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Ročník XII.

Nejasná situace po zastavení čínského útoku na Indii

Když nastala válka
Staré římské přísloví, které tvrdí, že příprava války je nejlepší zárukou
míru, bylo znovu potvrzeno čínským vpádem do Indie.
Indie dělala všechno možné, jenom se nepřipravovala na válku. Její mi
nisterský předseda Néhrú byl ochoten nevidět i neslyšet, spolknout vlastní
hrdost, jen aby se nedostal do konfliktu s komunismem, o jehož agresivní
podstatě musil být i on alespoň podvědomě přesvědčen.
Jak řekl Clement Attlee, jenž může být sotva považován za válečného
štváče, Néhrú schovával hlavu do písku jako pošetilý pštros. Všechno, co
mu ta jeho opatrnost vynesla, byla nálož čínských broků do té části těla,
kterou pštros v takových případech nejvýrazněji vystrkuje.
A tak válka postihla
Indii, která nechtěla nic
jiného než klid a mír k
budování svého samostat
ného státu.
Na dvou frontách

Čínský vpád do Indie
probíhal dvěma hlavními
proudy. V Ladakhu, kte
rý leží na západní straně
pásu nárazníkových stá
tů Nepalu, Sikkimu a
Bhutanu a na jejich vý
chodní straně, nedaleko
burmských hranic.
V prvních fázích útoku byl postup poměrně
lehký. Přísunové cesty
čínských komunistů byly
kratší než indické, a je
jich útočné armádv byly
lépe připraveny a vyzbro
jeny než jejich indičtí
protivníci.

Indický odpor se stup
ňoval úměrně s přícho
dem posil a nových, mo
dernějších zbraní. Vlnovité čínské útoky, vedené
bez nejmenších ohledů
na lidské životy, však
nakonec stejně vedly k
mnoha průlomům a znač
ným územním ziskům.
V Ladakhu se koncem
minulého týdne bojovalo
kolem Chushulu, jehož

letiště má klíčový význam
pro zásobování západní
fronty. Na východě bylo
po obchvatném manévru
Číňanů ztraceno strate
gicky důležité město Bondila, jehož dobytim se
dostali čínští útočníci do
zad indických obránců.
Ztráty na obou stranách
se počítaly do tisíců.
V době psaní tohoto
komentáře byla situace

hodné nejasná. Ve chvíli
největších čínských úspěchů oznámil Peking,
že jeho armády zastaví
palbu a že se 1. prosince
stáhnou zpět na čáru, z
niž zahájily svůj útok.
Neskutečná jednoduchost
Jednou z našich nej
větších chyb při posuzo
vání mezinárodních prob
lémů je sklon k přílišné
mu zjednodušování. Vět
šina z nás si už před čtr
nácti léty vytvořila uni
versální klíč k řešení
všech mezinárodních bo
lestí a domnívá se že s
ním vystačí na věky věku.
Jenomže vojenské zni
čení těch, kteří jsou proti
nám. opovržení těmi, co
(Pokračování na sír. 2)

Před XII. sjezdem Komunistické strany Československa

Porady v Moskvě

V československém tisku se objevila 29. října strohá úřední zpráva:
"...Antonín Novotný odletěl dnes do Moskvy. Spolu s ním odcestovali
členové politického byra ÚV KSČ soudruzi J. Hendrych a O. Šimůnek.”
V době jejich odletu byla kubánská krize v plném proudu, a jenom den
předtím se svět dozvěděl, že Chruščov kapituloval v otázce atomových
raket na Kubě.
Úřední zpráva ještě valo tomu že Chruščov
dodala, že "na vnukov- pociťuje potřebu udělit
Krajské konference KSČ
ském letišti v Moskvě u- nové rozkazy svým místo10. a 11.listopadu konaly se v krajských městech vítali československou de držitelům v obou nej
konference výborů Komunistické strany Českoslo legaci členové předsed- průmyslovějších
sateli
venska, které byly posledním stranickým aktem před nictva ÚV KSSSR L. I. tech.”
chystaným prosincovým sjezdem KSČ. Konferencí
se účastnily delegace ústředního výboru KSČ vedené: Brežněv, F. R. Kozlov a
Předsjezdové rozkazy
na konferenci Pražského kraje A. Novotným, Stře A. M. Kosygin”.
dočeského kraje V. Krutinou, Jihočeského kraje L.
Ještě jeden rys je však
Nové směrnice?
Jankovcovou, Západočeského kraje Z. Fierlingerem,
společný dvojí náhlé ná
Jihomoravského kraje J. Hendrychem, Severomorav
Newyorská tisková a- vštěvě v Moskvě. Obé
ského kraje V. Širokým, Západoslovenského kraje
A. Dubčekem, Středoslovenského kraje J. Lenártem gentura FEC k tomu po komunistické strany bu
dou v krátké době ko
a Východoslovenského kraje P. Davidem.
znamenala:
Krajské konference také udaly tón, který bude
"Překvapuje
náhlost nat sjezdy.
asi převládat na sjezdu KSČ. Sjezd se bude pře
Je jisté, že Chruščov
vážně zabývat otázkami rehabilitace českosloven odletu Novotného a je
ského hospodářství a otázkami plánování a plnění ho doprovodu a skuteč považoval za vhodné in
plánů. Vyskytnou-li se problémy politické, budou nost, že se úřední zpráva formovat pražské a ber
jistě řešeny už předem a předloženy sjezdu ke schvá ČTK nezmiňuje vůbec o
línské předáky o krocích,
lení. Krajské konference také doporučovaly stranic
které hodlal provést na
kým organizacím rozšiřování a organizování nového účelu cesty.
“hnutí pracujících” pod heslem “Za socialistický
Ačkoli jde zřejmě o sjezdu Komunistické stra
vztah k práci, za dělnickou čest, za čest zemědělců”. stranickou a nikoli vládní ny Bulharska, kde byli
Toto “hnutí”, vzniklé “spontánně z vůle lidu” má
nejkomproza úkol zlepšovat pracovní morálku a snižovat vý delegaci, neboť Hend- odstraněni
robní náklady. Na konferencích byli zvoleni delegáti rych není vůbec členem mitovanější stalinisté z
na sjezd Komunistické strany Slovenska a Komu vlády, neuvítal hosty ve vedení.
nistické strany Československa.
dené prvním tajemníkem
Porady v Moskvě tedy
Zajímavé na krajských konferencích je, že se ko
nají už podle nových stanov KSČ, které teprve bu ÚV KSČ jeho sovětský měly zřejmě víc než je
den účel. Chruščov mu
dou schváleny na sjezdu KSČ delegáty, “zvolený protějšek Chruščov.
mi” podle těchto dosud neschválených stanov. OPodle
rozhlasových sel informovat Novotné
statně delegáti na krajských .konferencích byli rov
ho především o důvo
něž voleni na okresních konferencích podle nových zpráv vysílaných 1. listo
stanov, takže v prosinci budou schvalovat stanovy padu ve večerních hodi dech náhlého zlomu so
sjezdoví delegáti, zvolení vlastně nelegálně. Rudé nách odletěl do Moskvy větské politiky na Kubě,
právo ovšem prohlásilo, že na tom nezáleží, protože také první tajemník vý kde je především Česko
je hlavní, aby se delegáti “řídili tvůrčím duchem
slovensko silně zainvesnových stanov”. V tomto bodě je s Rudým právem chodoněmecké komunis
lehko souhlasit. Každý ví, že celý sjezd je záleži tické strany Walter Ul- továno. Za druhé patrné
tost po výtce formální a netvůrčí.
FEC/tp bricht. To by nasvědčo- (Pokračování na str. 2)

V tomto týdnu podala Čínská lidová repub
lika další důkaz o své dobré vůli a snaze za
stavit ozbrojené potyčky, které jsou tím bolest
nější, že k nim dochází mezi lidem, který žil
po celé dlouhé generace v klidu a přátelství.
Vláda Čínské lidové republiky vydala prohlá
šení, v němž zdůrazňuje, že pohraniční kon
flikt nesmí být v žádném případě řešen násilím,
a znovu předkládá indické vládě návrhy na
smírné řešení...
Mladá fronta, Praha, 27. října 1962

KUŠOVAT A PRACOVAT
Nikdo nečeká, že XII. sjezd Komunistické strany
Československa přinese dramatické zápletky, tříbení
duchů, nebo, pánbůh chraň, charakterů. Sjezdy ko
munistických stran se mohou lišit v maličkostech, ale
jejich náplň je v jejich účelu: zachovat zdání “vnitro
stranické” demokracie, kterýžto termín prostě zna
mená, že demokratická práva jsou reservována pří
slušníkům totalitní strany, která se zavázala, že “de
mokracii pohřbí”, nejposledněji ústy tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Sovětského
svazu. Alespoň na papíře mají členové komunistické
strany demokratcké právo debatovat o tom, jak poh
řbít demokracii.
XII. sjezd KSČ však ani nebude oprávněn deba
tovat o takových lákavých vidinách. Jeho hes
lem bude zřejmě staré rakouské: Sloužit a kušovat!,
ačkoli stranická propaganda se snaží vyprávět čes
koslovenským pracujícím ledacos o dělnické cti a
cti zemědělce. Zprávy o stranických konferencích,
které předcházejí sjezdu, jsou samozřejmě plny
budovatelského elánu: máme nejlepší předpoklady
zahájit nástup do roku 1963 úspěšně. Co neříkají, že
před necelými dvěma roky věštily týž nadšený nástup
do třetí pětiletky, která se zhroutila za jeden a půl
roku. A co nemohou říci, i kdyby se našel národo
hospodář natolik chrabrý, aby řekl otevřeně alespoň
toto: že s lidským materiálem, s tím dnešním
“hnojivem historie”, nelze úspěšně plánovat dvouletky, pětiletky ani pletky.
Po zhroucení třetí pětiletky musí komunistická
strana improvizovat. I z takové dálky, jako z Austrá
lie, lze zcela spolehlivě udělat diagnózu hospodářské
ho zhroucení dlouhodobého plánu. Československý
průmysl pracuje na plné obrátky, ale místo aby
pracoval pro Československo jak doma tak v zahra
ničí, je přetížen dodávkami do zemí, které mají být
získány pro komunismus. Československé zemědělství,
ve kterém komunisté udělali sociální pokrok (a to
v postavení bývalých podruhů, z nichž se postupem
času stali “kovozemědělci” nebo plně, zaměstnaní
průmysloví dělníci nebo členové zemědělských druž
stev), nemá přísun mladých pracovních sil. Česko
slovenské zemědělství je dnes, podle přiznání čes
koslovenských novin, přestárlé, a není dost dobro
volníků.
V zemědělství byla odjakživa slabost kteréhokoli
kolektivistického režimu. Boj proti kulactví a boj
proti velkostatkáři a zbytkovému statkářství mají
v podstatě týž motiv. Komunisté sami byli nuceni
razit dávno zapomenutou zásadu, že “půda
patří tomu, kdo na ní pracuje”, protože tehdy to
bylo politicky výhodné. Dnes to výhodné není, ale
zemědělci ještě pořád v tuto zásadu věří.
Navíc se zdá, že Rada vzájemné hospodářské po
moci se nedá měřit se západoevropským Společným
trhem. Obě tyto organizace, ač zásadně obdobné,
představují vodu a oheň. Neboť zatímco Společný
trh tím, že utužuje hospodářské a finanční svazky
mezi národy, které si po staletí vjížděly do vlasů
z převážně hospodářských příčin, staví základy rea
listického politického společenství, založeného na
společných zájmech a společných nebezpečích, so
větská Rada vzájemné hospodářské pomoci předstírá,
že politické jednoty bylo dosaženo okamžikem podepsání hospodářské charty. Každý z nás ví, co je
realistické a co je diktát.
Tyto všechny okolnosti přispěly k zhroucení ko
munistického plánování československých pětiletek.
XII. sjezd Komunistické strany Československa bu
de mít především za úkol zlepšit výrobní podmínky,
produktivitu práce, zvýšit její kapacitu, utužit pod
mínky pracovního poměru, vyssát pracovní kapacitu
dělnictva až na kost. Říkáme-li ovšem toto, proka
zujeme nezaslouženou poklonu sjezdu komunistické
strany. Na sjezdu budou jednohlasně odhlasovány
rezoluce, připravené na ústředním výboru strany,
pečlivě rozepsané a neméně pečlivě rozeslané.
Cokoli bude “projednáváno” na prosincovém sjez
du KSČ, bylo už rozhodnuto politickým byrem, kte
ré je jediným zřídlem “vnitrostranické demokracie”.
Published
8 Moorhouse St.
Printers:
6 Elizabeth St.,

by Fr, Váňa,
Richmond E. 1.. Vic.
Bussau & Co.,
Nth. Richmond, Vic.
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KDYŽ NASTALA VÁLKA
(Pokračování se str. 1)
nejsou s námi, a bezvý
hradný obdiv těch, co s
námi jsou, v každé situaci
ani zdaleka nestačí.
Dnešní čínsko - indický
konflikt je důkazem to
ho, že jsou věci málokdy
tak jednoduché, jak se
zdají.
Indie byla opovrhova
ným neutrálem a Paki
stan uctívaným spojen
cem. Jak divně to všech
no skončilo.
Opovrhovaný prokomunistický neutrál se
dostal proti své vůli do
války s komunisty, a spo
lehlivý spojenec protes
tuje bouřlivě proti do
dávkám zbraní, které
mají zastavit komunismus
v Asii.
Potíže s Pakistanem

tického bloku, proti ně
muž
jsou
namířeny
všechny obranné svazky
Západu. Pakistan je je
jich členem, a naše jed
noduchá matematika nám
tady říká, že by měl, přes
všechny staré spory, pod
porovat spíše Indii než
Rudou Čínu.

Indie dnes draze platí
za krátkozrakou politiku
svého
ministerského
předsedy. To však nic
nemění na faktu že se
ocitla v přímém konflik
tu s mocností komunis

My se domníváme, že
válku v Himalájích nut
no vidět jenom jako jed
no z mnoha bojišť stu
dené války. Všichni ji
však nevidí ve stejném
světle.

Náš názor je názorem
demokratů, kteří brání
především demokracii a
teprve potom státy a ná
rody. Názor Pakistanu a
mnoha jiných účastníků
studené války je však až
příliš často řízen v první
řadě nacionálními zájmy
a teprve potom nějakým
Jenomže to všechno "neskutečným” zájmem
není tak jednoduché, a svobody a demokracie.
dosavadní
pakistanský
V očích pakistanské
postoj hraje přímo do ru vlády je palčivý, ale re
kou čínských útočníků. V lativně
nevýznamný
Kašmíru váže indickou problém Kašmíru, důle
armádu, které je zoufale žitější než válka v Hima
třeba jinde, ve Washing lájích, která bude mít
tonu a v Londýně vzbu na osudy Pakistanu da
zuje obavy, aby přílišná leko větší vliv, než co
pomoc Indii nezahnala koliv, co se kdy může v
Pakistan do náruče ko Kašmíru přihodit.
munistických npřátel.
Politický význam
Očima nacionalisty

Význam čínsko - indic
kého konfliktu není jenom vojenský. Jeho po
liticko - hospodářské dů
sledky jsou očividné.
Indie je jedinou pod
statnou hrází proti komu
nismu v Asii. Hospodář

sky zaostalé státy světa
považují indo - čínskou
soutěž za střetnutí, jehož
výsledek jim prozradí,
který systém, komunistic
ký či demokratický, je
úspěšnější, a tím také,
alespoň v jejich očích,
správnější.
Nezdá se proto, že by
čínským, komunistům šlo
o nějakou totální vojen
skou porážku Indie. Je
daleko pravděpodobněj
ší, že chtějí zničit indic
kou prestyž a ochromit
indické hospodářství tak,
aby nemohlo soutěžit s
čínským.
Velkou neznámou zů
stává záhadné čínské při
měří, jehož důvody a vý
znamem si zatím nemůže
být nikdo úplně jist. Ne
vypadá příliš pravděpo
dobné, že se Číňané za
stavili jenom z obavy
před přímou západní in
tervencí a po varování z
Moskvy, aby se v tako
vém případě nespoléhali
na ruskou pomoc.
-kw-

Porady v Moskvě
str. 1.) chodním Německem v
vydal směrnice, podle nejbližších šesti měsících.
Asijská politika
nichž budou probíhat
sjezdy
komunistických
Za třetí se v Moskvě
stran. Prosincový sjezd v jisté hovořilo o problé
Praze brzo přinese odpo mech asijských, které
věď na otázku, budou-li dnes vyvolávají uvnitř
vůbec provedeny nějaké komunistických stran víc
změny ve vedení KSČ a zlé vůle než staré prob
v politice jejího byra.
lémy revizionismu ve Vý
chodní
Evropě a podpo
Ulbricht jistě musil
ry
nových
afrických
vyslechnout expozé o
tom, jaká bude sovětská států.
(Pokračování

STŘEDISKO
PÁNSKÉ MÓDY

se

Jak Ulbrichtovo Ně
164 Acland St., St. Kilda, politika v otázce Berlína
Vic.
tel. 94 2260 a mírové smlouvy s Vý- mecko tak Českosloven

Naše rovy
Z RUKY DO RUKY KOLEKTIVNĚ
"Volný trh” s potravinami nelze připustit už
proto, že jde o jednu z našich nejdůležitějších
oblastí v národním hospodářství — o zásobo
vání pracujících. Jsou však i další důvody,
proč je třeba spekulantům říci rozhodně ne!
Při obchodování "z ruky do ruky” unikají státu
finanční prostředky, které měly být využity pro
společnost, pro její další rozvoj, a ne pro oboha
cení jednotlivců. Každý jiný způsob ztěžuje
vynakládání nutných investic do dalšího roz
voje zemědělství, do výroby strojů, hnojiv apod.,
kterých se sami zemědělci dožadují.
Nadměrné příjmy za zemědělské produkty
při přímém prodeji vedou také často k tomu,
že zemědělské závody nemají zájem na dalším
zvyšování výroby. A právě růst zemědělské vý
roby je jedním z klíčových úkolů dalšího na
šeho hospodářství a společnost její zvyšování
právem požaduje. Někde si však kladou otáz
ku, nač se starat, když na "volném trhu” lze
výrobky výhodněji zpeněžit?
Rudé právo, Praha, 8. listopadu 1962

sko jsou otrockými stou
penci Chruščovovy "protičínské” linie. Rudá Čína
se čím dál tím víc od
chyluje v otázkách glo
bální politiky komunistic
kého hnutí od směrnic,
vytyčených Moskvou.

Postavení Moskvy snad
nejlépe vystihuje reakce
československého
tisku
na čínský vpád do Indie
(viz rámeček).
Čínští soudruzi tam
postavili Chruščova do
nesnadné pozice. Jako
vedoucí nejstarší strany
sovětského bloku nemůže
veřejně odsoudit čínskou
agresi, ačkoli by patrně
velice rád. Moskevské ve
dení si musí uvědomovat,
jak velice poklesne so
větský kredit v celé Asii,
ať už indický konflikt
dopadne tak nebo tak.

Nic z těchto problémů
nebylo ovšem nadhozeno
v úřední zprávě o zvlášt
ním zasedání ÚV KSČ
2. listopadu v Praze.

Věnujte k vánocům
ČESKÉ A SLOVENSKÉ

GRAMOFONOVÉ DESKY
Mimořádně bohatý výběr českých a slovenských
12” desek, dovezených z USA, KONEČNĚ k
dostání v Austrálii. Pište na
CARINIA, 18 Rawson Plače, Sydney, NSW
o podrobný seznam těchto dlouho očekávaných
Hi - Fi desek v nádherných obalech.
Udělejte si skutečně šťastné vánoční svátky
pomocí krásné hudby a zpěvů svého
vzdáleného domova.

Všechny desky můžete objednat přímo u firmy
CARINIA
CO.
18 Rawson Place, Sydney, NSW
a to bez poštovních příplatků.
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

2. poschodí

6 A Elizabeth St.
Melbourne - City

Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

ZE DNE NA DEN
11.11. Jemenský Imam
Mohamed Al Badr, který
měl být podle původních
zpráv zabit při nedávné
revoluci, poskytl interview
zahraničním reportérům.
12.11. V Paříži se sešlo
200 poslanců z 15 zemí
organisace NATO.
— Indický
ministersky
předseda Néhrú oznámil,
že požádal Spojené státy
o dodávku letadel.
13.11. Britský ministr nánodní obrany Thorneycroft oznámil, že Británie
v blízké budoucnosti bude
detonovat jadernou bom
bu.
— Ministerský
předseda
Macmillan ustanovil komi
si, která bude vyšetřovat
špionáž v britském námoř
nictvu.
— Komunistická Čína od
volala
velvyslance
ze
Sjednocené arabské repub
liky, z Nepalu, z Indoné
sie, ze Somálska, z Pol
ska, Rumunska, Guineje,
Mali, ze Švýcarska, Nor
ska a Sovětského svazu.
Má se za to, že tato akce
souvisí s ideologickými
rozpory mezi SSSR a ko, munistickou Čínou.
14.11. Před soudem ve
Flensburgu v Německu
stojí bývalý senátor svo
bodné demokratické stra
ny Martin Fellenz, který
je obžalován z vraždy 40
tisíců židů v Polsku v r.
1942.
15.11.
Západoněmecký
kancléř Adenauer přibyl
do Washingtonu k pora
dám s presidentem Kennedym.
— Néhrú oznámil, že za
první čínské ofensivy před
čtyřmi týdny zahynulo
2.000 indických vojáků.
18.11. Čínští - komunisté
obsadili důležité město
Wallong na východním
konci
severovýchodních
hranic.
— V první fázi voleb do
francouzského parlamentu

získali de Gaulleisté 62 z
96 mandátů v metropolitní
Francii a 2 ze 4 v zámoř
ských územích.
— Na Kubu byly zakázá
ny všecny lety civilních
leteckých společností. Má
se za to, že toto opatření
souvisí s Castrovou hroz
bou sestřelit jakékoliv americké letadlo, které pře
letí Kubu.
— Čínští komunisté obsa
dili hřeben Se La. Na ofensivě je zúčastněno 20
tisíc vojáků.
—Západoněmecká svobod
ná demokratická strana
odvolala svých 5 ministů
z Adenauerovy vlády, pro
tože Adenauer odmítl pro
pustit ministra národní obrany Strausse po aféře
s časopisem “Der Spiegel”.
20.11. Číňané obsadili mě
sto Bomdila a blíží se k
hlavnímu městu assamského státu Tezpúr.
— 15 křesťansko - demo
kratických členů Ade
nauerovy vlády nabídlo
resignaci a pověřilo ho,
aby jednal se svobodnými
demokraty.
21.11. Čínská komunistic
ká vláda oznámila, že
skončí boje proti Indům,
a že 1. prosince stáhne od
díly za McMahonovu linii.
— Sovětský svaz se roz
hodl stáhnout dálkové
bombardéry z Kuby, a
Spojené státy odvolaly
blokádu.
— V Sovětském svazu
skončila armádní pohoto
vost.
—V Indii bylo zatčeno 200
komunistů.
23.11. Předsednictvo in
dické vládní Strany kon
gresu se vyslovilo proti'
přijetí čínského návrhu
na likvidaci pohraničního
sporu.
— Na moskevském sjezdu
KSSS ohlásil Chruščov
drastické změny ve stra
nickém, vládním i hospo
dářském aparátu Sovět
ského svazu.

Výroba exklusivních kabelek, diplomatek,
aktovek a kožených oděvů

Salamander Leathergoods
majitel

F. SCHRAMM

6 Grant St., North Fitzroy, Vic.
Telefon 48 1701
VELKÝ

VÝBĚR

VÁNOČNÍCH

DÁRKU
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— 5. listopadu se konalo v velvyslanec Josef Antoš
Bratislavě plenární zase byl pověřen jinými úkoly.
dání Slovenského ústřed — Kopřivnická Tatra vy
ního výboru ČSM. Jedna rábí od října nový typ
lo se o “zvýšené úloze nákladních
automobilů.
Pionýrské organizace ČS- Jsou to “moderní terénní
M”. Předsedal Futej. Za vozy, u kterých zůstala
sedání se zúčastnili tajem zachována typicky tatroník ÚV KSČ L. Batrla, vácká koncepce. Vozy ma
vedoucí oddělení minis jí pohodlnou izolovanou a
terstva školství V. Šalgo- vytápěnou, kabinu s nově
vič, náměstek pověřence řešenými sedadly. Pod
pro školství J. Lihocký a vozky se používají pro
člen předsednictva Čs. tě specielní nástavby, jako
lovýchovného svazu M. jsou jeřáby, bagry, cister
Červinka.
ny, tahače”. Nový typ má
— Od 12. do 17. listopadu číslo Tatra 138.
se konal v Praze meziná — Do Říma odcestovala
rodní lékařský sjezd u pří delegace čs. odborářů, ve
ležitosti 100. výročí trvá dená předsedkyní Odbo
ní Spolku českých lékařů. rového svazu zaměstnanců
Zasedání se konalo ve ve spotřebním průmyslu
Sjezdovém paláci ve Stro Miladou Netušilovou.
movce. Některým lékařům — Zemědělské noviny z
ze zahraničí byly uděleny 6. 11. 1962 si stěžují, že
čestné doktoráty Karlovy “mnoho řepařů se spolé
university.
halo na to, že počasí vy
— Podle pražské Práce drží ... Proto také zůstalo
dodal Sovětský svaz pří mnoho sil a prostředků
mým potrubím (ropovo nevyužito. Na polích bylo
dem) od 22. února tr. do stále ještě 41% cuk
ČSSR 1,500.000 tun nafty. rovky”.
— V Tatranském národ — Dluh ve státním plánu
ním parku bylo letos na potravinářské
výroby:
počítáno 1210 kusů jelenů, podle Práce z 3. 11. 1962
556 srnčí, 80 divokých dluží zemědělství v náku
kanců, 911 kamzíků, 21 pu drůbeže 3100 tuh. Dluh
medvědů, 12 vlků, 150 li vajec se snížil o 4,6 mi
šek, 20 jezevců a 700 sviš liónů kusů. Ale “povážli
ťů.
vý je stav v nákupu mlé
— V polovině listopadu se ka, kde již vzrostl dluh na
konaly oslavy desátého 290 miliónů litrů”.
výročí založení Svazarmu — Ve Špindlerově Mlýně
— čs. vojensko - tělový se konala pracovní konfe
chovné organizace. Svaz- rence čs. a polských zdra
arm má dnes téměř mi votních pracovníků. Jed
lión členů. Bratislavská nala o problémech léčení
Pravda napsala, “že mezi průmyslových otrav.
dvěma
sjezdy
dosáhli — Antonín Novotný zaslal
Svazarmovci 102 leteckých Jeho královské výsosti
rekordů a že ze dvou mist princi Norodomu Sihanurovství světa v parašutis kovi blahopřejný telegram
mu získali šest z osmi k státnímu svátku Kam
možných světových titulů. bodže (doslova z Rudého
— Bratislavští technici do práva 9. 11. 1962).
končují poslední instalace — 8. listopadu byla podena závodě na zpracování psána obchodní dohodl
měděné rudy ve Španie mezi ČSSR a Afghanista
Dolině.
nem, podle níž se zvýší
— Antonín Novotný jme objem obchodu mezi obě
noval ing. Jiřího Sobotku ma zeměmi o 65%. ČSSR
velvyslancem ČSSR v af bude dovážet bavlnu, olejrické Ghaně. Dosavadní niny, kůže, ořechy, sušené

ovoce. Vyveze cementár
ny, stroje všeho druhu, vo
zidla a náhradní díly, ke
ramické výrobky, staveb
niny, textil, obuv.
—Na sjezdu Bulharské ko
munistické strany, který
skončil porážkou bulhar
ských stalinistů, zastupoval
KSČ Karol Bacílek. Pro
hlásil, že sovětským ústu
pem z kubánské krizé “ješ
tě více vzrostla autorita
Sovětského svazu.”
— Ceny osdbních automo
bilů na volném trhu: Fiat
600 - 31.000 Kčs, Hilman
Minx - 50.000 Kčs, Warburg (východoněmecký)
37.000 Kčs, Škoda Octavia
38.000 Kčs, Volga 58.000
Kčs, Simca 48.000 Kčs.
— Čs. vládní delegace ve
dená náměstkem ministra
zahraničních věcí dr. B.
Pitthartem pobyla v Alžírsku, kde pozvala před
sedu vlády Ben Bellu k
návštěvě ČSSR. Ben Bella
návštěvu přislíbil, až “mu
to státnické povinnosti do
volí.” Delegace byla také
přijata předsedou alžírské
ho parlamentu Ferhet Abbasem. Alžírští partyzáni
předali také dr. Pitthartovi symbolický dar: první
francouzskou pušku, uko
řistěnou v boji proti kolonialistům.
— Měsíc čs. - sovětského
přátelství byl zahájen v
pražském kině Blaník pro
mítáním sovětského filmu
Lva Kulidžanova “Ten
krát stromy byly veliké”.
Představeni se zúčastnili
L. Jankovcová, B. Koehler,
A. Dubček.
Slavnostní
proslov měl ústřední ře
ditel Čs. filmu VI. Harnach.
— Svaz čs. spisovatelů za
slal rozhořčený protest
Radě bezpečnosti Spoje
ných národů proti poru
šení Charty Spojených ná
rodů vládou USA: “Vlá
da USA vykročila na ces
tu rozpoutání termonuk
leární války”. Svaz. čs.
spisovatelů také konstato
val, že “vlna hněvu valí

45. výročí Říjnové revoluce na Staroměstském náměstí

Sovětský svaz - mírová hráz
7. listopadu 1962 se konal tradiční norimberský sjezd na pražském Sta
roměstském náměstí, kam se dostavila strana a vláda v plném lesku. Pří
tomni byli: Zdeněk Fierlinger, J. Hendrych, A. Novotný, O. Šimůnek, L.
Jankovcová, tajemnici ÚV KSČ Bruno Koehler, Alexandr Dubček a V.
Slavík, předsedové loutkových stran a samozřejmé sovětský velvyslanec M.
V. Zimjanin. Manifestaci zahájil vedoucí tajemník městského národního
výboru KSČ v Praze Antonín Krček. Slavnostní projev měl ministerský
předseda Viliam Široký. Po něm promluvil ke spojeneckému a bratrskému
davu sovětský velvyslanec Zimjanin. Perličky z jejich projevů otiskujeme
doleji. Po slavnostních projevech pronesl primátor hlavního města ještě
slavnostnější poselství. Poselství Adolfa Svobody bylo "schváleno mohutným
potleskem a opětovným provoláváním slávy Sovětskému svazu a naší ko
munistické straně”. Manifestace byla zakončena zpěvem Internacionály a
čs. rekordman dr. Pavel Kantorek přejal primátorské poselství na "tra
diční pouť štafety”.
Zástupci českosloven
ské vlády včele s Anto
nínem Novotným položili
věnec k hrobu sovětských
vojínů na Olšanských
hřbitovech.

Na sovětském vyslanectví
V budově sovětského
velvyslanectví byla uspo
řádána recepce, které
předsedal
velvyslanec
Zimjanin. Z českosloven
ské strany se zúčastnil,
kdo mohl: Fierlinger,
Hendrych, Novotný, Šimůnek, Široký, Hlína,
Jankovcová,
Kolder,
Koehler, Dubček, předse
dové "politických” stran.
Oficiální zpráva ozná
mila stroze, že večer
"proběhl ve velmi přá
telském a srdečném o-

se světem . . Ať si váleční
štváči USA uvědomí, že
každá agrese narazí na
nerozbornou hradbu proletářského internaciona
lismu!”
— Čs. ministr zahraničí
Václav David se účastnil
oslavy tureckého státního
svátku na velvyslanectví
v Praze.
FEC/Č

Beseda s “navrátilcem”
Začátkem listopadu uspořádal československý agitprop tiskovou konferenci s navrátilcem
Jaroslavem Hodáčem. Po dlouhé době se zase
objevil před mikrofonem bývalý uprchlík, aby
vysvětlil československému lidu, jaké nebez
pečí mu kyne ze Západu. Už jenom skuteč
nost, že československé úřady považovaly za
účelné rozvířit znovu otázku exilu, svědčí o
tom, že poměry doma nemohou být růžové. Je
to starý trik: kdykoli domácí situace nesnese
kritiku, je třeba ukázat občanům, jak to vy
padá jinde.
Jaroslav Hodáč byl pozdní uprchlík. Na Zá
pad přišel v polovině padesátých let. Do roku
1948 byl krajským funkcionářem sociálně - de
mokratické strany na Pardubicku. S pomocí
svých přátel se dostal poměrně brzo do Anglie,
kde byl hned zařazen do "stranického” apará
tu, v němž zastával dosti význačné funkce. Do
ČSSR se vrátil buď koncem roku 1961 nebo
záhy v roce 1962. Byl těžce nemocen tuberku
lózou.
Na tiskové konferenci rozséval podle očekávání a podle příkazů hrůzu z německé odvety,
podepřenou zkazkami o morálním rozvratu a
zpustlosti československého exilu.

Mluvil o uprchlících ve Velké Británii a prohlásil, že "do spolupráce s (americkou - pr.)
Central Intelligence Agency je podle potřeby
zapojována většina řadových migrantů ve Vel
ké Británii. Důvod? Podle zásluh o tuto orga
nizaci se řídí přidělování bytů, podpor a rov
něž udělování britského občanství. Emigrace
je využívána britskou policií tam, kam oficiál
ní britský aparát nemůže zasahovat. Když po
licie potřebuje demonstraci, emigrace ji ochot
ně udělá . . .”
Vděčný soudruh Hodáč nezapomněl pokou
sat ruku, která ho krmila: londýnští sociální de
mokrati se v jeho interpretaci stali "agenty západoněmeckého revanšismu”, a i nepolitický
majitel londýnské FCI a "Čechoslováka” Josef
Josten byl jím představen československé ve
řejnosti jako rozvratník, zlatokop a štrébr. Pro
případ, že by se někdo z čs. občanů chtěl po
kusit o útěk na Západ, zvěstoval veřejnosti,
že by byl navždy jenom "bloody foreigner”,
bez něhož by však "vlast žila, vzkvétala”. Ne
logická na celým případě je jenom příčina,
proč se komunistická vláda stará tolik o to,
aby jí neutíkalo tolik "bloody abos” do kapi
talistické záhuby.
FEC/tp

vzduší”. Bližší podrob
nosti chybí.
Na pražské recepci
chyběl především hospo
dářský diktátor a místo
předseda vlády dr. Jaro
mír Dolanský.
Sovětský
generální
konzul v Bratislavě Šulgin pořádal slavnost, na
které především chyběl
Karol Bacílek, který za
stupoval KSČ na sjezdu
Komunistické strany Bul
harska.
Rudé právo ze 7. listo
padu referuje o tryznách
za padlé rudoartmějce v
Praze a Bratislavě, dále
referáty o oslavách Říj
nové revoluce v Pekingu.
Havaně, v hlavních měs
tech satelitních států, Pa
říži, Oslu a Západním
Berlíně.
Mírový charakter

lem strany a sovětské vlá
dy náš lid znovu dokázal
v posledních dnech, kdy
se svět ocitl na pokraji
nové války v důsledku
agresivních akcí imperia
listických kruhů USA
proti Kubánské republice.

Rozum, srdce a vůle
sovětského lidu se zračí
v moudrých, statečných
činech sovětské vlády a
jejího předsedy soudru
ha N. S. Chruščova, za
ložených na leninské zá
sadě mírového soužití ze
mí s různým společen
ským a politickým zří
zením.
Sovětský svaz za pod
pory socialistických ze
mí a všech mírumilovných národů poskytl vel
kou podporu svobodo
myslné Kubě, a zachránil
lidstvo před nebezpečím
Fotografie v Rudém nukleární katastrofy . .."
právu podtrhují "míro
Míru hráz
vý” charakter oslav sním
Ministerský předseda
ky z vojenské přehlídky
v Kremlu, kde hlavni a- Viliam Široký mluvil úpl
trakcí byly rasetové stře ně stejně, jenomže slo
ly. které jsou "důkazem vensky. Uznal ovšem, že
vyspělosti bojové tech nebezpečí není dosud zce
niky nejmocnější socialis la zažehnáno. Vynechal
lyriku o moudrých očích
tické země."
Ústřední výbor KSČ a Chruščovových, ale zato
Národní fronty vydaly si narežíroval řeč na
"společné” prohlášení, v skandování lidových po
němž se tvrdí že "so sluchačů, kteří mezery
cialismus se stává stále vyplňovali "spontánním”
více určující silou svě heslem: "Sovětský svaz - míru hráz!”
tového vývoje".
Letos nešlo zřejmé ani
Československým pra
tak o revoluci Říjnovou, cujícím vysvětlil, jak to
ale kubánskou.
vlastně s Chruščovovým
Podle slavnostního re ústupem z Kuby bylo:
volučního
prohlášení
"Ale právě v těchto
'pevný a rozvážný po
kritických
dnech se uká
stup Sovětského svazu
během kubánské krize zalo, jak důsledně plní
zadržel ruce agresora, od Sovětský svaz své míro
vrátil hrozbu světové vé poslání ve světě, jak
nukleární války, uhájil důsledně plní veliký od
svobodu kubánského li kaz Října a úkoly vytý
du a ještě těsněji semkl čené programem KSSSR.
milióny pracujících na
Zadržel akce americ
celém světě k obraně kých agresivních sil, mo
míru.”
bilizoval světové mírové
Že kubánská krize by síly, semkl kolem sebe
la v popředí revolučních jednotnou mírovou fron
oslav, zdůrazňuje projev tu a s pomocí mírumilov
sovětského velvyslance: ných národů celého světa
"Svou
neochvějnou zmařil hanebné plány
jednotu a semknutost ko- agresorů!”
FEC/vm
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DOPIS OD TETY AMALIE ANEB

Chruščov, Kuba a válka v Himalájích

NERVY PRYČ SKRZ KUBU!

Umírněnost NikityChrusčova

Drahé děti!
Předem přijměte milión pozdravení a políbení,
co pořád děláte a jak se máte, že se vůbec neozvete.
Já vám píšu v hrozném spěchu, neb mám o vás oba
vy, jestli jste všechno stačili a nemáte v něčem új
mu. Moc na tebe myslím, Maruško, jak to asi děláš,
když je ten tvůj Jaroušek takový člověk se zásadami,
máš to asi těžké, vid’? Maruško, máš dost mouky?
... Onehdy jsem stála frontu před sportovním ob
chodem, ale nic z toho nebylo, říkali, že je to na
nějaký vosk, ale bylo to na motorové čluny a já ne
měla sebou dost peněz.... Děti drahý, ve mně by
se ale krve nedořezal, já nic netušila, až ve frontě
jsem teprve se dověděla, že jde o Kubu, lidi říkali,
že je to hanba, když chce někdo napadnout takovou
malou zemi, já myslím, že je to hanba, ale neříkala
jsem nic, stál tam takový pán s přísnýma očima,
člověk nikdy neví. Ale někdo říkal, jen aby z toho
nebyla válka, tak jsem té mouky raději vzala krapánek víc, Mařenko, jen si napiš, jestli jí máš mále,
ten pán měl takové divné oči, já ho pořád před
sebou vidím, jen aby z toho něco nebylo, říkali, že
budou chodit kontroly.
Děti drahý, bylo toho i na mne moc, ačkoli ně
jaké zkušenosti mám, jo, Mařenko, prohlídni všechen
olej od jara, já s ním včera hýbala a některý je za
kalený, tak to raději vyměň. Taky v té frontě říkali,
že lidi jsou hrozný, myslejí jen na sebe a nic jinýho,
a mají pravdu, já měla zpoždění a už jsem nesehnala
připínáčky a vložky do elektrických žehliček, ale
vložky prý zase budou, říkaly ženské.
Teď k tomu to utrpení v tramvajích, já vždycky
jela jen jednu stanici od krámu ke krámu, jen těch
peněz, co jsem projezdila, a lidi se ještě utrhovali,
nějaký sprosťák povídá: Koukněte se na tu babu,
jak má vykulený oči! a nikdo ho nenapomene, já
neměla čas, protože zrovna jsme zastavili před krá
mem, kde měli buřty, já je suším, sušíš je taky, Ma
řenko? Ženský říkají, že je to lepší než konzervy,
ale musí se to umět, mně se zatím všecky zkazily ...
Ten první den mi ještě přišlo nadělení, celá umlá
cená z těch front jsem musela na manifestaci, to víš,
lidi by na člověka divně koukali. Šla jsem raději
dřív, protože se tam chystalo moc lidí, taky jo, sál
byl natřískaný, ale seděla jsem v třetí řadě a já
myslím, že Soukupka, co je uliční poslankyně, mě
tam viděla. Druhý den přiběhla Berta, to víš, jestli
bych jí nevypomohia, že ona sama nemůže do front,
když Frantík zastává to místo a Jirka je na vysoké
škole. S Jirkou vůbec mají trápení, zase se s Bertou
hádal, má svou hlavu, ale do průvodu, říkala Berta,
mu nebránila, protože se těm pirátům musí ukázat,
že opravdu Kuba není sama.
To když jsem stála frontu na prací prášky, zase
někdo chtěl nad krám vyvěšovat transparent, žen
ské říkaly, že tam byl nápis: Náš závazek na po
moc Kubě — vykoupíme všecko o tři dny dříve!
Lidi mají vtipy, kde na to jen přijdou? Já jsem taky
pro Kubu, Jiřík povídal Bertě, že tam prý ženské
slouží se samopalama jako vojáci a celý národ že
je ve zbrani, chudáci, no každý máme nějakou sta
rost, copak my to máme lehčí, když se takhle něco
semele? Nebo že prý tam ženské mají dvě vajíčka
na měsíc - ježíšmarjá, Máňo, představ si, že se mně
ty naložený vejce ztratily ze sklepa, někdo je ukradl.
Tři sta vajec! Berta říkala, že to nemám nikde hlá
sit, když Frantík zastává to místo. Taky jsem viděla
Jirku v průvodě, stála jsem zrovna frontu na deštní
kové povlaky (máš jich dost?), vedl se, kluk jeden,
s nějakou moc fešnou kolegyní pod paží a křičeli
“Kubě špatná pomoc, skupovací nemoc!”, tak jsem
mu zamávala, ale nejspíš mě neviděl.
Mám, holka, velkou starost, nic se mi to nelíbí.
Člověk se takhle honí a stará, já na tu Kubu pořád
myslím, a pak ti řekne taková partaj v domě - však
je všechny známe, jsou kolem nás! Víš, co tím mys
lí? Že snad jako děláme paniku nebo co, ale zase:
říkali, že snad budou chodit ty kontroly, to by bylo
nadělení, já mám zásoby i pro Bertu, ona to doma
nechce, když Frantík zastává to místo. Jo, a taky
jsem tu druhou ledničku, co jsme koupili, odstěhovala
do sklepa, jako do krytu. Maruško, udělej to taky,
kupte si ještě jednu ledničku, domluv Jarouškovi,
ať není takový egoista!
Abych končila, musím dělat pořádek ve starých
zásobách, pořád si myslím, že bych měla jet na chatu
pro tu starou igelitovou pláštěnku, té nové by bylo
do krytu škoda. Jela bych, ale co kdyby se zatím
něco prodávalo ... Jo, a taky se říká, že proti záření
hodně pomáhá to veliké rádio značky “Filharmonie’,
když se nechá pořád hrát. Nevíš o tom nic? Já to
chci pro jistotu koupit, jen jestli se dostane, lidi
jsou sobecký a kdo dřív přijde, sebere ti ho před
nosem.
Tak to je všechno, mockrát vás všechny pozdravuju a stotisíckrát líbám.
Vaše teta Amálka.
Karel Dvořák v pražských Literárních novinách,
3. listopadu 1962

Kubánský diktátor Castro pokračuje ve své vzdorovitostí, a otázky
mezinárodní inspekce a sovětských bombardérů ještě nebyly vyřešeny.
Sovětské rakety z Kuby však již jsou na cestě domů. Jejich odchod je
provázen ulehčeným vydechnutím lidstva, které už se vidělo rozmetáno
na kousíčky v záplavě nukleárních výbuchů.
Kubánské post mortem však ještě dávno neskončilo. Lidé chtějí po
určitém časovém .odstupu vědět, v jakém postavení zanechala krize v
Karibském moři Spojené státy a v jakém Sovětský svaz, jaký bude její
vliv na studenou válku a na tábor neutrálů, a také to, nepoškodila-li
nějak domácí pozici Nikity Chruščova.
Poslední z těch otázek
nachází velkou odezvu v
demokratickém tisku.
Zachovej nám,
Hospodine

Je jednou z velkých
starostí západních diplo
matů, aby snad Chruščovovi, pánbůh nedo
pusť, se něco nestalo.
Nedá se samozřejmé
vyloučit, že by ho pak
nahradil někdo ještě ne
příjemnější. Na druhé
straně by však nebylo
nejmoudřejší, kdyby si
Západ počínal jako rohovník, který se bojí uhodit soupeře pro strach,
aby ho snad potom nevystřídal někdo silnější.
Ať už mají pravdu ti,
co říkají "dobrý starý
Chruščov”, nebo ti, co se
bez něho klidně obejdou,
faktem je, že debata o
stabilnosti jeho nynějšího
postavení existuje a že
jen tak brzo neskončí.
Nelze popřít, že exis
tují náznaky toho, že ne
ní všechno úplně v po
řádku uvnitř rodné stra
ny proletářů, že Chruščov
možná opravdu naráží na
určité potíže.
Záhada tří dnů
Sovětský postup v do
bě kubánské krize i ne
slané stanovisko k indo - čínské válce tomu názo
ru dodávají váhu.
Rozpory v Kremlu byly
nejlépe patrny v době
chaotického ústupu bez
prostředně po vyhlášení
americké blokády.
Zvláště významně v
tomto spojení vypadá episoda s tureckými zá
kladnami. Chruščov na
značil jeden den ochotu
vyhovět Kennedyho po-

žadavkům, druhý den na
přímil hřbet a žádal zru
šení amerických základen
v Turecku. A třetí znovu
Úplně kapituloval.
Většina
západních
znalců sovětské politiky
vysvětluje tu záhadu tří
dnů zápasem mezi Chruščovem a stalinskou (ne
bo také "čínskou”) frak
cí. "Tureckou episodu”
vysvětlují tím, že v Krem
lu alespoň na okamžik
převládly názory těchto
extrémistů, ale že Chruš
čov znovu rychle zvládl
situaci.
Není to vyloučeno, ale
ty náhlé zvraty vypadají
až příliš náhlé.
Stejně dobře se do
tvrdit, že byl Chruščov
úplně nepřipraven na
ostrou americkou reakci
a že na rychlém ústupu
prosté improvisoval, jaknejlépe dovedl.
Čínská záhada

První útoky čínských
komunistů proti indic
kým pozicím v Himalá
jích provázelo rozpačité
mlčení Moskvy. Zápas
mezi Chruščovem a "čín
skou” frakcí byl podle
zmíněných odborníků v
plném proudu.
Pak Sověty zastavily
dodávky zbraní Indii, po
stavily se za čínské po
žadavky a žádaly bez
podmínečné příměří, kte
ré by ponechalo Rudou
Čínu v držení dobytého
území.
Čínská skupina, řekl by
zase náš odborník, naby
la vrchu, a Chruščov byl
na ústupu.

Přirozenější vysvětlení?
Jako v kubánském pří
padě, ani tady se nedá
vyloučit, že je to názor
alespoň do určité míry
správný.
Jsou však jiná vysvět
lení, která se prostě zda
jí přirozenější.
Je holým a nezvratným
faktem, že Číňané při
vedli Moskvu svým úto
kem na Indii do znač
ných rozpaků.
Chruščov věnoval léta
mravenčí práce získání
afro - asijských neutrálů,
jejichž hlavním mluvčím
byla Indie.
Jedním z jeho nejpád
nějších argumentů byly
nepřímé
náznaky,
že
členství v západním blo
ku nese s sebou nebezpečí
komunistického útoku, a
členství v neutralistickém
bloku jistotu komunistic
kého přátelství.
Čínská ofensiva v Hi
malájích ten argument
přirozeně obrátila na ru
by. A přece "věčné a ne
rozborné” spojenectví s
Pekingem, třeba už ani
věčné, ani nerozborné, v
sobě pořád ještě skrývá
pro oba partnery takové
výhody, že volba před
kremelskými předáky by
la těžká.
(Pokračování na str. 6.)

Několik dní nato se to
v Kremlu znovu hnulo,
a indický ministerský
předseda Néhrú obdržel
ujištění, že Sovětský svaz
přece jenom dodá slíbe
né stíhačky, a že je do
konce ochoten postavit v
Sovětský postoj k vál
Indii továrnu na jejich
ce v Himalájích dává li
výrobu.
CHCETE, ABY SE VAŠE
dem. kteří věří ve vrat
děti
naučily hrát na kte
Chruščovův
protiútok
kost Chruščovovy posice,
rýkoli hudební nástroj'?
byl tedy podle našich od
další střelivo.
VOLEJTE (Melb.)
I tam je totiž patrna borníků znovu úspěšný a
51-7012
nerozhodnost a nepřipra "čínští extremisté” znovu
A. CHROMOVSKÝ
na útěku.
venost.

Rozpory marxistické filosofie
M. ZVÁRA, USA

Polský marxistický filosof Adam Schaff se pustil do polemiky s českým
marxistou Arnoštem Kolmanem, který před nedávném publikoval v časo
pisu Tvorba článek: "Marxismus - leninismus a filosofie člověka”.
Podle Kolmana marxis Przeglad kulturalny (č. tím spojených - to je smys
mus nepotřebuje, aby byl 40.) přináší obšírnou od lu života, osobního štěstí,
doplňován filosofií vzatou pověď profesora Schaffa morální odpovědnosti atd.
A právě proto se v nich
odjinud, neboť marxis akademikovi Kolmanovi.
odráží nejistota, pokud jde
mus prý dává odpověď na
Polský marxistický filo
všechny otázky, které za sof konstatuje, že existuje o smysl života, nejistota,
hrnuje problematika filo shoda názorů, pokud jde o kterou obsahuje jistota
smrti. Řešit tyto problémy
sofie člověka.
jádro věci, avšak tato sho
Toto Kolmanovo tvrzení da končí v okamžiku, kdy a najít odpovědi je podle
Schaff kategoricky odmí se přejde k otázce marxis Schaffa úkolem moderní
tá. Varšavský týdeník tické filosofie člověka ja- ho marxismu.
Kdo to nevidí, uzavírá
ko samostatné oblasti bá Schaff, křivdí jedině mar
dání s vlastním názorem. xistické filosofii a brzdí
UPOZORNĚNÍ
ČTENÁŘŮM
Jakým právem - ptá se její rozvoj z pozic zdánlivě
Poslední dvě čísla letošního ročníku vyjdou - po Schaff - odděluje Kolman zásadních, ale ve skuteč
dobně jako dřívější léta - současně a to 17. prosince oblast etiky? Smí-li se pře nosti doktrinářských.
V tomto dvojčísle uveřejníme Vaše
ce hovořit o teorii poznání
Z hlediska Kolmanova
v rámci dialektického ma zůstává ovšem Schaffova
blahopřání k vánocům
terialismu - proč tedy ni marxistická filosofie kacíř
koli o filosofii člověka, je skou a revizionistickou.
A
K
NOVÉMU
ROKU,
jíž problematika si vyža
zašlete-li objednávku a poplatek s 5/- do 13.prosin duje zvláštního zkoumáni Jestli ovšem dopadne pro
ce tr. Pod společné přání uveřejníme buď Vaši plnou tím spíš, že je na rozmezí sincový sjezd KSČ tak,
jako listopadový sjezd bul
adresu (telefon), event. adresu Vaší firmy, neb dle různých disciplin.
harské KS, bude se musit
přání jen Vaše jméno bez plné adresy.
i akademik Kolman nové
Podle
Schaffa
všechny
NEPROMEŠKEJTE TUTO NEJVÝHODNĚJŠÍ
otázky filosofie člověka se “revizionistické” linii při
PŘÍLEŽITOST BLAHOPŘÁT NEJVĚTŠÍMU
točí kolem problematiky způsobit. A začít s marx POČTU KRAJANŮ
života a smrti a otázek s - leninskou metafysikou.
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Jaroslav Hašek: Dědictví po panu Šafránkovi. Čs. spisovatel, Praha, 1961

Dědictví po Danu Haškovi
O dědictví Jaroslava Haška byl po léta sváděn boj jen o drobet menší,
než o posvátné Rukopisy. O dědictví literární. Dnes se zdá být Haškův
případ jasný. Jaroslav Hašek napsal jedinou velkou knihu, a ještě nedo
končenou: Příběhy dobrého vojáka Švejka. A čím dále se zabýváme a čím
dále poznáváme jeho celou literární tvorbu, tím více se utvrzujeme v zá
věru, že všechna jeho literární tvorba byla zahrnuta v příbězích Josefa
Švejka, a že je velkým rozčarováním číst Haškovy sebrané humoresky a
satiry ve vydáních, která předstírají, že objevují nějakého nového, "lido
vějšího” a "revolučnějšího” Haška. Všechny ty sbírky humoresek mají
společnou vlastnost: jsou podepřeny jedině Haškovým jménem a chamti
vostí nakladatelů, ať už soukromých nebo státních. "Dědictví po panu
Šafránkovi” není výjimkou.
S Haškovými humo nejlepší pasáže "Dobré
Je všeobecně známo,
že z finančních důvodů reskami tomu tak není. ho vojáka”.
Kdybychom měli sou
psal Hašek po celý život Postaveny samy o sobě
na řádky. Sebeotřepaněj- představují strašně slabý dit z literárního dědictví,
ší pointa a sebesprostší (ba někdy až slabomysl jež nám ziskuchtiví na
kladatelé stále nabízejí.
zápletka nezabraňovaly, ný) soubor.
aby autor je bez výběru
Standardním typem je Hašek by se jevil jako
nesebral a nepoužil.
anekdota, roztažená z spisovatel třetího řádu a
Dnes nás neudivuje to, "řádkových” důvodů na jako satirik by byl patr
že Hašek byl nucen psát humoresku, nevykvašená ně řaděn ještě níže.
Naštěstí to není tak
ve dne v noci, aby se a zcela neuměle napsaná
uživil, ale spíš ten fakt, satira syrového nebo su hrozné. Jaroslav Hašek
že si mohl vydělávat bo rového charakteru.
byl opravdu velký spiso
hémské živobytí na dietě
vatel - autor jedné kni
Nad tím vším se vznáší hy, český Rabelais —
tak strašně řídké a pách
duch spěchu a ledaby- chcete-li. Přestože se po
noucí.
Nepatří především do losti, jež se rovná pověst léta vydával po šestácích,
řad causeristů a fejtonis- né australské "couldn’t dokázal vytvořit svůj
tů typu Nerudova, kteří care lessnosti” a "near - vlastní autoportrét (a
portrét své doby) s nad
při vší plytkosti a povrch - enoughnosti”.
Je zbytečné zvlášť vy časovostí a svěžestí a vti
nosti přece jen udržovali
určitou hranici, již s ob zdvihovat, že právě ty pem a nenávistí, která je
starožní ceremonielností humoresky, které přece řídká v české literatuře.
jen zaujmou, jsou ony.
"Dobrý voják” je hřiv
dodržovali.
které
později
Hašek na české literatury, hřiv
Začtete-li se do svazku
Nerudových fejtonů, ne zhustil a pojal do svého na ryzí a neobřezaná.
ubráníte se sice kvalifi "Dobrého vojáka” (viz Ale je otázka, zda-li je
kované nudě, ale máte doleji).
opravdu Hašek a jeho
Je nepochybné, že Ha hrdina syntézou česke
přitom pocit, že i zasta
ralá nuda je vám podá šek sám cítil, co se mu povahy a českého oporvána se špetkou gracie a povedlo, a neváhal pou tunismu, jak to odpůrci
žít dřívějších výbojů pro Švejkovi vyhlašují.
dobrého rozmaru.

INFORMAČNÍ ÚSTAV
PANA ZVIČINY
JAROSLAV
HAŠEK
Když mluvíval pan Zvičina, majitel informačního
ústavu, se stranami přicházejícími do jeho podniku
za různými víceméně diskretními případy, tu jeho
hlas byl měkký a lahodný. Naproti tomu při roz
mluvách se svým zřízencem panem Barhoněm hlas
pana Zvičiny měnil se v zoufale chraptivý a jeho
usměvavá tvář byla plna jistého neklidu. “Podívejte
se, pane Barhoň”, řekl rozpačitě za jednoho nevlíd
ného smutného dne, kdy venku bylo bláto a nikdo
nepřicházel s anonymním dopisem a s žádostí, aby
bylo vypátráno, co je na tom pravdy o manželkách,
o zřízencích obchodů žijících nad své poměry, “dnes
je tomu celý týden, kdy se neobjevil žádný obchod.
Což již vymřeli všichni šlechetní lidé píšící anonym
ní dopisy?”
“Smůlu máme, pane šéf”, odpověděl na tento
slavnostní prolog pan Barhoň. “Pamatujete se, že
jsme jedné slečně podali informaci o jejím ženicho
vi, že byl souzen pro krádež a žije v bigamii. A pak
teprve vyšlo najevo později, že to byl úplně pořádný
pán a dokonce soudní rada. Nebo tu informaci o tom
vdovci rodičům jeho nevěsty, že předešlou ženu
uškrtil. Byla to mýlka. On to vůbec nebyl vdovec.
A s tím příručím jsme se také zmýlili, když se na
něho informoval jeho nový zaměstnavatel. Jak mohl
být propuštěn před léty z místa, že nosil domů ze
skladu celé štůčky hedvábí, když to byl obchod s
petrolejem.”
“Jakáž pomoc, pane šéf, nalepila se nám smůla
na paty”, pokračoval pan Barhoň. “A čerti vědí, proč
chytneme všecko za nepravý konec. Napíšete do in
formace o předsedovi záložny, že plete košíky na
Pankráci. Pane šéf, zmýlená neplatí. Ostatně ne
jednáme dosti opatrně.”
“To se ukvapujete, pane Barhoni — to vy! Proč
pak, když předešle jste šel vydírat sto dvacet pět ko

Po přečtení Haškovy
literární výroby a po zvá
žení jeho způsobu života,
myšlení i psaní je to na
pováženou. Máme do
jem, že jak Haškova "geniálnost” i jeho "zhoub
ný vliv” byly silně pře
hnány.
"Dobrý voják” nepo
chybně zůstane při kte
rémkoli literárním sporu
dílo, které vyčnívá nad
běžnou českou literární
produkci. Nepochybně se
s poctami zařadí na kte
rékoli mezinárodní pře
hlídce knih, jež zobra
zují hnus a hrůzy války.
Jeho "geniálnost” spo
čívá v tom, že zachytil
první typicky český a ty
picky všelidský typ Švej
ka, s jakým se setkáme
na všech rovnoběžkách
světa.
Jeho "destruktivnost”
a "negace” může být je
dině připsána nedostatku
smyslu pro humor, pro
sebekritiku a byzantinské
uctívání hodností, hod
nostářů a hodnot jeho
kritiků.
Bylo by už na čase,
abychom se zmínili o
knížce, která dala pod
nět k této meditaci. Ale
věřte, že to opravdu ne
zaslouží.
jun
Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

run za informační bloky a ta firma je vám dát ne
chtěla, vyhrožoval jste jim, že to bude o nich pěkná
informace, až se po nich někdo bude ptát, když ne
mohou zaplatit ani sto dvacet pět korun, aby byli
s námi ve spojení. Takové vyhrožování se může dít
formou ušlechtilejší. Řekne se jim: “Pánové, někdo
myslí o vás, že jste na pokraji insolvence, a ptá se
nás, co o tom soudíme.” A potom teprve přivedete
obratně řeč na peníze. Opatrnosti nikdy nezbývá.”
“To je pravda, pane šéf”, ozval se pan Barhoň,
“ale že vy vždy dbáte na opatrnost. Vy jste předešle
na dotaz té mechanické válcovny napsal o jejím
právě přijatém zástupci, že je to notorický alkoholik
a známý rváč. A nesl jste to tam osobně. Ale v
jakém stavu. Vždyť jste se sotva držel na nohou a
serval jste se s vrátným . . .”
“Vy mně toho můžete nejmíň vyčítat, pane Barhoni. Já jsem ještě nikdy nepřinesl s sebou domů
z cizího bytu jantarovou špičku na doutníky, když
jsem se tam šel zeptat, kam chodí pan manžel večer
do restaurace.”
“Nebyl to žádný jantar, pane šéf, to byla celulóza,
vždyť jsme také záložně o tom pánovi podali infor
mace, že nežije ve skvělých poměrech. A také jsem
ji nevzal z psacího stolku, jak jste předešle tvrdil,
nýbrž v ložnici s nočního stolku, kde ležela úplně
volně. Já se nikam nedobývám. Pamatujete se, jak
jsme hledali toho domácího zloděje u baronky Dobřežnické, a že se vám v pokladně líbily náušnice
s brilianty?”
“Pro Ježíše Krista, co to mluvíte, to že byly bri
lianty? Mohu vám ještě ukázat zástavní lístek. Dva
advacet korun. To počítali jen zlato a také jsem je
v žádné pokladně neviděl. Našel jsem je v kufru
komorné, která byla podezřelá, že je vzala”. — “A
kterou jste štípal do brady?” —
“To je toho! Co máme v prospektu našeho sou
kromého informačního ústavu? Že všemi prostředky
snažíme se získat informace. Tak vidíte. Hrubostí to
nešlo. Vy jdete ještě dál ve své něžnosti. Když jsme
měli vypátrat, co je pravdy na pověstech o nevěře
té cizoložné ženy, kde vás našel její manžel? Vždyť

MOŘE
František Branislav
Učím se moři nazpaměť,
veden vlnou vírnou
na pláň nedozírnou,
rozumět moři chtěl bych teď.
Jsem rybář jitra zeleného
s číhavě nastraženou sítí,
učím se moři, hloubce jeho,
naslouchám živlům, vlnobití.

Je moře bez letopočtu,
známe je tak málo,
co vln rozchvívalo
krev naši, ani nespočtu.
Rmoutí mne sazba rozházená,
tou, moře, chci tě nazvat právě,
skláním se marně pro písmena,
vlny se ozvou unikavě.
Rukou se moře dotýkám,
mám pár kapek v dlani.
Moře dál se klaní
rozcitlivělým osikám.
Jazýčky kmitají se hadí,
vlnami úlisnými syčí.
Rozdivočelé mračno pádí,
stiháno větrnými biči.
Jsem s vámi, vlny, neznám vás,
všechno zapomínám,
proud mne žene jinam,
zajal mne burácivý hlas.
Bubnovou palbou moře hřmí-li,
zda v nebezpečí mužem budu,
zda nepoztrácím marně síly
v pochybách, úzkosti a studu!

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

jste si s ní, člověče, sám udělal známost. Že abyste
něco vypátral? Pak jste ale nemusel utíkat před
ním až na půdu a křičet dolů na lidi, aby vám pro
boha živého někdo něco půjčil, co byste přehodil
přes sebe.”
“Tak zlé to nebylo, pane šéf. Scházela mně jedině
vesta a kabát, ale to bylo v zájmu našeho ústavu,
poněvadž ten pán chtěl nabýt nějakých důkazů pro
žádost k rozvodu.” — “A honil vás s flobertkou po
domě!”
“To nebyla flobertka, pane šéf, to byla vzduchovka.
Ale mám já to u vás na růžích ustláno! Jako když
jsme měli podat informaci, že ten konduktér je blá
zen. Šel jsem k němu a řekl jsem mu: “Pane, o vás
se tvrdí, že nejste zcela příčetný.” Tak jste si přál,
abych zahájil pátrání. A já dobrák ptám se ho tři
krát za sebou: “Tak mně odpovězte, prosím, jste
blázen nebo nejste?” Mlčí, dívá se na mne, najednou
zakoulí očima a zařve: “Klekni, Holoferne!”
On ten ubožák měl fixní ideu, že je Judita, a vy
jste to věděl, pane šéf, a poslal jste mne tam. Na
štěstí mu příbuzní odňali dragounskou šavli, kterou
si koupil místo meče, a podstrčili mu dřevěnou. Měl
uprostřed pokoje postavený vojenský stan, v tom
přespával a čekal na Holoferna. Tahal mne do něho
jako kotě a chtěl mně useknout hlavu. Ale i tak to
tím dřevem bolelo. Konečně mě osvobodili příbuzní,
a vy jste omylem napsal do informace, že ten pán
je milé povahy, přívětivého chování a neobyčejně
normální. A tak to jde jedno za druhým. Včera
poslal jste mne upozornit jednoho manžela, že ho
jeho žena klame a že mu to vypátráme přesně a
poctivě, že mu sneseme důkazy za padesát korun,
a on mne pumpnul o poslední desetikorunu. To je
nejhroznější rána v mém životě.”
Slzy objevily se v očích pana Barhoně: “A proto
vás prosím uctivě, pane šéf, o nějakou zálohu na
toho nepoctivého příručího z koloniálního krámu,
který je úplně nevinný až na to, že hraje nad své
poměry kulečník jednou za týden . . .”.
Z knihy “Dědictví po panu Šafránkovi”,
Čs. spisovatel, Praha 1961.
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ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

“To je aspoň hra”, řekl Brian. “A dvě stě navrch.” střelci”, kynul nám Danny. “Pozdravujte komouše!”
— “Ježíši!”, řekl Greg, “devět set na popravu!” — — “My ti sem jednoho poslem, aby si s tebou za
— “No”, povídá Danny, ale Greg zavrtěl hlavou hrál pokřika”, zavtipkoval Brian. Stala se s ním
a zahodil list. — “Tak jsme tři a devět set je v pin nějaká změna. To nebyl vůbec Brian, který neuměl
ce”, Danny si zamnul ruce a zakoulel očima. “Už prohrávat, ačkoliv prohrával pořád.
Capitol House, 109 Swanston St.
Rozvědka netrvala déle než půl hodiny, ačkoli se
sem vám někdy vypravoval, jak sem raboval pět
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
to
zdála
být
věčnost.
Předvoj
zajistil
zajatce
a
esset funtů v řeckým klubu?” — “Jo”, odvětil Brian,
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
“a jak jsi prohrál tuplem u Torna.” — “Tak honem”, kortoval ho do našich linií, když začalo posvícení.
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
řekl jsem netrpělivě. Danny věděl, že jsem netrpě Rakety osvětlily linie, a na okamžik jsme byli chy
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
livý a využíval toho. S hlavou na stranu pomalu ceni ve světle fosforu jako nazí v trní. Výkřiky,
v nutných případech telegraficky
gustýroval list: “To se podívejme. Čtyry esa stojej výstřely, rachot granátů. Před námi, za námi. Jakmile
za tác, ale já vím, že vy tak moc nevyděláváte. Tak jsem, viděl Grega, že mi kryje záda, startoval jsem
to zdvihnu jen o pět stováků, to máme čtrnáct set.” cik-cak zpátky, prodíraje se sněhem. Palba se stup
UMÍRNĚNOST CHRUŠČOVA
— “Jestli máš čtyři esa zrovna teď”, povídám, “odejdu ňovala. Zaslechl jsem výkřik, při němž mi mrzla
i
do kláštera. A sto.” Patnáct set, a myslil jsem, že krev v žilách. Když jsem zase ležel ve sněhu, kryje
Ale celou tu dobu bu
Brian přestane bluffovat tak vysoko, ale zase jsem Gregův ústup, vybuchl vedle mne granát, a při (Pokračování se str. 4 )
se zmýlil. A když znovu zvýšil sázku, uvědomil jsem stihl jsem se, že se divím, proč jsem to nedostal. Sly
Starý zápas
de pokračovat starý zá
si náhle, že přece jen mohl dokoupit, a moje krá šel jsem, jak jeho úlomek mi zasvištěl nad hlavou,
pas.
a ze samého úděsu jsem vypálil půlku zásobníku
Nerozhodnost a váha
lovská trojka se mi pojednou zdála směšně nízká.
jen tak na nic. Konečně jsme se dostali k díře v
Zápas komunismu o
Zrovna tehdy vstrčil dovnitř hlavu Wimpy v plné drátěných překážkách, a to byl pocit, jako když se vost kremelského postu
polní. “Zdar, kluci, jde sem štába. Nemáte vlastně člověk vrátí po letech domů. Naše kulomety ště pu se proto zdá docela vládu nad světem a ochrnět?” — “Dyk my jo”, zamumlal Danny. “Copak kaly směrem dolů, a bylo to báječné.
přirozená. Ale nikde není branný zápas demokracií
to na nás není vidět?” Wimpy vlezl dovnitř a na
za zachování svého nedo
Náš zadák nás odpočítával u průseku a poplácal psáno, že by musila být
koukl nám do karet. “Co je s tebou, Prófo?” — “Je
konalého, ale v zásadě
mne
po
zádech.
“
Prácička,
člověče
”
,
zazubil
se.
Až
nutně
odleskem
nějakých
to posera”, řekl Greg. “Já měl čtyři esa, ale pak
jsem se kouknul do karty Dannymu, a on jich má když jsem přišel na velitelství, dozvěděl jsem se vážných vnitřních sporů. svobodného způsobu ži
vota.
v pazouře pět.” Danny se zasmál. Dveře se otevřely o Brianovi, který byl jedním z těch, kteří eskortoDebata o Chruščovově
a vešel štába. “Jestli jsem si to nemyslel”, zahuhlal. vali zajatce. Štába byl vyčerpán a ubitý a jen nám
Nebezpečí spočívá v
“Máte přece spát, parchanti. Kdo rejžuje?” Měl řekl: “Brian byl vůbec šťastný, že se dostal až tam, zápase, skutečném nebo tom, aby tento obranný
kam
se
dostal.
Vždyť
mu
celou
cestu
visel
žaludek
fiktivním, však bude jistě
teplé rukavice z teletiny a ohříval si ruce nad spo
rákem. “To uvidíme za moment”,, řekl Danny. — ze střev”. Tak Brian byl mrtev. Řekli jsme to Dan- ještě dlouho pokračovat. zápas neutrpěl přehna
nymu, když jsme se vrátili. Byl tím strašně rozru
nou důvěrou v "umírně
— “Kde to jsme?”, ptal jsem se. “Kdo je na for- šen. My ještě víc, když nazítří bylo podepsáno pří
"Čínská skupina” bude
hontu?” — “Já”, řekl Danny. “Tamhleten vejtaha měří. A nejvíc, když nám Wimpy řekl pravdu o mít vrch ve chvílích zvý nost” Nikity Chruščova.
-kwto zrovna nakop na šestnáct set a já tomu přidám naší poslední partii pokřiku.
šeného tlaku na Berlín,
eště stováka.” — “Kapitalisti”, poznamenal štába a
“To je strašně blbý vtip”, řekl Greg. Wimpy se nového náporu ve Viet
zapálil si. Vyfoukl oblak modrého dýmu a zahleděl bránil: “Žádný vtip. Je to pravda, kruci, vždyť jsem
JOGURT
se na špičky svých prstů. “Máme dnes v noci malou mu koukal přes rameno. Měl flešku jako z praku, namu a západní neústup
“
Zázračné
jídlo”
změnu v plánech. Chceme jen tři z vás. Tak jak jen vystřelit!”
nosti při odzbrojovacích
nyní též s ovocnou
to uděláme? Chcete, abych je vybral sám, nebo si
Greg a já jsme se o tom něco napřemýšleli, a konferencích.
příchutí
to zařídíte mezi sebou?” — “My si to už zařídíme”, moc jsme si změnili názor na Briana, který neuměl
Chruščov se vynoří ví Smetana, šlehačka, med
řekli jsme všichni najednou. “Hlava nebo orel”, prohrávat. Dannymu jsme o tom ani neřekli. Ono
navrhl Greg. “Grega potřebuju”, řekl štába, “takže by ho to mohlo rozčilit.
tězný v okamžicích pře
Farrall - Hayward
to záleží na vás ostatních”. — “No”, povídá Danny,
chodných mírových selaK
O
N
E
C
“tak ať to rozhodne karta, ne?” — “Samo”, řekl
Irrewarra Co. Pty. Ltd.
Přeložil jun nek, přípitků kolem ze
jsem. “Hm”, řekl Brian. “Oukej, kdo vyhraje, zů Psáno pro Hlas domova
85 City Road,
lených stolů a dohod o
stává doma a žádné hádky”. — “Fajn”, řekl Brian.
South Melbourne
“Hraj, Rotšilde!”
zastavení nukleárních po
62-4682
“Já to zapasuju”, řekl jsem a zahodil karty. Právě
kusů.
jsem si připoměl rozhovor s Brianem, když jsme šli
z poslední rozvědky. Cítil jsem, jak je Brian nesvůj, — 27letý traktorista Bar- hle v Londýně pí. Josefa
a zeptal jsem se ho, co mu je. “Co mi je?”, vyjel ltoloměj Tomko, zaměstna Žežulová ve věku 76 roků.
na mne, “co mi je, když každou druhou noc tě mohou ný na statku blízko čs. - Po dlouhém čekání měla
odprásknout? Proč nedají pokoj, dokud si to nevy - bavorských hranic, na konečně odjet ke svým
řídí v Panmundžonu?” Mírová jednání šla nám všem ložil svou 221etou ženu a synům do Austrálie.
PLNÉ
na nervy. Kdykoli jsme šli ven, myslili jsme si - dnes malou dcerku na těžký
—
Po
zemřelém
prof.
dr.
ka to můžeme chytit. Zítra podepíší příměří, a ty traktor a projel nezamito chytíš. Jestli přežiješ tuhle rozvědku, třeba zítra novaným polem, prorazil E. Míčkovi vyučuje české
ZAJIŠTĚNÍ
mu jazyku a literatuře na
podepíší příměří. Budeš zachráněn.
ostnatý drát a pohraniční universitě v Austinu v
Na tohle jsem myslel, když jsem ty dva pozoroval, překážky a dostal se do Texasu prof. Luděk Koz
jak sázejí. Vduchu jsem si přál, aby Danny vyhrál. Západního Německa, kde lík, bývalý příslušník čs.
VAŠICH
Co bychom si počali bez Dannyho! — “Tak jsi mě požádal o asyl.
brigády v Anglii.
nachytal!”, řekl Brian a zahodil karty, a Danny ra — Po úspěších knihy “To — Profesor konservatoře v
dostně zaryčel: “Ty krávo spanilá!”, až se málem to je San Francisco” byl Torontu, hudební sklada
zadusil. “Dva tácy a eště lehára!” Všichni jsme se český malíř M. Šašek jme tel Oskar Moravec dostal
ÚSPOR
dali do smíchu, takže jsem ani nezpozoroval, že Brian nován čestným občanem první cenu v soutěži na
vstal a začal shledávat výstroj. “Oukej, mrskněte San Francisca a byl po klavírní koncert s dopro
sebou! V sedm na velitelství, výpad v sedm třicet”, zván, aby kdykoli trávil vodem orchestru, kterou
řekl štába. Otočil se na podpatku a vyšel, Wimpy 14 dní dovolené v místě na vypsala Filharmonie v
za ním.
útraty města.
Montrealu. Cena je 1.000
Peníze můžete vyzvednout okamžitě —
“Ty zlatokope”, řekl Brian Dannymu, a Danny — Čs. houslista Evžen Pro dolarů.
odpověděl: “Copak já. A co jsi vlastně měl, no?” kop měl velké úspěchy na — U pohraniční stanice
kdykoli si přejete
Brian nakvašeně zavrčel: “Zašprajcovanou flešku, koncertech v Belgii, Solno- Marktredwitz byl usmrcen
hradě,
Helsinkách
a
ve
vlakem český zaměstnanec
to jsem měl”. Danny triumfoval: “Co sem říkal?
Až do výše £ 3.600 poskytneme Vám
cirkusu “Krone” R.Duben.
Fleš se šprajcem, copak sem to neříkal, dyž tak Vídni.
—
V
Ktar
Ata
v
Izraeli
bluffoval?” Byl bych přísahal, že se Brian při tom
— Australské ministerstvo
31/2 % úrok
usmál, ale to přece by byl nesmysl. “Adyjé, vostro- zemřel přední izraelský zahraničí, oddělení pro
průmyslník Moller, který
vydalo zprávu
pochází z Československa. Antarktidu,
CHRAŇTE SVÉ PENÍZE
— Bývalý příslušník brit o dobrodružné záchraně
onemocnělého
biologa
DARUJTE
ského letectva Manfred Vestjense, který studoval
ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U
Czernin spáchal sebevraž
život tučňáků a tuleňů na
du. Bylo mu 49 roků.
osamělé pozorovací stani
moderní keramiku
— Prof. V. Hlavatý měl ci na ostrově Macquarie.
NATIONAL BANK
dvě přednášky z oboru re Zmiňuje se v ní o význam
lativity na Western Uni ném podílu, který při zá
versity v Clevelandu.
SAVINGS BANK
chraně hrál lékař austral
— Světoznámý orientalista ské základny na ostrově
Jan Rypka dostal čestný dr. E. Nešpor ze Sydney
LIMITED
doktorát na Sorbonně v
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
— Ve věku 74 roků zem
Paříži.
— V Kanadě zemřel v 67 řel v Paříži malíř Fran
Telefon J A 6973
plně integrovaná odbočka
letech čs. podnikatel Jo tišek Zdeněk Eberl.
byt: J A 67 0 1
—15. listopadu byl při
sef Chmel.
THE NATIONAL BANK
— V New Yorku má vy autonehodě v Brisbane
Můžete si ji vybrat též v místnostech
cházet nový česko - ame smrtelně zraněn a za pře
OF AUSTRALASIA LIMITED
rický týdeník “Americké vozu do nemocnice zem
Hlasu domova
řel
541etý
V.
Skoumal.
listy”.
Č/ND/ČS/P/HD
— 5. listopadu zemřela ná-
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Dopisy redakci:
UDRŽOVÁNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ TRADICE
Snad bude vás i vaše čtenáře zajímat úryvek z
dopisu, který jsem dostala z Československa. Myslím,
že dokazuje pádným způsobem jednu věc: že česko
slovenské předsovětské tradice nevymírají, ačkoli
komunistická vláda dělá všechno možné, aby byly
zapomenuty. Latentní, chcete-li trpný odpor k vlád
nímu režimu, je možná větší, než si uvědomujeme.
Jinak je si těžko vysvětlit opatrnické akce vlády,
která zamezuje vznik demonstrací pod zástěrkou okrašlovacího spolku hlavního města Prahy. Suďte
sami:
“Na sv. Václava jeli jsme přes Václavské náměstí
a byli jsme překvapeni krásnou květinovou dekorací
před sochou sv. Václava. V novinách sice psali o tom,
že tam vysázejí záhon macešek, které prý dlouho
vydrží. Ale tak velkolepé jsme si to nepředstavo
vali. Celý trojúhelník mezi sochou a kolejemi s obou
stran se tam sbíhajícími byl vysázen maceškami až
těsně ke kolejím. Asi proto, aby lidé, kteří tam ně
kdy stojí a zpívají, nemohli být zraněni elektrikami
sem a tam jezdícími. Na schodech k soše sv. Václava
bylo zase plno květin a hořících svíček. Jak se tam
lidé dostali? Nejspíše ze zadu. Škoda, že několik dní
po sv. Václavu byly zase macešky odstraněny. Moh
ly tam být opravdu ještě dlouho.”
K. P., Los Angeles, USA
ŽIVOTNÍ DÍLO ZA DVĚ VĚTY
Zřejmě nemám vkus, ale osobně vyměním které
koliv dvě věty z “Veselé vdovy” (viz HD 22 - XII.,
str. 5 “S kšeftem není žádný špás”) za celoživotní
spisovatelské a žurnalistické dílo Juniovo.
M. Zachar, Oyster Bay, NSW.
ODPOVĚĎ: Platí. Gemacht. Iťs a bargain. První
věta: “Tak se stalo, že o tři neděle později usouzená,
uzoufalá, ale v té chvíli šťastná Marie Nedobylová,
přichvátala k Bornovům a rozechvěle vzdala Bornovi dík za jeho šlechetnost, s jakou nadále, aniž o
tom mluvil, intervenoval ve prospěch jejího syna:
neboť pouze těmito intervencemi si lze vysvětlit ne
uvěřitelný zázrak, který se jí právě přihodil, když
z ničeho nic a zčistajasna dostala z Vídně, z císařské
kanceláře, expres rekomando sdělení, že Jeho apoštolské Veličenstvo císař František Josef První se
milostivě uvolil udělit jí, Marii Nedobylové, sou
kromou audienci.”
Druhá věta: “Realismus, pohrdající posvátnými
duchovními statky národa, židovský internacionalis
mus, anarchismus, popírající cenu lidského života,
socialismus - při vyřčení toho slova Born přísně zaklepal na kupu novin, jako by mezi nimi, což ostatně
nebylo vyloučeno, byl i nějaký rudý časopis - socialismus, chtějící vydat všechno národní jmění na
pospas lůze, ateismus, zavrhující veškeré zásady
mravní, to jsou ideály nastupující generace, která
vyhlásila válku nám a našemu dílu; a neblahý květ
toho všeho, Omladina, došla už dokonce tak daleko,
že i pomníky našich velikánů jsou jí proti mysli a
chtěla by je vyhodit dynamitem!”
Prosím, zašlete mé celoživotní dílo C. O. D.
jun
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si ponechává vánoční dvojčíslo Hlasu domova
k celoročnímu používání jako adresář krajanů a
krajanských podniků. Nezapomeňte se včas při
hlásit o inzerát nebo vánoční a novoroční bla
hopřání v “Hlasu domova“.

Oslavy 28. října
Zprávu v minulém čísle HD doplňujeme infor
macemi o dalších oslavách čs. národního svátku, ko
naných ve svobodném světě:
— V Curychu se konala oslava na podnět Svazu čs.
krajanských spolků a T. J. Sokol. Český projev měl
kazatel Přemysl Pitter, za švýcarskou veřejnost pro
mluvil předseda Celošvýcarského svazu mládeže li
berální strany Graf. Na oslavě účinkovali též dva
bývalí členové pěveckého souboru České filharmonie
Jiří Fořt a Jana Langmaierová.
— V Oslo pořádal oslavu Norsko - čs. spolek pro
uprchlíky. Promluvil bývalý šéfredaktor "Práva li
du” Miloš Vaněk česky a anglicky. Po projevu
byla zpěvní čísla.
— Zaměstnanci čs. odděleni rozhlasu Svobodné
Evropy v Mnichově připravili pro své děti besídku,
ve které jim vysvětlili význam 28. října.
— V Masaryktownu na Floridě se konala oslava pod
záštitou starosty města. Při ní byly mj. tančeny ná
rodní tance a předvedena ukázka vzorného sokolské
ho tělocviku.
— Sdružení Čechů, Slováků a Podkarpatorusů v Hamiltonu v Kanadě pořádalo oslavu 28. října, na níž
měl hlavní projev Dp. J. Šach.
— Krajanské spolky a Společnost čs. - francouzského
přátelství uspořádaly v Paříži cyklus projevů a slav
ností, jichž se kromě krajanů zúčastnili též četní
Francouzové. T. J. Sokol Paříž uspořádala kromě toho
v sále hotelu Moderne výstavku dokumentů, při
pomínajících založení prvního českého spolku v Pa
říži.
— Hlavním řečníkem na oslavě, kterou pořádala vý
chodní oblast Čs. národní rady americké v New
Yorku, byl bývalý ministr Václav Majer.
— Na společné oslavě krajanského spolku v Clevelandu byli hlavními řečníky šéfredaktor deníku “Cleveland Press" L. Beltzer a gen. dr. M. Ferjenčík.
— Národní sdruženi v Kanadě vydalo k oslavám
pásmo vzpomínek na vznik Československa, sestavené
dr. J. škvorem.
— Čs. klub v Queenslandu pořádal oslavu v bohatě
vydekorovaném sále "Ženského klubu” v Brisbane,
které se zúčastnilo téměř 100 osob. V pořadu účin
kovali členové Queenslandského komorního souboru
Musica da Camera (Gloria Foley - Svobodová, Jiří
Svoboda a John Curro), dále pí. Hechtová, Voříško
vé a Vávrová, které zpívaly národní písně a p. J.
Vaněk, který přednesl melodram “Vyšehrad”. Byly
též předvedeny dva filmy, které zapůjčil dirigent
R. Pekárek: o pohřbu T. G. M. a z Všesokolského
sletu v roce 1938.
UPOZORNĚNÍ: Spolkové zprávy z Austrálie jsme
byli nuceni odložit na příští číslo.
HD

NEJVHODNĚJŠÍ DÁREK K VÁNOCŮM:
DÁREK

ČESKÁ KNIHA

K

VÁNOCŮM,

na který se celý rok nezapomíná:

Vyžádejte si obratem náš nejnovější seznam

PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní vánoční číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
HD
Zasíláme do celého svobodného světa

Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980
NUTNÝ PRODEJ ZE. ZDRAVOTNÍCH DŮVODU
KONTINENTÁLNÍ
DELIKATESNÍ
OBCHOD
výborně umístěný ve středu City v Sydney.
Jedinečná koupě.
Zájemci volejte
FJ 3640, večer FJ 6486

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS

ledničky — hudební nástroje — české gram. desky — psací stroje
s českými typy — kontinentální perkolátory — šicí stroje — atd.
Navštivte nás
Nejvýhodnější cenové a platební podmínky, nejlepší služba v Sydney

ELECTRO-CENTRE
Oxford Street,

BONDI JUNCTION — SYDNEY

Telefon FW 11 37 (3 linky)

ODRA
PARCEL

SERVICE

6 A ELIZABETH ST., MELBOURNE, C. 1
Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným
LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?
Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
TÉŽ PENÍZE JIM MŮŽEME ZA VÁS POSLAT

Vyžádejte

si náš

ceník.

VÁNOČNÍ BALÍČEK Č. 1 ZA £ 6/9/4
Znková káva
500g
Kakao v konservě
500g
Mléčná čokoláda
500g
Exportní šunka (2konservy)
908 g
Čaj v konservě
300g
Rozinky
500g
Loupané mandle
500g
Vlašské ořechy
1.000g
Loupané lískové oříšky
500g
Datle
500g
Fíky
250g
VÁNOČNÍ BALÍČEK Č. 2 ZA £10/3/5
Zrnková káva
1.000g
Kakao v konservě
1.000g
Šunka (2 konservy)
1.814g
Oříšková čokoláda
500g
Mléčná čokoláda
200g
Kostkový cukr
1.000g
Bonboniéra
700g
Čaj v konservě
300g
Rum Key, 60%, 0.7 1
1 láhev
Rýže
1.000g
Rozinky
500g
Loupané mandle
250g
Vlašské ořechy
1.000g
Datle
500g
Fíky
250g
ČERSTVÉ
OVOCE
Citróny
5kg
£ 1/ 1/Pomeranče
5kg
£ 18/9
Banány
5kg
£ 1/11/3

Nabízíme balíčky z Dánska (včetně cla)

ODRA
TRAVELSERVICE
obstará vše pro Vaše cesty do zámoří
nebo po Austrálii
LODÍ I LETADLEM

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

6 A ELIZABETH ST., MELBOURNE, C, 1
vestrovskou zábavu v DorTelelon MF 6178, MF 6681
K.
Ebner
chesteru. Podrobnosti v
22 Hunter St. — Sydney příštím čísle HD.
tel. BL 3970
19 York St.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
(vchod z Wynyardu)
Vás srdečně zve na

Televisory — transistory — přenosná radia a stereogramy — pračky

95 - 99

S. K. SLAVIA MEL
BOURNE pořádá letos sil

T. J. SOKOL
SYDNEY
pořádá v neděli 2. prosince 1962 ve 2 hod. odp
v malém sále Maccabean Hall, Darlingurst Rd.
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU PRO DĚTI,
na kterou srdečně zve všechny naše děti v Sydney.

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 8. prosince 1962 v 8.30 hod. večer

V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST. , NTH. MELBOURNE
Hudba — Tanec. — Občerstvení — Likérová licence
Rozdávání dárků za účasti Mikuláše
Dárky se přijímají 1 hodinu před začátkem zábavy nebo
na adrese 26 Moore Street, South Yarra
RESERVOVÁNÍ STOLŮ: 26 5618 (Vozábal), 39 2156 (Rosenfeld)
SPOJENÍ: elektr. z Elizabeth St. č. 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58 a 59, zast. 19

HLAS DOMOVA
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26.11.1962

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Františka Bauera z okr. Č. Krumlov a Karla Povu
z Prahy (USA?).
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

Mnichov

Pohár evropských národů v kopané

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení

Poslední týdny v mezinárodním sportu byly bohaté na mezistátní fotbalová utkání, z nichž vět
šina byla zároveň 1. kolem Poháru evropských národů. Tak jako první si účast v 2. kole 2. ročníku
ŽIVOTN Í,
této soutěže zajistili representanti Svobodného Irska a Švédska (Svobodné Irsko porazilo jedenáct úrazové a nemocenské
odborně provede
ku Islandu 4:2 a 1:1, a Švédové zvítězili nad Norskem 2:0 a 1:1). Velkou šanci na postup mají
R. C. KUGLER
Španěle, kteří vyhráli doma prvé utkání s Rumuny 6:0, Dánové, kteří porazili fotbalisty Malty
(Melb.) XL 2421
6:1 a národní mužstvo Severního Irska, které zvítězilo nad Polskem 2:0. V ostatních zápasech Ma
ďarsko porazilo Wales 3:1, Belgie prohrála v Bělehradě s Jugoslávií 2:3, Portugalsko v Sofii s
Bulharskem 1:3, Holandsko zvítězilo v Amsterodamu nad Švýcarskem 3:1, londýnské střetnutí mezi
Malý oznamovatel
fotbalisty Anglie a Francie skončilo nerozhodně 1:1. Čs. representanti se střetnou v 1. kole
soutěže s východním Německem, do dalšího kola (mezi 16 nejlepších) postoupila bez boje muž HOSPODYNI
PRO
moderní byt v Kew při
stva SSSR (obhájce trofeje), Rakouska a Lucemburska.
jmeme. Zařízen vším, co
usnadňuje práci v domác
REMISA PRAŽSKÉ DUKLY V DÁNSKU
nosti. Hledáme hospodyni,
Hokejová
liga
Malé dánské městečko Vejle bylo ve středu 7. lis
která umí vařit a má rá
topadu dějištěm prvního utkání 2. kola Poháru evrop
Ačkoli sedminásobný mistr republiky v ledním da děti. Může bydlet v
ských mistrů mezi dánským přeborníkem Esbjergem hokeji ZKL Brno po sérii devíti vítězných zápasů domě nebo mimo. Hlaste
a pražskou Duklou, jejíž start přilákal na stadión našel přemožitele, když podlehl na bratislavském se na adr.: 18 Rockingham
téměř 20.000 diváků z celého okolí (vyprodaný sta ledě místnímu Slovanu po rovnocenném boji 1:2, dá St., KEW, tel. 42 - 1858.
dión). Zápas, který se hrál na pěkném trávníku za
umělého osvětlení, měl dobrou úroveň, a skončil ne
rozhodně 0:0, takže Pražané mají v odvetném střet
nutí v Praze na Julišce velkou příležitost kvalifiko
vat se do čtvrtfinále PEM. Fotbalisté pražské Dukly
měli po většinu utkání převahu, kterou však nedo
vedli vyjádřit brankami. Dánský team se bránil
někdy se sedmi i osmi hráči, a podnikal jen ojedi
nělé útoky. Dva z nich v druhém poločasu byly však
velmi nebezpečné, a jen skvělé zákroky brankáře
Kouby zachránily čistý štít.
Ostatní střetnutí 2. kola Poháru evropských mist
rů: Dundee (Skotsko) - Sporting Lisabon 1:1 a 4:1
(Dundee prvním čtvrtfinálistou), Benfica Lisabon
(obhájce trofeje) - IFK Norrkoepping v Norrkoeppingu 1:1, Austria Vídeň - Stade Remeš 3:2, Anderlecht (Belgie) - CDNA Sofia 2:2, Galatasary Istanbul
- Polonia Bytom 4:1.

se už nyní říci, že Brněnští obhájí i tentokrát prven
ství v čs. hokeji. Podle názoru odborníků předvádějí
výkon, jaký se dá v čs. lize srovnávat jen s výkony
LTC Praha ve vrcholné formě. Přímo senzační ho
kej ukázali Brněnští ve své domácí premiéře, ve
které rozdrtili mužstvo Pardubic rekordním bran
kovým poměrem 19:1 po výkonu, o kterém bývalý
čs. internacionál a nyní třená Pardubic Kobranov
řekl, že v čs. mistrovské soutěži nemá obdoby.
O další místa v tabulce bodm s velkou pravděpo
dobností bojovat teamy Bratislav, pražské Sparty
a Jihlavy. Naopak s ligou se asi v letošní sezóně
rozloučí budějovičtí hokejisté, kteří z deseti dosud
sehraných zápasů nsají penze dva body za dvě remisy.
TABULKA PO 10.KOLE. I. ZKL. Brno 18 bodů
(skóre 72:20), 2 Bratislava. 3 Sparta Praha, 4. Jihlava (všichni po 13 bodech.), 5. Vítkovice 11 bodů, 6.
Chomutov, 7. Litvínov (oba. po 10 bodech), 8. Par
dubice 8 bode, 9. Plzeň, 10 Kladno (oba po 7 bo::
::
dech), 11. ZJŠ Brno 6 bodů. 12. České Budějovice
Druhou listopadovou neděli byla v Českosloven 2 body (skóre 21:67).
sku sehrána poslední utkání podzimní části nejvyšší fotbalové soutěže, která už nepřinesla pod
statné změny v tabulce. Vítězem 1. části se stali
fotbalisté Ostravy, praktikující moderní kopanou
založenou na nápadivosti a vtipu. I když ostravské — V tréninku na automobilové závody o Velkou ce
fotbalisty neopustilo válečné štěstí, přesto je je nu Mexika (vítězem se stal Jim Clark z Velké Bri
jich úspěch zasloužený a pozoruhodný, neboť ztra tánie na stroji značky Lotus) havaroval nadějný 21letili pouhé čtyři body, což je při vzácné vyrovnanosti tý Mexičan Eícardo Rodriguez. který při převozu
soutěže jistě hodnotná bilance. Stabilní výkony, kte do nemocnice zemřel Ricardo Rodriguez se svým
ré podávala ostravská záloha a skvělý ostravský ú- mladším bratrem Pedrem vyhráli 14 dnů před tím
tok (Pospíchal, Wiecek, Mikeska, Sirý a Valošek) automobilové závody v Monthery u Paříže.
jsou pak zárukou, že Ostravští jistě budou hrát i v — Ačkoli definitivní termín přihlášek k mistrovství
jarní polovině soutěže přední roli a spolu s pražskou světa v ledním hokeji (bude probíhat v první poloDuklou budou patřit ke kandidátům přebornického vině března ve Stockholmu) je stanoven na 20. protitulu. — Stejně jako v předešlých sezónách jsou v since, potvrdili svou účast na tomto vrcholném svěsituaci ne zrovna záviděníhodné tři české kluby: Spar tovém podniku zástupci 13 států, mezi nimi všichni
ta Praha, Plzeň a Kladno, které přezimují na posled členové tak zvané Velké pětky: SSSR. Kanada. USA,
ních třech místech tabulky, a na jaře budou muset ČSSR a Švédsko, které bude ve Stockholmu obha
hodně přidat, aby si uhájily ligovou příslušnost.
jovat světový primát získaný na neúplném světovém
12. KOLO: Slavia Praha - Hradec Králové 2:1, mistrovství v Colorado Springs (USA). Kanadu bu
ZJŠ Brno - Ostrava 0:1, RH Bratislava - Prešov de representovat mužstvo Trail Smoke Eaters, které
1:0, Plzeň - Sparta Praha 5:0, Trenčín - Bohemians vlastně vyhrálo poslední zcela regulérní šampionát
2:0, Dukla Praha - Kladno 4:1, Nitra - Slovan Bra v r. 1961 ve Švýcarsku, kde hrálo s ČSSR 1:1.
tislava 2:3.
— Podle francouzského odborného sportovního ča
13. KOLO Bohemians - Slavia Praha 2:1, Slovan sopisu L’Equipe uvažuje se o uspořádání "Poháru
Bratislava - Plzeň 3:1, Sparta Praha - Trenčín 0:1, evropských zemí v lehké atletice”. Jmenovaný ča
Prešov - ZJŠ Brno 2:0, Kladno - RH Bratislava 2:1, sopis přináší námět s rozdělením států do tří výkon
Hr. Králové - Dukla Praha 1:1 a Ostrava - Nitra 1:0. nostních skupin s přímým postupem i sestupem. V
TABULKA: 1. Ostrava 22 bodů (skóre 31:8), 2. A skupině by byly representační teamy SSSR, Pol
Dukla Praha 19 bodů, 3. Trenčín 17 bodů, 4. Slovan ska, Francie, Anglie, Západního a Východního Ně
Bratislava, 5. Bohemians (oba po 14 bodech), 6. RH mecka. Ve skupině B: Finsko. Maďarsko, ČSSR,
Bratislava 13 bodů, 7. Slavia Praha, 8. Nitra (oba Švédsko a Itálie, a ve skupině C pak zbývající státy.
po 12 bodech), 9. Prešov, 10. Hradec Králové (oba — V Houštce u Staré Boleslavi vytvořil čs. marapo 11 bodech), 11. ZJŠ Brno, 12. Sparta Praha, 13: tónec dr. Pavel Kantorek tři nové světové rekordy:
Plzeň, 14. Kladno (všichni po 9 bodech).
v rámci dvouhodinovky, při které zaběhl trať dlou-

Fotbalová liga

- - Ve zkratce - -

DAIRY PRODTJCTS PTY. ltd.
720 Heidelberg Kd., Alphington,

tel. 492 752
Mléčné výrobky jako doma
Plnotučné sýry * Tvaroh * Tvaroh z odstř. mléka
Podmáslí * Kyselá smetana * Jogurt
K dostání ve všech potravinářských obchodech
a delikatesech

HLEDAJÍ:

SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne

Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

HLEDÁME
DOBRÉHO
KUCHAŘE, znalého kont.
i australské kuchyně. Na
bízíme vysoký plat dobré
síle. Nástup 15.12.1962.
TURIST CAFE, 85 Sharp
St., Cooma, NSW., tel.
Cooma 653.

Listárna
H. A. B. Berwyn: Díky
za noviny a výstřižky. —
K. J. Chicago 8: Díky za
výstřižek. Dopis jsme pře
dali. — M. Š. London: Dí
ky za výstřižky. — F. H.
Balgowlah: Díky za infor
maci. — B. A. W. Perth:
Díky za výstřižky. — A.
V. Wellington: Díky za
lístek. — J. N. Naremburn: Díky za odresy. HD

PRODÁM DŮM V
Abbotsfordu, zděný, za
chovalý, blízko školy, do
bré spojení, event. s ná
bytkem, včetně garáže.
Dům je volný, prodej pří- .
mo od majitele. Deposit
£500. Volejte 42 1539
(Mr. Carey), več. WY 3627
HOSPODYNĚ PRO MO
DERNÍ DŮM se 3 dospě
lými osobami, v Kew, se
hledá. Bydlení v domě.
Výtečné podmínky, dobrý
plat. Volejte: 41 - 2103 ne
bo večer 86 - 7857.

hou 37.123,16 m (výkon o 253,16 m lepší než světový
rekord Angličana Norrise), zdolal 20 mil za 1:42.33,2
hod. a 35 km za 1:52.37,0 hod. V tomto závodě chtěl
zlepšit i světový rekord na 30 km, ale zůstal časem
1:34.54,2 hod. o 13 vteřin za nedávno vytvořeným
světovým primátem Belgičana Van den Driesche.
— Olympijský vítěz ve vrhu koulí Američan Bili
Nieder je opět amatérem. Nieder vrátil americké
federaci částku, kterou dostal vyplacenou za své
první - a jediné - rohovnické profesionální utkání,
ve kterém prohrál k. o. Nieder, který byl až do le
tošní sezóny výkonem 2,07 m světovým rekordma
nem ve vrhu koulí (letos tento výkon zlepšil o 1 cm
jeho krajan Dallas Long), chce v r. 1963 získat zpět
světový rekord.
— Čs. representanti v zápase řecko - římském vybo
jovali dvě mezistátní utkání s Poláky, které po pěk
ných výkonech porazili přesvědčivě vysoko v Ka
tovicích 14:2 a 12:4.
— Franta Koželuh, jeden z členů známé sportovní
rodiny Koželuhů, se dožil 30. října 75 let. F. Kože
luh působil jako trenér kopané a tenisu v letenských
klubech Spartě i Slavii i dalších oddílech, dále v
Jugoslávii a v Polsku. Učitelem tenisu byl 50 let,
fotbalovým trenérem 43 roků.
— Vyprodaný sál pražské Lucerny byl dějištěm me
zistátního utkání Holandsko - ČSSR v judo, které
skončilo očekávaným vítězstvím Holanďanů 3:2.
Tento výsledek je úspěchem Čechoslováků, neboť
Holanďané patří společně s Francouzi k nejlepším
judistům Evropy.
— Předsednictvo ústřední sekce čs. ledního hokeje
přijalo návrh komise rozhodčích na některá nová
opatřeni, z nichž nejzajímavější je schválení “území
rozhodčích". Vznikne-li totiž při utkání spletitá si
tuace, při níž si oba rozhodčí potřebují v klidu ověřt správnost rozhodnutí nebo konsultovat s pomocnými činovníky, děje se to ve zvláštním “úze
mí rozhodčích”, vyznačeném na ledě ve tvaru půl
kruhu před trestnou lavicí. Do tohoto území nemá
právo vstoupit žádný hráč s výjimkou toho, který
byl potrestán a jede zaujmout místo na trestné la
vici. Překročí-li kterýkoliv jiný hráč toto ustanovení,
dostane trest za hrubé chování. Půlkruh “území roz
hodčích” bude mít poloměr 3 m.

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 ZAMOŘÍ: 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

