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Nový režim v Iráku

Smrt generála Kasima
Střední východ má především tu výhodu, že se tam člověk nenudí. Od
druhé světové války poznal rozhodně víc zmatku než klidu.
Nejprve se tam Angličani a Arabové prali s Židy, sem a tam se vyro
bil nějaký ten atentát v Jordánu nebo jinde. Pak se k tomu připojili Nagib a Nasser, Angličani "odtáhli” od Suezu, a vřava nabyla prvotřídní
jakosti. Spojená arabská republika rostla a zase se scvrkávala. Revoluce
vypukly v Libanonu, Iráku, Syrii a Jemenu. Někde byly nastoleny repub
likánské režimy, jinde (Jordán a Saudská Arábie) se udržely "korunova
né hlavy”.
Intervence byly na denním pořádku. Někdy se intervenovalo přímo, ja
ko Američané v Libanonu, Angličani a Francouzi v Egyptě a Egypťani
v Jemenu. Někdy to tak otevřeně nešlo, a intervence byla skrytější. Šlo
o naftu. Západní velmoci se snažily udržet své koncese (Angličané v Kuwaitu, Američané v Saudské Arábii), komunisté se je snažili o ně připravit.

Arabské státy bez na
fty se praly v rámci panarabské myšlenky s arabskými státy s naftou.

Zájmové sféry
Střední východ byl
po dlouhou dobu pova
žován za anglickou záj
movou sférou.
Hlavní
vlna nepokojů začala
vytlačením britského vli
vu, k němuž došlo po
egyptské revoluci a zná
rodnění Suezského ka
nálu. Nastala tlačenice.
Každý chtěl vyplnit mo
censké vzduchoprázdno,
které po sobě Angličani zanechali. Vnější záj
my se střetly a všechny
dohromady narážely na
revoluční síly lokálních
složek.
Anglie se pokoušela
zachránit z trosek, co se
dalo, Američani hájili
své zájmy v Saudii, So-

ší vlastní
expanse než
komunistická, a byl sám
příliš mazaný a bezohled
ný, než aby lehce padl
do nastražené léčky.
Daleko větší možnosti
se naskytly po Kasimově revoluci v Iráku. Prv
ní dojem byl, že irácká
revoluce znamená další
úspěch Nasserovy SAR,
která byla tenkrát v pl
ném rozběhu. Brzo se
však ukázalo, že pravý
opak byl pravda. Nasse
rovi vyrostl v Kasimovi
místo spojence soupeř,
protože oběma šlo více
o osobní cíle než o všearabství.
Nový irácký president
se vyrovnal svému egypt
skému protějšku v bez
ohlednosti, ale postrádal
jeho mazanost a jeho osobní přitažlivost.

větský svaz se snažil za
chytit v Egyptě, Syrii,
Iráku a Jemenu. Z Kahýry se ozývalo panarabské halekání plukov
níka Nassera.

Středního východu, do
staneme všechny náleži
tosti situace, která ne
mohla být jiná než chao
tická.

Přimyslíme-li si k to
mu arabský spor s Izrae
lem, nebratrské vztahy
"západních” Arabů k
"východním” a celkový
strategický význam

Komunismus se snažil
toho chaosu využít se
střídavým úspěchem. Po
čáteční úspěchy v Egyp
tě dlouho netrvaly, pro
tože Nasserovi byla bliž- (Pokračování

Nasser a Kasim

na str. 2)

Kritika 15 let komunistického režimu

Kde je svědomí ?
Komunistický spisovatel Ladislav Mňačko napsal pro slovenský časopis
Kultúrny život (5. ledna 1963) pozoruhodnou stať, která nejlépe a nej
pádněji odhaluje mravní fiasko komunistického pokusu o vytvoření "no
vého, socialistického” člověka.
Ladislav Mňačko ve
své úvaze vylíčil případ
čs. právníka, který - v
roce 1951, tedy v době
slánštiny a honby na ča
rodějnice - "považoval

Čekání
Jiří Orten

Čechy za oknem smutných duší
obzore můj já vidím vás
ze svého žalu nejčistěji
až v hloubi jezer jež se chvějí
Čechy za oknem smutných duší
čekání dané na pospas

k minulosti se usmívati
s tím co jsou slzy v úsměvu
vědět že láska ráda mučí
nežli ti padne do náručí
vědět že hlas se tehdy vrátí
až vyučí se ve zpěvu
A jenom nepatrná zmínka
dříve než zmlknou na chvíli
kdo ještě žije nemoc přečká
a musíš myslet na Palečka
na bludičky a na Ječmínka
že také bloudili

svědomí za buržoazní
přežitek”.
"Nedávno jsem se do
stal do kontroverze s jis
tým soudruhem o přípa
dě, který jsme oba znali
dobře, o případě odzouzeného předsedy JZD,
jehož si po rozsudku za
volal předseda senátu a
povídal mu: vím, že jste
nevinen, ale musel jsem
to udělat. . .
Dotyčný soudruh mi
dokazoval, že bezpečnost
ní pracovník, který pří
pad "vyfabrikoval”, byl
propuštěn a potrestán.
A soudce? Soudce ne.
Ten sedí na místě do
dnes, neboť podle slov
soudruha, která byla zá
roveň
ospravedlněním
soudce, jen plnil příka
zy . . .”
A ještě jiný příklad
nabízí soudruh Mňačko,
kterému nelze upřít kus
odvahy:
"Znám případ ředite
le velké a komplikova
né stavby, který musel

sám rozhodnout o zá
chraně velkého díla a
který se nebál sám roz
hodnout - a při slavnosti
dokončení se mu podna
pilý pracovník bezpeč
nosti přiznal, že po ce
lý ten dlouhý čas nosil
na něho v kapse zatykač.
Řediteli se podařilo
zachránit, co zbabrali
druzí. Kdyby se mu to
nebylo podařilo, byl by
za ty druhé pykal, jen
proto, že tam, na té stav
bě, byl právě v ten čas
ředitelem . . .”
Ladislav Mňačko tu
hned vyvrací námitku,
že toto byly případy ojedinělé a netypické:
"Domníváte-li se, že
povyšujeme tu subjektiv
ní na objektivní, přelistújte tehdejší ročníky
novin, kolikrát a zda vů
bec najdete slovo "svě
domí” v novinářských,
v publicistických, ba do
konce v uměleckých tex
tech.

(Pokračování

na str. 2)

Může-li demokracie přežít dnešní veliké zmat
ky, je vážná otázka. Víme sami velmi dobře,
jak je těžkopádná, pomalá a neohrabaná ve
srovnání s rychlostí, jistotou a tajuplností ab
solutismu. Ale důležité je, že demokracie do
sud všechno přežila. Důležité je, že se dik
tátoři vydávají za demokraty. I vojenské a
polovojenské diktatury se snaží, aby se mohly
maskovat demokracií. A všechny diktatury tvr
dí, že diktatura je jenom nezbytný přechod k
demokracii. Nepřátelé svobody, ať slibují sebelákavější výsledky - bratrství, království sva
tých, "každému podle jeho schopností, kaž
dému podle jeho potřeb” - , zapomínají to nej
důležitější: že člověk je větší než jeho spole
čenský účel. Člověk nesmí být vláčen. Člověk
není ani nástroj ani prostředek. Člověk je účel sám. Demokracie pro nás znamená toto:
ne volební systém a ne parlamentní systém ane
bo hospodářský a zákonný systém, ale neod
volatelný a konečný pokus o zajištění důstoj
nosti. Můžete říci, že v tomto smyslu je de
mokracie nej odvážnějším pokusem v historii
lidstva.
Adlai Stevenson

OTÁZKY BEZ ODPOVĚDÍ
Před dávnými a dávnými časy bylo všechno
krásně jednoduché. Měli jsme studenou válku, a
každý věděl, oč jde: hodní demokraté se v ní po
týkali se zlými komunisty.
Někdo ovšem může namítnout, že to všechno ne
bylo tak docela jednoduché, protože studená vál
ka nebyla vedena jednoduchými prostředky.
Jak byla vedena? Někdy vojensky, např. v “okrajových” válkách, kde “domácí” komunističtí re
volucionáři narazili na západní “intervencionisty”;
jindy vnitropoliticky, jak komunistické strany ma
névrovaly do posic, z nichž by mohly uchvátit moc
ve státě; ještě jindy propagačně a diplomaticky,
představou nukleárního zničení a velmi často, mož
ná nejčastěji, hospodářsky.
Tak komunisté vedli klamná antikoloniální taže
ní, spojená s nacionalistickým zaklínáním, aby na
rušili západní posice; tak demokracie rozpouštěly
své zámořské osady, aby urazily hrot komunistic
ké propagandě; tak komunisté využívali a živili
nespokojenost, vyplývající z bídy a sociální nes
pravedlnosti; tak západní velmoci začaly se svou
zahraniční pomocí a zvyšovaly životní úroveň, aby
v zlepšených podmínkách lidé mohli žít a komu
nismus nemohl.
Tak Rusové budovali větší rakety a větší bom
by, aby zastrašili malé národy; tak Američané sta
věli větší rakety a větší bomby, aby zastrašili So
větský svaz.
Tak některé národy získávaly nepřímým vlivem
komunismu svobodu, a jiné ji přímým vlivem ko
munismu ztrácely.
Zkrátka znali jsme příčiny i příčiny příčin, zna
li jsme následky i následky následků. Příčinou stu
dené války byl komunismus a příčinou komunis
mu bída a sociální nespravedlnost. Nebo jinak:
komunismus byl následkem stávajících sociálních
řádů a následkem komunismu byla studená válka.
Možná,'' že to tedy všechno nebylo tak docela
jasné. Byl to, chcete-li, blázinec. Ve srovnání s přítomností to však byl jednoduchý blázinec, protože
alespoň tolik bylo zřejmé, že jsou v zásadě jenom dva nepřátelské tábory - komunistický a demokratický.
Pokud se toto snad někomu nezdá, podíváme se
na dnešní obrázek.
Studená válka trvá a trvají také tábory demokratů a komunistů. Trvají všechny složky staré
situace. Ale navíc mají komunisté svého Mao-Cetunga a demokraté generála de Gaullea. To zna
mená, že oba tábory mají teď potíže nejen jeden
s druhým, ale také samy se sebou.
Komunismus a demokracie, protože se nedají slou
čit, zůstávají znepřáteleny. Vyrojily se však otáz
ky, do jaké míry je ten který komunista nepří
telem demokracie, - a do jaké míry je ten který
demokrat nepřítelem komunismu.
Nejsou už jenom hodní demokraté a zlí komu
nisté. Jsou hodní a zlí komunisté a hodní a zlí de
mokraté. Chruščov je “hodnější” než Mao-Cetung,
Kennedy hodnější než de Gaulle.
(Pokračování na straně 2)
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Smrt generála Kasima
(Pokračování se str.l)
V době psaní tohoto dě, která slibovala ry uznání pak může překva
komentáře byl obrázek chlé nastolení demokra pit jen na okamžik.
Komunistický nástup
Kasim sám nebyl ko
munista. Ale jeho ne
schopnost a nepopulárnost ho hnaly do náru
čí komunistů, na jejichž
podporu byl čím dál tím
více odkázán.
Odstranění monarchie
mu nikdo neměl za zlé.
Její absurdnosti jsou ve
dvacátém století asi pa
trné i lidem na nevyso
ké úrovni obyvatel Irá
ku. Diktatura, kterou vý
měnou nastolil, byla však
ještě méně lákavá. Ani
jednoho, ani druhého se
člověk nenají.
Kasim ztratil populár
ní podporu svou ukrut
ností a nedostatkem opravdových
sociálních
reforem. Spojenectví s
komunisty, kteří nabýva
li většího a většího vli
vu, ho pak připravilo ta
ké o podporu armády,
která ho především do
stala k moci.

Druhá revoluce
Revoluce tedy zase jed
nou pohltila jedno ze
svých dětí a poslala re
volucionáře Kasima do
"věčných lovišť”.

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

druhé irácké
ještě neúplný.

Chruščov a jeho porad
ci jsou příliš zkušení,
než aby nerozeznali zrně-'
nu, na níž nelze nalepit
nálepku "kapitalistického
imperialismu”, a také
příliš mazaní, než aby
se dali zatlačit do po
zice, v níž by vypadali
jako odpůrci něčeho,
co se alespoň zatím tě
ší lidové přízni.

revoluce tických svobod.

Jisté bylo, že to byla
revoluce úspěšná, že by
la provedena armádou a
letectvem, že Kasim byl
mrtev, odsouzen a po
praven vojenským sou
dem, že hlavní odpor
kladli na Kasimově stra
ně iráčtí komunisté, kte
ří se nechtěli vzdát
svých výsad, a že no
vým presidentem byl
jmenován plukovník
Arif.
Zaměření nového re
žimu ještě tak jasné ne
bylo. Zdálo se hodně
pravděpodobné, že to
bude režim ahtikomunistický. Jediný náznak je
ho celkového charakte
ru byl v notě syrské vlá-

Jenom budoucnost ovšem
ukáže, přinese-li
druhá irácká revoluce
Iráku demokracii, pro
tože "brzké nastolení de
mokratických
svobod”
už se dávno stalo ošu
mělou a mechem porost
lou frází' všech nových
revolučních režimů.

Sovětské

18.2.1963

DOMOVA

uznání

Spojené státy, Anglie
a Sovětský svaz uznaly
novou vládu téměř okamžitě.
Uznání západních
mocností samozřejmě ne
překvapilo, protože kdo
by neuznal změnu, jež
odstraňuje trn, který
tak dlouho hnisal v bo
ku. Rychlost sovětského

OTÁZKY BEZ ODPOVĚDÍ
(Pokračování se strany 1)
S" tím jsou zase spojeny další otázky. Kdo je
nebezpečnější sovětskému komunismu: Amerika ne
bo Rudá Čína? A co je nebezpečnější demokracii:
Peking, Moskva nebo de Gaulle? Jaké nepřátel
ství je akutnější: vnější nebo vnitřní, uvnitř ’ blo
ku nebo mezi bloky? Které nepřátele je třeba po
tírat a které pěstovat? Jak mnoho je třeba potí-rat jednoho a jak mnoho je záhodno pěstovat dru
hého? Kde vlastně opravdu stojí Moskva a kde
Peking? Kam směřuje Tito a kam Gomulka? Kte
rým směrem se přiklání Bonn a kterým Itálie?
Je lepší držet se Washingtonu nebo Paříže? Ko
mu se dá věřit a komu nedá? Kdo je s námi a
kdo je proti nám?
Otázek je mnoho. Odpovědi chybějí. S generá
lem de Gaullem dostavily se komplikace. Jde o to,
aby pacient neumřel.
-kwS U T T O N S PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

Do jaké míry přispě
je nový irácký režim k
stabilisaci- Středního vý
chodu, bude záležet ne
jen na jeho postoji ke
komunismu, ale také na
jeho postoji k Egyptu
a Izraeli. Zatím je jas
né jenom tolik, že "já'sot”, který zaznívá z
Moskvy, nejde od srd
ce.
-kw-

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPTÁ!

OPTO

Kde je svědomí ?
(Pokračování se str. 1.) padu, když sí stokrát byl systém vzájemného
Horší je, že jsme na
jistý čas toto slovo vy
škrtli nejen ze slovníku,
ale i ze svého myšlení
a jednání. Zavřeli pří
tele a člověk měl po ru
ce hned vysvětlení a ospravedlnění - prý - ni
komu do jeho černé du
še nevidíš, vždyť vědí,
co dělají, jsou lépe in
formováni než ty, co ty
můžeš o tom vědět . . . ,
a když se čestný komu
nista vnitřně bouřil pro
ti příliš křiklavému pří-

Naše rovy—
—
VIVE LE GRAND MUROMEC !

bolavě řekl - ale vždyť
já toho člověka znám,
to nemůže být, tu se dě
je něco špatného - skon
čilo to i tak mučivou
otázkou : a nejsem já
vlastně úchylkář? Trockista? Sentimentální měš
ťák? Myslí mi to dobře?
Nedostávám se na kři
vou cestu?”

otravování se, podezírá
ní, sotva byl mezi ná
mi člověk, kterému by
jiný člověk, či celá sku
pina lidí nebyli připiso
vali zlé úmysly.

jsme byli tehdy všichni
zbabělci, že jsme se ne
chtěli podívat pravdě
rovnou do očí, že jsme
souhlasili navenek a ve
vnitru jsme odmítali, že
jsme se báli vyslovit ne
souhlas, aby nás neposti
hl stejný osud . . . Jistě,
vyslovit nesouhlas bylo
skoro nemožné, ale by
lo to opravdu tak . . .”

Jak to tedy, že o de
set let později režim,
který podporuje rozvoj
"socialistického svědomí”
(termín je Mňačkův - za
Stalina se říkalo "socia
listický
humanismus”)
se vyskytla "barákovština"?

^apitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)

Í

8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Všichni jsme sice by
li dobří, ale každý byl
zlý, nebylo mezi námi
nikoho, ani nahoře ani 3. 2. V Singapuru bylo
dole, na koho by si něk zatčeno pro podvratnou
Každý z nás bude do nebyl chtěl posvítit.” činnost přes 100 levico
vých funkcionářů, mezi
mít jistě na jazyku otáz
Tohle všechno je hez nimi vůdce oposice Lim
ku, co tedy dělali "čest
Čin Siong.
ní” komunisté proti "dů ké, je to prý věc minu
— Sovětská vláda poslala
losti,
jenomže
tato
bo

sledkům kultu osobnos
čínským komunistům 27ti”? I na to Mňačko od jovná invektiva má vel stránkovou odpověď na
ký háček. Toto všechno nedávný oběžník evrop
povídá :
ským komunistickým stra
"Slyšel jsem, v souvi se prý dělo v době sta nám. Sovětská odpověď
linské,
v
"době
procesů
”
,
slosti s některými proce
kritizuje čínskou agresi
sy, později nejednu se- v době slánštiny. Psal proti Indii a hrozí pře
rušením hospodářské spo
betrýznivou výčitku, že se tehdy rok 1952.

Tvrdí se, že volby vyhrály ženy. Ale před
volební schůze nelze nijak přirovnávat snad k
volbám krásy na Zbraslavi za doprovodu "cir
kusů plechových” s tirádami a pod. Martiální,
téměř dva metry vysoká, postava presidenta
nemůže vyprovokovat žádnou francouzskou amazonku k hysterickému výkřiku: "Charles,
mon chéri!” Na tohle je Francie příliš váž
ná... Francie dala vale politickým čachrářům.
Vyhráli to hospodáři... Generál de Gaulle se
opírá nyní o většinu národa. Francie nemá dnes
koloniálních problémů. Ministerský předseda
Výsledky byly podle
Mr. Pompidou s osvědčenými spolupracovníky
toho. Nekonečné obvi
zajišťuje hospodářský vývoj a očekávaný vze
ňování a podezírání, vlá
stup. President de Gaulle má tak otevřenou
da strachu, vláda tmy :
cestu vystoupit na poli mezinárodní politiky,
"Tak vznikla všeobec
na kterém svobodném světu schází silná osob
ná obezlička o kolek
nost. Má pro to všechny předpoklady - jako
tivní, tedy prakticky ni
demokrat, jako odvážný bojovník za svobo
jaké odpovědnosti se nadu. Pokud jsou známy jeho cíle v evropské
. mluvilo' mnoho slov, po
politice - směřují ke hvězdám. Jeho "Evropa”
psalo se mnoho papíru,
sahá až za Urál! Zraky emigrace a ujařme
vyslovilo se mnoho teo
ných národů obracejí se na Francii s novou
retických úvah.
nadějí!
Nový domov, Toronto, Kanada,
Když se nám něco o29. prosince 1962
pravdu podařilo, tak to

ZE DNE NA DEN

Jak to tedy, že sou
druh Mňačko beztrest
ně útočí na nedostatek
mravnosti před deseti le
ty, ale mlčí o "vyfabrikovaném” procesu raže
ní nejnovějšího?
Proč
je mu dovoleno soudil
minulost, a proč nepo
kládá za vhodné soudit
přítomnost?

Když odvaha, tak od
vaha. Když svědomí, tak
svědomí. Ale kam se po
dělo po patnácti letech
"socialismu ”? FEC/vm

lupráce.
— Německý vyjednavač
na nedávné bruselské kon
ferenci dr. Mueller-Armack rezignoval na pro
test proti de Gaulleovu
zákroku.
4. 2. Při nikaraguánských
volbách byli zabiti čtyři
lidé.
— Macmillan a Fanfani vy
dali na zakončení porad
komuniké, ve kterém se
kritizuje de Gaulleův po
stoj.
— Francouzský náčelník
hlavního štábu generál
Ailleret je ve Španělsku
na oficielní návštěvě.
6.2. Kanadský parlament
odhlasoval nedůvěru Diefenbakerově vládě.
— Královna Alžběta je
na návštěvě na Novém
Zélandě, odkud odjíždí do
Austrálie.
— Kancléř Adenauer pro
hlásil, že Německo bude
pracovat pro přijetí Bri
tánie za člena Evropské
ho hospodářského spole
čenství.

7. 2. Australská vláda vy
pověděla prvního sekre
táře sovětského velvysla
nectví Skripova pro špio
náž. Skripov byl delší
dobu sledován australskou
bezpečnostní službou, kte
rá nashromáždila řadu dů
kazů o Skripovově čin
nosti.
— Britský protektorát
Brunei se připojí k ma
lajské federaci.
8. 2. Irácký president gen.
Abdul Karim Kassim byl
zabit při revoluci.
— Španělsko zažádalo o
přijetí za člena NATO.
11.2. Indonéský ministr
zahraničních věcí dr. Subandrio oznámil, že Indo
nésie je proti připravova
né malajské federaci.
12. 2. Sovětský svaz a Spo
jené státy uznaly nový
irácký režim.
13.2. Vůdce malajské oposice Inche Ahmad Boestaman byl zatčen pro pod
vratnou činnost.
— Podle indické zprávy
detonovali čínští komu
nisté první jadernou bom
bu.

JOGURT
“Zázračné jídlo”
nyní též s ovocnou
příchutí
Smetana, šlehačka, med

Farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty. Ltd.
85 City Road,
South Melbourne
62-4682
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ČESKOSLOVENSKO VE
— Na sjezd Jednotné so- předsednictví Zdeňka
cialistické strany (Vý- Fierlingera, aby schváli
chodního) Německa vedl lo výzvu ŮV KSČ a
čs. delegaci tajemník Ú- vlády republiky k “mo
středního výkonného vý- bilizaci všech sil k pře
boru KSČ Drahomír Kol- konání obtíží vzniklých
nepříznivým počasím”.
der.
— V Bratislavě zasedal — Na témže zasedání NS
ŮV Komunistické strany podal výklad k státnímu
Slovenska. Hlavní refe- rozpočtu ministr financí
ráty měli předseda Ka- J. Ďuriš. Vláda počítá
rol Bacílek a předseda s příjmem 125,877.000 Kčs
Slovenské plánovací ko- a s výdaji ve výši 125,
815.000 Kčs. Letošní stát
mise M. Sabolčík.
— Antonín Novotný od- ní rozpočet je pozname
volal dosavadního čs. vel- nán “naléhavou nutností
vyslance v Moskvě Ri- řešit potíže a problémy,
charda Dvořáka a jme které vznikly v hospo
noval ho vedoucím Ú- dářství”.
střední správy pro roz- — Sjezdu organizace al
voj místního hospodář- žírských “pracujících” (Uství.
GTA) se účastnila dele
— Skupina školských pra- gace ÚRO, kterou vedl
covníků vedená minis- tajemník Václav Koukol.
trem školství a kultury Delegaci přivítal čs. vel
dr. Františkem Kahudou vyslanec v Alžírsku Bed
odjela do Budapešti "pro- :řich Švestka.
jednat prohloubení spo- — Čs. velvyslanec v Egyp
lupráce v oblasti vzdělá- tě dr. F. Zachystal poní mládeže a pracujících”. depsal spolu s ministrem
— Josef Plojhar a J. Bu vědeckého výzkumu Spo
ček byli čs. delegáty na jené arabské republiky
“Konferenci u kulatého Hedajatem smlouvu o do
stolu Východ - Západ”, dání kobaltové bomby ukterá se konala v Paří- niversitní nemocnici v
ži. Konference projedná- Alexandrii na podporu
vala otázky odzbrojení a boje proti rakovině.
zvýšení obchodních sty- — Na pražské scéně bý
ků mezi Východem a Zá- valého Vinohradského di
padem.
vadla (nyní Divadlo ar
— S delegací ÚV KSČ, mády) uvedli po komukterá se vrátila z berlin- nisticku
přepracovanou
ského sjezdu KS Východ Čapkovu “Válku s mlo
ního Německa, přijel na ky”. Autor adaptace : Pa
neoficielní návštěvu také vel Kohout. Adaptace se
člen výkonného výboru prý “rozbíhá do hrůz
Svazu komunistů Jugo- ných vidin atomové vál
slávie Vlahovič. Z ČSSR ky”.
jela do Jugoslávie dele — Podle zprávy pražské
gace
Československého Práce “ovlivnily dlouho
svazu mládeže s tajemní trvající mrazy výrobu a
kem L. Batrlou v čele. dodávky vajec a mléka
Jela na sjezd Lidové mlá mezi 10. a 20. lednem tr.
deže Jugoslávie.
Bylo nakoupeno o 176.
— Z africké Tanganjiky a 000 litrů mléka méně než
Ugandy se vrátila čs. ob v prvních deseti dnech
chodní delegace, vedená ledna. Plán nákupu ma
náměstkem ministra za sa byl splněn v téže do
hraničního obchodu ing. bě na 112.5%. Jatečného
J. Kohoutem. Byla po- skotu se nakoupilo o 1.500
depsána první obchodní tun a prasat o 962 tun
dohoda mezi ČSSR a Tan- víc, než se plánovalo”.
ganjikou. ČSSR vyveze — Časopis Svět v obra
strojírenské výrobky a zech si postěžoval, že Ko
vozidla, doveze sisál, ba munální služby města Se
vlnu, měď, olejniny a nec - fotoreportáž “roz
kůže.
prodávají fotografie s
— Plénum Národního portréty různých krásek
shromáždění se sešlo na neznámých jmén a přirodvoudenním zasedání za. zeně s patřičným dekol-

DOMOVA

ZKRATCE

Proč ČSSR podporuje
"vyvíjející se země”?

NOVOTNÝ
V JIHOVÝCHODNÍ ASII

tem, aby úspěch byl za
jištěn.” Svět v obrazech
si stěžuje, že “takových
podnikavců je v různých
městech více”.
"Loňská krize v Karibském moři názorně ukázala, že vedle jednoty a
— V pražském sále Lu potenciálu socialistických států právě taková jednota sil nutí případné žhá
cerny se konal první
“twistový” festival "ama ře měnit plány a uvažovat o mírovém soužití. Vezměte si dále všechna
térských souborů taneční obtížná, ale přitom nezbytná jednání o všeobecném a úplném odzbrojení,
hudby”. Byl odsouzen čs. o svobodném mezinárodním obchodu (!!!). Všude tam potřebujeme
tiskem, ale na druhé stra nejtěsnější spolupráci s co největším počtem zemí, abychom upevňovali
ně byl vysoce chválen
koncert džezové hudby myšlenku trvalého míru, mírového soužití. A proto nám záleží na přátel
Džezového orchestru čs. ství s vyvíjejícími se zeměmi, které dnes například tvoří většinu členských
rozhlasu. Na jiném místě států Spojených národů. A je to doslova záležitost každého z nás.”
konstatuje v čs. novinách
Čs. rozhlas, 27. ledna 1963
kulturní pracovník, že v
Za
svoji
věc
si
to
ro

Po odletu z Víetminu
vlasech,
a
že
myšlenka
jeho závodním družstvu
ty dívky, které holdují zhodně vzal Antonín No "mírového soužití” není přistála čs. delegace v
twistu, čtou nejraději ro- votný, ačkoli jel na svo sdílena všemi komunis Rangúnu, hlavním měs
mány Karoliny Světlé.
tě Burmy.
Asi je to velice spravedli ji cestu po jihovýchod tickými stranami.
ní
Asii
škaredě
nepřipra

Novotného tam vítal
vé ohodnoceni.
Po mrazivé a krátké
generál Nei Win, před
— 70. narozenin se dožil ven.
návštěvě v Indii přiletěl
ředitel akademického úseda revoluční rady Bur
Chtěl-li opravdu udě
stavu pro jazyk český a lat dojem v asijských Novotný a jeho druži my.
na do Kambodže, kde
profesor Karlovy univer
Společné
prohlášení
sity akademik Bohuslav zemích, musil vysvětlo se jim dostalo "přátel
vat především roztržku ského přijetí”. Hostil je obou stran se vyznaču
Havránek.
— Zajímavou zprávu u- mezi asijskými a ruský princ Sihanuk, který dě je mlhavostí a umírně
veřejnila Práce 29. ledna mi a evropskými bolše
ností. Novotný pochvá
1963: “Praha měla k 1. vickými stranami. Navíc koval za "šlechetnou po lil "aktivní neutralitu”
moc politickou i tech
březnu 1961 na 46.000 tr
Burmy, Burma zase ovale obydlených domů. měl ještě vysvětlit Chruš- nickou”.
cenila "kladný přínos
Z nich bylo 2710 posta čovovu porážku v ku
Novotný zase "garan politiky ČSSR pro udr
veno před rokem 1859 a bánském konfliktu, a to
dalších 6751 mezi lety je věc, na niž jsou Asia toval” nezávislost Kam žení a upevnění míru”.
1860 - 1899. Převážná část
bodže v květnatém pro
Božskou kápl Novot
obytných domů - přes té daleko citlivější než
Evropským hlášení, sedl na letadlo ného režim dosti opož
29.000 vznikla v prvních Evropané.
čtyřiceti letech tohoto sto komunistům mohl Chruš- a odletěl do Severního děně, když Rudé právo
letí. V rozmezí let 1940 - čov vysvětlit kubánský Vietnamu, kde byl vítán uveřejnilo společné čs. 1961 se postavilo 6432 do
Ho Či Minem. Tam do vietminské
prohlášení,
mů. Stáří 907 pražských debakl jako taktický údomů se nepodařilo zjis stup. Asiaté tomuto těž šlo k diplomatické růz které prozrazuje, že pře
nici.
tit.”
ce jenom to není s jed
ko rozumějí.
— V Praze byla podenotou
komunistického
Na
banketu
mluvil
A jestliže jim Novot
psána obchodní dohoda
bloku
zcela
v pořádku.
Novotný
o
úspěších
a
ný
vysvětloval,
jak
so

mezi Vietminem a ČSSR.
Dohodu podepsal za ČSSR větský blok usiluje o budování v Sovětském Jednáním by prý měly
první náměstek minister "svobodný” obchod, mu svazu, kdežto Ho Či Min komunistické strany dojít
stva zahraničního obcho
dal najevo, kde leží je k "dosažení názorové a
du ing. L. Úbl. ČSSR do silo to být neméně chou
ho sympatie a jeho zdro akční jednoty v důleži
lostivé
téma.
Tam,
kde
dá Vietminu diesly, agre
tých mezinárodních ogáty na výrobu elektřiny, asijští komunisté jsou je moci:
strojní zařízení pro leh nakloněni "mírové kotázkách”:
"Rudá Čína buduje aký průmysl, nákladní au
"Takové jednání dele
e
x
i
s
t
e
n
c
i
"
,
hlásané
ktivně ze své země so
tomobily. válcovaný ma
gací
bratrských komunis
Chruščovem,
musil
vy

teriál, papír. Vietmin do
cialistickou mocnost . . .
dá cín, masové, rybí a světlit, že nejlépe je ob a ze všech sil usiluje o tických a dělnických
ovocné konzervy, pletené chodovat s Moskvou
stran by bylo užitečné
výrobky z vlny a bavl prostřednictvím Česko řešení čínsko - indické k vyřešení některých opohraniční otázky míro
ny, konfekční oděvy.
tázek mezinárodního ko
vým jednáním”.
— Ve Varšavě byla o- slovenska.
munistického hnutí a vy
A opět tam, kde sym
tevřena výstava “Tisíc let
O čínské agresi mlčel žaduje důkladné přípra
čs. - polských kulturních patie leží s "tvrdou čín
vztahů”. Zahájení se zú skou linií”, musil říci a- Novotný jako hrob. Ko vy. Obě strany souhlasí
častnil čs. velvyslanec v
nec roku ztrávila čs.
Polsku generál O. Jeleň. lespoň zastřeně, že Mos- vládní delegace v Ha s návrhy přednesenými
soudruhem Chruščovem
FEC I kva a Pekin si leží ve
noji, kde mluvil Novot jménem ÚV KSSS, ja

Zima ohrožuje plán
Už v prosinci 1962 uhodily tuhé mrazy. Po
dle jednoho dopisu z ČSSR "bylo mnoho lidí,
kteří si neměli o vánocích čím zatopit”. Vlna
mrazů trvala i v lednu. Byla ustavena zvláštní
vládní komise (složení: ministři F. Vokáč, O.
Černík, Josef Krejčí a tajemník ÚV KSČ V.
Pasek), která má za úkol zvládnout potíže, způ
sobené mrazy.
Situace je katastrofální. Práce z 19, ledna
sdělila, že "ve stanici Lískovec v blízkosti hut
ních kombinátů a důležitých tratí stojí vlaky
se zamrzlými surovinami.” 18. ledna tam bylo
přistaveno a nevyloženo 6.589 vagónů. Před
tím už tam stálo dalších 1.800 nevyložených
vagónů. Výroba železa, oceli a válcovaných
výrobků klesla v železářských střediscích Kunčice, Třinec a Vítkovice na 86 - 70%. Vlád
ní komise poslala na Ostravsko oddíly želez
ničních pluků, aby ulehčily železničářům. Na
východním Slovensku je třeba udržovat hlíd-
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ky na tratích, protože účinkem silného mra
zu se kolejnice lámou”. V celém obvodu Košické dráhy byla provedena "maximální reduk
ce osobních vlaků”.

Mrazy ohrožovaly i pitnou vodu. Práce z 22.
ledna hlásila, že v "Českých Budějovicích pro
tékalo už jen 8 krychlových metrů vody za vte
řinu (ve Vltavě). Průtok Prahou by klesl na
25 kubíků, kdyby se nevylepšoval přibližně na
dvojnásobek ze zdrží vltavské kaskády”. Táž
zpráva dodává: "Všechny české řeky jsou za
mrzlé a na Labi je zastavena plavba až do
Hamburku. Síla ledu na Vltavě v Praze je 1020 cm, na jiných tocích až 40 cm ... Má to
vliv nejen na výrobu elektřiny, ale pociťují to
i v pražské vodárně v Podolí.”

Z mrazů se patrně radovali jenom školáci,
kteří měli pro nedostatek uhlí pololetní "vedřiny” prodlouženy až do 11. února. FEC/tp

ný na státním banketu
proti zaostalosti americ
kého školství: "V USA
každý šestý člověk ne
dosahuje základního ži
votního minima a nemá
základní školní vzdělá
ní”.

Pochybné prohlášení
jednoty obou komunis
tických stran vyhlásil ta
ké místopředseda vlády
Šimůnek:
". . . Obě naše bratrs
ké strany . . . přispívají k
upevňování jednoty so
cialistických států . .

kož i jinými bratrskými
stranami na zastavení
polemiky a vytvoření
příznivého ovzduší pro
uspořádání takové kon
ference . . .”
Ale Chruščov se vy
slovil pro odklad tako
vé konference na sjez
du východoněmecké ko
munistické strany, řekl
rovnou, že obě protiv
né strany potřebují nejdříve "vychladnout”,
než bude možno zased
nout ke konferenčnímu
stolu.
-tp-

Člověk si hned před
staví Ho Či Mina, jak CHCETE, ABY SE VAŠE
hlasuje s Novotným pro děti naučily hrát na kte
ti Rudé Číně, a Novot rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
ného, který vznáší veto
51-7012
spolu s Mao Cetungem
A. CHROMOVSKÝ
proti Chruščovovi.

HLAS DOMOVA
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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

Přijímáme objed
návky také poštou

ČESKOSLOVENSKY
KALEIDOSKOP
VYRÁBÍ SE V JISTÉM NESOULADU
Přesto, že se v uplynulých deseti letech výraz
ně zvýšil stáv strojů a zařízení, neodrazilo se to
dostatečně ve zvyšování práce a produkce v prů
myslu. Značná část základních fondů zůstává ne
využita, o čemž svědčí stále ještě nízký ukazatel
směnnosti. Základní příčinou nedostatečného využí
vání kapacit je nesladěnost vývoje struktury zá
kladních fondů a struktury produkce. Tato tenden
ce nesouladu kapacit a výrobního programu se nej
silněji projevila v samém strojírenství. Analýzy ukazují, že zhruba čtvrtina strojních základních fon
dů (podle hodnoty) průmyslu není z těchto dů
vodů využita. V oblasti základních fondů je ten
dence k umrtvování vkládaných prostředků zesi
lována dále tím, že se nedaří odstraňovat nežádou
cí růst rozestavěnosti a zkrátit průměrnou dobu
výstavby ... K velkému nesouladu mezi vynalože
nými prostředky docházelo i v zemědělství, kde
jednou z hlavních příčin byly nikoliv pouze ne
dostatečné strojní dodávky, ale také jejich nekomplexnost a nízká kvalita ...
Plánované hospodářství, XV., 11, str. 1962
SBLÍŽENÍ S REVISIONISTY ?
Ti, kdo za kubánské krize plně odhalili svou plat
formu nezodpovědného dobrodružství - albánští dog
matici a sektáři - dokázali, že v daný historický mo
ment hlavním nebezpečím se stal dogmatismus a
sektářství. Dogmatismus a sektářství se ukázaly
nejnebezpečnější a nejškodlivější právě proto, že
jsou zaměřeny proti linii komunistického hnutí v
tak životně důležitých otázkách, jako jsou otáz
ky války a míru, které se týkají osudu všeho lid
stva.
...Musíme proto všichni, jak ve svém nedáv
ném projevu řekl soudruh Chruščov, usilovat o to,
abychom na naší cestě k vytouženému cíli společ
ně vymycovali rozpory. Že taková cesta je možná
a správná, dokazuje příklad Svazu komunistů Ju
goslávie, jehož vedoucí učinili poslední dobou ně
které významné kroky ke sblížení a jednotě s ce
lým světovým komunistickým hnutím ...
Rudé právo, 30. prosince 1962
ČESKOSLOVENSKÉ STŘEDISKO KULTURY
Vláda ČSSR zřídila v letošním roce Čs. ústředí
knižní kultury. Toto ústředí bude řídit ediční čin
nost po stránce redakční, výrobně - ekonomické, ob
chodní a bude rovněž pečovat o organizační a tech
nické zabezpečení systému periodického tisku. Bu
de rovněž vytvořena rada, která bude napomáhat
při realizaci jednotné linie v celostátním měřítku.
Souběžně s tím bude na Slovensku zřízeno podob
né ústředí knižní kultury v Bratislavě k zajištění
specifických národních a regionálních potřeb.
Československý rozhlas, 6.1.1963
PŘIŠLA BÍDA NA FILATELISTY
Soud pro Prahu 1 vynesl rozsudek nad třinácti
zaměstnanci Poštovní filatelistické služby. Přelíče
ní bylo cennou školou pro ředitele i pro vedoucí
právního oddělení Pofisu, kteří všechny výslechy
sledovali. Poznali, že nestačí jen evidovat cenné
známky, ale také hrubý materiál, který zejména
svádí ke spekulaci. Je třeba také se zamyslit nad
systémem kontrol i nad morálkou zaměstnanců,
když revizoři, kteří měli majetek závodu střežit,
radili, jak jej rozkrádat, a kradli sami. To je věc
kádrové politiky a práce se zaměstnanci a vedení
se nesmí vznášet nad chaosem, jako za onoho času
duch Svatý nad vodami. Odsouzeni byli: vedoucí od
dělení sestav O. Pejchar k 6 rokům, vedoucí odby
tu F. Sklenička ke 4 rokům, revizor V. Škuba k 5
rokům, vedoucí prodejny J. Bébr ke 4 rokům, sklad
nice F. Táborská ke 3 rokům, vedoucí prodavačka
M. Sekyrová k 18 měsícům, vedoucí filiálky K. John
ke dvěma a.půl rokům a revizor Pokorný k 1 roku.
Prodavačky M. Š. a M. B. dostaly po roce ...
Večerní Praha, 1. 12.1962
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Rozbírají se příčiny zt roskotání čs. pětiletky

Mnohem hlubší kořeny...
Rudé právo ze 7. ledna tr. vyneslo kategorický požadavek: "V lednu a v únoru se konají vý
roční členské schůze základních organizací, všeplenární schůze, podnikové, celozávodní, celostaveništní, uzlové a místní konference strany... První místo v jednání výročních schůzí budou při
rozeně zaujímat výrobní otázky, to, jak chce stranická organizace zajistit plnění úkolů pro nejbližší období... Nové stanovy ukládají základním organizacím nejvyšší odpovědnost za to, že
podnik, závod nebo dílna splní své povinnosti vůči společnosti. Právo kontroly činnosti hospo
dářského vedení jim umožňuje sjednocovat úsilí všech pracujících v plnění hlavních úkolů...
Na vesnici, v JZD, se komunisté vyjádří především k sestavování výrobních a finančních plá
nů na letošní rok, k tomu, jak jsou tyto plány projednávány s družstevníky a jaká technickoorganizační opatření byla učiněna, aby byly splněny...
Problém, před kterým
teď stojí čs. národohos
podáři, vyjádřil zcela upřímně Zdeněk Vergner,
ředitel Výzkumného ústavu národohospodář
ského plánování v časo
pise Plánované hospo
dářství, 1962, č. 11:
"Napětí mezí zdroji a
potřebami, které pociťu
jeme se zvláštní silou v
poslední době, není zda
leka jen otázkou- nedo
statků v dodavatelskoodběratelských vztazích,
ale má mnohem hlubší
kořeny vzniklé v dlou-

hodobém vývoji národ
ního hospodářství . . .
Vývoj národního ho
spodářství je ovlivňo
ván především hlubokým
zaostáváním zemědělské
výroby za výrobou prů
myslovou. Toto zaostá
vání zemědělství je urču
jící disproporcí.
Je nahrazováno v ros
toucí míře dovozem, který je placen především
vývozem strojírenských
výrobků. V současné do
bě pasivní saldo země
dělství vyčerpává pod
statnou část aktivního

salda strojírenství na za
hraničním obchodě.”
Přiložená tabulka do
kazuje v několika číslech
bědnou situaci čs.
vý
roby v zahraničním ob
chodu. Ve srovnání s
rokem 1937, kdy byl vý
voz strojírenských vý
robků pasivní 305 mili
óny Kčs, byla strojíren
ská výroba v roce 1960
ve vývozu vysoce aktiv
ní: 3435 miliónů Kčs.
Naproti tomu byla v
roce 1937 zemědělská
výroba taky pasivní 608
milióny Kčs, ale toto

Časy se mění

manko stouplo do roku
1960 na 2136 miliónů
korun.
Paliv a surovin mu
silo být v roce 1937 do
vezeno ze zahraničí za
608 miliónů Kčs, v ro
ce 1960 za 2872 milió
nů Kčs.
Článek v Plánovaném
hospodářství pak rozbí
rá důsledky této dispro
porce:
"Nahrazování
země
dělské výroby strojíren
ským vývozem vleče sebou nutnost rozsáhlé a
nákladné výstavby hut
ního průmyslu a s tím
souvisejících paliv a energetiky, a dále vyža
duje rozsáhlé dovozy že
lezných rud a jiných ma
teriálů.”
Tento vývoj pak vy
volává druhotné, ale ne
méně důležité “úzké pro
fily” čs. hospodářství:
(Pokračování na str. 6.)

M. Zvára, USA
Máme před sebou nový komunistický kulturní časopis Kulturní tvorbu
(4-1963) a světe zboř se! Na první straně není ani obrázek z nějaké stav
by socialismu ani obrázek usmívajícího se traktoristy, ale gigantická foto
grafie dívky, jejíž přebytek sexu by se uplatnil hlavně v maloprodeji
Žádný průvodní text, žádné vysvětlení, jen vyzývavě se dívající dívka s
pootevřenými rty, odhalujícími vášnivý chrup, a s pohledem, jímž by
znepokojila Brigitte Bardotovou v soutěži veřejné vilnosti.
Puritanističtí vůdcové spíše článků pochvalných
světového komunismu od a obdivných . ..
halili dávno před válkou
Literární a politický
přitažlivost
nemluvňat, kritik Milan Jungmann,
KNÍŽKA,
svůdných matek a nad který se vrátil z návště
šených, byť i cudně o- vy v Titově Jugoslávii,
děných kolchoznic jako shrnul své dojmy z “repřitažlivých námětů prv vizionistické” země pro
KTERÁ
JE
ních stran stranického tis Literární noviny pod ná
ku.
zvem “Jugoslávský zá
Gomulkova polská stra pisníček”.
na byla první, která za
Jungmann nijak nešet
VÁM
čala uveřejňovat stehna
jako nástroj třídního bo ří obdivem a o Jugoslá
je. V československém pří vii se vyjadřuje velmi
padě je zbytek strany za příznivě. Takto např. po
NEJPROSPĚŠNĚJŠÍ
plněn novými verši Jev- pisuje tamní “revizionisgenije Jevtušenka. S tím tickou” prosperitu:
souhlasíme alespoň v tom,
“Přijeli jsme dopro
že to je věc, která si ver střed předvánočního ru
Vkladní knížka National Bank Savigs Bank
še “rebela” zaslouží.
chu. Nakupovalo se v na
plně zajistí Vaše úspory. Své peníze máte
Je to přirozeně pro prostém klidu, zboží vše
každého, kdo se obětoval ho druhu bylo všude dost
stále k disposici...
natolik, aby sledoval čes a dost. Za pulty obchodů
a
v
restauracích
je
mno

koslovenský tisk po del
Až do výše £ 3.000 přinášejí Vám dobrý
ší řadu let, nevídaná ho obsluhujícího personá
úrok. Neváhejte ....
lu, ochotného a trpělivé
změna.
ho.
Největším překvapením
CHRAŇTE SVÉ PENÍZE
To ve mně vzbudilo na
ovšem je, že Českosloven
sko je první komunistic ději, že padla-li už teo
ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U
kou zemí (Jugoslávii vy rie o nutném předstihu
jímaje), která uveřejni koupěschopné poptávky
la práci sovětského auto před nabídkou spotřební
ra Ivana Solženicyna “Je ho zboží a služeb, že pad
den den Ivana Ďěnisovi- ne i praxe, kdy za zbo
če”. Český překlad začal, ží se musí v socialistic
vycházet na pokračová kém obchodě (a dopra
ní v československém li vě) platit nejen penězi,
terárním měsíčníku Pla ale i nervy a někdy i
men (dva týdny před an lidskou důstojností!”
glickým překladem, vy
Co si pomyslí česko
daným v USA).
plně integrovaná odbočka
slovenský čtenář? NeřekJe nápadné, kolik člán ne si: nebylo by lépe jít
THE NATIONAL BANK
ků se začíná objevovat v “vlastní cestou” ke ko
československém
tisku, munismu jako šli JugoOF AUSTRALASIA LIMITED
článků, které popisují o- slávci? Není ten reviziobjektivně Titovu Jugo nismus přece jen k ně
slávii. Ale ne objektivně, čemu?

NATIONAL BANK
SAVINGS BANK
LIMITED
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Karel Poláček: Michelup a motocykl. Československý spisovatel, Praha, 1962

Ironik s Davidovou hvězdou
Svět Karla Poláčka, podobně jako svět Karla Čapka, zemřel koncem
září roku 1938. Nedávno se vzpomínkami na Karla Poláčka zabývaly američké Perspektivy fejtonem, v němž každé slovo bylo jak láskyplné,
tak, ach tak poláčkovské.
Jistě přijde našemu čtenáři vhod nově
vydání Poláčkova klasického románku o židovském účetním z Karlina,
který zpychl, zakoupil si motocykl, který pak byl příčinou jeho pádu i
vzkříšení. Od roku 1948 byla vydána větší část jeho díla v komunistic
kých nakladatelstvích. Ale málokdo ví, že trvalo skoro pět let od "osvo
bození”, než byla přijata na pražské Karlově universitě první disertační
práce s poláčkovskou tématikou. A každý milovník Poláčka právě tak
dobře ví, že jeho dílo je vydáváno z důvodů obchodních, nikoli ideo
logických. Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodu (které má záslu
hu na vydání nejedné spanilé a nebojácné knížky v minulém desetiletí),
se pokusilo dopovědět historii Karla Poláčka v maličké knížce, nazva
né "Se žlutou hvězdou”, která obsahuje přistřižené a vykostěné stránky
z Poláčkova deníku z doby okupace, opatrně obložené předmluvou a
doslovem Z. K. Slabého. Z. K. Slabý je komunistický kritik, ale ani on se
nepokusil zrekrutovat Karla Poláčka pod prapor revoluce.
F. X. Šalda vyplísnil
Poláčka, že píše knihy,
které nechtějí být romá
ny. Nikdy jsem o "Do
mu na předměstí”, o
"Mužích v offsidu”,
"Edudanťu a Francimorovi” nepřemýšlel jako o
literatuře.
Ale směle popírám
tvrzení, že poláčkovská
válečná tetralogie (Okresní město, Hrdinové
táhnou do boje, Podze
mní město, Vyprodáno)
by odporovala definici
románu, natož realistic
kého románu. A je mi
vůbec jedno, zda-li Sal
da nebo sám bohorov
ný Arne Novák by kdy
označil "Bylo nás pět”
za cokoli.
"Bylo nás pět”, kníž
ka bolavého a stárnou
cího srdce o mládí a

mladých, bude vždycky
biblí všech, kteří se bu
dou chtít vrátit alespoň
na chvíli do klukovského a holčenčího mládí.
K případu pana účetního Michelupa a je
ho motocyklu. Je to Po
láček hravého a ironic
kého stadia, Poláček v
době, kdy i pan účetní
Michelup ovládal Hitle
ra:
"Otočím
kotoučkem
radia a chytím na to ce
lý svět! Slyším řeč pa
na Hitlera! Chvilku po
slouchám, pak mám to
ho dost. Pane Hitlere!
Účetní Michelup vám
bere slovo! Pan Hitler
umlkne jako když utne!”
Tragikomická historie
pana Michelupa,. které
ho se zmocnil motocykl,
bere dnes na sebe zvlášt-

HUSITSKÁ KAPKA NA TRŮNĚ
KAREL SCHWARZENBERG
Přátelé rodopisu se, jak známo, rádi baví tím,
že sestavují rodokmen živých lidí, aby pocházeli
od nějaké zajímavé osobnosti zašlých časů. Pro přá
tele rodopisu českého je přirozené zajímavé sle
dovat, mnoho-li máme prokazatelných živých svaz
ků mezi dneškem a hnutím husitským. Takové bá
dání se přirozeně týká jenom šlechty, protože po
sloupnost rodin měšťanských - neřku-li selských nebývá možno sledovat tak daleko nazpět. A tu se
nám brzy naskytne zajímavý postřeh.
Pobělohorský převrat ovšem nepřerval svazky
mezi husitskou minulostí a budoucími pokoleními.
To již proto ne, že vítězná katolická menšina šlechty
se skládala zčásti z konvertitů; a byli to právě i
mužové významní, kteří pocházeli z rodin podo
bojí: Karel z Lichtenštejna, Vilém Slavata .. .Hu
sitští předkové tedy jsou. Ale snadno se přesvěd
číme, že vůdcové Táboritů potomstva nezanechali
- ač povětšině, jako Žižka z Trocnova sám, byli z
onoho “řádu rytířského”, který jmenuje jejich bo
jová píseň. Vtírá se dojem, že rodinné spříznění
s těmito radikály nebylo vyhledáváno většinou čes
ké šlechty. To je, tuším, důvod, proč své husit
ské předky nacházíme ve straně umírněné, u tak
zvaných Pražan, mezi vítězi u Lipan.
Tu musíme především jmenovat pana Viktorina
z Kunštátu a Poděbrad, jehož syn Jiří se stal krá
lem českým, a tudíž skrze vznešené sňatky svých
dětí předkem vysoké šlechty i též pozdějších krá
lů. Dnes ale chceme sledovat jiný husitský rodo
kmen - potomstvo Trčků z Lípy.
Jejich předka Mikuláše, jenž se psal po vsi Lí
pě na Hradecku, líčí dějepisec Bačkovský takto:
“Mikuláš zbohatl v husitských válkách tím, že si
osvojil mnoho klášterních statků. Roku 1442 kou
pil Vlašim, ale Lipnice - tento mohutný hrad kou
pil v r.1435 - zůstala jeho ústředním sídlem. Když
Jiří z Poděbrad obnovil klid v zemi, byl Mikuláš

ní příchuť. Případ ko
mického židovského účetního, jehož rodinný
život rozvrátila mašina,
se dnes čte jako případ
překotné automatizace a
mechanizace, jako kon
frontace věku pěšího s
věkem motorovým.
Poláček ovšem toto
měl na mysli. Ale da
leko cennější a dojíma
vější jsou dnes odstáv
ce v "Panu Michelupovi”, popisující život čes
kého židovstva před dru
hou světovou válkou.
Karel Poláček byl snad
nej úspěšnější a nejmaso
vější židovský autor, kte
rý ukázal jako na dla
ni, jak se gojský měš
ťák nádherně shodne s
židovským
měšťákem.
Poláček byl popravčí
bezduché fráze, a s ja-

TICHÁ HODINA

kou chutí a jak mist
rovsky ji uměl zabíjet!

Vítězslav Nezval

Na ukázku jenom ma
ličkou episodu z "Michelupa”. Rodinka se chys
tá na letní byt, pan Michelup, židovský měšťák,
který žije na slevách, se
střetne ve vlaku s měš
ťákem šmokovským, od
daným snům o zbořená
Sionu a nastolení vlády
šovinistů:

Navečer, když usíná
česká krajina,
když se v svitu měsíce
města, vesnice
ještě více sdružují,
když se snižují
hory, věže, komíny,
když se lekníny
otvírají jak v snách
na vodách,
když už tichne všechen chvat,
když jdu spát,
když se klíčí oči hvězd,
když se z měst
rozléhají údery,
když se večery
proměňují v domina,
když se začíná
oddechovat zhluboka,
když se do oka
vkrádá modrá jiskřička,
když se rosnička
plná rosy rozzpívá,
když se oliva
fantasticky rozvoní,
když se z jabloní
třpytí oči motýlů,
když je po dílu,
když se uzamyká síň,
ty si také odpočiň!

"Vlak se octl v zatáč
ce, vagón se prudce za
kymácel a scvrklý sta
řec se probudil. Rozzlo
bil se a počal spílat židům. Třetí třída a vý
čepy jsou místo, kde ma
lý muž provozuje vyso
kou politiku. Kmet sočil
na vládu, kterou posí
lal k čertům. Zmatený
mi slovy dokazoval, že
drahota je dílem svo
bodných zednářů a židů.
Paní Michelupová se
bojovně naježila. "Co
máte proti židům?”, za
útočila na vrásčitého an
tisemitu.
Účetní Michelup, kte
rý nemiloval hádek, po
kusil se zprostředkovati. "Hlavní věc je svor
nost,” prohlásil. Avšak
scvrklý stařec nevraživě
na něho pohlédl a za
svištěl: "Možná, že jste
také zaprodanec židů!”
"Nechte si to!”, osopila
se na něho paní Miche-

zvolen za hejtmana Čáslavska a na Lipnici měl cpatrovati kompaktáta. Byl také zvolen do zemské
rady 12 pánů, kteří měli býti k ruce zemskému
správci Jiřímu z Poděbrad.” Tímto Mikulášem po
čínaje, posloupnost pokolení jde za sebou takto:
Mikuláš I. Trčka umřel 1453 - Mikuláš II. Trčka
um. 1509 - Mikuláš mladší Trčka um. 1540 - Ve
ronika Trčková vdaná za Karla ze Žerotína, jenž
um. 1560 - Eliška ze Žerotína vdaná za Jana Vav
řince Krabici z Vejtmíle - Veronika z Vejtmíle
vdaná za Štěpána Jiřího ze Šternberka; pan Ště-pán Jiří se zúčastnil vzpoury stavů podobojí, než
přijal víru katolickou i podržev milost Ferdinanda
II., umřel ve vlasti 1623 - Jan Rudolf ze Štern
berka um. 1638 - hrabě Adolf Vratislav ze Štern
berka, nejvyšší purkrabí, um. 1703 - Marie Elleonora ze Šternberka vdaná za hraběte Ondřeje Do
minika z Kounic, zemského hejtmana moravského,
jenž umřel 1746 - sestra státního kancléře, známé
ho knížete z Kounic, hraběnka Marie Eleonora vda
ná; za hraběte Františka Václava z Trauttmansdorffu - hraběnka Josefa z Trauttmansdorffu vda
ná za hraběte Jana Josefa z Valdštejna, jenž um.
1771 - hrabě Jiří Kristián z Valdštejna um. 1791 hraběnka M. Antonie z Valdštejna vdaná za kní
žete Františka Josefa Koháryho, jenž um. 1826 princezna Antonie Koháry, um. 1862, vdaná za prin
ce Ferdinanda Sasko-Koburského, jenž umřel 1851.
Jejich potomci pak dosedli na trůny různých stá
tů křesťanstva.
Nejstarší syn Ferdinandův se oženil s královnou
Marií II. portugalskou, i byl předkem oné větve
portugalského královského rodu, která byla sesa
zena revolucí r. 1910; jeho dcera byla však také
babičkou císaře Karla, posledního habsburského
krále českého. Druhý syn Ferdinandův pak byl
otcem Ferdinanda, obnovitele carství bulharského,
jehož vnukem je bulharský car Simeon, komunisty
vypuzený z vlasti. Než i panující král belgický
Baudoin je potomkem Ferdinanda Sasko-koburského a Antonie Koháry, a tak podnes spatřujeme

lupová, "my si vás ne
všímáme a vy nám dej
te pokoj! ” Kmet bublal:
"Byl jsem tu sám a ted’
je vás tu plno ... A po
koj nebude a nebude...
Není tu k hnutí a pořád
někde táhne . . . Mělo by
to vzít už jednou dů
kladný obrat”.

To je Poláček v nej
lepším. V několika řád
cích je tu načrtnut por
trét nejenom zlostného
stařečka, ale i paní Michelupové,
křesťanky,
provdané za žida, a pa
na Michelupa, který hlá
sá slovanskou svornost.
(Pokračování na str. 6.)

vzdáleného potomka husitského rytíře na trůně ev
ropského království.
Řekli jsme, že bývá málokdy možno doložiti ži
vou souvislost mezi husitskými vojevůdci a lidmi
dnes žijícími. Někdy je to možno přece! A pro Če
chy, kteří si vytvořili nový domov v Austrálii,
bude zajímavé, že jejich dnešní panovnice je vzdá
lenou pravnučkou husitského hejtmana.
Mikuláš Sokol z Lamberka byl statečný rytíř - na
štítě nosil znak kozlí hlavy - který na konci hu
sitských válek vlastnil několik hradů; za válečných
dob jeho sídlem byla Červená Sečíce, odkud pod
nikal nájezdy do Rakous. Řada pokolení jde za
sebou takto:
Hejtmanův otec Jan - Mikuláš Sokol z Lamber
ka - Kateřina, vdaná za Děpolta Dolanského ze
Švihova, jehož strýc padl v žižkově vojsku u Sudoměře - Anna, vdaná za pana Jana z Lobkovic,
umřel 1470 - Ladislav z Lobkovic - Ladislav z Lob
kovic um. 1584 - Zdeněk Vojtěch, první kníže z
Lobkovic, umřel 1628 - Václav Euseb kníže z Lob
kovic, vévoda zaháňský, um. 1677 - Ferdinand Au
gust, kníže z Lobkovic, um. 1715 - Luisa, vdaná za
knížete Anselma. Františka z Thurn-Taxisu - Ma
rie Augusta, vdaná za polního maršálka vévodu
Karla Alexandra Wuerttemberského, umřel 1737 Bedřich Evžen, vévoda wuerttenberský, um. 1797 princ Ludvík wuerttenberský, um. 1817 - vévoda
Alexander z Tečku, um. 1885 - vévoda František
z Tecku, um. 1900 - princezna Marie, vdaná za Ji
řího V. krále Velké Británie, Irska britských - zá
mořských držav a císaře indického, umřel 1936 - Ji
ří VI.., král Velké Británie, Severního Irska a zá
mořských britských držav, umřel 1952 - Alžběta II.
královna Velké Británie, Severního Irska, zámoř
ských držav, hlava Společenství národů - Karel,
kníže waleský, vévoda cornwallský a rothesayský.
Dnešní následník trůnu, k němuž se hlásí i spol
kový stát australský, je tedy sedmnáctým v po
sloupnosti od husitského hejtmana, od něhož ho dě
lí přes půl tisíciletí.
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Šibenice Rudolfa Slánského
V. N. Duben, USA
(Pokračování)
Na konci července 1951 slavil Rudolf Slánský
své padesátiny. Dostal od Gottwalda řád, který
do té doby neexistoval, a všichni straničtí pro
minenti si pospíšili s oslavnými články a projevy.
Ale už 6. září 1951 byl všemocný pán komunis
tického sekretariátu u Prašné brány odvolán z funk
ce generálního tajemníka a zdánlivě povýšen na
náměstka předsedy vlády. Zůstal jím jen tři mě
síce a byl zatčen.
Je nasnadě, že se o tomto kroku nerozhodova
lo jen v Praze, ale především v Kremlu. "Zrád
ce”, kterého tehdy hledali bolševici ve všech ze
mích, byl nalezen v osobě Rudolfa Slánského, na
kterého se nejlépe hodil popis potenciálního čes
koslovenského Tita. Mimo to tu hrál velkou ro
li židovský původ Slánského a skutečnost, že Čes
koslovensko do té doby podporovalo otevřeně ma
teriálně i vojensky nejdříve sionistické hnutí, usi
lující o židovský stát v Palestině, a pak přímo
mladý stát Israel. Sovětská zahraniční politika me
zitím totiž objevila nové možnosti pro plány svě
tového komunismu v arabském nacionalismu a
českoslovenští komunisté v čele s generálním ta
jemníkem Slánským to nedovedli dost rychle po
chopit. V listopadu 1952, tedy až za rok po zat
čení Rudolfa Slánského, začal monstre - proces,
který nemá obdoby v československých dějinách.
Slánský a třináct dalších vedoucích komunistů
vypovídali před soudem jako gramofonové des
ky o všech možných i nemožných zločinech, kte
rých se údajně dopustili.
Komunistický agitprop spolu s tajnou' policií
rozpoutal mezitím v zemi vlnu teroru, nenávisti
a strachu, jejímž výplodem byla na příklad mo
rální absurdnost případu syna obžalovaného Lud
víka Frejky, který dostal pokyn, aby se veřejně
svého otce zřekl a žádal pro něho trest smrti.
Vrcholem rudé hysterie bylo tvrzení obžaloby,
že Slánský s pomocí některých obžalovaných osnoval úklady k násilnému odstranění Klementa
Gottwalda.
Přečtěte si, co Vladimír Koucký, dnes vedou
cí člen komunistické vládnoucí kliky, uveřejnil v
"Rudém právu”:"Banda Slánského si byla vědo
ma, že soudruh Gottwald, milovaný naším lidem,
pevně drží ve svých rukách kormidlo naší lido
vě demokratické republiky a dokud soudruh
Gottwald stojí v čele našeho lidu, že plány spi
klenců vyjdou naprázdno. Náš lid s nesmírným
hněvem čte stránky obžaloby o tom, jak zloči
nec Slánský osnoval úklady k násilnému odstra
nění soudruha Gottwalda ...” A k tomu si ny
ní pozorně pročtěte referát nynějšího prvního ta
jemníka KSČ Antonína Novotného na zasedání
ústředního výboru strany ve dnech 15. až 17.
listopadu 1961. Novotný tehdy tvrdil, že nejen
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krvežíznivý Stalin, ale i ješitný Gottwald pěsto
val kult osobnosti, a že proto musí pryč z praž
ského mausolea. A podle Novotného referátu kult
Gottwaldovy osobnosti pomáhal v Českosloven
sku pěstovat hlavně popravený Slánský a jiní mrt
ví soudruzi, zatím co ti soudruzi, kteří po skon
čení slánštiny náhodou zůstali naživu, byli reha
bilitováni jako nevinní poctiví pracovníci strany.
Je zbytečné hledat v archívech zásluhy Anto
nína Novotného na budování Gottwaldova kul
tu v Československu, a je zbytečné také připo
mínat jeho odpovědnost za to, že v Českosloven
sku docházelo v minulosti tak často k nezákon
ným činům, na něž dnes sám vzpomíná. Na sku
tečnosti, že 3. prosince 1952 byl Slánský spolu s
Frejkou, Frankem, Clementisem, Reicinem, Švá
bem, Fischlem, Šlingem a Simonem popraven,
se nedá dnes už nic měnit. Od té doby se jen
měnil původní obžalovací spis, který za procesu
přednášel dr. Urválek, dnes nejvyšší soudní úřed
ník v ČSSR.
Nejdříve režim oficiálně odvolal antisemitské
prvky žaloby, později' připustil, že Slánský neměl
v úmyslu stát se československým Titem, pak oznámil, že Slánský neukradl Janu Švermovi ho
dinky, a že ani neměl na svědomí Švermovu smrt.
A v listopadu 1961, právě po desíti letech od
zatčení R. Slánského, přichází Antonín Novotný
pod dojmem druhého pohřbu Josefa Stalina v
Moskvě s další opravou: Slánský podle nejno
vější verse neusiloval o smrt Klementa Gottwal
da. Kdyby totiž o ni usiloval, počítalo by se mu
to dnes jako zásluha, protože ani Klement Gott
wald jako předseda rodné strany nebyl bez chyb.
Ze všech těch nesmyslných obvinění z roku
1952 zůstala dnes již jen jedna vina; ta původ
ní vina, pro kterou se Slánský vlastně stal česko
slovenským Rajkem : Slánský jako Gottwaldův
spoluvládce nad Československem byl totiž zosob
něním všech chyb, zmatků a politických i hospo
dářských zločinů, které komunisté napáchali po
roce 1948 a které logicky vedly k bouřím v Plz
ni, Berlíně, Poznani a nakonec k Budapešti. Slán
skému se však nyní dostalo jednoho zadostiuči
nění: Vzdálenost mezi jeho hrobem a novým hro
bem Klementa Gottwalda, který ho poslal na ši
benici, se podstatně zmenšila. A soudruzi, kteří
katovi v roce 1952 asistovali a kteří dnes ve zdra
ví pomáhají i přenášet rakve a bourat pomníky
rudých bůžků, mají další důvod k uvažování o
tom, jaké překvapení skrývá nevyzpytatelná ko
munistická budoucnost pro ně. Bude to osud Ru
dolfa Slánského nebo Klementa Gottwalda?

VÝBOR ÚSTŘEDÍ ČS.SOKOLSTVA
V lednu 1963 byly ukončeny volby nového vý
boru a předsednictva Ústředí Čs. Sokolstva v za
hraničí, které nyní sdružuje dvě sokolské župy,
tři okrsky a 22 sokolských jednot ve Vídni, ve Skan
dinávii, v západní Evropě, v severní Africe, v Ka
nadě, v Argentině a v Austrálii.
Písemným hlasováním všech organisačních slo
žek Ústředí byli do nového výboru a předsednic
tva na dvouleté období 1963-1964 zvoleni tito bra
tři a sestry:
Starosta dr. A. Hřebík z Chicaga, první místost.
dr. Slávik z Washingtonu, druhý místost. Weirauch
z Vídně, který je současně starostou Sokolské žu
py Vídeňské, třetí místost. ing. B. Falta z Montrea
lu, jednatelka Uhlířová z New Yorku, náčelník J.
Waldauf z Toronta, náčelnice M. Provazníkové z
New Yorku a vzdělavatel V. Chochol z Montrealu.
Do předsednictva Ústředí byli dále zvoleni: bra
tři J. Benko z Buenos Aires, F. Fiedler z Paříže,
J. Hanuš z New Yorku, J. Horvath z Patersonu,
N. J., dr. K. Jeřábek z Toronta, F. Kroutil z New
Yorku, J. Křepela ze Sydney a B. Skřenek z Vídně.
Do výboru Ústředí byli zvoleni s. M. Fechtnerová z Vídně a bratři Ota Hora z Ottawy v Kanadě,
dr. M. Lokay z Londýna, dr. J. Mikl ze Sydney, L.
Musil z Vídně a F. Smutný z Paříže. Ústředí Čs. S.

ČECHOSLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
— Rada žen svobodného
Československa v New
Yorku uspořádala před
nášku své předsedkyně B.
Papánkové o cestě na
Dálný východ, do Austrá
lie, Indie a Israele.
— Profesor filosofie na
Bostonské universitě dr.
Milic Čapek zpracovává
pro “Filosofickou ency
klopedii” Newyorské university hesla “T. G.
Masaryk”, “Česká filoso
fie” atd.
— Rudolf Firkušný měl
mimořádné úspěchy na
svých koncertech v Clevelandu a ve Washingto
nu.
— Dr. Jiří Horák byl jme
nován mimořádným pro
fesorem na Manhattanské koleji v New Yorku.
— V New. Yorku zemřel
ve věku 63 let vicepre
sident jedné z největších
amerických bank, First
National City Bank of
New York, William K.
Hora, původním jménem
Květoslav Hořčička, ro
dák z Ústí nad Orlicí. Do
Ameriky přijel v roce
1920 a začínal tam jako
umývač nádobí. Vedle za
městnání studoval pozdě
ji národní hospodářství a

Ironik s Davidovou hvězdou
(Pokračování se str. 5) trpícího pana Michelu- chci. Byl účetní Miche-

Mnohem hlubší kořeny...
(Pokračování se str. 4 )
1. těžko řešitelné na
pětí v dopravě, silně ros
toucí přeprava paliv a
stavebnin,
2. disproporce jednak
mezi hutěmi a strojíren
stvím, jednak mezi pa
livy a energetikou a zvý
šenými potřebami národ
ního hospodářství na
straně druhé,
3. dodatkové napětí v
zahraničním obchodě,

4. vytváří dodatkovou
kupní sílu, kterou zao
stávající výroba spotřeb
ního zboží jen těžko uspokojuje.

Zaostávání
zeměděl
ství prostě vyvolává ne
žádoucí a stále rostoucí
závislost čs. hospodářství
na zahraničních trzích.
Jinak ovšem je zná
mo, že toto nejsou všech
ny příčiny českosloven
ských potíží. Podstatně
k nim přispívají "černé”
dodávky ČSSR do za
hraničí možným revolučním státům a závazky,
které poutají čs. hospo
dářství v rámci Rady
vzájemné
hospodářské
pomoci. Ani jeden ani
druhý důvod se nikdo v
ČSSR neodváží zveřej
nit.
FEC/vm

Jaromír Měšťan ne
dávno vzpomínal na sta
rého Vojtu - Oesterreichera - Rakouse a je
ho židovské humoresky.
Karel Poláček byl o pa
desát let později nedo
ceněným propagátorem
rasové tolerance a, věř
te tomu nebo ne, prak
tické asimilace.
Asimilace jde ovšem
tam a zpátky. Znám osobně zatvrzelé křesťa
ny, kteří se naučili z Po
láčka mluvit poláčkovsky,
a co víc, považují to za
přínos.
Těm a všem ostatním
ctitelům Poláčkova pera
předkládáme jen na ochutnání úryvek stonů

pa, když se mu majetnictvi motocyklu stalo
smrtícím břemenem:
"Brzy se mne zbavíte.
Už vám dlouho nebudu
překážet. Byl jsem špat
ný člověk, paní Michelupová. já to uznávám.
Žil jsem pro sebe, všec
ko jsem utrácel a rodi
nu jsem utiskoval. Je
to tak, paní Michelupová? Proč pláčete, paní?
Není třeba plakat, pro
sím.
Nyní jste svobodna.
Máte, co jste chtěla. Naj
dete si jiného manžela
a počnete nový život. Já
vás prosím pouze o jed
no, abyste na mne ne
vzpomínala, já to ne-

lup, a už není účetního
Michelupa.
Takový je pořádek.
Já chci jenom malý kou
sek, nepatrný kousíček
na hřbitově, tam se skr
čím, abych nikomu ne
překážel.”
Je to komická jeremiáda malého českého
člověka nebo není? Ne
vystihl tu Poláček neje
nom židovskou duši, ale
i duši českou?
Poláček bude nejenom
překážet (i sebeskrčenější v osvětimské šachtě)
všem antisemitům a po
litickým velikášům. V
české literatuře zůstane
jeho jméno zapsáno ne
zlatými literami, ale li-

bankovnictví na Kolum
bijské universitě.
— Čs. národní sdružení v
'Ottavě požádalo kanad
skou vládu o udělení asy
lu 15letému Miloši Na
vrátilovi, který se v Pra
ze ukryl v letadle a byl
v Kanadě vysazen. Po
staralo se též o jeho umístění v krajanské ro
dině.
— Ústředí Čs. jednoty
“Barák” ve Vídni uspo
řádalo 18. ledna vzpomín
kový večer na zesnulou
Fráňu Zemínovou. Pro
mluvil Josef Pejskař z
Mnichova.
— Nad rakví jednoho z
předních sudetských Němcě dr. Rudolfa Lodgmana
von Auen promluvila řa
da sudetských i říšských
Němců a gen. L. Prcha
la.
— Rudolf Pekárek řídil
pohostinsky s velkým úspěchem Sydneyský sym
fonický orchestr.
— Křesťanská akademie v
Římě oslaví cyrilometo
dějské jubileum vydáním
několika knih a to “Vě
rouky pro laiky”, živo
topisného díla o arcibis
kupovi Antonínu Cyrilo
vi Stojanoví a almanachu
článků a studií o svatých
apoštolech slovanských a
jejich díle.
— Šachový klub ČSA Chi
cago remisoval v mistrov
ském zápase s Glen Ellyn
3:3. Za ČSA zvítězil Ga- .
das, Lajcik a dr. Roz
bořil.
— Rabínem náboženské obce židovské v Brisbane
se stal dr. Gottschalk, kte
rý dosud působil na No
vém Zélandě. Dr. Gott
schalk i jeho manželka
pocházejí z Čech. Oba
studovali v Praze a dr.
Gottschalk se později stal
rabínem v Mostě a v Lou
nech.
ČS/ND/NH/ČKO/HD
terami živými a nestár
noucími.
Pánové Načeradci, Michelupové a Poláčkové!
My jsme s vámi napo
řád proti sprosťákům,
šmokům a direktorům,
kteří ničí naše mužstvo!
jun

18.2.1963

Dopisy redakci:
PAPEŽ JAN XXIII. K CYRILOMETODĚJSKÉMU
VÝROČÍ
Svatý Otec ve svém proslovu na den Hromnic
dne 2. února t. r. věnoval pozornost cyrilometoděj
skému jubileu v naší vlasti a určil, aby některé
ze svící, které mu jsou toho dne při zvláštní audi
enci věnovány, byly zaslány do katedrál naší vlasti
na památku cyrilometodějského jubilea. Svatý Otec
ve své řeči pravil:
“Konečně papežské hromničky půjdou i katedrá
lám těch národů ve střední Evropě, které se chy
stají oslavit historický příchod sv. Cyrila a Meto
děje do jejich krajů, a to způsobem, jak jim to nynější okolností dovolí, a které si hodlají připome
nout blahodárný vliv těchto hlasatelů evangelia na
poli náboženském i kulturním. Na tento rok připa
dá jedenáctisté výročí jejich příchodu na Velkou
Moravu. Tato událost znamenala definitivní zakot
vení evangelia u slovanských národů. Symbolický
dar bude tedy hold vděčnosti Pánu za to, že vzbu
dil v Církvi ony velké následovníky apoštolů; tím
to darem půjdeme v duchu jakoby ve stopách oněch slovanských věrozvěstů a zažehneme v srd
cích nový plamen víry a lásky; tento dar bezpo
chyby vzbudí nová povolání ke kněžskému a řehol
nímu životu, nová povolání k laickému apoštolátu,
nej různějším způsobem pojímanému a uskutečňo
vanému. Tak dnešní generace odevzdají dál plamen,
který zažehli sv. Cyril a Metoděj; v zemích, které
byly cílem apoštolské cesty oněch věrozvěstů, oživí
drahocenné dědictví ctností náboženských a mrav
ních, činorodé bratrství a plodných a význačných
studií.”
Tento milý dar Svatého Otce přinese našim vě
řícím jistě hodně radosti a hodně povzbuzení. Ne
víme však, zda budou naší drazí doma moci za ten
to dar náležitě poděkovat. Proto se o to musíme
přičinit my ve svobodném světě. Bylo by jistě vhod
né, kdyby všechny naše instituce ve svobodném svě
tě, národní, kulturní i náboženské, především pak
krajanské duchovní správy, farní osady a misioná
ři uprchlíků zaslaly neprodleně Svatému Otci po
děkování, nejlépe snad ve formě telegramu, aby
Svatý Otec viděl, že jeho pozornost vůči naší vlasti
nalezla všude ohlas a že je správně chápána. Tím
můžeme doufat, že během tohoto roku Svatý Otec
projeví třebas i jiným způsobem svou blahovůli na
šemu národu, a ani komunisté doma nebudou moci
toto jubileum přejít mlčením. Vyzýváme proto všech
ny naše instituce, aby svým děkovným telegramem
vykonaly to, co by jistě udělali naši drazí v Česko
slovensku, kdyby byli svobodní.
F. Planner, Řím/H.
ELSIE MORISON — KUBELÍKOVÁ
V HD ze 4. tm. uvádíte v rubrice “Čechoslováci
v zahraničí”, že. se Rafael Kubelík znovu oženil s
pěvkyní Elsie Stevensonovou, narozenou v Austrálii.
Jméno pěvkyně je nesprávné - jmenuje se Elsie
Morison. Dostal jsem od Rafaela oznámení svatby
a mimoto znám i osobně jeho nynější manželku.
Rudolf Pekárek, Brisbane
Pozn. HD: Nynější pí. Kubelíková je nar. 1924 v
Ballaratu, Vic. Jako pěvkyně užívala stále své rod
né jméno Morison.
KE SJEZDU ÚSTŘEDÍ (Pokračování)
Plně souhlasím s p. Zacharem (HD 3/XIII., pr.)
ohledně nesvárů ve vedení obou vrcholných spol
ků zde v Austrálii. Stejně jako v Sydney není ani
zde celkem zájem o činnost obou ústředí, zvláště
snad proto, že zde byl soustředěn v posledních ně
kolika letech snad všechen zájem na osobní poli
tiku. Je pravda, že p. Pokorný jest předsedou zdej
šího čs. klubu, ale to ještě neznamená, že mluví či
snad je jediným mluvčím 1.600 čs. uprchlíků, kte
ří zde žijí. Každý z těch 1.600 má právo psát či
referovat do ústředí a nemusí čekat na jeho po
věření . . .Nikdo rozumně myslící nemůže zcela za
vrhnout principy koexistence ... Pavel Tigrid psal
proti komunistům v “Obzorech” po celé tři roky,
než odešel do exilu, a proto jest trochu směšné,
snižovat ho jako nadháněče komunistů.
M. Jánský, Coopers Plains, Brisban

SMRT NA MOŘI
SWISS TRAINED
V rozbouřeném moři
WATCHMAKERS
jihozápadně od jihoaustK.
Ebner
ralského mysu Katastrofy
Zmizela 8. února rybářská 22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
loď s celou šestičlennou
19 York St.
posádkou. Kapitánem lo
dí byl “zkušený rybář,
(vchod z Wynyardu)
který už řídil mnoho ry
bářských lodí v tamních
vodách” Čechoslovák Ja
DOPORUČTE
roslav Jelínek. Žil v Port
HLAS DOMOVA
Lincolnu, kde zanechává
manželku a tři děti.
svým přátelům
(Adv.)

HLAS
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Československé národne sdruženie vo Viktorii,
České ochotnické divadlo v Melbourne a
Š. K. Slavia Melbourne
usporiadajú společné tradičný

SOKOL SYDNEY
—V neděli 24. února uspořádá jednota pro celou
krajanskou veřejnost MATĚJSKOU POUŤ na far
mě br. J. Sergej eva v Prestonu (asi 5 mil od Cross
Rd. na Hume Highway). Dotazy na tel. 649-7874
(s. Křepelová).
M. Doležal
— V pátek 8. března bude v tělocvičně ve Fořt Street
vzorná cvičební hodina, spojená se vzpomínkou na
T. G. Masaryka. Zveme na tento večer celou čs.
krajanskou veřejnost.
— V neděli 10. března uspořádá Sokol Sydney spo
lečný výlet do Národního parku v Lané Cove. Sraz
v 9 hodin ráno u Fuller’s Bridge na Millwood
Avenue.
— Dle pokladního výkazu za rok 1962 převedla jed
nota na svůj stavební fond v minulém roce & 341.
Stavební fond tím vzrostl na £ 2.041. M. D./Věstník

SPOMIENKOVÝ VEČER

NARODENÍN T. G. MASARYKA
v sobotu dňa 2. marca 1963 večer o 8. hod.
V MALOM SÁLE KONZERVATORLA U UNIVER
SITY (elektrika č. 18, 19 a 20 - zastávka 17).
Na programu večera sú zpěvy, recitáce, hudba atď.
Usporiadájúce spolky tejto spomienky apelujú na
svojích členov, exulantov a krajanov, aby se zúčast
nili tohto večera a tak preukázali úctu a oddanost'
náš mu velkému národovcovi T. G. Masarykovi.
LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
MATĚJSKOU

Sport v Melbourne
SLAVIA — WILHELMINA 0:3 (0:1)
V druhém zápase nočního turnaje podala Slavia
o něco lepší výkon než proti George Crossu. Muž
stvo má však stále ještě příliš mnoho slabin, než
aby y nynější sestavě hrálo významnější roli ve
státní lize. Zásluhou na poměrném zlepšení má
střední záložník Shepherd. Z ostatních se proti prv
nímu zápasu zlepšili Doherty a Crapp a nadějně za
hrálo levé křídlo Biritz. Brankář Barotajs patřil opět k nejlepším hráčům Slavie, i když nešťastným
vykopnutím zavinil druhou branku. Největší sla
binou byli oba obránci David a Krause a v útoku
Cook s Drdou. Slavia začala dobře a prvních dva
cet minut měla silnou převahu. Po přestávce a
zvláště po druhé brance se však úplně zhroutila.
— 3. února se zúčastnili hráči a funkcionáři Slavie
jednodenního výletu na chatu presidenta klubu p.
J. Vilímka u přehrady v Eildonu, kde byli skvěle
pohoštěni.

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 24. února 1963
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
Jí dl o-Pit í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE

D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

Tvaroh

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

Dr. Felicia

BRUNTONOVÁ
MUDr. (Československo)
M. B. B. S. (Melbourne)
ordinuje
222, Barkly St.,
ST. KILDA, Vic.
po 8. hod. večerní
144 Nepean Highway
GARDENVALE
tel. XJ.J872 - XM 2467
Choroby vnitřní,
ženské a dětské

-

Jogurt

-

Sýry

Tvaroh z odstř. mléka - Podmáslí - Kyselá smetana
VŠECHNY MLÉČNÉ VÝROBKY JAKO DOMA
K dostání ve všech potravinářských obchodech
a delikatesech
K E R E N DAIRY PRODUCTS PTY. LTD.
720 Heidelberg Rd., Alphington, Vic., tel. 49 2752

UKLÁDEJTE S PLNOU DŮVĚROU VE

VKLADECH NA VÝPOVĚDNÍ LHŮTU

E. S. & A.
TERM DEPOSIT
PLNÁ

ZÁRUKA

Poskytovaný

úrok . . .

4 proc. ročně při vkladech na 12
až 15 měsíců

33/4 proc.
ročně při vkladech na 3 až 11 měsíců

Vklady s výpovědní lhůtou nejsou závislé na kolísání
trhu a plné vrácení vložených peněz v době splatnosti je
zcela zaručeno.
Další informace vyžádejte si

STŘEDISKO
PÁNSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2260
NOVÁ PRODEJNA:
Obchod č. 28,
Southern Cross Hotel
Bourke Street,
Melbourne - City

filiálky E. S.

&

A.

IHNED

u nejbližší

banky.

Založena 1852

500 filiálek po celé Austrálii

The English Scottish & Australian Bank Ltd.
(Incorporated in England)
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18.2.1963
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Největší úspěch čs. hokejistů nad Američany v historii hokeje vůbec

Československo - USA 16:2

Hokejová liga
Roli, kterou v čs. ledním hokeji hrálo LTC Pra
ha, převzali v r. 1955 hokejisté Brna (nejdříve pod
hlavičkou RH, nyní ZKL), kteří vyhráli - s výjim
kou r. 1959 - všechny ročníky nejvyšší čs. hokejo
vé soutěže. Ačkoli do zakončení letošní sezóny 1962-63 zbývá sehrát ještě poslední čtyři kola, jsou i
tentokrát Brněnští suverénními vítězi 1. ligy, ne
boť po 28. kole mají už 13-bodový náskok, a tak
i kdyby všechna zbývající mistrovská střetnutí pro
hráli, stali by se vítězi nejméně pětibodovým roz
dílem. Brněnskému trenérovi V. Bouzkovi se letos
podařila dobrá kombinace starších zkušených hrá
čů s nadějnými hokejisty, která vedla k nevídané
mu úspěchu mužstva ZKL Brna. - S nejvyšší čs.
hokejovou soutěží už se rozloučilo mužstvo Slavo
je Č. Budějovic, kterému se nepodařilo ani jednou
v 28 dosavadních zápasech zvítězit (jen čtyři remisy); o druhém sestupujícím se rozhodne v závě
rečných zápasech s velkou pravděpodobností už jen
mezi hokejisty ZJŠ Brna a Plzní. Na jejich místa
postoupí vítězové druhých ligových soutěží, který
mi budou už asi teamy Litoměřic (skupina A) a
Zlína (skupina B).
Tabulka po 28. kole : 1. ZKL Brno 49 bodů, score
169:62;2. Sparta Praha, 3. Jihlava (oba po 36 bo
dech), 4. Bratislava 35 bodů, 5. Vítkovice 31 bodů,
6. Chomutov 25 bodů. - Skupina B: 7. Kladno 28
bodů, 8. Pardubice 26 bodů, 9. Litvínov 25 bodů,
10. Plzeň 21 bodů, 11. ZJŠ Brno 20 bodů, 12. Č. Bu
dějovice 4 body.

fotbaloví mistři
Italský odborný spor
tovní deník “Gazzetta dello Sport” přinesl v jed
nom ze svých posledních
vydání zajímavý přehled,
kolikrát které z předních
světových
fotbalových
mužstev vyhrálo domácí
mistrovské soutěže! V če
le jsou fotbalisté Glas
gow Rangers, kteří se sta
li 31krát mistry Skotska.
26krát vyhráli domácí
přebory fotbalisté severo
irského mužstva Linfieldu a uruquayský Penarol
Montevideo. Přední ital
ští odborníci, kteří sesta
vili toto pořadí, nezapo-

mněli ani na oba leten
ské kluby: Spartu a Slávii, které v době 1. čs.
republiky proslavily na
všech stadiónech Evropy
naši kopanou. Tak AC
Sparta vyhrála mistrov
ství ČSR 15krát, stejně
jako Fluminense a Corinthias v Brazílii a Atletico Bilbao a FC Barce
lona ve Španělsku. “Čer
venobílí” se stali fotba
lovými mistry republiky
12krát, stejně jako Flamengo a Sao Paolo v Bra
zílii, turinský Juventus v
Itálii a BK Kodaň v Dán
sku.

Karola Malíka, dříve pplk. RAF, který byl v r.
1948 v Anglii a nyní je snad v Austrálii (zpráva),
p. Satrana (Stuttgart? - nutný dopis v redakci) a
býv. čs. letce Josefa Kohouta, který žije od r. 1957
v Austrálii..
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
Malý oznamovatel

Listárna

ČESKA MÁMA, vdova,
přijme místo v české do M. Z. Berwyn: Díky za
mácnosti. Umí vařit, má lístek z Maroka. - V. J.
ráda děti, neumí anglic J. Berwyn: Díky za no
ky. Nabídky na zn. “Do viny. - M. O. Toronto:
domácnosti v Melbourne” Díky za adresy. - A. Š.
Cleveland: Dopis jsme
do HD.
- Anonym: PoS. K. SLAVIA Melbourne předali.
vrácení “Mon.”. vybízí zájemce, aby po tvrz.
J. G. Kings Cross: Díky
dali ofertu na nájem za
správu. - J. U. Findon:
kantiny na hřišti v Port Díky
výstř. - J. K.
Melbourne na rok 1963. Adel.: za
Díky za výstř. HD
Nabídky do 1.3.1963 na
ČTĚTE
naďanů (hrají za přední evropská hokejová muž adr. jednatele : J. Pick,
Vic.
XILOVÝ TISK
stva): ve švýcarském Fribourgu skončilo střetnutí 137 Argyle St., St. Kil-da,E
nerozhodně 3:3, odvetu v Paříži vyhráli Čechoslo
váci 2:0. - Domácí přípravu na Stockholm zakon
čí čs. hokejisté 20. a 23. tm, kdy vybojují dvě me listům. Tyto ceny, označené “evropský Oscar v kozistátní utkání s Kanadou. 27. února pak odjedou pané”, budou uděleny ještě v červnu 1963, v lednu
do Finska, kde sehrají ještě před odjezdem do 1964, v květnu 1964, při finále Evropského poháru
Stockholmu tři exhibiční utkání, hlavně kvůli a- národů s konečnou platností. V 1. kole byli _vyznaklimatizaci.
menáni také dva čs. hráči : bratislavský brankář
Hokejisté USA prohráli na svém zájezdu v Čes Šroif a levý záložník pražské Dukly Josef Masopust,
koslovensku i střetnutí s čs. Béčkem 2:3, s čs. ju oba dva čs. internacionálové.
niory A 4:5 a s juniory B hráli nerozhodně 5:5. — V mezinárodní kopané došlo v závěru měsíce led
- Mužstvo Litvínova hostilo na svém kluzišti re- na k dvěma významným střetnutím: na neutrální
presentační celek Východního Německa, se kterým půdě v Římě zvítězilo representační mužstvo Bul
se rozešlo za nerozhodného stavu 3:3.
harska nad Portugalskem nečekaně 1:0 a zajistilo
si tak tímto třetím zápasem (v Lisabonu vyhráli
Portugalci 3:1, v Sofii Bulhaři 3:1) účast v hlav
ním kole 2. ročníku Poháru evropských národů, - a
v Istanbulu zvítězil italský přeborník AC Milán nad
— Na mezinárodních plaveckých závodech v Bré tureckým mužstvem Galatasaray 3:1, a má tak vel
mách, vytvořil čs. kraulař Petr Lohnický nový ná ké šance na postup do semifinále 8. ročníku Pohá
rodní rekord na 400 m volný způsob: 4:24,8 min., ru evropských mistrů.
který mu však stačil jen na 2. místo za Němcem Het- — Světový rekord Emila Zátopka na 10.000 m :
zem (ev. rekordmanem), ale před Američanem Stick- 28:54,2 min. , vytvořený 1. června 1954 v Bruselu,
lesem a Japoncem Fužimotem, kteří obsadili jen tře je v tabulkách nejlepších světových vytrvalců až
tí a čtvrté místo. Vítěz Hetz má proti Lohnickému na 14. místě. V historii nejlepších běžců na tuto
výhodu v silnější práci nohou a tím také klidnější trať šlo 109 atletů pod 29:40 min. Jsou mezi nimi
a vyšší poloze těla. - V závodě na 100 m motýlka mimo Zátopka i další Čechoslováci: Ivan Ullsperskončil čs. rekordman Hopka až třetí, za Američa ger (75 místo), Miroslav Jurek (105.) a Václav
nem Schulhofem a Němcem Freitagem, ale časem Chudomlel, který je časem 29:39,8 min. na 109. mís
1:00,8 min. porazil dva evropské rekordmany na tu tě nejlepších vytrvalců světa.
to trať: Itala Dennerleina a Holanďana Jiskoota. — Generální zkouška předních světových sdružená—Méně úspěšně si zde už vedla čs. plavkyně Kle- řů na olympijské hry r. 1964 v rakouském Seefeldu
mešová, která na 200 m prsa skončila až šestá, nedopadla pro čs. lyžařský sport špatně. Štefan Okdyž zaplavala trať za 2:55,4 min.
který se stal před třemi týdny vítězem me
— Mezinárodní jury, složená ze 34 sportovních žur lekšák,
závodů ve švýcarském Le Brassus, ob
nalistů, udělila prvních 11 cen evropským fotba- zinárodních
sadil tu v celkovém pořadí světové elity velmi čest
né 4. místo, což je jistě velký úspěch tohoto na
dějného závodníka nordické kombinace. Ve skocích
Fin Nikula skočil 5.IO m
nebyl Olekšák v nejlepší formě a skončil za dva
Ačkoli téměř v celé Evropě panují v těchto dnech průměrné skoky, dlouhé 71,5 m a 73,5 m, až na 11.
silné mrazy a valná většina evropských zemí si ne místě, ale v běhu na 15 km se umístil šestý (58:6,9
může stěžovat na nedostatek sněhu, který umož min), což mu stačilo na 4. místo. Vítězem tohoto
ňuje hladké průběhy všech lyžařských podniků, pře významného podniku se stal podle očekáváni olym
ce jen největší pozornost příznivců sportu upouta pijský vítěz ze Squaw Valley, 251etý Němec Georg
li tyčkaři, kteří svými skvělými výkony v posled Thoma.
ních 14 dnech na krytých drahách naznačili, že hra
nice pěti metrů je v absolutním nebezpečí, a to — Čs. exulant Jaroslav Drobný, wimbledonský ví
hned z několika stran. Nejprve Fin Pentti Nikula těz z r. 1954, ohlásil sice před půldruhým rokem,
skočil 4,92 m, Američan Dave Tork tento výkon že zanechává aktivní činnosti, ale láska k bílému
zlepšil o 1 cm, a k těmto velikánům se připojil i míčku mu nedá, aby se nezúčastnil alespoň někte
representant Národní Číny, a držitel stříbrné olym rých mezinárodních podniků. Počátkem února star
pijské medajle v desetiboji C. K. Yang, který zdo toval na mezinárodním tenisovém mistrovství Ně
lal v Portlandu ve státě Oregonu, v USA 4,96 m. mecka na krytých dvorcích v Kolíně nad Rýnem, kde
2. února, však Pentti Nikula ve finském středisku získal dva tituly: spolu s Angličankou Ann Haydozimních sportů, v Lahti, překonal jako první tyčkař novou vyhráli smíšenou čtyřhru, finálovým vítěz
všech dob pětimetrovou hranici, když na první po stvím nad belgicko-rakouským párem Mercelisovákus zdolal fantastických 5,10 m! Jelikož však toho Legenstein 6:3 a 6:3, a s Němcem Stuckem se stali
to výkonu dosáhl v kryté hale, nebude uznán za vítězi pánské čtyřhry, když v závěrečném utkání
světový rekord, ale bude počítán za nejlepší svě porazili (španělsko-německou) dvojici Arilla-Gietový halový výkon. Odborníci jsou však přesvědče secke 7:5, 7:5 a 6:4.
ni, že Nikula bude tento fantastický výkon opako
HLAS DOMOVA
vat i na závodech pod širým nebem a že tak při
první vhodné příležitosti zlepší svůj dosavadní ofi
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
ciální světový rekord, který je 4,94 m. Nikulův vý
Adresa: Hlas domova,
kon v Lahti zůstane navždy výkonem historickým,
8 Moorhouse St.. Richmond, E. 1, Vic.
neboť bude jistě znamenat zlom ve vývoji tyčkařTelefon: 42 - 5980
ského sportu. - Na tzv. “Millrose Games” v Madi- PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
son Square Garden v New Yorku skočil světový
jednotlivý výtisk s 2/-.
rekordman ve skoku dalekém Rus Ter Ovanesjan PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
8,17 m, což je nejlepší světový halový výkon. Skok platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
vysoký zde vyhrál Rus V. Brumel (218 cm), který ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
porazil už po osmé bývalého, světového rekordma
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
na, Američana Johna Thomase (216 cm).

Nekompletní čs. hokejové národní mužstvo (bez zraněného Vlacha a Bubníka) vyhrálo v úterý
5. února ve vyprodané kryté hale v Praze ve Stromovce mezistátní utkání nad representanty USA
16:2 (5:1,4:0 a 7:1),-a to ještě zámořské hosty zachránil od větší porážky brankář Driscoll,
který kryl v prvních dvou třetinách několik dalších vyložených branek Čechoslováků. Těm sta
čil k tomuto vysokému vítězství jen průměrný výkon, neboť hokejisté Spojených států nedosa
hují letos zvláštní úrovně a určitě nezasáhnou do bojů o první tři nebo čtyři místa na mistrov
ství světa ve Stockholmu.
Když 12 minut po zahájení hry zavěsil Jiřík za záda amerického brankáře Driscolla už po
čtvrté touš, dožadovalo se 18.500 diváků jednohlasně "Deset, deset”, ale jistě ani jeden z nich
nemyslil, že výsledek dopadne pro Američany tak katastrofálně.

Přesto však čs. hokejisté stále ještě chybovali v
pomalém rozehrávání touše z obrany do útočných
akcí, takže dobrý soupeř by měl vždycky dosti čašu na zformování své pětky. Čs. křídla vypomáhala
obranným dvojicím krytím protihráčů a i jejich
střelba byla skutečně obdivuhodná. - Střetnutí, kte
ré s velkým přehledem řídili švýcarští rozhodčí
Mueller a Gisler, bylo hráno neobyčejně slušně.
Čs. národní mužstvo hrálo v sestavě: Mikoláš
(Vítkovice), - Gregor (Bratislava), Tikal (kapitán
Sparta Praha), Kasper (Vítkovice), Potsch
(ZKL Brno), - Dolana (Pardubice), Vaněk a Čer
ný (oba ZKL Brno), - Pryl, Bukač (oba Jihlava),
Skopal (ZKL Brno), - Starší (Bratislava), Vaitr
(Litvínov), Jiřík, Kepák (oba ZKL Brno).
V dalších dvou přátelských přípravných zápasech pro mistrovství světa ve Stockholmu střetlo
se čs. národní mužstvo s výběrem evropských Ka-

HLEDAJÍ:

- - Ve zkratce - -

