
autocamping je určena
Octavia - Combi. Ze “so
cialistických značek budou
na trhu východoněmecký
Wartburg (45 koní), Mosk
vič 407 a Volga M21.
Střed zájmu: “Z kapita
listických zemí dovezeme
omezený počet vozů Hillrnan Minx III a Fiat 600.
Z Francie jsme dováželi
vozy Renault 4 CV, které
se však již nevyrábějí.”
— Rektor Karlovy univer
sity v Praze dr. Jaroslav
Procházka podepsal v Ha
vaně dohodu o spolupráci
Karlovy university s Havanskou universitou.
— Jak se přejmenovává v
Bratislavě: Bakuninova a
Jurkovičova přejmenová
na na Rjazaňskou, Molotovova na Obchodní, Kropotkinova Při dvoře, Sva
tojurská na Jurskou a ná
zev koupaliště při Vajnorech (jak se asi jmenova
lo - pr.?) byl upraven na
Zlaté písky.”
— Antonín Novotný byl
na zájezdu na Slovensku,
kde zavítal mezi “budo
vatele chemického kom
binátu Duslo v Šali”. Do
provázeli ho Bacílek, Dubček, Dvorský. O význa
mu
kombinátu
Duslo
přednášel ředitel podniku
Jiřího Dimitrova V. Kra
hulec.
— K padesátým narozeni
nám dostal Řád práce král
čs. loutkového filmu
přední ilustrátor Jiří Trn
ka. Americký časopis Time označil Trnkův lout
kový film Sen noci sva
tojánské za nejlepší lout
kový film na světě”.
—Literární noviny otiskly
několik příznačných po
střehů: Než se navzájem
oťukali. zdravili se: "Čest
práci!" — "Oznámíte-li
byrokratu, že bude po
ledne, zaručeně se přísně
optá: "Kdo to nařídil?” —
"Na družstevní výstavbě
se podílejí opravdu hlav
ně pracující. Ředitelé jejich

Z BRATISLAVSKÉHO PROJEVU
ANTONÍNA NOVOTNÉHO

Barákova
aféra se mírně zaplétá

Nikoho nepřekvapilo, že padlého velikána strany Rudolfa Baráka se
jal radostně tupit albánský tisk. Je to jen něco přes rok, kdy Barák v
Tiráně si hrál na smírčího soudce národů.
Albánští soudruzi hned v únoru tr. usoudili, že Barák není "jen sprostým zlodějem zahraničních de
viz”, ale že také "prodával státní tajemství”. Albánští Škipetaři si prý ještě
zjistí, jestli nebyl Barák také "špiónem imperialistů’’. V Tiráně loni alespoň
"vystupoval jako nepřítel a provokatér”. Byl taky spolupracovníkem "pro
vokatéra z povolání” Andropova, zástupce Komunistické strany SSSR v
Albánii. To ovšem rádi věříme.

Někteří zahraniční pozorovatelé vyslovili do
mněnku, že čs. komunis
té se budou snažit vyřídit
Barákův připad potichu.
Tichá likvidace?
Mají pro svůj názor
dva důvody. Říkají, že
Barák, jako jediný z mi
nistrů čs. vlády, nebyl
nijak zatížen stalinskou
minulostí, a že ví mnoho
o podrobnostech tajných
"amnestií”
komunistů,
kteří byli namočeni ve
Slánského aféře.
Za druhé prý Barák
sám byl jako bývalý’
sportovec i jako "květ
nová ředkvička" a cel
kem snesitelný ministr
vnitra značné oblíben - a to nejen ve stranic
kých kruzích.
Tomu, že čs. komu
nisté jsou ve značných
rozpacích, jak Barákův
konec definitivně zařídit,
by svědčil tlagrantní roz
por mezi dvěma versemi
o motivech
Barákovy
"zločinecké činnosti".
Rozhlasová verse

Jednu z nich zazna
menal čs. rozhlas, který
přenášel projev Antoní
na Novotného z Bratisla
vy, kde slavnostně otví
ral s celým svým štábem
přímé olejové potrubí ze
mají byty od závodu.
FEC.ČHD Sovětského svazu do Čes-

koslovenska (ropovod).
Novotný tehdy řekl do
mikrofonu výslovně:
"Jde o zneužívání nut
né
důvěry, podtrhuji
nutné důvěry, v ministra
vnitra při hospodaření s.
peněžními
prostředky,
jak československými tak
devizovými.
Vyšetřování pokračuje
a odhaluje Baráka jako
politického dobrodruha,
který svými kariéristickými cíli mířil k uchvácení
politické moci ...”

"Že po projevu No
votného v Bratislavě, po
kud se v něm zabýval pří
padem Rudolfa Baráka,
vznikly určité pochyb
nosti o vhodnosti Novot
ného podání, vyplývá ta
ké z další věty, která ne
ní obsažena ve zprávě
odposlouchávací služby
(FEC - pr.), vyskytuje
se však ve znění, otiště
ném v Rudém právu.”
Podle Rudého práva
Novotný také řekl:
Jak se věc vyvíjí

Verse Rudého práva

"Jak se věc vyvíjí, jde
o daleko větší věc, než
jsme původně mysleli, o
věc spojenou s politický
mi osobními cíli, které
měly být dosaženy cestou
protistranické činnosti a
vytvářením nedůvěry k
orgánům strany a vlády.”
FEC k tomu dodává:
"Musí ovšem divně pů
sobit na posluchače a čte
náře, když se prezentace
projevu takto mění, když
formulace jsou tak mlha
vé, a když nejvyšší či
nitel ve státě přiznává, že
člen politbyra a místo
předseda vlády byl zlo
děj, při čemž však ani
v době jeho degradace a
zatčení jeho kolegové v
politbyru zřejmě ještě
nevěděli,
co
vlastně
všechno provedl, a věc se
"teprve vyvíjí”.”

Rudé právo si však
Novotného projev nej
dřív jaksepatří rozmysli
lo a zřejmě uznalo, že
by nebylo vhodné dělat
z Baráka politickou pos
tavu. byť i zkorumpova
nou. Verse Novotného
projevu zněla v Rudém
právu takto:
"Jde o zneužívání nut
né důvěry v ministra
vnitra při hospodaření s
peněžními
prostředky.
Vyšetřování pokračuje a
odhaluje Baráka jako
politického dobrodruha s
kariéristickými cíli. Zá
roveň ho ukazuje jako
zloděje, který pro sebe
okrádal stát . . .”
Informační služba FEC komentuje rozpory v
podání takto:

Hokejová solidarita
8. března začalo v americkém Colorado
Springs 28. mistrovství světa v ledním hokeji.
Je to jenom neúplné světové mistrovství. Vý
chodoevropské státy společně se Sovětským sva
zem odřekly účast, protože representanti Vý
chodního Německa nedostali do Spojených stá
tů vstupní visa.
Komunistický tisk nyní se snaží vytěžit co
nejvíc z "diskriminace’’, které se dopustili Ame
ričané. Ale byli to komunisté, kteří zavlekli po
litiku na sportovní pole. Je dobře si připome
nout mistrovství světa v košíkové, které se ko
nalo v lednu 1959 v Santiagu. Tam to byli so
větští hráči, kteří ve finálové skupině odmítli
nastoupit proti mužstvu Národní Číny. Za
jímavá je však taky nedůslednost, s jakou se
praktikuje sportovní "solidarita” v sovětském
bloku. Sovětský svaz měl tentokrát zvláštní dů
vody k solidaritě. Je veřejným tajemstvím, že
letos nedosahují sovětští hokejisté světové úrovně. A to ještě ze sovětského mužstva zmi
zely dvě hvězdy: Alexandrov, který byl zba
ven representačního svetru pro chuligánství, a

Loktěv, kterého rovnou soudili pro krádež.
Kupodivu nebyl Sovětský svaz solidární s Vý
chodním Německem na mezinárodním skokan
ském turnaji na počátku letošního roku. Tehdy
také nedostali němečtí lyžaři z Východního Ně
mecka vstupní visum do Obersdorfu a Garmische
(byli s nimi solidární
Čechoslováci, kteří ne
měli naději), ale na turnaj jeli Rusové, kteří
měli dobrý team.
Českoslovenští hokejisté se prý manifestačně
zřekli účasti na mistrovství v Colorado Springs.
Bratislavský rozhlas prohlásil, že byli pobouřeni
"diskriminačním postupem amerických úřadů”.
Soukromé informace jsou ovšem zcela jiné. Čes
koslovenští representanti prý z protestu nepřišli
na tři tréninky a kolektivně prý prohlásili: "Co
je nám do Východního Německa? Kdyby se
to týkalo nás, oni by se taky na nás vykaš
lali! My děláme sport, ne politiku! Nač je nám
pětiměsíční příprava? A letos jsme ve formě!”
Podle nedávných výsledků nemluvili čs. ho
kejisté naplano. Ale zase jednou převládla pří
slovečná vyšší hlediska.
K. Janovský

Hlas vlků

Obviňování
Rudolfa
Baráka ze zlodějen ne
musí nikdo brát doslova.
Je přece na bíledni, že
komunistický
ministr
vnitra musí mít onu "nut
nou důvěru” vlády, o
které hovořil Novotný,
aby mohl disponovat s
tajnými fondy jak za
špionážními tak za vnit
rostranickými účely.
Vyskytl se dokonce
hlas, který říká, že k pá
du Rudolfa Baráka při
spěla nevítaná publicita
jeho výměnných obcho
dů s vyzvědači, které by
ly
naplánovány
ještě
předtím, než Barák ode
šel z ministerstva vnitra.
Jako obyčejně při vnit
rostranické roztržce ve
vedení komunistické stra
ny se můžeme jen doha
dovat a čekat.
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ČSSR v přímé řeči
STÍŽNOSTI NA FLUKTUACI
V uplynulém školním roce nastoupilo na svá mís
ta z příslušných vysokých škol pouze 73.6 procenta
absolventů a ze středních škol odborných jen 69,7 %
absolventů. Na Slovensku je situace ještě vážnější.
Z absolventů středních odborných škol jich pouze
50.8% nastoupilo do svého oboru... Proč k tomu
dochází?... Pohodlnost, nechuť odejít z velkého
města, ale chybu nemůžeme vždycky hledat jen u
mladých. Ukazuje se na příklad, že v potravinář
ském průmyslu nevěnují závodu dostatečnou péči
zaškolení absolventů, nedávají jim perspektivy, ne
projevují zájem o jejích správné využití a tak ti
mladí ztrácejí chuť. Až si zase položíme otázku: Kam
se nám ztrácejí?, měli bychom si uvědomiti: Není
to tak trochu naše vina?
Práce, 2. února 1962
ZKAMENĚLÁ STRANA
Napřed bylo čtení rubrik z dotazníků. Kde a kdy
se kandidát strany soudruh K. narodil, kam chodil
do školy, kde pracoval atd. Soudruh K. řekl stručně
svůj životopis. Úkoly od stranické organizace ne
dostával, snažil se pracovat svědomitě. Kdo se hlásí
do diskuse? Zvedla se jedna ruka. Velitel soudruha
K. poznamenal ve vší stručnosti, že soudruh K. patří
k nejlepším vojákům jednotky. Ještě někdo něco?
Nikdo nic. Kdo je pro?
Takové přijímání za člena strany je ryze formál
ní. Stranická organizace přece nemůže hlasovat pro
někoho, aniž posoudí, co vlastně ten soudruh udě
lal nebo neudělal, a to nikoli všeobecně, v mlhavých
obrysech, ale věcně, na základě faktů ... S takovým
postupem se ještě občas setkáme. V jiném případě
byl přijímán za kandidáta soudruh R. Také o něm
mluvili jen dva komunisté. Chválili jeho obětavost,
říkali, že je oporou kolektivu. Ale nic neříkali o jeho
politické činnosti. Není pochyby, že bez ní by o jeho
přijetí za člena neuvažovali. Ale nelze v tom případě
mlčet ani na členské schůzi, kde se o přijetí rozho
duje. Formálnost je metlou politické práce vždy a
za každých okolností ...Obrana lidu, 1. února 1962
O AMERICKÉM KOSMONAUTOVI
Jak oznamují tiskové agentury, byl americký kos
monaut, vlastně ještě kosmonaut - čekatel, John
Glenn, v noci ze 14. na 15. února svými představený
mi “probuzen a informován” o tom, že jeho start
se znovu odkládá a že tedy může dále spát. Těžko
posoudit, zda-li ... byl za tu zprávu těm, kteří jej
vzbudili, vděčný, ale některé hlasy tvrdí, že to s ním
nepohnulo, protože to byl už devátý odklad a kvůli
tomu už stejně nemůže spát. Nejde však jenom o
Johna Glenna, který konec konců je v nezávidění
hodném postavení - ale v poslední době je v permanenci americký tisk, rozhlas, televize, filmové tý
deníky, světelné reklamy - to vše už bylo načaso
váno na “nejsenzačnější světovou událost”. I posled
ní tisková konference ... Kennedyho byla však také
o “tuto událost” ochuzena... Vše je připraveno sle
dovat, i za cenu porušení jízdního řádu, vytoužený
start amerického kosmického korábu. Prostě vše,
co vynáší dolary, je připraveno - barnumská rekla
ma v plné své obludnosti, Ale věda, která bude mít
vlastně největší podíl na případném úspěchu, jako
by byla zatlačena do pozadí. Teď jde jen o to, ohro
mit celý svět.
Rudé právo, 16. února 1962
CO JE TO AKCE “Z” ?
Pod pojem zvelebovací svépomocné akce “Z” pat
ří všechno, co slouží společenskému zájmu. Je to
například úprava sadů, parků, chodníků, dětských
a sportovních hřišť, nových silnic apod. Do této akce
spadá rovněž úprava prostranství v závodech a ko
lem nich, účast na svépomocné výstavbě kulturního
domu, školy, prodejen, provozoven atd. Organizátory
akce “Z” jsou ve městech i na vesnicích národní
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Klady a zápory generála de Gaullea

KONTROVERSNÍ POSTAVA
Vůdcové velkých národů odedávna byli a vždycky budou předmětem kontroverse. Napoleon
např. byl v jedněch očích dobyvačný despota, v druhých vojenský genius a jedna z největších
postav dějin. Bismarck byl podle jedněch ošklivý případ pruského militarismu a podle druhých
politický veleduch. Tak bychom mohli v historii pokračovat do nekonečna.

A podobně kontroversní jsou přirozeně i vůdcové soudobého světa. President Kennedy je
ku příkladu v mých očích pokrokový a liberálně smýšlející president, jehož politická koncepce
možná jednou položí základy k vítězství demokracie nad komunismem. Podle názoru jiných je
však Kennedy jenom nezkušený politický břídil, ne-li apoštol zprofanovaného appeasementu.
Kancléře Adenauera, abychom si dali ještě jeden příklad, vidím jako člověka minulého sto
letí, který se však ze svých politických vrstevníků nejlépe vypořádal s požadavky nové doby a
jehož klady daleko převyšují neustále zdůrazňované zápory. Ale je zase spousta lidí, kteří v
něm vidí jenom zkostnatělého konservativce a klerikála s typickým německým sklonem k totalitě.
Podobně bychom moh
Z válečné vřavy se tak sku začalo a rostlo krve dvakrát nezlomnou vůlí
li probrat Macmillana, pomalu vynořily dva ob prolití. De Gaulle čekal potlačil odpor svých odChruščova, Néhrúa, Su- razy: de Gaulle - zářivý ve své věži ze slonoviny, hojných generálů. Byl to
karna, Tita a dlouhou symbol francouzské svo až ho národ zavolá.
de Gaulle, který proti
řadu dalších.
body - a de Gaulle - ob
Jednoho dne se pak očekávání přikročil k li
tížný a tvrdohlavý part opravdu dočkal hlasu, na berálnímu a jedině správ
Za války
ner, s nímž nepořídil který tak dlouho čekal. nému řešení alžírské oTěžko by se však hle
mnoho ani Londýn ani Dodnes však není jasné, tázky.
dala postava spornější
Washington.
do jaké míry to byl hlas
Je to však také de
než francouzský presi
národa, a do jaké hlas Gaulle, který brzdí po
Po
válce
dent de Gaulle. Snad je
otrlé kliky generálů.
litickou integraci Evrop
to proto, že se jenom má
Po triumfálním návra
U
moci
ského
hospodářského
tu
domů
se
de
Gaulle
lokdy vyskytne člověk s
a
rozbijí
vlastnostmi současně tak uklidil do ústraní a z
Tak stanul generál de společenství
přitažlivými a tak odpu ústraní pozoroval, jak Gaulle podruhé včele svou nerealistickou tvr
soudržnost
zujícími, člověk v něčem si Bidault, Pinay, Men- Francie, tentokráte té dohlavostí
Mollet, měř s diktátorskou mocí. Severoatlantického pak
tak pokrokový a v jiném dez - France,
tak zaostalý.
Pflimlin a ostatní předá
A znovu, jako za války tu. Je to de Gaulle, s
Jméno generála de vají křeslo ministerského a v letech bezprostředně nímž nic nepořídí ani
Gaullea zazářilo poprvé předsedy.
po ní| byl to dvojí de Rusk, ani Kennedy, ba
na světové obloze po po
Zachrancem
Francie Gaulle, který řídil osudy ani Adenauer.
rážce Francie, když za byl ochoten se stát je své země.
Snad by se dalo s ma
čal s nevšední vůlí v Lon nom tenkrát, bude-li mu
Byl to de Gaulle, kte lou obměnou znovu říci,
dýně organizovat zahra dána zvláštní moc k vy rý vešel nebojácně do že ze všech křížů, které
niční odboj "svobodných léčení chronických ne nepřátelského davu al musí nést západní alian
Francouzů”. Ale už v duhů čtvrté republiky.
žírských kolonistů, kte ce, jedním z nejtěžších
těch těžkých dobách ne
Jako za války, i v té rý nehnul brvou při aten je kříž lotrinský.
byly zprávy ze spojenec době existovaly dva ob tátu na svůj život, a který (Pokračování na str. 6.)
kých pramenů vždycky razy generála de Gaullea.
úplně příznivé. Typický jeden ho ukazoval jako
je pro to dnes už dobře jedinou spásu Francie,
známý Churchillův vý druhý jako možného dik
Jiří Marek
rok: "Ze všech křížů, tátora, naprosto nezpů
Bajo, my jsme bývali slavná parta. Já jsem vy
které musím nést, nej sobilého k výkonu demo
střihoval všecky články, co o nás psali, a řeknu
těžší je kříž lotrinský kratické funkce.
Čas utíkal, vláda pa vám, byla jich plná kniha. Na to jsem vždycky dbal,
(znak de Gaulleovy bo
aby kluci z party neřekli, že jako vedoucí se nesta
jující Francie).
dala za vládou, v Alžír- rám o takové věci. Ale v poslední době začínám po
zorovat, že už to není, jak to bejvalo. A přitom zá
výbory, v závodech pak odborové organizace. Ty však vazky plníme, normy překračujeme, s plánem jsme
musí při zvelebování úzce spolupracovat s národní hotovi měsíc před koncem roku, zkrátka brigáda ja
mi výbory. Je to práce dobrovolná a naši občané ko když ji vyšije. A slovíčko o nás nikde! Tak jsem
v ní vyjadřují příkladný vztah k svému místu i zá si vyčíhl jednoho redaktora, byl to náš známý, ko
vodu ... Tím dáváme odpověď na dotaz čtenářky. likrát o nás psal.
Povídám mu: — Hele, kolego, co takhle na kafe?.
Je-li ona zahrada uprostřed bloku domů a slouží
všem okolním obyvatelům a nejen úzké skupině li Nešel by sis sednout?
Ještě jsem neviděl redaktora, který by nešel na
dí, pak práce na ní lze zařadit do akce “Z”. Dopo
ručujeme požádat o stanovisko občanský výbor v kafe.
No, a tam jsem to na něj rozbalil: — Kdybys po
místě.
Práce, 7. února 1962
třeboval, mám pro tebe moc pěknou zprávičku. Spl
nili jsme... — Já vím, — povídá on, — už jsem
to dostal na stůl. Dneska plní moc part. O tom se
psát nedá.
— Dobrá, to já chápu, je nás moc. Ale my máme
závazky, to bys mrkal...
— Nemrkal. Smutně povídá: — Dneska je jiná doba,
dneska má závazky každý druhý.
Pak vypil druhé kafe a šel.
— Kam se ženeš?
Telefon MF 6178
Telefon MF 6681
—Ale k Jandejskově partě, mají tam nějaký ma
lér. Možná, že ho znáš, nějaký Šimulka, namazal se,
spadl do vody, nastydl se a není týden v práci. Tak
6 A ELIZABETH STREET, MELBOURNE, C. 1
mají o tom pohovor. O takové věci se dá dobře psát.
Začalo mi svítat. Druhý den i sem si prohlížel na
Zasíláte dárkové balíčky svýtů příbuzným
obstará vše pro Vaše cesty do zámoří
ši partu. Koukám na toho hubeného Koriandla a
myslím si: ty by ses hodil na alkoholika. Ty by ses,
LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?
nebo po Austrálii.
Koriandle, jednou mohl pořádně namazat. Jako Ši
mulka . . . Když jsme si po obědě dávali každý jed
nu sedmičku, začal jsem na něj dotírat: — Hele,
Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
LODÍ I LETADLEM
proč si nedáš rum?
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
Zamračil se a řekl, že to svinstvo nepije.
Hodláte-li přivézt do Austrálie své
—No tak slivovici . . . Anebo deset dvanáctek. Oč,
Vyžádejte si náš ceník.
že by tě porazily!
příbuzné, spojte se s naší kanceláří.
Koukal na mne vyjeveně, a pak řekl, že by ho
porazily tři. Ostatní poslouchali a po straně na sebe
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Sjezd Společnosti pro vědy a umění ve Washingtonu

Čs. příspěvek vědě a kultuře
Čs. společnost pro vědy a umění (Czechoslovak Society for Arts and
Science in America Inc.) koná ve dnech 20. - 22. dubna 1962 své první
valné zasedání ve Washingtonu v místnostech světoznámého hotelu Stader.
Předsedou společnosti je prof. dr. Václav Hlavatý (c/- Indiana University,
Bloomington, Indiana), a jejím generálním tajemníkem dr. Jaroslav Ně
mec, který přijímá všechnu korespondenci pro Společnost pro vědy a umění
na adrese: 2067 Park Rd. N. W., Washington 10, D. C., USA. První den
sjezdu bude věnován spolkovým záležitostem, tj. zprávám funkcionářů a
jejich zvolení, volbám nového výboru atd. Další dva dny budou věnovány
vědeckému zasedání, na němž promluví na 60 vědců a umělců. Heslem
zasedání je otázka "Čím přispěla československá věda a umění světové
kultuře”. Většinu přednášejících tvoří čeští a slovenští umělci a vědci.
Právníky budou zajíPřednášky, které bu plývá, že většina před
dou na pořadu, jsou nášek bude pronesena v mat přednášky o vývoji
( jen
výji československých ústav,
rozděleny podle oborů angličtině
do osmi skupin. Před mečně budou přednášky o právní filosofii v Čes
koslovensku a o teorii a
nášky a diskuse budou ve francouzštině).
Rozsah přednáškových praxi jmenování soudců.
řídit předsedové komisí.
Národohospodáři bu
Předběžné
rozdělení témat je vskutku impo
du uvažovat o příspěvku
zájmových
skupin
je santní.
Vědecká skupina vy zemřelého profesora dr.
toto:
Technické vědy: před slechne výklady o Bielovi K. Engliše k národohos
sedá prof. V. Hlavatý, a jeho kometě, dvě před podářskému myšlení, o
umění: prof. K. B. Jirák, nášky budou o aplikova čs. státních monopolech,
právo a národní hospo né matematice, další té československém finan
dářství: prof. V. Bušek, mata čerpají z fysiologie čním systému a o histo
literatura a literární kri a lékařství, další před rickém zhodnocení čs.
tika: prof. R. Wellek, náška bude o čs. země- měnové reformy dr. Aslavistika a linguistika: pisectví, cestovatelství a loise Rašína.
Ve skupině dr. René
dr. Jindřich Kučera, fi kartografii.
Umělci budou rokovat Welleka se bude mluvit
losofie a sociologie: prof.
O. Machotka, historie a o tom, jak ovlivnila čes o úrovni československé
politické vědy: dr. J. koslovenská hudba svě literární kritiky, o díle
Korbel, Češi a Slováci v tovou kulturu, o vztazích spisovatele Jana Čepa, o
cizině: dr. V. E. Andič. české knižní malby k u- díle Karla Čapka, o slo
Sjezd Společnosti pro mění franko - vlámské- venských básnících a o
a
lidovosti
vědy a umění je přede mu, o čs. sochařství vše "Lidství
vším určen anglosaské obecně, o malíři Kupko jako základu českoslo
venského písemnictví”.
veřejnosti. Z toho vy- vi, o lidové písni atd.
mrkli. Bylo jím to divné. Pak vyšel článek o Jandejskově partě a mazavkovi Šimulkovi. Nelžu vám,
byl to článek na čtyřicet řádků. Ukázal jsem ho
klukům: — Tadyhle se podívejte, jak se jiní snaží.
A vy - hanba mluvit!
Koriandl se mi přiznal, že kvůli mně vypil tři dva
náctky, ale tvrdil, že nepocítil nic jiného, než že se
v noci nevyspal. A že ho ani nenapadne, aby se
ruinýroval kvůli mému bláznění, že prý jsou tady
mladší.
—No dobrá, tak tedy ne pít, ale jsou jiné věci, ne?
Koukám tady na našeho Stoklasu. Mladej člověk,
roury nosí a češe si emana, ale aby provedl něco
chuligánskýho, to ho ani nehne. Jářku, ty kluku Stoklaso, co ty na to?
Považoval to za vtip a povídal, že jo, že až ponese
bednu s výkovky, že mi ji z chuligánství pustí na
nohu. A proč prej jako neprovedu něco sám, jsem
už v letech, to by byla větší ostuda, než když to
provede mladík jako on. No jo, ale já mám doma
přísnou ženu a pak já na mou duši nevím, co bych
mohl provádět.
—Našemu parťákovi kape na karbid, — slyšel
jsem, když jsem jenom tak náhodou šel kolem své
party.
Pak přišel do fabriky nějaký spisovatel. Provázel
ho někdo z ředitelství, a já vidím, že si vybírá typy.
Já mám z věci pojem, já hodně čtu. Samozřejmě,
zastavili se u nás.
— Tadyhle soudruh Pitra, — povídá ten z ředi
telství, — to je naše slavná brigáda. Jedna z prvních.
Ti už mají něco za sebou! První rozjeli soutěž, první
vytvořili kolektiv, chodí kolektivně do divadla...
Malér, myslím si, malér.... Kdyby raději držel zo
bák! Protože spisovatel užuž vytahoval notes, ale
když to všechno vyslechl, zase jej vstrčil zpátky.
— Nic pro vás, co? — povídám.
— Nic, — řekl on smutně.
— Já vím, všecko je to moc chladný, co?
— Bez konfliktu, — doplní on smutně a jde dál.
Svolal jsem si svých šest maníků a povídám jim:
—Jste k ničemu a nikdy z vás slavná parta nebude.
Je to hanba. Abyste věděli, já najdu sedmého. Sedm,
to je správné numero. A ten sedmej, to bude číslo!
Tak jsem začal hledat. Neřekli byste, jak je těžké
najít pořádného vyvrhela, který by se stal členem
brigády a mohl býti napraven. Ne, že by nebyli u

Linguistická skupina se
bude většinou zabývat
problémy, kterým musí
čelit překladatelé z češ
tiny.
Filosofická a sociolo
gická skupina má velmi
široké pole: bude uvažo
vat o povaze českoslo
venské vědy, o úloze in
teligence ve vývoji čes
koslovenské společnosti,
náboženskými otázkami,
atd.
Historikové
vyslech
nou přednášky o histo
rické
škole
Jaroslava
Golla, o přínosu čs. ka
tolického historika prof.
Dvorníka ke sporu o patriachu Fotia, přednášky
o podstatě a významu
husitství, o Českosloven
sku a jeho dějinách ve
světle historické vědy na
Východě i na Západě.

Z VERŠŮ
STĚPÁNA ŠČIPAČOVA
NA OBRANU TICHA
Heřmánkem polní cesta dýchá,
lákavá, vlídná, konejšivá.
Neporušené znění ticha.
Tak málo na světě ho zbývá.

Poslouchal bych tu do rána,
jak šustí listí v dešti,
a pěnkavu a skřivana . . .
Vtom - reproduktor šlágr vřeští.
Ten rachot ticho vylekal.
Uprchlo poplašeně.
Ztrácí se dál a dál —
a pořád je ho méně.

Já ctím a chválím náš technický věk,
a města a veselé svátky mám rád.
Však bráním taky let vlaštovek
a dálné, táhlé cinkání stád.
KE HVĚZDÁM CESTY ZNÁME
Ke hvězdám cesty známe.
Tajemný vesmír nás už neoklame.
Teleskop sáhl mléčné dráze ke dnu
a hvězdy počítá. Nemine ani jednu.
Souhvězdí našel dosud nespatřená —
už o nich víme. Dali jsme jim jména.

Politické vědy mají na
Osudy lidské, všední naše stopy —
programu přednášky o
kdyby tak na vás byly teleskopy!
základech československé
Z ruštiny přeložila Ilona Borská
demokracie a o problé
mech, které vyplývají
pro Československo z je
sekce Češi a Slováci v ci- nosu Čechů a Slováků v
ho prekérní zeměpisné
zině.
Jižní Americe, v Kanadě,
polohy mezi Sovětským
Budou tu předneseny v Evropě.
svazem a Německem.
přednášky o přínosu ČeV téže skupině jsou
Velmi aktuelní bude chů a Slováků k budo- zařazeny dvě důležité
také zveřejnění výsledků vání Spojených států, o biografické
přednášky:
vědeckého
zhodnocení Češích v Texasu, o pří- (Pokračování na str. 7)

nás všelijací, máme u nás pár mazavků, ale ty už v
klepetech drží jiné party a starého Burýska napra
vuje už třetí brigáda. Toho mi nedají ani za nic.
A tak jsem se rozhodl. Jenom pro sebe, samozřej
mě, v kolektivu bych se s tím asi neprosadil. Když
jsem se sešel s tím známým redaktorem, hned na mne
mrkl, jestli by se nemělo jít na kafe.
— Nemám čas, — povídám, — jdu z diskuse. Máme
nového člena a dělá mi starosti.
—Napil se a zmeškal směnu, co? — povídá on
a tváří se otráveně.
Aha, myslím si, už ani tohle vám nestačí!
—Kdepak — povídám. — To je větší kalibr.
— Bývalý ředitel, kterému na něco přišli? — ptá
se a povytahuje blok. Ale nevytáhne ho docela.
— Málo, — šeptám tajemně.
— Sakra, a co tedy? — A už má v ruce blok. Ne
vím honem, co bych řekl, a on mi napovídá: — Se
děl, co?
Přikyvuju. Usmívá se a tužka mu kmitá po papíře:
— A proč seděl? Krádež?
— Vražda.
— To je ono, — jásá. — A koho?
— Tchýni.
Pokyvoval hlavou: — Trochu moc obvyklé, ale když
není nic lepšího, stačí to. Z toho nebude článek, ro
zumíš, to by byla škoda! Z toho bude povídka. A
víc ...
Zkrátka nastaly slavné doby. Zvali mne na diskuse
a já jsem všude mluvil o tom sedmém členu naše
ho kolektivu, který přišel, aby se napravil a už se
napravuje. Zajímali se o to filmaři, přišel jeden od
divadla, byl jsem pozván do televize. Všichni si to
chválili. Konečně zápletka, povídali, konečně něco
jiného než splněný plán, vždyť už tenhle schema
tismus nebyl k vydržení.
Já jsem líčil, že ho samozřejmě opustila žena, kte
rá mu byla nevěrná, a že on nyní našel nové štěstí
v jedné svačinářce.
— V jeřábníci, — přerušil mne ten od filmu. —
— To je lepší záběr, rozumíte, soudruhu, hezky sho
ra na celou halu a v tom jeřábu Brejchová. Už to
vidím. To je marné, člověk musí do života, když hle
dá námět. Tak dál. ..
Potil jsem se, ale vyprávěl jsem. Neuvěřitelné
věci. Nakonec ho samozřejmě chtěli vidět.
— To není možné, on dneska není v práci... Opil

se včera a . . . jo, spadl do vody a nastydl se.
— Pochopitelné, — povídá jeden kritik, — člověk
se nenapravuje naráz. Cítíte, soudruzi, ten svár?
Hmatám tu rozpornost, — povídal a porazil sklenič
ku s vermutem.
— Třeba ještě někoho zabije, — projevil naději
ten z televize. — My bychom z toho mohli udělat
seriál. Aspoň tři díly!
— Čtyři, — řekl jsem s jistotou.
No, jak říkám, nastala doba slávy. Do práce jsem
nechodil, pořád bylo někde nějaké zasedání. Nabíd
li mi, abych s jedním spisovatelem psal scénář. A
abych radil druhému, který bude psát román. Zva
li mne denně do klubu, abych, jak říkali, byl spo
lu s nimi v proudu života.
Jednoho dne mne pozvali - ale moji kluci na schů
zi party a tam mi oznámili, že už nemohu být dál
parťákem, protože nechodím do práce. Vynadal jsem
jim, vylíčil jsem jim, jaká je čeká sláva skrze toho
sedmého, kterého jsem si vymyslil, ale neuznali to.
Parta se tedy usnesla a já najednou nebyl vedou
cím. Zvolili si Koriandla. Bylo mi do breku, to dá
rozum, a běžím k těm, co pořád shánějí nějaký ten
dramatický námět. Vyprávím, co se stalo, a mám
přitom slzy v očích.
— To nic zajímavého není, — povídá jeden, co
tomu rozumí, — to je, soudruhu, v jádře neživotné
a otřelé. Ten bývalý vedoucí se asi co nejdřív na
praví a oni ho zase přijmou zpátky, to přece není
žádné pořádné drama.
Stalo se něco, co se nemělo stát. Vzal jsem ho
pod krkem. No jo, byl jsem trochu rozčilený. Já
ti dám, že to není drama! Naskočila mu boule.
Od těch dob mne už nepozvali na ty schůzky a
píšou si to všechno sami beze mne. A já chodím
makat a kolektiv mne vychovává. Povídal onehdy
Koriandl, že jsem uklouzl, ale že mne kolektiv za
se napraví, že se takové věci mohou stát.
A já, poučený o umění, si myslím: no jo, napra
vím se, o to nic, ale bude to, kluci, schematismus.
Radši jsem jim ovšem nic takového neřekl. Až půj
deme kolektivně na ten film, co píšou podle osudu
toho sedmého člena naší party, pak jim to snad
řeknu. Teď by to nepochopili, oni jsou docela oby
čejní lidi.
A já už pomalu zase taky. Naštěstí.
Dikobraz, prosinec 1961
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MEJDAN U MARKÉTY
František

(Pokračování)
— Tak jsme komplet, ne, — zjišťuje Emil.
— Ještě možná přijde pan Václav, — říká Zuzana.
— Kdo je to? — ptá se Karel a zouvá si těsnou
botku.
Jirka spouští magnetofon a otáčí knoflíkem na
plno.
— Kdo je to, Zuzano, pan Václav?
— Pan Václav? To je přece ten režisér, co jsem
se s ním setkala na plovárně. Víš, já ti mám takové
úplně malé bikinky.
— A?
— A on tam byl a povídal: Máte štěstí, slečno, že
není vítr, jinak by vás to odneslo!
— A?
— A pak mi povídal, že je režisér a že napsal hru
a tu mu teď budou hrát.
— Kde?
— Počkej, kde? Říkal, že to ještě neví přesně, ale
asi snad v Hradci. Asi jistě v Hradci.
— A proč ti říkal, že je režisér?
— Já mu říkala, že chci hrát divadlo.
— A proč?
— No, to já už nevím. Já nato přece pořád nemys
lím. Počkej, nějak říkal, že mám moc pěknou po
stavu. A říkal, že bych byla výborná představitelka
hlavní roíe v té jeho hře. A že by mě dostal k di
vadlu.
— A kde režíruje? A jaká je to hra? A do kte
rého divadla?
— No, to já ještě všechno nevím. Když ty se moc
ptáš. Počkej! Je to prostě moc fajn člověk.
Zuzanu nevzali na Akademii musických umění.
Dělá kresličku v projekční kanceláři. Teď, zatímco
Karel odchází v ponožkách do kuchyně pro další
láhve a říká bez zjevného vztahu k debatě ostatních;
— Všechno je to kolosální nesmysl a hádejte se...
Tonda se nakláni k Zuzaně a šeptá jí:
— Heleď, pojď támhle, a kývne hlavou ke dve
řím na balkón. Na balkóně je tma: Zuzana, se dívá
dolů na kolébavou skvrnu světla, vrženou na dlaž
bu pouliční lampou. Tonda říká: .
— Zuzanko, ty jsi. hrozně prima holka. Chceš, já
ti něco zahraju, jo?
Zuzana mlčí.
— Co bys chtěla zahrát? — ptá se Tonda, a ze stra
chu, aby si nepřála něco, co neumí, ohlašuje s trub
kou přiloženou až na rty: — Zahraju ti “Třešňové
květy”, jo?
Když dohraje, stoupne si vedle ní a hladí ji po
vlasech. Naproti se rozletí okno a ženský hlas křičí:
— Aby ti, holomku, přimrzla ta trumpeta k hubě!
Hlas nadává. Otevřela se další okna, probuzení se
dohadují. Zuzana se začne smát, proklouzne Tondovi
pod rukama zpět do místnosti a hlásí:
— Markéto, máš průšvih, Tonda vzbudil všechny
domovní důvěrnice.
— Ať si trhnou nohou! — Markéta se zašklebí i
natáhne kouř z cigarety, až se zakucká. To už je
většina lahví vypita. Najednou je tu pan Václav a
nikdo dost dobře neví, kdy a jak přišel. Markéta o
tom chvíli přemýšlí a pak se jde přesvědčit, zda jsou
zamknuty dveře od bytu. Na chodbě ji zarazí šplou
chání vody ve vaně.
Vešla do koupelny.
— Co to děláš? — řekla Karlovi.
— Peru, — vysvětlil a hodil do vany ručníky.
— Neblázni!
— Neblázním, peru! — řekl a přihodil do vody
trepky jejího otce.
— Jéžiši, ty jsi přece takovej blbec! — zděsila se a
chtěla ho odtáhnout z koupelny. Nešlo to. Vrátila se
k ostatním požádat o pomoc. Cestou do pokoje se
jí to rozleželo a zjistila, že je to vlastně náramná
legrace. Nebude přece měšťák, řekla si v duchu.
— Karel je úplně vzatej, — hlásila ostatním.
— Pojďte se podívat, co dělá.
Všichni se zvedli a šli za ni.
— Pěkný, — řekl Jirka a shodil do vody s věšá
ku župan. Tonda přiběhl z kuchyně s talíři a začal
je klást do vody.
— Musej se odmočit, — vysvětloval.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Na řádné valné hroma
dě T. J. Sokol Londýn by
li zvoleni tito funkcionáři:
starosta V. Kašpar, místostar. V. Titěra a dr. M.
Lokay, náčelník V. Novák,
náčelnice M. Lomová, jed
natelka H. Levinová, vzdě
lavatel L. Volše, pokladník
J. Wohlhoefner,
členové
výboru Držková, Krejzo-

vá, Kříž ml., Kuba, Mi
chal, Šauer, revisoři Bar
toňová, Buršík.
— Slovenské organizace v
Chicagu (včetně Sloven
ského Sokola) vybudují
útulnu pro staré krajany.
— Letec R. Danihelka s
rodinou zahynuli při po
žáru vlastního domu v
Chicagu.

19. 5. 196?

DOMOVA

Vinant
Když Karel zvedl těžký, vodou nasáklý župan,
ztratil rovnováhu a nohou vyrazil cementová dvíř
ka do komína. Vzal je a vztekle, protože se bolest
ně uhodil do kolena, je mrštil do vany. Na okamžik
bylo ticho. Z kuchyně dorazil Emil a nesl zástěru.
Když spatřil špinavou hladinu, ustoupil od svého
záměru a pustil zástěru na dlaždičky. Provedla to
za něj Květa, která se začala smát, hlasitě a zajíkavě.
Najednou se začali hádat.
Překřičela je Zuzana:
— Pojďte si sednout, tohle nemá cenu!
Mejdan se chýlí ke konci. Markéta vylovila na
stupnici rádia klidný, pomalý waltz.
Tempo di Waltz.
Pan Václav se pokouší chvíli tančit se Zuzanou,
ale nemohou se shodnout. Sedají si.
Květa si svlékla blůzu a Zuzana si ulehčené po
myslí, zaplať bůh, že má na sobě plavky.
— Je mi horko, — říká Květa a Karel ji hladí
po rameni.
— Což takhle striptýz? — navrhne pan Václav.
— Bolí mě hlava, — fňuká Květa. — Já chci
Drmolu.
— Co, — ptá se Karel.
— Drmolu, tam toho ... a mávne rukou směrem
k příborníku.
— Vy neděláte striptýz? — ptá se pan Václav.
— Drmolu, Jirko, ví -ííš?
Jirka vstane a jde ke skříni. Přitom se obrací na
pana Václava a ptá se: — Proč?
(Dokončení příště)

KONTROVERSNÍ POSTAVA
(Pokračování se str. 4 )
Dva obrazy
To, co jsme až dosud
řekli, by mělo dostatečně
osvětlit záhadu dvou ob
razů generála de Gaullea.
Mělo by to vrhnout
alespoň trochu světla na
to, proč se člověk ve
vztahu k jeho osobě zmí
tá od bezmezného obdi
vu k bezmeznému zou
falství.

Ale de Gaulle opravdu
je mimořádně statečný
muž, jehož člověk musí
obdivovat. A de Gaulle
také opravdu je muž mi
mořádně zatvrzelý, na
prosto se nehodící k účasti v dobrovolné alian
ci, v níž vždycky všechno
nemůže jít přesně tak,
jak by si jedinec přál.
De Gaulle nedokáže
být článkem řetězu. Chce
být sám řetězem.

Bylo by zajímavé vě
dět, jaký ortel nad de
Gaullem jednou vynese
objektivní historik, kte
rý bude mít za sebou pa
třičný časový odstup a
před sebou všechna po
třebná fakta.

Možná, že se omezí na
to, že vzdá poctu veli
kánu francouzských dě
jin, který dvakrát zachrá
nil svou vlast. Možná
však, že k tomu ještě do
dá: "... Koncem roku
1962, po uzavření míru
v Alžírsku a po porážce
Salanových teroristů, měl
de Gaulle postoupit své
místo někomu, kdo by
porozuměl
problémům
Evropy a světa tak dobře,
jako on sám problémům
Francie . . .”
-kwČ TĚTE
EXILOVÝ tisk

POJIŠTĚN Í
domů, bytů, podniků,
Woirk. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421
— Jostenova
informační
služba v Londýně pomáhá
organizovat akci na pod
poru “Charty svobody’'
pro národy střední a vý
chodní Evropy, kterou
navrhl krátce před svým
úmrtím lord Birdwood.
Charta má být předložena
britskému ministerskému
předsedovi a generálnímu
tajemníku OSN. Prohlá
šení na podporu “Dekla
race lidských práv ve vý
chodní Evropě” podepsal
za Československo dr. J.
Stránský.
— Ivan Herben měl v
New Yorku přednášku o
Josefu Čapkoví.
— Ve Washingtonu byla
společná oslava 100. výro
čí založení Sokola. Zahájil
ji dr. L. Feierabend a sta
rosta M. Neumann. Pořad
řídila dr. M. Lejková a
hlavní projev měla M.
Provazníkové. Sokol To
ronto 2 oslavil 100. výročí
representačním plesem a
projevem starosty ČsOS v
zahraničí dr. A. Hřebíka.

— Ředitelská rada Masa
rykova institutu v Toron
tu se rozhodla uspořádat
sérii diskusních večerů o
problémech středoevropské oblasti, na něž zve
profesory a studenty torontské university. První
diskusní večer se konal
9. ledna tr.
— Universita na Aljašce
zahájí vyučování češtiny
zásluhou profesora dr. R.
Krejčího, který tam před
náší filosofii a linguistiku.
— 2. března zemřel náhle
raněn mrtvicí ředitel Lennons Toowoomba hotelu v
Queenslandu
Walter
Hecht.
Č/ND/P

obstará

ES & A

banka

Uvažujte o výhodách pohodlné a rychlé. bankovní služby všeho druhu
pro celou Vaší rodinu. V kterékoli filiálce E. S. & A. banky máti
k disposici moderní bankovní službu včetně * spořitelny * šekových
účtů * vkladů na výpověď s vyšší úrokovou sazbou * financování
splátkových obchodů prostřednictvím Esanda Ltd. * úplné cestovní
služby pro cesty po Austrálii i do zahraničí * zprostředkování nákupu
akcií v investičních společnostech kontrolovaných E. S. & A i jiných.
Podrobnosti si vyžádejte u ředitele nejbližší filiálky E. S. &~ A. banky,
který Vás bude ochotně informovat o všech detailech služeb, posky
tovaných E. S. & A. bankou.
VKLADNÍ KNÍŽKY

— ŠEKOVÉ ÚČTY

The English Scottish & Australian Bank Ltd.
(Incorporated in England)

ŠETŘTE DNES NA ZÍTŘEK.............

...... UKLÁDEJTE U E. S. & A. BANK

19.3.1962

HLAS

Dopisy redakci:

DOMOVA

OZNÁMENÍ
IN THE SUPREME
COURT OF NEW SOUTH
WALES, MATRIMONIAL
CAUSES JURISDICTION
Upozornění
HELENĚ
BLONSKÉ dříve 110 Ed
gar Street, Bankstown,
NSW:
Vezměte na vědomí, že
Boleslaw Blonski podal
pod číslem 1787 z roku
1961 žádost o rozvod s
Vámi na základě deserce.
Chcete-li hájit rozvodo
vou žalobu, vyplňte podá
ní (Answer) na Divorce
Registry, Šupreme Court,
Maquarie Street, Sydney
do 1. května 1962. Kopii
žádosti o rozvod obdržíte
běž poplatků v advokátní
kanceláři D. K. Thurlow,
KERAMICKÁ BUSTA
Fisher & Co., Solicitors,
350 Chapel Road, Banks
T G M
town.
provedená v terrakotě
C. A. H. Harms
nebo matných glazurách
Registrar in Divorce
(bílá, krémová, černá ne
bo bronz). Výška sošky
12 inčů. Vyrobila firma
DOPORUČTE
Ellis Ceramics, Melbourne
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Oslava TGM v Melbourne

Letošní oslava výročí la) přednesl zajímavou úVÝZVA LEGIONÁŘŮM A ÚČASTNÍKŮM II. ČES
narozenin TGM, kterou vahu dr. V. Voříšek. V
pořádaly čs. spolky v akademii, která následova
KOSLOVENSKÉHO ODBOJE
melbournské konservatoři, la, tančily a zpívaly děti
Obracím se na všechny bratry legionáře a účast
se konala za menší účasti za řízení pí. Průšové, re
níky II. odboje s touto prosbou:
než léta dřívější. Po pro citovala pí. Zamrazilová a
Jak je Vám zajisté známo, dokázal jsem ve své
slovech (anglicky ing. Ka- na klavír hrál p. Gruennedávno vydané knize o sibiřské anabasi čs. legií,
ňovský, slovenský J. Vio berger.
že komunisté v Rusku svým útokem proti čs. legiím
stáli v řadách, nepřátel boje za čs. samostatnost. Ve
svém novém díle, na němž pracuji, a jež má vyjít
S.K. SLAVIA MELBOURNE
pod názvem “Komunismus hrobaření čsl. samostat
Mimořádná
valná hromada, která byla v posled
nosti”, chci dokázat, že čs. komunisté vzdor svému
ním čísle Hlasu domova inzerována na pátek 30. břez
opačnému ujišťování zůstali týmiž zavilými ne
na, se nebude konat, poněvadž skupina členů,
přáteli čs. samostatnosti i v době II. odboje, kdy při
od nichž podnět vyšel, odvolala žádost ve smyslu
pravovali plán na ujařmení Československa Sovětstanov.
A. Švihla, tajemník (tel. WM 9700)
ským svazem. Bohužel toto období boje za obnovení
naší státní samostatnosti není dosud dostatečně osvětleno. Osobnosti, které stály tomuto boji v čele,
Rosteme, rosteme ...
se až na nepatrné výjimky zahalily v mlčení, a ty,
které zůstaly ve vlasti, nemohou promluvit. Jest
Měl-li někdo pochybnosti o patřičném začlenění
proto na nás, účastnících II. odboje, abychom sami
a úspěších místních Čechoslováků v očích širokého
promluvili a osvětlili zrádné cesty komunistů v II.
okruhu australského publika, pak jeho nejistotu ur
odboji, jež vedly podruhé ke ztrátě čs. samostatčitě rozptýlí zpráva, že kůň pana Jaroslava Vilímka,
Welkin Prince, doběhl první v melbournském “Au
nosti. Mám za to, že je povinností nás všech přispět
stralském poháru”. Zpráva je to tím významnější,
svými poznatky o úloze ruských a čs. komunistů k
Že je tento veliký úspěch i lokálně - politicky vy
poučení nejen dnes umlčeného národa, ale i celého
svobodného světa. Z toho důvodu prosím Vás, bratři,
vážen. Majitel vítězného koně se ovšem musí pohy
bovat mezi ostatními věhlasnými majiteli, z nichž
abyste laskavě vypsali a mně zaslali své poznatky
mnozí hrají velké role ve stranách liberální a země
o činnosti komunistů a to nejen v Rusku, ale i v
dělské. Pohár mu však slavnostně předával vůdce
Anglii a jinde v době II. odboje. Zaručuji Vám na
parlamentní oposice ve Viktorii, předseda dělnické
prostou diskrétnost a autorství Vašich sdělení .. .
strany, “protože se Australský pohár běžel o míst
Dr. Frant. Polák, 41 - 82 Gleane Street, Elmhurst 73,
HLAS DOMOVA
ním Svátku práce” — jak prozrazují australské den
N. Y. USA Cena £3/3/- a poštovné.
ní noviny. Finančně je pak úspěch taky slušně vy
svým přátelům
Objednávky
prostřednic

GOA, FORMOSA A ŽITNÝ OSTROV
vážen.
Dovolte mně říci, že některé názory z Vašeho čísla tvím Hlasu domova.
1/XII. nemohu schválit. Zabýváte se tím, jak Goa
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
byla obsazena Indií (“Gandhi podle potřeby” - pr.)
a říkáte, že Portugalsko na to území nemělo nárok.
srdečně Vás
zve na
Proč ne? Protože obyvatelstvo tam nemluví portu
galský? Ale pak nemělo Československo v roce 1938
DÁMSKÁ
nárok na Cheb a Liberec; a já myslím, že není Če
KREJČOVÁ
cha, který by nevěřil, že staleté dějiny právo tvoří.
A když pro Čechy, tak také pro Portugalce .... Ří
kterou pořádá v sobotu dne 24. března 1962
káte ovšem také, že jenom středověký duch jako Sa- s dlouholetou pražskou,
lazar může hájit něco, co se hájit nedá a co je v pařížskou a londýnskou
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
praxí
našem století nenormální. To je do jisté míry prav
da. Lidé středověku byli ochotni hájit, co se zdálo šije šaty všeho druhu a
Začátek v 8.30
—
Konec v 1.30
opravuje
ztracené, a proto se Evropa nestala ani arabská, ani
—
LIKÉROVÁ LICENCE —
tatarská, ani turecká. Lidé dvacátého století považují
11 Illawarra Rd.,
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ:
za svou povinnost klidně vyklidit posice, jakmile se
HAWTHORN, VIC.
zdají ztracené. Tak jsme tedy jednali v roce 1938
Telefon 81 1743
94
6635
(Pi
c
k)
—
WB 3803 (Pekárek) — WM 9700 (Švihla)
i v roce 1948.
Také nesouhlasím s jednou větou Vašeho velmi
správného článku o “dvojí Číně” (“Problém dvojí a svobodné Číňany představovat jako separatisty,
Číny” 1/XII. - pr.). Vám se to zdá nadějné řešení, kteří nemají budoucnost, odtrhují kus národního úODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
když Mao bude mezinárodně uznán jako pán čínské zemí od národa, a jsou určeni k zániku. Co to zna
pevniny a vedle ní bude nezávislá Formosa. Před mená, být určen k zániku, to jsme řekli výše: v cA.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
stavte si, že by byl v roce 1948 Beneš předal Gott čích dnešního člověka to znamená být v neprávu.
D. G. Lupínková
waldovi celé Československo a vyhradil si pro se Ne, je nutno trvat na tom, že Čiang představuje
393 GEORGE ST., SYDNEY
be a své přátele Žitný Ostrov. Jak dlouho by tento svobodnou, národní Čínu. To Vám píši proto, že ji
Telefon BX 2316
samostatný stát vydržel? Taková úprava dává Pe nak se mi Váš časopis líbí.. .
Karel Schwarzenberg, Rakousko
kingu legální právo mluvit jménem čínského národa

TANEČNÍ ZÁBAVU

Čs. příspěvek vědě a kultuře

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

Nejlacinější automatické odmrazování

(Pokračování se str. 5)
"Příspěvek
Augustina
Heřmana k vývoji Ame
riky v 17. století”, a
"Aleš Hrdlička, zaklada
tel fyzické antropologie
ve Spojených státech”.
Stručný výtah před
nášek bude vydán tiskem.
Ty přednášky, jejichž
náplň je ryze českoslo
venská, budou vydány
(alespoň doufejme)
v
plném znění jako zvlášt
ní publikace.
Na přednášky budou
především zváni zástupci
amerických a kanadských
universit a američtí stu
denti.
Tento sjezd Společnos
ti pro vědy a umění je

prvním zasedáním čes
koslovenských vědců a
umělců v dějinách všech
našich exilů. Je to no
vum a je to zdravé no
vum, které si zaslouží co
nejširší podpory a pro
pagace.

Československá společ
nost pro vědy a umění
má, podle posledních
zpráv, v Austrálii dva
členy. Společnost se ve
svých začátcích soustře
ďovala na nábor členů
ve Spojených státech a
Kanadě.
Nyní se její pole roz
šiřuje na Evropu, Jižní
Ameriku
a
Austrálii.
Kdokoli by měl zájem,
ať se obrátí na generál
ního tajemníka Společ
SWISS TRAINED
nosti, jehož adresa je uWATCHMAKERS
vedena výše.
K.
Ebner
HD přeje I. sjezdu
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
Společnosti co nejbohat
19 York St.
ší výsledky a co největší
(vchod z Wynyardu)
úspěchy.
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Karla Povu, 351etého z Prahy (USA ?), Jiřího Kleina
nar. 17.2.1939 (nutné, v záležitosti dědictví). Do
pisy v redakci mají Jan Benda a Stanislav Rokůsek.

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

REDAKCI DOŠLO:

Malý oznamovatel

Tottenham Hotspur — Dukla Praha 4 : 1 (2:0)

DB. LADISLAV K. Poplatek za 1 řádku 1/-.
tučnou 1/6
FEIERABEND: “Ve vlá
dách Druhé republiky”.
Vydala Universum Press PRONAJMU 2 přítelky
Co., 149 Wooster St., New ním neb matce s děckem
Na londýnském stadiónu White Hart Lane, kde se 1. prosince 1937 proslavilo čs. národní York 12, N. Y., 204 stran. (6-9 r.) 1 pokoj s použitím kuchyně, koup., v
mužstvo těsnou a nešťastnou porážkou s Anglií 4:5, utrpěla čs. kopaná 26. února velký debakl: fot Cena $ 2.50.
novém domě. Okolí Burbalisté čs. mistra Dukly Praha prohráli tu s anglickým přeborníkem a vítězem Anglického po
wood “Drive-in”. Adresa
háru Tottenham Hotspur' v odvetném čtvrtfinálovém utkání Poháru evropských mistrů 1:4, a byli
Listárna
v redakci HD.
tak vyřazni z této nejpopulárnější evropské soutěže.
E. J. Chicago 23: Díky HLEDÁME čtvrtého na
Když už necelých 13 minut po zahájení hry vedl Tottenham Hotspur nad Pražany 2:0,
za adresy. — V. J. Chica taroky. Telefon (Melb.)
vzpomněl jsem si na slova redaktora Times, který po pražském utkání (Dukla vyhrála 1:0) na go 40: Díky za dopis, foto 53-2151.
psal, že se Spurs budou snažit v odvetě nastřílet branky a že se má Dukla na co těšit. Totten a výstřižky. Použijeme. —
ham Hotspur se svým 65.000 fanouškům představil jako mužstvo světové extratřídy, a nutno přiz M. K. Cicero; Díky za vý adresy. — M. R. Bondi
střižek. — J. B. S. Fran- Beach: Balíček i dopis pře
nat, že porážka 1:4 je pro čs. fotbalisty ještě dosti lichotivá
cisco: Díky za lístek. — dány. — F.H. Chester Hill:
HD
B. P. Blair Athol: Díky za Díky za adresy.
Hra tottenhamských fotbalistů, kteří byli na zasně
Dukla Praha: Kouba — Šafránek. Novák — Pluskal,
ženém hřišti daleko rychlejší než Pražané, se vyzna Čadek, Masopust — Vacenovský, Kučera, Dvořák, Ačovala živostí, překvapivostí a tvořivostí. Zásadou hry dámec, Jelínek.
útoku bylo, aby útočné akce nezakončovali stále stej
Tottenham Hotspur: Brow — Baker, Henry —
ní hráči. Způsob hry anglické útočné pětky směřoval — Blanchflower, Norman, McKay — Medvin, White,
— Čs. representační hokejové “Béčko” vyhrálo na
k tomu, aby ostří útoku bylo vždy na jiném místě, Smith, Marchi, Jones.
aby obrana soupeře neměla prostě kdy své řady zkonBranky vsítili: Smith a McKay po dvou, autorem Apeninském poloostrově 4 mezistátní utkání s 1.
solidovat. Obrana i brankář Tottenhamu pomáhali ú- jediného úspěchu Pražanů byl v 46. minuté zápasu mužstvem Itálie: v Miláně 8:3, v Bolzaně 8:4, v Cortoku lehce zpracovanými přihrávkami a ne bezhla za stavu 0:2 Jelínek. Střetnutí řídil s velkými chy tině ď Ampezzo 10:3 a v Ortisei 6:2. Nejlepší výkon
podali Čechoslováci v posledních dvou zápasech, kdy
vými odkopy, jako tomu bylo u zadáků pražské Dukly. bami pro obě mužstva Dán Joergensen.
předvedli exhibici, na jakou budou místní diváci dlou
Na rozdíl od skvěle hrajícího domácího teamu čs.
Spolu s Tottenham Hotspur se do semifinále PEM
fotbalový mistr úplně zklamal. Na omluvu je snad probojovali Standart Lutych (vítězstvím nad Glas ho vzpomínat.
možno uvést, že Angličané jsou rozehraní, zatím co gow Rangers 4:1 a 0:2), Benfica Lisabon (vyřadila — Nejstarší člen čs. družstva stolního tenisu Andreav Československu je zimní přestávka. Nikdo však ne 1. FC Norimberk 1:3 a 6:0) a Real Madrid (rozhodu dis spolu s nejmladším Mikem získali v Brightonu
čekal, že osvědčené zadní řady Dukly dovolí soupeři jícím 3. zápasem na neutrální půdě v Paříži nad tu- titul mistra Velké Británie ve čtyřhře, když porazili
ve finále po velmi pěkném výkonu anglickou dvo
nastřílet tolik branek, a byla to právě obrana se zá rinským Juventusem 3:1).
jici Harison - Wright 3:1.
lohou, které přivodily katastrofu. Z jejich školáckých
— Mezistátní utkání s Anglií vyhráli pak čs. pingchyb padly už v nástupu dvě branky, které rozhodly
LYŽAŘSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA pongisté v Londýně přesvědčivě 4:1. Jediný bod
o rázu utkání.
ztratil čs. teamu Miko, který prohrál, s velkou nadějí
Známé polské středisko prvenství v závodě sdru britského stolního tenisu, Harisonem 1:2.
zimních sportů Zakopané ženém a jeho krajan EnKrasobruslařské mistrovství bylo
ve dnech 18. - 25. ú- gan dostal zlatou za vítěz — Fotbalisté Žiliny vyhráli sice 1. čtvrtfinálové utká
STŘÍBRNÁ A BRONZOVÁ MEDAILE
nora dějištěm lyžařského ství ve skocích na můstku ní soutěže “držitelů trofejí” doma s italskou Florenmistrovství světa v kla s kritickým bodem do tinou 3:2, podlehli však ve Florencií 0:2, čímž, byli
ČS. KRASOBRUSLAŘŮ V ŽENEVĚ
vyřazeni z druhého ročníku soutěže. Do semifinále
sických
disciplínách, kte 65 m.
Exhibicí mistrů Evropy skončil v neděli 4. března
se dále probojovaly: Atletico Madrid, Ujpešť Buda
V
závodě
na
30
km
ré
skončilo
očekávaným
v překrásné ženevské kryté hale 53. evropský šam
Skandinávců, protrhl cílovou pásku Fin pešť a Motor Jena.
pionát v krasobruslení a tanci na ledě, který byl pro úspěchem
— Do nejvyšší čs. hokejové ligy, kterou tentokrát
kteří
v
soutěži
mužů zís Mäntyranta. a skokanské
všechny účastníky jakousi generální zkouškou na mi
opustila mužstva Litoměřic a Litvínova, se kvalifi
závody
na
můstku
s
kri

kali
šest
ze
sedmi
zlatých
strovství světa v Praze. Ačkoli ještě u některých zá
kovaly teamy Sparty Brna (vrací se po jednoročním
medailí.
Tři
světové
pri

tickým
bodem
90
m
vy

vodníků bylo možno pozorovat, že se teprve dostá
působení v 2. lize zpět do nejvyšší soutěže) a Tatranu
hrál
suverénně
východo

máty
dostali
Švédové:
Asvají do vrcholné formy, mělo mistrovství Evropy v
Kolín.
Ženevě poměrně dobrou úroveň. Z loňských mistrů sar Roennlund vyhrál ly německý borec Helmutn —Na mezinárodních plaveckých závodech v Praze
obhájili prvenství pouze dva: Němci Kiliusová -Bäum- žařský běh na 15 km, Recknagel, který tak opa- vytvořili čs. plavci nové tři národní rekordy: Vágner
ler, kteří vyhráli soutěž dvojic, a 20letá Holanďanka Sixten Jernberg získal ti koval svůj velký úspěch z pražské Dukly zaplaval 100 m volný způsob za 56,3
tul mistra světa v lyžař z olympijských her ve
Dijkstrová.
vteřiny, Krček z Brna 200 m znak za 2:18,8 min. a
Po odchodu Francouze Gilletiho do řad profesio ském maratónu na 50 km, Squaw Valley.
Tobiášové z Bratislavy 100 m kraul za 1:06,4 min.
Sovětské
družstvo
se
a
švédské
kvarteto
bylo
nálů neměl jeho krajan A. Calmat ve volné jízdě kon
— Nejúspěšnějším borcem mezinárodních lehkoatle
kurenci a získal tak poprvé titul mistra Evropy. Če nejrychlejší ve štafetě na tentokrát muselo spokojit tických závodů na kryté dráze ve Východním Ber
jen
se
třemi
ženskými
4
x
10
km.
choslovák Karol Divín z Bratislavy, který vyhrál po
Norové si ze Zakopané úspěchy, v soutěži mužů líně byl finský tyčkař Nikula, který zdolal laťku na
vinné figury, nemohl pro nevyléčené zranění zajet
ho
odvezli dvě zlaté: Arne však nebylo schopno kon 471 cm, což je výkon o 1 cm lepší než je dosavadní
svou obvykle skvělou volnou jízdu, a musel se spoko
evropský rekord Němce Preussgera. Ve vrhu koulí
Larsen
získal
světové kurovat Skandinávcům.
jit jen se stříbrnou medailí.
v Berlíně zvítězil čs. representant Jiří Skobla (17,57
K velké výměně stráží došlo v soutěži tanečních
metrů), běh na 1 míli vyhrál Němec Herrmann v
párů, kde osmiletou nadvládu Angličanů přerušili
druhém nejlepším výkonu všech dob na kryté drá
“věčně druzí nebo třetí” francouzští manželé Jean
ze za 3:59,9 min., čs. skokanka Slezáková zvítězila
a Christine Guhelovi, kteří jsou i velkými favority
Téměř po čtyřměsíční přestávce otevřely se první výkonem 160 cm ve skoku vysokém. Čs. výškař Va
březnovou neděli opět brány stadiónů, aby na svých, lenta skočil 195 cm, kterýmžto výkonem obsadil tře
mistrovství světa v Praze.
Nejlepší volnou jízdu měl však čs. pár sourozenců ještě zasněžených hřištích přijaly fotbalisty k mi tí místo, a čs. sprintér Mikluščák běžel dvakrát 50 m
Evy a Pavla Romanových, kteří si z Ženevy od strovským zápasům sezóny, která bude probíhat ve za 6.2 vt., a byl tak až šestý.
vezli domů bronzovou medaili (po povinných cvi znamení světového mistrovství v Čile. Jistě úroveň — Vstupenky na všechny zápasy fotbalového mistcích byli až 4.). Velkou nadějí jsou i Jitka Babická zápasů se zlepší, hlavně proto, že všichni hráči, při rovství světa v Santiagu (stadión pojme 100.000 di
s Jaromírem Holanem, kteří obsadili deváté místo. cházející v úvahu pro representaci čs. kopané v Čile, váků) jsou už dnes, tři měsíce před zahájením, vy
Zklamání naopak připravily krasobruslařky, zvláš se budou snažit podávat dobrý výkon, aby si zajistili prodány.
— 19letý americký sprintér Robert Hayes zaběhl
tě Jana Mrázková, která loni získala bronzovou letenky na tento vrcholný světový podnik.
Utkání 1. kola skončila vítězstvími domácích teamů, na otevřené dráze university Miami na Floridě 100
medaili. Letos se umístila až osmá.
pouze obhájce titulu mistra republiky Dukla Praha yardů v čase 9,2 vt., čímž vyrovnal světový re
si přivezla domů jeden bod ze Žiliny, kde remisovala kord svého krajana Franka Budda.
2:2. Tak RH Bratislava deklasovala doma Bohemians — Sourozenci Marie a Otto Jelínkovi, kteří se zú
4:0, Kladno porazilo Préšóv 2:0, Nitra vyhrála šťast častní mistrovství světa v krasobruslení v Praze, zís
ně nad Plzní 1:0, utkání Trnava - Kr. Pole skončilo kali už podruhé titul mistrů Kanady v soutěži kravítězstvím slovenských fotbalistů 5:3, Slovan Bra sobruslařských párů.
tislava prohrál v Ostravě 0:2, Hradec Králové zví
tězil po dramatickém boji nad pražskou Spartou 3:2.
HLAS DOMOVA
Tabulka 1. čs. ligy po 14. kole: 1. Dukla Praha 20
Vychází
čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
bodů (skóre 47:14); 2. RH Bratislava, 3. Ostrava (oba
Adresa: Hlas domova,
po 17 bodech); 4. - 6. Bohemians, Plzeň a Nitra (po
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
16 bodech); 7.-8. Slovan Bratislava a Hradec Krá
Telefon: 42 - 5980
lové (po 15 bodech); 9.-12. Prešov, Žilina, Trnava
a Kladno (všechna mužstva po 12 bodech); 13. Spar PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8./-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
ta Praha 11 bodů, 14. Kr. Pole 5 bodů.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL. ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
sdělíme na požádání obratem.

Debakl v Londýně

- - Ve zkratce - -

::

Fotbalová liga

::

