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Je vždycky omyl stavět své výpočty na důmyslné lži nebo na násilí. Vždyť světem jde
nepřetržitě proud spravedlnosti, dobra a lid
skosti. Hmota není vždy jediným činitelem, kte
rý určuje osudy národů a států. Náboženství,
cit, svědomí, ideje mají velikou moc, která se
neprojevuje vždy jasně a často jenom pomalu
si razí cestu proti proudu doby.
I. R. von Salis

15 let žaláře bývalému ministrovi vnitra za defraudace

Proces s Rudolfem Barákem
Od 17. do 20. dubna probíhalo před senátem nejvyššího vojenského
soudu přelíčení proti bývalému ministrovi vnitra Československé socialis
tické republiky Rudolfu Barákovi a proti bývalým příslušníkům minister
stva vnitra Vlastimilu Jenyšovi (který byl Barákovým tajemníkem), Jiří
mu Ondráčkovi a Jiřímu Součkovi. Senát nejvyššího vojenského soudu
byl složen ze soudců pplk. Bohumila Hoška, pplk. Václava Motejla
a podplukovníka justiční služby JUDra. Františka Helešice (který před
sedal). Obžalobu zastupovali hlavní vojenský prokurátor plukovník justice
JUDr. Jan Samek a prokurátor hlavní vojenské prokuratury podplukovník
justice JUDr. Zdeněk Poláček.
Rudé právo z 21. dubna tr. oznámilo výši trestů: Rudolf Barák byl
odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 let, Vlastimil Jenyš k trestu od
nětí svobody na 10 let, Jiří Ondráček k trestu odnětí svobody na tři roky,
Jiří Souček k trestu odnětí svobody na 10 měsíců (podmínečně na 3 roky).

Politický rozpor

Nikdo menší než Anto
nín Novotný potvrdil
veřejně, že v případě Ru
dolfa Baráka šlo o po
litickou věc. Řekl to ve
řejně v Bratislavě, a je
nom Československá tis
ková kancelář měla ná
mitky. Potlačila část No
votného projevu, ve kte
rém se Novotný zmiňo
val o "politických ambi
cích” bývalého ministra
vnitra.
Rudolf Barák byl od
souzen proto, že "z pro
středků ministerstva vnit
ra určených k zajištění
bezpečnosti ČSSR rafino
vaným způsobem postup
ně odcizil větší částky ko
run a část jich použil k
nákupu různého zboží
osobní potřeby, umělec
kých děl, zejména obra
zů. Počítal s tím, že i
(Pokračování na str. 2)

pitalistické cizině.... z fondy, které financují adalší části hradil různé genty a rozvratníky v
rekreační zájezdy členů "kapitalistické
cizině”.
své rodiny (Barákovi sy Rozhodně se nezdá nijak
nové byli v roce 1960 na zvlášť tajemná část ob
zájezdu v Itálii)”.
žaloby, která se týká ob
Je jasné, že Barák byl žalovaného úředníka mi
chycen hlavně na vyúč nisterstva vnitra Součka,
tování fondů ministerstva který "podle pokynů Ru
vnitra, které žádný mi dolfa Baráka prováděl
nistr vnitra nemůže ve různá opatření, která mě
tajných fondů
řejně vyúčtovat.
la přispět k tomu, aby se
Rudolf Barák byl ža
Tady je odpověď na Rudolf Barák vyhnul
lován vojenským proku první otazník: šlo o tajné trestné odpovědnosti”.
rátorem pro defraudaci
státních fondů: "že ve
Antikomunismus, který svědčí komunismu
funkci ministra rozkrádal
zejména v letech 1960 - 1961 ze státních pro
středků cizozemská pla
Dvojí loket je v diskusích o mezinárodní politice důvodem toho, že
rozumná debata není možná a rozumná dohoda teprve ne.
tidla”.
Obžaloba dále pravila,
Dva lidé se totiž mohou spolu bavit o mezinárodním problému jenom
že "část devizových ko tenkrát, mají-li společné alespoň základní pojmy. Debata je zbytečná, kde
run použil k nákupu někdo považuje diktaturu za demokracii a demokracii za diktaturu, nebo
spotřebního zboží v ka- považuje-li někdo jednu diktaturu za zlo a druhou za výlupek všech ctností.
Politický dvojí loket prchlíci z komunistické
Proti vídeňským Čechům
se vyskytuje v mnoha diktatury je mají, ale
formách. V Austrálii jenom tenkrát, je-li bar“V poslední době se stupňují snahy pražské vlá
dy dostat vídeňskou českou menšinu úplně pod svo jsme ho právě poznali va kůže bílá.
To neznamená, že by
ji kontrolu”, napsal vídeňský deník Die Presse 9. na příkladu tří portugal
dubna 1962. Cílem tohoto pokusu je dosáhnout od ských námořníků a čín Austrálie holdovala dvo
rakouských úřadů povolení k vystavění nového, vel ského uprchlíka Wonga. jímu lokti víc než kdo
kého “Národního domu”, který má být zřízen na
Projevil se podivnou koliv jiný.
Turnergasse 9 v 5. okresu za cenu 25,000.000 šilinků.
Dvojí loket je mezi
Pražská místa chtějí v tomto Národním domě sou aplikací práva na asyl.
středit všechny české spolky a zglajchšaltovat je
národní. Znamená dívat
T
r
o
j
í
l
o
k
e
t
poskytováním různých výhod. Je v plánu zřídit
se na věci tak, jak se to
v přední části budovy několikapatrový hotel s víV Austrálii je právo komu hodí do krámu.
deňskou filiálkou státní cestovní kanceláře Čedok. na asyl přiznáno uprchlí
V nádvorním traktu mají mít své sídlo spolky. Tam
Dvojí loket liberálů
má být také zařízena moderní tělocvična a moderně kům z komunistických
Pod pojmem liberál
vybavené jeviště, čímž má být vytvořeno ústředí zemí takřka mechanicky.
nejen pro vídeňskou sokolskou obec, ale také pro Tři uprchlíci z fašistic rozumíme pokrokového
četné divadelní spolky.
kého Portugalska by však člověka, který se zbavil
Zdá se, že část potřebných peněz byla zajištěna
prodejem školní budovy patřící školní matici Ko byli vydáni bez dlouhých starých předsudků, a kte
menského ve Vídni - Meidlingu. Ministerstvo škol cavyků, nebýt veřejného rý je vždycky ochoten
ství prý projevilo ochotu zaplatit za tuto budovu pokřiku, který strhl aus naslouchat názoru jiných.
12,000.000 šilinků. Komenského školská matice stojí tralský tisk.
Jenomže ne každý "li
již léta pod komunistickým vedením, což ovšem
berál
” si zaslouží názvu
Druhý
případ
nedo

přispělo k tomu, že mnozí vídeňští Češi již nepo
sílají děti do škol tohoto spolku. Komenského škol padl tak šťastně. Když liberál. Někteří z nich se
ská matice disponovala dosud devíti školami, v nichž se jméno Wong dostalo osvobodili od starých
bylo vyučováno ještě před několika lety kolem 500 na stránky australského předsudků, jenom aby na
českých dětí.
“Přes stálé intervence československého velvy- tisku, jeho nositel už se jejich místě vytvořili
slanectví ve Vídni”, končí zpráva Die Presse, “ne děl v žaláři Rudé Číny. předsudky nové. K ná
udělily dosud rakouské úřady stavební povolení pro
Australská vláda tak zorům jiných jsou pak
nový Národní dům, jelikož dobře vědí, že by se vytvořila ojedinělý pří často méně tolerantní než
tím oněch 19 spolků, patřících k české menšinové
radě, dostalo pod komunistickou kontrolu, což ovšem klad ne dvojího, ale do ten nejzatvrzelejší konnemůže být v zájmu Rakouska.”
FEC konce trojího lokte. U- servativec. (Pokr. s. 2)

První velký otazník v
procesu s Rudolfem Ba
rákem je nutno dát za otázku: proč byl Barák - civilista souzen vojen
ským soudem? Druhý:
Proč nebyl zřejmě poli
tický proces využit me
zinárodně - politicky?
Defraudace

ZÁKONY DVOJÍHO LOKTE

NA ROZCESTÍ DĚJIN
Nejeden z nás má oprávněné podezření, že Austrá
lie stojí na rozcestí dějin a tradice. Jako znamenala
druhá světová válka krvavý krok od kolonie k sa
mostatné zemi, znamená letošní rok další a (díky
bohu) nekrvavý krok. První krok v odklonu Austrá
lie od sentimentálního pouta s Anglií byl způsoben.
Japonci, kteří uchvátili Singapur. Tehdy poprvé Au
strálie shledala, že pouta s Anglií Jsou pouta senti
mentální, ale nejsou to pouta praktická.
Letos shledali odpovědní australští ministři, že ani
sentimentální pouta s Anglií se nevyplácejí. Jakmile
se mateřská země Britského společenství národů
stala kandidátem členství Evropského společného
trhu, byla přetržena hlavní praktická tepna styků
australsko - anglických. Je nemálo australských ob
čanů, kteří dokonce tvrdí, že zrušením obchodních
smluv a úmluv mezi zeměmi Britského společenství
národů mizí poslední praktické pouto mezi jednotli
vými zeměmi. Eventuelním včleněním Velké Britá
nie do bloku zemí Evropského společného trhu by
byl skutečně zrušen dávný status mateřské země
a koloniálního dominia.
Co má Austrálie za těchto okolností na vybranou?
Připojí-li se Velká Británie k Evropskému společ
nému trhu (a doufáme, že tak učiní nejen z hos
podářských, ale i politických důvodů), zůstane Au
strálie a Nový Zéland na ocet. Nový Zéland, země
tak krátkozraká a tak hospodářsky chromá, prý bude
hospodářsky chráněna jak Amerikou tak Anglií před
následky velkého hospodářského zlomu. Austrálie
bude zřejmě ponechána (alespoň tolik bylo zřejmo
z projevu australského ministra obchodu) sobě samé, protože “Austrálie má odjakživa vlnu”, která
ji vždycky uživí.
Austrálie dnes stojí na rozcestí dějin a na zlomu
tradice. Odborníci všech odstínů a všech věd zdů
razňují, že se Austrálie musí zapojit do velkého
hospodářského celku. Většina odborníků zdůraz
ňuje, že tento velký hospodářský celek představuje
jihovýchodní Asii, protože většina odborníků stále
považuje jméno Rudé Cíny za kontroversní slovo.
Snad by měli tito odborníci přece jenom brát ohled
na měnící se světovou situaci. Národní hospodář
ství je prý páteří státu. Jakou páteří bude obchod
s Rudou Čínou, jakou páteří bude obchod s Indo
nésií? Business může být business, ale kam to po
vede? Víme, že vlivné obchodní společnosti v Au
strálii se zasazovaly o přijetí Rudé Číny za člena
Spojených národů, protože si to přáli jejich obchod
ní společníci ve Velké Británii. Budou se nyní oprav
du dále zasazovat o její uznání?
Austrálie čelí dnes opravdu nesnadné situaci. Hos
podářská pouta s Velkou Británií se lámou, a je těž
ko navazovat pouta nová. Z výpovědi australského
ministra obchodu lze soudit, že Spojené státy nema
jí příliš velký zájem na vývoji australského hospo
dářství. Ministr McEwen jistě mluvil s americkými
obchodníky. Je to skutečně bizarní situace. Kdykoli
jde o propagandu, vykřikují Australani hesla o tom,
jak se chtějí zapojit do hospodářského komplexu
jihovýchodní Asie. Cokoli jsou nuceni udělat, zdá
se být proti této koncepci.
Pravda je ovšem tu i tam. Austrálie bude ráda
spolupracovat s jihovýchodní Asií, pokud to neohrozí
její bezpečnost. Neboť volky nevolky rodí se tu no
vé společenství, založené na horkokrevném a nedokrevném vojenském společenství ANZUS. Austrálie
je plným a zodpovědným členem. Spojené státy
jsou plným a zodpovědným členem. Australské hos
podářské potíže, které budou nutně způsobeny vstu
pem Anglie do Evropského společného trhu, jsou
víc než dostatečně vyváženy politickými důsledky
britského rozhodnutí. Austrálie byla naposledy jem
ně kopnuta do zadnice mateřskou zemí, a její bu
doucnost leží dnes výhradně na ose Canberra - Wa
shington. Austrálie se skutečně může státi součástí
jihovýchodní Asie a schopným partnerem na ob
chodním trhu. Ale nemylme se: nemůže být partne
rem Rudé Číny, nemůže být partnerem Vietminu.
Kdo si toto namlouvá, nevidí skutečnosti.
jun
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Proces s Rudolfem Barákem
(Pokračování se str. 1)
v budoucnu použije odci
zených valut i čs. korun
k obdobným účelům pro
potřeby své rodiny. Pro
to je rafinovaně ukryl za
pomoci své rodiny v
Blansku, u různých osob
v Praze i jinde.”
Podle toho se zdá, že
byl Rudolf Barák souzen
také za budoucí defraudace.
Druhý otazník
Druhý otazník je mož
né zodpovědět jen hypo
teticky. Je jasné, že dnes
není doba pro opakování
stalinských procesů, v
nichž obžalovaní byli
souzeni pro spolupráci s
kapitalisty, s mezinárod
ními rozvědkami, se sionisty.
Rudolf Barák byl pod
le všeho dost oblíbený
komunista. Alespoň ve
stranických kruzích. Ne
boť byl to on, který jako
ministr vnitra suchou

STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2260

cestou
"rehabilitoval”
soudruhy, kteří patřili
jak ke Slánského "nezakořenivším živlům”, tak
ke slovenským "buržoazním nacionalistům”.
Rudolf Barák byl mla
dý a stalinskou minulostí
nezatížený
komunista.
Rudolf Barák byl pová
lečný komunista. Zřej
mě mu chybělo macchiavelistické školení v Mosk
vě. Možná že kradl ze
státních fondů. Možná že
chtěl víc. Možná že opravdu byl znechucen
patolízalským vedením
stalinisty Novotného a
jeho kolegů.
Boj o moc
Tváří v tvář všem fak
tům, známým jak v Čes

DARUJTE
koslovensku tak v cizině, prokurátor si vyhradil
musíme si utvořit tento možnost podat odvolání
moderní keramiku
závěr: v procesu s Ba v zákonné lhůtě. Obžalo
rákem se ukázala další vaný Souček trest přijal
trhlina v jednotě vedení a byl propuštěn na svo
Komunistické strany Čes bodu.”
koslovenska. Máme do
Není třeba ronit slzy
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
konce silné indicie, aby nad Rudolfem Barákem.
chom mohli říci, že Ba Vysloužil si, co dostal.
Telefon JA 6973
rák byl vlákán do pasti. Ale bylo by dětinské vě
byt: JA 6701
Rozsudek nad úřední řit tomu, co nám o tom
Můžete si ji vybrat též v místnostech
kem (a vysokým úřední- píše Rudé právo nebo co
Hlasu domova
kem) ministerstva vnit hlásá ČTK. Stalinista
ra Součkem naznačuje, že Novotný, podle všech
tento člověk jednal jako známek, se zbavil možné
agent - provokatér. Sta ho odpůrce v rámci da
POJIŠTĚNÍ
CHCETE, ABY SE VAŠE domů,
bytů, podniků,
čí si přečíst úřední zprá ných okolností. Je-li to
Compensation,
to klamný závěr, pak je děti naučily hrát na kte Work.
vy o procesu:
aut, povinné ručení
rýkoli
hudební
nástroj?
"Obžalovaní R. Barák, zcela podložen neprav
ŽIVOTNÍ,
zpravodajstvím
VOLEJTE (Melb.)
V. Jenyš a J. Ondráček divým
úrazové a nemocenské
odborně provede
51-7012
prohlásili, že se vyjádří tisku i rozhlasu Česko
R. C. KUGLER
socialistické
k rozsudku v zákonné slovenské
A. CHROMOVSKÝ
(Melb.) XL 2421
-vmlhůtě. Rovněž vojenský republiky.

ELLIS

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

Zákony dvojího lokte
(Pokračování se str. 1)
Takový "liberál” pro
jevuje svou tolerantnost
hlavně vůči komunistic
kým režimům. Uvnitř
svých zemí snese spíš
prokomunistu, s nímž,
jak říká, sice nesouhlasí,
ale jehož stanovisko ales
poň chápe, než antiko
munistu, který se podle
něho oddává absolutní
mu negativismu.
To neznamená, že by v
jeho názorech nebylo
zrnko pravdy. Chyba je
v pokřivených propor
cích, které úplně znemož
ňují správný obrázek.
Svou tolerantnost ke
komunistickým režimům
odůvodňuje náš "liberál”
podivným způsobem: ko
munismus je snesitelný,

-Naše rovyRADUJME SE, VESELME SE !
Vážený pane redaktore, co radosti jsme měli, když jsme připravovali balíky do Českoslo
venska. Já sama jsem jich mnoho zaslala li
dem, které neznám. Měla jsem jedno přání po
moci zubožené vlasti, podle mých slabých sil.
Nečekala jsem na díky... ale pak, mile se
četly dopisy: "Oblékla jste nám děti —”. V
jiném dopise opět: "Babičku - kabát ohřeje ...”,
a tak to šlo dále. Nyní je konec radosti. Česko
slovenská vláda dala na balíky s obnošeným
šatstvem 50 Kčs na jeden kilogram.
Konec radosti? — Naopak. Radost je nyní
stonásobná. Tímto vláda umlčí jedovaté jazyky
dípíků, že v Československu je nedostatek. Do
kud tam byla nouze, čemuž se nikdo nemůže
diviti — vždyť ti lupiči ukradli vše, nač jejich
drápy dosáhly. Tenkrát vláda propustila bez
cla balíky a to trvalo až do nynější doby. Nyní
vláda stojí pevně na nohách, nic nepotřebují!
Proto "radujme se, veselme se z celého srdce”.
Práci čest, míru zdar. Marie Kusy z Far Rockaway.
Hospodář, USA 1. dubna 1962

protože už není tak zlý,
jako byl za Stalina. Vyvíjí se k lepšímu.
Fašismus naproti tomu
zůstává pořád starým fašismem a nezáleží na tom,
že je od Hitlera k takovému Salazarovi přece
jenom hodně daleko.
Dvojí loket pravičáků

Tito "liberálové” naj
dou na pravici svůj přes
ný protějšek, protože ná
zor krajního pravičáka
je obyčejně jenom na ru
by obrácenou kopií názoru levého "liberála”.
Komunismus je podle
něho vždycky staré svinstvo, bez ohledu na to,
jde-li o jeho ruskou, čín
skou, jugoslávskou nebo
polskou odrůdu.
Španělští a portugalští
fašisté jsou naopak zjevem vítaným, neboť jsou
posvěceni svým antikomunismem.]
Takový krajní pravičák je obyčejně povahy
útočné a vyhledává oběti
ve svém bezprostředním
okolí. Jeho verse antikomunismu je jediná a pravá. Jestliže někdo nesouhlásí s jeho methodami
zápasu s komunismem,
stává se sám komunistou.
Rozdíly v methodách
jsou tak vydávány za rozdíly v cílech.
Ve službách komunismu

Dvojí loket staví ex
trémisty na levici i na
pravici nepřímo do slu
žeb komunismu, ačkoliv
by to žádný z nich za živého boha nepřiznal.
Levicový liberál se
vlastně bezděky stává pátou kolonou komunismu
v demokracii. Jeho dob
ře míněné, ale většinou
pochybné argumenty za-

kalují jasnost obrazu a
změkčují demokratickou
vůli k odporu. Zdůraz
ňování menšího nebez
pečí zakaluje správné
chápání bezprostřednosti
nebezpečí většího.
Jeho pravicový protěj
šek prokazuje komunis
mu, rovněž nechtěně,
stejně cenné služby.
Místo aby podrobil své
zastaralé methody dávno
potřebné kritice a zamě
řil svou pozornost na
skutečný zápas proti ko
munismů, soustředí svou
palbu na lidi, kteří jsou
spíše spojenci než od
půrci.
V křížové palbě
Dvojí loket obou sku
pin způsobuje, že jsou
více přítěží než přínosem
demokracie, jejímž jmé
nem se ohánějí. Jedni
zdiskreditovali svůj zá
pas s fašismem tolerová
ním komunismu, druzí
svůj zápas s komunismem
tolerováním fašismu.
Hlavně jejich děl se
pak přirozeně odvrátí od
původních cílů na po
divného tvora uprostřed,
který z "neznámých” dů
vodů odmítá extrémy na
obou stranách a přece si
troufá tvrdit, že je de
mokrat.
-kw-

ZE DNE NA DEN
30. 4. Britský ministerský
předseda Macmillan kon
feroval ve Washingtonu s
presidentem Kennedym.
1.5. Indonéský president
Sukarno oznámil, že po
sílá do Moskvy misi, která
má nakoupit zbraně po
třebné k boji o Západní
Novou Guineu.
— Sovětský kosmonaut Titov přiletěl na návštěvu
do Spojených států.
2. 5. Indická vláda zamít
la návrh komunistické Čí
ny k jednání o sporných
hranicích.
— Komise Spojených ná
rodů, která vyšetřovala okolnosti smrti bývalého
genrálního
tajemníka
Hammarskjoelda, vydala
komuniké, ze kterého vy
plývá, že nic konkrétního
nezjistila.
— Podle zprávy z Bagda
du bylo zatčeno 70 důs
tojníků bezpečnostní služ
by v souvislosti s připra
vovaným pučem proti
iráckému ministerskému
předsedovi generálmajoru
Kassemovi.
4. 5. Na Středním Výcho
dě se rozšířila zpráva, že
president Nasser umírá
nebo umřel po zranění
při atentátu. Zpráva byla
oficielně popřena.
— Dva čínské oddíly a je-

ZLOBÍ VÁ S 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

den oddíl Pathet Lao ob
sadily vesnici Muong Sing
v severním Laosu 5 mil
od čínských hranic.
5.5. Francouzská policie
zatkla velitele civilního
odboru organizace OSA
Canala, který byl zodpo
vědný za terorismus ve
Francii,
— Vládní oddíly potlačily
v zárodku venezuelskou
revoluci.
7.5. Po dlouhých a bou
řlivých volbách v parla
mentě se stal novým ital
ským presidentem prof.
Segni.
—Komunisté obsadili město Nam Tha v severozá
padním Laosu.
— Ve Štrasburku bylo za
hájeno “parlamentní” za
sedání zástupců států ev
ropského hospodářského
společenství.
8.5.Teroristé OAS po
stříleli během jednoho dne
v alžírských ulicích 16
moslimů.
— V severním Španělsku a
v Portugalsku se rozšířily
stávky a nepokoje.
— President Kennedy žá
dal kancléře Adenauera,
aby odvolal z Washing
tonu velvyslance Greweho.
— Francouzové zatkli v
Německu několik vyso
kých důstojníků, včetně
jednoho generála, kteří se
pokoušeli získat své jed
notky pro organizaci OAS.
— Adenauer i Ulbricht se
vyslovili - proti americké
mu plánu mezinárodní
kontroly Berlína.
9.5. Sovětský delegát na
ženevské konferenci Zorin prohlásil, že Sovětský
svaz nepodepíše žádnou
smlouvu, které se nezúčastní Francie. Francie ne
ní na konferenci zastou
pena.
10.5. Marocký král Hassan přiletěl do Francie k
poradám o alžírské krizi.

14.5. 1962

HLAS DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

-3-

K 35. výročí založení
Osvobozeného divadla

Pro změnu
živé jubileum

— Podle zprávy Associa- zení země brzké vítězství. počest se účastnili i mi
ted Pressu uspořádali
— Do Sovětského svazu nisterský předseda Široký
pražští studenti demon odjela čs. delegace práv a tajemník ÚV KSČ Hendstraci, při níž protestovali ního oddělení ÚRO. Vedl rych.
— V Praze byla podepsána
proti špatnému zásobová- ji dr. Vladimír Mařík.
Na jubilejní oslavy a vzpomínky, které pořádá dnešní československá
ní a ‘‘poruchám v distri — V pražském hotelu In dohoda mezi ČSSR a SS
vláda,
se obvykle (a oprávněně) díváme skrz prsty. Dne 19. dubna tr. se
buci”. Zpráva říká, že se ternacional pořádal velvy SR o rozšíření spolupráce
demonstrace zúčastnilo ně slanec Syrská* republiky při mírovém využívání však komunistický tisk rozepsal o jubileu, které rádi schválíme. Bylo tomu
kolik set studentů a že slavnostní večeři, které se jaderné energie.
zrovna 35 let, kdy naši "intelektuální klauni” Voskovec a Werich založili
6 jejich vůdců bylo zatče- zúčastnili místopředseda — Místopředseda Národní divadlo, které založilo nejen kus českého moderního divadla, ale i kus
no.
vlády R. Strechaj a mi ho shromáždění Jozef Va
— Na prvního máje pano nistr zahraničních věcí V. lo vedl čs. delegaci na zdravé politické tradice. 19. dubna tomu bylo 35 let, kdy V & W W spustili na
valo v Československu David.
zasedání Meziparlamentní českém jevišti Vest Pocket Revui, netušíce, co to vyvolá. Komunisté raději
pravé moskevské počasí;
oslavují to, co je bezpečně mrtvé, protože trpká zkušenost je naučila, že je
unie v Římě.
sníh se mísil s plískanicí. — V březnu tr. byla zří — ČTK oznámila, že se to jistější. Jak se zdá podle posledních zpráv, tradice Osvobozeného di
V májovém průvodě bylo zena novinářská cena do ČSSR vrátila bývalá vadla je živá ažaž.
letos podstatně méně stan Václava Kopeckého. Ob redaktorka Svobodné Ev
dard. Nejhlučněji byla náší 10.000 Kčs a “ne ropy M. Šundová s dvě
K výročí Osvobozené (V & W - pr.) pěstovali to, že nikdo nemůže mít
zdravena ta, která nabá podléhá daním a poplat ma syny. Předala prý čs. ho divadla přinesly vzpo humor pro humor. Ni úřední námitky. Komu
kům
”
.
Nositelé
ceny
mají
dala pracovníky potravi
úřadům rozsáhlý materiál
mínkové články deníky, kterak si to nevyčítali. nisté povýšili V & W a
nářského průmyslu a dis po udělení právo nosit o činnosti vysílače.
“
rudou
stužku
s
vodorov

týdeníky a měsíčníky, a Pro tehdejší jejich názor Ježka na část svého stra
tribuce, aby zvýšili vý
ným modrým proužkem —V Sokolově byli zatčeni
robní plán.
manželé Wilhelmovi, ob jenom nedostatek papíru mluvilo jejich 22 let, do- nického folklóru, a pře
— Ve Švýcarsku skončil na horním a dolním okra čané německé národnosti, zabránil, že o Osvoboze ba, kdy nebylo dvojseč počítali se.
ji.
”
Je
to
opravdu
pěkný
proces s československý
pro špionáž ve prospěch ném nevyšel raník ve ve né dělat si legraci třeba
Nezáleží na tom, že
mi vyzvědači (9 - XII. vzoreček na paměť komu Západního Německa.
nistického
liberála
a
pří

z vlastních lidí.
HD). Otto Schwarzenberčerníku.
Osvobození psali "Kata
—
Do
Sovětského
svazu
ger byl odsouzen na dva tele umění.
Byli přesvědčeni, že a blázna” proti Hitlerovi.
odjela studijní delegace
Literární noviny z 21. vtip o čemkoli je v zása
náct let káznice, jeho —Olga Scheinpflugová na vedená J. Salgou.
Hodí se na Stalina, ho
manželka Eva na šest let. psala znovu román pro
dubna se překonaly. Po
Jejich spojka Vlastimil dospívající dívky. Tento — Ve věku 68 let zemřel dlouhé době mlčení o dě zdravý. Smysl pro hu dí se na Chruščova. Je
krát se to nejmenuje “Čes “legionářský” spisovatel
mor ještě nic nezkazil, to hra proti diktátorům
Glaser dostal pět let.
Josef Kopta.
Werichovi popsaly celou ale mnoho neštěstí od
ký
román
”
,
ale
“
Bílé
dve

a vysmívá se diktátorům.
— V Miláně spáchala se ře”.
— Londýnský Čechoslovák
bevraždu manželka člena — V klášteře v Emauzích, uveřejnil zprávu o místě první a třetí stranu in- vrátil.
Nemylme se. Potrefená
doplněným
československého
vysla který je postupně restau pobytu arcibiskupa Bera terviewem,
Ale od té doby, co ve husa se brzo ozve.
nectví v Itálii Božena rován, bude zřízena kon na. Před krátkou dobou sympatickými
portréty
A druhý důvod je ten
Hloušková. Tvrdí se, že certní síň pro 700 poslu prý žil v rajhradském kláš vousatého tlouštíka, kte- svém "Caesarovi” defi
trpěla duševní depresí, chačů ... Restaurace kul teře na jižní Moravě. Mě- rý nejen že se vyzná, ale nitivně opustili idylu své to: nová satira se teprve
protože nemohla vyjet z turních památek pokraču
ho někdejšího ideálu čis rodí. Mladí se ještě ne
Československa se svými je rychlým tempem. Re
té komiky, dokázali, že naučili, jak se vysmát
čtyřmi syny, kteří zůstaň staurují se i jedny z nej
jsou věci, které berou pokrytcům tak, aby nedoma jako rukojmí.
lepších varhan z 19. sto
Píseň
žhav
ě
generační
velmi vážně a za které putovali na Špilberk. Ani
— Po zájezdu čs. ministra letí. Restaurace Emauz
bojují zbraněmi, jež ma si nejsou ještě jisti, zda
školství a kultury dr. F. pokračuje rychlým tem
W — V & ?
Kahudy po Jižní Americe pem již 18 let.
jí v ruce: satirou. A zů li Špilberky pominuly.
Můj drahý tati,
bylo oznámeno, že brazil — Antonín Novotný přijal
stali jí pak věrni až do
A jaká je nouze o vtip
ský president Goulart při sovětského velvyslance M.
má drahá máti,
uzavření Osvobozeného.'’ né texty! Koncem břez
jal pozvání k oficielní V. Zimjanina a měl s ním
kdyby to bylo pro legraci
návštěvě ČSSR.
na uvedl mladý soubor
Něco brali vážně
rozhovor o sovětsko - ame
mohli bychom se smáti.
— Rudé právo uveřejnilo rické výměně názorů na
Střep 13 v Praze novou
Čemu se máme smát ?
A že brali některé vě premiéru staré frašky
článek o "rozmísťování mírové řešení německé omládeže” a o "přijímání tázky a na otázky s tím
Že nikdo už nikomu nevěří,
ci velmi vážně, dokázalo V & W "Líčení se odrok dalšímu studiu”. Typic související.
že posloucháme u dveří,
se v případě Osvoboze čuje”. Večerní Praha za
ký výňatek: "Podle no — V pražské Smetanově
kdo
se
dřív
pomátne
na
rozumu
ného
divadla. Když ne znamenala, že malostran
vých zásad .. . jsou roz síni se konaja 20. dubna
a rozškrtne pumu ?
zbyla možnost satiry, ne
hodujícím hlediskem pro oslava 92. výročí narozeské obecenstvo se bavilo
Nebo se máme smát,
přijetí žáka na střední nin V. I. Lenina. Účastnili
zbylo ani Osvobozené.
přes "mnoho hereckého
že někomu straší na věži ?
školu jeho morální vlast se jí Novotný, Dolanský,
A Jiří Voskovec, mys
No, co na tom bláznovi záleží ?
a režijního diletantismu”.
nosti, praktické vědomostí Fierlinger, Hendrych. Ši
lím, dokázal osobním
a znalosti, schopnosti a roký, Dubček. Koucký.
Zmáčkne knoflík, aniž se mu řeklo,
příkladem, že bere jisté Nenápadné překážky
nadání, zájem o studova Slavík. který přednesl
a rozškrtne peklo.
ný obor a jeho aktivní prá hlavní proslov. Česká fil
věci velmi, velmi vážně.
Snad nás má rozesmát,
Ale i ostýchavé avant
ce v pionýrské či svazác- harmonie zahrála ŠostakoVěci jako třeba tvůrčí,
že jste nám dali nukleární hračku
gardě se kladou překáž
ké organizaci či jiné spo vičovou XI. symfonii.
hereckou a občanskou
a strach a brambory na loupačku,
lečenské organizaci a při
ky. Vysvítá to z jedno
svobodu.
k snídani popílek plný jedu
hlíží se i k podílu rodičů —V Bratislavě uspořádal
ho odstavce interviewu s
ŮV
KSS
Leninovu
oslavu
na budování socialismu
ve mlíce, v ovoci a i v medu ?
Ale podhoubí Osvo Janem Werichem, ve
spolu s městským výbo
v naší vlasti.”
To jste nám dali na podnosů
bozeného divadla najed kterém byl tázán, co si
— Čs. společnost pro me rem KSS. Oslavy se účast
rovnou k nosu!
nili:
K.
Bacílek,
P.
David
,
nou
rozpučelo nad všech myslí o výpovědi, kterou
zinárodní styky vydala ke
A k tomu ukrutnou práci
Slavnostní
na očekávání. Očití svěd dostalo satirické divadél
Dni africké svobody pro R. Strechaj.
odklidit odpad po vaší generaci.
hlášení, v němž zdůraz projev měl pověřenec V.
kové nám praví, že po ko Semafor z pražského
ňuje, že “československý Bilak.
Československu vyrůstají divadla:
lid stál vždy na straně po — Antonín Novotný přijal
ní
prý
místo
pobytu
kaž

v
oficielní
audienci
první

robených národů a pod
taky si dovede zachovat malá divadla, plná mlá "V Semaforu dobře
dí a plná výsměchu vče
poroval jejich boj za zís ho tajemníka ÚV KS Vý dého půl roku.
páteř.
začali, v podstatě to dob
kání samostatnosti ...” A chodního Německa Wal- — Jarní bouře způsobily
rejším
"revolucionářům”.
ře dělají, a najednou je
Čs. výbor obránců míru tera Ulbrichta. Z česko velké polomy, zvláště na Svobodně a dějepisně
V Hradci Králové u- taková - řekněme nepří
zaslal mezinárodnímu kon slovenské strany se rozho Šumavě. Padlo 400.000
Svobodné
slovo
zase
vedli "Kata a blázna” ve zeň osudu, abych nejme
gresu za svobodu špa voru účastnili tajemník Ú- krychlových metrů dřeva,
nělského lidu v Římě te V KSČ Koucký a před což je asi 40% roční těž přineslo fejton, který při starém rouše Osvoboze noval Ústřední národní
legram, v němž přeje špa nosta presidentovy kance by. Jsou obavy, že lesy pomněl čtenářům pořadí ného, Werich uvedl v
výbor - zbavila praco
nělskému lidu v jeho láře L. Novák. Slavnostní budou napadeny kůrov her Osvobozeného divad
FEC/Č/AP la a přinesl poznatek, že pražském divadle ABC viště . . .”
hrdinném boji za osvobo- ho oběda na Ulbrichtovu cem.
(bývalé Osvobozené) ne
Mladé osvobozené di
Vest Pocket Revui pořá jednu jen lehce přičísnu
PŘIPRAVUJETE
SE
NA
CESTU?
dal "Spolek bývalých žá tou hru Osvobozeného, vadlo je ještě daleko od
ků čs. oddělení na fran filmová kritika se roz toho být opravdu osvo
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt couzských lyceích v Di- plývala nad filmovým bozeno. Mezitím Jan
Werich
přepracovává
jonu”.
zpracováním (Werich -

GREYHOUND TOURIST BUREAU
138. ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825

Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Řio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách. £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

Jan Mikota, autor fejtonu ve Svobodném slo
vě pak dále poznamenal,
že veliký vliv na činnost
Osvobozeného
divadla
měl Julius Fučík.
V dalším odstavci pak
pravil: "Kdysi skutečně

"Kata a blázna” na "sou
- Brdečka - Frič) "Go
časné poměry” (viz rá
lema”.
meček) .
Dvojí důvod
Je to nostalgické ju
Hry
Osvobozeného bileum Osvobozeného di
jsou hrány po celém vadla. Plné minulosti.
Československu ze dvou Ale ne bez nadějí.
důvodů: především proM. Zvára, USA
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-4-

Československý uprchík poctěn velkou
kanadskou novinářskou cenou
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DOMOVA

Lubor Zink - nejlepší
kanadský úvodníkář v roce 1961

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE

D. G. Lupínková

393 GEORGE ST., SYDNEY
ny ještě nepochopily
Telefon BX 2316
podstatu dnešního zápa
su demokracie s komunis
mem, a že lhostejnost ka ní politikou, v knižní for
Když přijel do Kanady
nadských novin k mezi mě s názvem: "Pod ato- a žádal o redaktorské
národním problémům se mickým mrakem" (Un- místo, bylo mu řečeno,
vyrovná netečnosti brit der
the
Mushroom že nejdřív musí získat
ského tisku před druhou Cloud) a letos na pod "kanadské” zkušenosti.
světovou válkou.
zim vydá kanadské na
Zdá se, že zatím získa
Letos v lednu vydal kladatelství Longman je li alespoň někteří Kana
Lubor Zink utíkal z
O povaze zápasu
napomáhají komunismu.’’ Brandon Sun soubor
ho první anglický román ďané jisté zkušenosti čes
Československa dvakrát.
Lubor Zink také pro Zinkových úvodníků, za "Vykořenění” (The Up- koslovenské. A ocenili je
"Snažím se zobrazit po
Poprvé v roce 1939 po
BS
vahu zápasu mezi svobo hlásil, že kanadské novi- bývajících se mezinárod- rooted).
smutném
17. listopadu,
dou a tyranií. (Mé člán
kdy nacisté zavřeli vy
ky - pr.) jsou založeny na
Indonézie, Itálie a pivní politika
boditel” Sukarno, ale po
soké školy.
osobních zkušenostech,
zuby vyzbrojená armáda
Stručný životopis
které jsem získal, když
ministra národní obrany
Nasutiona. Čím déle trvá
Dostal se přes Maďar jak nacisté tak komunis
"zápas” o Novou Guineu.
sko a přes Balkán na té převzali moc v demo
Člověk, hlavně je-li rodu mužského, se rád zabývá politikou. Na udá
tím větší jsou naděje ko
Střední východ, kde kratickém státě”.
losti kolem sebe si obyčejně vytvoří "životní” názor, který pak v hospodě
V úvodnících, které se
munistické strany na pře
vstoupil do tvořící se čs.
nebo v jiné společnosti vzdělanců hájí do poslední kapky krve, koňaku nebo
vzetí moci. Její vůdcové
armády, se kterou pro týkají kanadského živo
co se právě pije.
žádají pod zástěrkou bo
dělal tragické zhroucení ta, zastává Zink pokro
Nejsložitější mezinárodně - politické problémy, o něž si rozbíjejí hlavy
francouzské fronty, a byl kovou sociální linii. Je šiky školených diplomatů, řeší nonšalantním lusknutím prstů, neboť pracuje je proti holandskému ko
lonialismu vyzbrojení "li
mezi těmi, kteří se dosta přesvědčen, že v kanad podle neomylné šablony.
du”, jinými slovy ko
ském hospodářském ži
li do Anglie.
Hledání původce řešené krize je podle té šablony docela jednoduché.
V Anglii byl jednou z votě je ještě příliš mno V úvahu obyčejně připadá jenom pět podezřelých: komunisti, Němci, Ame munistů. Každá zbraň,
která se tak dostane do
prominentních postav ve ho zbytků "dravého li ričani, zrádný Albión a Židi.
rukou toho "lidu”, zna
Svazu čs. studenstva v beralismu” 19. století, a
Pravý vinník je isolován mezi pátým a šestým pivem, zatím co vyřešení
zahraničí, a měl podíl na snaží se zmírnit napětí v politického gordického uzle v potazu kráčí obyčejně ruku v ruce s pivem mená, že se zmenšují vý
tom, že se 17. listopad třídním boji mezi zaměst devátým. Odsouzené straně je vyměřen trest bezodkladného zničení ato- hody generála Nasutio
na, které spočívají v úpl
stal mezinárodně uznáva navateli a dělnictvem:
mickým ohněm. Vynesení rozsudku je ovšem provázeno resignovaným po
né kontrole brannosti.
"Chci ukázat, že jediná
ným Dnem studenstva.
krčením ramen, že na tak důmyslné řešení "pitomci ve Washingtonu nebo
možnost,
jak
zachovat
Po válce se stal úřed
Protože pak je mimo
Londýně” stejně nepřijdou, a že nám tedy bude dále nésti kříž neznalosti
níkem ministerstva zahra slušně fungující hospo- vyšších činitelů.
každou pochybnost, že
ničí. Jakmile se komu dářský systém a přitom
je indonéské převzetí
Komunismus
Zkrátka, jak by řekl ska. Na druhé straně se
nisté dostali k moci, byl zachovat politické svobo
Nové Guiney jenom ovšak
nedala
přehlédnout
Poláčkův
Načeradec,
po

proti armádě
propuštěn a hrozilo mu dy jednotlivce, leží v har
tázkou času, bylo by nej
monické spolupráci za litičtí direktoři nám to ani zaostalost Papuánců,
zatčení.
lepší, kdyby k němu do
Mezi
komunistickou
ani prokázaná neschop
zodpoví.
Dostal se s manželkou městnavatele s dělní
šlo hned.
stranou
a
státní
mocí
ne

nost
indonézské
vlády,
Pivní politika
(rozenou Nechvílovou - kem.”
která se těžce potýká se stojí v Indonézii "osvo- (Pokračování na str. 6.)
Bojuje proti zastara
- význačnou předváleč
Exponenty zmíněného svými domácími problé
nou tenistkou) do Ně lým zřízením místní stát procesu jsme doma znali my.
PARODIE Z VÝSTŘIŽKŮ
mecka, odkud odjel nej ní správy a za postátně jako "pivní politiky”.
Příklad Indonézie
ní
školství.
prve do Anglie.
Ten název zahrnoval li
Pro každý časopis je důležité mít dopisovatele
Politické kredo
Došli jsme tedy k roz
di, kteří získali svou hlu
Tři roky pracoval v
(pokud možno vlastního). Musíme se přiznat, že
Londýně pro mezinárod
O svém vysloveně pro bokou znalost meziná hodnutí, že indonéský nám náš vlastní dopisovatel zaslal tragické torso
ní zpravodajskou službu tikomunistickém postoji rodních problémů bedli nárok znamená jenom věcičky, která byla otištěna v literárním měsíčníku
British Broadcastig Cor- však říká: "Přes mé o- vým studiem tučných ti záměnu jednoho kolo Plamen (duben 1962) pod názvem "Šest rozhně
nialismu za druhý a s
poration, pak odjel zpát sobní zkušenosti s komu tulků večerníků.
vaných”. První zklamání bylo v tom, že ze šesti
ky do Německa, tento nismem si nemyslím, že
Faktem ovšem je, že ohledem na prokázané rozhněvaných zaslal odpovědný dopisovatel tři.
kráte jako hospodářský a jsem zaujat. Snad je to se tím druhem politiky schopnosti či neschopnos Druhé zklamání spočívalo v tom, že nezvíme jmé
politický poradce americ jenom proto, že cítím do určité míry tak trochu ti sporných stran jsme se no zasloužilého parodisty, který je zodpověden za
ké vojenské správy. V nutnost objasnit úkladné zabýváme všichni. Pivní rozhodli pro zachování
další:
amerických službách zů metody komunismu.
politika znamená politic stávajícího stavu věcí.
ROMÁN MLÁDEŽNICKÝ
stal až do roku 1958.
A ačkoli útočím na kou povrchnost. Zname
Tak nějak jsme si uVážení
soudruzi,
Jako úvodníkář Bran- komunisty, nikdy jsem ná, že se ukvapeně za tvořili "definitivní” obráje třeba našim mladým do rukou knihu takového
don Sunu se snažil bur neměl nejmenší sympatie kousneme do určitých zá zek, který bylo možno obsahu, který by jim pravdivě otevřel oči — námět
covat Kanaďany, aby s pravicovými extrémisty, věrů, aniž bychom měli hájit jak u piva, tak na aby byl vzat z tvrdého života let předmnichovské
prohlédli způsoby komu s McCarthyisty nebo čle dost faktů, které by nás stránkách našich časo republiky, ze života mladých lidí, menších, až těch
nejmenších. Pokusila jsem se o vytvoření takového
pisů.
nistického pronikání a ny Společnosti Johna k nim opravňovaly.
románu. Vydejte tuto knihu poznání, patří do rukou
podvratu. V interviewu Birche, o nichž se domní
Každý názor je však našich mladých lidí, aby nepropadli otravnému jedu
Termín pivní politiky
vám, že ve skutečnosti se tedy na nás vztahuje jenom součtem známých našeptávání. Dejte ji do rukou matkám. Nechť o ní
o tom řekl:
mluví se svými dětmi....
do té míry, že téměř faktů a nám některá dů
*
*
*
ležitá
fakta
úplně
ušla.
všichni holdujeme poli
Provádíme veškeré práce optické
Zhasnul světlo a v nastalé tmě se k ní přiblížil.
tické povrchnosti.
To neznamená, že by Šepot jeho slov zněl jako syčení hada uzamčenou
přesně, rychle a za levné ceny
se
teď dalo souhlasit s místností. Ne! Pronesla odmítavě: Nikdy se vám do
Praktické příklady to
brovolně nevzdám! Hovořila k němu vzrušeným hla
nejlépe osvětlí. Když se posedlým mesiášem Su- sem. Chci, abyste věděl, chci, abyste znal můj názor
2. poschodí
před nás na stránkách karnem více než kdy na vše, čím jste mne omámil. Nyní již znám vaše
pravé úmysly. Chcete mne vydírat, vyhrožujíc mi
6 A Elizabeth St. denního tisku dostal po předtím. Náš názor na prozrazením mé minulosti! Budu žít po vašem bo
prvé problém indonéské- problém Nové Guiney se
Melbourne - City ho nároku na holandskou však musí přidáním no ku, avšak ne jako žena nebo jako milenka. — Šly-šela, jak se tiše zasmál jejím slovům. Nenaléhal již
Telefon MF 3256 Novou Guineu, nezdál se vých skutečností nutně aby mu byla po vůli. Vyčkal v klidu na svém loži,
změnit. Hlavní vliv na tu až zjistil, že spí. Potom se k ní tiše připlazil a vy
nám nijak obtížný.
Z našeho antikoloniál- změnu má vnitropolitická konal to, co mu bylo odepřeno. Neměla sil se bránit.
Přijímáme objed
Pouze tma byla jí svědkem, že se mu nepodala do
ního cítění vyplývalo, že situace Indonézie, o níž brovolně........
návky také poštou jsme se nemohli postavit jsme nebyli dost dobře
Časné ráno ji zastihlo unavenou a vysílenou. Vsta
la, aniž zakryla šatem svého županu obnažená ňadúplně na stranu Holand- informováni.
19. května bude v Torontu udělena státní novinářská cena za nejlepší sérii úvodníků v roce 1961. Byla letos přiřčena úvodníkáři listu
Brandon Sun Luboru Zinkoví za "účinné” úvodníky, které jednaly o
"podstatných” a "významných” tématech. Zinkovy úvodníky se zabý
valy jak kanadskými tak mezinárodními problémy. Porota posuzovala
Zinkovy články z hlediska "jasnosti stylu, záživnosti, logiky a dosahu,
jakým ovlivňovaly čtenáře”. Lubor Zink získal v předcházejících dvou
letech tři menší novinářské ceny. Jeho úspěch je tím pozoruhodnější,
že přijel do Kanady teprve nedávno, v únoru 1958.
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OMYLY POVRCHNOSTI

DVACÁTÝ ČERVENEC
J u n
(Pokračování)
Berlínské středisko spiknutí vypracovalo politic
ký program, který hodlalo uskutečnit po svržení hit
lerovského režimu. Jeho konečnou versi formuloval
bývalý vyslanec ve Vatikáně von Hassell, který se
měl stát ministrem zahraničí v připravované vládě.
Měl 10 bodů, z nich prvních osm bylo obžalobou
nacistického režimu jak po stránce mravní tak mo
censké. Devátý bod programu proklamoval opatření,
jež hodlala provésti nová vláda. Opatření obsahovala
především rozpuštění NSDAP, SS a SA, zabavení
majetku těchto organizací a majetku jejich předáků,
zřízení konstituční rady v čele s ministrem vnitra,
která by prozkoumala možnosti rekonstrukce hospo
dářského a politického života. Ministerstvo spravedl
nosti mělo provést důkladnou očistu soudnictví, mi
nisterstvo školství se mělo starat, jak obnovit svo
bodu učení. Německu měla vládnout na přechod
nou dobu, regentská rada, které měla branná moc
ihned složit přísahu věrnosti. Na přechodnou dobu
měla být hospodářská základna Německa ponechána
beze změny, Německo mělo pokračovat ve válce tak
dlouho, až “bude zajištěna existence, svoboda a bez
pečnost Německa”.
Mírové podmínky si pak spiklenci představovali
takto:
1. Zachování národnostního principu při revi
dování mapy Evropy.
2. Obnovení nezávislosti Polska a Československa.
3. Všeobecné omezení zbrojení.
4. Obnovení mezinárodních hospodářských styků.
5. Všeobecné uznání těchto zásad všemi evrop
skými státy: a/ křesťanské morálky, b/ právní jistoty ve veřejném životě, c/ sociálního pokroku, d/
kontroly státní moci lidem, e/ svobody myšlení, svě
domí a bádání.
Od samého začátku bylo protihitlerovské spik
nutí silně handikapováno dilemnatem, ve kterém se
němečtí demokratičtí nacionalisté ocitli, jakmile Ně
mecko vstoupilo do války. Až do samého tragické
ho konce spiknutí se nemohli jeho vedoucí dohodnout na tom, jak a s kým uzavřít mír. Atentát 20.
července 1944 byl. proveden hlavně proto, že většina
jich viděla, že Německo se ocitlo v beznadějné vojenské situaci, a že se musí stát něco drastického,
aby Německo bylo zachováno jako státní celek. City
spiklenců shrnul von Hassell ve svých pamětech,
které se náhodou zachovaly téměř kompletní, takto:
“Situace většiny jasně myslících a informovaných
Němců je dnes, kdy jsme ve víru světové války,
Skutečně tragická. Milují svoji zemi. Cítí jak
vlastenecky tak sociálně. Nepřejí si vítězství, ale
tím méně si přejí velkou porážku. Bojí se dlouhéválky, ale nevidí z ní východisko.. To hlavně proto,
nevěří, že vojenské vedení má dostatek představivosti a vůle převzít zodpovědnost v rozhodujícím
okamžiku.”
Historie ukázala, že von Hassell správně odhadl
morální kvality německé generality. Když přišlo do
tuhého, měli spiklenci k disposici jediného polního
maršála (von Witzlebena), a ten byl ještě k tomu na.
pensi.. Na celkové katastrofální bilanci nemění nic
ani skutečnost, že spiknutí bylo v hodině jedenácté
čirou náhodou zbaveno prestiže a služeb maršála
Rommela. Je historicky prokázáno, že Rommel se
spiknutí účastnil, a že byl ochoten se stát jeho vo
jenským velitelem. Naneštěstí byl tři dny před aten-

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Do Parmy v Itálii přijela čs. divadelní skupina
universitních studentů. Vídeňská Die Presse ozná
mila suše: “O právo po
litického asylu požádala v
Parmě čs. občanka Ivona
Zelenková”.
— Universita v Tucsonu,
Arizona, pozvala náčelnici
Americké obce sokolské
Miladu Prchalovou, aby
pro profesory tělocviku
uspořádala seminář o Tyr
šově tělovýchovné sou
stavě.
— Ústředí klubů americ
kých žen ve státě Iowa
udělilo vyznamenání za
obětavou a záslužnou činnost sokolské pracovnici
Marii Vítkové, která uspořádala v posledních letech
na 800 protikomunistic 
kých přednášek.
— Bývaly plk. gšt. Oskar

Pejša ukončil tříleté stu
dium malířství na umě
lecké akademii v Mineapolis. Byl mu udělen titul
mistra krásných umění.
— Na slavnosti Velkořádu
ČSA státu Illinois prohlá
sil předseda výkonného
výboru F. J. Vodrážka, že
Jednota ČSA má přes
50.000 členů a 18 miliónů
dolarů jmění. Sjezd Jed
noty čs. spolků v Americe
bude v srpnu tr. v Chicagu.
— Generál Václav Vlček
oslavil v Montrealu 65.
narozeniny.
— Prof. Václav Hlavatý
je mezi sedmi profesorv
Indiana university, kteří
byli poctěni '“profesurou
se zvláštním posláním”.
V odůvodnění se praví, že
jeho “matematická inter
pretace relativity patří

(Pokračování se str. 4 )
V sázce není holand
i u s
ská Nová Guinea, jak
tátem těžce zraněn, když jeho vůz byl ostřelován jsme se domnívali. V
spojeneckou stíhačkou. Spiklencům zůstala věrna jen sázce je Indonézie.
hrstka generálů. Mnoho bylo ovšem těch, kteří byli
Příklad Itálie
ochotni vyčkat, až jak to dopadne.
To byl jeden příklad
Ale nejen válečná situace poháněla spiklence k
rozhodujícímu kroku. Himmlerův Sicherheitsdienst naší politické povrch
věděl o spiknutí víc, než se spiklenci domnívali. Prv nosti.
ní cenný úlovek se podařil Gestapu už v roce 1943,
Jiným příkladem cel
když se do jednoho z berlínských spikleneckých
kroužků vetřel agent provokatér. Dr. Reckse byl kem logického a přece
rodem Švýcar. Při zavřených dveřích vedl zuřivé nesprávného posuzování
protinacistické řeči. Příslušníkům kroužku, mezi ni politického problému je
miž bylo především mnoho členů “kreisauského par
lamentu” hraběte Moltkea, se dr. Reckse nabídl, že Itálie.
Naše reakce k tzv. "ojim propašuje do Švýcarska zprávy a dopisy. Vše
chen písemný materiál pak předal Gestapu, které tevření do leva”, tj. čás
postupně pozatýkalo všechny účastníky nešťastného tečné spolupráci křesťan
večírku. “Kreisauský parlament”, který s provedením
atentátu neměl nic společného, byl tím zlikvidován. ských demokratů s často
Druhou strašnou ranou spiklencům byla aféra s souputnickými socialisty
představiteli podzemní komunistické strany, kteří Nenniho, byla vždycky
se domáhali spojení se skupinou Beck - Goerdeier - téměř pudově záporná.
- Hassell - Stauffenberg. Stauffenberg sám komu
Ale na druhé straně,
nistům nedůvěřoval, / ale na naléhání svých socia
taková
reakce tkvěla v
listických přátel povolil jejich schůzku s komunisty.
Stauffenbergovu skupinu na této schůzce zastupo zásadě v neznalosti urči
vali socialisté Reichwein a Leber, zatím co komu tých skutečností. Zákla
nistické podzemí vyslalo soudruhy Jacoba, Saefkowa dem italských potíží je
a Rambowa. Pouze první dva byli známi jako ko
munisté. Soudruh Rambow byl agent Gestapa. totiž nedostatek jistých
Všichni účastníci schůzky byli okamžitě zatčeni. Le reformních opatření, k
ber, Reichwein, Jacob a Saefkow byli po atentátu nimž se vládní křesťanští
popraveni.
(Pokračování příště) demokraté v koalici s
mezi největší úspěchy lid
ského ducha tohoto sto
letí”.
— V Heimekirchu v Ně
mecku zemřel čs. exulant
plk. duch, služby Mons.
Gustav Šuman;
— V Ottawě v Kanadě by
la založena nová sokolská
jednota, Prvním starostou
je bývalý poslanec Ota
Hora.
— Čs. národní sdružení v
Kanadě pořádalo 6. květ
na slavnostní oběd na po
čest nových mistrů světa
v krasobruslení, Otty a
Marie Jelínkových. Oběda
se zúčastnili zástupci ka
nadské vlády, parlamen
tu a města.
— Operní zpěvák Pavel
Ludikar oslavil ve Vídni
80. narozeniny.
— Helena Hrabíková od
jela z Janova do USA a
byla jmenována docent
kou moderních jazyků a
literatur na Rosary College v Chicagu.
— Dr. L. Pospíšil je do
centem češtiny na univer
sitě v Oregonu, USA.
— Klub “T. G. Masaryka”
v Limě v Peru má tento
výbor: předseda J. Bauman, místopř. S. Neuman,
jednatel J. Ledvinka, po
kladník A. Holub, dále V.
Křivancová - Svidenská, A.
Dvořák, V. Svidenský a
J. Šindelář.
— Přednosta fakulty slovanských jazyků na Vanderbildtově universitě v
Nashville, Tenn., Josef
Ryšan, byl pověřen vede
ním zvláštních kursů rus
kého jazyka a studií Sovětského svazu. Kurs fi
nancuje federální vláda.
— Jaroslav Šustar byl
jmenován profesorem žur
nalistiky na Point Park
College v Pittsburghu.
— Český misionář Chrysostom Mastík vydal v USA hektografovaný sešit
“Pod lucernou Diogenovou”. Obsahuje misionář
ské zkušenosti z nejrůz
nějších koutů světa.
ČS/SVU/Č/F

pravicovými
stranami
nikdy nemohli rozhou
pat. Co nám tedy uniklo,
byl prostý fakt, že se při
nynějším politickém se
skupení Itálie dají takové
reformy uskutečnit je
nom s Nenniho parla
mentní podporou.
To je další příklad na
ší politické povrchnosti,
a dalo by se jich uvést
mnohem více.
Co z toho všeho vy
vodit? Melbournský poli
tický komentátor Wilkie
píše často proti naší srsti.
Vždycky správný je však
název jeho komentářů.
Říká jim "As I See It”
(Jak já to vidím).
Nic nemůže lépe vy
stihnout pravou podstatu
politického komentáře,
který není ničím jiným,
než jedním subjektivním
názorem, jedním vodít
kem a pobídkou k hle
dání dalších platných
faktů.
-kw-

obstará E S & A banka
Uvažujte o výhodách pohodlné a rychlé bankovní služby všeho druhu
pro celou Vaší rodinu. V kterékoli filiálce E. S. & A. banky máte
k disposici moderní bankovní službu včetně * spořitelny * šekových
účtů * vkladů na výpověď s vyšší úrokovou sazbou * financování
splátkových obchodů prostřednictvím Esanda Ltd. * úplné cestovní
služby pro cesty po Austrálii i do zahraničí * zprostředkování nákupu
akcií v investičních společnostech kontrolovaných E. S. & A i jiných.
Podrobnosti si vyžádejte u ředitele nejbližší filiálky E. S. & A. banky,
který Vás bude ochotně informovat o všech detailech služeb, posky
tovaných E. S. & A. bankou.
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Dopisy redakci:
NÁRODNÍ RADA ŽEN DĚKUJE
Výkonný výbor Národní rady žen svobodného
Československa v New Yorku děkuje Vám všem,
kteří jste svým darem pamatovali o vánocích 1961
na naše děti, nemocné a staré čs. uprchlíky v Ně
mecku. Ohlas na naši výzvu a rozeslané vánoční líst
ky byl potěšující. Obdržely jsme dary od 1.326 osob a do Německa zaslaly okamžitě 1.100 dolarů.
Byly zakoupeny potravinové balíčky v hodnotě 10
dolarů za DM 3.992,23. Všichni obdarovaní jak da
rem peněžním tak potravinovým balíčkem CARE
nám potvrdili příjem a vypsali svůj dnešní zdravotní stav a sociální situaci.. .
Námět vánočních lístků nám byl darován aka
demickou malířkou H. Hladíkovou a všechna práce
s akcí byla dělána dobrovolně a s oddaností. Přij
měte ještě jednou od nás upřímný projev vděčnosti
za Váši obětavost a krajanskou lásku, kterou jste
svou štědrostí a soucitem s nešťastnými obětmi na
šich obtížných časů tak významně prokázali.
B. Papánková,
L. Drobílková - Dvořáčková,
předsedkyně
jednatelka

DESTALINISACE VE SPORTU
Věru, dějí se to divné věci v čs. sportu a sportovním tisku! Na Hod Boží velikonoční dopoledne
se necháš zlákat plakáty a oznámeními v tisku a
jdeš na důležité utkání v házené žen mezi Sparta
kem Sokolovo a Spartakem Praha Stalingrad. Sle
duješ pečlivě celý průběh a musíš ocenit pěkný
výkon družstva Spartaku Praha Stalingrad. Chceš
si pak přečíst odborný referát o tomto vrcholném
střetnutí čs. házené, ale zarazí tě už nadpis článku:
"ČKD na cestě k mistrovství titulu v házené”. Ne
mýlíš se, příteli! Byl jsi skutečně na utkání Spartaku
Praha Sokolovo se Spartakem Praha Stalingrad, ale
v časovém rozpětí mezi Hodem Božím velikonočním
a příštím vydáním Rudého práva se něco stalo, co
brzy pochopíš. Funkcionáři zasedali a, aniž by tě
seznámili se změnou, přejmenovali prostě Spartak
Praha Stalingrad na ČKD Praha. Však jim to také
trvalo, než se rozhoupali... A tak už v pátek 27.
dubna neprohráli fotbalisté Slovana Bratislavy se
Spartakem Praha Stalingrad, ale — jak oznámil i
pražský rozhlas — s ČKD Praha. Zní to lépe a neudělá to přece jen tolik ostudy při zájezdu vršovic
kých fotbalistů do zahraničí ... Pro všechny staré
fotbalové fanoušky však ani tato změna nic nezna
mená. Pro ně se klub nepřestal jmenovat Bohemians.
K. J.
VÝŇATEK Z DOPISU Z USSR
... Nesmím jíst vepřové. To mi konečně nedělá
potíže. Prodává se tu jen jednou týdně a ani tehdá
se nám nechce do fronty pro kousek masa a poslou
chat tu nenajedenost lidskou. A potom — ta vepřo
vá je jen z mladých prasátek ...
... Werich má slušné příjmy, žije si blahobytně,
je stále populární, ale ne tak, jak kdysi byl. Chybí
mu Voskovec a hlavně Ježek. Hraje s Horníčkem,
ale to již není ono ...
XY

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 3. června 1962
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
Jídlo (též domácí jaternice) — Pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

SOKOL

SYDNEY

— V rámci oslav stoletého výročí založení Sokola
připravujeme sokolskou výstavu,. která bude otev
řena 7. července 1962 v Maccabean Hall. Prosíme
všechny, kdo mají jakékoli vhodné předměty na
výstavu — sokolské fotografie, diplomy, knihy pla
kety, tiskoviny, plakáty, sokolské úbory atd. — aby
nám je laskavě zapůjčili. Uspořádáním byl pově
řen br. Čtvrtečka (tel. 31 - 1288). Adresa jednatele.
L. Prokop, 2 Alfred St., Woolwich, NSW.
— Na poslední své schůzi jmenoval výbor novým
vzdělavatelem jednoty br. L. Kučeru.
— Vyzýváme všechny členy naší jednoty, aby se v
sobotu 19. května tr. zúčastnili prohlídky pozemku
(36 akrů), který jednota hodlá zakoupit. Pozemek
je za městem Picton. Sraz všech účastníků mezi 9.
a 10. hod. u p. Slavíka v Leppingtonu, odkud bude
odjezd na pozemek přesně o 10. hodině dopolední.
—Cvičí se každý pátek ve Fort Street Girl’s Hign
School, a to žactvo 7 - 8 hod., dorost a členstvo
8 - 10 hod. večer. Tělocvična je plně vybavena ná
řadím.
S. V.

VALNÁ HROMADA
Československé národně sdruženie vo Viktorii ko
ná svoju XII. riadnu valnú hromadu v sobotu dňa
19. mája 1962 o 20. hod. vo Foresters Hall, 168-170
Latrobe Street, Melbourne - City.
Na programe bude zahajovací preslov předsedy a
zprávy funkcionárov o celoročnej činnosti. Ďalej
budú převedené volby nového vedenia sdruženia na
budúce ročné údobie a bude rozprava a debata o
prehl’benie a rozšírenie celkovej činnosti sdruženia.
Členstvo a priaznivci sdruženia sa žiadajú, aby
sa dostavili na valnú hromadu v čo najväčšom počte
a takto prejavili svoj záujem o náš exilový a národný život v Mebourne.
Výbor

skutečném odkazu Karla
Čapka, Jiří Škvor z Mon
trealu o humanismu a de
mokracii v české litera
tuře, Milada Součková o
Jaroslavu
Vrchlickém,
Petr Demetz o spisova
teli Janu Čepoví, Jan
Tumlíř o spisovateli v
exilu, Miloslav Zlámal o
poesii moderního Sloven
ska a Jiří Pistorius o ně
kterých českých motivech
ve francouzské literatuře
XX. století.
Další přednášky byly
z oboru práva a národní
ho hospodářství. Předse
dal jim dr. Vratislav Bušek z New Yorku, který
sám přednášel o čs. ústa
vách. Jednotlivé před
nášky měli: Adolf Pro
cházka, John G. Lexa,
SWISS TRAINED
Jaroslav Jíra, Jan M.
WATCHMAKERS
Novotný, Jaroslav G.
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney Pollach (o Englišovi),
tel. BL 3970
Antonín Cekota (o Ba
19 York St.
ťovi, průkopníku samo
(vchod z Wynyardu)
správy v průmyslu), dá-

SPORT V AUSTRÁLII
KOPAN Á

V

SYDNEY

PRAHA — YUGAL 4 :4 (2:1)
Praha prohrávala 12 minut před koncem 4:2, ale
ještě dokázala vyrovnat. Jugoslávci, kteří dosud by
li bez bodu, byli rychlejší a nebezpečnější, ale ke
konci odpadli. Praha celkem zklamala. První branku
vstřelil ve 13. minutě W. Tamandl, ale Yugal brzy
nato vyrovnal. Scheinflug ještě před poločasem sko
roval, a po přestávce přišli na řadu Jugoslávci s
třemi brankami. Vyrovnávací branky Prahy dali
H. Ninaus a W. Tamandl (4 minuty před koncem).

PRAHA — AUBURN 3 : 2 (2:1)
Praha podala v prvním poločase výborný výkon,
ale vytěžila jen jednobrankový náskok. Auburn se
ujal vedení v deváté minutě brankou z penalty, a
Praha oplatila okamžitě dvěma brankami Jonese a
Hoarea během tří minut. Auburn vyrovnal ve dru
hé půli, ale Praha si zajistila vítězství brankou Jo
nese tři minuty před koncem hry. Nejlepší hráči
byli W. Tamandl a E. Ninaus.
Praha je po pěti kolech čtvrtá se 7 body. Tabulku
vede bez ztráty bodu Baumgartnerovo muž
stvo APIA.

KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA — J. U. S.T. 0:3 (0:2)
Slavia hrála v prvním poločase proti silnému vět
ru, a hned ve třetí minutě dostala nešťastnou vlast
ní branku, když Berry stočil míč do sítě. Mužstvo
hrálo dobře a útok výborné kombinoval, ale zmařil
několik dobrých šancí. Haasz nastřelil ze dvou met
rů břevno a David na levém křídle zkazil, co se
dalo. Jugoslávcům se před poločasem podařilo Ještě
skórovat, a Slavia ve druhé půli hrála bez zájmu.
Jugoslávci si vítězství zasloužili, protože hráli s chu
tí a účelněji a dobře se uvolňovali. Haasz nepro
měnil před koncem penaltu.

SLAVIA — MELBOURNE 1 : 2 (0:1)
Slavia nastoupila bez Angstenbergera, Cooka (zra
něni) a Drdy a podala dosud nejslabší výkon sezóny.
Útok hrál bez zájmu a nezmohl se na jedinou kloud
nou akci. Teprve v poslední vteřině zápasu skóroval
Engelbogen z penalty. Melboume hrál poslední půl
hodinu o deseti hráčích, ale přesto měl více ze hry.
a zasloužil si větší vítězství. Pochvalu zaslouží jen
výborný Barotajs a Glennie s Berrym, kteří se sna
žili až do konce.

nyní v zahraničí. SVU
vydala k sjezdu dále ně
kolik publikací: anglic
SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
kou studii historie a ny
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
nějšího stavu českého a
slovenského periodického
tisku v zahraničí z pera
red. V. N. Dubna, český přehled kulturního
le Jan M. Michal a La přednášel o vědeckých přínosu Čechů a Slováků
dislav K. Feierabend (o výzkumech prof. Dvor- v Latinské Americe z pe
čs. obilním monopolu). níka, Theodor Procház ra F. C.. Štěrby a ang
Přednáškám z oboru ka o české historiografii lickou studii příčin čs.
krásných umění předse po Palackém, Howard tragedií z let 1938 a 1948
dal hudební skladatel K. Kaminsky o náboženství z péra A. Heidricha.
B. Jirák z Chicaga. Před husitského Tábora, Jaro
Mimo to SVU připra
nášeli: Edith Vogl Gar- slav Němec o českých tis vila přehledný seznam
rettová z bostonské uni kařích v XV. století atd. českých a slovenských
V souvislosti se sjez knih vydaných ve svo
versity o vlivu českých
hudebních
skladatelů dem čs. vědy a kultury bodném světě po roce
XVIII. století na vývoj ve Washingtone bylo u- 1948, tištěný anglicky
klasické hudby, Svatava spořádáno několik jiných (výtah z přednesených
Jakobsonová - Pírková o podniků. Tak Knihovna přednášek a podobné ma
Janáčkovi a o moravské amerického kongresu u- lé publikace). Některá
a slezské lidové hudbě, spořádala výstavu čes vydavatelstva českých a
dále přednášeli Helmut kých a slovenských knih, slovenských časopisů v
Krommer z Bostonu, Jan jakož i starých českých a zahraničí poslala organi
zátorům sjezdu zásilky
Zach z Oregonu, Moj slovenských tisků.
mír S. Frinta z Metro V hotelu, kde se sjezd ukázkových čísel, která
politního musea umění v konal, zorganizovala wa byla rozdána účastníkům
pracovní sjezdu v zájmu propaga
New Yorku a Jaroslav shingtonská
skupina SVU dvě zvlášt ce českého a slovenského
Šejnoha z Toronta.
Konečně přednáškám ní výstavy a to: výstavu tisku ve svobodném svě
z oboru historie a poli českých a slovenských tě.
Kromě přednášek mi
tických věd předsedal publikací na svobodném
proresor dr. František západě v letech 1948 - mořádné vědecké úrovně
Schwarzenberg z Loyo- - 1962 a výstavu českého zejména dva sjezdové
lovy university v Chica a slovenského periodic projevy budou mít trva
gu. Dp. Ludvík Němec kého tisku, který vychází lou hodnotu. Je to pře-

Sjezd SVU ve Washingtonu
(Pokračování se str. 5)
v Baltimore, Md., Kamil
Neumann ze Schenectady, N. Y., Daniel Kubát
z Potsdamu, N. Y., Jiří
Nehněvajsa z pittsburgské university a Erazim.
V. Kohák z bostonské university.
Přednáškám z oboru
literatury a literární kri
tiky předsedal prof. dr.
René Wellek z Yaleovy
university v New Heaven, Conn. Sám měl mi
mořádně
významnou
přednášku o úpadku
dnešního literárního bá
dání v Československu.
Dále přednášeli prof.
William Harkins z Columbijšké university o
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HLAS DOMOVA

devším zahajovací projev odstupujícího před
sedy SVU dr. Václava
Hlavatého, který hovořil
o důležitosti organizace
čs. vědy a umění v zahra
ničí v zájmu kontinuity
svobodné české a sloven
ské kultury.

Posléze nový předse
da prof. dr. René Wellek promluvil na banke
tu o poslání českých a
slovenských vědců a kul
turních pracovníků v za
hraničí, kteří mají podle
jeho slov před sebou dů
ležitý úkol: rozšiřovat
znalosti o čs. kultuře me
zi jinými svobodnými ná
rody a udržovat, oživo
vat a obohacovat tradice
svobodné čs. kultury, je
jíž vývoj byl zešněrován
komunistickou diktatu
rou.
-vn- Washington
DÁMSKÁ
KREJČOVÁ
s dlouholetou pražskou,
pařížskou a londýnskou
praxí
šije šaty všeho druhu a
opravuje

11 Illawarra Rd.,
HAWTHORN, VIC.
Telefon 81 1743

14.5. 1962

HLAS DOMOVA
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel Janovský,

Mnichov

HLEDAJÍ:

Jiřího Kleina nar. 17.2. 1939 - nutné. Dopisy v redakci mají: Vladimír Prager, Eugene Svoboda a
Vladislav Fidler.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Američan Dave Tork ve skoku o tyči 4,92 m

TYČKAŘSKÁ INFLACE V USA
O největší senzaci posledního dubnového weekendu se postaral 271etý poručík amerického
námořnictva Dave Tork, který na lehkoatletických závodech v kalifornském Walnut vytvořil no
vý světový rekord ve skoku o tyči. Dave Tork, který skáče jako většina amerických tyčkařů s no
vě upravenou tyčí z umělé hmoty, nazvané "Fiber Glass”, zdolal laťku na 4,92 m, čímž zlepšil
dosavadní neoficielní světový rekord svého krajana Johna Uelsesa o 2,5 cm a oficielní světový
primát olympijského vítěze Don Bragga dokonce o více než 12 cm. Po tomto skvělém výkonu
prohlásil Tork: "Doufám, že se mi v nejbližší době podaří jako prvnímu tyčkaři světa skočit 17
stop’’, což je 5,18 m.
Mezitím na lehkoatletickém meetingu v městě Athens ve státě Ohio skočili další tři tyčkaři
USA Hein, Belitza a Schwartz výšku 15 stop, a tak v letošní sezóně dosáhlo už 21 Američanů
výkony nad 4,57 m, což se ještě nikdy v dějinách americké lehké atletiky nestalo. Tento vzestup
je hlavně způsoben používáním Fiber Glass tyčí, takže lehkoatletičtí experti mluví o "tyčkařské
inflaci v USA”.
Další pozoruhodné výkony: držitel olympijské
bronzové medaile ve vrhu koulí Američan Dallas
Long vyhrál v Long Beach svou disciplinu v nej
lepším letošním světovém výkonu 19,30 m, spoludržitel světového rekordu na stovku Kanaďan Harry
Jerome zaběhl 100 yd za 9,3 vt. Ve Walnut zaběhl
Američan Jim Grell jako čtvrtý běžec USA (po
Burlesonovi, Bowdenovi a Beattym) jednu míli
pod 4 minuty za 3:59,9., americký čtvrtkař Plummer
zdolal s menší pomocí větru 220 yd na rovné dráze.

ČSSR-URUGUAY 3:1 (1:1)
Na Hod Boží velikonoční žila Praha ve fotbalovém
opojení. Ačkoli celé střetnutí ČSSR — Uruguay přenášela televise, chtěli se všichni fotbaloví fanoušci
na místě přesvědčit, jak obstojí čs. národní mužstvo
v boji s Jihoameričany, kteří krátce předtím hráli
v Budapešti s Maďary nerozhodně 1:1. Avšak hlav
ní město republiky nemá stále ještě stadión, který
by snesl měřítko s jinými městy Evropy, a tak na
Strahovském stadiónu mohlo být pouze 40.000 di
váků. Ti pak viděli zasloužené vítězství Čechoslováků, kteří předčili svého soupeře kolektivní hrou
a velkým bojovým elánem.
Ačkoli v mužstvu ČSSR bylo několik slabin - zvláště vázla souhra vnitřního útočného kvinteta - mojilo nad Uruguayci zvítězit větším brankovým pomě
rem. Zvláště v 1. poločase měli Čechoslováci velkou
převahu, vypracovali si několik vyložených branko
vých příležitostí, ale bratislavský Scherer nedovedl
dvakrát usměrnit míč ani do opuštěné uruguayské
branky. Po změně stran se sice už hra poněkud vy
rovnala, ale přece jen i nadále udávali čs. hráči
tón hry. Měli však ve střelbě tentokrát smůlu, nebot
nový křídelní útočník Jelínek a centerforward Kodraba nastřelili jen hořejší břevno branky hostí. Po
těšitelná pro všechny příznivce čs. kopané byla jistě
velmi dobrá hra obou křídel Štibranyiho a Jelínka,
kteří vlastně dělali hru útoku, když po většinu utká
ní ohrožovali branku Jihoameričanů. Ze zadáků byl
nejlepší pravý obránce Lála z pražské Slavie, který
poprvé oblékl dres representačního teamu, a velmi
dobře se zhostili svého úkolu i oba krajní zálož
níci Pluskal a Masopust, kteří se pomalu dostávají
do loňské formy.
BRANKY : 11. minuta Jelínek po samostatné
akci, 1:0 — ve 40. minutě Sasia vyrovnal z poku
tového kopu za ruku Tichého ha 1:1 — v 61. minutě
prováděl Jelínek trestný kop a brankářem Maidanou
vyražený míč poslal Kadraba po druhé do branky
Uruguaye, 2:1 — v 89. minutě Masopust obešel sla
lomovým stylem několik hráčů soupeře, přihrál ne
zištně Schererovi, který tvrdou střelou upravil stav
utkání na 3:1.

::

Fotbalová liga

::

REDAKCI DOŠLO:

Dr. Jarmila Dvořáková:
“Čs. výtvarné umění me
zi Západem a socialistic
kým realismem”. Z před
nášky proslovené na ve
likonočním sjezdu Společ
nosti pro vědy a umění ve
Washingtonu. Vyšlo jako
příloha Zpráv SVU. Do
tisku upravil Ivan Herben.
Stran 10. Adresa: I. Her
ben, 41-98 Forley St.,
Elmhurst 73, N. Y., USA.
Č TĚTE
EXILOVÝ TISK

Listárna
J. S. Honolulu: Díky za
lístek. — V. K. Taupaki:
Film tu dosud nebyl. Dí
ky za výstř. a citáty. —
M. Š. Cicero: Díky za vý
střižky. — D.K. Berwyn:
Díky za výstř. prostř. pí.
K. G. — A. G. R. Vancouver: Váš dopis odeslán
adresátovi. — L. P. Woolwich: Zpráva došla po
vyjití min. čísla. — B. A.
W. Perth: Díky za výstři
žek. — P. K. Summer Hill:
Díky za inf. a výstř. HD

za 20,0 vt. 221etý finský tyčkař Nikula skočil při tréningu v Otaniemi u Helsinek 4,80 m, a světový re
kordman v hodu oštěpem Ital Carlo Lievore zlepšil
o 8 cm nej lepší letošní světový výkon Australana — Basketbalistky Slovana Orbis Praha prohrály v
Rize v semifinálovém, utkání Poháru evropských
Birkse na 81,09 m.
mistryň s obhájci trofeje TTK Riga 77:44 po neroz
hodném poločase 26:26, a nemají valnou naději na
úspěch v odvetném utkání v Praze.
FOTBALOVÁ VŠEHOCHUŤ
—Carlos Ortiz porazil v 15 kolech obhájce titulu
Portugalský mistr Benfíca Lisabon porazil v Am mistra světa v lehké váze Joe Browna a stal se no
sterdamu ve finále Poháru evropských mistrů Real vým profesionálním šampionem.
Madrid 5:3. Pětinásobný mistr Real Madrid vedl
sice v poločase třemi brankami Maďara Puskase — Toronto Maple Leafs se stali opět po 12 letech
vítězem Stanleýova poháru vítězstvím nad chicag
3:2, ale po přestávce neodolal náporu Portugalců.
V přípravném zápase pro světový šampionát v skými Black Hawks 2:1 a 2:1. Nejúspěšnějším útoč
Čile zvítězilo v Brně čs. representační mužstvo nad níkem. soutěže, byl chicagský 211etý Stan Mikita, na
předním brazilským teamem Flamengo Rio de Ja- rozený na Slovensku, který překonal dva rekordy
neiro 3:1, obhájci titulu mistra světa Brazilci zvítězili soutěže. Získal za 6 branek. a 15 přihrávek na gól
nad fotbalisty Paraquaye po exhibičním výkonu v 21 bodů (dosavadní rekord 20 bodů), a překonal
Rio de Janeiro 6:0 a v Sao Paolo 4:0, soupeř čs. také rekord v počtu přihrávek na gól (dosavadní
fotbalistů ve Viňa del Mar, Mexičané, zvítězili v rekord 14).
Mexico - City nad Kolumbií po hře. nevalné úrovně — Druhý ročník vzpěračské soutěže o Dunajský
1:0, v Moskvě deklasoval sovětský team jedenáctku pohár v Bukurešti, skončil opět velkým vítězstvím
Uruguaye (podala nejlepší výkon na celém evrop Maďarů, kteří obsadili v pěti ze sedmi váhových
ském zájezdu) 5:0, argentinští fotbalisté vyhráli v kategorií prvá místa. Čs. representanti si tu nevedli
Buenos Aires nad západoněmeckým ligovým muž nikterak valně, když obsadili v pořadí národů 4.
stvem Preussen Muenster jen 2:1, Bulhaři v pří místo. Syrový v těžké váze byl za výkon 425 kg v
pravě na mistrovství světa prohráli v Římě s míst olympijském trojboji druhý za Maďarem Ecserem,
ním AS Roma zaslouženě 1:2, mužstvo Švédska pod který vzepřel 457,5 kg. Zdražil ve váze do 75 kg
lehlo ve Stockholmu teamu SSSR 0:2, polští fot rovněž druhý (dosáhl 372,5 kg) za Maďarem Huskou.
balisté po pařížském vítězství nad Francii 3:1 pora Ostatní neuspokojili.
zili stejným brankovým poměrem v Casablance Ma —Na stadiónu Slovana Bratislava byl uspořádán
roko, a Maďarsko zdolalo doma team Turecka po o velikonocích mezinárodní fotbalový turnaj, který
slabé hře 2:1.
měl velmi dobrou úroveň. Vítězi se stali fotbalisté
RH Bratislavy, kteří ve finále porazili vedoucí team
rakouské ligy LASK Linec vysoko 5:1. — Turnaj ve
RUMUNŠTÍ DOROSTENCI
Vídni vyhrál místní Wacker lepším poměrem branek
NEOFICIELNÍMI MISTRY EVROPY
před fotbalisty Plzně, se kterými remisoval 1:1.
V Bukurešti probíhal ve přímo do semifniále) mu — Jeden z nejlepších čs. fotbalistů posledních let,
dnech 20. - 29. dubna ju- seli sehrát jedno utkání hráč pražské Dukly Kučera, nejlepší střelec new
bilejní 15. ročník, meziná s Itálií o postup do semi yorského turnaje, nepojede s velkou pravděpodob
rodního dorosteneckého
finále navíc, a tak se na ností na mistrovství světa v Čile, neboť se má poturnaje UEFA v kopané, nich v závěru projevila drobit operaci menisku. Kučera už delší dobu labo
který je každoročně ne- únava. Itálii sice porazili roval se zraněným kolenem a nedohrál také příprav
oficielním
mistrovstvím 2:1, ale v boji o finále s né utkání ČSSR B s Východním Německem (3:1) v
mladých evropských fot Jugoslávci po nerozhod | Ústí nad Labem.
balových nadějí. Vítězi se ném 1. poločasu 1:1, a dal — Wimbledonský vítěz Australan Rod Laver vyhrál
stali po zásluze rumunští ší vlastní brance prohráli pánskou dvouhru mezinárodního tenisového mistrov
representanti, kteří v Bu- vysoko 2:6. V boji o 3. ství Velké Británie na tvrdých kurtech v Bournekurešti téměř před 100.000 místo hráli s Tureckem mouthu, když ve finále deklasoval 181etého Novodiváky porazili ve finále i po prodloužení (celkem zélanďana Crockendena 6:3, 6:3 a 6:3. Spolu pak
Jugoslávii 4:1. Čs. doros 100 minutách hry) neroz s čs. exulantem Jardou Drobným vyhrál Laver čtyř
tenci vyhráli E skupinu, hodně 1:1, a rozhodl pro hru finálovým vítězstvím nad německo - zélandským párem Sanders - McDonald 6:4, 6:3 a 6:0.
když porazili mužstvo S- ně teprve los.
— Pozoruhodného úspěchu dosáhl v Moskvě ha me
SSR 2:1, Východního Ně
mecka 3:1 as dorostenci
Konečné pořadí: 1. Ru moriálu I.Poddubského čs. zápasník J. Švec, který
Řecka remisovali 0:0.
munsko, 2. Jugoslávie, 3. porazil za deset minut na body olympijského vítěze
Pak však (na rozdíl od ČSSR, 4. Turecko. Zúčast z Říma Rumuna Pirvolescuho.
vítězů A, B a C skupiny, nilo se 19 representačních
kteří postoupili ze skupiny teamů.
HLAS DOMOVA

21. kolo nejvvyšší čs. fotbalové soutěže, 1. ligy, pro
bíhalo ve znamení úspěchů mužstev, která bojují
o záchranu. Tak pražská Sparta porazila na Stra- na Kladně bylo odloženo, protože tři hráči Kladna
hově nečekaně vedoucí team tabulky Duklu Praha hráli za representační dorostenecký team na mezi
2:1. Prešov zvítězil nad Plzní 3:1, Žilina zdolala do národním turnaji v Bukurešti.
ma snadno Kr. Pole 3:0; z boje o druhé místo v
TABULKA : 1. Dukla Praha 29 bodů, skóre
tabulce mezi RH Bratislavou a Hradcem Králové 67:21; 2. RH Bratislava, 3. Bohemians, 4. Nitra (všich
vyšli vítězně slovenští fotbalisté vítězstvím 3:1, Slo- ni po 24 bodech); 5. Hradec Králové 23 bodů; 6.
van Bratislava ponechal oba body v Praze, kde Ostrava 22 bodů; 7. Plzeň, 8. Slovan Bratislava (po
prohrál s Bohemians 0:3, a Nitra si přivezla domů 21 bodech); 9. Kladno, 10. Trnava, 11. Sparta Praha
oba body z Trnavy, kde zvítězila zaslouženě 2:0. 12. Prešov (po 20 bodech); 13. Žilina 19 bodů; 14.
Poslední utkání 21. kola mezi Ostravou a Kladnem Královo Pole 5 bodů a skóre 19:77.
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