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Likvidace Salanových teroristů začala

Konec francouzského Alžírsko
"OAS udeří kdy se jí zachce, kde se jí zachce a proti komu se jí zachce”,
hlásaly letáky teroristické organisace generála Salana.
Nebyly daleko pravdy. De Gaulleovi stoupenci v Alžírsku byli "zatý
káni” a popravováni ve jménu OAS (Tajné armádní organizace). Dopiso
vatelé zahraničního tisku byli ve jménu OAS vykazováni ze země. Milióny
franků v alžírských bankách byly "zkonfiskovány” — ve jménu OAS. Zá
možní obyvatelé Francie byli ve jménu OAS "oficielně vydíráni. Uniformo
vaní teroristi "přebírali” v Alžírsku i ve Francii armádní zbraně — ve jmé
nu OAS. Plastické bomby denně vybuchovaly a zabíjely v Alžírsku, Fran
cii i v pařížských ministerstvech. Všechno ve jménu OAS. Zdálo se, že
OAS opravdu může udeřit proti komukoliv, kdy a kde se jí zachce. Dnes,
kdy de Gaulleovi věrná francouzská armáda zahájila vyhlazovací operace
proti Salanovým stoupencům, je to těžké pochopit.

a kde se jim zachtělo.
V době psaní tohoto
komentáře byly zajaty ti
síce Salanových stoupen
ců, včetně jeho zástupce
generála Jouhauda. Za
týkání pokračuje v Al
žírsku i ve Francii.
Soumrak OAS započal.
Murder incorporated

Jak už to obyčejně bý
vá, všichni nemáme na
Salana a jeho teroristy
týž názor.
Najdou se lidé, kteří
budou považovat jeho
záškodníky za hrdiny a
Salana za velkého bojov
níka proti komunismu.
Ti lidé si však pletou ko
munismus s nacionalis
mem a vraždu s hrdin
stvím.
(Pokračování na str. 2)

Pak přišly dva roz Francie na vlásku, pro
kazy. Salanův, který na tože už příští okamžiky
řizoval, aby byla papíro musely zodpovědět roz
vá hrozba francouzské hodující otázku, na čí
armádě uvedna ve sku straně leží sympatie fran
tek, a de Gaulleův, který couzské armády.
říkal stroze, že Salanova Rozhodnutí na sebe ne
Krvavý mír
OAS musí být bezod dalo dlouho čekat. Jed
Nikoho příliš nepře kladně a nemilosrdně notky v Alžírsku po
kvapilo, že uzavření mí zničena.
slechly svého presidenta
ru mezi Francií a alžír
V té chvíli visel osud a udeřily proti OAS kdy
skou prozatímní vládou
v exilu přineslo relativně
Přízrak Evropského hospodářského společenství
větší krveprolití
než
předcházející konflikt.
OAS byla postavena
V očích každého komunisty znamená ustavení Evropského hospodář
před hotový fakt a mu
ského
společenství hrozbu daleko nebezpečnější, než jakou je Severoatlan
sela přikročit k větší ak
tické
obranné
společenství. NATO neslo západní jednotu na bodácích.
ci. Začalo to "mobilisací'
jejích stoupenců a výz Evropský společný trh vytváří obranné společenství daleko nebezpečnější
vou francouzské armádě, pro komunisty, protože vytváří společenství mnohem solidnější.
Jedno je však jisté: bu ství. Projevilo zájem o
aby se buďto přidala k
Komunisté mohou do
OAS nebo vyklidila Al úpadku vykládat, že tu dou musit znova přesvěd napojení, nikoli o člen
žírsko, jinak že bude po jde o společenství sobců, čovat oblíbené "masy”, ství, které je zatím vy
važována za nepřítele, kteří se rozhodli společné které zatím vytvořením loučeno.
který musí být zničen.
vykořisťovat.
Evropského hospodář Napojení a připojení
ského společenství neu
Evropští
neutrálové
trpěly, a které z něj pa jsou jednotní v tom, že
Oklikou k Barákovi
trně budou mít v dohled takové "napojení” nezna
Z československých novin je zřejmo, že ani ústřed né době prospěch.
mená přistoupení k ně
ní výbor strany neví ještě přesně, z čeho obvinit
Zfušovaný útok
jakému paktu, protože v
bývalého ministra vnitra Rudolfa Baráka. Antonín
Novotný řekl v Bratislavě, před svědky víc, než je
každém jednotlivém pří
Dokonce
se
zdá,
že
bu

dnes ochotna potvrdit Československá tisková kan
padě rozhodují podmín
celář. Barák byl v Bratislavě obviněn z velezrady, a de třeba profesionálních
potom vypuklo ticho. Dnes tu a tam československé idealistů komunistického ky smlouvy, o stupni na
komunistické noviny se zmíní o neblahé činnosti se ražení, kteří obětují zdra pojení neutrálního státu
sazeného ministra' vnitra. Vždy ho představují spíš vou prosperitu historic na Evropské hospodářské
jako finančního upíra a defraudanta než politického
společenství.
kému materalismu.
provinilce.
Čs. ministr zahraničí
Rudé právo z 15. března tr. je školním příkladem.
Ministr zahraničí Čes
Uveřejnilo úvodník s názvem “Komunista příkladem koslovenské socialistické vyrazi' proti takové úodpovědnosti za svěřené úkoly”, který začíná sladkou
mluvě předčasně. Poskytl
teorií, přechází na chyby obskurního předsedy ob republiky Václav David interview redaktoru Ru
je
takový
profesionální
skurního jednotného zemědělského družstva, aby
skončilo obviněním Rudolfa Baráka z pohnutek níz idealista. Jeho první ú- dého práva, ve kterém
kých a nečestných:
tok proti Evropskému denuncoval rakouský zá
“.... i v případě bývalého ministra vnitra Bará
jem o napojení do hos
ka, který zneužil své funkce a při hospodaření s pe hospodářskému společen podářského společenství
ství
byl
však
hanebně
zněžními prostředky se dopustil rozkrádání socialis
takovým způsobem, který
tického majetku a dalších činů neslučitelných s na fušovaný.
umožnil rakouské vládě
šimi zákony. Také on se bude s plnou vážností a
Davidovo vystoupení protestovat proti porušo
odpovědností zodpovídat za své činy, které jsou v
rozporu s morálkou komunisty a člena socialistické bylo namířeno proti Ra vání
diplomatických
společnosti.”
kousku, tedy sousednímu zvyklostí a proti vměšo
Jestli to tak doopravdy dopadne, pak budou čes- státu, vázanému mírovou
vání se do vnitřních zá
koslovenští komunisté novátory: Barák bude první
komunistický ministr vnitra, který bude souzen pouze smlouvou dodržovat ne ležitostí Rakouska.
pro devizové přestupky. Jako by Barák organizoval utralitu.
Václav David v po
jen pašování toaletního papíru do ciziny se slevou Rakousko spolu se Švý
skytnutém
interviewu si
místo agentů. Jako by kterýkoli komunistický mi carskem projevilo zájem
sice pochválil, že se zpev
nistr vnitra nemohl být obviněn ze zneužití fondu,
které oficielně trčí ve státním rozpočtu pod mlhavou o asociaci k Evropskému nily přátelské styky mezi
hlavičkou: Kultura, Rozvoj, Pokrok, Vzdělání.
hospodářskému společen- (Pokračování na str. 2)

Vysvětlit se to dá snad
jenom tím, že slušní
Fracouzi váhali uhodit
neslušné Francouze je
nom proto, že to byli ta
ké Francouzi.

Československá intervence

Souhlasíme s Togliattim, který doznal, že
prostě nechápe např. přejmenování Stalingradu,
města, jehož jméno je spojeno se slavným ví
tězstvím ve válce proti hitlerismu. spíše než s
osobností pološíleného diktátora. A rozhodně
souhlasíme s těmi čelnými funkcionáři KSČ,
kteří se původně vyslovili proti posmrtné de
gradaci tělesných ostatků Gottwaldových. Sou
hlasíme, že to byl hanebný a kromě toho také
zbytečný čin a projev udýchaného patolízalství.
Svědectví č. 16, 1962

PO PŘÍLIVU ODLIV
V době mezi koncem druhé světové váky a za
čátkem komunistické vlády v Československu jsme
většinou měli neotřesitelnou důvěru v západní neporazitelnost. Vítězství komunismu u nás jsme pova
žovali za přechodné stadium, jehož trvání nemůže
být příliš dlouhé.
Náš tehdejší optimismus se dá poměrně snadno
vysvětlit.
Před očima jsme měli komunismus se všemi jeho
nedostatky. Viděli jsme hrůzu jeho brutálního cha
rakteru i grotesknost, která vznikla při konfrontaci
marxistické teorie s praktickým životem. Mohli jsme
si téměř sáhnout na důkazy jeho prolhanosti, znali
jsme z první ruky jeho selhání.
Naše představy o Západě už nebyly tak autentic
ké. Víra v demokracii z nás činila pokrevní příbuz
né západního světa, ve vzduchu bylo pořád ještě
čerstvé vítězství nad totalitním fašismem a ani histo
rie velkého vítězství první světové války ještě tak
nevybledla. Za obzorem západoevropských demokra
cii se pak rýsoval velký obraz Spojených států ame
rických, “země neomezených možností a jediné oprav
dové velmoci světa”.
S odstupem doby jsou slabiny našeho tehdejšího
hlediska očividné. Znali jsme komunismus, ale neznali
jsme Západ. Nechápali jsme, proč demokracie s “ab
solutní” zbraní váhá té zbraně použít proti novému
nepříteli svobodného života. Nedovedli jsme si ještě
spočítat, že by demokracie téměř přestala být de
mokracií a sama se znehodnotila, kdyby ji byla po
užila.
'
Pak jsme se rozhodli pro čistší vzduch a opustili
zem, která nám sice dala život, ale jejíž atmosféra
přestala být pro svobodymilovného člověka dýchatelná.
Náš názor na světovou situaci se pak začal pomalu
přesunovat z jednoho extrému do druhého. Z pře
hnaného optimismu jsme začali přecházet k přehna
nému pesimismu.
I to byl celkem pochopitelný proces. Změnila se
scéna a vlivy, které působí na myšlení člověka, opsa
ly téměř úplný kruh.
Před očima jsme najednou měli všechny “slabiny”
demokracie: její těžkopádnost, její nerozhodnost, je
jí nechuť k násilnému řešení a její rozhádanost.
A zase, nechápali jsme ještě, že by demokracie
bez těch “slabin” nebyla demokracií, protože řetě
zové srážky svobodných názorů musí nutně vést k
těžkopádnosti a nerozhodnosti. Nerozuměli jsme ještě
tomu, že právo na vlastní hledisko musí vypadat
ve svých důsledcích rozhádaně. A nechápali jsme,
že pravému demokratu musí být násilí vnuceno, pro
tože jinak hledá mechanicky demokratické řešení
dohodou i tam, kde taková dohoda není možná. Ne
věděli jsme ještě, že všechny ty zdánlivé slabiny
jsou nutným předpokladem tříbení, že jsou důle
žitou součástí pomalého organického zlepšování.
Zapomněli jsme tentokrát lekce historie, které do
kazují, že se převaha demokracie nikdy neprojeví
přes noc, že potřebuje čas, ale že se nakonec vždyc
ky projeví tak jisté, jako že po noci přichází den.
Proti tomu klamnému obrazu demokracie jsme
začali vidět nový a stejně falešný obraz komunismu.
Dali jsme se zaslepit sputníky, nové úspěšné výboje
postupně zamlžily naše přímé osobní poznatky.
Pesimismus a politický cynismus staly se u větši
ny z nás zvykem, jehož se jen těžko zbavujeme.
Tak nějak došlo k tomu, že v roce 1962 nedove
deme často nic jiného než čekat, kdy svoboda pod
lehne v Berlíně, kdy padne Vietnam, kdy bude 2komunisována Afrika, kdy padne další země latinské
Ameriky, a kdy Rusové jako první přistanou na mě
síci.
Dostali jsme se přesně do takového stavu, v jakém
nás komunisti chtějí mít. Většina z nás už vůbec
nevěří, že svoboda v Berlíně třeba vůbec nepadne,
že nová americká strategie může zachránit Vietnam,
že se komunistické pronikání v Africe téměř nehýbe
(Pokračování na straně 2)
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Likvidace OAS v Alžírsku
(Pokračování se str. 1) Konec Algérie Francaise rální i mocenský status níž patří také "barevné”
trikolory, jíž se tolik o- civilisace staré Číny, sta
OAS se dopustila kaž
Jejich celková posice háněli.
rých Asyřanů, Peršanů
dého zločinu, jehož se v
dvacátých letech dopouš se však držet nedá. Sym
Jejich postoj nebyl ani Egypťanů atd. Ani Vertěli gangsteři ve Spoje- patie končí u vraždy.
antikomunistický.
Byl woerd, ani Faubus z Ar
Nic z toho, co bylo ře prokomunistický, protože kansasu by nedokázali
ných státech. Dopustila
se vražd nevinných lidí, čeno, nemůže plně ospra nic tak neprospívá komu přesně oddělit, kde vlast
děti nevyjímaje, dopusti vedlnit metody a cíle nistickým plánům jako ně končí barevná a za
la se vyděračství, loupež OAS.
poslední zbytky kolonia číná bílá civilisace.
Stanovisko Salana a lismu, jimiž se tak dobře Všichni bychom si te
ných přepadení a loupení
bank.
jeho spolupracovníků ne zesměšňují vyhlašované- dy měli uvědomit, že v
Alžírsku nejde ani o slá
Svých zločinů se do bylo ani morální ani rea ideály svobody západní
vu Francie, ani o zápas
listické. S právem na se- demokracie.
pouštěla proto, aby si u- beurčení se těžko disku
s komunismem, ani o za
Bílá civilisace
držela v Alžírsku privi tuje. Žádná moc na svě
chování "bílé civilisace”
Ani otřepané heslo zá v Africe. Jde tam o na
legia, která jí nepatří.
tě nemohla v těchto le

Člověk může sympatisovat s Evropany, kteří
se v Alžírsku narodili a
kteří je proto považují
za svůj domov. Je možno
sympatisovat s lidmi, kte
ří se nesnadno loučí se
starým zkamenělým řá
dem, třeba to byl řád
těžko ospravedlnitelný.

Dá se sympatisovat s obavami bílých obyvatel
Alžírská, kteří se dívají s
nedůvěrou na budouc
nost v novém samostat
ném státě.

tech udržet "Algérie
Francaise” na dlouhou
dobu. Jejich stanovisko
nebylo francouzské. By
lo protifrancouzské, pro
tože znehodnocovalo mo-

pasu za "bílou civilisaci”
dlouho neobstojí, proto
že není bílé civilisace.
Tak zvaná "bílá civili
sace” je jenom jednou
částí jediné civilisace, k

plnění oprávněných ná
rodních tužeb původních
obyvatel Alžírská.
Čím dříve k němu dojde, tím lépe pro celý
svět.
-kw-

Československá intervence
(Pokračování se str. 1)
oběma zeměmi a že došlo
k několika "vzájemně vý
hodným” smlouvám v
oblasti
hospodářských
styků.
Pak se však rozlítil na
Evropské
hospodářské

LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 22. dubna 1962
Začátek 3.30 odp., konec v 1,1.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
J í d 1 o — P i t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Naše rovy
TYROLÁCKÁ
ELEGIE
Dne 7. ledna tr. v kurzivě "Knížepán by měl
radost” a znovu 5. března ve fejetonu "Tyrolský
klobouk” jste kritizovali novou módu tzv. tyrol
ských klobouků. Proč se vůbec vyrábějí?
Jan Hrstka, Praha 10.
Ministerstvo vnitřního obchodu odpovídá: Již
v lednu roku 1961 provedlo Sdružení textilního
obchodu u výrobního podniku Tonak i u ob
chodního podniku Oděvy opatření, aby uvedené
klobouky nebyly v prodeji. “Tyrolské” klobou
ky pocházejí ze zakázané výroby prodejen druž
stva VKUS. Jelikož, i přes upozornění minis
terstva vnitřního obchodu a Sdružení textilního
obchodu provádělo výrobní družstvo VKUS i
nadále úpravy některých klobouků sportov
ních tvarů (myslivecké a rybářské) na tzv. "revanšáčky’’, projednal náměstek ministra vnitř
ního obchodu soudruh Růžička s Ústředním
svazem výrobních družstev zákaz nejen výroby,
ale i úpravy těchto klobouků. Ústřední svaz
výrobních družstev vydá přísný zákaz výroby
a úpravy všem provozovnám. Současně byl dán
pokyn Státní obchodní inspekci, aby provedla
prověrku prodejen klobouků s tím, aby do
hodnutá opatření byla dodržena i na prodej
nách.
Práce, Praha 7. března 1962

společenství a na "intri
ky” západních kapitalistů
Má to pozadí

"Jako účastníci státní
smlouvy o obnovení ne
závislého a demokratic
kého Rakouska pozorně
sledujeme diskusi, která
v současné době probíhá
k zahájení jednání o při
pojení Rakouska k Ev
ropskému hospodářské
mu společenství. . .
Mluví se při tom mno
ho o hospodářských otázkách. Avšak je vše
obecně známo, že v tom
není podstata věci.
Představitelé a propa
gátoři Evropského hos
podářského společenství
nenechávají nikoho na
pochybách, že toto slože
ní sleduje vojenské a po
litické cíle.
V poslední době činí
kapitalistické monopoly
na Západě urychlené
kroky k tomu, aby Ev
ropské hospodářské spo
lečenství bylo dobudová
no jako součást agresiv
ního Severoatlantického
paktu.
Takové snahy jsou na
mířeny proti mírumilov
né spolupráci mezi náro
dy a proti bezpečnosti, a
mám-li na mysli neutrál
ní země, jsou v hlubokém
rozporu s jejich přijatou
zahraniční politikou . .

2.4.1962

Po přílivu odliv
(Pokračování se str. 1)
z místa, že se možná komunismus ztratí z Kuby
dříve, než se zachytí v jiném státě latinské Ameriky,
a že dnešní americký raketový program už teď
ohrožuje prvenství Sovětů v pronikání do vesmíru.
A přece, nic z toho není nemožné. Pro spásu jas
nějšího obrazu a odpoutání se od zbytečného pe
simismu je třeba zapomenout na obraz, který nosíme
v hlavě. Je třeba se znovu pořádně podívat na svět
kolem nás a začít ještě jednou s čistým plánem.
Co uvidíme ?
Ruský náskok v raketových střelách se rapidně
zmenšuje, existuje-li ještě vůbec. Spojené státy jsou
vojensky téměř ve všech směrech daleko silnější než
SSSR. Jedinou výjimku činí pozemní konvenční ar
mády a i tam nová vláda rychle dohání, co její
předchůdci zameškali. Rostoucí hospodářská pros
perita Západu kontrastuje ostře s hospodářskými po
tížemi komunistického světa. Ve svobodné Evropě
probíhá epochální sjednocovací proces. V komunis
tickém táboře začalo štěpení, jehož šíření se zdá .ne
odvratné. A v samotném středu komunistického im
péria - Kremlu, probíhá zápas o moc, který přirozeně
nijak nepomáhá komunistickému vedení studené
války.
Tím nechci tvrdit, že už je všechno vyhráno. Při
jdou ještě těžké zkoušky, dostaví se další místní po
rážky. Po zvážení všech okolností se však dá i bez
přehnaného optimismu říci, že komunistický příliv
přesáhl svůj kulminační bod.
A zákon přírody říká, že po přílivu musí přijít
odliv.
‘
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Diplomatický útok

Rakouská vláda se při
rozeně ohradila a zcela
právem prohlásila, že se
čs. ministr zahraničí vmě
šuje do vnitřních záleži
tostí neutrálního státu.
Rakousko také prohlá
silo, že nemůže souhlasit
s obsahem čs. noty, v níž
čs. vláda protestovala
proti "připojení” Rakou
ska k Evropskému hos
podářskému společenství
s "ohledem na vedoucí
roli
Západoněmecké
spolkové republiky” v
tomto společenství.
Vídeňské noviny Die
Presse k tomu dodávají,
že korunu tomu všemu
dodalo ujištění Václava
Davida, který prý při
předávání zmíněné noty
rakouskému vyslanci do
dal, že čs. vláda nepo
mýšlí "zatím” na zveřej
nění čs. noty.
Ale ještě dříve, než
Rakušané mohli notu
přečíst, objevil se v Ru
dém právu částečně cito
vaný interview čs. zahra
ničního ministra, který
nehodlal uveřejnit diplo
matickou notu, ale zato
grobiánský útok na ne
utrální stát.
Politické důsledky v
Rakousku samém si mů
že každý lehko spočítat.
FEC/vm

ZE DNE NA DEN
18.3. President Kennedy
navrhl, aby Spojené státy
a SSSR spolupracovaly na
pěti projektech meziplane
tární povahy.
— V Evianu byla podepsána dohoda o příměří
v Alžírsku.
— Francouzská tajná vo
jenská organizace OAS
vyhlásila v Alžírsku tzv.
prozatímní vládu pod ve
dením generála Raoula
Salana.
— V Sovětském svazu se
konaly “volby” do Nejvyššího sovětu.
— Na syrsko - izraelských
hranicích došlo k boji, při
němž mělo podle syrských
zpráv zahynout 200 izrael
ských vojáků.
19. 3. V argentinských vol
bách získali přívrženci bý
valého diktátora Perona
nejvíce hlasů.
— Argentinská vláda usta
novila federální adminis
trátory, aby převzali moc
v pěti oblastech, ve kte
rých vyhráli Peronovi pří
vrženci.
— President de Gaulle oznámil
francouzskému
parlamentu, že se bude
8. dubna konat plebiscit,
který má schválit postup
vlády v Alžírsku.
21. 3. Ženevská konference
17 národů vyzvala Francii,
aby se připojila k jednání.
Francouzská vláda odmít
la se zúčastnit, poněvadž
pokládá konferenci za zby
tečnou.
— Argentinská vláda pre
sidenta Frondíziho resignovala.

PŘIPRAVUJETE
SE
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

22. 3. V Jerusalémě začal
Nejvyšší soud projednávat
Eichmannovo
odvolání
proti rozsudku smrti.
— Konference ministrů tří
mocností v Ženevě skon
čila bez dohody.
— V New Yorku jednají
zástupci Holanďanů a Indonésanů o budoucnosti
Západní Nové Guineye.
25.3. Sovětský svaz žádá
v Ženevě, aby Západ vy
klidil západní Berlín.
— V Londýně bylo zatčeno
1100 lidí, kteří demonstro
vali proti britské politice
o zkoušení jaderných
zbraní.
26. 3. Francouzové zajali
v Oranu generála Jouhada, druhého nejvyššího ve
litele tajné vojenské orga
nizace OAS.
— Indonésie přerušila jed
nání s Holandskem o Zá
padní Nové Guiney.
— Britský ministr národní
obrany prohlásil, že Velká
Británie v dohledné době .
nevyklidí
singapurskou
základnu.
— Francouzská policie po
střílela 61 civilistů a zra
nila 186 při protivládních
demonstracích organizace
OAS v Alžíru.
27. 3. V Paříží byl zatčen
plukovník de Sarrazin, je
den z vůdců OAS.
— Holanďané zesilují obranu v Západní Nové
Guiney.
28.3. Averell Harriman,
americký státní podsekretář pro záležitosti Dálného
východu, při návratu z Asie prohlásil, že rozvoj čín
ského klíčového průmyslu
se prakticky zastavil, pro
tože Sovětský svaz skon
čil hospodářskou pomoc
komunistické Číně.
29. 3. Syrská armáda od
stranila presidenta Nazim
el Kudsi a zmocnila se vlá
dy.
— Argentinský president
Frondizi byl zatčen a na
jeho místo nastoupil Jose
Maria Guido. Armáda, kte
rá svrhla presidenta Frondiziho, je odhodlána ne-
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HLAS

ČESKOSLOVENSKO

DOMOVA

VE ZKRATCE

— Další změna v čs. vládě: la pod taktovkou A ing. F. Kord, náměstek mi
Antonín Novotný zprostil Krombholce symfonickou nistra hutního průmyslu
ministra hutního průmys báseň B. Smetany “Tá ing. J. Krejčí (zatím už
lu ing. M. Šmoka funkce bor”.
jmenován ministrem), dr.
a na jeho místo jmenoval — Čs. výstavní společnosti ing. A. Kuchař, ředitel
ing. J. Krejčího.
pro zahraniční obchod u- velkodolu v Karviné, mi
— Londýnský Čechoslovák zavřely ha mezinárodním nistr strojírenství K. Po
oznamuje, že v souvislosti veletrhu v Lipsku “obcho- láček, ing. J, Pučík, mi
se zatčením bývalého mi dy se zeměmi socialistické nistr chemického průmys
nistra vnitra Rudolfa Ba ho tábora v hodnotě 760 lu atd.
ráka bylo zatčeno na 80 miliónů korun.”
— Deset dní trvalo Česko
osob. Jedním ze zatčených — Děti z ČSSR zaslaly slovenské tiskové kance
prý je generál .František
láři, než se odhodlala vyKalivoda, velitel tzv. Ve spontánně hračky dětem .dat zprávu o vojenském
zavražděného
konžského
řejné bezpečnosti (VB).
min. předsedy Patrice Lu- puči v Barmě, vedeném
— Československá hudba mumby. Lumumbova ro generálem Nei Wihem.
ztratila hned dva výborné dina žije tč. v Kahýře. Dě Zpráva lakonicky oznamu
hudebníky dirigenta ope- ti byly hračkami velmi je, že vláda ČSSR “si pře
ry Národního divadla v potěšeny a vzkázaly dě je pokračovat v rozvíjení
Praze Zdeňka Chalabalu tem v ČSSR, které čtou a prohlubování přátel
a hudebního skladatele Rudé právo, že se vyna ských styků s Barmským
Otakara Jeremiáše. Jere snaží zasloužit si hračky svazem k prospěchu obou
miášovi bylo 70 let, Cha- dobrým prospěchem ve zemí a v zájmu upevnění
míru.”
labalovi 63.
škole.
— Rudé právo se rozhně
— V Praze bude letos po — Čs. delegace na odzbro- valo na divadlo v Hradci
řádána světová keramická jovací konferenci v Žene Králové, které uvedlo prů
výstava. Bude se konat v vě je vedena ministrem bojnou komunistickou atzv. čs. pavilonu, který zahraničí Václavem Davi gitku s názvem “To ne
byl přenesen do Prahy do dem. Dalšími členy dele chce klid”. Autorka se jme
Stromovky ze světové vý gace jsou náměstek mi nuje Marie Kubátová. I
stavy v Bruselu.
nistra zahraničních věcí kritik Rudého práva při
dr. J. Hájek, generálma znal, že ledacos je “nad
— Československé Národ jor
E. Pepich a zástupce sazeno”, a že “smíchem
ní shromáždění vykonalo odboru
MZV dr. M. Žemla. vyvolávaným
drobnými
opět akt hlubokého státnictví jeho zahraniční — Delegace čs. televise se jednotlivostmi jsme se . . .
výbor doporučil plénu účastnila jednání meziná soustavně vzdalovali, myš
schválení smlouvy o An rodního sdružení Intervize lenkovému jádru kome
tarktidě (z. roku 1959). a přivezla si bohatou ko die, kterému už autorka
Jeho předsednictvo také řist: ze Sovětského svazu zůstala mnoho dlužna”.
vyhlásilo volby v uvolně bude přenášen II. mezi Prostě chce to klid.
ných poslaneckých obvo národní festival P. I. Čaj- — Soudruh Josef Machek.
dech, které se budou ko kovského a vystoupení so předseda Krajské odboro
nat 20. května. Potrefené větských baletních uměl vé rady Jihočeského kra
obvody: Praha 1, Blansko, ců, reportáž z redakce so je, vedl čs. delegaci na od
větského deníku Pravda borářský sjezd východo
Humené.
na oslavu 50. výročí jeho německých komunistů, po
— Na pohřbu Zdeňka Ne založení,
polská televize řádaný v Lipsku.
jedlého se sešla elita: čest k tomu a ruchu
přispěje — Antonín Novotný zaslal
nou stráž u rakve stáli: J. snímky z Chopinova
 výroční blahopřejný tele
Dolanský,
Z. Fierlinger, diště. Jedině Maďaři ro
gram presidentovi Ghan
se
J. Hendrych, A, Novotný, vytáhnou “bohatým est ské republiky NkrumahoO. Šimůnek, V. Široký, L. rádním programem”.
vi, v němž pravil, že tato
Jankovcová, J. Piller, R.
spolupráce “přispívá k
Strechaj, V. Koucký, A. — Antonín Novotný jme rozvoji obou zemí”.
Neumann, J. Plojhar, F. noval členy nové Státní — Pražský rozhlas znovu
Kahuda, L. Štoll, V. Do komise pro rozvoj a ko napadl obchodování s tubiáš, dr. J. Němec. Smu ordinaci vědy a techniky. zexovými poukázkami a
teční projev pronesl vlád Jejím předsedou se stal uvedl dokonce i běžný
noucí ideolog strany Jiří místopředseda vlády J. kurs: za 1 tuzexovou ko
Hendrych. Pohřeb vyšel z Dolanský, jeho náměstky runu se nabízí 5 - 6 Kčs
Národního divadla a pro se stali bývalý ministr ing. v cenné socialistické mě
šel Národní třídou na M. Šmok a prof. dr. F. ně.
FEC/Č/PEN
Můstek, odkud byla rakev Brabec, členy jsou: před
seda
kolegia
.matematiky
převezena do Strašnické
Vyrovnejte laskavě
ho krematoria. V krema při Čs. akademii věd a
toriu hrál na rozloučenou umění M. Katětov, náměs
PŘEDPLATNÉ
orchestr Národního divad tek ministra zemědělství

Nápadně slavné oslavy 15. výročí Československo - polské spojenecké smlouvy

Nerozborná družba
Ani nejpovrchnější pozorovatel by nemohl přisvědčit tvrzení, že Česko
slovensko - polské vztahy od druhé světové války se podobaly vzorné slo
vanské družbě. Hned od konce války se českoslovenští komunisté snažili
postavit neviditelnou přehradu mezi Polskem a ČSR. Důvod byl jedno
duchý: v Polsku ještě tehdy existovala poměrně silná Armija krajowa a
silné protikomunistické podzemí. Pak přišla fáze Bierutova. To už byla ČSR
zbolševizována a stalinisté z Prahy si podávali ruce se stalinisty z Varšavy.
Ale stále byly polské poměry natolik odlišné, že pražská vláda nerada viděla
něiaké lidové bratření.
Po roce 1956 bylo Pol
Zdravice tvrdí, že Čes nový místopředseda vlá
sko pro Čechoslováky koslovensko - polská dy Piller, David a "dal
zcela tabu, zatím co se smlouva je ''výrazem vů ší členové vlády”.
gomulkovci nenamáhali le lidu obou našich ze
Podle zprávy ČTK mě
zakrýt své opovržení čes mí jít společně v bratr la oslava "velmi srdečný
koslovenskými posluho ském přátelství cestou ráz a proběhla v duchu
vači Sovětského svazu. budování nového života bratrských vztahů a spo
Došlo sice k oficielní našich národů v socialis lupráce mezi polským a
československým li.dem”.
návštěvě polské vládní mu”.
Nota
dále
zdůrazňuje,
V Bratislavě se konala
delegace v Praze, a Var
že
"v
současné
době
vy

oslava
v Polském kultur
šava vyslala jednoho z
nejzuřivějších polských víjejí obě země společně ním středisku. Ve Var
stalinistů do Prahy za se Sovětským svazem a šavě pořádal večírek čs.
vyslance, ale z polské ostatními socialistickými velvyslanec generálmajor
zeměmi v duchu lenin O. Jelen. Charakteristic
strany byla stále cítit ne
ských principů veškeré ké je, že na varšavském
důvěra.
úsilí k vyřešení nejdů večírku promluvil za Po
Nerozborná družba
ležitější otázky součas láky jenom předsedá polProto tím groteskněji nosti - všeobecného a ú- sko-českoslovenkého vý
vypadají dnes pokusy plného odzbrojení, a tím boru pro hospodářskou
československé
vlády i zabezpečení míru pro a vědeckotechnickou spo
lupráci Jaroszewicz.
představovat "nerozbor- lidstvo”.
nou. družbu českosloven Neselhávající důvod
Na tolik hřmotu to by
ských národů s národem
la
nápadně studená osla
Přirozeně, že nemohla
polským”.
va.
Rudé právo se sice
zůstat nezmíněna němec
Zastírají jenom to, že ká otázka a její řešení: zmiňuje o tom, že výročí
čs. polské styky jsou "cestou uzavření mírové podepsání smlouvy ..bylo
dnes většinou motivová smlouvy s Německem a v Polsku "v několika prů
ny potřebami Rady vzá normalizací situace v Zá myslových centrech a
podnicích, které vznikly
jemné hospodářské po padním Berlíně.”
moci a závazky, vyplýva
V československé notě, společným úsilím a. z
jícími z členství ve Var je zajímavá jenom ma prostředkůobou zemí ně
šavském paktu.
ličkost: nemluví se v ní co které stále i všestranně
Antonín Novotný a o vedoucí úloze Sovět spolupracují s podobný

Viliam Široký vyslali le
tos mnohou pozdravnou
notu prvnímu tajemní
kovi ÚV Polské sjednocené dělnické strany Gomulkovi a předsedovi
Státní rady Cyrankiewiczovi.

Už na ně došlo!
Už na ně došlo, na kantory! Už úpějí a skří
pají zuby! Takhle:
"Obracím se na vás jménem celého učitel
ského sboru”, píše zhrzený kantor Arnošt Onderka pražským Učitelským novinám, "obra
cím se na vás s rozhořčením, protože jsme
jednou ze škol, jimž nebyly vůbec dodány blan
kety na vysvědčení, takže jsme nuceni ukončit
první pololetí jen provizorně. Připomínáme, že
jsme si na příslušném formuláři objednali tis
kopisy hned počátkem listopadu. Dne 2. ledna
1962 jsme objednávku urgovali doporučeným
dopisem...” To je jim ovšem podobné.
A kantor Josef Janík skřehotá: "A nemys
lete si, že jsme se o vysvědčení nestarali! Už
3. listopadu 1961 jsme objednali potřebný po
čet blanketů u Služby škole v Brně. Odpovědě
li nám dopisem, datovaným 9. listopadu že ne
máme spěchat, že nám v prosinci zašlou tisko
pis na objednávku. Tím ovšem všechno zhaslo.
V prosinci nepřišlo od Služby škole nic a my
jsme sami opět tloukli na dveře hned po vá-
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nocích. Zase ticho. V Učitelských novinách
ze 4. ledna 1962 jsme četli zprávu, že od 1. led
na přebírá zásobování škol tiskopisy Statistické
a evidenční nakladatelství v Praze. Hned 9. led
na jsme tedy žádali vysvědčení tam, ovšem
marně.”
Plesem pro oko je následující zpráva Uči
telských novin: "Zjistili jsme, že ve Statistic
kém a evidenčním nakladatelství jsou celé stov
ky objednávek, které ještě nebyly vyřízeny...”
Ke dni 2. ledna 1962, kvílí Učitelské noviny,
byla vyexpedována vysvědčení pouze dvěma
českým krajům. A klade se otázka: "...jak
přijatelně vysvětlit rodičům i žákům fakt, že
nejsme schopni dodat jim v řádném termínu
vysvědčení, na něž mají plné právo, zvláště když
bylo zrušeno jedno klasifikační období!”
A tak to čtu a divý smutek mne jímá, smu
tek těch, kdož příliš časně se narodili. Jsem,
bohužel, študák byvší. Ale potom: přijít za
kapitalismu domů bez vysvědčení a ještě s drzou
výmluvou znamenalo vyhlášení práva útrpného.

ského svazu. Ta je zase
obsažena v odpovědi pol 
ských komunistů.
Poláci zdvořile odpo
věděli, že čs. - polská
smlouva "plně odpovídá
životním zájmům a sna
hám našich národů, kte
ré si vzaly ponaučení ze
svých historických zku
šeností.”
Obě strany jsou si jas
ně vědomy, že jejich nej
silnější kartou je vždyckv
polský strach ze ztráty
západoněmeckých oblasti
a z československých obav z německé expanse
na jihovýchod.
Poláci však úplně po
mlčeli o otázce Berlína a
podepsání německé míro
vé smlouvy.
Oslavy v Praze
a ve Varšavě

Na počest českosloven
ských soudruhů uspořá
dal polský velvyslanec v
Praze Mazur slavnostní
recepci na polském vy
slanectví.
Přišli na ni Fierlinger,
Šimůnek, Široký, Jankovcová, Dubček, Koucký,

mi podniky v ČSSR.”

Studené fráze
Zní to sice hrdě, ale
je to všechno nějak pří
liš zadýchané a mnoho
mluvné. Rovněž polský
tisk, rozhlas a televize
prý připravily zvláštní
programy k uctění vý
ročí.
Stejně prázdná a na
bubřelá je státnická úva
ha Ludmily Jankovcové,
která dospěla k názoru,
že čs. - polská spolupráce
je "základem rozvíjejí
cích se všestranných sty
ků ve všech oblastech ži
vota”, a že "její výsled
ky přispějí k vítězství so
cialistické soustavy v eko
nomické soutěži s kapi
talismem a uspíší cestu
zemí ke komunismu.”
Pro Poláky bude roz
hodně zajímavý další
krok hned po oslavě:
polská stranická delegace
"přijela do ČSSR se se
známit s prací na úseku
našeho tisku, rozhlasu a
televize”, kde je opravdu
u boha, co by se tam Po
láci mohli naučit.
FEC/vm
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CO JE TO SOCIALISMUS ?
Původně si tuto prastarou otázku položili pol
ští studenti v Časopise “Po prostu”. Upřímná od
pověď však byla potlačena osvícenci v minister
stvu kultury. Po čase byla celá stať propašována
na Západ a přetiskl ji americký New Leader. V
Austrálii měla teď opožděnou premiéru v ča
sopise studentů melbournské university Farrago.
Tedy: co je socialismus?
*
*
*

Řekneme vám, co je socialismus. Ale předtím
vám musíme říci, co socialismus není. Je to zkrát
ka věc, na niž jsme kdysi měli zcela jiný názor
než dnes. Socialismus není, když:
Člověk, který nespáchal žádný zločin, sedí do
ma a čeká, až přijde policie.
Žijete ve společnosti, kde je zločinem být brat
rem, sestrou, synem nebo ženou zločince.
Nebo v takové společnosti, v níž někdo je ne
šťastný, protože říká, co si myslí, a druhý šťast
ný, protože to neříká.
Nebo v takové, kde se máte lip, když nemyslíte
vůbec.
Nebo v té, ve které jste nešťasten, protože jste
žid, a ten druhý se cítí lépe, protože není.
Nebo ve státě, jehož armáda vždycky dorazí
na území druhého státu první.
Nebo v takovém, kde se vyplácí chválit pohla
váry.
Nebo tam, kde státní úředníci se množí rych
leji než dělníci.
Nebo ve státě s koloniemi.
Nebo tam, kde vyrábějí prvotřídní stíhačky a
mizerné boty.
Pak taky tam, kde obhájce ve věcech trestních
se vždycky shodne se státním prokurátorem.
Ve státě, kde většina obyvatelstva hledá cestu
k bohu, aby vůbec našla nějakou útěchu v té
mizérii.
Ve státě, jehož vláda trvá na tom, aby všichni
občané měli shodné názory na filosofii, zahranič
ní politiku, národní hospodářství, literaturu a
mravnost.
Ve státě, kde vláda přesně vymezuje práva ob
čanů, ale kde občané přesně nevymezují práva
vlády.
Ve státě, v němž jste zodpověden i za své
předky.
Ve státě, kde malá část obyvatelstva vydělává
čtyřicetkrát tolik co normální občan.
Ve státě, který se ohání šovinistickými hesly.
Ve státě, který přesně nerozlišuje mezi svobo
dou a otroctvím.
Ve státě, jehož ministr zahraničí určuje správ
né politické zaměření celého lidstva.
Ve státě, v němž rasisté mají volnou ruku.
Ve státě, kde je těžko rozeznat, kde končí so
ciální revoluce a začíná loupežnictví.
Ve státě, kde panuje soukromé vlastnictví ná
rodního majetku.
Ve státě, který se pokládá za strašně socialistický, protože zrušil soukromé vlastnictví výrob
ních prostředků.
Ve státě, v němž musíte mít názor na světové
dějiny.
Ve státě, kde umělci a filosofové říkají totéž
co ministři a generálové, ale až po nich.
Ve státě, kde plán hlavního města je státní ta
jemství.
Ve státě, kde výsledek demokratických voleb
lze vždycky předpovědět.
Ve státě, v němž se dají přesídlit celé národy
- nedobrovolně.
Ve státě, jehož historie slouží jeho politice.
Ve státě, kde občané nesmějí číst největší díla
současné literatury, nespatří nejlepší malířská dí
la dneška a nemohou si poslechnout nejlepší sou
dobé hudební skladby.
Ve státě, který je vždycky velmi spokojen sám
se sebou.
Ve státě, jehož vláda tvrdí, že svět je hrozně
komplikovaný, ale přitom jedná, jako by byl hroz
ně jednoduchý.
Ve státě, kde si napřed musíte vytrpět svoje,
než se dočkáte lékaře.
Ve státě, který si namlouvá, že je všeobecně
milován, ačkoli pravý opak je pravda.
Ve státě, jehož vládci jsou přesvědčeni, že
si už nikdo nikdy nic lepšího nevymyslí.
Ve státě, kterému nevadí, je-li nenáviděn, po
kud je obáván.
Ve státě, v němž se žádá na občanstvu, aby za
vrhlo dnes to, čemu věřilo včera, ale přitom aby
to pokládalo za nezlomnou víru.
Ve státě, kde vláda nerada vidí, když někdo
čte stará čísla novin.
To bychom tedy měli první část lekce. A teď
vám tedy řekneme, co je socialismus:
Socialismus musí být moc dobrá věc.
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Zdroj zábavy i poučení na první aprílovou neděli v to pondělí po ní přicházející

Ať život bučí tisíci květy
Komunismus si žádá lidi důstojnější, čestnější, pravdivější, přímější. XXII. sjezd klade
takovému člověku pevné základy.
Plamen, literární měsíčník
Dobrá výchova dítěte je důležitá i pro lékaře, zvláště pro zubního lékaře.
Květy
Na jedné ze svých četných výprav do moravsko - slovenského pomezí mladičký reportér
pražských Literárních novin Ivan Klíma zastihl na jedné z tamních kolib čtyři mladé pas
týře. Já pasu, pravil nejstarší a položil karty na stůl. Z toho usoudil Ivan Klíma, že pracovní
morálka mladých pastýřů je vysoká.
J. R. Pick
Žádné ideové chyby !
Shaw Dží Bí
Pište tak, ať nezkřiví se lajna ! Pozdrav od
Jindřicha Heina
Jeden kámen úrazu k druhému, a kdo spočítá ty hromady kamení, které namnoze musejí
brigády překonávat !
Květy
Stírejte romantiku prokletú !
Winetou
(Místo úvodu - pr.)
Naše

anketa :

Příklad houževnatosti
Vážení soudruzi, jsem učitelkou botaniky, a proto již několik let čtu
pravidelně vaše Výkvěty. V minulém čísle jsem si s obzvláštní pozorností
přečetla první příspěvek ve vaší opět nové anketě, kterou tímto vítám ...
Jako mladá a nezku- milého Frantíka, jak čím rubrika Výkvěty dětem.
šená jsem se hned napo si potírá kliku u mého
Kdybyste přišli dnes,
prvé dostala do třídy pe kabinetu. A ač jsem mu po sedmi létech do mé
dagogicky velmi zaned ani nehodlala ublížit, lekl třídy, jistě byste nepo
bané. Mnoho starostí, a se, rozplakal a jako vy znali v urostlém dvaceti
přiznám i tajných slz, plašené ptáče se plaše letém
vzorném
žáku
mě stál zvlášť Frantík stulil v mém náručí . . . Františku Drábmillerovi,
Drábmiller.
A pak už šlo všechno opoře mé autority ve tří
Milý Fratík vytloukal rychle. Zvlášť když tu dě, třináctiletého repe
okna, strčil školní plas iniciativně pomohlo PP- tenta Frantíka.
Blažena Kopečková, utikou mapu pod parní vá OV a jeho matka, od té
lec, nezdravil s. předse doby velice zatížená, a čitelka PSS, Zelená Ska
du MNV, vyplazoval do v neposlední řadě i vaše lice.
konce jazyk na přestárlé
občany, a při hodině tě
locviku jednou dokonce
VAROVÁNÍ NEOPATRNÝM ČTENÁŘŮM
prokopl míč.
Stránku 4. a část strany 5. tč. neberte vážně. Uveřejnění trpkých a
Nepomáhaly poznám
krotkých plodů československého socialistického humoru nijak nezna
ky a ani návštěva u jeho
mená, že Hlas domova opět znovu zase začíná pěstovat nebezpečné a
hrubého, opilého otce,
podezřelé křivky přímého soužití s vrahy našeho národa.
který dítě po večerech
V doličném případě jde pouze o vrahy literární, kteří si ztropili
jen tloukl, mi nepomoh
pustý smích z nejkrásnějších květů našeho svérázného humoru, který
la při řešení tohoto pe
rediguje soudruh spisovatel Bojar v týdeníku, který pojmenoval ori
dagogického problému.
ginálně "Květy”. Jak je ovšem každému patrno z přiložených výňatků,
Byla jsem bezradná.
jde o publikaci vážnou a všeobecně váženou. Takže máme polehčující
Až jednou mi pomohla okolnost.'
HD
náhoda. Zastihla jsem
Proč hlásíte stavy vody na řekách? Co vůbec ji
ného je na řekách být v stavu — ne-li voda? Nás
by spíš zajímal stav vody jinde, třeba stav vody v
mléce a v mlékárnách ... Nebo stav vody ve víně,
Velice bedlivě sledujeme váš program Stav vody majonéze a tak. To by nás tedy zajímalo.
K. K. Karlovy Vary
na českých řekách. To že u nás voda stoupá, na
plňuje nás opravdu hrdostí a nadějí do budoucna.
Však ani zpráva o setrvalém stavu nás neznepokojuje.
Měli bychom menší zlepšovací plán. Aby byly zá
CHUTNÝ MOUČNÍK Z ODBLEBTŮ
roveň se stavem vody hlášeny také značky ovocných
syrupů, případně jiných lihuprázdných nápojů. Ne-li - Půl kg čerstvých od- válu a rychle pečeme na
všude, tedy alespoň v úsecích Vltava - Kamýk, La blebtů ovaříme, pak na prudkém ohni, aby odbe - Poděbrady, Ohře - Louny. Ještě jednou vám strouháme na nerezavém blebty neztratily vitamiděkujeme za požitek, který nám svým krásným po struhadle, promísíme na nickou hodnotu. Posypeme
řadem připravujete, a znamenáme se s úctou:
válu s cukrem, zpevníme tvarohem a podáváme
Abstinentská odbočka Libušin dvěma žloutky a polévko horké. Je to oblíbený
vou lžičkou cementu. Po moučný doplněk Eskymá
zatvrdnutí odsekneme od ků.
BITKY PO KOZÁCKU
Dva nebo více stolov těle protisedícího co ne
níků rozesazených proti chutnějších. soust. Tento
sobě se navzájem nejdří chod, předkládaný obvyk
ve přiměřeně osolí a opa- le jako poslední, je s to
prikuje, poté každý uchopí pozvednout náladu stolu
kinžál hostitelkou předlo jících, zvlášť opepříme-li
žený, a snaží se neohrože ho bohatýrskými nadáv
nými rozmachy dobýt na kami.
Capitol House, 109 Swanston St.
gulÁŠ zapékaný v TĚSTÍČKU
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
Vezmeme jednu krávu, bábovičky, jimiž naplníme
8. poschodí
Telefon 63- 2231
27 dkg hrubé mouky a kuchyni až po strop. Těs
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, tři vejce. Krávu vykostí tem ucpeme dvéře. Jíme
me. Vejce též. Ze vzniklé postupně, už vychladlí.
v nutných případech telegraficky
*
*
huspeniny děláme vkusné

Dopisy redakci:
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Kurt Singer: Hemingway - Život a smrt obra. Holloway House, Los Angeles

Sága o Hemingwayovi
Dávno, dávno je tomu, řekla by babička, co přední sovětský kritik
proklepal proslulého Hemingwayova Starce a shledal, že je to stařec, který
trpí progresivní paralysou. Za deset let po této diagnóze byl Stařec a moře
několikrát rozebrán v Sovětském svazu, tentokráte čtenáři. Byl rozebrán v
Československu, kde na sjezdu spisovatelů projevili mnozí touhu psát jako
Hemingway. Když se loni Hemingway zastřelil, napsal přední tlumočník
anglosaské literatury v ČSSR Josef Škvorecký tato protistranická slova:
"Hemingway byl velkým básníkem právě těch základních věcí v člo
věku, především lidské lásky a lidské statečnosti... Lidský život, jeho ra
dosti smyslů a myšlenek, tragická krása lidského boje, v němž se jedinec
zasvěcuje povinnosti vůči všem utlačovaným světa a stává se součástí něčeho,
v čem cítí absolutní bratrství s jinými, kteří jsou rovněž součástí té věci,
tragický smutek z toho, že život končí, že nemilosrdně zabíjí i - a právě - ty velmi dobré a ty velmi jemné”.
Uměl hladovět, když
Do roka a do dne od rozené jeho "Komu zvo
básníkovy smrti se vyro ní hrana”, jeho daň Špa šlo o svobodu slova, sty
jila celá řada publikací, nělsku a jeho lásce k la lu a výrazu. Ale uměl
věnovaných jeho boha tinskému způsobu života. také mlčet, když šlo o
tému dílu a ještě bohat Kurt Singer především tytéž svobody, když se to
šímu životu. Jednou z vyzdvihuje realistický rys náhodou netýkalo Heprvních, která se dostala Hemingwaye nejbásnič mingwayova slova, stylu
na australský knižní trh, tějšího: jeho "Smrt od a výrazu. Sbíral literární
je životopisná studie poledne” platí za odbor vavříny právě tak vášnivě
nou příručku pro milov jako sbíral své lovecké
Kurta Singera.
Jako všechny knihy, níky býčích zápasů, "Ko trofeje.
šité ve spěchu, má hroz mu zvoní hrana” byla
Neváhal ztropit veřej
vojenských ný skandál, jakmile se
né slabiny. Zdá se, že příručkou
si autor nikdy nedovedl štábů při studiu party cítil uražen - i v mali
ujasnit, píše-li v roli ži zánského způsobu boje. cherných věcech. Ale
Ponecháme-li stranou dovedl se vykroutit ze si
votopisce anebo jako li
Singerovy literární sou tuace, která se nehodila
terární kritik.
Je v tom strašná ne- dy, zůstává ovšem fasci k jeho koncepci hrdiny,
sourodost a při tom i ně nující příběh robustního která by netvořila další
co ryze hemingwayovské- Schlemihla, který chtěl kapitolu ságy o Hemingho. I Hemingway chtěl všechno dokázat, ačkoli wayovi.
být celý život reporté byl přesvědčen, že všech
Klasický příklad bylo
rem, ale básník v něm no je marnost, nada, nic.
Ani to nebyl rytíř bez jeho mlčení, když byl
začal velmi brzo soudit.
Básník zmaru a mar - bázně a hany. Byl sobec souzen americký básník
nosti, nedobrovolný za ký, byl samolibý, uměl Ezra Pound, Hemingjatec "ztracené genera být surový, byl nedůsled wayův důvěrný přítel a
ce”, napsal jednu z nej ný, sám k sobě neupřím jeho učitel. Ezra Pound
silnějších knih tohoto ný, opouštěl přátele s žil za války v Itálii a
století o svobodě a o lid ještě větší pravidelností prováděl tam protiamerickou činnost.
ské důstojnosti. Je to při- než manželky.

KVĚTY VÝKVĚTŮ
Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA

L. a M. Pořízkové, psáno pro Výkvěty
Dojemný projev zástupce podniku, několik základ
ních informací novinářům, poslední rozloučení s nejbližšími a náš velorex 205 poskočil. Za námi zůstala
silueta pražského autoklubu, pestrobarevný zástup
těch, kteří nám přišli přát šťastnou cestu a výprava
patřila přítomnosti. Jejími členy kromě nás dvou
byli ještě lékař, tiskový tajemník, ředitel knihovny,
kterou jsme s sebou vezli, a muzejní buržua, kte
rého jsme měli vystavovat jako zástupce třídy v
naší společnosti již vyhynulé. Úkolem naší cesty bylo
šířit v dalekých krajích slávy a úspěchy našich děl
níků, rolníků á pracující inteligence přes auta. Je
jím konečným cílem byly Roztoky u Prahy.
Ale teď pro všechny, kteří nám již po těchto rád
cích závidí. Pro všechny, kteří ještě nikdy neviděli a
možná, že neuvidí, charakteristické, podbabské ulice,
azurově modré nebe nad Tichým údolím a snivě
zadumané roztocké domečky.
Ano, toto putování byla velká věc, jsme na ně
samozřejmě hrdi, i na to, že jsme měli možnost, aby
naše jména byla na jeho počátku i konci. To všechno.
Ale: víte vy vůbec, kolik obětavé práce, námahy,
studia tamnějších jazyků, zvyků, intrik, domorodek,
zhlédnutí dlouhometrážních filmů tvůrčí skupiny Ko
cour - Felix - Daniel s roztockou tématikou, zvládnu
ti patřičných metrů odborné literatury, muselo této
výpravě předcházet?
Náhle jsme byli v Roztokách a námi proběhlo slad
ké vzrušení. Byla to triumfální cesta! Až k náměs
tí vroubily ulice zástupy mávajících občanů. V zá
vodě Streptomyšin, kam jsme samozřejmě byli po
zváni, nám každému napíchali na upomínku osm
kazových injekcí. Darem samozřejmě. Co však bylo

Hemingway sice vy
stoupil na tiskové kon
ferenci (kterou uspořá
dal Ernest Hemingway),
ale ani prstem nehnul,
aby příteli pomohl.
Nenávist k fašismu,
třeba. Ale jak potom tře
ba vysvětlit jeho mlčení
a diskrétní odjezd z mi
lované Kuby, kde byl ná
rodním hrdinou, když se
Fidel Castro vynořil z
džungle s jiným typem
fašismu?
Byl však taky statečný,
silný, štědrý, soucitný,
občas něžný, trpící, vel
kodušný, lehkomyslný a
nekompromisní.
Kurt Singer zazname
nává jednu jeho poznám
ku: "Přečetl jsem všech
ny opravdu velké váleč
né romány. Tolstoj, Turgeněv, Remarque, jak
jsem se s nimi mohl mě
řit? Nikdo mne nedosta
ne do jednoho ringu s
Tolstojem, pokud ne
zblbnu nebo pokud se
nezlepším.”
Jeho příští kniha by
la "Sbohem, armádo”, a
dnes stojí právem na jed
né přihrádce s "Vojnou
a mírem”. Jako ale na
psal neuvěřitelně silné
knihy, napsal také neu
věřitelně slabé.
A Kurt Singer (mys
lím, že právem) vysvět
luje proč: Kdykoli za
čal psát o něčem, co zpl
na neprožil, o hrdinovi,

na této výpravě nejkrásnější, že jsme poznali, že i
v Roztokách jsou lidé právě tak stejní jako v Praze,
Brně a Košicích, že tam mají své lidské starosti a že
mají nás Čechoslováky rádi.

Dívky z internátu
Alexandr Habart

Bude jim patnáct let a každá se chce vdát
Myslí na to když se svlékají
před kohoutkem vodovodu
na umývárně
Bude jim patnáct Člověk je trochu jak obilí
jednou začne zrát
a říká si ach žít a když už tak ne marně
Bude jim šestnáct let a každá se chce vdát
Je hodina biochemie literatury s Máchou
hodina kybernistiky a derivací
hodina zbytečných králů krveprolití a dat
a hodina zpěvu že jsme jako ptáci
A bude jim sedmnáct a každá se chce vdát
sedmnáct let je doba kdy ještě věříme na sny
a jiné naivní věci jako je čtyřlístek
milostný dopis
některé verše
a svět za křídly vrat
o němž nám říkají že je krásný
Bude jim osmnáct a každá se chce vdát
ale každý musí být něčím v tomto světě
jak zubaté kolo s osou
Navečer je nikam nepustí
navečer zamknou internát
Bude jim smutno až stoupnou na zem
před kavalcem
jak jeptišky
bosou nohou

s nímž se nemohl plně
ztotožnit, zbyl jen ne
omylný hemingwayovský
styl, který někdy, jako
třeba v "Mít či nemít”,
Zněl jako šroubovaná agitka, nebo jako v jeho
"Za řekou a v lesích”,
kde Hemingway se četl
jako parodie Heming
way e.
Padesátá léta přinesla
Hemingwayovi největší

slávu a největší utrpení.
Tělo, které žilo příliš
rychle, vypovídalo služ
bu. K následkům starých
zranění se přidala rako
vina kůže, cukrovka, cho
roba ledvin a předčasné
stárnutí.
Kurt Singer smutně
spekuluje o důvodech,
proč byla Hemingwayovi
udělena Nobelova cena
(Pokračování na str. 6.)

ny. Na příklad zrovna když jsem je navštívil, ra
dili se nad usnesením o šetření materiálu, jak ve
spolupráci s místními jatkami obnovovat a znovuvyužívat starých podkov, jež dosud namnoze kon
čily v masném odpadu a v mletém masu. A o to
JEDEN BEZ DRUHÉHO NEDÁ ANI RÁNU jde, ano, právě o to jde. Podkova - symbol štěstí,
které nestačí náhodně nacházet na cestách, které si
Pavel Bovar
musíme vykout svou vlastní, společnou - a cílevědo
Kdyby se někdo z vás octl v Mrákotách nad Pa- mou prací.
doucnicí a zeptal se, kde tu máte Ovocenku, ukáže
vám dnes ochotně již každé malé dítě. Vždyť vě
VÍTÁM SAMOŽITNÝ CHLÉB
hlas party Aloise Ovocenky přesahuje dnes daleko
M. Uhlová - Tyršová
hranice okresu. Dokonce i ve stepích Mongolska je
Konečně. Je to slavnost, kterou důstojně neosta
jejich věhlas roznášen na kopytech koní, okovaných
mrákotskými podkovami se zlatou visačkou vzorné víš těmito, byť sebedůstojnějšími řádky. Jsem příliš
kvality. Ale nebylo tomu vždy tak. Když jsem se dojatá, než abych mohla pero pustit po košaté cestě
před rokem seznámil v zchátralé kovárně s pěti- mé fantazie, a proto prostě, nadmíru prostě:
členným kolektivem podkovářů, vedených mistrem
V Praze se konečně objevil samožitný chléb, ten
Aloisem Ovocenkou, poznal jsem v nich rázem li vonný chléb venkovský, který bylť naším předkům
di, kteří mají neobyčejnou chuť do práce a vůli tak drahým. Ještě ji vidím: děvčátko, nabobtnalé do
překonávat těžkosti, ale kterým to přesto nějak nejde. mácím mlékem, domácím sýrem a domácí smetanou,
A tu mne napadlo pohovořit si s nimi nad posled pečlivě stažená šněrovačkou, aby jí ty drahocenné
ním číslem našich Výkvětů o progresivní metodě Je vitamíny nevytekly, vychází od rodného prahu v na
richa Bleihaubla, s níž jsme tam právě naše čte šem českém kroji stejně, jako chodila prabába, bá
náře seznamovali. Soudruzi nejdříve zapochybovali, ba a matinka, která si ji teď prohlíží s láskou z okna.
Jde vítat hosty, růži vetknutou za pasem a ve vla
pak však dali hlavy dohromady. Ty jiskry!
Výsledek jsem mohl spatřit, když jsem se octl v sech ještě zbytky sena a v náručí, ano v náruči saMrákotách letos. Stačil rok a — a všech pět pod možitný chléb a kýbl soli. A tento černý chléb, ten
kovářů zvýšilo svou kvalifikaci na kováře, začazené to výdobytek našich hrud, měl býti zatracen. Leč
okno v dílně vyčistili a ozdobili nadýchnutými zá nebyl! V Praze se opět objevil jako hrdý konkurent
clonkami a svěžími květy, brigádnicky upravili i bílému chlebu pšeničnému, který požívají prosto
okolí kovárny, takže rázem se stalo nejhezčím a nej pášní Francouzi. Však nejen tradice, ale i Ústav
vyhledávanějším koutem obce. Při své práci neza pro výzkum výživy lidu může říci své rozhodné ano.
pomínají samozřejmě ani na kulturu. Ve svých oktá- Jedna černá skýva obsahuje přes 70 kg škrobu a asi
viích, na něž si tento rok ušetřili, navštívili již tři 7 g bílkovin.
Tedy nejen tradice, nejen Ústav pro výzkum vý
krát Divadlo Na fidlovačce.
Bylo by samozřejmě pokrytecké zastírat potíže. Ne živy lidu, ale i skutečnost, že se po samožitném
že by nebyly. Byly! A překonávají se. A výsledek? chlebu opravdu.samo žije. Hle, jak se stal samožitný
Jistější úder a taky i zvýšená přesnost a kvalita prá chléb nedílnou součástí! Jezte samožitný chléb!
Plamen, prosinec 1961
ce. A to zdaleka nehodlají ustrnout. Stále kují plá
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MEJDAN U MARKÉTY
František
(Pokračování)
— Striptýz, přece - to se teď hodně... proč neděláte
striptýz? podivuje se a nalévá si další sklenku ze
zbylé láhve. Zuzanka si zapaluje cigaretu a říká pro
vinile:
—My bysme to asi neuměly, že jo, Markéto!
— Tuhle večer jsme se koupali nahý, říká Jirka. —
Největší psina jsou ty bílý zadky v temnotách.
Směje se.
— Tobě svítí nejvíc, odsekla Markéta. Přemýšlí, zda
by teď dokázala ystát a vymáchat župan v čisté vodě.
— Ale striptýz, to je přece něco docela jiného, vy
světluje pan Václav a otáčí nad svou sklenicí lá
hev dnem vzhůru. Druhou rukou drží Zuzanu ko
lem pasu:
— Jako režisér, tedy ...
— Tak, teď jsem to proved´ řekne Jirka a sbírá stře
py porcelánové figurky. Shodil ji loktem.
— To nic, říká Markéta. — Ráno to smetu.
— Já nerad, víš, omlouvá se Jirka a podává Květě
z příborníku psa.
— Na, tady máš Ditricha.
— Ditrich, Dytříšek, Dýťa, žvatlá Květa a strká ho
Karlovi pod nos:
— Haf, co seš zticha? Co?
—... tak si tak říkám - co je to, vlastně život.
— A jé, vzdychne Markéta. — Jdu vařit kafe.
— Né, fakt, když to tak vezmeš, co na tom světě
vlastně máme?
Jirka odpověděl a Květa se tomu zasmála.
— Né, vážně, řekl Karel.
— Já to myslím vážně, ohradil se Jirka a obrátil se
k ostatním.
— Život, tedy život... , pronesl významně pan Václav.
— Ale, mávl rukou Tonda. —Všecko je to jenom
sranda. Rozumíte. Legrace, užít a tak .. . Karel po
zoruje svou ruku. Rozvírá a zavírá dlaň.
— Ale co? Copak jde něco užít? Já jsem někdy hroz
ně smutnej.
— Například teď, že jo, vpadne mu do řeči Jirka. —
— Máš řetěz a to ti vezme bedna vždycky falešnej
rejd.
— Život je, aby byl člověk šťastný, snaží se filoso
fovat Zuzana. — A to je složitý. Život je hrozně slo
žitý, viďte.
— Né, myslí nahlas Karel. — To je tím, že jsme ...
ztracená generace.
— Jo, radioaktivity a podobně, že jo. Nechám si růst
fousy, říká Jirka. Květa se podivuje:
— Jé, tobě už rostou fousy?
Markéta přinesla podnos s kávou. Karel konstatuje:
— Je to všecko takový hrozně šedivý.
Markéta už zazívala:
—Vždyť už venku svítá.
— Já myslím jako život, vysvětluje Karel.

Sága o Hemingwayovi
(Pokračování se str. 5)
za "Starce a moře”, a do
chází k závěru, že to bylo
proto, že se literární
Olymp rozhodl uctít Hemingwaye dřív, než se
"zase někde potluče *a
zabije”.
Hemingway byl vskut

ku postava plná rozporů:
literární fenomén a do
brodruh života, obránce
chudých, který si žil po
královsku, hlasatel zma
ru i naděje, Američan
původem a Španěl záli
bami, šarlatán i básník.
jun

ODRA
TRAVEL SERVICE
Telefon MF 6681

Vinant

— Hele, prosím tě, nech si to, tyhlety řeči, život - a
že umřeme a...Já na to pak musím myslet a já
hrozně nerada na to ... Markéta se rozhlédla po míst
nosti a otočí se k Zuzaně:
— Kde máš toho svého režiséra?
— Vím já? Teď tu byl.
— Vypijeme kafe a pudem, říká Karel a protahuje
se.
V předsíni zarachotil klíč v zámku. Rodiče Markéty
se vrátili o den dřív z dovolené.
Svítá.
Po ulici jde Zuzana a Markéta. Je do nich zavěšen
Tonda. Děvčata jdou bosa, boty si nesou v ruce.
Před chvílí se rozešli na rohu s ostatními. Pan Vác
lav políbil Zuzaně ruku, chvěl se chladem a řekl:
— .Nashledanou ...as tím divadlem to musíme ně
jak zařídit.
Markétě řekl:
— Promiňte, jestliže jsem snad ... a zmizel. Karel
s Emilem a Jirkou se taky s nimi rozloučili. Emil cí
til potřebu něco říci:
— Ať děvčata nenastydnete, pronesl, ale hned věděl,
že to není ono.
— Ať, naschvál! Naschvál, ať vidějí! řekla Markéta
a podala jim ruku. Tonda se zavěsil a šli.
— Blbci, řekla Markéta.
— Kdo, zeptal se.
— Naši, řekla a kousla se do spodního rtu.
— Ale, vyspí se z toho a bude to. Kdyby ses nehá
dala, tak by tě otec nevyhodil.
— Já chtěla.
— Proč?
— Protože mi to jde na nervy. Sem plnoletá.
Tonda se zasmál.
— Co se směješ?
— Tomu Václavovi. To bylo numero.
— No co, udělalo se mu špatně, ohradila se Zuzana.
— No jó, chechtal se Tonda. —Ale jak ho našli
botách v posteli a jak se koukal, když ho vzbudili.. .
— Ty bys taky koukal, řekla Zuzana, ale po chvíli
se rozesmála taky. Když stáli před domem. Tonda
se zeptal:
— Ty tam bydlíš sama? Bez bytné?
— Mhm, přitakala Zuzana.
— To mě musíš někdy pozvat.
—To víš, souhlasila. Třela nohu o nohu a zívala.
Řekla: —Musíme si je umejt.
— Škoda, že jsme nepotkali strážníka, litovala Mar
kéta.
— Já jsem se tak těšila, že potkáme strážníka a že
něco řekne a já mu to povím, že mi nemůže zaká
zat, když chci jít bosa.
— Zuzanko, já ti ještě zahraju, oznámil Tonda a
chtěl ji obejmout.
Odtáhla se.
— Ne. neblázni. Tady to nejde! Tady mě všichni
znají. Zatroubíš mi až jindy, teď to opravdu nejde.
— Ale ....
— Tondo, zaprosila, odemkla dům, řekla: tak ahoj!
a vklouzla s Markétou dovnitř.
Na schodech se Markéta rozplakala.
— Co je? podivila se Zuzana.
— U mně ... u mně ... moh' klidné troubit, viď! . .
... u mně ...
— Ale Markéto... zašeptala Zuzana a chtěla ji pohladit po ruce. Markéta se po ní ohnala.
Zuzana pokrčila rameny, vzdychla a otevřela dveře
svého pokoje.
Venku se ozvala trubka. Hrála "Třešňové květy”.
KONEC

ODRA
PARCEL

SERVICE

Telefon MF 6178

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

Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným

nebo po Austrálii

LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?
Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
Též peníze jim můžeme za Vás zaslat

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

Vyžádejte si náš ceník.

NOVĚ DOŠLÉ KNIHY:
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: Poslední vládci thulští 19/-.
Zweig: Nastolení krále 18/-, Vančura: Amazonský
proud 10/-, Bezruč: Slezské písně 21/-, K. Čapek:
Apocryphal Stories 12/-, Dášenka (angl.) 16/-, Gardener’s Year 9/-, I Had a Dog and a Cat 12/-, Fairy
Tales 13/a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

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

— Bývalý poslanec V. Ho královského řádu “Comlub byl jmenován členem panion of Honour” lord
londýnské delegace ACEN. Morrison of Lambeth.
— Dr. A. Hřebík dokončil — Kanadský list “Weekknihu “Dějiny Slovenské end Magazíne” uveřejnil
sokolské župy Ludevít vyprávění Miloráda Čopa
Štúr”; která vyjde česky o tom, jak byl vězněn v
a anglicky.
roce 1960 v ČSSR. M. Čop
— Na
valné hromadě je čs. uprchlík, který od
Sdružení demokratických jel jako kanadský občan
Čechoslováků v Chicagu na návštěvu do Českoslo
“Věrni zůstaneme'’ byli venska. Tam byl zatčen a
zvoleni na další období ti obviněn ze špionáže pro
to funkcionáři: předseda Kanadu, avšak po třech
J. Jakl, místopř. dr. A. měsících náhle propuštěn.
Hřebík a J. Němeček, jed — Čs. zahraniční ústav v
natel M. Mejzr, pokladník exilu vydal další číslo an
F. žížala, zapisovatel dr. glických studií “ComenF..Lukeš, kulturní zpravo tary”, v němž je podrobný
daj V. Kubíček, archivář rozbor 22. sjezdu KSS v
O. Karásek a dalších 7 Moskvě.
členů výboru.
Čs. ženská národní ra
— Papežská kolej pro bo- —
v exilu v Chicagu zvo
hoslovce z Ruska a pro da
lila
za předsedkyni opět
Rusko “Russicum” má no M. Ferjenčíkovou
vého rektora, českého je
zuitu Josefa Olšra, pro — Pod záštitou kulturní
fesora
staroslověnských revue “Sklizeň” se konaly
dějin na Ústavu pro vý v Domě setkání v Ham
chodní vědy v Římě. Pře burku výstava soch a ob
dešlým rektorem byl rov razů manželů Vlachových
něž Čech, P. Bohumil Ho z Paříže a hudební večer
nových uprchlíků, profe
ráček:
— V bazilice sv. Jana v sorů hudby Tomáše a Slá
Lateráně byli vysvěceni vy Mandlových.
Č/NŽ
na kněze tři alumni Pa
pežské koleje Neporouče
na pro bohoslovce z ČSR:
Evropský odborník
Slovák dp. Viater a Češi
KOŽNÍCH NEMOCÍ
dp. K. Skalický a dp. J..
H. ROZANER
Šach.
—Po zesnulém lordu Bird26 Snowden Ave.
woodovi stal se ředitelem
CAULFIELD, VIC.
Jostenovy Svobodné čs.
tiskové společnosti v Lon
Volejte předem
dýně bývalý přední člen
LF 5351.
Spojení:
britské labouristické stra
el. č. 64 - zast. 51,
ny, ministr, předseda posel; č. 4 - zast. 50.
lanecké sněmovny, nositel
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Dopisy redakci:

NEODVISLÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO I.I.C.,
4 Holland Rd, London W. 14, G. B. spolu s Univer
sum-Press Co., 149 Wooster St., New York 12, N. Y.
přetiskly studii člena sekretariátu KSČ Jana Kozáka
“Možnost revolučního využití parlamentu při pře
chodu k socialismu a úloha mas” v brožuře nazvané
“Zneužití parlamentu k zničení demokracie”. Jak
jsme již čtenáře informovali, vyšla tato brožura již
dříve v několika světových jazycích (anglicky již 10
vydání) a vzbudila mimořádný ohlas. V české bro
žuře jsou dvě předmluvy: překlad předmluvy lorda
Morrisona k anglickému vydání a .předmluva Sira
Roberta H. Bruče Lockharta k vydání českému. Bro
žura má 44 stran a stojí 1 dolar. Doporučujeme. HD

ČS. KLUB V JIŽNÍ AUSTRÁLII
konal řádnou valnou hromadu, na níž zvolil na
příští období tyto funkcionáře: předseda Boh. Panoch,
místopř. Š. Diečka a T. Sladký, jednatel A. Trávní
ček, pokladník J. Utěkal, koordinační jednatel P. Sed
láček, referenti: organisační R. Mikša, sociální B. No
vá, tiskový V. Janšta, stavební P. Hutka, kulturní F.
Krňanský (kulturní komise: Burešová, Jonášová),
společenský J. Čermák (společ. komise: Panochová,
Diečková), divadelní J. Trejtnar, sportovní Z. Šatánek a hospodář O. Treutler. Za členy a náhradníky
výboru byli zvoleni: F. Nový, R. Bárta, J. Krutský,
J. Valer, A. Jonáš, J. Marous, J. Růžička, K. Holínšký,
V. Bališ, J. Podhajský, J. Grulich a V. Švihla. Za revisory J. Šnajdr a R. Jureček. Delegáti do Ústředí:
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V MELBOURNE,
který byl ustaven za účelem vybudování Českoslo Nový, Diečka, Panoch, Sladký, Trávníček, Sedláček,
venského domu v Melbourne, oznamuje, že akce na Mikša, Bárta a Jonáš.
výstavbu tohoto domu narazila na nepředvídané
události. Byl to jednak vládní finanční zásah, jed
ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V CHICAGU
nak nepochopení a nezájem širší čs. veřejnosti v
Melbourne a ve Viktorii. Z tohoto důvodu še vedení
Valná hromada Čs. ob světové války na večeři,
Československého klubu rozhodlo činnost klubu za ce legionářské v Chicagu která se bude pořádat dne
stavit a akci na výstavbu domu zlikvidovat. Poskyt se konala dne 11. března 6. května večer v restau
nuté dary byly současně dárcům vrácený.
1962. Památka T.G. Ma raci “Stará Praha” v CiIng. M. Dubský, pokladník
A. Talacko, předseda saryka a Jana Masaryka cero.
ČOL
byla uctěna proslovem
ponci, s nimiž zaslouženě vysoko prohrál. Zklamalo předsedy dr. L. Rozbořila.
POJIŠTĚNÍ
mne, že v australském teamu nebyl žádný ex - Če Valná hromada pak jedno
choslovák. Japonci mají rozhodně slibné mužstvo. myslně zvolila nový vý domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
Západní Němci, Finové a Norové toho mnoho neuká bor: předseda br. L. Roz
aut, povinné ručeni
zali. Též kdysi slavní representanti helvetského kří bořil, místopř. br. O. PejŽIVOTNÍ,
že hrají zoufalý hokej. Zájem Američanů o mistrov- ša, jednatel br. A. Pachúrazové a nemocenské
ství byl dosti malý. Odpolední zápasy se hrály té ner a pokladník br. A.
odborně provede
měř v naprostém soukromí a večerní zápasy navští Rozehnal.
vilo tak 2.000 až 3.000 diváků. Všech 44 utkání mis
R.C. KUGLER
Čs. obec legionářská
trovství shlédlo dohromady asi 60.000 diváků.
(Meib.) XL 2421
J. Hanáček, Denver vzpomene ukončení druhé

ČASOVÉ EPIŠTOLY VYŠLY
Krajané a exulanti, kteří po léta podporovali malé
noviny redaktora F. Klátila “Čas”, dostali nedávno
první svazek Časových epištol, nazvaných “Věty bez
tečky”... Tím F. Klátil splnil svůj slib, který dal
svým čtenářům a přátelům, když - oddav se moři zastavil další vydávání listu. V knížce jsou kromě
politických úvah také povídky, fejetony a epigramy,
a dostali ji všichni, kteří čas nepředpláceli ale před
pláceli - jak říká novinář v dopise, psaném někde na
moři. Nevelký počet zbylých výtisků může být pos
lán zájemcům za dobrovolný příspěvek. Adresa:
Milada Klátil, 1865 Euclid Ave., Berkeley 9, Cal.,
USA.
Milada Klátilová, Berkeley
GOA, FORMOSA A ŽITNÝ OSTROV (Pokrač.)
Historické právo je jistě velké právo, ale myslím,
že se s ním musí zacházet hodně opatrně. Rozhodně
pak nemá právo věčné. Snad je to i škoda. V Evropě
by přece poměry hodně zjednodušil návrat k Svaté
říši římské. Nebo aspoň střední Evropě by se mohlo
pomoci znovuzřízením říše Velkomoravské. Obojí
se dá historicky odůvodnit a podobný návrat k sta
rým časům by se asi nezdál tak nepřirozený, jako
se zdály nepatrné enklávy Portugalců v Indii. To
jen tak na okraj dopisu pana Schwarzenberga v
minulém čísle HĎ.
J. Holub, Wooloongaba
HOKEJOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA
Sděluji několik svých dojmů ze zápasů (o mistrov
ství světa v ledním hokeji) ... 4. března měly všech
ny denverské noviny velké nadpisy “Czechs Are
Coming, Czechs Are Coming! !” Ukázalo se však, že
ta zpráva přišla z nějakého neoficielního washington
ského pramene. ČTK prohlásila 5. března úředně, že
čs. hokejová výprava do USA neodcestuje. Ze “sil
né pětky” zůstaly tak v soutěži pouze tři silné tea
my: Kanada, Švédsko a USA. Všechna utkání mezi
DÁMSKÁ
těmito “silnými” se hrála na malém ale pěkném klu
KREJČOVÁ
zišti v Broadmooru v Colorado Springs. Švédové vy
hráli celkem vzato s velkou dávkou štěstí. V zápase s dlouholetou pražskou,
s USA si vítězství poměrně zasloužili, i když skó- pařížskou a londýnskou
rovali vítěznou branku po hrubé chybě amerického
praxí
brankáře. V zápase s Kanadou jsem však měl dojem,
šije
šaty
všeho druhu a
že representanti javorového listu chtěli předvést
opravuje
Švédům typickou “kanadu”, která jim však nevyšla.
V polovině druhé třetiny prohrávali 0:4, pak nasa
11 Illawarra Rd.,
dili fantastické tempo a snížili náskok na 3:4. Za
HAWTHORN, VIC.
tohoto stavu projeli během asi 3 minut dva bývalí
Telefon 81 1743
kanadští profesionálové McLoad a Ted Sloan třikrát
před samotného brankáře Švédů, ale nebyli schopni
skórovat. Poslední branku utkání dali Švédové do
prázdné branky ...
Desinfekce balíčků
Australský team jsem viděl pouze v utkání s JaPACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
ODBORNĚ SCELOVÁNÍ LÁTEK
SYDNEY
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
BX - 2491
Vystavujeme po
D. G. Lupínková
tvrzení, event. i ba
393 GEORGE ST., SYDNEY
líček sami odešleme.
Telefon BX 2316

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečně zve na divadelní veselohru Kamila Nováka o 3 dějstvích

Milionářem proti své vůli
kterou sehraje v sobotu 14. dubna 1962
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
NORTH MELBOURNE
Režie: F. Vozábal
O b s a z e ní :
B. Tomeček (majitel obch. domu), M. Voborská
(jeho žena), H. Morawová (jejich dcera Irma)
F. Rosenfeld (kamnář Kadlub), H. Rosenfeldová
a K. Průša (jeho děti), J. Cába (John Burton z
Oklahomy), J. Bačák (advokát), V. Burian (účet
ní), H. Háberová (panská)
Začátek v 8 hodin večer
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: BM 5618 - Vozábal, 39 2156 - Rosenfeld
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51,52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.

SPORT V AUSTRÁLII

J. K INDA & CO. PTY. LTD., nyní

PAISLEY HOME FURNISHERS

PTY. LTD.

110 MILLER’S ROAD, NORTH ALTONA
nabízí zvláštní podstatnou slevu krajanům

REMINGTON
psací stroje

holicí strojky
nejznámější výrobky na světě
ZA SPECIELNÍ CENU

Vyměňte svůj starý holicí strojek

za

nový:

ROLL - ELECTRIC

LECTRONIC
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na všechno zboží dle osobního výběru

Radia — TV — pračky — topení — světla
chlazení — psací a šicí stroje — všechny
druhy elektrických spotřebičů — jakýkoliv
nábytek pro kancelář, dům i zahradu — ko
berce a linolea — ložní prádlo — záclony
kočárky — žaluzie — strojky na sekání
trávy — nářadí a nástroje — potřeby k
táboření — fotoaparáty — dalekohledy
hodinky — hračky — atd.
NEŽ NĚCO KOUPÍTE, INFORMUJTE
SE JINDE A PAK PŘIJĎTE K NÁM
NEBUDETE TOHO LITOVAT
NEZÁVAZNÉ informace ochotně
PODÁ
M. HÁJEK, tel. MM 6281, večer LU 6585

nemají konkurenci !
Kdo šetří, má za tři — protože kupuje u nás!

KOPANÁ V SYDNEY
PRAHA VE FINÁLE POHÁRU AMPOL
Po vítězství nad Gladesville 2:0 narazila Praha
v semifinále na Yugal. Před rekordní návštěvou
12.000 diváků nastřílel útok Prahy v 16 minutách
3 branky (W. Tamandl z penalty, Jeffrey, Hoare),
ale pak se obrana zhroutila pod náporem Jugoslávců a mužstvo může děkovat jen brankáři Lordovi,
že zápas skončil 4:4. Čtvrtou branku dal Scheinflug.
V opakovaném zápase porazila Praha Yugal po
měrně snadno 4:2 před 6.200 diváky. Branky: Schein
flug 2, Jeffrey, Hoare.
KQPANA V MELBOURNE
SLAVIA — POLONIA 0:0 (0:0)
Slavia nastoupila k prvnímu mistrovskému zápasu
bez Berryho, Angstenbergera, Cooka a Grosse v té
to sestavě: Barotajs — Macrae, Krause — Glennie,
Kikas, Engelbogen — Drda, Haasz, Trampuz, Brunnbauer, Pollock. Loňský mistr ligy Polonia také na
stoupil bez několika nejlepších hráčů, kteří se vrá
tili do Polska, a zápas byl velmi slabé úrovně. Úplně
zklamali noví hráči Trampuz a Brunnbauer, a útok
byl po poločase přestavěn.
Nejlépe hráli Glennie, Engelbogen a Barotajs, uspokojili Drda, Haasz, Kikaz a Krause.
Příští zápasy: 7.4. doma s Hakoah, 14. 4. s George
Cross.
Výbor Slavie pod vedením presidenta p. J. Vilímka
se rozhodl podniknout kroky, aby se získalo během
sezóny několik dobrých hráčů. Klub žádá příznivce,
kteří mohou pomoci prací ve výboru nebo finančně,
aby se přihlásili ke spolupráci. Vedení klubu pro
sezónu 1962: patron Kopecký, president Vilímek,
předseda Dickson, místopředseda Pick, jednatel Švih
la, pokladník Mikulec.

2. 4. 1962

HLAS DOMOVA
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Ottu Procházku nar. 4. 4. 1929 v Praze (neb sebe
menší zprávu o něm), Pavla Segala (dopis v red.)
a Ottu Čila z Nové Paky (USA?).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné odresy
Řídí Karel Jan ovský,
Mnichov
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
HD
Nejzdařilejší mistrovství světa v krasobruslení — Sourozenci Romanovi mistry světa v tanci na ledě sami udejte jejich adresu.
M. Š. Chicago 40: Díky za
výstřižky — B. K. N. York:
Listárna
Díky za adresy. — F. N.
Nice: Díky za lístek. — V.
Ve stejnou dobu, kdy se konalo v USA "hokejové mistrovství světa”, žila Praha ve znamení
J. Vojta, Brooklyn: Gra O. Darwin: Díky za vý
světového šampionátu v krasobruslení, který přinesl nejhodnotnější výkony v historii tohoto sportu tulujeme k narození syna střižek. — B. A. Perth: Dí
vůbec a velký úspěch krasobruslařům, jejichž rodnou vlastí je Československo. Tak už v zaha a k dokončení univers. ky za výstřižky. — F. H.
Dopis jsme
jovací den získaly tu děti poúnorových čs. uprchlíků, sourozenci Marie (19 let) a Ota (21 let) studia. — J. V. H. Denver. Kingsgrove:
Díky za ref. a výstřižky. odeslali. Pátrání je zdar
Jelínkovi, startující za Kanadu, světové prvenství v soutěži sportovních dvojic. Mladí čs. sourozenci — M. Z. Berwyn: Díky za ma. Díky za výstřižek.
Eva (16 let) a Pavel (18 let) Romanovi dostali zlatou medaili v soutěži tanečních párů a Karol obj. a poukaz zaB.K. —
HD
Divín (25 let) z Bratislavy získal stříbrnou medaili v soutěži mužů.
Zatím co otec čs. exulantů Jelínkových čekal na své děti v Davosu a musel se spokojit jen FOTBALISTÉ PRAŽSKÉ DUKLY V ČELE LIGY
s tím, že mohl shlédnout triumf dětí na televizních obrazovkách, připravili Pražané těmto mladým
V ČSSR byla v posledních 14 dnech sehrána další
krasobruslařům takové ovace, jako žádnému z jiných borců. Když pak zazněla novým stadiónem dvě kola nejvyšší fotbalové soutěže, ve kterých si
obhájce přebornického titulu Dukla Praha upevnila
(ve Stromovce) za jízdy Jelínkových hudba ze Smetany a Dvořáka, diváci byli přímo u vytržení. postavení
v tabulce, avšak jedenáctka pražské Spar
Dvojice vynikala výbornou souhrou partnerů a působivě dovedla převést rytmus hudby do kro ty je opět v pásmu ohroženém sestupem. Všechna
kových pasáží, a jejich jízda měla vysokou sportovní hodnotu, takže získali titul nejlepších na svě tato' utkání se hrála na zasněžených terénech.
15. kolo: Dukla Praha - Bohemians 5:1, Sparta
tě skutečně zaslouženě.
Praha - Ostrava 2:2 (Sparta už vedla 2:0), Kr. Pole -Kladno 0:1, Prešov - RH Bratislava 1:1, Slovan Bra
Skvělého úspěchu dosáhla v Praze i dvojice Če umístění 15, 318,5 b.; 2. manželé Christianne a Jean tislava - Nitra 1:0, Hradec Králové - Žilina 2:0 a
choslováků Eva a Pavel Romanovi, kteří získali titul Guhelovi (Francie); 3. Thompsonová - McLachlan Plzeň - Trnava 1:1.
mistrů světa v tanečních párech. Podle názoru za (Kanada).
16. kolo: Dukla Praha - Prešov 2:1, Trnava -Slo
hraničních novinářů převyšovali Romanovi všechny
Muži: 1. Don Jackson (Kanada) 2.277,1 b.; 2. Karol van Bratislava 2:0 (I), Žilina - Bohemians 2:0, Nit
ostatní páry o třídu.
Divín (ČSSR) 2.255 bodů: 3. Alain Calmat (Fran ra - Sparta Praha 1:0, Kladno - Plzeň 4:2, RH Bra
Několikanásobný mistr republiky Karol Divín z cie) 2.200,7 -b.
tislava - Kr. Pole 4:0.
Bratislavy měl sice po povinných jízdách náskok 45
Tabulka po 16. kole ligy: 1. Dukla Praha 24 bodů,
Ženy: 1. S. Dijkstra (Holandsko) um. 9., 2.350 b.;
bodů, před Kanaďanem Jacksonem, ale musel se na 2. Grinerová (Kanada) 21/2273 b.; 3. Heitzerová (Ra skóre 54:16; ,2. RH Bratislava 20 'bodů; 3. Ostrava;
konec spokojit jen se stříbrnou medailí, neboť Jack- kousko) 42/2218b.; 7. Jana Mrázková (ČSSR); 13. 4. Nitra (oba po 18 bodech); 5. Slovan Bratislava'17
son předvedl senzační volnou jízdu s trojitým Lut- Eva Grožajová (ČSSR).
bodů; 13 Sparta Praha 12 bodů; Kr. Pole 5 bodů.
zem, jízdu jako ještě žádný mistr světa, nebo olym
pijský vítěz v historii tohoto sportu. Sedm z devíti
rozhodčích mu dalo nejvyšší možnou známku 6.
ŠVÉDOVÉ MISTRY SVĚTA V HOKEJI
Sportovní dvojice: 1. Marie a Otto Jelínkovi (Ka
V amerických Colorado Springs a v Denveru probíhalo ve dnech 8. - 18. března 28. mist
nada) umístění 15, 102,2 bodu; 2. Bělousová - Protopov (SSSR); 3. Goeblová - Ningel (Záp. Německo);
rovství světa v ledním hokeji, které bylo jen jakýmsi torzem posledního světového šampionátu ve
5. Kubíková - Votruba (ČSSR - z Plzně).
Švýcarsku. Účast na tomto vrcholném světovém podniku tu totiž odřekla representační mužstva
Taneční páry: 1. Eva a Pavel Romanovi (ČSSR)
ČSSR, SSSR, Rumunska a Jugoslávie, která byla solidární s Východním Německem, jehož repre
sentanti nedostali do USA vstupní viza. Za tohoto stavu postrádalo mistrovství na zajímavosti,
a o mistru světa se rozhodlo mezi Kanadou a Švédském.
Toto "finálové střetnutí” nezastihlo representanty javorového listu v nejlepší formě, a tak
— Poslední lehkoatletické závody na kryté dráze v
Švédové
vítězstvím 5:3 si vybojovali už třetí titul mistra světa.
New Yorku přinesly několik velmi dobrých výsled
ků:' americký koulař Garv Gubner dosáhl 19,59 m,
Největší zásluhu na tomto velkém “triumfu” švéd - tento tah Kanaďanům nevyšel, neboť švédský coach
výškař John Thomas skočil 210 cm, sprintér Frank ských hokejistů má bezpochyby brankář Haggroth. si uměl poradit při přesilové hře soupeře. Poslal
Budd vyhrál závod na 60 yd v čase rovných 6 vte kterého zahraniční novináři srovnávají s nejlepším rychlého Nils Nilsona na prostřední červenou čáru,
řin, čímž vyrovnal světový rekord. V Milwau- gólmanem posledního mistrovství ve Švýcarsku, s čs. kde měl čekat na touš od spoluhráčů. Taktika prou
kee zaběhl Američan Hayes Jones 50 yd překážek brankářem Mikolášem. Švédské hokejové národní taktice vyšla, Nilson dostal přihraný touš a ihned
ve světovém rekordu za 5,9 vt. Skvěle si při svém mužstvo hrálo v jediném těžkém zápase v USA, s jej poslal s naprostou jistotou .do opuštěné kanadské
prvním letošním startu vedl světový rekordman v Kanadou, tvrdě, rychle a bojovně. Ihned na začátku branky za nadšeného jásotu obecenstva. Toto utkáni
hodu diskem Američan Jay Silvester, který na zá zápasu získalo převahu, kterou také vyjádřilo ná však bylo na celém turnaji jediné, které snese mě
vodech pod širým nebem v Palo Alto - v Kalifornii skokem 4:0. Ale kanadští hráči v neuvěřitelném řítko posledních světových šampionátů.
dosáhl 57,94 m. Manžel bývalé čs. representantky tempu snížili do 2. minuty poslední třetiny náskok
Švédové dosáhli těchto výsledků: zvítězili nad Ka
Olgy rozené Fikotové, Američan Harold Connolly, Švédů na 3:4, a výsledek zápasu byl ještě na váž nadou 5:3, USA 2:1, Norskem 10:2 Švýcarskem 17:2,
startoval ve Walnut, kde hodil kladivem 68,51 m, kách. Za tohoto stavu 3:4, odvolal 2 minuty před Velkou Británií 17:0, Finskem 12:2 a nad Záp. Ně
což je na počátku sezóny výkon skutečně obdivu koncem střetnutí kanadský trenér z ledu brankáře, a meckem 4:0, a - získali tak všech 14 bodů s dobrým
hodný.
šest hráčů Kanady bojovalo o záchranu. Ale ani brankovým poměrem 67:10.
„
-- O nejvyšší evropskou fotbalovou soutěž klubo tentokrát - stejně jako před třemi roky v Praze Konečné pořadí: 1. Švédsko 14 bodů,’ skóre 67:10;
vých celků, Pohár evropských mistrů, je čím dál
2. Kanada 12 bodů; 3. USA 10 bodů; 4. Finsko, ’j.
tím větší zájem. Ačkoli většina utkání byla přená
Norsko (oba po 6 bodech); 6. Západní Německo 4
ČS. LEDNÍ HOKEJ
šena televisí, shlédlo zápasy letošního 7. ročníku už
body; 7. Švýcarsko 2 body; 8. Velká Británie 2 body.
přes dva milióny 34 tisíc diváků. Z toho jen 9 čtvrt
Překvapením 2. skupiny byli Japonci, kteří zazna
telskem
z
á
pase
pak
hr
áli
Čs.
hokejové
národní
finálových Zápasů vidělo 538.000 fanoušků.
menali v posledních letech v ledním hokeji velký
čs.
akademici
s
mužstvem
mužstvo
sehrálo
v
době
— V italském lyžařském středisku Sestriere v Alpách světového šampionátu v švýcarských
Kanaďanů vzestup. V Colorado Springs vyhráli beze ztráty bo
byla speciálním slalomem tradičního Kandaharu
du skupinu, když porazili: Rakousko 7:3, Francii 10:8
zakončena letošní, na mezinárodní styky bohatá ly Colorado Springs 4 mezi 2:2.
Dánsko 13:1, Holandsko 20:2, Austrálii 13:2.
Debakl
utrpělo
v
Mosk

státní
střetnutí:
v
Moskvě
žařská sezóna, alpských disciplin. Poslední závod se
vě
mužstvo
Prahy,
které
Jak berou funkcionáři Mezinárodní hokejové ligy
prohrálo
s
SSSR
na
ne

zóny, speciální slalom mužů, tu vyhrál Rakušan Egon
otevřeném hrálo s devítinásobným letošní mistrovství v USA, svědčí ta skutečnost, že
Zimmermann, vítězem alpské kombinace Kandaharu regulérním
se však stal vítěz sjezdu jeho krajan Karl Schranz. kluzišti Dynama 1:2 a v mistrem SSSR ČSKA z osmi teamů A skupiny postoupí pouze tři přímo
(Švédsko, Kanada a USA) do závěrečných bojů příš
V soutěži žen dominovaly rovněž Rakušanky: sjezd odvetě hrálo nerozhodně Moskva nečekaně vysoko tího
mistrovství ve Stockholmu (7.- 17. března 1963).
vyhrála Haasová, alpskou kombinaci Kandaharu její 2:2, a zvítězilo v obou me 1:7.Dvě přední švédská K nim
přibudou hokejové teamy ČSSR, SSSR a Vý
zistátních
zápasech
v
Bukrajanka Traudl Hecherová.
chodního Německa, a o dvou dalších účastnících, A
— Volejbalisté čs. mistra Dukly Kolín po pražském kurešti nad Rumunskem. mužstva hostovala v ČS skupiny
rozhodnou kvalifikační zápasy mezi Záp.
Mladí čs. hokejisté se SR: mistr země stockholm
vítězství 3:0 vyhráli i odvetné střetnutí s německým
přeborníkem Allemanií Aachen v Cáchách přesvěd stali ve švýcarském Vil- ský Djurgaarden IF vy Německem a Norskem, a mezi Finskem a Švýcarskem.
čivě 3:0, a postoupili tak do dalšího kola Poháru larsu akademickými mist hrál v Jihlavě 5:3, podlehl
HLAS DOMOVA
evropských mistrů. Jednotlivé sady byly: 15:8, 15:8 ry světa, když postupně však v Praze Spartě 3:4.
porazili mužstva: Švýcar IK Gävle zvítězila pak v
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
a 15:4.
— Mezinárodní hokejová liga na svém zasedání v ska 12:1, švédská 11:1 a Ml. Boleslavi po vyrovna
Adresa: Hlas domova,
né
hře
6:4
.
ve
finále
SSSR
3:1.
V
přá8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Colorado Springs rozhodla, že vítězi olympijského
Telefon: 42 - 5980
turnaje v r.1964 v Innsbrucku bude udělen i titul
mistra světa, popřípadě i titul mistra Evropy, jestliže — Košíkáři čs. mistra Jiskry Svit prohráli své prvé PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
by vyhrálo některé evropské mužstvo. Proti tomuto čtvrtfinálové utkání Poháru evropských mistrů v
jednotlivý výtisk s 2/-.
Moskvě s domácím CSKA Moskva 53:85, takže jsou PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
návrhu hlasovala pouze delegace Kanady.
— Pozoruhodného úspěchu dosáhli v posledních 14ti už bez šance na postup do semifinále.
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
dnech čs. házenkáři, kteří v Praze zvítězili nad dvoj — Hokejisté Montrealu Canadíans se stali už po tři ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
násobnými mistry světa Švédy 18:14. Střetnutí mě nácté vítězi americko - kanadské profesionální ligy
sdělíme na požádání obratem.
před Torontem a Chicagem.
lo dobrou úroveň.

Exulanti Jelínkovi zvítězili v Praze

- - Ve zkratce - -

