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Vlivní boháči v hospodářsky zaostalých ze
mích musí přijmout svoji zodpovědnost. Musí
to být oni, kteří povedou boj za základní re
formy, které jedině mohou zachránit společen
skou strukturu jejich zemí. Ti, kteří znemožní
mírovou revoluci, přivodí revoluci násilnou.
President J. F. Kennedy

Číslo 8.

Hokejky, lyže a rakety ve studené válce

ČAS K JEDNOTĚ

Politika a sport

Marx - leninismus nás učí, že žádná oběť, lidské
životy nevyjímajíc, není dost velká, je-li jí zapotřebí
k dosažení komunistických cílů. Jinými slovy — účel světí prostředky.
Stav dnešního komunistického světa samozřejmě
nijak neospravedlňuje milióny zavražděných, utýraných a hladem umořených ubožáků, které komunis
mus zanechal na pochodu podél cesty.
Říká se však také, že všechno na světě má svůj
účel. Možná, že ani komunismus není výjimkou. Po
dobá se ošklivé nemoci, která sice způsobila zhoubné
epidemie, ale která mimoděk vytvářela protilátky, jež
vedly k růstu odolnějšího, zdravějšího a silnějšího
organismu.
Demokratické národy světa přišly pod tlakem ko
munismu na to, že jejich demokracie nebude bez
pečná tak dlouho, dokud kdekoliv ve světě bude
existovat opravdová bída. Bohatší z nich se daly
s tou bídou do zápasu. Tak vznikl Marshallův plán,
celá americká zahraniční pomoc, Kennedyho “spo
jenectví pokroku”, jeho mírové legie atd.
Svobodné státy zjistily, že žádný z nich není dost
silný, aby odolal komunistickému nárazu. Vzniklo
“Evropské hospodářské společenství” a sjednocovací
vítr vane den ze dne silněji.
Malajsko usiluje o spojení Malajska, Singapuru a
Bornea. Filipinci by rádi viděli “hospodářské spo
lečenství” jihovýchodní Asie. V Austrálii se objevily
články o nějaké formě unie s Novým Zélandem. Ka
naďané začínají pomalu uvažovat o spojení se Spo
jenými státy. A prozíraví lidé ve Washingtonu sní o
“atlantické unii”, která by spojila jejich zem se svo
bodnou Evropou.
S výjimkou “Evropského hospodářského společen
ství” jsou to všechno jenom embryonické zárodky,
první matné náznaky toho, že se blíží doba, kdy
lidé budou v první řadě lidmi a teprve potom Něm
ci, Angličany, Maďary, nebo Poláky.
Kdyby dneska Australanům někdo nadhodil, že
pro ně není moudřejší věci, než aby se stali dalším
státem USA, sklidil by asi pěknou bouři. Ještě větší
bouři by však býval sklidil Francouz, kteerý by se
byl v roce 1945 odvážil předpovědět, že bude jeho
země o patnáct let později spolupracovat s pozůstat
ky Třetí říše na tvoření nové, jednotné Evropy.
Tím se dostáváme zpět k “Evropskému hospodář
skému společenství” a skutečnosti, že se Evropa sta
la po dlouhé době stagnace zase jednou kolébkou
myšlenky, která slibuje změnit tvář světa k lepšímu.
Evropský vyhnanec v zámoří se cítí tak trochu od
strčen. Trpce si uvědomuje, že jeho země je připoutá
na k reakční dekadenci komunistického světa a odříz
nuta dokonce od svěžího revolučního hnutí jednotící
se Evropy. Považuje za ošklivou ironii osudu, že
právě on, který opustil vlastní zem, protože se mu
příčila myšlenka trpné nečinnosti, musí teď nečin
ně přihlížet, jak na západě Evropy probíhá bez jeho
nejmenší účasti možná největší věc našeho století.
Pokud se jeho myšlenky ubírají nastíněným smě
rem, mýlí se na celé čáře. Ani československý exu
lant, ať žije- v Americe, Kanadě, Argentině nebo
Austrálii, není úplně odříznut' od historického sjed
nocování Evropy. Jenom na něm záleží, chce-li se
ho zúčastnit, a chce-li nějak přispět k jeho úspěšné
mu naplnění.
Začít musí sám u sebe. Jedním z prvních předpo
kladů budoucí jednotné Evropy je totiž odbourávání
starých nacionálních předsudků a starých nacionálních záští.
Není snadné si uvědomit, že je školou vštěpovaný
nacionalismus něčím náramně škodlivým, nedokážeme-li jej udržet na hodně krátké uzdě. Od racionál
ního uvědomění je pak ještě dlouhá cesta k metě,
na níž srdce přijme to, co už před ním přijal mozek.
Potlačení starých nenávistí je snad ještě nesnad
nější. Ani bez něho však nemůže být jednotné Evro
py. Je třeba zapomenout na staré sváry s Němci a
švejkovská hesla, že “každý Maďar může za to, že
je Maďar”. Je nutno nalézt novou perspektivu a vi
nit vlády, nikoliv národy. A i tady rozum asi bude
rychlejší než srdce.
Československý exulant v zámoří není odříznut od
zápasu za jednotnou Evropu, protože zápas se ode
hrává v neposlední řadě také uvnitř každého z nás.
-kw-

Nikdo nemusí nikomu dvakrát vyprávět, že se dnes ve světě odehrává lyžařům víza pro mist
velký zápas. Jedná se v něm o to, bude-li lidstvo žít ve své bezprostřední rovství světa v Chamonix
budoucnosti svobodně, podle zásad demokracie, nebo bude-li dočasně a totéž učinili Američané
v případě mistrovství svě
připoutáno k otrockému systému sovětského komunismu.
Ten zápas probíhá mnoha způsoby na mnoha frontách, někdy otevřeně ta v ledním hokeji.
Sportovci komunistic
a někdy skrytě. Někdy se jedná očividně o velké věci — o závod do ves
míru, o svobodu Berlína, o záchranu Vietnamů, o demokratickou a so kých zemí se na znamení
ciálně spravedlivější latinskou Ameriku, o Kubu, o Laos, o Střední vý protestu obou mistrov
ství neúčastnili. Meziná
chod atd.
A někdy se jedná o věci zdánlivě maličké, které však jsou přesto částí rodní organisace lyžařů
pak neuznala závody v
jednoho hlavního zápasu a jako takové by neměly být přehlíženy.
Komunismu není nic svaté. V komunismu slouží všechno jedinému Chamonix za mistrovství
světa. Hokejová soutěž v
cíli — politika, věda, kultura, náboženství i sport.
Holandsko tedy ten USA byla sice za mist
Komunismus má mno
Na Západě, kde je
ho cest. Nemůže-li se ně pevně zakotven v zásadě krát nezískalo žádné zla rovství uznána, ale bez
kam dostat hlavní bra správný názor, že politi té medaile. Dodnes je účasti silných celků SSSR
nou, pokouší se o vstup ka do sportu nepatří, však právem hrdé na to, a ČSSR skončila hodně
že své sportovce do Mel- neslavně.
zadními vrátky. Vyža- strhl se velký pokřik.
Mezinárodní olympij
bourne neposlalo.
dují-li to okolnosti, mo
Holandská akce byla
ský
výbor se v důsledku
Tak se v roce. 1956
hou to být také vrátka
odsouzena jako nespor- sešla v Melbourne poli toho usnesl, že příští Osportovní.
tovní, a melbournští di tika se sportem.
lympiády mohou být uOlympijská politika
váci, aby ukázali svou
spořádány jenom v ze
Politický hokej
vyspělost”,
Těsně před melbourn- "sportovní
mích, které zaručí vstup
V roce 1962 dochází representantům
skou olympiádou došlo zahrnovali sovětské ví
všech
k sovětskému útoku na těze většími ovacemi než k jejich novým setkáním. členských států. Jinými
Maďarsko a brutálnímu kterékoliv jiné mimo- Francouzská vláda od slovy, olympijské hry se
vraždění
maďarských australské účastníky.
mítla východoněmeckým (Pokračování na str. 2)
vlastenců v Budapešti.
Manka ve státním plánu se akumulují
Holandsko se tenkrát
rozhodlo k "sportovně
nesportovnímu”
gestu.
Jeho representanti de
Předseda KSČ a president Novotný se svým prvním náměstkem Domonstrovali svou solida
ritu s utlačenými Maďa lanským mluvili na manifestaci horníků v Mostě (viz str. 3 tč.). Jejich
ry tím, že odmítli soutě projevy byly významné v tom, že ukázaly, jak se manka z jednoho pláno
žit se sportovci státu, kte vaného údobí hromadí v příštím, a jak se československé hospodářství
rý byl za budapešťskou vzdaluje od plnění plánu přes všechny džonglérské kousky pracovníků stát
ního statistického úřadu.
řezničinu zodpovědný.
Novotný v
Mostě
"Je třeba neustále po
tírat
tvrdě a důsledně by
řekl:
"Vývoj
naší
země,
Konečně zpráva o Barákovi
vývoj našeho průmyslu rokraticko - administra
Rudé právo z 25. března konečně uveřejnilo ú- prochází velkým rozma tivní metody v řízení a
řední zprávu generálního prokurátora o průběhu
vyšetřování trestních činů Rudolfa Baráka, bývalého chem. Procházíme však usilovat o skutečně ope
řadou těžkostí a nedo rativní řízení národního
ministra vnitra ČSSR:
“Trestní řízení proti Rudolfovi Barákovi bylo za statků. Budujeme nový hospodářství se znalostí
hájeno na základě důvodného podezření, že se ve život, překonáváme staré. věci.
funkci ministra vnitra dopustil nezákonného hospo
Je třeba i důsledně bo
Mnohé těžkosti, které
daření se státními prostředky, že zneužíval své pra
jovat
proti nesprávnému
vomoci a osobně se obohacoval, a tak hrubě poru máme, si vyvoláváme sa
lokálnímu
patriotismu,
šoval socialistickou zákonnost.
mi. Mnohé přinášejí vli
Dosavadní výsledky vyšetřování prokazují, že Ru vy vnější, mnohé jsou kdy hospodářské a míst
dolf Barák při výkonu funkce ministra vnitra velmi
ní orgány zneužívají své
rafinovaným způsobem odčerpával pro své soukromé těžkostmi našeho růstu.” stanovené
pravomoci
účely značné částky peněz určených k zajištění ně
"Vnější vlivy”
proti
zájmům
státu
a spo
kterých důležitých úkolů ministerstva vnitra. Z těch
lečnosti . . .”
to státních prostředků i cestou četných machinací si
Čím dál tím častěji se
opatřoval různé spotřební zboží i zahraničního pů
První náměstek před
uchylují
českoslovenští
vodu a umělecká díla.
sedy
vlády Julius DolanV trestné činnosti pomáhal Rudolfovi Barákovi komunisté k "vnějším ský se zmínil o jedné z
jeho osobní tajemník Vlastimil Jenyš a několik nej- vlivům”, které ničí čs.
bližších spolupracovníků. Barák a ostatní obvinění hospodářství, aniž by je největších děr v pláno
svou trestnou činnost pod tíhou důkazů doznávají. specifikovali. Je to vliv vání:
"Vezměte otázku uhlí.
Rafinovaný způsob rozkrádání majetku v socialis rublové oblasti nebo vliv
tickém vlastnictví maskoval Rudolf Barák předstí
Všichni víme, že se těž
ranou skromností, zdůrazňováním požadavku hos Evropského hospodář ba proti předválečným
podárnosti, oháněl se svými funkcemi a předstíral ského trhu? Je to vnitř letům zvýšila. A přece
svou oddanost socialismu. K tomu, aby popularizoval ní nebo vnější nepřítel
svou osobu, vyzrazoval řadu důležitých opatření československého hospo nestačí rostoucím potře
služební i politické povahy. Celá jeho činnost je mo
bám průmyslu, dopravy
tivována dobrodružným velikášstvím a touhou po po dářství?
a obyvatelstva.
hodlném životě, ukazuje jeho charakterové vady a
Když Novotný mluví
Proto je nutno urych
maloměšťáctví. V průběhu šetření nalezené doku k domácímu publiku,
lit
rozvoj uhelného prů
menty nasvědčují tomu, že sledoval osobní kariéristické cíle. Ve vyšetřování trestné věci Rudolfa Baráka zdůrazňuje domácí ne myslu a přednostně na
se dále pokračuje.”
FEC dostatky:
(Pokračování na str. 2)

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

-2-

HLAS DOMOVA

POLITIKA A SPORT
(Pokračování se str. 1)
nemohou v budoucnosti
konat bez sportovců Ulbrichtovy loutkové vý
chodoněmecké
vlády.
Země, které neuznávají
tzv. “Německou demo
kratickou republiku”, ne
mohou tedy býť pověře
ny uspořádáním olympij ských her.
Německý problém

a sport

padních mocností očeká
váme, že se nezaleknou,
a že neustoupí ani za
cenu maximálního risika.
Zápletka s vydáváním
vstupních viz východo
německým
sportovcům
však není ničím jiným,
než malou, přesto však
neoddělitelnou částí téže
velké věci. Je novým po
kusem Sovětů dostat se
zadními vrátky tam, kam
se nedostaly hlavní bra
nou.
Od nás by bylo nej
výše nelogické žádat, aby
se na jedné straně ne
ustoupilo ani za cenu ri
sika světové války, a na
druhé, aby se ustoupilo
jenom proto, aby spor
tovně neutrpělo nějaké
to mistrovství světa.

V Západním Berlíně
právě proběhlo mistrov
ství Evropy ve stolním
tenise. Tentokrát stačilo
východoněmeckým spor
tovcům projít Brandenburskou branou, even
tuelně přelézt zeď, kte
rou tam jejich mocipáni
postavili. Ale zase re
prezentanti komunistic
kých zemí se mistrovství
nesúčastnili, protože je
jich samozvané vlády
tvrdí, že Západní Ber
lín není územím Němec
ké spolkové republiky,
která mistrovství pořá
dala.
Překvapilo by, kdyby
někdo nepoukázal na
zdánlivé nesrovnalosti to
hoto komentáře. Na jed
né straně schvaluje, že
se Holandsko z politic
Když dva dělají totéž kých důvodů nezúčastni
Konečně to není vždy lo olympijských her v
Západ, který "zatahuje Melbourne, na druhé od
politiku do sportu”.
suzuje, jestliže se spor-

I mnohý z nás bude
asi v pokušení prohlásit,
že politika do sportu opravdu nepatří, a že sta
novisko západních vlád
v otázce platnosti pasů
východoněmeckých spor
tovců je opravdu ne
správné.
Jenomže ono to není
tak jednoduché.
Sovětský svaz neváhá
vyvolávat v Berlíně kri
ze, které ženou svět na
kraj nukleární války, je
nom aby donutil Západ
k uznání Východního
Německa.
My všichni pak v ta
kových případech od zá- (Pokračování se str. 1)
něj soustředit síly a pro
středky, zásadně řešit na
léhavé otázky přepravy a
hospodárné spotřeby uhlí
a energie.”

tovci komunistických ze
mí nesúčastní z politic
kých důvodů mistrovství
světa v hokeji nebo alp
ské kombinaci.

Projevy Dolanského a
Novotného jsou zcela
pochopitelné, když máme
po ruce zprávy ze schů
ze československé vlády,
konané 28. 3. 1962.

Úřední

řeč

Je to suchá zpráva, ale
říká mnoho:
"V únoru se dále pro
STŘEDISKO
hloubilo neplnění plánu
PÁNSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda, ve všech odvětvích ná
hospodářství.
Vic.
tel. 94 2260 rodního

-Naše rovyRAČTE TAKY JET NA KARDIOGRAF
DO HRADCE ?
Odjezd rychlíku do Hradce Králové z Prahy
v 6.50. S úlevou od denního shonu a ruchu
jsem sklesl na sedadlo. Byl jsem unaven a včera
mne lékař poslal na kardiograf. Jen se rychlík
rozjel, už to začalo: "Jste v rychlíku na Hradec
Králové a dovolujeme si vás informovat..."
Bylo po ranní dřímotě. Kolik nás bylo v kupé,
tolik nás začalo bloudit očima po rozhlasovém
zařízení, abychom zvuk hlasatele zeslabili na
snesitelnou míru. Našli jsme sice otočný knof
lík, ale to bylo vše. V umývárně netekla voda,
neteklo ani mýdlo, ale rozhlas řval. Konečně
přišla průvodčí: "Vedle v kupé je volno a tam
to nehraje.” Měla pravdu, nic tam nehrálo, ale
také se tam netopilo. A tak jsem musil pořad
vyslechnout a uvažovat, kdo jej asi schvaluje
a zda je podroben aspoň nejzákladnější gra
matické korektuře.
Ladislav Valnoha, Praha 10, v Literárních no
vinách, Praha

Na celkové neplnění
plánu působí především
neplnění plánu hutní vý
roby a dodávek základ
ních výrobků, které se
nepříznivě promítá zej
ména do materiálového
zabezpečení strojírenské
výroby.
Kromě potíží v mate
riálním zabezpečení ovlivňují zaostávání výro
by těžkého strojírenství
i nedostatečné zajišťová
ní kompletace finálních
výrobků a nedořešené

Provádíme veškeré práce optické

přesně, rychle a za levné ceny
2. poschodí
6 A Elizabeth St.

Melbourne - City

Jenomže, jak se říká,
když dva dělají totéž, ne
ní to vždycky totéž. Dů
ležitá je pohnutka. Holanďani použili sportu k
demonstraci odporu proti
nesvobodě v Maďarsku.
Komunističtí
sportovci
jej z rozkazu svých vlád
ců používají nepřímo k
tomu, aby zajistili trvání
4.4. Podle indonéských
nesvobody ve Východ zpráv bojují Holanďané s
ním Německu.
Indonésany na ostrově
Gag u západní Nové Gui
Všechno, co jsme řek ney.
li, směřuje k jednomu — Francouzsko - monacká
závěru. Ať se nám to lí konference byla přeruše
bí nebo nelíbí, studená na, jelikož se strany ne
dohodnout o daňo
válka je svým způsobem mohly
vých opatřeních.
válka totální. Vedena je — Na ženevské odzbrojovšemi prostředky a na vací konferenci navrhly
všech frontách, frontu Spojené státy vytvoření
komise, která by se sna
sportovní nevyjímaje.
žila připravit dohodu o
-kw- zničení všech jaderných a
jiných zbraní.

Telefon MF 3256
Přijímáme objed
návky také poštou

ZE DNE NA DEN

Novotný varuje
Plán hrubé průmyslové
výroby byl za prvé dva
měsíce letošního roku
splněn jen na 97%, v
závodech
ministerstva
těžkého strojírenství čini
lo plnění plánu dokonce
jen 94.1%. Nebyl rovněž
splněn plán stavebních
prací, plán přepravy zbo
ží po železnici a plán ná
kupu jatečních zvířat,
mléka a vajec.

16. 4. 1962

vnitřní kooperační vzta
hy mezi jednotlivými
podniky a závody.”
O podrobnostech

Toto jsou všechno okrouhlé zprávy, prople
tené technickými výrazy,
které zastírají význam.
Rudé právo z 30. března
alespoň prozrazuje pří
mo:
"Nedostatečně se plní
plán nákupu živočišných
výrobků. Za prvé dva
měsíce tr. bylo ve srov
nání s plánem nakoupeno
méně o 10.4 tisíce tun
masa (v živé váze) zej
ména masa vepřového, o
14.4 -miliónu litrů mléka
a o 40.7 miliónu vajec.
Nízké plnění plánu je
příčinou nedostatků v
zásobování obyvatelstva
zejména masem . .
Ještě přesněji to vy
stihuje lokální zpráva
pražské Práce z 24. 3.
1962:

"Horší je to s telecím
masem ve Středočeském
kraji, protože dochází ke
značnému uhynutí mla
dého dobytka. Například
na Mělnicku činí až pě
tinu ze živě narozených
telat.
I když se situace v ná
kupu masa ve Středočes
kém kraji poněkud zlep
šila, nelze založit ruce v
klín.”
Toto jsou všechno ma
lé stížnosti, které nemo
hou napravit velká zla,
jako toto např.:
(Ze zprávy vlády - pr.) ". . . Druhým zá
važným zjevem je pokra
čující neplnění plánu těž
by hnědého uhlí, na kte
ré má vliv i nedostatek
vagonů pro odvoz uhlí.
Neplnění plánu těžby a
nedostatečné zajištění od
vozu hnědého uhlí způ
sobují obtíže v zásobo
vání průmyslu i obyva
telstva palivy ...”
A tak to jde kolem do
kola.
FEC/vm

PRVNÍ ČESKÁ DEKORATÉRSKÁ FIRMA V MELBOURNE

EXQUISITE FURNISHING CG. PTY. LTD.
majitelé O. a M. Vaňkovi
Kompletní dekoratérská služba, záclony, přehozy
na postele, povlaky na křesla, čalounické práce
všeho druhu.
ZAŘIZUJETE - LI SI DŮM NEBO BYT, RÁDI VÁM
POSLOUŽÍME
ZDARMA
ODBORNOU
PORADOU

— Holandský ministr za
hraničí dr. Luns prohlásil
v parlamentě, že Holand
sko nehodlá předat Zá
padní Novou Guinen In
donésii bez souhlasu domorodců.
5. 4. Podle zprávy z New
Yorku navrhuje generální
tajemník SN U Than, aby
Spojené národy převzaly
kontrolu Západní Nové
Guiney na dva roky.
8.4. Ve Francii se konal
plebiscit, který schválil de
Gaulleovu politiku v Alžírsku většinou přes 90%.
24% voličů nehlasovalo.
— Havanský rozhlas ozná
mil, že všichni účastníci
nezdařené invaze, kteří
byli zajati, byli odsouzeni
na 30 let do vězení. Ku
bánská vláda je ochotna
vězně vydat za odstupné
přes 60 miliónů dolarů.
— Argentinský - president
José Guido sestavil no
vou vládu.
9.4. Představitelé Spoje
ných států začali konfero
vat se zástupci Evropského hospodářského spole
čenství o budoucích vzta
zích.
11.4. Ve volbách v Jamaice získala socialistická
strana Sira Alexandra
Bustamantého 26 mandátů
oproti 19 mandátům lido
vé národní strany.
12.4. Francie ukončila
smlouvu s Monakem.
— Bývalý francouzský mi
nisterský předseda Georges Bidault oznámil v do
pise ze Švýcarska, že
vstoupil do tajné vojenské
organizace OAS.
— Na ženevské konferenci
oznámil sovětský delegát
Zorin, že SSSR je ochoten
po dobu trvání konference
přerušit zkoušení jader
ných zbraní, učiní-li totéž
USA a Velká Británie, ale
zástupci západních moc
ností prohlásili, že tomu
nevěří.
13.4. Jeden z vedoucích
organizace OAS generál
Jouhaud byl v Paříži od
souzen k smrti.
14. 4. Francouzský minis
terský předseda Debré
resignoval a na jeho mís
to nastoupil de Gaulleův
přítel Pompidou.
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,

Work.. Compensation,

426
Toorak
Road (vchod Mathoura Rd.)
TOORAK VILLAGE, VIC.
Telefon 24 - 2044
Při odvolání na tento inzerát poskytneme všem čs. zákazníkům na
všechny ceny 10% slevy

aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede

R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421
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ČESKOSLOVENSKO

VE ZKRATCE

— Ministr zdravotnictví — Předsednictvo
ÚRO
Josef Plojhar veřejně po- projednalo zprávu o vý
děkoval
příslušníkům sledcích
socialistického
zdravotní služby za obě soutěžení: o čestný titul
tavou práci při zdolávání “brigády socialistické prá
chřipkové epidemie, při ce” se uchází 6.121 kolek
níž onemocnělo přes dva tivů, 831 provozů a dílen
milióny čs. občanů. Spo- a 108 závodů. Hnutí bri
třeba léčiv během epide- gád socialistické práce se
mie stoupla proti plánu o účastní 750.000 pracujících
28 miliónů Kčs.
v 74.000 kolektivů.
— 30. března se konal v — První patronáty nad sa
pražském Karolinu XV. dy převzali občané Prahy
mimořádný sjezd Čs. aka 3. Občanské výbory již
demie věd za předsednic oznámily, že budou pečo
tví akademika J. Kožešní vat o parky na Havlíčkově
ka. Podle úřední zprávy a Olšanském náměstí, o
došlo k “hluboké reorga zeleň v obvodním parku
nizaci akademie”. Čs. aka kultury v Kapslovně a o
demie věd přebírá úkoly sady na Vítkově.
bývalé Čs. akademie zeMinistr školství a kul
mědělských věd, která se —
dr. F. Kahuda jmeno
tak stala obětním berán- tury
Josefa Vinárka ředi
kem krise v čs. zeměděl val
Státní knihovny Čství. Předsedou Čs. aka telem
SSR.
demie byl zvolen akade
mik František Šorm. Re — V ČSSR je 84 škol s
ferát o úkolech akademie polským vyučovacím Ja
v zemědělství přednesl I- zykem pro 9.000 dětí, 559
s maďarským vyučovacím
van Málek.
pro 76.000 dětí a
— V Praze se konala tisko jazykem
172 ukrajinských škol pro
vá konference, na které 13.000
dětí. Ukazuje to, ze
promluvil člen politického ukrajinské
školy jsou sil
byra Komunistické strany ně favorizovány.
Španělska Alvarez. Alvarez poděkoval “lidu Čes — V pražském divadle v
koslovenska za velký zá Karlině uvedli znovu pře
jem o osud španělského li pracovanou hudební ve
du a za konkrétní pomoc selohru A. Frieda a V. Cabojujícímu španělskému cha Slavnost v Harlemu.
Příznačné je, že “libretista
lidu.”
vypustil šablonovité pos
— V Gottwaldově se ko tavy tří emigrantů ... byl
nala celostátní přehlídka odstraněn polopatismus a
dětských filmů, kde byly balast sentimentálních ci
uděleny ceny 5 nejlepším
filmům: Trápení, Kino, tů.”
Kočičí škola, Děti a noty a — Velvyslanec Rudé Cíny
v Praze Džung Ši-tung uKuřata na cestách.
spořádal přátelský večer
— 29. března se konala o 5. výročí podepsání
schůze vlády, které se ú- smlouvy o přátelství mezi
častnilí J. Dolanský, O. ČSSR a Rudou Čínou. Re
Šimůnek, V. Široký, R. cepce se zúčastnili místo
Strechaj a ministr země předseda vlády V. Piller,
dělství V. Krutina, který ministr národní obrany B.
referoval o stavu země Lomský, ministr zdravot
dělské výroby a přípra nictví J. Plojhar, první ná
vách k jarním pracím.
městek ministra zahranič
— Předseda ÚV Odboro ních věcí A. Gregor, vě
vého svazu zaměstnanců doucí mezinárodního od
dopravy a spojů Jaroslav dělení ÚV KSČ B. LaštoPrůcha a pracovník mezi vička a primátor A. Svonárodního oddělení ÚRO boda. Nezúčastnil se ani
O. Šterclein odletěli na jeden člen československé
sjezd ghanského odboro ho politbyra.
vého hnutí. Navštíví také — Ód 18. srpna do 2. září
Republiku Mali.
tr. se bude konat v Praze

světová výstava poštov
ních známek, nad níž pře
vzal patronát Antonín No
votný.
— Čs. vláda odpověděla
formálně generálnímu ta
jemníkovi Spojených ná
rodů U Thantovi na jeho
dopis, týkající se svolání
mezinárodní konference o
zákazu používání nukleár
ních zbraní. Čs. vláda pro
hlásila, že je pro “uskuteč
nění všeobecného a úplné
ho odzbrojení pod spoleh
livou' mezinárodní kontro
lou.”
—Čs. společnost pro me
zinárodní styky uspořáda
la ve Smetanově síni v
Praze manifestaci čs. - al
žírského přátelství. Mani
festaci zahájil doc. V.
Kaigl, dále promluvili
předsedkyně africké sekce
L. Kleňhová - Besserová,
tajemník ÚRO G.Hnilička,
první -tajemník ÚV KS
Alžírská Buhali, tajemník
Světové odborové federa
ce komunistických odborů
Zacaria a tajemník ÚV
Čs. svazu .mládeže L. Metlický.
— A. Novotný jmenoval
prvním čs. velvyslancem
v Sýrii dr. Rudolfa Ko
žešníka a Zdeňka Karmelitu vyslancem v Iránu.
Dosavadní vyslanec v Irá
nu M. Jablonský byl pově
řen novými úkoly. Čs.
vyslanec v Libanonu J.
Tomek byl rovněž pře
ložen a na jeho místo jme
nován Josef Kalvoda.
— Zemědělské noviny oznámily, že v prvních mě
sících tr. vypuklo několik
požárů na Domažlicku,
které způsobily škody za
700.000 Kčs. Požáry vznik
ly v budovách zeměděl
ských družstev.

Stará stížnost komunistických časopisů :

KORUPCE - KORUPCE

Jestliže zahubily Adolfa Hitlera dvě fronty, jak dlouho to může trvat,
než československá vláda podlehne v boji proti mnohostranné a korupcí
posvěcené sjednocené frontě příživníků a šmelinářů, kterou vytvořily přede
vším vládní nařízení a vládní dekrety? Vybrali jsme tentokrát tři represen
tativní příklady. Jak šidí zemědělci. Jak šidí dělníci. A jak šidí pracující
inteligence. Venkoncem: když šidil ministr vnitra, proč by se o to nepokusil
obyčejný občan? A československé noviny přinášejí dnes a denně tutéž
stížnost: korupce, korupce, korupce.
V zemědělském druž ku se připravili, protože dem vypadalo tak, že
stvu s nepravděpodob omezili reprodukci stáda. státní pivovar jaksi oče
ným jménem Vrtižery (u
. . .Protože ve Vrtiže- kával, že se budou skle
Povážské Bystrice) došlo rech došlo k vážnému nice pěnit přes míru, aby
k jedné z běžných trans porušení socialistické dis se splnil plán.
akcí, které se odbývají cipliny, zabývají se pří
Úřední zpráva totiž
dnes a denně v mnohém padem státní orgány...” prozrazuje: "Na příkaz
zemědělském družstvu:
Na šikmé ploše
vedoucích se však z neAby si lidé přilepšili
Nic jiného si nedovedl dotočků denně hradilo
"(Družstvo - pr.) . . . vymyslit soudničkář Ru asi 50 deputátních piv
. . . nedávno odprodalo dého práva jako titulek zaměstnancům a dodava
pět vepřů ve váze od 50 k procesu se zaměstnanci telům. Dále vedoucí nekg do 240 kg na domácí masného průmyslu v dotáčky přímo vymáhali
a plánovali s nimi.”
porážky a tři krávy pro Teplicích.
Hlavním
obviněným
záhumenkové hospodář
Další proces je na cesbyl "masař” (podle vzo tě: co se dělo U Fleků se
ství.
ru "půdař”) Alois Vo- "znehodnoceným
ma
Představenstvo tohoto
ráček.
S
ním
byli
v
"ob

sem
”
.
A
jak
je
to
se
sa
JZD se vyznamenalo i
jinak. Zorganizovalo čer chodním” spojení vedou látem z volské tlamy?
nou porážku a maso roz cí provozoven Restaurací
Zubařina svádí
prodávalo po obci, funk a jídelen Josef Semerád,
O tom se přesvědčila
cionářům
vyměňovalo Leopold Hamajda, ve
nemocná zvířata ze zá- doucí prodejen Pramenu MUDr. Z. Bilíková, kte
humenků za zdravá z Václav Stejskal, Emil rou Večerní Praha vylí
družstevního chovu .... Žilka, František Mina- čila jako zubařského
řík, Josef Poutník a Vác Drakulu. Zdá se, že dr.
Že to, co udělali ve lav Dibelka.
Bilíková pěstovala ve
Vrtižerech, je krátkozra
S obžalovanými pilně svém zdravotním stře
ké a škodlivé, není nutné kšeftoval teplický lékař
disku "černoty”, zubař
rozvádět. Spíš je potřeb MUDr. Kohlíček, který
ské práce pro soukromé
nější zamyslet se nad tím, dostával pravidelně "an
pacienty.
co představenstvo vedlo glickou slaninu, pečínkoPo odhalení byly prý
k takovému kroku. Prý vý závin, šunku”.
u ní nalezeny zubolékařsnaha, aby vyhovělo li
Spojen s touto pod
dem, a ti si mohli při vratnou skupinou byl ské potřeby a šperky Za
čtvrt miliónu korun, u
lepšit . . .
mistr bourárny Václav jejího pomocníka MU— Ze zprávy Rudého prá
Ne, za to, co se stalo Vacek. Na statisícové
va z 22. 3. 1962 vyplývá,
Dra. Jaroslava Bartáka
že Stalinovy závody v v JZD Vrtižery, žádný škodě se podílel s jinými zlato za 16.769 Kčs.
Mostě byly potichu pře z funkcionářů pochvalu zaměstnanci: Antonínem
jmenovány na Závody čs.- nedostane, nedostane ji Tkáčem, Františkem Bá
Černé zubařiny se ještě
sovětského přátelství.
ani od družstevníků, až bou, Vladislavem Kali účastnil dentísta V. Ho— Antonín Novotný a J. si spočítají, že sice získa nou, Evženem Cikertem, ražďovský, jakož i ne
Dolanský promluvili na li do domácnosti levnější
Vladimírem Hromasem jmenovaní "laboranti”,
manifestaci v Mostě u pří
ležitosti 30. výročí “mos maso za několik set ko a Vladimírem Prokšem. kteří prý dostávali 100- 250 Kčs měsíčně za spo
tecké stávky”.
FEC/Č run, ale o ještě větší částCelková škoda byla olupráci na "černotách”.
hodnocena na 350.000
MUDr. Bilíková mu
Kčs. Kradlo se od roku
sila
být (podle soudničky
1954. Hlavní obžalovaní
ve
Večerní
Praze) asoM. Voráček a J. Seme
ciál:
rád dostali 14 a 9 let.
nost a praxe přinášejí bezpočet důkazů, že jsou
"Instrumentářky
jí
Jde třeba jen o kus
to právě socialistické země v čele se Sovětským
chodily
nakupovat,
ně
flákoty, ale co se stane
svazem, které neochvějně a obětavě hájí ušlech
když se ve velkém krade které jí uklízely byt”. Na
tilou věc míru a kde v práci na výstavbě so
i u ultraslavných "Fle středisku vládla želez
cialismu a komunismu vytvářejí vzájemné vzta
ků”? Tam se totiž ve nou rukou, a za deset
hy mezi lidmi, vztahy opravdu důstojné člo
velkém točily "generál- let její vlády prý tam
věka, osvobozeného od sociálního útlaku tříd
ské porty” a výtěžek šel zůstaly jen "ušlápnuté
ní společnosti.
na dobročinné soukromé dušičky”.
Pro samé neplodné filosofování a falešnou
účely.
MUDr. Bilíková dos
vykonstruovanou spekulaci vatikánské kruhy
Odnesli to: A. Novák tala 6 let, MUDr. Jaro
zřejmě nevidí skutečnost a život. Nedovedou
(tři roky), J. Chytráček slav Barták dva a půl
objektivně posoudit směr lidských dějin, anebo
(2 roky) a tři další do roku, dentista V. Horažse tomu úporně brání pod heslem boje proti
stali podmíněné tresty. U dovský 15 měsíců.
komunistickému nebezpečí. Přesně totéž dělají
Fleků to totiž i před souFEC/vm
bonnští revanšisté a militaristé a všechny opory
fašismu, jemuž právě síla komunistických ideí
zasadila rozhodující úder. To nikdo nemůže
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
popřít. . . To je ono velké příští lidstva, v něž
upřímně věří a jež svou prací pomáhá přibli
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
žovat 70 miliónů katolíků v zemích socialistic
D. G. Lupínková
kého tábora a milióny dalších poctivých věří
393 GEORGE ST„ SYDNEY
Telefon BX 2316
cích v ostatních zemích světa .. .”
FEC

Katolíci proti Vatikánu
Katolíci tedy ne, ale alespoň katolický mi
nistr
zdravotnictví Josef Plojhar, který zle
vycinkal Vatikánu v Lidové demokracii z 25.
března tr.:
"Právě v té době, kdy se národy zabývají tak
závažnými otázkami, jejichž řešení má lidstvu
zabezpečit život v trvalém míru, přátelské spolu
práci a dorozumění, ozval se také hlas z Va
tikánu . . . Vatikánský rozhlas vysílal jeden ze
svých nej ostřejších útoků na komunismus a
zašel tak daleko, že označil komunismus za
hrozbu míru! V této souvislosti připomněl mluv
čí Vatikánu encykliku, kterou před 37 lety vy
dal papež Pius XI. a jež byla namířena proti
ateistickému komunismu . . .
Nechť se mluvčí vatikánského rozhlasu ne
diví, že ani poplašná encyklika Pia XI. nedo
vedla otřást přesvědčením miliónů, kde je tře
ba hledat pravdu dějin, že jen "málo lidí vidělo
v komunismu hrozbu míru’’. Nebyla to věru
žádná naivnost tehdy před 37 lety a není to
naivnost zvláště dnes, kdy každodenní zkušet

- 3-

HLAS DOMOVA

-4-

16. 4. 1962

HLAS DOMOVA
Jugoslávský názor na rozkol ve východním bloku

ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP

Ruská rošáda na dvě strany

MÓDA PŘICHÁZÍ DO MÓDY
Nevím, proč si ve všední dny na sobě družstev
níci dávají tak málo záležet. Ono v zemědělství se
opravdu někdy nedá koukat na trochu bláta, a kdo
jezdí na traktoru, nemůže mít ručičky jako mane
kýnka. Ale že by družstevníci museli chodit jako re
klama na plašení ptáků, tomu nevěřím. . . Ten, kdo
nedbá na svoji vnější stránku, ten po čase zapomíná
obvykle i na stránku vnitřní. A mezi lidmi pak vzni
ká na zemědělství názor podobný tomu, jaký má
jedna moje známá, která mi při setkání pravila: “A
co teď dělá váš manžel? Agronoma v jézédé? Chu
dáček! Vždyť jsem ho tuhle potkala a vůbec bych
to byla do něho neřekla. Takový pěkný člověk!...”
Abychom si rozuměli. Vůbec nechci hlásat chválu
"paskovského’' oblečení nebo chulígánských výstřed
ností. Jde jenom o to, abychom z vlastní pohodlnosti
nevytvářeli svým zjevem a jednáním clonu opovržení nad jedním z nejhezčích lidských povolání...
Mladá fronta, 14. 3.1962
*
*
*
PRAŽSKÁ SPORTOVNÍ HOREČKA
Osmnáct a půl tisíc míst je v nové pražské spor
tovní hale v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka.
Přes 14.000 jich bylo možno obsadit na představení
Ledového večerníku, a ty večery se konaly minulý
týden tři. Dne 14. března tam začne mistrovství světa
v krasobruslení a už je dávno tak vyprodáno, že
sehnat vstupenku je nepředstavitelně husarským kous
kem. Jen za šest večerních pořadů volných jízd, včet
ně exhibic nedělní a pondělní, se vystřídá v hle
dišti haly asi 110.000 diváků, vůbec v to nepočítaje
ty, kteří budou navštěvovat povinné jízdy a trénin
ky . . . Před několika dny bylo v Ženevě mistrovství
Evropy a suma sumárum je zhlédlo sotva 15.000 li
dí za pět dní. Dne 11. března trénovali krasobruslaři v nové hale. Pouze trénovali, nic víc. Dokonce
bez hudby. Ale Pražané si tam dali schůzku, ačkoli
se dověděli jen z poslední věty všehovšudy 19řádkové zprávy v nedělní Práci, že v hale něco bude. A
na tu tréninkovou neděli přišlo do haly snad o pět ti
síc lidí víc, než na celé ženevské mistrovství Evropy
dohromady!
Práce, 13. 3.1962
*
*
*
S ČÍM SE "OBCHODUJE”?
Ladislav Šuster není tak stár, ale přesto už hodně
pamatuje. Pamatuje třeba i to, že byl již pětkrát
trestán. Bohužel, nepoučil se ani po posledním odpy
kání 2 a půl roku odnětí svobody. Dovede, jak se
říká, vystupovat na veřejnosti jako gentleman. Je
ho ruce však na práci byly obě levé... “Prodám
tranzistor”, povídá neznámému muži v restauraci.
“Mám již dva a dostal jsem za odměnu třetí, nechám
vám ho pod cenou.” Podobným způsobem si opatřil
peníze prodejem fotografických aparátů v hodnotě
kolem 6.000 Kčs. Kde vzal tranzistor? Kde fotoapa
ráty? Že by opravdu za odměnu? Kdepak! Vypůjčil
si je v půjčovně průmyslového zboží a místo vrá
cení prodal. Ani to nebylo všechno. Peníze vylákal
z důvěřivých občanů i za sliby. “Opatřím ledničku,
seženu tuzexové bony, zajistím pobyt na horách ... ’
Svobodné slovo, 13. 3.1962
*
*
*
POTÍŽE S DOMOVNÍM ÚKLIDEM
V činžovním domě, kde bydlím, bylo zrušeno domovnictví. Podle domovního řádu, vydaného radou
MNV, mají se starat o pořádek a čistotu všichni oby
vatelé domu. Je to správné? A kdo je povinen se
starat o odklízení sněhu na chodníku apod.?
V. M., Roztoky
Ustanovením domovního řádu vaším MNV o tom,
že společné prostory domu mají být udržovány vše
mi uživateli domu, není v rozporu s předpisy občan
ského zákoníku. Jiná je otázka udržování pořádku.
Tato povinnost postihuje vlastníka domu, který se
musí postarat o její řádné plnění.
Svobodné slovo, 13. 3. 1962
*
*
*
"KŘEČEK HOLIČSKÝ”
Odchovali si ho také povrchní kontrolou ve zno
jemském komunálu, totiž křečka holičského. Ani se
tam zákazníci nedívají na účtovací bloky, ba mnohdy
je ani nežádají. A provozáři? Darmo mluvit. Tak
se podařilo bývalému majiteli oficíny Leopoldu Pojerovi zkracovat tržby, až to činilo nejméně 80.000
Kčs. Uloženy na výherních vkladních knížkách mu
vynesly přes 100.000 Kčs. Další desetitisíce vydělal
Pojer při kšeftování s tuzexovými poukázkami...
Bez zdanění provozoval maskérskou a fotografickou
živnost, přičemž odcizoval ochotníkům, co se dalo:
od paruk po psací stůl, ba odnášel z restaurací i skle
nice. Bez ohledu na manželku a tři děti lákal k od
chodu za hranice jednu známou .. .
Zemědělské noviny, 15. 3. 1932

Měsíčník Výboru pro svobodnou Evropu East Europe přetiskl nedávno SR a že tedy nezavazují
zahraničně - politickou úvahu ze záhřebského Vjesniku, která se zabývá žádnou jinou komunis
rozpory mezi sovětskými a čínskými ideology uvnitř sovětského bloku. Ju tickou stranu.
goslávský pozorovatel vidí dnešní situaci ve formě dvojí hry, dvojí fronty,
Kritika až na kořen
na které bojuje sovětská ideologie zápas dost podobný tomu, který bojovala
Mao Ce-tung a jeho
Třetí říše v poslední světové válce. Podle jugoslávského názoru je v Moskvě
soudruzi
tvrdí, že jedi
pociťován dvojí tlak, tlak ze Západu a tlak z Východu. Podle jugoslávské
nou
platnou
mezikomudiagnosy se zdá, že tlak čínský je daleko aktuelnější a tvrdější, což by zna
menalo, že moskevské vedení mezinárodní komunistické revoluce budě nuceno nistickou smlouvou je
se zabývat požadavky čínských komunistů dřív, než bude moci obrátit prohlášení 81 komunis
tických stran, kterou prý
plnou pozornost k ofensivě proti svobodnému světu.
sovětští soudruzi porušili
Jugoslávský komentá měřeny k tomu, aby ze
Podvratné dopisy
jednostranným odsouzetor tvrdí, že sovětské mi slabily "tvrdou” sovět
Podle informací jugo ním albánského komunis
nisterstvo zahraničí si skou linii vůči Západu. slávského novináře oče tického režimu.
myslí, že Západ je roz
V zájmu "tvrdé” so kávali v Moskvě silnější
Čínští komunisté prý
hodnut udržet si "tvr- větské fronty proti Zá reakci na odsouzeni al nyní chtějí svolat nový
dou”, útočnou linii ve padu prý také bylo roz bánského komunismu.
sjezd všech komunistic
svých jednáních se So hodnuto připustit veřej
Tato reakce se veřej kých stran světa, jež by
větským svazem.
ně ideologickou roztržku ně projevila jen na vy posoudily čínsko - sovět
s Mao Ce-tungovými soké ideologické platfor ský spor.
Příklon
soudruhy.
Jugoslávský pozorova
mě. Čínští soudruzi, kte
k agresivní politice
Tvůrci sovětské zahra ří trpce kritizovali Chruš- tel k tomu správně po
Západ se prý drží hes niční politiky dnes tvrdí, čovovo veřejné odsouze znamenává, že čínský po
la, že kdykoli Sovětský že Rudá Čína hraje tutéž ní Albánie, prý dali před stoj dnes znamená, že
svaz něco nabídne, je to nacionalistickou úlohu, nost tajné diplomacii.
Rudá Čína už nejen kri
znamení slabosti, a že jakou hrál generál de
Tvrdí se, že vedení ko tizuje sovětskou teorii
je lepší udržovat tlak na Gaulle při zmaření mí munistické Číny roze "mírového soužití”, ale
Sovětský svaz zamítáním rové smlouvy s Němec slalo sesterským stranám že také kritizuje přímo
jeho návrhů, protože to kem.
interpretaci
dopis, ve kterém čínští sovětskou
prospívá kypění vnitř
Jugoslávský kritik o- komunisté odsuzují so plánu na dovršení komu
ních krizí v sovětském všem neřekl přesně, s větský postup vůči Al nismu.
bloku.
Záhřebská předpověď
kterým Německem měla bánii jako porušení prin
To ovšem může být být uzavřena mírová cipu proletářské solida do budoucnosti: "Čínské
sovětský názor, ale děko smlouva. Chruščovovské rity.
stížnosti nebudou větrá
vali bychom pánubohu vedení by rádo zdůraz
Vedení čínské komu ny veřejně do té doby,
na kolenou, kdyby to o- nilo, že "mírumilovný” nistické strany se posta dokud si vedení čínské
pravdu západní postoj Sovětský svaz se raději vilo na stanovisko, že strany neuvědomí, že je
byl.
pustil do hádky se svým rozhodnutí 20. a 22. jich diskretní akce ne
Podle jugoslávského nejmocnějším spojencem, sjezdu
Komunistické získá patřičnou většinu
názoru se prý Sovětský než aby upustil od poli strany Sovětského svazu ve vedení ostatních ko
svaz rozhodl k agresiv tiky "mírového soužití”. je vnitřní záležitostí SS- munistických stran.”
nější politice vůči Zápa
du,
protože Nikita
Nejnovější sensace na československém literárním trhu:
Chruščov poznal, že je
ho herecký výkon v roli
pokrokového strýčka na
západním jevišti propadl.
Březnové číslo československého literárního měsíčníku "Plamen” se za
myslelo nad novou vlnou prozaické tvorby, která přichází ze Sovětského
Vedení v nesnázích
svazu: zdá se, že v zemi Anny Kareniny a Vojny a míru objevili nový li
Jugoslávci se domní terární útvar: milostný román.
vají, že chruščovovské
Benhart se zaštítil usne stříbrného větru.
Autor studie “Slova,
vedení
komunistických spory a jistoty” František sením sjezdu KSSS, kde
Jak v češtině tak ve slo
stran je v nesnázích. Ří Benhart konstatuje, že so se výslovně praví, že v venštině vyšel román mla
kají, že Chruščov a je větská próza mladých au literatuře má být podpo dé slovenské spisovatelky
torů je napřed před pró rováno “novátorství při Jaroslavy Blažkové, na
ho stoupenci se rozhodli zou československou.
zobrazování života”, a tak zvaný “Nylonový měsíc”.
pro "tvrdou” linii vůči
Mladí sovětští spisova prý dnes mají umělci před Jeho tématem je dnešní
telé se vrhli na “novou sebou nové a široké pole, život mladé bratislavské
Západu.
Proto prý také obno a svěží prózu, která má na němž mohou projevit generace.
mocný příklon k milostné svoji “osobní tvůrčí inicia Kritik v Rudém právu
vení sovětských nukleár problematice”.
tivu”, která umožňuje román zavrhl a nazval jej
ních pokusů bylo zahá
Benhart o tom říká: “mnohotvárnost tvůrčích “nejerotičtějším románem,
který u nás kdy vyšel”.
jeno i přes četné protes “Není přece divu, že po forem, stylů a žánrů”.
To přirozeně neměl dě
František Benhart také
ty. Chruščovovské vedení létech, kdy se tématům
soukromým a především cituje výňatky z prací lat, protože se o knihu ose prý dnes domnívá, že milostným v literatuře mladých sovětských auto kamžitě strhla bitka jak
tyto protesty (nezáleží nepřálo, našlo se v nich rů, kteří se pustili do mi mezi kritiky, tak mezi čte
lostných románů, to jest náři.
na tom, čí) jsou prý za- zalíbení až přílišné ...”
Dokonce i nedávná kon
do části literatury, která
byla v socialistickém rea ference slovenských spi
ZLOBÍ VÁS OČI ?
sovatelů se (mimo pro
lismu přísným tabu.
gram) zabývala prací Blaž
V
československé
litera

Bolí Vás hlava?
tuře, praví František Ben kové, a bylo osvěžením
Noste brýle od OPTA!
hart, k podobným poku číst rozhořčené polemiky
sům ještě nedošlo. Je to v novinách.
Komunistická
Tvorba
prý proto, že v Sovětském
svazu má prozatérské mlá nazvala Nylonový měsíc
dí lepší podmínky růstu a “dekadentním výplodem,
hodícím se k otištění v ka
tvorby.
Capitol House, 109 Swanston St.
Ale zatím co Benhart pitalistické Vídni”, jiné
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
psal svoji kritickou stať, časopisy (z nich nejpřed
8. poschodí
Telefon 63-2231
objevila se na českoslo nější brněnský Host do do
venském knižním trhu mu) knihu pochválily jako
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, první vlaštovka této odrů pravdivý a realistický po
dy, o níž se teprve ukáže, hled do života naší mlá
v nutných případech telegraficky
M. Zvára, USA
přinesla-li ji nová vlna deže.

Nylonový měsíc
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HLAS DOMOVA
Legenda Osvobozeného divadla umírá těžko

Interview s Janem Werichem
Když si dali sbohem Jan Werich s Jiřím Voskovcem, bylo každému z
nás jasné, že tím končí jedna slavná kapitola čekého divadla. To bylo v roce
1946. Ale Osvobozené divadlo zemřelo už v roce 1938, když bylo zavřeno
podle paragrafů císařsko - královského divadelního zákona z roku 1830.
Naděje na úspěšné pokračování éry Osvobozeného divadla se nesplnily. Pří
činy byly jak objektivní tak subjektivní. Jak Voskovec tak Werich měli pří
liš dobrý politický čich, aby nepoznali, že jejich divadlo ztratilo důvod k
bytí, protože politická satira není populární ani v osvícenské diktatuře, natož
v té, k níž poválečné Československo směřovalo. Snad alespoň Jiřího Vos
kovce (který dnes žije a hraje v Americe) potěší, když se dozví, že jejich
Kat a blázen měl stále velký ohlas na několika ochotnických scénách ven
kovských, kde byl s chutí a nadšením uváděn tak, jak byl napsán: jako ru
kavice vržená do tváře diktatury. Jan Werich se rozhodl pro masné hrnce
československé. Postupem času se vypracoval na status komunistického "enfant terrible” a kulturní veličinu. Březnové číslo časopisu Kultura přineslo
interview s Janem Werichem, který přináší nový pohled na život a práci
tohoto "vnitřního emigranta”.
Výňatky z interviewu: když něco uklohní, chce jsem měl hrát v Brně
Pokud vím, tak nyní vědět, jestli to lidem Falstaffa, ale moje ne
moc to bohužel překazi
vlastně po 35 letech ži chutnalo.
. . . Myslím, že kdy la. No a teď, kdybych
jete poprvé bez přímého
styku s divadlem. Schá bych si mohl skutečně zase celkem mohl, není
zí vám tento styk anebo sám vybrat spolupracov- už ta příznivá shoda ose cítíte plně realizován níky i repertoár, chtěl kolností, jaká byla loni.
Když jste na to nara
ve všem ostatním, co dě bych ještě jednou divad
lo dělat. Ale zatím se zil - jak je to vlastně s
láte?
Divadlo umožňuje bez budu musit spokojit asi vaším zdravím? Slyšel
prostřední kontakt s di jen hraním divadla - po jsem o tom nejrůznější
vákem, a ten mi pocho kud mne někdo bude pověsti . . .
To víte, dnes se nepíše
pitelně schází. Zvykl chtít - hraním ve filmu
jsem si totiž za ta léta anebo jinou různou čin v novinách o takových
věcech, jako že herec oopírat se, abych tak řekl, ností.
Už mnoho let se říká: nemocněl, nebo naopak,
o ucho . . .
Schází mi to třeba, jaká škoda pro české di že se uzdravil, a tak
když píšu povídku - ni vadlo, že si někdy neza- vznikla o mně řada chýkdy pak nevím, jestli je hrajete také nějakou za rů a celkem vzato opráv
to dobré, co je v tom jímavou postavu z kla něných. Moje nemoc by
dobré a co ne, a když to sického repertoáru. Měl la skutečně vážná, ale
vyjde, tak volám lidi a byste na něco takového zatím se ji podařilo vy
léčit, takže to mám na
žadoním o posudek, až chuť?
Určitě bych na to chuť štěstí s krku - přenesené
si můžou myslet, že chci
slyšet pořád jen chválu. měl, už proto, abych si i doslova . . .
Ale ještě k tomu hra
Ale je to docela jedno na takovém úkolu, jak se
duché, vždyť kuchař, říká, změřil své síly. Loni ní - proč vlastně hrajete

DĚTSKÁ ANKETA
Ani nápad, že není pokrok. Pokrok je, jenomže
se za tím musí jít. V. Lidových novinách slavné pa
měti bývala vždycky koncem roku anketa, ve které
se slavní mužové a ženy chlubili, co pěkného pře
četli nebo o čem se doslechli a za své přijali. To
bylo ovšem za kapitalismu. V socialismu se tato tra
dice trochu změnila. Byl to výborný zlepšovák: slav
ní mužové a ženy se začali chlubit tím, co vůbec ne
četli. Ale co naplat, k lidu se musí s pravdou, a tak
dnes jsme už tak pokročili, že Literární noviny začí
nají otiskovat hlasy dětských čtenářů o knihách a o
tom, co by chtěl čtenář říci. Literární noviny se při
znaly: “S velkou chutí jsme otiskli tento článek s ná
zory nejmenších čtenářů na dětskou literaturu. Po
kládáme jej za závažný.”
Kdo jsme my, abychom odporovali hlasu literár
ního orakula. A když víme, jak to vypadá s knížkami
pro velké, nedivíme se, že se redaktoři Literárních
novin raději zabývají čtením pro děti.
Děti se přirozeně ještě nenaučily přetvařovat jako
dospělí. Ale slečna z páté třídy si zrovna tak ráda
šplhne u soudruha učitele jako ministr u učitelky
národů:
“Líbila se mi kniha Zapadlí vlastenci. K. V. Rais
tam líčí, jak dříve musely děti chodit v zimě bosy a
jak měly nohy celé zakrvácené. Bylo mi líto, když
bylo panu Čermákovi smutno po babičce. A nejvíc
se mi líbilo, jak pan spisovatel umí představit kaž
dou osobu.”
Jirka ze čtvrté se taky vytáhl zběhlostí ve čtení
a psychologickým útokem na soudruha učitele:
“Já jsem četl tři díly Bratrstva. Chtěl jsem se
dozvědět, jak Žižka bojoval proti křižákům, jak vy
hrával a proč vyhrával. První díl Bratrstva je Bratrst
vo, druhý Mária a třetí Žebráci. Píše se tam o Žižkovi a jeho bojovnících. Žižka vyhrával a potom
prohrál. To proto, že Mária zradila jeho bojovníky.”
Prohrál to i Jirka. Nezjistil si, že první díl se ne
jmenuje Bratrstvo, ale Bitva u Lučence, že tam ne

tak málo ve filmu?
V poslední době jsem
točil málo jednak proto,
že jsem měl málo času,
jednak proto, že mi nic
nenabídli. Dostal jsem za
sedm let všeho všudy asi
tři nabídky, tak v roz
sahu dvou filmových
dnů, což mi připadalo
jako poněkud trpasličí
úkol. Možná panuje ně
jaký názor, že bych vět
ší roli nevzal, nevím ovšem proč. Ve filmu
bych rád dělal a leccos i
ted v něm dělám, budu
točit například jeden
film s režisérem Jasným.
Myslím, že teď hodně
píšete. Chcete, nebo bu
dete psát také pro di
vadlo?
No chtěl bych . . . Ono
je to tak: žijeme všichni,
na celém světě ovšem,
v takové podivné době,
která se rychle mění a
která pořád je ještě hor
ká, nevystydlá - to je
zajímavé, že v době stu
dené války je horká do
ba! - a tak se někdy mů
že stát, že člověk píše a
přitom uhne. To psaní
uhne době. Nebo zase
doba uhne psaní. Dnes
je prostě neklidná doba,
a když píšete o neklidné
době - v neklidné době - pro diváky z neklidné
doby - vznikne z toho
takový cirkulus vitiosus a
(Pokračování na str. 7)

jde o Žižku a křižáky, ale dokonce Žižkovi přisuzuje
poraženeckou úlohu, což by mohlo být trestné. Ji
rásek ho zradil hůře než Mária bratříky. Líp to za
onačil Slávek ze čtvrté bé. Ten to prostě položil úpl
ně politicky:
“Nyní mám rozečtenou knížku Ulice mladšího
syna. Je to mládí Vládi Dubinina, který přesto, že
provádí různé kousky, nakonec zemře jako hrdina
Sovětského svazu.”
Standa ze třetí se zase uchýlil k osvědčeným a
osnovami schváleným klasikům, které si však trans
ponoval moderně:
“Líbila se mi kniha Babička. V knize se mluví o
vesnici, v níž žila rodina a měla dcerku Viktorku.
Jednou přišlo do vesnice vojsko. Mezi nimi voják a
nazvali ho Černý. Voják pronásledoval Viktorku, až
se Viktorka stala bláznivá.”
Budoucí komunistické ženy jsou upřímnější a ne
váhají říci, co se jim líbí a proč:
“Nejkrásnější kniha — Jenda slavný sportovec a
dívka v červené čapce. Je to o tom, jak se Jenda
dostal do Paříže a jak se stal mistrem světa v tenisu.
A byl osvobozen od krámu pana Krčky ve Štítné
ulici na Žižkově.”
Jitka, 4. tř.
“Nejvíce se mi líbila knížka Školák Kája Mařík.
Četla jsem ji mohokrát. Byla o jednom chlapci Kájovi. Jeho tatínek byl hajný. Kája měl přítelkyni
Zdeňu. Kája s ni dělal různá darebáctví. Proto se
mi kniha líbila. Kniha Řídících Márinka byla od té
hož spisovatele a tak podobná, že jsem si je pletla.”
Věra, 3. tř.
Ivan ze čtvrté á je budoucí kosmonaut, ale neví,
že se rozehřívá pro romantiku devatenáctého století,
když horuje:
“Nejkrásnější kniha se jmenuje Na kometě. Lí
bilo se mi, jak letěli v balónu na Měsíc a naši Zem.
Najednou ve velikém mraku balón praskl, ale Robur
se honem šplhal na vršek a díru zalepoval, ale už
byli 2 km nad zemí. Potom letěli dál a přistáli. A
proto ji mám rád, jak to Julius Verne nádherně
vylíčil.”

Cestou k řece
František Hrubín

Tou dávnou cestou spolu jdem
tou cestou, vroubenou
mateřídouškou, jetelem,
a každý zpívá svou.
A je to píseň veselá,
pod nebem jako len.
Proč umřel a proč umřela?
Vždyť je tak krásný den!

U řeky v zlatých krůpějích
med slunce stéká s těl.
Tam ještě v smíchu děvčat smích
tvé ženy nezazněl.
A výskot dětí s jabloní
s jablky střesete.
V něm ale ještě nezvoní
hlas mého dítěte.

Tou dávnou cestou se mnou jdeš
bělostnou vůní žít.
Chci lásku a ty dálku chceš budem je oba mít.
Ty tolik dálky, jež tě zve,
že nevíš - a kdo ví? o hrůze, jež si vedle tvé
svou hlavu položí.

Já tolik lásky za živa,
iže slyším vzdech až sem,
tolik, že život zazpívá
pod jejím břemenem.

Tou dávnou cestou spolu jdem,
tou cestou vroubenou
mateřídouškou, jetelem,
a každý zpívá svou.
A je to píseň veselá,
pod nebem jako len.
Proč umřel ? A proč umřela ?
Vždyť je tak krásný den !

Modravých dálek volání zachvátilo Martina ze
čtvrté, který při tom projevil i pevné mravní zásady
a odhodlání stát vždy na straně práva a lidskosti:
“Mám nejraději Poklad na ostrově. Vypravuje o
lidech, kteří podnikli výpravu na jeden ostrov, kde
měl být zakopán poklad peněz. Na moři se zjistilo, že
na lodi je 19 zločinců - pirátů a jen devět lidí. Na-konec lidé zvítězili, a dostali poklad. Našli loď, kte
rou dva piráti s jedním z party schovali, a šťastně
dojeli do přístavu, ze kterého vypluli.”
Podobné chutě má i Josef ze třetí, kterému senejvíce zamlouvá první kapitola z:
“Děti kapitána Granta. Mně se nejvíce líbilo, jak
chytili na mořské lodi žraloka a jak mu mocnou si
lou usekli ocas.”
Olga z druhé třídy je milovnicí zvířat, pročež se
jí zalíbilo v Lišce Bystroušce. Zdá se nám, že z ní
ale vyroste dívka chladnokrevná a vypočítavá:
“Mám ráda zvířátka. V knize popisuje spisovatel
život malé lišky. Když liška dospěla a zchytřela,
chodila do vesnice na drůbež.”
Z Milady ze třetí bude jednou přírodovědkyně:
“Líbil se mi První lov Vitalije Biankiho. Je o
psíku, jak šel na lov. Chytal tam bukáče a ostatní
hmyz: dudka, ještěrku a pavouka.”
Přirozeně nejroztomilejší a nejupřímnější jsou
kritické projevy prvňáčků a o rok starších piskořů:
Chtějí se bavit a smát, a ještě na ně nikdo nemůže:
“Mně se nejvíce líbilo O pejskovi a kočičce. Pro
tože pejsek sněd mejdlo a protože byla legrační.”
Eva, 2. tř.
“Mně se líbila knížka Ferda Mravenec v cizích
službách. Napsal Jos. Sekora. Líbilo se mi tam, jak
hasič postříkal čmelákovi zadeček.”
Jana, 2. tř.
“Modrá lampa. Nejvíce se mi líbilo, jak si ten
voják zapálil o tu modrou lampu fajfku.” Petr, 1. tř.
“Nejvíce se mi líbila kniha Zajíček hrdopýšek,
protože se mi líbí panáčkoviny z 28. stránky.”
Luděk, 1. tř.
Tak tak, řekl by František Němec: dítě užije smutnýho, až vyroste. A až ho jaksepatří vzdělají.
hz
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DVACÁTÝ ČERVENEC

NOVÉ DOŠLÉ KNIHY:

J u n i u s
Pokus o atentát musí být proveden za každou cenu. I kdyby se atentát nezdařil, musí
být proveden pokus zmocnit se vlády v hlavním městě říše. Musíme dokázat celému světu a
příštím generacím, že příslušníci německého podzemí nezaváhali před rozhodujícím krokem
a že dokázali riskovat své životy. Všechno ostatní je nepodstatné.
Henning von Tresckow

Hálek: Na statku a v chaloupce 10/-; Hašek: Utrpení 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/-, Gardeneťs Year 9/-, I Had a Dog and a Cat 12/-, Fairy
Tales 13/a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

Pokud vím, vyšla v češtině pouze jedna jediná střední postavou se stal Helmuth Ja'mes von Moltke,
kniha (tuším v roce 1946), která se zabývala osudy který si vytvořil utopistický parlament na svém
a osobnostmi tajné oposice proti nacismu v Německu panství, ve kterém byly zastoupeny všechny hlavní
samém. Je to Giseviova kniha: Až k hořkému konci. politické a náboženské směry Německa.Bylo to skle
Můžeme-li dnes srovnat její obsah s dalšími pra níkové spiknutí. Do jisté míry však ovlivňovalo prak
meny, které zatím byly uveřejněny, je to kniha dost tickou skupinu v Berlíně, která se účastnila diskusí
nespolehlivá pokud jde o interpretaci faktů. Gise- na Moltkeově panském sídle v Kreisau (odtud jmé
vius byl za války agentem německé vojenské výzvěd no Moltkeovy spiklenecké skupiny “kreisauský krou
né služby a členem jedné z protinacistických skupin, žek”). Představitelé berlínské skupiny považovali
které usilovaly o převrat. Až k hořkému konci je Moltkeův debatní klub za německou mládež, a je
založeno na autorově svědectví před mezinárodním den z nich, designovaný ministr zahraničí protihitlesoudem v Norimberku.
rovské vlády von Hassell, projevil ve svých posmrt
Zájemce o historii spiknutí z 20. července najde ně uveřejněných pamětech radost, že “se mládež THE INLIBRUM BOOKSELLERS
přirozeně nejbohatější žeň v němčině, kde už téměř tak odvážně svěřuje se svými problémy nám (sta
Box 1888 R,G.P.O. Melbourne
každý, kdo měl jen trošku co dělat se spiknutím, vy rým)”.
dal o tom písemné svědectví. Nej spolehlivějším dí
Helmuth Moltke byl také zatčen měsíce před tím,
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
lem je Zellerova kniha Duch svobody a Schlabren- než byl proveden atentát na Hitlera. V jednom ze
Hlasu domova
Telefon 42-5980
dorffovy reminiscence, které vyšly v angličtině pod svých posledních dopisů napsal pravdivě: “Máme být
názvem They Almost Killed Hitler. Z druhé strany popraveni za to, že jsme společně přemýšleli.” Zorválky je nejinformovanější Německé podzemí Allena ganisuje-li někdo v diktátorském státě debatní krou
Dullese, a Vzrůst a pád Třetí říše Williama Shirera žek, který zahrnuje šlechtice, politiky, vojáky, od
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
nejdůkladnější a nejobjektivnější.
boráře a kněze, kteří se dají do politických debat,
obracejte se na našeho zástupce
Důvod, proč vládní vydavatelství jak u nás doma, nemůže očekávat nic jiného od' diktátora. Přísluš
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
tak i v ostatních sovětizovaných zemích ignorují níci debatního kroužku hraběte Moltkea vskutku,
MATRAVILLE, NSW.
tuto episodu německých dějin, je zcela nabíledni. zemřeli proto, že se opovážili myslet.
Volejte večer FJ 7372
(Pokračování
příště)
Na atentátu na Hitlera se nepodíleli komunisté, kteří
se v Německu v době války omezovali na zpravo-,
dajskou službu a čekali na příchod Rudé armády.
Giseviova kniha mohla vyjít v československém na
Evropský odborník
kladatelství (sociálně - demokratickém) jenom proto,
KOŽNÍCH NEMOCÍ
že Gisevius sám patřil k levicové části protihitlerovského podzemí. Po komunistickém převratu v Česko
H. KOZANER
slovensku jeho kniha automaticky zmizela z knižní
ho trhu.
26 Snowden Ave.
Je však důvod se domnívat, že komunisté mlčí o
CAULFIELD, VIC.
okolnostech atentátu z jiných důvodů, než jenom
Volejte předem
z třídní nechuti a germanofobie, populární za Že
LF 5351.
Spojení:
leznou oponou. Nejedna indicie, čerpaná z nacistic
el. č. 64 - zast. 51,
kých pramenů, totiž ukazuje, že vedení Sovětského
el. č. 4 - zast. 50.
svazu udržovalo styky s neoficielními představiteli
nacistického Německa téměř po celou válku. Shirer
ve svém Pádu Třetí říše poznamenal, že se domnívá, — List Sunday Nation v
že vyjdou na světlo v tomto ohledu překvapující Nairobi uveřejnil repor
skutečnosti, “až budou k disposici všechny prame táž o díle čs. sochaře a
ny”. Prameny, o nichž mluví, jsou patrně ony, jež cestovatele
Františka
byly vráceny do Bonnu americkou vládou před ně Foita.
kolika lety.
— Generál Lev Prchala
Úkolem této práce je pokud možno nestranně oslavil sedmdesátku.
shrnout skutečnosti, které jsou známy o spiknutí — V paláci NATO v Pa
proti Hitlerovi. Soustředí se na konečnou fázi spik říži byl dvakrát předve
nutí, dny těsně před 20. červencem a na události den dokumentární film
20. července 1944. Není to ovšem možné bez předběž “Devět praporů v exilu”.
ného úvodu: kdo byli lidé, kteří převrat organisovali, Natočila jej filmová spo
jaké byly jejich pohnutky, jaké měli plány, a, ex lečnost IFAG z Wiesbapost, co se s nimi stalo.
denu na loňském zasedání
* * *
ACEN v Paříži. Vedle zá
Kdo byli spiklenci? Koncem roku 1943 a v roce běrů ze sjezdového zase
1944 představovali především třídu politiků a vo- dání přináší film i pestré
jáků, kteří byli páteří spiknutí. S nimi spolupracovali záběry ze života mladých
jak právníci a teologové, tak i odboráři a státní exulantů v Paříži. Ve fil
úředníci. Ale vojáci a politikové převládali. Spik mu je též zachycen projev
nutí z 20. července bylo nazýváno “spiknutí generálů". Štefana Osuského a inter
Bylo to oprávněno jenom v tom smyslu, že spiklenci view s Edmundem Řehá
se snažili získat na svoji stranu co nejvíc a co nej kem.
vlivnějších generálů, protože k zajištění státní mo- — Na
krasobruslařském
ci byla především potřeba armáda, rozhodující faktor mistrovství světa v Praze
ve válečných letech. Je nutno předem říci, že v tom (viz minulé číslo HD) re
to ohledu byli spiklenci velmi neúspěšní.
Nikdy nejste příliš mladý a nikdy příliš starý k tomu, abyste začal
presentovala
Kanadu
Je dost těžké vymezit přesně rozsah celého spik (kromě sourozenců Jelín
střádat na věci, které si chcete koupit. Založte si vkladní knížku pro
nutí. Po zhroucení Německa se k němu hlásili pře kových) též patnáctiletá
mnozí, kteří uhýbali před denacifikační komisí. Do Petra Burková. Otec je
sebe a pro mladší členy své rodiny ještě dnes u
řad spiklenců se např. dral i bývalý státní sekretář Čech, který se seznámil v
von Weiszaecker, který věrně dosloužil říšskému koncentračním táboře s
kancléři až k hořkému konci jako vyslanec ve Va Holanďankou, s níž se po
tikánu.
válce oženil a odjel do
Zhruba lze říci toto: spiknutí mělo dvojí těžiště. Kanady.
Jedno bylo čistě intelektuální a teoretické. Jeho ú- — Spolupracovník českého
VKLADNÍ KNÍŽKY
ŠEKOVÉ ÚČTY
-vysílání BBC z Londýna
J.Kosina se účastnil shro
máždění sudetských Něm
E. S. & A. SAVINGS BANK LIMITED
ců ve Spolkové republice,
(Incorporated in Victoria)
na němž měl hlavní pro
—V těchto dnech oznámily resignace a žádosti o asyl jev poslanec W. Jaksch.
The English Scottish & Australian Bank Ltd.
anglické úřady, že poskyt uvedl zásahy komunistic — V soutěži o nej lepší ka
ly asyl šéfovi londýhské kého aparátu do zpravo nadskou fotografii roku
(Incorporated in England)
Založena 1852
kanceláře Československé dajství.
dostal třetí cenu Vlád.
Pražák.
tiskové kanceláře Antoní- — Ředitel továrny Baťa v
nu Bůžkovi. Buzek prý Anglii Jan Tuša je na ob — Zásluhou dr. Velena
ŠETŘTE DNES NA ZÍTŘEK...........
požádal o asyl již před chodní cestě po Západní Fanderlíka se jednalo na
šesti měsíci. Londýnskou Indii, Britské Guyaně, os mezinárodní skautské kon
........... UKLÁDEJTE U E. S. & A. BANK
kancelář ČTK vedl skoro trovech Barbados a Ka ferenci v Lisabonu o exilovém skautingu.
Č/Sk.
7 let. Jako hlavní důvod ribské oblasti.

E.S. & A. BANK

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

16. 4. 1962

- 7-

HLAS DOMOVA

INTERVIEV S WERICHEM

Dopisy redakci:
LIST Z ANGLIE

Londýnskou českou doplňovací školu navštěvuje
na 40 dětí. Škola vstupuje do XII. roku svého trvá
ní. Wimbledonská česká škola zahájila svůj druhý
ročník.
V české kapli na Mount Street byla k 11. výročí
věznění pražského arcibiskupa Msgra Josefa Berana
a za přítomnosti arcibiskupa Thomase Robertse, S. J.
obětována odpolední bohoslužba za celý domov.
17. března uspořádala Cyrilometodějská liga a že
ny za vedení paní Kuttelwascherové bazar, jehož vý
těžek byl věnován čs. dobročinným účelům.
16. března konal Ústav dr. E. Beneše svou řádnou
výroční členskou schůzi. Byla to poslední schůze v
místnostech Ústavu. Rozhovor o mezinárodní situaci
vedl kancléř J. Smutný. Finanční situaci rozvedl po
kladník prof. Smetánka, který podotkl, že za rok
1961 se poprvé prostředky Ústavu zvýšily a činí
958/9/- liber.
Zprávu o činnosti za uplynulé období podál zase
kancléř Smutný. Loni se podařilo získat pouze čty
ři přednášející. Hlavní dnešní změnou je odchod z
domu a z místností, které byly najaty v roce 1951 na
12 let. Snad se podaří pokus o vytvoření čs. ústředí
pro Anglii v Londýně, kde se zamýšlí koupit velký
dům a umístit v něm všechny čs. organizace. Potíž
byla s knihovnou, v níž je soustředěna pěkná poli
tická literatura. Nebylo nalezeno vhodnější řešení,
než věnovat celou knihovnu Slovanskému ústavu při
londýnské universitě, kde bude přístupna všem, kte
ří mají o jakékoli studium zájem.
Ústav řídilo po celou dobu trvání pětičlenné ku
ratorium, z kterého zemřel Vojta Beneš, dále dru
hý člen dr. Sychrava (když se vrátil v r. 1958 do
mů) a letos vystoupil vyslanec K. Lisický. Existence
Ústavu jistě splnila svůj úkol. Nynější změna pří
střeší na intencích ničeho nezmění, a kdo chce pra
covat, může i nadále pokračovat v Allied Circlu,
nedaleko Marble Arch. Na programu letošního jara
je projev Jar. Smutného “Doslov ke kapitole o Úno
ru”, dále vzpomínka dr. Bělohlávka k úmrtí skla
datele Jeremiáše a přednáška Horského o Rembrandtovi. Další důležitou otázkou je potřeba získat nejenom nové síly, ale také mladší osoby, které by při
nesly do práce Ústavu nový elán.
Dr. R. Václavík, Londýn

(Pokračování se str. 5) nikdy nemusit mít žád
člověk si říká, proč vlast nou smlouvu: věřili jsme
ně psát neklidně a o ne si a drželi jsme spolu
klidu.
basu. Vím, že je to vzác
A teď bych se zeptal, né, ale když se to vyve
na tohle: Kdyby se dnes de, tak se potom divadlu
vynořil nějaký mladičký nemůže nic stát. . .
Werich, který by s ně
Zájem o minulost Ojakým mladým Voskov
svobozeného divadla a
cem připravoval něco ja
jeho produkce je v Čes
ko Vestpocket - revui té
koslovensku stále živý.
to neklidné doby, co bys
Jak oznámil týž časopis,
te mu ze všeho nejvíc
z něhož byl interview s
přál do života?
Werichem převzat, rozPřál bych mu přede hodlo se Státní hudební 67 písničkami a bude stát
V SOUTĚŽI O MIST
vším to, co dopřál osud nakladatelství vydat re 154 Kčs.
ROVSTVÍ autozávodníků
nám, když jsme s Vos edici nahrávek Ježkovy
O zájmu, který je pře ve Viktorii, při níž se
kovcem začínali. My jsme hudby a písniček Osvo dem zajištěn, svědčí o- hodnotí výsledky ze 7 zá
vždycky nesli plnou zod bozeného divadla, z nichž známení, že "zájemci, vodů, vede po 2 závodech
povědnost za to, co jsme většinu zpívají Voskovec kteří si ho v prodejnách Jan Zejbrlík z Melbourne,
dělali - když jsme měli s Werichem, z let 1929 do konce dubna objed který se umístnil jako
druhý v závodě na 650
úspěch, věděli jsme, že až 1938.
nají, dostanou album ve mil v Ballaratu a třetí v
je to náš úspěch, a když
Bude to soubor sedmí druhém a třetím čtvrt závodě na 350 mil v Melbourne.
jsme měli neúspěch, vě dlouhohrajících desek se letí tohoto roku.”
děli jsme, že je to náš
neúspěch - a této odpo
PŘIPRAVUJETE
SE
NA
CESTU?
vědnosti jsme, myslím,
byli právi - to je divný
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt
tvar, co?
Tahle plná odpověd
GREYHOUND TOUR I ST BUREAU
nost je někdy sice těžká,
ale jedině tak to může
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
jít. A pak bych mu ještě
přál, aby měl takové
Cestujte do ciziny na deposit
partnery jako jsem měl
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
já: měl jsem totiž to štěs
splátkách £ 10 až 20.
tí, že se svým hlavním
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
spolupracovníkem jsem

KRASOBLUSLENÍ A ČS. TISK

Prvního dubna sledovala se zájmem celá krajanská veřejnost na americké televisi 90minutový pro
gram - krasobruslařské mistrovství světa v Praze.
Viděli jsme krásné záběry z Prahy v březnu i Sta
linův hnusný pomník, který se dosud tyčí nad Pra
hou v celé své monstrositě. S napětím jsem sledoval
jednotlivé výkony bruslařů a reakci obecenstva. Vel
mi dobře bruslící sovětský pár (bruslili k americké
džezové hudbě) se setkal s vlažným potleskem obe
censtva, ale 131etý americký chlapec sklidil dlouho
trvající, demonstrativní potlesk. Miláčky diváků
však zřejmě byly děti politických uprchlíků Jelín
kovi. Obecenstvo jim uspořádalo bouřlivé ovace a to
ještě před konečným bodováním. Potlesk prostě ne
bral konce.

Jak o jejich vítězství referoval komunistický tisk?
Různě. Někdy příznivě, jindy s dávkou ironie. Lido
vé noviny napsaly, že kanadský pár sourozenců Je
línkových podal dobré výkony, hraničící s komerč
ním kýčem. Jiří Šotola psal o všech účastnících ze
Západu v “Kultuře” (č. 12.) takovým způsobem, že
- jak sám přiznává - dostal mnoho protestních dopi
sů, bylo mu vyhrožováno telefonicky atd. Odpověděl
v “Kultuře” z 29. března. Hájil se proti obviněni
mnoha čtenářů, že kazí pověst Československa v za
hraničí nechutným referováním a dále píše: “A po
kud jde o mistry ledu, najmě západní: Jsem pro to,
abychom u nás přijímali zahraniční sportovce po
hostinně, kamarádsky, vlídně a uznale, ale nezdá se
mi, že bychom přitom před každou devatenáctiletou

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!

K E L V IN ATO R — značka kvality.

ČS. KLUB V JIŽNÍ AUSTRÁLII
— Taneční soubor předvedl s úspěchem 21. března
“Moravskou besedu” v rámci Festivalu hudby a umění v Adelaide. Doufáme, že zase nevypukne “bouře ve sklenici vody”.
— Josefové a Josefky oslavili své jmeniny na dobře
navštívené taneční zábavě v Národním domě. Příští
taneční zábava se bude konat tamtéž dne 12. května.
— Kuželkářům sdělujeme, že koule i kuželky už jsou
na lodi, která přistane zanedlouho v Portu Adelaide.
Potřebujeme už jen maličkost: postavit kuželnu. Bu
de proto třeba splnit nebo překročit peněžní i pra
covní závazky, podepsané v příslibech. U těch, kteří příslib nepodepsali, se dobročinnosti meze nekla
dou.
— Přátelské schůzky se konají každou sobotu a ne
děli v 8 hodin večer v Národním domě, 51 Coglin
Street, Brompton.
V. J.

Nejlacinější automatické odmrazování

dcerkou z Chicaga nebo z Londýna nebo z Norim
berku, která se naučila výtečně krasobruslařit a při
jela k nám v doprovodu své osobní trenérky a ma
minky a s lodním kufrem toalet, že bychom před
ní museli zrovna bít čelem o zem a vzdychajíce ji
líbat špičky bruslí a nosit ji po Praze pod balda
chýnem jako nedotknutelné božstvo ...” Většina čte
nářů však Šotolovu obhajobu jistě znova odsoudí.
M. Zvára, Chicago

SPORT V AUSTRÁLII
KOPAN Á
V SYDNEY
PRAHA — CANTERBURY 3:2 (1:1)

Ve finále poháru Ampol nastoupila Praha před
12.500 diváky v této sestavě: Lord — Pettigrew, Sherwin — W. Tamandl, E. Ninaus, J. Bond — Jones, Jeffrey, H. Ninaus, Scheinflug, F. Tamandl. Po zranění
vyměnil Jeffreyho slabý Děkany. První půle byla
slabší úrovně a Praha se ujala vedení brankou Nin.ause. Canterbury těsně před poločasem vyrovnel
z penalty a hned po přestávce se ujal vedení, a hra
oživla. Pražský útok ke konci dominoval hru. W. Ta
mandl vyrovnal v 11. minutě druhého poločasu, a
v nastaveném čase vstřelil vítěznou branku Schein
flug. Zápas byl sice napínavý, ale ne vysoké úrov
ně. Nejlepší hráči Prahy byli W. Tamandl, který yýborně podporoval útok, a E. Ninaus.
K QPANÁ

V ME LB O URN E

SLAVIA — HAKOAH 0:2 (0:1)
Ligový zápas na hřišti Slavie vyhrála Hakoah s
trochu štěstí po živé, ale neucelené hře obou muž
stev. Do útoku Slavie byli tentokráte zařazeni Gross,
který však stejně nebyl zdráv, a Cook, ale řada opět
postrádala průrazu. Obrana Slavie byla spolehlivá
a nejlepší hráči byli Engelbogen a Glennie, v úto
ku Drda a Kikas. Druhá branka. Hakoah padla z po
chybné penalty.
SLAVIA — GEORGE CROSS 1 : 1 (1:0)
Rušný a napínavý zápas na Showgrounds skončil
celkem zaslouženě nerozhodně, což je nutno poklá
dat za úspěch oslabeného mužstva Slavie. V první
půli hrála Slavia po větru a překvapila své přízniv
ce dobrou kombinační hrou. Útok získal zařazením
Engelbogena, který jako centrforvard řadu stmelil.
Ačkoliv Slavia z převahy vytěžila jen jednu branku
(Haasz), měla několik dobrých příležitostí. Ve
druhé půli se Slavia stáhla na obranu, což byla taktická chyba. Domácí obléhali slávistickou branku a Barotajs měl plné ruce práce. Vyrovnávací branka padla v 65. minutě. Nejlepší hráči Slavie: Barotajs a
Engelbogen.
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PŘÁTELÉ

Řídí K a r e l

Jan o v s k ý,

Jana Červeňáka (Kanada?), Bohumila Hrabala
(Melb.?), Jana Furku z Mostu na Ostrově nebo z
Parkáne, S. Michálku (nutné) a Štumpfa z Lounska.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné odresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Mnichov

Američan J. Uelses skočil a tyči 4,896 m

Skvělé výkony lehkých atletů
241etý John Uelses, který byl suverénním tyčkařem americké sezóny na krytých drahách, ne
bude mít ani na závodech "pod širým nebem” konkurenci. Potvrdil to 31. března na mítinku v
Santa Barbara v Kalifornii, kde jako první skokan světa překonal ještě před několika lety ozna
čenou "hranici lidských možností” 16 stop, když posunul hranici světového rekordu na 4,896 m,
čímž zlepšil nejlepší světový výkon svého krajana Grahama Daviese z minulého roku o víc než
šest centimetrů, a oficielní světový rekord olympijského vítěze Don Bragga dokonce o 9 cm.
Také američtí diskaři jsou už v dobré formě. V Santa Barbara zvítězil Rink Babka, který
je českého původu, výkonem 59,14m před světovým rekordmanem Jay Silvesterem, jehož disk
dopadl na 58,86 m.
Rovněž manžel bývalé čs. representantky Olgy roz. Fikotové, Američan Harold Connolly,
podává stále skvělé výkony. Ve Fresnu přehodil v letošním roce už po čtvrté 68metrovou hranici
v hodu kladivem, když tentokrát dosáhl 68,10 m.
Ve výborné formě jsou sprintéři: spoludržitel světového rekordu na 100 m Kanaďan Harry
Jerome a málo známý Američan Larry Dunn. Oba zaběhli první dubnovou neděli 100yd za 9,3 vt.
a zůstali tak jen o 0,1 vt. za světovým rekordem Američana Frank Budda.
Z Evropanů na sebe v minulých dnech upozornil finský tyčkař Risto Ankio, který na kry
té dráze v Clevelandu skočil nejlepší evropský výkon všech dob 4,76 m.

- - Ve zkratce - — Švédští sportovní novináři sestavili na základě
ankety “ideální sestavu všech dob”. Podle nich by
nejlepší fotbalové mužstvo světa vypadalo takto:
Zamora (Španělsko) — Caligaris (Itálie), Hapgood
(Velká Británie) — Bozsik (Maďarsko), Wright (V.
Británie), Andrade (Uruguay) — Matthews (V. Bri
tánie), Didi (Brazílie), Pele (Brazílie), Di Stefano
(Španělsko), Gento (Španělsko).
— Na závěr sezóny vyhrálo čs. representační hoke
jové mužstvo mezinárodní turnaj v Ženevě, když
v rozhodujícím zápase porazilo team evropských Ka........Podle časopisu “Journal de Geneve”,
....... bylo vůbec nejlepším zápa............Ženeva viděla. Redaktor “La Suisse”
pak napsal, že čs. národní mužstvo bylo tentokrát
v lepší formě než na mistrovství světa v Ženevě
v r. 1961, kdy získalo evropské prvenství, hlavně prý
Čechoslováci zlepšili i individuální hru.
— Organisační výbor tokijských olympijských her
už vypracoval přesný program jednotlivých druhů
sportů, který musí být schválen mezinárodním olympijským výborem. Stejně jako v Římě, vyvrcholí
olympijské hry v Tokiu maratónem, který bude na
pořadu 25. října 1964. Definitivně byly za olympijský
sport přibrány judo a odbíjená.
— Španělským mistrem v kopané se opět stalo muž
stvo pětinásobného vítěze Poháru evropských mistrů
Real Madrid, které také vyhrálo přebor země už po
osmé. Získalo 43 bodů, o tři body více než FC Bar
celona, kterou trénuje bývalý Čs. internacionál Laco
Kubala.
— Basketbalistky Slovana Orbis Praha po pražském
vítězství nad TSV Augsburg v poměru 86:33 bodům,
vyhrály v Augsburgu i bez své nej lepší hráčky Hubálkové odvetu přesvědčivě 84:43 b. a postoupily do
semifinále Poháru evropských mistryň.
— Méně úspěšní už byli košíkáři Jiskry Svit. Ti sice
doma porazili ve čtvrtfinálovém utkání PEM CSKA
Moskva 57:55 b., ale prohráli prvé střetnutí v Mosk
vě vysoko 53:85 b. a byli tak vyřazeni ze soutěže.
—Nejnamáhavější dostihový překážkový závod svě
ta ”Grand National Steeple Chase” v Aintree u Li
verpoolu vyhrál 121etý Kilmore, jehož džokejem byl
jeden z nejpopulámějších mužů dostihového sportu
Angličan Fred Winter.
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 11.30
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

Slavia na cestě do ligy
Jak velký je výkonnost
ní rozdíl mezi 1. a 2. čs.
fotbalovou ligou, ukazuje
ta skutečnost, že všechna
tři mužstva: Slavia Praha,
RH Brno a Trenčín, která
hrála v minulé sezóně v
nejvyšší soutěži bezvý
znamnou roli a sestoupila
do 2: ligy, jsou v současné
době v čele druhých lig

HLEDAJÍ:

a na nejlepší cestě se
opět kvalifikovat. Téměř
už jistým postupujícím
teamem je pražská Slavia,
která v posledním zápase
porazila doma fotbalisty
Liberce 6:0, a má tak po
13. kole 25 bodů, devíti
bodový náskok před dru
hým mužstvem tabulky
Kovo Děčínem. Druhou

REDAKCI DOŠLO:
LUBOR J.ZINK: Un-

der The Mushroom Cloud.
Sbírka úvodníků, které
autor napsal pro deník
“The Brandon Sun”, (je
hož je redaktorem). Vy
dáno k 80. výročí založení
listu. 252. stran. Adresa:
The Brandon Sun, Bran
don, Manitoba, Canada.
F. KLÁTIL: Věty bez
tečky. Sbírka článků, fejtonů a epigramů vydaná
místo dřívějšího “Času”
(viz dopis v minulém čís
le HD). Stran 122. Za
dobrovolný příspěvek za
sílá: Mrs. Milada Klátilová, 1865 Euclid Ave.,
Berkeley 9, Cal., USA.
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS

K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970

Listárna
A. J. Paris I: Díky za
výstřižky a adresu. — V.
S. Hampstead: Díky za
noviny. — J. M. Baltimore 31: Dopis jsme předali,
vzkaz vyřídili. Poplatky
za to nevybíráme. — J.
Č. East Mělboume: Došlo
těsně před uzávěrkou. Za
tím díky — B.A. W. Perth:
Díky za 2 zás. výstřižků.
— Velkomoravská vláda
v exilu: Přípis zařazen do
tajných státních doku
mentů.
HD
CHCETE, ABY SE VAŠE

děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj'?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

19 York St.

(vchod z Wynyardu)

ligu skupinu B vede Brno
s 22 body před Vítkovi
cemi z Pardubicemi. V
čele C skupiny 2. ligy je
pak Trenčín.

Kompletní staré
ročníky
Hlasu domova
zašleme kamkoliv
za £1 (2.40 $)

Fotbalisté pražské Dukly se dostávají do formy
Ačkoli do závěru letošní nejvyšší čs. fotbalové soutěže zbývá sehrát ještě 8 kol (soutěž bude do
hrána až po mistrovství světa v Čile v červenci), je už v současné době mužstvo obhájce titulu mistra
republiky - Dukla Praha - opět ve formě. Team mohl po delší době nastoupit v posledních ligových
zápasech znovu v kompletním složení a získal si tak bezpečný náskok před fotbalisty RH Bratislavy.
V situaci ne zrovna záviděníhodné jsou fotbalisté pražské Sparty, kteří “přenechali” doma dva
velmi cenné body Trnavě, a ačkoli pak zase nečekaně vyhráli na Kladně, uzavírají spolu s mužstvem
Králova Pole tabulku ligy.
V jarních kolech se valně nedaří ani hráčům Bohemians a Plzně, kteří patřili v podzimní časti
ligy k nejlepším. Naopak zlepšenou formu vykazuje mužstvo Hradce Králové.
17. kolo: Ostrava - Žilina 0:0, Slovan Bratislava - zápasů 29 bodů, skóre 65:17; 2. RH Bratislava z 18

—Kladno 2:0, Plzeň - RH Bratislava 1:0, Kr. Pole —Dukla Praha 1:8, Sparta Praha - Trnava 1:4, Hra
dec Králové - Nitra 5:1 a Prešov - Bohemians 2:0.
18. kolo: Žilina - Prešov 1:1, Bohemians - Kr. Pole
2:1, Dukla Praha - Plzeň 3:0, RH Bratislava - Slovan
Bratislava 2:1, Kladno - Sparta Praha 0:3, Trnava —Hradec Králové 0:0 a Nitra - Ostrava 2:1.
Tabulka 1. čs. fotbalové ligy: 1. Dukla Praha z 19

— Na dobré cestě kvalifikovat se do finále Poháru
mistrů v kopané je. mužstvo pětinásobného vítěze té
to trofeje Real Madrid, které vyhrálo 1. semifinálový
zápas doma nad belgickým Standart Lutychem 4:0.
O druhém finálistovi se rozhodne mezi přemožitelem
pražské Dukly Tottenhamem Hotspur a obhájcem
poháru Bonficou Lisabon. V prvním střetnutí v Li
sabonu vyhráli Portugalci 3:1.
— Zatím co přední evropští tenisté se v těchto dnech
připravují na boje evropského pásma Davisova po
háru, jsou už v asijské zóně Davis Cupu známi prv
ní dva semifinálisté. Po tenistech Filipín, kteří pora
zili už před 14 dny družstvo Ceylonu 4:0, kvalifiko
vali se mezi nejlepší 4 teamy Asie i Japonci, kteří
v Seoulu zvítězili nad družstvem Jižní Koreje 5:0.
— Vítězem americko - kanadské profesionální ligy
se stalo i tentokrát mužstvo Montreal Canadiens před
hokejisty Toronto Maple Leaves, Chicagem, New
York Rangers, Detroitem a Boston Bruins. Prvá čty
ři mužstva bojují v současné době o Stanleyův pohár.
V prvém ze serie sedmi semifinálových zápasů této
pohárové soutěže zvítězili Montreal Canadiens nad
Chicagem 2:1. Nejlepším hráčem na ledě byl centerforward poražených Stan Mikita, který je považován
ze jednoho z nejlepších středních útočníků na světě
vůbec. Pochází od Liptovského sv. Mikuláše na Slo
vensku.
— “Mezinárodní sportovní korespondence” ve Stutt
gartu se dotázala 71 sportovních redakcí Záp. Ně-

zápasů 22 bodů, skóre 35:17; .3.-4. Hradec Královo
a Nitra (po 21 bodech); 5. Ostrava 20 bodů; 6.-7.
Slovan Bratislava a Plzeň (po 19 bodech); 8.-9.
Bohemians a Trnava (po 18 bodech); 10.-12. Žilina,
Kladno a Prešov (po 16 bodech); 13. Sparta Praha
14 bodů, skóre 30:33; 14. Kr. Pole 5 bodů (19:70).
Předehrané utkání 23. kola: Nitra - Dukla Praha
0:0 a dohrávané střetnutí Ostrava - Hradec Králo
vé 3:3.

mecka, Rakouska a Švýcarska, jak tipují prvá čtyři
mužstva světového šampionátu v kopané v Čile. Z
této ankety vyšli vítězně obhájci titulu mistra svě
ta Brazilci, které 60 redakcí tipovalo za mistry světa,
osm na druhé místo, dva na třetí a jeden na čtvrté
místo pořadí. Podle bodů získaných tipováním, by
další pořadí tohoto vrcholného světového podniku
vypadalo takto: 2. SSSR, 3.Záp. Německo, 4. Argen
tina, 5. Uruguay a 6. Anglie. Čs. fotbalistům nedávají
němečtí sportovní žurnalisté naději na úspěch. Tak
pouze jeden z 71 redaktorů tipoval, že ČSSR se pro
bojuje do finále, jedna redakce je ohodnotila jako
třetí team mistrovství světa a pět redakcí je dalo na
4.místo. Celkově však je čs. národní mužstvo v an
ketě až na 11. místě, což by v praxi znamenalo, že
mu odborníci nedávají velké šance na postup do
čtvrtfinále.
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DOMOVA

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

