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Americká pomoc Polsku a Jugoslávii

PomoiTkomunistůin
Spojené státy jsou často v situaci, dárce, jehož pomoc není správně
ceněna. Jejich spojenci naříkají, že je americká kapsa více otevřena indi
ferentním neutrálům než spolehlivým přátelům. Neutrálové se zase cho
vají, jako by měli na americkou pomoc právo a Škaredě se rozčilují, jestliže
je taková pomoc vázána nějakou podmínkou.
Pomoc neutrálům je také předmětem sporů v samotných Spojených
státech. Část tamní veřejnosti sé domnívá, že je nutná z humanitních i rea
listických důvodů, část Vychází ze zásady "kdo není s námi, je proti nám”,
a žádá, aby byla americká pomoc podmíněna politickou podporou příjemce.
Mezi námi exulanty je proto, že je pro ně dost každý svým, způsobem,
na americkou pomoc ta nepříjemné vysvětlovat, uchýlily od vyježděných
ké více názorů. Někteří že jejich "socialistický kolejí komunismu, které
z nás tvrdí, že neutralis- ráj” potřebuje vůbec ně vychází z Moskvy.
mus je v nynější situaci jakou pomoc z "kapita Jugoslávie a Polsko
těžko odpustitelný, a ma listického pekla”.
Dva komunistické stá
Jugoslávie byla prvním
jí asi pravdu. Jiní budou
státem,
tvrdit, že je pomoc ne ty, Jugoslávie a Polsko, komunistickým
utrálním zemím přesto se nijak neostýchají při který narušil jednolitost
nutná, nemají-li se stát jímat pomoc kapitalistic komunistického
bloku.
zeměmi komunistickými. ké Ameriky.
Stala se tak zakladáteI oni asi mají pravdu.
Oba dva mají jeden lem tzv. národního ko
společný znak. Oba se, munismu. Uvnitř komuPomoc komunistům

Ještě ožehavější je při
rozeně otázka americké
pomoci některým komu
nistickým zemím.
Bez velkého křiku exis
tuje nenápadně už řadu
let. Američtí vládní či
nitelé o ní neradi mluví,
aby jim to snad neublí
žilo ve volbách. Komu
nističtí příjemci o ní mlčí

nistického světa je často
v oposici proti Moskvě,
ale v zahraniční politice
sleduje otrocky kremel
skou linii.
Polsko není .ani zda
leka tak samostatné jako
Jugoslávie. Jeho závis
lost na Moskvě není o nic
menší než závislost po
slušného Československa.
Gomulka si nedovedl vy
nutit
nezávislost
na
Kremlu jako Tito. Uvnitř
Polska se však dokázal
navzdory Kremlu osvo
bodit alespoň do určité
míry od některých mar
xistických dogmat, která
škodila polskému hospo
dářství.
(Pokračování na str. 2)

Očitý svědek života v Č S S R v roce 19 61

Falešná koexistence

V srpnu roku 1961 uprchl z Československé republiky bývalý poslanec
slovenské demokratické strany Jozef Stasko. Téměř pět let byl vězněn v
československých koncentračních táborech a táborech nucené práce. Z vě
zeni byl propuštěn v roce 1953. Začátkem tr. navštívil Francii, a pařížský
deník Le Figaro uveřejnil čláiiek o jeho osobních zkušenostech z Česko
slovenska. Překlad článku byl uveřejněn v pařížském měsíčníku Svobodný
odborář č. 4. tr.
Jako někteří jiní po
"Po svém propuštění”,
litičtí vězni, zatčení hned pokračoval Staško, "jsem
v roce 1948, byl Jozeí prodělal dalších 23 vý
“Nevím, jestli jsem ti o tom psal, ale v Praze
teď hrozně letí malá divadla, jako Semafor, Na zá Stasko propuštěn na slechů. Byl jsem dotazo
bradlí, Paravan aj. Jsou tam většinou mladí, kteří "svobodu” po Stalinově ván na své kolegy i na
ještě dovedou někdy něco říci...”, napsal mi známý smrti.
vedoucí podniku. Do
z ČSSR. V Brně je takové divadlo zvané Večerní
konce se stalo, že se StB
"Svobodná práce”
Brno, v Plzni Alfa atd. Písničky tam zpívané se
vyptávala mne, propuš
přes noc zpívají všude. Komunističtí kritikové si
Po
propuštění
z
tábo

těného vězně, i na zvy
stěžovali, že tzv. malé divadalní formy zanikají. Teď
jim už zalézají za nehty. Malá divadla pěstují sa ra nucené práce byl při ky, názory a povahu mi
tiru, a ta není nijak lichotivá (jeden z refrénů: “Ži dělen pracovním úřadem nisterského předsedy Vi
vot je pro mne obnošená vesta, šedá a nudná, jak na pilu na Oravsku jako
liama Širokého. Zřejmě
to račte znát...” jiný: “Kdo způsoby má lokaje,
on, on, on, kdo šplhá žebřík nemaje, on, on, on ...”). pomocný dělník. Na pile si o něm pořizovali po
Desky z představení Semaforu jsou rozebrané, pře vydělával asi 1.000 Kčs licejní rejstřík jako o
hrávají se na magnetogony, dostat vstupenku do di měsíčně.
každém jiném občanovi.”
vadla je skoro nemožné.
"Více
si
vydělali
pou

Nejpopulárnější písní letošního roku je popěvek
Hospodářská op osice
z hudební revue Fausto, Markéta, služka a já (Di ze kvalifikovaní dělníci,
vadlo na zábradlí), ve které mladá holka přeslaď ředitelé a funkcionáři ko
Moc
československé
ce pěje:
munistické strany”, na vlády, jak to viděl JoVčera mi bylo sedumnáct,
psal Staško o svém za zef Staško, nepřesahova
už sedumnáct, kdo by to do mně řek’,
městnání. "Byla tam o- la ani místní autonomii.
umím prý hřešit,- lhát a krást
a je mi teprv sedumnáct,
ýšem zastoupena stranic Všude se hemží sovětští
jen sedumnáct, to není žádný věk.
ká a odborová organiza poradci a "technikové”.
Znám mnohem Starší lidi,
ce, svaz mládeže, Svaz- Staško také zaznamená
co kradou, lžou a šidí,
arm, svaz čs. - sovětské vá, že proti přílišné in
co uměj’ pít a karty hrát,
co drůhejm kopaj’ jámy
ho přátelství a na pracu tervenci Moskvy jsou
a nespadnou tam sami,
jící dohlíželi příslušníci především českosloven
a přesto můžou klidně spát...
dělnické milice.”
ští komunističtí národo
Když poslouchám zvukový záznam představení
divadla Na zábradlí, cítím, že je to navázání ria tra
Později byl Staško pře hospodáři’, kterým so
dici Voskovce a Wericha. O mladých hercích a hu ložen z pily do Žiliny, větské zásahy dělají kříž
debnících jako jsou Šlitr, Suchý, Vomáčka, Borovec, bychom měli často slyšet v budoucnosti. Ne kde pracoval jako opra nad státními plány.
dávno se vyskytla příkrá kritika v literárním mě vář v továrně na lednič
V jednotlivých přípa
síčníku Plamen, odsuzující “výstřelky malých di ky. Ústředna StB v Židech,
jak se Staško mohl
vadel”. A v témže čísle uveřejňuje Plamen tento lině je nyní umístěna v
aforismus: “Realismus: Kočka chytla myš. Socialis bývalém
doslechnout,
šlo o:
'
salesiánském
tický realismus: Kočka chytla myš na družstevní
(Pokračování, -na str. 2)
sýpce.” Kam to spějeme?
M. Zvára, USA klášteře.

Velká věc v malé formě

Ti, kdo jsou ochotni obětovat podstatu své
svobody, aby tím získali trochu pomíjivé bez
pečnosti, nezaslouží si ani svobodu ani bez
pečnost.
.Benjamin Franklin

TŘI STUHY NA PRAPOR
Rudé prapory proletářské revoluce, nesené -nad
májovými průvody v zemích socialistické části, světa,
by měly být letos zastřeny černým flórem. Hluboký
ideologický rozkol v samém centru komunistického
hnutí se s nečekanou rychlostí mění v rozkol prak
tický. Jenom v zemích s komunistickými vládami
mohou táboroví řečníci předstírat jednotu proletářského internacionalismu. A to ještě musí v zájmu
přetvářky zamlčovat mnohé, co se děje uvnitř ko
munistického bloku.
O jednotě komunistického hnutí lze mluvit jen
tehdy, máme-li na mysli úsek dějin, končící druhou
světovou válkou. Od nastolení bolševické vlády v
carském Rusku až do hitlerovského útoku na Sovět
ský svaz šlo vskutku o jednotný blok jednotlivých
komunistických stran, řízených moskevskou Kominternou. V čem však tkvěl kořen této jednoty? V
tom, že tehdejší komunistické strany byly závislé,
jak ideové tak materielně na radě a pomoci sovět
ských komisařů. V tom, že 'tehdejší komunistické
strany byly v některých zemích v konstituční opo
zici, y jiných opozici nekonstituční, v ještě jiných
zcela potlačeny. Byl to především tlak z věnčí, tlak
“kapitalismu”, “imperialismu”, “fašismu”, “reakce” a
“sociálfašismu”, jenž držel bolševické šiky těsně sem
knuty kolem kremelské ústředny. Tehdy byly ještě
opravdu oči všech komunistů bez rozdílu upřeny
na Moskvu.
Sovětský a čínský výboj za a po druhé světové
válce změnil nejen mapu světa, ale i nerovnováhu
sil uvnitř komunismu. Jestliže v údobí mezi oběma
světovými válkami byl Stalin zaměstnán vyvražďováním “vnitřní opozice” uvnitř Sovětského svazu,
musil se po skončení druhé světové války zabývat
vražděním členů “vnitřní opozice” vně Sovětského
svazu. Jestliže se valně nezměnila struktura sovět
ské komunistické strany, změnily se notně komunis
tické strany v “kapitalistickém” světě.
Zpočátku se zdálo být všechno v pořádku. Ale už
po několika letech shledal nejeden komunistický
vládce, že nelze ve své vlastní zemi vládnout podle
moskevského pravítka. Jeden po druhém splakávali
nad výdělkem. Ale nakonec se přece jednomu z nich
podařilo dát své vládě protimoskevský kurs ve chvíli
politicky příhodné. Zrodil se titoismus, první “státo
právní” komunistická úchylka. Tito zlomil víc než
sílu stalinské kliky v Jugoslávii. Titovština zničila,
mythus o neomylnosti a všemohoucnosti moskevské
ho vedení.
A zatím co ve východní Evropě další a další od
padlíci od pravověrné moskevské linie byli. likvidová
ni “salámovými” taktikami (jako třeba v Polsku),,
nebo imperialistickou metodou (jako v Maďarsku),
na východ od Sovětského svazu se zrodil nebezpečný
sok za čínskou zdí. Dnešní vedení komunistické stra
ny představuje kombinovanou hrozbu monopolnímu
postavení moskevského centra. .Ideologicky předsta
vuje “vnitřní” opozici, mocenský opozici vnější. Mos
kevští bolševici označují čínské soudruhy za dogma
tiky, kteří se odmítají podívat skutečnosti do tváře.
V určitém smyslu je to pravda. Čínští komunisté dá
vají přednost, tvrdým stalinským metodám, které
jim v minulosti vynesly vzestup ze statutu balkán
ského vévodství do klubu mocností světových.
Chruščov a jeho poradci se snaží tváří v tvář zá
padnímu spojenectví vystupovat jako liberální pokrokáři a zprostředkovatelé míru mezi kapitalismem
a komunismem. Teprve budoucnost ukáže, nakolik
byl Chruščov nucen k zaujetí této pózy obavami
z přílišného vzrůstu čínského kolosu. Tolik alespoň
potvrdila nedávná doba: čínští komunisté jsou ochot
ni ve jménu dogmatu (stalinského) a pro dogma
trockistické (světová revoluce co nejdříve) obětovat
dočasně jednolitost bloku komunistických stran.
Není také pochyb o tom, že bude-li Rudá Čína
moci zaručit pomoc a podporu sesterským stranám
v jiných zemích, že dostane dost přihlášek do své
ho klubu. Proto také chruščovovci se snaží dělat
všechno možné, aby srazili na kolena odbojnou Hod
žovu Albánii, neboť, jak známo, příklady táhnou.
Právem by měli o letošním prvním máji komunis
té nosit rudé prapory zahaleny černým flórem. A na
každém z nich tři černé stužky: jednu za revizionismus, druhou za dogmatismus a tu třetí za koexistencipnalisty.
jun
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POMOC KOMUNISTŮM
(Pokračování se str. 1) pomoc a druhou sama
Americká pomoc Pol uděluje pomoc některým
sku a Jugoslávii je při neutrálním státům.
rozeně přímým důsled
Nejjednodušší argu
kem "samostatné cesty” ment bude možná nejúobou států.
činnější. Neboť není po
Proti pomoci
chyb o tom, že Američa
Proti pomoci komu- né pomáhají v případech
nistickým státům je mož Polska a Jugoslávie stá
no vykonstruovat silnou tům, které se staví proti
americké politice v pa
obžalobu.
Morální stránka takové desáti případech z pade

pomoci je úplně otevře
na přímému útoku. Dá
se argumentovat, že se jí
upevňuje pozice Titovy
a Gomulkovy vlády, a že
se tak napomáhá k udr
žení nesvobody národů
obou států.
Mezinárodně - politic
ky lze namítnout, že americká pomoc pomáhá
vytvářet falešný obraz
úspěšnosti komunistické
ho hospodářství, a že pak
takový obraz působí při
tažlivě zejména na nové
státy Afriky a Asie.
Dá se poukázat na ab
surdnost případu Jugo
slávie, která jednou ru
kou přijímá americkou
POJIŠTĚN Í
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

sáti.

Pro pomoc
Obhájce americké po
moci Polsku a Jugoslávii
může svou obhajobu za
ložit na stejně pádných,
třeba značně složitějších
argumentech. Jeho ob
hajoba vypadá asi takto:
Komunismus považuje
třenice mezi národy je
nom za jeden z důsledků
"protikladů kapitalismu”.

V komunistické společ
nosti bez protikladů mu
sí mezinárodní spory nut
ně odpadnout.
Poválečné události v
komunistickém
bloku
(samostatná politika Ju
goslávie, Gomulkova li
nie v Polsku, spor Mosk
vy s Pekingem a Tiránou) však dokazují, že
komunismus není ani v
tom neomylný.
Nacionální zájmy se
ukázaly znovu silnější
než celá marxistická teo
rie a dokázaly, že také
komunismus má své pro
tiklady.
Z hlediska Západu je
nynější štěpení komunis
tického bloku něčím ne
smírně žádoucím. Je v
zájmu demokracií, aby
tento proces podporova
ly, nikoliv zarážely.

Odepření pomoci ko
munistickým státům s
vlastní politickou linií by
tlačilo tyto státy zpět k
Moskvě. Její poskytnutí
naopak pomáhá komunis
tickým schismatikům udržet svou vlastní poli
tiku, svádí další komu
nistické státy, aby násle
dovaly jejich příkladu a
urychluje tak rozklad
kdysi jednolitého komu
nistického bloku.

“PÉČE” O KRAJANSKÉ HNUTÍ
Krajané českého a slovenského původu v zahraničí
se mají na co těšit. “Československý svět” z 8. 3.1962
oznámil, že “28. února se konalo v Praze zasedání
předsednictva a výboru Čs. ústavu zahraničního, kte
ré pojednalo o dosavadní péči o krajanské hnuti v
zahraničí i o perspektivách pro příští období čin
nosti ... Kulturní činnost ústavu se v minulém roce
zdárně rozvíjela a na pomoc krajanským organizacím
v zahraničí byla zasílána řada kulturního materiálu,
zvláště knih, gramofonových desek, filmů, výstavek,
publikací, a byl vydáván pravidelně týdeník “Česko
slovenský svět” a bulletin “Domov”. ”
Režim vede i čs. umělecké soubory na zájezdech
v cizině k tomu, aby udržovaly styky s krajany, a
dokonce pro krajany v Rakousku pořádá divadelní
představení a besedy pro krajany v Austrálii.
“Je třeba neustále prohlubovat péči o krajany v
zahraničí a zaměřit se i na ty občany českého a slo
venského původu, kteří již neovládají jazyk svých
otců, ale mají i nadále citový vztah k vlasti. Velká po
zornost bude věnována i ostatní kulturní pomoci kra
janským organizacím, ať už v zasílání knih a publikací,
filmů, gramofonových desek, nebo jinými formami ...
Časopis “Československý svět” bude neustále zlep
šován ..., aby krajanům v cizině poskytoval doko
nalý obraz života v naší vlasti”, uvádí zpráva zá
věrem.
FEC

Poslední americké vlá
dy se zřejmě klonily a
kloní k druhému názoru,
většinu exulantů obyčej
ně přitahuje z pochopi
telných důvodů názor
první. Faktem je, že na
problém americké pomo
ci Jugoslávii a Polsku ne
ní jednoznačné odpovědi.
16. 4. Sovětský ministr za
-kw- hraničních
věcí A. Gromyko přiletěl do Jugoslávie
na státní návštěvu.
— 8 neutrálních států
předložilo na ženevské od
dem. Jde tu patrně o zbroj ovací komisi kom
promisní návrh na vytvo
klasifikaci straníků.
ření kontrolní mezinárod
V dalším se Stasko ní
komise vědců.
zmiňuje o technických — V Oranu stávkovali
opatřeních, která mají Francouzi na protest proti
rozsudku smrtí nad býva
zajistit zázemí:
lým generálem Jouhau“Komunikační spoje dem.
budou hlídány StB. Při — Jihoafrická vláda vyda
pokusu o povstání (proti la zákon, podle kterého má
režimu - př.) bude pří být téměř celý Johannesburg vyhražen bělochům.
sun potravin zastaven . . .
17.4. Americký ministr
Z vytvořených rezerv zahraničních věcí Rusk a
budou potraviny přidě nový sovětský velvysla
lovány na lístky různé nec ve Washingtonu Dobhodnoty, podle zásluh a rynin konferovali o bu
doucnosti Berlína.
spolehlivosti jednotlivých — Ve volbách v Nové Kaspotřebitelů. Rozhodující ledonii zvítězila vládní
budou kádrové posud strana kaledonské unie.
— Teroristé OAS postříle
ky ...
Budou učiněna opatře li v oranských ulicích 20
moslimů.
ní, která by zabránila ze 18. 4. Ve Wiesbadenu byl
mědělcům tvoření zásob. odsouzen kapitán americ. . . Armádní “protipartyzánské’’ oddíly se bu zrnkem soli. Mohou být
dou snažit znemožnit vy nepřesná, mohou být
tvoření hnutí odporu. .” přehnaná. Ale jsou při
V závěru se Stasko ta nejmenším typická.
ké zmiňuje o surovino
Zatím co na Západě
vých rezervách, které prý pochodují blouznivci mí
jsou přiváženy ze Sovět ru proti americkým vy
ského svazu, Polska a slanectvím a západní ko
Maďarska pro případ munistické strany vydě
války do nově budova lávají na mírových kam
ných
Východosloven paních, v Československu
ských železáren u Košic. nepochybně budí "boj o
Bude dobře, budeme-li mír” nejméně polováleč
-tpbrát Staškova zjištění se nou psychozu.

ZE DNE NA DEN

Falešná koexistence
(Pokračování se str. 1)

”... Nařízené dumpin
gové dodávky pro Alžírany, Egypt, Koreu, Se
verní Vietnam a jiné ze
mě, na nichž má Moskva
politický zájem. Touto
situací trpí nejvíce děl
níci, jelikož ztrátové hos
podářství
nedovoluje
zvýšení jejich nedosta
tečných mezd.”

Naše rovy
FAJNOVKA !
Bydlím v Nuselském údolí. Byla zde zřízena
nová samoobsluha. Zpočátku to zkoušeli s pro
vozem všelijak, nakonec oddělili prodej lahů
dek od ostatního zboží a dali mu samostatnou
pokladnu. Je tomu tak i v mnoha jiných praž
ských samoobsluhách. Nu — a prodává se ve
sele salám, saláty, chlebíčky, pečivo, chleba —
— vše rukama a tytéž ruce odebírají také pe
níze. Jak za chvíli ruce těchto prodavaček vy
padají, to si snadno každý domyslí! A vy si
domů odnesete housky s příchutí rybího sa
látu, salámu s vůní syrečků atd. Nebo nově
upravená cukrárna a pekárna naproti hotelu
Union totéž! Dvakrát jsem již nechala cukrář
ské zboží ležet na pultě, protože mělo na čoko
ládové polevě a na šlehačce otisky palců...
Večerní Praha, 15. 3.1962

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

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Závažné je Staškovo
prohlášení o opatřeních,
které prý hodlá čs. vláda
uvést v platnost, kdyby
snad vypukl ozbrojený
konflikt. Staško říká:
"Měl jsem příležitost
informovat se o jistých
moskevských opatřeních
(z roku 1960) v Česko
slovensku v případě vá
lečného konfliktu.
Mírová koexistence je
považována Sověty za
pouhý přechodný stav,
jemuž může následovat
ozbrojené střetnutí se
Západem.
Vedoucí činovníci KSČ byli již poučeni o opa
třeních v případě tako
vého konfliktu. Obyva
telstvo je pro takový pří
pad rozděleno do tří
skupin:
1. Dobrovolníci, kteří
budou mobilizováni na
frontu,
2. Milicionáři pro obranu zázemí,
3. Důvěrníci, jejichž úkolem bude sledovat a
kontrolovat civilní oby
vatelstvo.”
Je zřejmé, že tady
Staškova výpověď utrpě
la vandalským překla-

kého letectva Kaufmann
na 20 let pro špionáž ve
prospěch Východního Ně
mecka.
— Na žádost Scotland Yar
du byl v Londýně vydán
zatykač na bývalé britské
diplomaty Burgesse a Mac
Leana, kteří utekli před
časem do SSSR. Proslý
chá se, že se mají vrátit
do Anglie.
20.4. Francouzové zatkli
v Alžíru vrchního velitele
OAS bývalého generála
Raoula Salana.
— Sovětská vláda odvola
la velitele armádních Jed
notek ve Východním Ně
mecku maršála Koněva.
22.4. Americká vláda se
rozhodla znovu začít zkou
šet jaderné zbraně.
23. 4. Američané vystřeli
li na měsíc raketu s pří
stroji, které měly posílat
na zem různé informace.
Zařízení se však porou
chalo a raketa ztratila spo
jení se základnou.
25.. 4. Britský ministerský
předseda Macmillan odle
těl do Severní Ameriky,
kde bude konferovat s
presidentem USA Kennedym, s kanadským minis
terským předsedou Diefenbakerem a s generál
ním tajemníkem Spoje
ných národů U Thantem.
— Američané zahájili no
vou sérii pokusů s jaderný
mi zbraněmi v Pacifiku.
27. 4. Na Mysu Canaveral
byla vystřelena americkou
raketou anglická družice.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 12. května 1962
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
Začátek v 8.30— Konec v 1.30

LIKÉROVÁ LICENCE —
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :
94 6635 (Pick) — WB 3803 (Pekárek) — MX 3855 (Maciboba)
—

STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,

Vic.

tel. 94 2260

30. 4. 1962

HLAS DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
JAK SE TVOŘÍ DĚJINY
Rudé právo z 30. března suše oznámilo: Národní
památník na Vítkově bude od 1. dubna tr. z tech
nických důvodů uzavřen. Současně se také za
vírá Mauzoleum Klementa Gottwalda. Po skon
čení plánovaných oprav bude památník opět zpří
stupněn veřejnosti.”
— Představitelé vyslanec ných kvot při pěstování
tví arabských států pořá kukuřice, brambor i os
dali v Praze recepci na tatních krmiv. Zvláštní
počest uzavření příměří závazky v zemědělské vý
v Alžíru. Recepce se kona robě budou vyhlášeny na
la v hotelu International počest XII. sjezdu Komu
v Podbabě. Zúčastnili se nistické strany Českoslo
jí Z. Fierlinger, V. Kouc- venska.
ký, Jan Piller, V. David, — Spojená arabská repub
F. Krajčír a J. Plojhar.
lika a ČSSR podepsaly hos
— Vedoucí odboru mini podářskou dohodu. Presi
sterstva zahraničního ob dent Nasser přijal ve
chodu ing. M. Vnouček a zvláštní recepci čs. vel
vedoucí řecké obchodní vyslance v Kahýře dr. F.
delegace podepsali proto Zachystala a náměstka Za
kol o výměně zboží mezi hraničního obchodu ing.
oběma zeměmi. ČSSR vy J. Kohouta. Podrobnosti
veze do Řecka zejména smlouvy nebyly ozná
traktory, nákladní auta, meny.
zboží spotřebního průmys — Pražské Realistické di
lu. Řecko vyveze země vadlo uvedlo v dubnu dal
dělské výrobky, tabák, ší hru amerického drama
bavlnu a jižní ovoce.
tika
Arthura
Millera
— 7. dubna zemřel v Pra “Vzpomínka na dva pon
ze katolický spisovatel a dělky”.
básník Jaroslav Durych. — V Kahýře se konala vý
Bylo mu 75 let. Komu stava čs. zdravotnických a
nisté potlačili vydávání lékařských přístrojů pod
jeho děl s výjimkou sbír záštitou ministra zdravot
ky próz “Sedmikráska”. nictví Spojené arabské re
Nyní tvrdí, že “Duřycho- publiky a Československé
va lyrika vyrůstala z er- ho kulturního střediska.
benovské baladiky... a
dopjala se lidové prostoty — Českomoravská Kolben
Daněk vyrobila pro úa krásy.”
— Ústřední výbor Komu střední petrolejářské zá
nistické strany Českoslo vody v Havaně náhradní
venska svolal XII. sjezd díly, které nemohli Ku
KSČ na den 16. října 1962. bánci objednat ze Spoje
— Čs. pohraničníci zachrá ných států.
nili z rozvodněné řeky — Pro rafinované rozkra
Moravy tři rakouské ry dení socialistického ma
báře a předali je rakou jetku byl odsouzen na 5
let žaláře JuDr. L. Falské pohraniční stráži.
— Mrazivé počasí koncem teisek, šéf právního oddě
měsíce března zpozdilo lení np. Kancelářské stro
jarní osévací práce. Ze je, “ješitný člověk s měšmědělské noviny z 18. ťáckými ideály”. JUDr.
března napsaly: “V důsled Falteisek zpronevěřil při
ku velkého výmrzu ozim- machinacích s kolky přes
ného obilí nutno zvlášť 55.000 Kčs. Využíval ne
pečlivě ošetřit poškozené dostatku evidence a zpro
ozimy, přitom řádně roz nevěřoval i obnosy, ur
místit a hospodářsky vy čené např. na “Den dět
užít zásob průmyslových ské radosti” atp. Tyto ob
hnojiv a agrochemikálií.” chodní transakce mu vy
10.000 Kčs.
— Předseda
Slovenské nesly dalších
Praha rozhořčeně
strany obrody a místo Večerní
napsala, že JUDr. Faltei
předseda Národního shro sek byl “pokrytec, který
máždění dr. Josef Kyselý jednou rukou psal plamen
byl ke svým 50. naroze né články o ochraně socia
ninám vyznamenán Anto listického majetku a dru
nínem Novotným, které hou jej rozkrádal.”
mu při tom asistoval před
seda Národního shromáž — Okresní výbory Čs. sva
dění Zdeněk Fierlinger a zu mládeže v Opavě a ve
tajemnice ústředního vý Frýdku vyhlásily další
boru Národní fronty Kleň- “stavby mládeže”: na ja
ře začnou mládežníci sta
hová - Besserová.
— Koncem března zasedal vět v Severomoravském
v Bratislavě ÚV Komu kraji čtyři centrální teletnistické strany Slovenska. níky pro kapacitu přes
Stranické referáty před 2.000 telat.
nesli taj mnící KSS Zápa — V Bratislavě se konalo
doslovenského, Středoslo- zasedání ústředního vý
venského a Východoslo boru slovenské Strany
venského kraje F. Dvor slobody. Zabývalo se po
ský, R. Cvik a E. Chlebec. tížemi slovenského země
ÚV KSS zdůraznil, že je dělství. Zasedání předse
třeba klást zvláštní důraz dal předseda strany Mi
na překračování plánová- chal Žákovič. Hlavní re-

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST„ SYDNEY
Telefon BX 2316

ferát přednesl vedoucí ta
jemník strany František
Štefánik.
— V Praze zasedala Čs.
společnost pro mezinárod
ní styky. Novým předse
dou byl zvolen rektor
pražské University 17. lis
topadu (koleje pro studen
ty ze zaostalých zemí)
prof. dr. J. Martinic.
— Člen předsednictva ÚV
Čs. svazu mládeže Jiří
Reindl vedl delegaci čs.
mládeže na sjezd Sdruže
ná mladých kubánských
povstalců.
— Nástupcem zemřelého
apoštolského administráto
ra košického Josefa Cár
ského byl jmenován kapi
tulní vikář dr. Štefan Onderko. Rekviem za bisku
pa Čárského sloužil rož
ňavský biskup dr. Rupbert
Pobožný. Nad jeho rakví
mluvil trnavský biskup dr.
A. Lazík. Pohřbu byli dá
le přítomni pražský kapi
tulní vikář dr. A. Stehlík
a kapitulní spišský vikář
A. Schaeffer.
— Konečné podpisy k Čes
koslovensko - čínské kul
turní dohodě připojili v
Pekingu náměstek předse
dy čínského výboru pro
kulturní styky se zahrani
čím Cao Jin a českoslo
venský velvyslanec v Ru
dé Číně J. Šedivý.
— Československou repub
liku navštívil na pozvání
vlády ministr tanganjické
vlády a generální tajem
ník Afrického národního
svazu O. Kambona. Pro
jednal, prý s čs. vládou
“možnosti vzájemných sty
ků mezi oběma zeměmi”.
— A. Novotný a V. Široký
odeslali blahopřání svým
protějškům v maďarské
vládě “u příležitosti 17.
výročí osvobození maďar
ského lidu z fašistického
útlaku hrdinnou sovět
skou armádou”. Maďarsky
velvyslanec v Praze Marjai pořádal recepci, na niž
se dostavili Dolanský, Fierlinger, Dubček, Koucký,
Slavík, předsedové stran
Národní fronty, Václav
David a novopečený místo
předseda vlády Piller.
Č/FEC
PŘEDPLATNÉ?
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Velký špionážní proces
s Čechoslováky ve Švýcarsku

Proces
s vyloučením veřejnosti
Švýcarský tisk referoval nedávno o tom, že 2. dubna byl zahájen před
divizním soudem v kantonu Aargau proces s třemi českými špióny, který
trval dva týdny. Proces se konal s vyloučením veřejnosti. Obžalováni jsou
Otto Schwarzenberger, narozený 17. září 1927, čs. státní příslušník, který
posledně bydlel v Curychu pod jménem Otto Baltensperger, jeho manželka
Eva Schwarzenbergerová - Franková, narozená 5. února 1929, a Vlastimil
Glaser, úředník pasového oddělení čs. ministerstva vnitra v Praze, narozený
19. června 1927.
Původně bylo vyšetřo Výše jmenovaným třem činnosti. Byli k tomu vý
váno více osob. Řízení obžalovaným se vytýká borně vybaveni všemi
proti čtyřem z nich bylo porušení vojenských ta prostředky
dokonalé
zastaveno.
jemství, politická, vojen špionážní služby.
Jeden obviněný, kte ská a hospodářská zpra
Pracovali s krycími ad
rému byly prokázány vodajská služba a zpravo resami, mrtvými schrán
špionážní činy, nikoli dajská služba proti ci kami, a krátkovlnným vy
však porušení vojenských zím státům.
sílačem a přijímačem by
tajemství, byl už nedávno
Všichni obvinění mají li ve stálém přímém spo
odsouzen okresním sou úředně ustanovené ob jení s čs. špionážní údem v Curychu, další hájce. Po celou dobu střednou v Praze.
se pravděpodobně ob procesu byl k dispozici
Naivní podiv
jeví před soudem v Ba úřední
tlumočník.
sileji.
Schwarzenberger ovšem
Švýcarský tisk k tomu
ovládá němčinu dokona poznamenává, že by švý
Převoz do Prahy
le, jeho manželka mluví carská armáda byla ráda,
Před divizním soudem
německy dobře, zatím co kdyby měla k dispozici
se měl také zodpovídat
Glaser tvrdí, že německy alespoň část těchto tech
další čs. státní přísluš
nerozumí ani slovo.
nických prostředků.
ník Bohuslav Pavlík, na
Školení
agenti
Schwarzenbergerovi do
rozený 1916, který byl
stávali
za svou činnost
rovněž úředníkem minis
Podle obžaloby pře
terstva vnitra v Praze. stěhovali se Schwarzen- prostřednictvím Glasera
Ve vyšetřovací vazbě bergerovi po několikale a Pavlíka vysoké odmě
ve Švýcarsku však one tém intenzivním školení ny.
Čs. velvyslanectví v
mocněl a curyští odbor jako agenti čs. tajné
níci zjistili, že má rako zpravodajské služby 19. Bernu vystupovalo rov
vinu plic a mozku.
ledna 1959 se dvěma ma něž jako prostředník.
Jelikož se zdráhal po lými dětmi z Prahy do
Státní zástupce zdů
drobit se operaci ve Švý Curychu.
raznil, že činnost obža
carsku, byl 29. listopadu
Cestovali jako švýcar lovaných tvoří "úsek ze
1961 převezen do Prahy, ští občané pod jménem systematicky vedené špio
kde prý zemřel v ne "Baltensperger”, neboť nážní činnosti různých
mocnici dne 6. prosince se jim podařilo přimět východních států na švý
1961.
švýcarské úřady podvod carském území”, a po
Švýcarské úřady se ným postupem k tomu, zastavil se nad tím, že
rozhodly pro převoz z aby jim vydaly švýcarské se těchto manipulací
humanitních důvodů a pasy a průkazy totož "často zúčastňují akre
také proto, že jednáním s nosti.
ditovaní členové zahra
čs. úřady dosáhly výmě
Schwarzenberger pra ničních diplomatických
nou osvobození dvou coval původně v továrně misí ve Švýcarsku tak in
švýcarských občanů, kte na čokoládu a později v tenzivně, že pak musí oří byli před delší dobou továrně na obráběcí stro pustit zemi jako nevítaní
zatčeni a uvězněni v Čes je v curyšském kantonu. cizinci”.
koslovensku. Byli to Paul Jeho manželka se věno
Výše trestů nebyla
Geissler a René Pache. vala plně zpravodajské ještě oznámena.
FEC

O manželství ekonomicky
Hospodářské noviny č. 6 uveřejnily stať "Ekonomie v manželství”, která se čte jako zábavný
příruční slovníček hospodářské češtiny. Pří
značné odstavce:
..."Ekonomie v manželství vypukne větši
nou již ve svatební den. První takovou palči
vou otázkou je, kdo ponese náklady svatební
hostiny. Podle tradice má být plátcem otec
nevěsty. Ale což, je-li to člověk moderní, který
tradice neuznává? A v tom pádě se dostavuje
na novomanžele hned při prvních krocích spo
lečné pouti životem nedostatek pohotových fi
nančních prostředků. Manželé tuto krizi ob
vykle rychle psychologicky překonají, neboť
na začátku manželského soužití silně převládají
mimoekonomické záležitosti. Často se najde vý
chodisko v realizaci (odprodeji některých du
plicitních svatebních darů). Tím se též pře
dejde vzniku nadnormativních zásob a imobilizaci části oběžných prostředků v rodinném
hospodářství. ..

... Postupem doby se finanční disciplína v
manželství upevňuje a stabilizuje. Tento sta
bilizační proces je vydatně podporován rychlým
růstem ekonomických znalostí manžela, který
za poměrně krátkou dobu si osvojuje metodiku
tvorby skrytých rezerv (neodborně "černých
fondů”), k nimž slouží mimořádné prémie, od
měny za zlepšováky a přebytky z cestovních
fondů. Pak dojde k podrobné analýze jevů a
závislostí rázu ekonomického i mimoekonomického... Tu ekonomická skutečnost najde od
raz v mimoekonomické oblasti a nastane údobí
velkého ticha. Takovýto rozpor lze jedině ře
šit ekonomicky. Manžel mobilizuje skryté re
zervy, odebírá se na vnitřní trh a uskutečňuje
metamorfózu peníze - zboží např. v květinářství. Tento akt směny se koňčí druhou metamorfózou zboží - smíření. Závěr aktu směny tj.
smíření, se v praxi projevuje v různých nehmot
ných podobách mimo oblast ekonomických ka
tegorií ...”
FEC
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ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW.
Volejte večer FJ 7372

Kukátko do ČSSR
HLAS VOLAJÍCÍ NA POUŠTI
Pravda, je to gigantická doba, o které hovoří Čuchrajův (protistalinský film Čisté nebe - pr.) ..., do
ba gigantických společenských přeměn, doba gigan
tických zápasů a úkolů. Kdybychom pokračovali v
tomto způsobu myšlení, došli bychom k názoru, že
doba gigantických přeměn musí být zákonitě doba
gigantických obětí. Historie nám nejednou ukázala,
že tomu tak není. Velký Říjen, největší převrat v dě
jinách lidstva, se odehrál skoro bez obětí. A za
všechno mluví náš Únor osmačtyřicátého roku. Ne
mám rád přísloví o kácení lesa a třískách. Lidský ži
vot není tříska. Ne, nemůžeme připustit myšlenku,
že 'by doba gigantických převratů byla i dobou gi
gantických obětí. To by se potom nevyplatilo pro ta
kovou dobu žít... Ale každý může i od té nejgigan
tičtější doby žádat, aby nebylo zbytečných obětí. A
oběti kultu osobnosti jsou zbytečné, oběti, které za
sahují vlastní řady, a takové oběti nejvíce bolí...
Š. M. Sokol v Literárních novinách
I KDYŽ TO NEDĚLAJÍ, PŘECE...
Zatím co ČSSR má s Německou spolkovou repu
blikou v podstatě dobré obchodní styky i živé styky
kulturní a sportovní,...snaží se bonnská vláda dělat
jakoby neexistovala naše republika a přejímá revanšistické teorie a hesla odsunutých Němců. I když revanšisté nevznášejí proti naší republice zatím územ
ní požadavky, hovoří neustále o tzv. právu na vlast...
Podle mezinárodního práva i podle zákonů NSR jsou
Odsunutí Němci v západním Německu státními pří
slušníky NSR... Sami toto své občanství uznávají
i tím, že podle svého revanšistického programu žá
dají právní ochranu od bonnské vlády jako svého
státu. Proto jsou všechny snahy bývalých přesídlen
ců... domáhat se nějakého práva na znovudosídlení
v naší republice v protikladu s mezinárodním prá
vem ... Nám je ovšem jasné, že jim jde především
o to odtrhnout opět od našeho státu pohraniční ob
lasti, i když to veřejně nepropagují. Ale i tato snaha
je v rozporu s normami mezinárodního života a 4.
odstavce Charty Spojených národů.
Plzeňský rozhlas, 21. 3.1962
DÍK SOVĚTSKÉMU SVAZU
“Sovětská vlast” se jmenuje nový časopis v řeči
jidiš, jehož první číslo v nákladu 25.000 výtisků bylo
v krátké době rozebráno. Smyslem časopisu, jenž vy
chází v Moskvě, je šířit pravdu o situaci Židů v So
větském svazu. Určité organizace, např. Židovský svě
tový kongres, tuto pravdu totiž soustavně a úmyslně
zkreslují a falšují. Obviňují Sovětský svaz, že ruší
národní znaky Židů, jejich mravy a obyčeje - třebaže
nikoho nenapadne sovětské vládě vyčítat, že zakázala
mnohoženství, obchod s ženami, odstranila závoje žen
a harémy ve středoasijských republikách. Proč by
tedy právě Židé - říká mladý šéfredaktor časopisu
Aaron Wergelis - měli věčně zůstávat lidmi synagogy,
omezenými na své ghetto, odtrženými od vnějšího
světa, vyloučenými z řad povolání? S tím bylo díky
Sovětskému svazu skoncováno.
Tvorba, Praha, č. 7/62
KOŽEŠINY, KTERÉ NEHŘEJÍ
Národní podnik Přádelny česané příze v Nejdku
vyrábí ze směsi umělých vláken a mohéru česanou
přízi, která slouží k výrobě umělých kožešin. Jde o
novinku, která v mnohých případech předčí i pravé
kožešiny. Je velmi žádána v zahraničí a stala se vy
hledávaným druhem i na tuzemském trhu. Příze se
vyrábí ze směsi vláken polyvinylchloridových, polyes
terových a pravého mohéru, který svým leskem a
příjemným omakem zvyšuje representativní hodnotu
imitace, takže pro laika není od pravé kožešiny k
rozeznání. Hlavní předností je malá váha, odolnost
proti hmyzu, malá navlhalost, snadnost imitování růz
ných druhů kožešin, stálost vlasu a možnost nošení
i za teplých dnů. Hospodářské noviny, Praha, č. 6/62
NAPŘED MATERIÁL, PAK SOUTĚŽ!
Takový názor uslyšíte v leckterých závodech a ta
ké do redakce k němu přišla slušná řada dopisů: Na
před dejte materiál, pak můžeme soutěžit! — oprav
dově, a ne to všelijak flinkat! ... Každý trochu otrkaný zásobovač strojírenského podniku poradí: Mu
síš mít dvě aktovky: v jedné flašku slivovice, v dru
hé objednávku či urgenci. Jinak tam nelez, nemá to
smyslu... Kdybyste jeli někdy rychlíkem do Ostra
vy, možná, že se vám poštěstí být svědkem černé bur
sy. V jídelním voze, kde se sejdou lidé ze všech koutů
republiky, se obchoduje se vším - od šroubu až po
stroje a měřící přístroje. Má to však podmínku. Ku
pující musí na revanš nabídnout to, co prodávající
žoufale shání...
Práce, Praha, 15. 3.1962
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DOMOVA
Hrozba Latinské Ameriky

ČTYŘI PROUDY
Latinská Amerika byla dlouho považována za politickou periferii světa.
Vezme-li člověk v úvahu její rozlohu, její populační sílu a její nerostné bohatství, vypadá
to dost paradoxně. Ve skutečnosti se to dá snadno vysvětlit. Politická bezvýznamnost latinské Ameriky byla úzce spojena s vlivem, který tam měly Spojené státy.
Stačí vzpomenout na začátky OSN a na tzv. "hlasovací mašinu” USA. V té době byly hla
sy celého jihoamerického bloku pod téměř úplnou kontrolou Washingtonu. Už proto byla latinská
Amerika na Západě považována za sféru politicky naprosto bezpečnou a tím také bezvýznamnou.
Síla amerického vlivu také vysvětluje, proč je Spojeným státům často připisována zodpověd
nost za dnešní stav jižních sousedů. Není to výčitka úplně neopodstatněná.
Američané totiž svého to, aby se bohaté vládní armády, kteří kdysi Pe- du je dána demokratická
vlivu v minulosti použí třídy ještě více obohatily. rona
svrhli, vyčítali volba a lid ji ocení tím,
vali většinou nesprávným Je však ochoten je vy Frondizimu, že peronisty že zvolí zástupce nede
směrem. Hlavním cílem dat na to, aby se zlepšil vůbec nechal kandidovat mokratického diktátora.
bylo udržení přátelských úděl řadového občana, a žádali, aby jejich zvo Armáda pak nedemokra
režimů, které se nestavě který žije často v nelid lení neuznal. Pro demo ticky odstraní demokra
ly v cestu americkému ských poměrech.
krata Frondiziho to byla ticky zvoleného presiden
obchodu. Jejich pravý
ošklivá pilulka. V někte ta, protože věří, že je to
President Frondizi
charakter měl význam je
rých případech sice po jediná cesta, jak zachrá
nom podružný.
Argentina je školním žadavkům armády ustou nit demokracii.
Přátelská diktatura by příkladem toho, jaké ne pil, ale ani to už nesta
Jisté je, že nebyla spl
la stejně vítaná jako přá snáze se staví v cestu čilo.
něna první podmínka po
"spojenectví pokroku”.
telská demokracie.
Vládní krize vyvrcho moci - nový režim nebyl
lila
jeho uvězněním. Ar demokraticky
ustaven.
Její
sesazený
president
Spojenectví pokroku
Frondizi byl považován gentina je znovu pod Stejně nepochybné však
Postupně se vytvořila
je, že je Argentina jed
za člověka (na latinsko- kontrolou armády.
situace, jež učinila z la
ním z nej důležitějších
americké poměry) pokro
Argentinský problém
tinské Ameriky vážnou

hrozbu bezpečnosti Spo
jených států, protože ko
munistická latinská Ame
rika musí být noční mů
rou každého Američana,
který umí počítat do de
seti.
Dnešní washingtonská
vláda je si toho všeho
dobře vědoma. Nezapírá
staré chyby a snaží se je
napravit. Čas však hodně
pokročil a úkoly před
ní jsou obrovské.
Kennedyho "spojenec
tví pokroku” je pravým
protikladem staré americ
ké politiky. Jeho zákla
dem je pochopení, že la
tinská Amerika může být
zachráněna pro demo
kracii jenom tenkrát, bude-li mít každý její ob
čan na nohou pár bot a
alespoň tři jídla denně.
Kennedy je ochoten
cpát do Jižní Ameriky
milióny dolarů, budou-li
splněny určité podmínky.
Vláda státu, která žádá
o pomoc v rámci "spoje
nectví pokroku”, musí být
demokraticky ustavena a
musí být ochotna splnit
alespoň základní daňové
a pozemkové reformy.
Kennedy odmítá vy
dat americké dolary na

kového. Čekalo se od něj,
že pomůže uplatnění americké pomoci ve své
zemi, a jeho režim byl
považován za poměrně
stabilní.
Jedny nešťastné volby,
v nichž získali značné
úspěchy stoupenci býva
lého diktátora Perona,
změnily situaci. Vůdcové

Zásada
"spojenectví
pokroku" - dolary za de
mokracii a sociální re
formy, se tak dostala v
Argentině do úzkých, a
Kennedyho vláda do si
tuace, kterou jí nikdo
nezávidí.
Jak se má demokrat
postavit k této situaci: li-

států Jižní Ameriky. Od
klad finanční pomoci a
nutných sociálních refo
rem by tam mohl mít
dalekosáhlé následky.
Čtyři proudy
Jak už jsme řekli, Ar
gentina ilustruje dokona
le celkovou situaci latin
ské Ameriky.
(Pokračování na str. 6.)

Sportovně v nesportovní části HD:

Mrtví vstávají z hrobů
V říjnu 1957 se nevrátil ze zájezdu pražské Sparty do Švédska člen
representačního hokejového mužstva Stanislav Nepomucký. O jeho osud
měli v Praze velké obavy. V časopise Československý sport se tehdy re
dakce strachovala:
“Možná, že se Nepomuc- ta a o tři roky později nu působil v Holandsku a

ký domnívá, že mimo
vlast létají do úst pečení
holubi. Nám, tj. naší tělo
výchově a sportu, ani ce
lému životu odchod Nepomuckého nijak neublíží.
Naopak, povzbudí nás k
zlepšení práce. Tak jako
nás neoslabila dezerce Malečků, Drobných, Vrzáňových a Náchodských. Ale
rozhodně ublíží Nepomuckému.
Nic na světě mu nena
hradí domov, vlast. A jeho
dobrodružství může skon
čit tak, jako skončil život
stejně mladého hokejisty
Zdeňka Marka, který utekl v roce 1949 ve Stock
holmu na mistrovství své-

padl v uniformě cizinec
ké legie pro zájmy im
perialistů ve Vietnamu.
Takové jsou konce kdysi
slavných sportovců.”
Přáli bychom si aby
konce kdysi slavných mi
nistrů, spisovatelů a úderníků byly alespoň ta
kové, jako bývalých (ne
bo ještě dnešních) spor
tovních hvězd.
Krasobruslařky neudě
laly špatná terna, Drobný
je dnes mezinárodní po
stava v tenise. Ani dalších
270 bývalých sportovců
se ve světě neztratilo.
Hokejista Nepomucký
hrál nejprve 4 roky za
Zuercher SC, jednu sezó-

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

greyhoundtourist BURE au
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

pak vyemigroval do USA.
Dnes je tenisovým tre
nérem v jednom z klubů,
které se nalézají v ame
rické tenisové Mekce —
— ve Forest Hills.
Cizinecký legionář Zdeněk Marek je tedy smut
nou výjimkou.
Ale není. Bývalý čs. ho
kejista Zdeněk Marek žije
už přes deset let v New
Yorku, kde pracoval jako
kreslíř a návrhář dám
ských mód.
A před několika dny
otiskly New York Times
na módní stránce jeho fo
tografii, jak si otvírá
vlastní závod s konfekcí.
Pak že mrtví nevstávají
z hrobů.
Je dobře se zamyslit nad
procentem
nepravdivé
propagandy, kterou spor
tovní redakce v ČSSR
jsou ochotny vpašovat me
zi zdánlivě “sportovní”
zprávy.
A to si pak ještě na
píší: “Záleží na každém
z nás, abychom vychová
vali mládež silnou nejen
zdravím, ale i uvědomě
ním, vzděláním a rozhle
dem!”
K. Janovský, Mnichov
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Josef Škvorecký: Zbabělci. Československý spisovatel, Praha, 1958

Jak to bylo s povstáním?
Škvoreckého román "Zbabělci” vydalo nakladatelství Čs. spisovatel
v roce 1958. Román sám byl psán v letech 1948-1949. V roce 1958 se
dostala jedna z kopií do exilového tisku, kde byl román zdraven jako ukázka československého "tání” v literatuře. Jak ukázáno předem, letopočty
jsou proti tomu. Vydání Škvoreckého románu mohlo dokázat pouze to,
že někdo ve státním nakladatelství pochopil prodejní cenu námětu. "Zba
bělci” byli také okamžitě rozprodáni. Čekali jsme přes tři roky, než se nám
dostal do ruky zaběhlý výtisk. Tuším, že to byla redakce Svědectví, která
přetiskla jednu z kapitol románu ve svém časopisu. Pak se jednou nebo
dvakrát ozval v exulantských časopisech hlas, který položil otázku, nebyla-li
literární a politická cena "Zbabělců” přeceněna. Po přečtení celého ro
mánu můžeme říci přesně: byla.
Myslím, že uveřejně s oblibou říkají, "z ko způsobu života”, nejsme
ním
jediné
kapitoly munistických pozic”. Ve na konci knihy o nic
"Zbabělců” (viz HD č. "Zbabělcích” je osud a moudřejší než na prvním
20/1959) byl vzbuzen vnitřní převrat v duši řádku.
zcela falešný dojem, že Škvoreckého hrdinů vě
Co víme o Dannym
se tu něco nového chystá, cí vedlejší.
Smiřickém (všichni "pás
Autorovi
opravdoví kové” mají pokud mož
něco, co něco chce, a co
má co říci. Myslím, že zbabělci jsou naši malo no mezinárodní jména) a
nic není více vzdáleno městští polohrdinové, kte o jeho milostném utrpení
ří s přesností a rozhle ve víru revoluce? Ať si
pravdě.
"Zbabělci” je povrchní dem státních podúřední- Škvorecký úmyslně vy
reportážní popis květno ků pořádají svoji revo bral povrchní typ, dobře.
vého povstání z roku luci.
Ale pak ho neměl před
Tvrdí-li se pak, že stavit také tak povrchně,
1945. Dějištěm je Koste
poskytují až je totálně nezajímavý.
lec nad Orlicí, autorovo "Zbabělci”
"realistický pohled” na
rodiště.
Mám silné podezření,
Není mi zcela jasné, povstání z roku 1945, je
že
"Zbabělci” byli spích
proč Škvorecký takhle to pozorování velmi po
svou práci nazval, ale vrchní. Škvoreckého útok nuti velice narychlo,

alespoň vím, že jejími
hrdiny nebyli nikdy za
myšleni nominální hrdi
nové románu: členové
venkovského džezbendu,
které autor cejchuje na
"pásky”.
Politická cena "Zba
bělců” byla bez debaty
přeceněna. Po přečtení
knihy nemůže být po
chyb, že Škvorecký psal
(v roce 1948-49), jak
tomu naši soudruzi dnes

na "měšťáckou” revoluci
(na rozdíl od "lidové”)
je jenom obratněji za
střen, a to na mnohých
místech jenom ledabyle
(pochybuji např., že by
někdo při pohledu na va
tikánskou vlajku byl str
žen k pokřiku: Ať žije
pánbůh!, jak to k víře
předkládá Škvorecký).
Pokud jde o "pásky”
ze "Zbabělců”, propagá
tory džezu a "západního

CO SE NÁS NETÝKÁ
Karel DVOŘÁK
“Dobrýtro!” povídá ten čloyěk a já na to trochu
ironicky “Dobré jitro!” — neboť bylo půl jedenácté.
Vstávali isme v Šest hodin. Když si člověk objednal
dc bytu malíře, byl zvyklý, že mu vtrhli do předsíně
časně ráno. Přihnali se jako lítice a už to fofřilo. Ře
meslníci nemají rádi, když se jim něco plete do cesty.
Vezmou zavděk přesnídávku, ale z papíru na kole
nou. Poobědvají, ale opovrhují příbory a stolničením.
“Chceme to sfouknout, paninko, vy se nebudete zlo
bit a my taky ne.” — “Toníku, ty to tady doděláš a
já zatím skočím rozdělat práci vedle!”
Vstali jsme tedy v šest hodin. V sedm jsme napjatě
chodili po bytě se smutnými stěnami a odstaveným
nábytkem. V osm jsme byli notně nervózní. O půl
deváté jsme telefonovali do kanceláře družstva ma
lířů. Nikdo to nevzal. V devět jsme telefonovali na
podnikové středisko. Jestli prý máme malování sjed
náno, malíři určitě přijdou. Také jsme tomu věřili,
protože od předchozího dne stály dole v chodbě štaf
le, kbelíky a pytle. O půl desáté jsme znovu telefo
novali do kanceláře. “Jen klid! Za chvíli je tam má
te! Teď mají celopodnikovou schůzi.” — “V pracovní
době?” — “A kdy jindy? Každý je z jiného konce,
jak bychom je dali dohromady?” — V deset hodin
jsme telefonovali potřetí. “Už jsou na cestě. Před mo
mentem schůze skončila.”
O půl jedenácté se vřítili — totiž o půl jedenácté
vešel mladý muž a pravil: “Dobrýtro! Jak to chcete?”
Řekl jsem mu přesně svou představu. Mladík si hvízdl:
“Individuálka? Tak to si musím skočit pro jiný bar
vy.” Svezl s tím oběd. Krátce po druhé hodině se dal
do práce a krátce před čtvrtou balil.
Druhý den přišel jiný mladík, právě po vyučení.
Ale to mu nevyčítám, byl chápavý a ochotný. “Vá
leček na strop v předsíni? Jo, já si nějaký seženu.”

patrné s okem upřeným
na nějakou tu státní ce
nu, které se kolem pade
sátého roku rychle dostá
valy do módy.
Po formální stránce je
Škvoreckého práce pod
standardem vypravěčství,
natož románové tvorby.
Škvorecký měl možnost
pracovat jako překladatel
z angličtiny, a na "Zba
bělcích” je to sakrament
sky vidět. A je trapné

slyšet, jak se. upípaná
česká próza snaží o so
lidní "punchline”.
Ale nemyslím, že byli
Škvoreckého "Zbabělci”
vydáni nadarmo. "Z po
zice komunisty” byly v
nich alespoň připomenu
ty události, o kterých by
lo mlčeno přes deset let.
Řada místních povstá
ní (Škvorecký se zmiňuje
o pražském jen zlomko
vitě) byla skutečně zále
žitostí všech, v tom
smyslu byla národní re
akcí na šest let okupace.
Účastnili se jich jak
příslušníci buržoazie tak
dělnictva, a bojovali tam,
kde byla možnost boje.
Škvoreckého cynické na
rážky na zbabělost vede
ní jsou zcela nemístné.
Bylo však taky zbyteč
né a neuvážené hledat
střílení tam, kde nebylo
nepřítele, který by ještě
chtěl bojovat.
Když pak Škvorecký
líčí pochod bývalých za
jatců našimi městy, a
když líčí, jak Britové a
jejich
spojenci
nedůvěřovali postupující
sovětské armádě, odkryl
tím bezděky jednu z pří
čin dnešního zoufalého
světa.
Odcházející zajatci to
tiž většinou viděli bojové
výkony Rudé armády
hlavně za frontou, a ni
kdo se jim nemohl divit.

Sháněl ho dopoledne a spojil to s obědem. Pak se dal
s vervou do práce. Dodnes se nám nepodařilo odstra
nit stopy jeho stříkacího úsilí z parket. Ale to sernepatří. Prý se dává do barev něco, co moří dřevo.
Před čtvrtou balil. — “Poslyšte”, povídám, “nedalo by
se to dodělat?” — “Nedalo, musím si ráno vyfasovat
zinkovou bělobu. Tu my normálka nedostáváme.”
Za tři dny jsme měli vymalováno. Pamatuju se. že
když ještě řemeslníci dělali fofry, přišli dva a udělali
to za den. Měli všechno při ruce: barvy i válečky. Do
stali oběd, přesnídávku i večeři. Obyčejně si při práci zpívali. Znám jednoho, ten odešel později k operetě.
Tedy tři dny, ale na cenu to nemělo vliv. Cena
jako cena, pracovní doba se nás netýkala. A ...
jak pozoruji, není v žádné přímé souvislosti s pracovní
dobou.
Onehdy nám přišli vyměnit dlaždice
v předsíni.
Kvapná práce při výstavbě domu způsobila, že dlaždice i práci bylo třeba opakovat. Prodraží se stavba
domu, ale to se .nás netýká. První den pracoval dlaž
dič s pomocníkem dvě hodiny. Ostatek někde prochodil, sháněl něco, co bylo sjednáno a nedoděláno a
hádal se o něco, co bylo dodáno a nesjednáno. Dru
hý den pokračoval. Práce mu šla od ruky. Mám rád
takovou podívanou, člověk si přítom i popovídá.
“Milý pane, kdybyste do toho viděl, tak byste zešedivěl. Ráno nevíme, kam půjdem dělat. Když nás
pošlou na místo, ukáže se, že co potřebujeme, tam
není, musíme to shánět. Jeden neví o druhém, co mě
lo být ve staré škole, je ve skladišti ale skladník je
jinde a vedoucí nikde. Sem, například, nám přivezli
třikrát tolik materiálu, než ho spotřebujeme. Zase ho
budou odvážet. Jenže zítra nám bude někde jinde chy
bět, a než se to dá dohromady, uteče čas i peníze. Já
pracuju v úkolu.”
Kladívko jelo po dlaždičkách jako prsty hbité pí
sařky. Kdyby ten člověk měl kolem sebe organizační
pořádek, udělá miliónovou práci. Tři roky už se dí

REMINISCENCE
Jarmila Čadíková

Na stráni pod Vejrovicí
se rozvíjí jíva.
Jarní přeháňky bičují kraj
a sotva slunce povyskočí
malým otvorem v nebi,
myriady korálků se zalesknou
na popelavé šíji Vejrovice.
Ve shluku břidlicových střech
se zavlnil břeh
svátečních šatů.
Vesnice vyšňořená
tu slaví vzkříšení Páně
zpěvem a zvonky.
Drobounké ruce pěšinky stelou
Bohu v malém obláčku chleba.
Škraloupy špinavého sněhu
přitiskly se hlouběji do úvozu.
Tím hůře pro ně
na bušícím srdci země.
Hnědá ornice těžkne a bobtná
výhonky nového osení.
Rány se zavírají
za plačtivými kroky vesny.
Prst na ústech jara,
petrklíč na rtech
kolem jdeš usměvavá —
i mě opájí víno tajemství.
Však tvé aroma tam doma
je tak lehké
a pára jiných sfér
tak chutná po závrati.

že už tehdy měli pochybnosti o ceně sovětského
humanismu.
Škvorecký se pečlivě
vyhnul říci jak to bylo
s povstáním, ale alespoň

napověděl, co se také dělo při povstání.
Řečeno krátce: "Zbabělci” jsou západnicky
psaná agitka s realistickými detaily.
jun

vám z okna, jak stavějí baráky a jak se dělá ulice.
Do nových obchodů se zasazuje roleta proti slunci.
Čtyři lidé řeší situaci. Když je roleta, není žebřík,
když je žebřík, je krátký. Když je dost dlouhý, je čas
k obědu, když není čas k obědu, není také ten, kte
rý má o roletě rozhodnout. Roletu nasazovali půldru
hého dne. Ale to se nás netýká.
Když se vydláždi vozovka, začne se kopat a klást
potrubí. Když se položí potrubí, bourá se dům, kam
bylo zavedeno. Onehdy byl mráz, odváželo se nějaké
haraburdí na povozu. Kůň stál několik hodin na mra
ze, měl jinovatku po celém těle a tupě zíral do země.
Říkal:“To se nám to, safra, vleče!” Pak povoz odjel s několika prkénky a dvěma obručemi. A čas le
tí. Ale to se nás netýká. Když se mě to netýká, proč
se pletu do řečí s lidmi? Zbytečně si komplikuju ži
vot.
Jó, pane, dělají se pitomosti.” — “Kdo je dělá?”
“No, dělají se ... Copak my víme?”
Stojím s mistrem a učedníkem nad kolenem jaké
hosi pouličního potrubí. Mistr svědomitě zasvěcuje
učedníka do věci. Povídá mimo jiné: “Koukej, Vašku.
Tohle se dřív dělalo z mosazi, teď se to dělá z litiny.
Mosaz je lepší, ale není. Tohle je nouzovka a musíš
s tím počítat.” — “Jo”, povídá Vašek, “ale proč se
teda ta kolena, jak jsme na nich byli včera, dělají
teď z mosazi, když by mohly být z litiny jako dřív."
— “To já nevím”, povídá mistr opatrně. “A drž mi
ten hasák pořádně, nebo se majznu do pařátu."
Stojím, koukám, poslouchám — a vůbec se mě to
netýká. Jenomže mluvte s lidmi a zjistíte, že se jich
to týká všech, úkolář doplácí na svůj fortel, protože
je špatná organizace práce. Organizátor doplácí na
výsledky práce svými nervy. My všichni svými výdělky. Stát svými potížemi.
Pak je najednou zle, přižene se mist a povídá:
“Josefe, tohle hoří, musí se to stihnout, kdyby já
nevím co... Heleď se, jsou na to prémie. Co říkáš?"
— A Josef odvětí: “Ale jo, proč ne"
A sfoukne to.. .
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DVACÁTÝ ČERVENEC
J u n i u s
Korps bojoval ústupovou akci proti Eisenhowerovým
(Pokračováni)
Druhé středisko spiknutí bylo v Berlíně na Bendler- jednotkám v Tunisu. Byl tam těžce zraněn a evastrasse, v budově ministerstva války. Jeho oficielní kuován do mnichovské nemocnice. Jeho rány byly
hlavou byl generál Ludwig Beck, bývalý náčelník těžké: ztratil oko, pravou ruku a dva prsty na levé,
generálního štábu. Berlínská skupina nebyla však na jedno ucho přestal slyšet, a lékaři pochybovali ze
složena pouze z vojáků. Podstatnou část vedení tvo začátku, že mu bude zachován zrak.
Za pobytu na východní frontě se seznámil s dvě
řili diplomati staré školy, v jejichž čele stál bývalý
německý vyslanec v Římě Ulrich von Hassell, vysocí ma důstojníky, kteří byli přímo napojeni na centrum
státní úředníci jako bývalý ministr financí Popitz, berlínského spiknutí: s generálem von Tresckowem
představitelé politického života jako bývalý lipský a jeho pobočníkem Fabianem von Schlabrendorffem,
starosta Karl Goerdeler a představitelé potlačených jedním ze šťastných účastníků spiknutí, kteří zázrač
ně přežili Hitlerovu pomstu. Stauffenberg byl jimi
odborových organizací.
Hlavní rozdíl mezi skupinou hraběte Moltkea a sku hluboce ovlivněn. Ještě na nemocničním lůžku řekl
pinou berlínskou byl v taktice. Moltkeův “parlament své ženě: “Vím, že musím něco udělat pro záchranu
v Kreisau” připravoval teoreticky Německo poválečné, Německa. My generálštábléři musíme převzít svoji
jeho morální obrodu především. Význačným rysem část zodpovědnosti.”
Zrak mu byl částečně zachován, a jeho příští po
tohoto “stínového parlamentu” byla účast jak pro
testantských tak katolických duchovních. Kreisauská výšení znamenalo, že spiklenci v Berlíně získali fana
skupina zastávala názor, že zhroucení hitlerovského tického člena: von Stauffenberg byl jmenován náčel
Německa je blízko tak jako tak, že není v moci žád níkem štábu generála Olbrichta, dalšího spiklence, uného Němce něco na konečném zhroucení změnit a že místěného na vysokém velitelském místě. Ale až v
je proto zbytečné organizovat atentát na Hitlera. červnu 1944 přišla opravdu šťastná náhoda na po
Patrně proto, že jeho příslušníci představovali mlad moc v té době již skoro zoufalým spiklencům. Stauf
ší německou generaci, zastávali hlavně v sociální po fenberg byl jmenován náčelníkem štábu generála
litice pokrokovější názory, a alespoň někteří z této Fromma, jednoho z váhajících generálů, který se
skupiny doufali, že lze dojít k dorozumění se Sovět hrál ve spiknutí ošklivou a tragickou úlohu. Pro spik
nutí však Stauffenbergovo povýšení mělo nezměr
ským svazem.
nou cenu. Jako Frommův náčelník štábu měl stálý
Berlínské středisko bylo daleko praktičtější. Jeho přístup do Wolfschanze, jak se nazývalo Hitlerovo
přední členové usilovali o Vůdcův život po mnoho velitelství, umístěné v Rastenburgu ve Východním
let. Měli k tomu (z jejich hlediska) velmi pádné dů Prusku.
vody. Většina z nich patřila k “nacionalistické” a
(Pokračování příště)
staromilské klice, která především viděla, že válka
na dvě fronty je pro Německo sebevražedná. Bez
pochyby mnozí se přidali k této skupině proto, že cí
tili, že Hitler zlomil tradiční mocenskou pozici němec
kého generálního štábu. Politikové, které Hitler zba
vil stran, usilovali o jejich vzkříšení. To platí i o — Dr. Alexander Heidler ské kongregace pro vý
odborářích. Ale znova je třeba připomenout: i berlín povede v srpnu skupinu chodní církev.
ská skupina zahrnovala mnoho starších i mladších čs. poutníků do Říma, na — František Listopad vy
příslušníků spiknutí, kteří se připojili proto, že jejich oslavy 10. výročí papežské dal v portugalském pře
mravní názory nesnesly konfrontaci s praktickými konstituce “Exsul Fami- kladu svůj filosoficko - li
důsledky Hitlerova Nového řádu. To platí zejména lia”, jež nařídila duchovní terární esej “Tristan čili
o skupině mladých důstojníků, kteří sloužili na vý péči o exulanty.
zrada vzdělance” (Trischodní frontě nebo v okupovaných zemích východní — Čs. sochař Franta Běl- tao ou a traicao dum inEvropy, a kteří byli zhnuseni “konečným řešením ský navrhl ornamentální telectual).
židovské otázky” a otevřenými masakry, prováděný několikaposchoďovou kaš — Přemek Kocián vydal v
mi jak jednotkami SS tak oddíly říšského Sicher- nu pro největší londýnský Clevelandu knížku veršů
heitsdienstu. Z těchto důstojníků byl nej agilnější a mrakodrap
společnosti. pod názvem “Psala mi Šu
nej rozhodnější plukovník Klaus Philip Schenk von Shell.
mava”.
Stauffenberg, muž, kerý vpašoval bombu do Vůdcova — V německé televisi vy — V Melbourne byl zabit
hlavního stanu a který byl tělem a duší spiknutí v stoupili Andula Vaňková autem majitel řeznického
jeho závěrečných fázích.
obchodu Ján Danko.
a Leopold Hájíček.
—
Československý kroužek
Hrabě von Stauffenberg (narozen 1907) pocházel z — V Německu zemřeli dva
přední šlechtické bavorské rodiny. Na studiích vy čs. uprchlíci: Jaroslav v Sydney, organizace kra
janů - starousedlíků, symnikal nejen jako sportovec, ale i jako vynikající stu Pavlů a Josef Hamrozy.
dent, který miloval poezii (jeho oblíbený básník: — Ve dnech 28. a 29. dub patisujících s komunistic
režimem v ČSSR a
Stefan George, německý romantik a mystik) a umění. na se konal v Cicero, Ill. kým
spolupracujících
s čs. ge
Ve shodě s rodinnými tradicemi však vstoupil do jed sjezd Československé ná
nerálním
konsulátem,
za
noho z nejslavnějších německých pluků, Bamberských rodní rady americké.
dragounů. Jeho vojenská kariéra byla právě tak úspěš — Čs. novinář Lubor Zink, čala vydávat čtvrtletně
ná jako kariéra akademická. V roce 1936 byl poslán úvodníkář listu “The list “Krajan”.
Č/Z/NŽ/Zv.
na vysokou válečnou školu, kterou o dva roky později Brandon Sun”, dostal opět
úspěšně absolvoval.
nej vyšší kanadské uznání
Úspěšně sloužil během polské a francouzské kam za novinářskou práci a ce CHCETE, ABY SE VAŠE
paně ve štábu velitele pancéřové divize generála nu 400 dolarů jako nej děti naučily hrát na kte
Hoepnera (který skončil na Hitlerově oprátce za svůj lepší úvodníkář roku.
rýkoli hudební nástroj?
podíl na atentátu a spiknutí), na východní frontě or — Český jezuita JUDr. P.
VOLEJTE (Melb.)
ganizoval “osvobozenecké oddíly” Vlasovovy armády, Jan Řezáč, sekretář řím
51-7012
poznal krutost hitlerovské okupace a po pádu Sta- ského Papežského ústavu
lingradu zažádal o přeložení od štábu do pole. Byl pro východní vědy, byl
A. CHROMOVSKÝ
přeložen do Afriky, kde zrovna Rommelův Afrika jmenován poradcem řím
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DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon JA6973
byt: J A 6 7 0 1
Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

2. poschodí
6 A Elizabeth St,

Melboune - City

Telefon MF 3256
Přijímáme objed
návky také poštou

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

ODRA

ODRA

TRAVEL SERVICE

PARCEL SERVICE

Telefon MF 6681

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
LODÍ I LETADLEM

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

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: 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/-, 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

Čtyři proudy
(Pokračování se str. 4 ) udržet nebo nastolit je
Čtyři proudy na sebe nom silou jejich zbraní.
Čtvrtý proud tvoří li
narážejí v Argentině a
tytéž čtyři proudy se srá dé, kteří jsou proti sta
žejí na celém jihoameric rým vládnoucím třídám,
kém kontinentu.
komunistické revoluci i
Na jedné straně extré armádním klikám. Proti

mu stojí nepočetné, ale
vlivné vládní kliky, které
kontrolují veškeré bohat
ství. Ty se snaží krátko
zrace udržet stávající sta
tus quo. Na druhé stra
ně extrému jsou komu
nisté a jejich souputníci,
kteří se nehodlají spo
kojit s ničím menším než
úplnou marxistickou re
volucí.
Třetím proudem jsou
důstojníci, kteří opravdu
věří, že se dá komunis
mus porazit a demokracie

vládnoucím třídám, pro
tože stojí v cestě sociální
spravedlnosti, proti ko
munismu, protože stojí v
cestě svobodě, a proti ar
mádním klikám, protože
jejich cesta sice násilím
potlačuje komunistickou
revoluci, ale neodstraňuje její příčiny.
V tyto lidi skládá své
naděje president Kenne
dy, a jenom tito lidé mo
hou s jeho pomocí za
chránit latinskou Ameri
ku pro demokracii. -kw-
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Dopisy redakci:
LIST Z ANGLIE

Ústřední výbor Čs. obce legionářské v zahraničí
v Londýně měl svou pravidelnou výroční schůzi 26.
března v Čs. národním domě. Na programu byl pře
hled činnosti v uplynulém období a program do bu
doucna, jakož i volba delegátů pro valnou hromadu
Ústředí.
Ústav dr. E. Beneše pokračoval ve své činnosti v
místnostech Allied Circlu na Green Street. První
přednášku tam měl kancléř Jaromír Smutný na thema “Doslov k přednáškám o únorovém převratu v
Praze v r. 1948”. Večer zahájil prof. dr. Jar. Strán
ský, který připomněl, že změna místnosti nemá a
nesmí mít za následek úpadek činnosti Ústavu...
Ústav se vrací k historii únorového puče proto, že
tento námět je všem stále živý a otevřený. Po proslo
vu kancléře Smutného, který se dotkl řady příčin a
hlavně prohlášení některých přímých účastníků teh
dejších jednání, jak vyšly zejména v americkém
tisku, prohlásil prof. Stránský, že před koncem této
sezony přednese svoji versi tehdejších událostí. Řadu
připomínek přednesl též bývalý ústřední tajemník
sociálně demokratické strany Vilím. Bylo dohodnuto,
že teprve po všech připomínkách a projevech bude
provedena povšechná debata. Jak tato přednáška tak
i veškerá předchozí činnost Ústavu byly zcela veřejné
a každému přístupné. Výsledky konečné debaty bu
dou vydány tiskem.
Dr. Rudolf Václavík, Londýn
ČÍ JE “S.Č.T. S" ?

K Vaší zprávě, že se lord Morrison stal “ředite
lem Jostenovy Svobodné čs. tiskové společnosti v
Londýně” (HD 7-XÍI. str. 6 — pr.), dovoluji si v
zájmu historické pravdy poznamenat: SČTS je “ma
jetkem” 29 Čechoslováků a Čechoslovaček, usedlých
v pěti světadílech, s podíly od 50 do 200 angl. li
ber. Jedním z největších podílníků je Čs. obec so
kolská v zahraničí. Pokud jde o našeho nového ře
ditele, nejde o “bývalého předního člena labouristické strany”, nýbrž o bývalého ministra zahraničí,
vnitra, předsedy poslanecké sněmovny a náměstka
ministerského předsedy, který na štěstí zůstává před
ním členem strany. Nadto je pověřen vládní funkcí
vrchního filmového censora, v kteréžto roli odjel
právě do Spojených států. Vaše čtenáře bude také
zajímat, že světové listy věnovaly této čs. události
více místa, než čs. exilový tisk..
J. Josten, redaktor Čechoslováka, Londýn
NASTÁVÁ HODINA “H”

Je na jaře 1945. Německé armády jsou jedna po
druhé rozbíjeny, nacističtí generálové zděšeni. Di
vise ustupují, jiné se vzdávají nebo zaujímají nové
posice. Na bojištích je zmatek, ale ta jsou dosud
vzdálena.
V Praze ale nacisté jakoby nechtěli o ničem věrět... Schoernerův armádní sbor se vracel právě z
východního bojiště přes Polsko s kursem na Prahu.
Chce si’ snad z Prahy vytvořit nový střetný prostor?
Nikdo nevěděl. A nikdo nemohl zaručit, že nacistic
ký fanatik, který odmítá příměří a střílí své vlast
ní vojáky sám na potkání, nepřipravuje Praze hro
madný hrob. Situace byla jasná. Německé posádky
musí být rozbity, a to dříve, než dorazí první sledy
Schoernerových divisí. Obrana Prahy byla připra
vena. Úkol vrchního velitele byl však nezměrný.
Katastrofální nedostatek bojových prostředků proti
drtivé převaze nepřítele byl však mistrovsky vyrov
nán rozvážnou rukou skvělého generála. Kutlvašrův
štáb byl rovněž v dané chvíli na výši. Vědělo se,
kde je co a kdo. Nastává hodina “H”. Ze štábu vy
chází první rozkaz. Útok zahájen.
Hned v prvních fázích boje zmocňují se naše
přepadové jednotky arsenálu lehkých rychlopalných
zbraní a granátů za početných vlastních ztrát. Vyzbrojují se nové dobrovolnické jednotky a formuje
se širší velitelský sbor. — Zatím se boj rozšířil do
všech oblastí Prahy. Těžce se bojuje celou noc na
Pankráci, ve Strašnicích, v Michli, na Žižkově, na
Letné a jinde. 6. května zahájili Němci útok na Pra
hu z jihu a SS-divise “Viking” podniká současně
útok ze severu s cílem Holešovice. Němci sklápějí
hlavně svých protileteckých baterií a ostřelují po
zemní cíle, ze vzduchu zasazují na Prahu bombardovací stíhačky. Nápor na Prahu z jihu byl odražen
tvrdě, a rozvinuly se těžké boje na Pankráci a v
Michli. Němci se marně snaží znovu dobýt radio-

OSLAVA SVÁTKU MATEK
se koná v neděli 13. května 1962 v
LETOVISKU “ŠUMAVA”

Locke’s Way, blíže Belgrave South
ODPOLEDNÍ
ČAJ
DĚTSKÁ

BESÍDKA

Začátek ve 3 hodiny odpoledne

NYNÍ BEZ PŘESEDÁNÍ DO SYDNEY

3 nádherné vzduchem chlazené a vy
tápěné vlaky vyhoví i nej náročnějším
* SOUTHERN AURORA — každý večer
* SPIRIT OF PROGRESS — každý večer.
* INTERCAPITAL DAYLIGHT — pon

dělí až sobota včetně
Jízdenku lze reservovat až do 12 měsíců
předem na nádražích v City, na venkově,
v některých předměstských nádražích, ve
Victour nebo u pověřených zástupců

Z Austrálie
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII ODPOvědělo Čs. národnímu sdružení v Kanadě na list,
navrhující užší spolupráci, delším dopisem, z něhož
vyjímáme:
“Váš návrh o spoluprácu a o společnú akciu na
poli naších exilových záujmov bol jednotne přijatý
a náležíte ocenený. Zvláštnej dóležitosti sa přiklá
dalo společnej akcii v boji proti komunizmu. Na dosiahnutí vytýčenej spolupráce sme za vytvorenie styč
ného telesa, pozostávajúceho z čsl. spolkov v Au
stralii a v Kanadě. Pre potrebnú publikáciu nasej
společnej činnosti navrhujeme vydanie společného
tlačového orgánu. Po osvědčení společného postupu
a spolupráce sme za dalšie rozširenie nasej akcii o
US radové čsl. spolky, s následkom čoho by sme
dosiahli organizačného ucelenia a jednotného postupu
naších spolkov v slobodnom svete vóbec..."
J. Viola, předseda
Ing. Kaňovský, jednatel
**
PŘEDSEDA II. “ÚSTŘEDÍ ČS. ORGANIZACÍ V

Austrálii” S. Pokorný zaslal ministerskému předse
dovi Menziesovi protestní telegram proti vydání činského uprchlíka Willie Wonga komunistické Číně,
protestoval i u některých členů federálního parlamentu a projevil účast konsulovi svobodné činy. S. P.
LIST “GOLD COST AD“PAŘÍŽSKÝ” EXCENVISER” v Queenslandu pí TRICKÝ TANEČNÍK She-

še:
“Vedoucí
hoteliér
“Zlatého pobřeží” p. Ka
rel Klemeš odvolal svou
resignaci na místo ředite
le hotelu Chevron - Hilton a odjel na návštěvu
USA, aby podal nové spo
lečnosti, která hotely kon
troluje, zprávu o nejnovějším vývoji hotelnictví
a turistického ruchu...
Jeho původní resignace
způsobila rozruch v hote
lových kruzích..."

rrier (vlastním jménem
Prokop) vystupoval s mimořádným úspěchem v
melbournském divadle Tivoli. Od 30. dubna vystu
puje po 2 týdny v Theatre
Royal v Adelaide, odkud
odletí na 2 týdny na No
vý Zéland. Před návra
tem do Paříže bude znovu
účinkovat v Austrálii.
PŘEDPLATNÉ?

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

sehrálo veselohru Kamila Nováka "Milionářem pro
ti své vůli”. Autor, dlouholetý člen Jihočeského ná
rodního divadla a sám výborný herec, napsal množ
ství vtipných her, zvlášť vhodných pro ochotníky.
Šťastnou volbou kusu a v dobré režii Vozábalově
mělo představení úspěch. V hlavní roli kamnář Kad
lub (A. Rosenfeld) převýšil svým výkonem ochot
nickou úroveň. Výborní byli též Mareš (Tomeček) a
Burton (Cába). Dámské role vedly vzorně Voborská
a Roseníeldová a dobře se uplatnil i hezký a nadějný
dorost (Morawová, Háberová a Průša).
Návštěva byla slušná, a kdyby se hra opakovala,
věřím, že by bylo vyprodáno.
DRVO
stanici na Vinohradech... Generál Kultvašr ovládá
bojiště přesně. Přemísťuje pružně jednotky, kde je
třeba... Odpor nepřítele poznenáhlu slábne a jeho
jednotky, vidouce marnost odporu, se začínají vzdá
vat jedna po druhé... Současně ukončují své bo
jové akce chrabré jednotky protikomunistického ge
nerála Vlasova, jemuž Praha už nikdy nebude moci
být dost vděčna.
Boj skončil a Pražané vycházejí do ulic. Hasičstvo vyjíždí, aby isolovalo Ještě doutnající požáry
nacisty rafinovaně založené tak, aby při zavanutí ne
patrného větříku Praha lehla popelem. Bůh však
byl Praze milostiv, a větřík nezavanul. Jenom dělo
střeleckými granáty zapálené budovy vyhořely do
základů. Příštího dne, 9. května, přijíždějí do Prahy
Rusové a nařizují svým “obergruppensoudruhům”,
aby přinutili český národ je oslavovat jako osvobo
ditele. Jak nechutná fraška! Dnes, při výročí 5. květ
na, vzpomínáme na naše hrdiny a nezapomeneme,
že to byli vždy nejlepší synové národa, jež nám vy
rval nacismus a sudetismus.
J. Janečka, gen tajemník Svazu národní
revoluce v zahraničí, N. York, USA
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SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA — SOUTH COAST UNITED 1 : 5
Praha začala novou ligovou sezónu špatně, když
v prvém kole nečekaně prohrála s jedním z outside
rů soutěže vysokým brankovým poměrem. South
Coast United, za který hraje bývalý kapitán anglic
kého ligového teamu Blackpoolu Kelly, podal velmi
dobrý výkon a vítězství si plně zasloužil. Jedinou
branku Prahy dal Ninaus.
PRAHA — POLONIA 3:1
Po vyrovnaném prvním poločase, který skončil
bez branek, získala Praha převahu a porazila Polonii
brankami W. Tamandla, Ninause a Scheinfluga. Zá
pas byl celkem slabé úrovně. Ve vyrovnaném muž
stvu Prahy hrály lépe zadní řady.
PRAHA — CANTERBURY 4 :3
Nejnapínavější zápas, jaký Sydney viděla za několik
posledních let. Ještě 25 minut před koncem vedl
Canterbury 3:0, ale Praha se nevzdala a dokázala
nastřílet potřebné 4 branky. Hrdinou zápasu byl
Scheinflug na levé spojce, který byl nejlepším mu
žem na hřišti. První branku Prahy vstřelil v 66. min.
Scheinflug, hned na to skóroval Ninaus, a 10 minut
později centrforvard Hoare. Vítěznou branku dal
v 87. minutě opět Scheinflug, který obešel dva obrán
ce a nezadržitelně poslal míč do sítě.
KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA — WILHELMINA 0:1

Slavia podala velmi dobrý výkon a udržela proti
silnému soupeři po 90 minut otevřenou hru. Wilhelmině vyhrál zápas bývalý holandský internacionál
de Bruykere, který 20 minut před koncem fauloval
brankáře Barotajse a způsobil před brankou. Slavie
menší šarvátku, která skončila tím, že soudce vy
loučil slavistického centrhalva Berryho. Šest minut
před koncem de Bruykere přihrál krásný míč Keukenovi, který jej bez námahy dopravil do branky. V
útoku Slavie opět nastoupil po dlouhé době Ram
bousek, který ve druhém poločase vyměnil Drdu.
Slavia podala proti vyloučení Berryho a proti vý
sledku zápasu protest, který byl úspěšný. Zápas se
bude se vší pravděpodobností opakovat.
SLAVIA — MORELAND 5:1
Zápas se hrál na hřišti Slavie za stálého deště a
byl slabé úrovně. Slavia byla lepší, ale teprve v pos
ledních pěti minutách dala čtvrtou a pátou branku.
Jediná branka Morelandu padla na začátku druhé
půle z penalty. Nejlepší hráči Slavie: Glennie a Haasz,
který se podílel na všech brankách. Branky: Háasz
2, Rambousek 2, Drda.
V mistrovské soutěži žáků (do 12 roků) vyhráli
žáci Slavie nad žáky Frankstonu rekordním bran
kovým poměrem 22:0. Předcházející zápasy vy
hráli 5:0 a 6:0.

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.

113, Sussex St.,
SYDNEY

BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.
Evropský odborník
KOŽNÍCH NEMOCÍ

DÁMSKÁ
KREJČOVÁ
s dlouholetou pražskou,
pařížskou a londýnskou
praxí
šije šaty všeho druhu a
opravuje
11 Illawarra Rd.,
HAWTHORN, VIC.
Telefon 81 1743

H. ROZANER

REDAKCI DOŠLO:

26 Snowden Ave.
CAULFIELD, VIC.

BLAU - WEISSE BLAETTER, roč. 1958, 1959, 1960

Volejte předem
Spojení:
el. č. 64 - zast. 51,
el. č. 4 - zast. 50.

a 1961. Vydává čtvrtletně
archiv Schwarzenbergského panství v Rakousku,
Murau, Steiermark. Od
povědný redaktor: Josef
Plemantl, SchwarzenbergSOCIETY OF
ský administrátor, Wien
ST. VINCENT DE PAUL III, Rennweg 2. V listě je
pořádá jako každoročně mj. mnoho článků z hi
storie českých zemí a
MEZINÁRODNÍ
Schwarzenbergského rodu.
PESTRÝ POŘAD
se zpěvy, tanci a hudbou, dne 6. května 1962 v 8 hod.
který předvedou přísluš večer v Melbourne Town
níci různých národních Halí.
Všichni jsou srdečně
skupin (včetně skupiny
A. S.
československé) v neděli zváni.
LF 5351.

VE ČTVRTEK 3. KVĚTNA V 9 HODIN VEČER

bude účinkovat dr. V. Voříšek na melbournské televisní stanici 2 v pořadu “Leťs Make a Date”. Po
řad bude později opakovat státní televisní stanice v
Hobartu, Adelaide a Perthu.

HLAS DOMOVA
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30.4.1962

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Nevalný nástup čs. fotbalistů do nové sezóny v Goeteborgu :

ŠVÉDSKO - ČSSR 3 : 1(2:0)
Letošní mezinárodní fotbalová sezóna, sezóna světového šampionátu, vstoupila už v těchto
dnech do hlavní fáze. Přední světová mužstva, která budou v Čile bojovat o hrdý titul mistra
světa, absolvují sice jen svá přípravná utkání, ale už ta nám poodhalí sílu jednotlivých národních
mužstev. Velmi pestrý program mají čs. fotbalisté, kteří si účast mezi 16 nejlepšími teamy světa
zajistili už v minulém roce vítězstvím nad Skotskem. Československé Béčko vyhrálo v Malmce
střetnutí nad švédskou reservou 1:0, ale oficiální mezistátní střetnutí representačních teamů obou
zemí vyhráli v Gceteborgu Švédové přesvědčivě 3:1. Seveřanům se tak teprve v tomto sedmém
vzájemném střetnutí podařilo poprvé zvítězit nad čs. fotbalisty.
Trenér čs. národního mužstva R. Vytlačil se v sobotu 7. dubna na starém Ulevi stadiónu
v Gceteborgu mohl na vlastní oči přesvědčit, že jeho svěřenci jsou ještě daleko za výkonem z mi
nulého roku, a že do zahájení mistrovství světa 30. května ve Viňa del Mar ho čeká mnoho
tvrdé práce. Na rozbahněném terénu za neustálého deště tu totiž čs. team jako celek úplně zkla
mal. Všichni obránci i záložníci byli pomalí a chybovali nepřesnými přihrávkami, a útok, 'který
neměl vedoucího (Kvašnák může nastoupit až teprve za tři týdny), byl sice častěji před brankou
Švédů, ale naprosto zklamal střelecky. Čs. fotbalisté praktikovali tentokrát nečekaně silovou ko
panou, ale ztráceli mnoho energie dlouhým držením míče, místo aby přihrávali do volného pros
toru, a tak byli bez šance na úspěch proti Švédům, kteří se v tomto utkání chtěli rehabilitovat
za neúspěch v kvalifikačních zápasech pro mistrovství světa v Čile, ve kterých byli vyřazeni
Švýcarskem.

Nejdůležitější minuty zápasu: Švédové měli vel
ký nástup a už ve 3. minutě Oebergem z trestného
kopu za faul Hledíka přesnou a prudkou ranou
se ujal vedení 1:0, což je pochopitelně povzbudilo
k velkému boji. Tento hráč (levý záložník) se obje
vil v následujících minutách ještě dvakrát na scé-

FOTBALOVÁ VŠEHOCHUŤ
Sparringpartnery representačních teamů, které bu
dou bojovat ve dnech 30. května až 17. června v Čile,
jsou v těchto dnech hlavně fotbalisté těch států, kte
ré neprošly sítem kvalifikačních zápasů. Tato ná
rodní mužstva se pochopitelně chtějí rehabilitovat
alespoň v přátelských zápasech s těmito účastníky
světového šampionátu v Čile. Skotsko v Hampden
Parku v Glasgowě před zraky 135.000 diváků pora
zilo na tomto hřišti Opět po 25 létech Angličany
2:0, a stalo se od roku 1951 poprvé opět vítězem
britského fotbalového mistrovství.
Mexičtí fotbalisté, kteří hrají na mistrovství světa
ve skupině s Československem, absolvovali tři pří
pravná střetnutí: podlehli v Buenos Aires Argentině
pouze 0:1, porazili v Bogotě Kolumbii 1:0 a hráli
s tímto soupeřem 2:2.
Angličané krátce před porážkou v Glasgowě zví
tězili na Wembley stadiónu v Londýně nad Rakous
kem 3:1, Rakousko pak porazilo o tři dny později
v Dublinu Svobodné Irsko 3:2.
Pěkně si v Hamburku vedlo mužstvo Západního
Německa, které vyhrálo nad Uruguayí 3:0.
V Paříži podlehli Francouzi nečekaně teamu Pol
ska 1:3, v Cardiffu zvítězil Wales čtyřmi brankami
Mel Charlese nad Severním Irskem 4:0 a mužstvo
SSSR muselo ukázat v Lucemburku celé své umění,
aby zvítězilo nad nadšeně hrajícími Lucemburčany
3:1.
Do finále Poháru evropských mistrů v kopané se
probojovala mužstva obhájce trofeje Benfiky Lisa
bon a pětinásobný vítěz PEM Real Madrid. Real
Madrid vyhrál doma nad Standartem Lutych semifinále 4:0 a odvetu v Lutychu 2:0. Benfika, ačkoli
předvedla v obou semifinálových zápasech s Tottenhamem Hotspur dobrou kopanou, měla štěstí. Po ví
tězství nad Tottenhamem Hotspur v Lisabonu 3:1
(rozhodčí tu neuznal anglickému přeborníku dvě
branky), prohrála Benfika odvetu v Londýně 1:2,
když rozhodčí neuznal naprosto regulérní branku
Greavese pro domnělé postavení mimo hru. K fi
nálovému střetnutí PEM dojde tuto středu, 2. květ
na na olympijském stadiónu v Amsterodamu.
Do finále 2. ročníku soutěže “držitelů trofejí” se
kvalifikoval obhájce poháru Fiorentina (vyhrála nad
Ujpeští Budapešť 2:0 a 1:0) a Atletice Madrid, kte
rý porazil v Jeně domácí Motor Jena 1:0 a na
neutrální půdě v Malmoe dokonce 4:0.
Středoevropský pohár v kopané vyhráli pak fot
balisté FC Bologni, kteří po prvém finálovém zápase
v Nitře 2:2 vyhráli se slovenskými fotbalisty odvetu
v Bologni zcela zaslouženě 3:0.

ně: v 16. minutě neproměnil pokutový kop (čs. bran
kář výborně kryl) a o dvě minuty později se nád
herně uvolnil a bylo to 2:0 pro mužstvo Tře Kronor.
V druhém poločasu provedl trenér Vytlačil v čs.
teamu několik změn, které se dobře osvědčily, a hra
se vyrovnala. Švédové hned z výkopu podnikli rych
lý útok a Bildova střela se odrazila od nohy brání
cího Popluhara do čs. branky, a tak v 46. minutě
prohrávalo ČSSR 0:3. Čs. hráči se pak snažili snížit
tento nepříznivý stav, ale dvě branky jim sovětský
rozhodčí Latyšev neuznal, a tak teprve v 86. minutě
Pospíchal byl autorem jediného gólu.
Střetnutí řídil před 16.000 diváky velmi špatně
sovětský rozhodčí Latyšev, který neuznal čs. teamu
dvě regulérní branky, a i jinak poškodil čs. hráče,
zvláště pro domnělé postavení mimo hru.

- - Ve zkratce - — Krátce po těsném vítězství v Glasgowě nad Skotsém 10:8 utrpěli čs. rohovníci debakl v Budapešti,
kde prohráli mezistátní utkání s Maďary 6:14 b.
Maďaři dominovali v nižších váhových kategoriích,
kde vyhráli několik utkání r. s c. (rozhodčí zastavili
boje pro neschopnost čs. rohovníků pokračovat v
boji), a až teprve v závěru střetnutí přišli ke slo
vu Čechoslováci, kteří tak zkorigovali nepříznivý
stav. Všech šest bodů dosáhli vítězstvími na body:
Kučera v lehkém welteru vybodoval Tótha, Poláček
v polotěžké váze zvítězil nad nováčkem maďarského
teamu Voeroesem a Bláha v těžké váze častými zá
sahy (pravými direkty) bezpečně vybodoval maďar
ského přeborníka Szenassyho.

Fotbalová liga
Stejně jako každý rok
v tuto dobu, bojují i letos
fotbalisté o záchranu v
nejvyšší čs. fotbalové sou
těži. Spartě se v posled
ních letech nakonec ještě
podařila záchrana, Slavia
musela v minulé sezóně
sestoupit do druhé ligy.
Tentokrát Je v situaci ne
záviděníhodné Sparta, je
jíž neradostné postavení
v tabulce vyvolává živou
odezvu u příznivců toho
to klubu v celé republice.
Zvláště tragicky nesli tito
fanoušci porážku “rudých”
doma od Trnavy, po které
Sparta byla na 13. místě
soutěže. Od té doby vy
hrála už tři utkání za sebou, takže ji svitla znovu
jiskřička naděje na zá
chranu. Jelikož však z

nejvyšší soutěže sestupují
tři mužstva, rozpoutá se
ještě velký boj mezi kan
didáty sestupu.
Nejvyrovnanější formu
má naopak mužstvo Dukly
Praha, které je na nej
lepší cestě obhájit znovu
prvenství v čs. kopané.
Tabulka po 20. kole:
1. Dukla Praha 29 bodů,
jskóre 66:19; 2. Hradec
Králové 23 b.; 3. RH Bra
tislava, 4. Ostrava, 5. Bohemians, 6. Nitra (všichni
po 22 bodech); 7. Slovan
Bratislava, 8. Plzeň (po
21 bodech); 9. Trnava;
10. Kladno (po 20 bo
dech); 11. Sparta Praha,
12. Prešov (po 18 bodech);
13. Žilina 17 bodů; 14.
Královo Pole 5 bodů, skó
re 19:74.

HLEDAJÍ:

S. O. S. ! M. Simon hledá Karla Šíchu. Tel. LF 9793
pondělí — pátek, 10 — 6 hodin.
Dále se hledají: Péťa Vilímek, Břetislav Sklenář
má dopis v red. a Jindřich Činčera z Vys. Mýta (do
r. 1952 žil v Ballaratu).
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
Malý oznamovatel
Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6

PRONAJMU
— zděný domek, 4 místnosti s přísl. a garáží v
Northcote (u High St.),
Melbourne.
— jeden pokoj s použ. ku
chyně a koupelny, 770
Brunswick St., North
Fitzroy.
Informace: tel. BY 4665
PRONAJMU jednotlivě 2

pěkné pokoje v Elsternwicku, tel. DF 4777.

Listárna
-vn- Washington: Došlo
po uzáv., uveř, příště. —
C. N. Washington: Není to
Váš známý. — J. Š. To
ronto: Díky za Skl. a pří
lohy. — M. S. Paris: Dí
ky za výstřižky. — J. V.
Bellevue Hill: Díky za
adresy. — Chancellor of
the Ex-Czechour, Melb.:
Dopis odeslán adresáto
vi.
HD
ČTĚTE
EXILOV Ý
TISK

— Mistrem republiky v košíkové mužů se stalo opět
po čtyřech letech družstvo Sparty Brno ZJŠ.
— V ženské košíkové obhájily titul basketbalistky
Slovana Orbis Praha, které mají tak znovu zajiště
nou účast v příštím ročníku Poháru evropských
mistryň. V letošní sezóně neměly při rozlosování
semifinálových bojů štěstí, neboť v nich narazí na
velkého favorita soutěže TTT Rigu.
— Kopaná se stává čím dál tím více nejpopulárněj
ším sportem na světě vůbec. Před deseti lety bylo
v Mezinárodní fotbalové asociaci FIFA organizová
no 72 zemí, dnes už 96. Na celém světě je nyní asi
150.000 fotbalových klubů, které mají cca 500.000
mužstev. Celkem je na světě 7 miliónů amatérů,
50.000 profesionálů a 1,750.000 dorostenců.
— Čechoslovák L. Torníček se stal vítězem první jíz
dy mistrovství světa motocyklistů - plošinářů ve
Vídni, když tu získal nejvyšší počet bodů (14), a
porazil favorita závodu Němce Poschenriedera a
několik dalších předních evropských plošinářů.
— Ve svém rodišti Bostonu si americký rohovník
střední váhy Paul Pender vybojoval znovu titul
profesionálního mistra světa této kategorie, když po
razil svého velkého rivala Angličana Terry Dowbese
v utkání na 15 kol na body.
— Po madridském Realu, který se už před třemi týd
ny stal vítězem španělské fotbalové ligy, si účast v
příštím ročníku Poháru evropských mistrů vybojoval
i AC Milán, který byl nejúspěšnějším teamem Itálie.
— Do finále nejvyšší světové hokejové soutěže - Stanleyova poháru - se probojovala mužstva: Toronto
Maple Leaves a nečekaně i obhájce trofeje Chi
cago Black Hawks, která vyřadila v semifinále
své soupeře New York Rangers a Montreal Canadiens
4:2 na vzájemná střetnutí. Nejlepším hráčem Chi
caga je 21letý Stan Mikita, původem ze slovenské
obce Sokolče.
— V Teheránu zvítězili tenisté Iránu nad Malaj
skem 3:2 a zajistili si účast v semifinále asijského
pásma Davis poháru, kam se už před tím probojo
valy teamy Filipín, Japonska a Indie.
— Dvojnásobný olympijský vítěz Jan Brzák-Felix
se dožil 6. dubna padesáti let. Jeho jméno je úzce
spjato s čs. kanoistickým sportem. Brzák spolu se
Syrovátkovou získali na olympijských hrách v r.
1936 v Berlíně zlatou medaili za vítězství kanoe
dvojic na 1 km. Brzák sám získal ještě jednu zla
tou a jednu stříbrnou olympijskou medaili, třikráte
byl mistrem Evropy a 26krát přeborníkem republiky.
— Pořadatelé příštích olympijských her — Japonci —
si mnoho slibují nejen od gymnastů, judistů a plav
ců, ale i od vzpěračů. Tak v poslední době dosáhlo
sedm japonských vzpěračů bantamové váhy v trojboji nad 300 kg, V jejich čele je světový rekordman
Miyake, který vzepřel v tahu, trhu a nadhozu 347,5 kg.

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

