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Přímá

linka

Za pět let bude možná stejně nebezpečné
chválit Stalina, jako bylo třeba před dvěma
lety nebezpečné na něho útočit. Ale to bych
nepokládal za nějaký pokrok. Co se získá tím,
když se papoušek naučí nové slovo?
George Orwell (v září 1946)

Číslo 8.

Moskva — Washington

Aspirin na odzbrojení
Člověk s nebezpečným neduhem dělá všechno možné, aby se ho zbavil. hlasu ke třena inspekcím
Mění doktory, mění léky a doufá v nejlepší. Ale zatím co hledá a doufá, ročně, což se zase zdálo
pokračuje v polykání aspirinů, ačkoliv dávno dobře ví, že mu vůbec ne nedostatečné Západu.
pomáhají. Všechno, co tím dociluje, je psychologický efekt skutečnosti,
V zásadě lze pozoro
že není úplně nečinný, že dělá alespoň něco.
vat i v poválečných jed
V dobách velkých světových krizí, v nichž lidé žijí ze dne na den, pro náních starou tendencí
tože hrozí nebezpečí války, začne svět polykat svůj vlastní druh aspirinů : všech odzbrojovacích
začne svolávat odzbrojovací konference.
konferencí: každý návrh,
Je předmětem populárního přesvědčení, že hromadění zbraní musí nutně ať z té či oné strany,
vést k jejich použití a že je tedy třeba jednat, dokud je čas.
je kalkulován tak, aby
jej druhá strana nemo
ner,
proslavený
svou
věOdzbrojovací vyjedná jsou pro ně mezinárod
hla
přijmout.
rolomností,
nemohl
leh

ní
závazky
opravdu
zá

vání, které potom ná
Za stávající situace to
ce obejít.
sleduje, vyniká obyčejně vazné.
Z této západní snahy mu nemůže být jinak.
spíše délkou než vý
Sovětský svaz, který
vznikl
požadavek mezi Západ ví, že se žádné
se honosí delší řadou ne
sledky.
národního
dohledu, o dohodě se Sověty nedá
dodržených
slibů
n
e
ž
Věc důvěry
kterýkoliv stát v histo nějž se zatím rozbily věřit, a Východ nepodePodrobný záznam
rii, může být sotva za všechny pokusy o nuk píše nic, co by nesloužilo
všech poválečných od
řazen do této "spolehli leární nebo i konvenční jeho dlouhodobým cí
zbroj ovacích kroků by vé” kategorie.
odzbrojení.
lům.
si vyžádal díla rozsahu
Sovětský svaz nejprve
Někdo by se tedy mohl
a poutavosti F. L. Věka. Železné záruky po léta odmítal jakouko zeptat, nemá-li pravdu
Jejich výsledek se na
Za takových okolností liv zmínku o mezinárod takový de Gaulle, který
proti tomu dá vyjádřit nezbylo západním moc ní inspekci jako pokus s odzbrojovacím jedná
jedním krátkým slovem nostem nic jiného, než o západní špionáž. Za ním odmítá ztrácet čas.
o dvou slabikách - nula. usilovat o "železné” zá čátkem tohoto roku pak Nemá.
Celkem by to ani ne- ruky, které by ani part- projevil ochotu k sou- (Pokračování na str. 2)
musilo překvapovat. Ja
kákoliv mezinárodní do
Lid klade nepříjemné otázky
hoda je možná jenom
tenkrát, existují-li na obou stranách dobrá vůle
Od konce loňského roku rozvíjí se v Československu mezi jeho vládou
a opravdová důvěra v
a lidem neslýchaný dialog : neslýchaný proto, že to tentokrát není vláda,
její uskutečnitelnost.
Situace je značně u- která by vyslýchala a kritizovala. Po dlouhé době je to lid sám, který
lehčena, mají-li "smluv začíná dávat směr a náplň tomuto rozhovoru. Ústy novinářů, umělců a
ní partneři” pověst, že techniků začíná lid říkat vládě do tváře velice nepříjemné pravdy.
Opravdu se zájmem tomto případě) dnes vy
budeme
letos sledovat stupuje s prastarým ma
Neúplně, leč pesimisticky
průběh sjezdu novinářů ximem: "Umění pravdu
Ústřední kontrola vývoje jakosti potravin a Stát
ní inspe.kce jakosti vydaly 26. března tr. truchlivé a spisovatelů. Pokud lze potřebuje, nemůže bez
vysvědčení potravinářskému průmyslu. Byly to dvě soudit z předehry, měl ní dýchat, bez ní umírá.
socialistické plačky, které solily slzy procenty. Smut by být nejméně tak živý Nelze psát dílo s myš
ný závěr jejich lamenta tkvěl v tom, že kulak a a významný jako byl pa lenkou, "aby prošlo”.”
“byvší člověk” nemůže dnes šidit víc, než šidí
To už je neskrývaný
mátný sjezd z roku 1956.
znárodněný potravinářský sektor.
útok
na cenzuru a ome
Tehdy
prvně
vyslovil
V celé republice nevyhovovalo normám masných
výrobků víc jak třetina kontrolovaných masných československý spisovatel zování spisovatelské svo
výrobků. Vyhlášený masný podnik v Praze na Zvo- naplno potřebu pravdy body. Mňačko požaduje
nařce prodával turistický salám s 50% vody - za
také od společnosti svo
tím co norma předpisovala jenom 36% - a bylo v a svobody jak v umělec
bodu experimentovat:
kém
tak
ve
v
e
řejném
ži

nich o 2% tuku méně. V Bratislavě to dopadlo
"Jsou příklady,... jak
stejně s uzenkami : ke 40% nebylo podle předpisů. votě.
Maso v samoobsluhách taky neobstálo. V připra
velké talenty nedokázaly
Požadavek pravdy
vených balíčcích masa se děly divné věci
Má
v opravdovém a pocti
lokdy lze useknout přesně půlkilový nebo kilový
Bylo příznačné, že čes
kousek, a ták se přidávají dovažky - někdy i tři. koslovenská vláda děla vém zápase zvládnout
K zadnímu masu . pár deka předního, k vepřové la všechno možné, aby své poznání . . . Ale pak
kýtě kousek ramínka, kombinací je zkrátka mno
se také musíme ptát, jak
tento požadavek zlehčila
ho - který spotřebitel to dokáže rozeznat?”
se společnost chová a bu
Procenta zkoušeného “jemného pečiv a”: 37% a škrtla ze seznamu li
de chovat k tomuto věč
zmetků v Praze, 51% v Západoslovenském kraji, dových požadavků.
nému riziku každého sku
70% na východním Slovensku. Hana Černá v Práci
Ještě příznačnější pro
(26. března tr.) vzdychá : “Je to obraz pesimistický,
tečného umělce při vý
ale ještě ne zdaleka úplný.” - “Menší váha, méně dnešní situaci však je, že pravě za pravdou a k
cukru, tuku, u konzerv označení lepší jakostní tří se nyní k umělci a no
dou - spotřebitel však platí plnou cenu,” pokra vináři připojil i technik. jeho odvaze ji podstu
čuje Hana Černá a ptá se : “Kam jdou tyto úspo Je to neklamné znamení, povat.”
ry? Přispívají k lepším hospodářským výsledkům
Proti "zvrhlému” umění
závodů, ale v každém případě jsou okrádáním spo jak se hospodářské po
třebitelů. Mluvit o nepoctivosti prodavačů patří k měry v Československu
Tak dnes mluví spiso
oblíbeným společenským tématům. Ale o poctivosti zhoršily v poměrně krát vatel - komunista. Vláda
výrobců? I u nich je přece někdo odpovědný za ké době.
k tomu přirozeně nemů
výrobu a kontrolu. I tam mají být postihováni na
Československý spiso že mlčet. Byl to neanprémiích i jinak všichni, kdož posílají na stůl
spoluobčanům zmetky.’’
FEC vatel (Slovák Mňačko v (Pokračování na str. 2)

VYNUCENÝ DIA LOG

ČTVRTÝ ROZMĚR
Otázka války a míru je tak stará jako lidská
historie. A je to otázka, kterou se lidstvo po sta
letí marně snažilo vyřešit.
Je pochybné, že by se byl někdo pro potěšení
vystavoval nebezpečí, že ho někdo praští pazour
kem přes hlavu, zdemoluje palcátem, rozčtvrtí me
čem nebo proděraví kulometem. Lidé neválčí pro
potěšení, protože postavy z koncentračních tábo
rů a “Untouchables” jsou na štěstí poměrně vzácné.
Podivná směs pohnutek k válkám obsahovala
vždycky notnou dávku nacionalismu, a ještě větší
díl hospodářských zájmů, někdy špetku nábožen
ství a v poslední době silnou porci ideologie. Za
hustěte to všechno jíškou lidské hlouposti, posypte
pepřem předsudků a zahřívejte nad kahanem ne
návisti. Dostanete vybušninu, která existovala dávno
před rozbitím atomu, a jejíž hrůza spočívá v pra
videlnosti, s níž vybuchuje, ať chceme či nechceme.
V praxi to všechno silně potírá heslo, že “lidé
jsou pány svých osudů”. Je alespoň částečně prav
da, že několik málo lidí ovládá obyčejně pomocí
zmíněných “kuchařských” přísad osudy celých mi
liónů.
Hladový člověk jde s nadšením na jatka, mává-li mu někdo před nosem mrkví blahobytu. Ji
ný člověk jde stejně nadšeně pod popravčí sekyru,
podrží-li někdo jeho atavismu před nosem vějičku
“národní velikosti”. Ještě jiní umírají s elánem,
obracejíce mečem na “jedinou pravou víru”, v mo
derním vydání na jedinou pravou ideologii-.
Člověk je prostě ochoten se prát, je-li to v je
ho osobním zájmu, nebo když mu někdo nabalamutí, že je to v jeho zájmu.
Někdo by tedy mohl říci, že je tzv. “malý člo
věk v ulici” chycen neodvratně do sítě okolností,
jež se vyvinuly bez jeho přičinění a snad proti
jeho vůli, a že je z toho důvodu na tom všem
bez viny.
Není to vždycky a úplně pravda.
Zřízení policejních států, v nichž je jedinec opravdu bezmocný, je často v první řadě umožně
no jeho všeobecnou apatií, materielní chamtivostí
a politickou zabedněností. Předchází mu demokra
tická degenerace, v níž se výkon demokratických
práv zvrhl v přetahovačku mezi mzdovou mate
matikou a loajalitou ke straně pradědečků.
Zodpovědnost tedy není jenom nahoře nebo je
nom dole. Je nahoře i dole, mezi vládnoucími i
mezi ovládanými.
Jedinci tvoří rodiny, rodiny státy a státy poli
tický svět. Vyplývá z toho, že v širším poměru
mezi státními celky není malý stát o nic větším
pánem svých osudů, než jedinec uvnitř vlastní
národní společnosti. Jeho možnosti volného rozho
dování se v posledních letech spíše ještě zmenšily.
V dobách míru jsou malé státy přitahovány již
blízkostí velkého souseda k určité hospodářské zá
vislosti. V dobách války pak často nedobrovolně
přejímají role nárazníků a strategicky důležitých
posic, jejichž ztrátu si ani jedna, ani druhá vál
čící velmoc nemůže dovolit.
Je to v takových dobách, ať už jde o válku
skutečnou nebo jenom studenou, kdy si člověk opravdu začne připadat jako obilní zrno mezi dvě
ma mlýnskými kameny.
Běh událostí se v takových chvílích už dávno
vymkl jeho chápání a v trojím rozměru jeho osobních zájmů mu úplně uniká “čtvrtý rozměr"
tzv. širšího konceptu věcí.
Ten nepochopený “čtvrtý rozměr” je ovšem zá
jem jiných lidí, po případě jiných národů, pro
který už obyčejně v rozměrech běžného chápá
ní není místa.
Vezměme např. dnešní úděl těch Kubánců, kte
ří jsou ochotni riskovat životy, aby zbavili svůj
ostrov komunistického diktátora. Na všech stra
nách slyší, že je to všechno vnitřní kubánská zá
ležitost, do níž nikdo nesmí zasahovat. Ale na Kubě
je honí Rusové, z jejich “amerických základen”
Američani a na západoindických ostrovech Angličani.
(Pokračování na straně 2)
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ASPIRIN NA ODZBROJENÍ
(Pokračování se str. 1)
Odzbrojovací jednání
jsou nutná, protože lidé
chtějí své aspiriny, ať
pomáhají nebo nepomá
hají.
Propagační část stude
né války je významem
rovnocenná kterékoliv ji
né její složce. Co si mů
že dovolit de Gaulle,
který je vůdcem západ
ního světa ve snách, ne
může si dovolit Kennedy, který je jím dooprav
dy.
Lidé nevidí, že je ten
který sovětský návrh ' na
odzbrojení
vypočítané
nepřijatelný. Vidí jenom
"dobrou vůli” k dohodě.
Neškodný aspirin vyko
nal svou úlohu.
Proto tedy se lidem
vedle chleba předhazují
také hry nového druhu,
v nichž oba soupeři před
očima světa zdánlivě ustupují, aniž by ve sku
tečnosti ustoupili o jedi
ný krok.
Nejnovějším
příkla
dem takového římského
ODBORNÉ OPRAVY
TELEVISNÍCH
PŘIJÍMAČŮ

cirkusu je konference,
která se už několik let
vleče bez nejmenšího úspěchu v Ženevě.
Dva gladiátoři, SSSR
a USA, se tam před zra
ky dvanácti neutrálů
předvádějí jako cvičení
tuleni. Účelem není ani
tak odzbrojení, jako do
lů obrácený palec neu
trálů nad hlavou sou
peře.
Přímá linka

Američtí delegáti tam
před nějakým časem na
vrhli přímou telefonic
kou linku mezi Kremlem
a Bílým domem, aby se
co nejvíce zmenšilo ne
bezpečí nukleární války
omylem. Sověty ten ná
vrh přijaly minulý týden.

Ani tento aspirin ovšem neslibuje nějaké
zvláštní účinky. Naopak,
pokud vůbec možno, vy
padá snad ještě směšněj
ší než všechny předchá
zející.

Představa Chruščova,
ujišťujícího
telefonem
Kennedyho, že rakety na
cestě k USA byly od
páleny omylem, stane se
jistě předmětem mnoha
politických satir.
Ve Washingtonu už
se našel recesista atomo
vého věku, který v noci
zatelefonoval sovětskému
vyslanectví, tvrdil, že je
Kennedy a dožadoval se
rožhovoru s Chruščovem. Je příznačné pro
naši "veselou” dobu, že,
to nikdo neodbyl mávnu
tím ruky, ale že celé
sovětské vyslanectví zjiš
ťovalo, jestli to náhodou
opravdu nebyl Kennedy.
Pocit bezpečí

Ve skutečnosti ovšem
asi nepůjde o telefon,
ale spíše o nějaký druh
dálnopisu. O jeho uži
tečnosti lze těžko pochy
bovat. Jeho skutečný vý
znam nemůže však nikdy
odpovídat rámusu, který
se v souvislosti s "hor-

kou linkou Moskva Washington” snesl na
naše hlavy. Nedošlo k
žádné radikální změně.
Svět půjde dál svým
starým neurotickým bě
hem, riziko války omy
lem se ani nezmenšilo,
ani nezvětšilo.
Lidé na obou stranách
světa spolknou vděčně
novou pilulku a budou
s větším klidem dále ho
nit svoje dividenty nebo
hloubat nad tím, proč
nechce jednoduchost plá
novaného hospodářství
pracovat v souladu s
jednoduchostí všedního
života.
"Doktorům” v Ženevě
se pak vlastně nedá mno
ho vyčítat. Nedělají nic
jiného, než že dávají li
dem aspirin klamné dů
věry, že mají pořád ješ
tě nějaký ten zítřek v
zásobě. V dnešním světě
předstírání to nelze po
važovat za zvlášť těžký
hřích.
— kw —

Vynucený dialog

15.4.1963

ČTVRTÝ ROZMĚR
(Pokračovaní se strany 1)
“Čtvrtým rozměrem”, kterému nemohou rozumět,
je americká touha po zachování míru a tím i do
savadní prosperity. Americkým čtvrtým rozměrem
je zase neschopnost porozumět tomu, že může být
pro někoho svoboda “bezvýznamného ostrova” nad
řazena všemu ostatnímu.
Než se však pustíme do svého starého sportu a
začneme ctnostně a hrdinně mentorovat, měli by
chom si připomenout, že i my máme své čtvrté
rozměry.
Ani nám kdysi nenapadlo, že by měl svět risko
vat válku pro dejme tomu, lotyšskou nebo eston
skou svobodu. Ve chvíli, kdy jsme však ztratili
vlastní svobodu, přestali jsme chápat, proč svět
nechce riskovat válku pro svobodu naši.
Ve skutečnosti není základních rozdílů mezi americkým, naším, nebo kubánským stanoviskem.
Všichni chceme totéž, všichni jsme věrni trojroz
měrné “skutečností” svých vlastních zájmů. My
a Kubánci chceme zpátky domovy, které jsme ztra
tili, Američani se snaží o to, aby jiným způso
bem nepřišli o své. Otázka války a míru nemůže
být vyřešena tak dlouho, dokud, obrazně řečeno,nezačneme všichni vidět čtyřrozměrně.
- kw -

ZE DNE NA DEN
31.3. Guatemalská armá tické Číny oznámil, že buda svrhla presidenta Ydi-. dou propuštěni indičtí za
gorase a zmocnila se vlá jatci z loňských bojů na
hranicích.
dy.
1.4. V New Yorku skon — Nikita Chřuščov nepři
čila novinová stávka, kte jal pozvání komunistické
rá trvala 115 dní.
Číny k návštěvě Pekingu.
2. 4. Ministr zahraničních Sovětská vláda však po
věcí Laosu Quinim Phol- zvala Mao Cetunga do
sena byl zavražděn.
Moskvy k vyjasnění vzá
— Sovětský svaz vystřelil jemných rozporů.
čtvrtou raketu na měsíc. 4.4. Protivládní argentin
— Mluvčí ministerstva za ská revoluce se zhroutila.
hraničních věcí komunis- 5.4. Sovětský svaz přijal
, na ženevské konferenci
| návrh na zřízení přímé
SWISS TKAINED
| telefonní linky mezi Mosk
WATCHMAKERS
vou a Washingtonem, kte
rá má zabránit náhodné
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney mu vypuknutí války.
8. 4. Komunističtí povstal
tel. BL 3970
ci v Laosu se zmocnili
19 York St.
města Xieng Khouang.
(vchod z Wynyardu)
— V kanadských volbách
získali liberálové 126 man
MNV a místního JZD. dátů proti 94 mandátům
Je to zcela nepřijatelné, Diefenbakerovy konservativní strany. D-iefenbaker
je to v rozporu se zása se snaží udržet u vlády
dami socialistické zákon s pomocí nové demokra
tické strany a strany “So
nosti . . .”
Typické je, že téhož dne ciál Credit”.
10.4. Americká atomová
stalinista Josef Rybák ponorka Tnresher zmize
vážně připomíná pověst la při první pokusně plav
ný Chruščovův projev bě. 129 lidí přišlo o život.
k sovětským spisovate — Egypt, Sýrie a Irák se
dohodly na ■ sjednocení.
lům, v němž zdůraznil Hlavní město: Kairo.
"naprosto záporné stano
visko strany k mírovému
JOGURT
soužití v oblasti ideolo
“Zázračné jídio”
gie". V Československu
nyní též s ovocnou
je veden dialog o zá
příchutí
kladních otázkách struk Smetana, šlehačka, med
tury "socialistické spo
FarraK - Hayward
lečnosti”. Je veden mezi
Irrewarra Co. Pty. Lid.
vládou, která má moc, a
85 City Road,
lidem, který ji nemá.
South Melbourne
Čím to, že je vláda v
62 - 4682
defensivě?
vm

chaři vyráběli svalnaté ci čekali na souhlas své
panáky a spisovatelé psa ho pána, jestli mohou
Volejte : 58 - 5349
nebo nemohou odejít z
li podle předlohy.
J. Schoenpflug
Jestliže se spisovatelé vesnice.”
Melbourne - Ormond
dnes vypořádávají s
Tímž problémem se
Služba po celý týden
''kultem osobnosti”, pak neméně otevřeně zabý
ani technikové nehodlají vají Zemědělské noviny
zůstat pozadu s útokem (16. 3. 1963):
na "kult plánu”. A není
"Všichni víme, že ves
to útok jemný ani ne lice potřebuje nové pra
přímý.
covníky. Chceme je zís
V projevu k ostrav kat zejména z řad ves
V DOLECH JE TMA
ským horníkům o této nické mládeže, samozřej
Téměř 700.000 dní - takovou dobu se v frontě boje mluvil Anto mě potud, pokud se roz
souhrnu léčili loni po úrazech horníci ze všech nín Novotný velmi hoř hodne pro zemědělství
našich dolů. Nad touto smutnou bilancí jsme ce. Oháněl se přitom Le dobrovolně . . .
se zamýšleli na besedě s našimi dopisovateli ninem a požadavkem
"Pomoc” JZD není
a spolupracovníky ze šachet kladenského re "státní plánované orga však v tom, že jeho čle
víru. V odpověď na otázky: Proč v dolech nizace, která by podří nové odhlasují na schů
dochází stále k mnoha úrazům? vyjádřili ná dila desítky miliónů lidí zi, že ten- nebo onen mlá
zory svých spolupracovníků :
co nejpřísnější jednotné denec či dívka budou
J. Libotovský, Gottwald 3 : Není technika, normě při výrobě a roz "zadrženi” pro zemědéltuny se honí na úkor zvýšení vypětí lidí. V, dělování prostředků.”
ství. JZD nemá k torna
Divoký, Nejedlý : V revíru máme 12 nakla
Za svobodu nevolníků žádné oprávnění . . .
dačů z Maďarska, ale zřejmě se nehodí pro
Záporné stanovisko
Názor československé
naše doly. Pouze jeden je v provozu. L. Němvlády
dokumentoval
pak
Nesrovnalosti vznikají
čok, Gottwald : Technikou je pořád lopata.
Za takového stavu dělat podle bezpečnostních historkou o debatním ve především z toho, že upředpisů - to bychom si nevydělali ani na čeru, na kterém mluvil čitelé a pracovníci ná
jeden z předních kritiků rodních výborů rozmís
slanou vodu.
Účastníci besedy se shodli v tom, že prvo "kultu plánu” Radoslav ťování "řeší” administra
tivním způsobem, zpra
řadou podmínkou pro zvýšení kultury a bez Selucký.
Novotný o průběhu vidla na nátlak orgánů
pečnosti práce v hornictví je nová technika ... Havíři se shodli v názoru, že v tom večera prozradil toto:
by základní odborové organizace měly mít ". . . Mezi jiným tam by
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
plnou podporu od vyšších orgánů. Napříště lo kritizováno, že se orga
srdečně Vás zve na
by se proto nemělo vyskytnout to, co kritizo nizuje nábor mladých li
val revírník H. Havlíček z dolu Nosek : Má dí z vesnic, aby zůstali
me na pracovišti o něco míň kyslíku než sta v zemědělství. Na to rea
noví předpisy, ale báňský úřad nám to schválí. goval Selucký asi takto:
kterou pořádá v sobotu dne 27. dubna 1963
To se skutečně stalo. Revírní báňský úřad i "Nemůžeme souhlasit s
V
EMPIRE
BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
kladenské sdružení povolují moc výjimek z organizovaným náborem
—
LIKÉROVÁ LICENCE —
do
zemědělství,
protože
dodržování bezpečnostních předpisů. Nesvádí
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.
tento
způsob,
jak
se
pro

takové případy k tomu, že se pak na šachtách
vádí,
to
jsou
podobné
PŘEDPRODEJ
LÍSTKŮ
povolí ještě víc? Inu, když nahoře přivřou
34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)
oči, dole je tma!
Práce, 13. března 1963 poměry, jaké byly ve feu
dální době, kdy nevolní(Pokračování se str.1.)
drtálec Bacílek, který ne
dávno zabouřil proti
"zvrhlému” umění a vo
lal po návratu ke staré
ždanovské linii, kdy so

Naše rovy
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“pečlivě chystají na ne
dělní směnu (24.3.1963)
s cílem zlikvidovat mimo
řádné březnové manko v
těžbě uhlí”.
— Pro zemědělství je tře
ba získat letos 36.720 mla
dých lidí vycházejících
základní školu. Práce oznámila, že “Zájem je
pořád minimální. V po
lovině března bylo uzavře
no teprve 13.472 smluv,
což není ani 40% úkolu”.
— Zemědělské noviny z
23. března oznámily, že
“druhá březnová dekáda
skončila ve výkupu živo
čišných výrobků ve znamení dluhu. Nepodařilo
se splnit ani jeden uka
zatel plánu. Nákup masa
byl splněn jen na 89.7%,
dluh v nákupu mléka do
sáhl 38 miliónů litrů”.
Nákup vajec byl prý nejvyšší od počátku roku.
— Antonín Novotný a
Viliam Široký blahopřáli
maďarskému předsedovi
vlády Kádárovi a před
sedovi presidia Maďarské
lidové republiky Dobimu
k jejich “znovuzvolení”.
— Delegace východoněmecké Národní fronty, ve
dená G. Grewem besedo
vala s “představiteli hos
podářského a kulturního
života Severočeského kra
je” (tj. se Sudeťáky v
ČSR) pod patronátem
tajemnice ŮV Národní
fronty L. Kleňhové-Besserové.
— V aule Komenského university v Bratislavě se
slavil Den učitelů. Slav
nostní projev přednesl
pověřenec Slovenské ná
rodní rady pro školství
a kulturu dr. M. Lúča.n.
— Ministr
zahraničních
věcí V. David a ministr
školství dr. F. Kahuda se
účastnili recepce k osla
vě řeckého národního
svátku na pražském vy
slanectví.
— Ve Sjezdovém paláci v
Fráze ve Stromovce kon
certoval přední anglický
džezový orchestr - Chris
Barder’s Jazzband se zpě
vačkou Ottilií PattersoPOJIŠTĚN Í novou.
domů, bytů, podniků, —- Od 1. dubna jsou v
oběhu nové padesátihaléWork. Compensation,
řové mince, ražené z
aut, povinné ručení
tombaku. Mají zlatohněŽIVOTN Í,
úrazové a nemocenské dou barvu a vroubkova
ný okraj.
odborně provede
— Státní arbitráž ČSSR
R.C. KUGLER
vypracovala návrh nové
(Melb.) XL 2421
ho, “hospodářského zá-

— Československé noviny
stručně oznámily, že ve
Vysokých Tatrách, došlo
ke schůzce Novotného s
Gomulkou. Projednávali
prý rozšíření hospodářské
spolupráce.
— 29. března se poprvé
sešla Ústřední komise li
dové kontroly a statistiky
za předsednictví ministra
Pavola Majlinga. Komise
konstatovala, že volby do
“závodních a místních
komisí jsou úspěšné”. Ko
mise se postarají, aby
“vedoucí úloha strany byla zajišťována v c e l é
soustavě i tím, že se ko
mise na všech stupních
těsně přimknou ke stranickým kontrolním a revisním komisím”.
— Na jugoslávském vysla
nectví v Praze se sešli
čs. ministr zdravotnictví
Plojhar a první náměstek
ministra zahraničních vě
cí dr. A. Gregor s členy
jugoslávské zdravotnické
delegace. Jugoslávským
vyslancem je nyní N. Vujanovič.
— Na odborné šestimě
síční zemědělské kursy
přiletěla do ČSSR 30-členná skupina alžírských stu
dentů. Část těchto stu
dentů se má připravit na
“funkce předsedů země
dělských družstev”.
— 1. dubna zemřela ve
věku 68 let po krátké a
těžké nemoci předsedkyně
Čs. výboru žen, místo
předsedkyně Národního
shromáždění a členka ÚV
KSČ Anežka HodinováSpurná.
— Ministr školství dr. F.
Kahuda odletěl do Tuni
su podepsat dohodu o
kulturní spolupráci.
— V Muzeu dělnického
hnutí v Brně bude za
hájena 1. října tr. mezi
národní vědecká konfe
rence, která “zhodnotí
význam Velké Moravy a
vzniku slovanského písem
nictví”.
— Práce z 23. března oznámila, že se havíři

koníku”, který bude “vy
jadřovat zásadu, že ná
rodní hospodářství ČSSR
tvoří nedílný celek, ří
zený státem podle zásad
demokratického centralis
mu”. O přípravách zá
koníku referoval v Li
dové demokracii poslanec,
doc. dr. J. Berák.
— V Praze se konalo 21.
března “shromáždění soli
darity” čs. pracujících s
“pokrokovými vlastenci v
Iráku”. Hlavní projev měl
vedoucí tajemník měst
ského výboru KSČ Anto
nín Krček. Shromáždění
vyjádřilo důvěru irác
kým “vlastencům” a dou
falo, že “spojenými si
lami svrhnou teror a ubrání demokracii”.
— Ve Slovanské národní,
galerii v Bratislavě byla
slavnostně otevřena vý
stava “Evropské malíř
ství 16.-15. století” ze
sbírek dráža anskě gale
rie. Na výstavě jsou ori
ginály Rembrandta, Bisbense, Tizíana, Velsqueze. Van Dycka, Veronesa, Seybolda aj. Vernisá-

H

Socialistická verse "Sladkého života”

TI MLADÍ z luxoru
Tolik starostí měli komunističtí vychovatelé nové mládeže s nezřízenou
spotřebou alkoholu, že začali propagovat a zavádět "džus - bary”. V Praze
na Václavském náměstí otevřeli dokonce nealkoholickou kavárnu Luxor,
která se měla stát abstinentním střediskem socialistické mládeže. Jak tyto
snahy skončily, o tom upřímně informovala čtenáře pražská Mladá fron
ta, která vyslala do Luxoru na výzvědy dva reportéry :
"Střed Václavského
náměstí. Vystoupíme z
tramvaje, pak pár kroků
směrem k muzeu - za
hneme do pasáže, tak
. . . známé dveře se tiše
pootevřou a propustí nás
na točité schodiště.

Stoupáme po
něm
vzhůru se všední tváří,
s jednou rukou v kapse,
protože jsme slušně vy
chováni a víme, co se
patří, svlékneme kabát
a odložíme v šatně. . .
Vlevo je nekuřácký sa
lónek, který zeje prázd
notou.
Vydáváme se proto
vpravo a vstupujeme do
nealkoholické kavárny
nasazujíce si masku
správných
luxorových
frajerů. Pomalu prochá
zíme mezi stoly a trvá
delší dobu, než si vy
bereme místa.
"Jednu
džus". Tak to je vše.
Teď se budeme jenom
koukat.''

Na dívání je zřejmě
v Luxoru dost a dost.
— Jiní Hendrych udělil
Řád práce Jiřímu Slád- A kdo chce i slyšeti,
kovi, zástupci rektora Vy slyší :

soké stranické školy - Ins
titutu společenských věd
při ÚV KSČ.
— Vedoucí čs. hospodařské delegace Stanislav Vl
na a dr. G. Mittag za
Východní Německo podepsali úmluvu o prohlou
bení hospodářské a vě
decké spolupráce.
— První náměstek minis
tra školství V. Křístek a
velvyslanec Mongolské Li
dové republiky podepsali
v Praze dohodu o čs.mongolské kulturní spo
lupráci.
FEC
ČTĚTE
EXILOVÝ TISK

Dva mladíci v pest
rých svetrech. Za chvíli
se na kavárenském stolku objeví mošt, káva a
přepychový magnetofon
značky Phillips.

'Točíls včera Laxík?”
ptá se s obdivnýma očima
mladší. "Jo, prima flá
ky." — "Tak to spusť,
ale tiše - ať Hurvínek
nevyskaku je ”.
Vrchní je však daleko
a tak se magnetofonový
pásek může pomalu od
víjet.

Aby se nemluvilo k hrochům
V kulturně-politickém týdeníku Kulturní tvorba
(9 - 63) pustil se novinář Jaroslav Mrnka do roz
jímání nad problémem: proč československý tisk
ztratil u čtenářů vážnost. V úvaze nadepsané “Po
způsobů hrochů” píše : “Náš tisk v mnohém ohle
du ztratil vážnost... Vyjměme zcela ty, co si dě
lají legraci i z věcí vážných za každého počasí,
vždycky přede bývalo víc těch, kteří mají jakous
takous úctu před tištěným slovem, ale i z jejich
semknutých řad se teď v míře rostoucí rekrutují
hroši: přečtou a zívnou si s pomyšlením : dej nám
laskavě pokoj!”
Mrnkovo vysvětlení je ovšem polovičaté a. ty
picky opatrné : “Snad je to přirozená reakce na
doby, kdy se nesměl objevit článek aby hned týž
den odpoledne nepovstal příslušný soudruh s uka
zováčkem : “Četli jste, soudruzi? Co z toho pro
nás vyplývá?” Ani Mrnkovi ovšem takové vy
světlení nestačí: “... stálo by za důkladnou studii
vystopovat všechny příčiny tohoto jevu - což by
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neměl opominout nadcházející novinářský sjezd!”
Autor se pozastavil také nad tím, že sebepodnětnější článek je čtenáři přecházen mlčením a lhos
tejností. Články nevyvolávají diskusi, nikdo si ne
chce pálit prsty. Mrnka se zmiňuje o nedávném
“podnětném” článku Ladislava Mňačka (HD 4-XIII.
“Kde je svědomí?”):“a reakce? Hrobové ticho
po pěšině! Mrnka pokračuje :
“Nejde jen o uvedený článek, jde o víc - o to,
aby se nyní, kdy začínáme otevřeně hovořit o
nejrůznějších palčivostech, jež se donedávna pře
cházely mlčením, aby se nyní nemluvilo do prázdna,
k hrochům... Tím spíš, že čtenáři a celá naše ve
řejnost očekávají nejen povzbudivé myšlenky a
slova, ale také odpovědi, diskuse a činy. Nejsou
však zvědavi na hrochy!”
Kádi bychom chtěli věřit, že toto není hlas vo
lající na poušti. Ale po posledním Chruščovově
projevu k sovětským spisovatelům se zdá, že čas
hrochů ještě nevypršel.
M. Z., USA

"Včera dávali Top ten,
zpíval Čaby Čekr, těžká
senzace. Poslouchej, Ritérn to sinda!”
Mladík s bohatou kšti
cí se naklání přes šálek
kávy k naproti sedící
dívce. Poutavě a názor
ně vysvětluje, jak přišel
k svému úrazu na ruce.
Vypráví tak drasticky,
že děvčeti zřejmě běhá
mráz po zádech. Soucit
ně hladí zafačovanou
ruku.
Za hodinu se obraz
mění.
Dívku vystřídal
asi sedmnáctiletý brunet.
Rozhovor se stočil na
čistě obchodní téma :
"Zdeňku, máš dost to
ho hadru na ruce? Vohraj mi kus za dvě cíga!”
Zdeněk ochotně bere
dvě lípy a rozmotává
těžce zraněnou ruku. Z
pod obvazu však nezeje
krvavá rána, ale do rů
žová vymydlená kůže.
Za pomoci zubů fáč povolí a oba se zručností
samaritánů vyrábějí dal
ší práce neschopnou ru
ku.
Střapatá
blondýnka
navrhuje : "Bude se hrát
kilibobo, je to tu chcíp
lý!” I byla vzata krabič
ka zápalek a cvrkána o
hranu stolu. Pochopit
pravidla této poutavé
hry, zvané též "strkaná”,
nebylo těžké.
Spadla-li krabička ná
lepkou nahoru - jeden
bod, na škrtátko - 5
bodů a na nejužší hra
nu - 10 bodů. Spadla-li
na zem nebo do kafe tak se všechny body
smazaly.
"To sme cvrkali pos
ledně u Boba na mej
danu,” podotkl kudrnatý
brunet, "vo fanty oděvu.
Mimi předvedla skoro
celej striptýz.” A zatvá
řil se jako jeden, co
hrál v Nevinných čaro
dějích.”
Reportéři Mladé fron
ty se pak šli zeptat na
návštěvníky Luxoru "ne
stranné pozorovatele”.
Předseda Čs. svazu
mládeže v Praze 1 pokr
čil rameny : "Byl jsem
v Luxoru několikrát.
Podle mého názoru se
tato kavárna stala stře
diskem typických praž
ských hejsků, fermetra-

zínů, záškoláků a podob
ných zjevů. Rozhodně
bychom, s tím měli něco
dělat. Koncepcí tu už
bylo několik, ale výsle
dek - nula. Máme mi
lión jiných starostí. To
hle pro nás zůstává okrajovou záležitostí - a
to je ta tragédie . . .”
Mladý muž Johan (17
let): "Jo Luxor, to znám.
Stálej host. Tam obyčejně bejval scuk se známejma . . .Ze začátku tobyla slušná kavárna, po
zvolna se zvrhla.
Začaly tam chodit ty
py, věšely se na originál
jedince, vznikly party.
Teďka tam různé dívky
a hoši chodí proto, aby
mohli říkat : já chodím
do Luxoru. Hrajou si
na zlatou mládež, všec
ko v tom stylu . . "
Šatnářka z Luxoru :
"Nejhorší na tom je, že
sem chodí úplné děti.
Děvčata z deváté třídy,
chlapci - věčně sem bě
hají rodiče, hledají je.
Vedoucí říká : Za chvíli
z toho budeme mít Ma
teřídoušku.
Jako jedna žába vy
sedává tu od rána. Ve
doucí se jí ptá, proč ne
ní ve škole; A ona : V
deset mám už volno!
Pak přišla její matka a
zakázala jí sem chodit.
Co myslíte, holka tu už
byla zas.
Nebo za mnou přijde
táta a řekne : Neberte
klukovi šatnu! A co já?
Kluk jde dovnitř v ka
bátě..."
Co je to všechno plat
né, uzavírá Mladá fron
ta, tihle mladí z Luxo
ru prý mají svoji pózu
odkoukanou ze "Sladké
ho života” a eventuelně
prý zmoudří.
Co by měla Mladá
fronta vysvětlit, je dů
vod, proč musí mladý
kluk potají poslouchat
Radio Luxembourg, proč
musí chodit do kavárny
s falešným fáčem na ru
ce, proč se mladí lidé
vybíjejí soukromým
striptýzem a slabomysl
nými hrami se zápalka
mi.
A právě na to neod
pověděl ani předseda
svazu mládeže.
M. Zvára, USA

-4-

HLAS

E. S. & A. BANK LTD.

15.4.1963

DOMOVA

Plnou parou ke komunismu
Josef

Jonáš,Vídeň

Ze všech komunistických režimů nejméně vidí a slyší stalinský režim
Antonína Novotného v Československu - vidí a slyší pravdu ták málo,
jakoby byl slepý a hluchý. A s jím ovládaným lidem vede podivný dia
log, jakoby s někým rozprávěl hluchoněmý. Komunisté v Praze říkají:
v podstatě jsme dovršili socialismus, začínáme budovat komunismus, plnou
parou spějeme ke komunistické společnosti.
A jako jsme nikdy ani šeno bylo 6,113.000 pří- splněných úkolů... jen
Úroková sazba vkladů na výpovědní lhůtu:
v minulosti nebrali svá padů pracovní neschop u průmyslu dosahuje za
dva měsíce schodek pro
tvrzení o komunistech a nosti!
31/2 proc.
31/2 proc.
jejich režimech ze vzdu
Ministr potravinářské  ti plánu téměř 1 miliar
chu, nýbrž jen ukazo ho průmyslu J. Krosnař dy korun . .." "Předpo
vali na skutečnosti, tak přiznal v pražském parla kládaný schodek v obje
ročně na výpověď ročně na kratší výpověď můžeme i dnes svá tvrze mentě, že jen "mlékár mu stavebních prací bu
12 až 15 měsíční
až do 3 měsíců
ní přesně doložit skuteč nám už letos chybí ví de činit asi 1 miliardu
nostmi nad slunce jas ce než 33 milióny litrů 200 miliónů korun.”-"V
'
Založena
1852
nějšími, doložit citáty a mléka, takže byly nuce dodávkách paliva obyva
svědectvími samotných ny omezit výrobu sme-. telstvu se do konce roku
nepodařilo plně krýt po
The English Scottish &
vládnoucích komunistů. tany, sýrů a pod.”
President a generální třebu . . . Proti plánu by
Ministr zdravotnictví
Australian Bank Ltd.
lo dodáno pro potřebu
páter Plojhar přiznal v tajemník komunistické
obyvatelstva za leden a
(Incorporated in England)
minulých dnech, že v strany, stalinista Anto
únor o 250.000 tun uhlí
roce 1962 chybělo prů nín Novotný musil při
méně.”
měrně v zaměstnání den znat v minulých dnech
MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
A dále musil Novot
ně 250.000 osob a hlá- v Ostravě: "Rozsah nený v Ostravě přiznat:
"Velmi vážné připomín
ky máme k bezpečnosti
práce na dolech . . . Pro
věrky, které se nyní' pro
Jaroslav Strnad
vádějí, v některých pří
A teď,
Kirov a Jakir a ti ostatní
padech stále ještě zjišťu
když Ivan Denisovič řekl “a”
uvízli maniaku za nehty
jí vážné nedostatky v do
volá se ze všech koutů horempádem
jak třísky, když se kácel bojarský
celá abeceda
les revoluce.
držování bezpečnostních
kupředu i pozpátku,
Tragické?
předpisů i v budování a
hlasitě, hlasitěji, nejhlasitěji,
Ovšem. Zvířecí. Středověké...
údržbě bezpečnostních
A teď se o tom píše ostošest.
(kdo víc?)
zařízení . . .” Je možno
ze všech koutů,
Panensky cudné listy papíru
a posléze,
se potřísňují o závod
se tedy divit důlním ne
když už je “na beton”,
sraženou krví v žilách oběšenců,
štěstím a velikému počtu
že pan učitel schoval rákosku,
zastřelených,
práce neschopných?
i ze všech koutečků.
i prostě, všedně ubitých,
Hlavní pro komunisty
Jeden z prvních
(pokud nevytekla, na betony samotek
tu vydal hlas též činžák číslo jedna
nebo se nevsála do špačků cigaret
je plnění plánů za kaž
na Hradčanském náměstí.
jež k ránu vykvetly u nohou policajtů).
dou' cenu.

TERM DEPOSIT
RATES

ODPOVĚĎ

Teď
přichází kdekdo s troškou do mlýnice
a umně řadí verše, plné hnusu
nad mrtvým nelidou.
Teď
každý přikládá si polínko
lítosti nad těmi,
kdož neuměli (nebo nechtěli)
tancovat kozáčka,
když Ocelový na dače se nudil,
ve sklenkách voda fluoreskovala.
Teď
kdekdo v potu smolí etudy
na dané téma, aby neupadl
do podezření, že snad ignoruje
příkaz :
k hněvu i k žalu.
Mnohý před rokem
(prý, říká)
pocítil potřebu svěřit svůj otřes vrbě.
Kdo může za to,
že uchovala tajemství tak dlouho
a mlčela, když moudří mlčeli,
vrby i lidé,
jakkoli božský Lávra už byl tam,
kam předešli ho Kukulínové
o hlavu kratší?
Znal jsem jednu dívku,
neměla dukáty, ani kus pole,
ani novou almaru doma.
Dívala se modrošedýma, zvídavýma očima
na svět kolem, a co viděla, řekla
(nebyla moudrá, jenom mladá...kdysi...):
“Jeho Výsost Stalin
se podobá
nachlup
čalouníkovi
s kartáčkem nad pusou.”
Za chvíli nato čtyři kožeňáci
ji stiskli, vyjevenou, tušící.
A když ji za půl roku vykuchali,
čekala na ni cela v blázinci.
Nu, ano, v Bohnicích.
Zda žije, nevím; je to třináct let.
Nebyla moudrá. Jenom žhavě mladá.

Tudy teď pokulhává historie,
veliká, hrdá,
komu
nis
tic
ká.
Muži jsou moudří a opatrnost
je glejtem mladých pro smrt s poctami.
Je doba stád.
Nosoroží se
s veselou myslí. Za hlaholu trub
objevuje se dávno objevené.
Nosoroží se
pláč, spravedlivý hněv a překvapení,
jakže tu stvůru mohla Země nosit,
aniž se rozpadla.
Nosoroží se
celá abeceda
dopředu i pozpátku.
Ale jen písmenka,
jednotlivá a bez smyslu se nosoroží;
je přísně zakázáno sestavit je v slova,
z kterých by vyšla tajenka - přítomnost.
Nosoroží se
hranice nosorožení a jeho stupeň:
nejbližší mez je březen padesáttři.
Kdo je krátkozraký
a říc’ si nedá, aby neřekl,
že bez brýlí se i dnes vidí věci,
že zima zima je a ne počátek jara,
že, co se mělo stát,
se dosud nestalo
(a hned tak nestane),
ten není moudrý, jenom žhavě mladý
a skončí tam, kde ona moje známá
s modrošedýma očima.
Míchají Narica,
Valerij Tarsis,
bláhovci,
buřiči,
domnívali se, že nalezli cestu
pro krušnou pravdu, paličskou a naivní.
Zatím si sami vykopali hrob.
(Pravda však - prošla ...)
Alexander Jesenin - Volpin

Novotný musil přiznat
i příčiny nedostatku po
travin: "Ztráta loňské
ho roku v zemědělské
výrobě činí více než jed
nu miliardu Kčs ... Jak
ukazuje situace, vstupu
jeme do jarních prací
znovu opožděně. Přitom
z podzimu nám zůstalo
nezoráno více než 130.
000 ha půdy ...” O ko-

munistické byrokracii v
zemědělství Novotný dodal: "Spočítejme, sou
druzi, kolik máme pra
covníků v zemědělství,
placených s t á t e m . . .
Kdyby všichni tito lidé
třeba loni na podzim,
když bylo zle, zavřeli
kanceláře, ve kterých se
dí, vzali si faldovačky
a šli spolu s druhými
sklízet, nebo na místě
sklizeň spoluorganizovali, tak jsme to, co nám
zůstalo na polích, měli
doma.”
Mohli bychom ještě
dlouho pokračovat a ci
tovat svědectví samot
ných vedoucích a zod
povědných komunistů ja
ko důkazy pravdy našich
tvrzení. Zdálo by se te
dy, podle slov nahoře
citovaných, že pan 'No
votný vidí i slyší.
Ale chyba lávky! Ne
dvojsmyslně a jasně
říká Antonín Novotný,
že je a zůstane stalinis
mu, že je všechno v po
řádku: "V žádném pří
padě nemůžeme a nebu
deme souhlasit, aby ...
propašovávali někteří li
dé do našeho života,
najmě kultury, směry úpadkové
kapitalistické
společnosti. Nepřipustí
me, aby tato úpadková
kapitalistická kultura by
la v naší společnosti pro
pagována, nepřipustíme
také, aby různými dvoj
smyslnými výrazy - tele
vizí počínaje a mnohým
divadlem konče - byl na
padán těžce vybojovaný
socialistický řád.”
V závěru Novotný do
dal: "Nikdo se nesmí
dotknout naší komunistické strany, jejího pro
gramu, našeho socialitického zřízení. To musí
(Pokračování na str. 6.)

myslil, že jméno otce, barda bolševismu
zavazuje,
a zapomněl, že Sergěj jednou k ránu
přivolal si sám, zklamán, rychlý konec.
(Pravda však - žije ...)
Moskevské blázince jsou sotva jiné
než ústav v Bohnicích.
Jsou bez klik pokoje,
svěrací kazajka je stále v pozoru
uvnitř i venku.
Moudří nosoroží.
Zákon se zpětnou platností je důmyslný:
mrtvé neprobudí
(byli by obtížní svým požadavkem zítřků)
a stočí pozornost od dveří bez klik
od třísek za nehty zuřivých budovatelů
a krotkých nosorožců.
Únor 1963
*
*
*
(Koncem minulého roku vyšla v Sovětském sva
ze povídka sovětského spisovatele A. Solženicyna
“Den ze života Ivana Denisoviče’’, prý se souhlasem
samého Chruščova. Autor, který prožil dlouhá léta
v pracovních táborech na Sibiři, líčí život sovět
ských politických vězňů. Povídka byla signálem k
záplavě dalších literárních prací, zabývajících se
tímž tématem. V Československu první následoval
Jiří Šotola básní na Stalinovu smrt.)
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Ladislav Mňačko : Já, Adolf Eichmann.

-5Státní nakladatelství politické literatury, Praha

Tragedie tragicky zneužitá
Evropské národy přiznaly Izraeli právo odsoudit Eichmanna, přestože
přímou podmínkou k jeho uskutečnění byl pirátský čin. Únos Eichmanna
z Argentiny je vzhledem k morálnímu právu židů postavit ho před soud
nezávažný, zejména přihlédneme-li k tomu, že tu bylo riziko nového zmi
zení jednoho z největších válečných zločinců. Ale izraelský soud by ne
měl zapomínat, že vede obžalobu ve jménu miliónů zavražděných obča
nů evropských států, kteří toto státní občanství neztratili na podkladě
jakýchsi rasových zákonů, ale tím, že byli zabiti! A jménem statisíců
žijících státních občanů a příslušníků národů evropských zemí. Strana 55.

Slovenský spisovatel
Ladislav Mňačko platí
zřejmě za jakéhosi znal
ce válečných zločinů v
naší literatuře. Jeho le
gitimací je zřejmě jeho'
román “Smrt se jmenu
je Englchen”, který byl
už také zfilmován.
Řekněme předem, že
se i v této reportáži pro
jevuje spíš jako roma
nopisec než jako solidní
žurnalista. Všechny váš
nivé výkřiky a zaklíná
ní fašismu totiž nezastrou
chabou dialektiku a
chatrné zpravodajství.
"Já, Adolf Eichmann”
nesplňuje ani příslib,
obsažený v titulu. Na
konci knihy jsme stejně
chytří jako na začátku,
jaký člověk vlastně Eich
mann byl. A to je hanebně málo na knížku,
která předstírá, že se
obírá tímto námětem.
Souhrn formálních ná
mitek je možno uzavřít
tím, že je to knížka ne
jen chvatně, ale nevý-

slovně chatrně napsaná. notu dojem, že vůbec ne
Ale to ani. není Mňač- byla napsána proto, že
kova vina. Charakterizu jeruzalémský soud sou
je to jenom ubohou ú- dil "pro historii” Eichroveň
československé manna, ale že v Západ
žurnalistiky, k níž není ním Německu žije býva
dneska potřebí intelektu lý státní tajemník Globa stylu, ale hesel a na ke, právník, který spolu
pracoval na znění no
dávek.
Soudní proces s Eich- rimberských zákonů před
mannem byl komunistic válkou a byl po válce
kou propagandou zneuží důvěrníkem kancléře Aván, kde to bylo možné. denauera.
Hlavním cílem bylo zo
Byla napsána proto,
studit západoněmeckou že německá armáda je
vládu kancléře Adenaue- členem Severoatlantické
ra.
ho společenství a že HeuMňačkova kniha je to singer a Speidel bojo
ho malým, ale příznač vali v Hitlerově armádě.
ným důkazem. Jsou v ní Nuže, Mňačko si osobu
pasáže, kdy se otvírá člo je mluvit za tisíce za
věku nůž v kapse, kdy vražděných, aby "svět
si . říkáte : tohle přece věděl, kdo a jaký byl
není možné, takhle zne Adolf Eichmann, Endužívat tak hroznou tra loeser”.
gedii, tak cynicky kroutit
Mňačko dokonce tvr
fakta, na tak malinké dí : "Německý národ ži
polopravdy věšet tak ve je proto, že nacistická
liká a hrozná obvinění. prašivina podlehla nej
Soudnému
člověku humánnější společnosti
zůstane
po
přečtení světa, socialistickému stá
Mňačkovy reportáže je- tu, Sovětskému svazu . . .

O DIVADLE, FILMU ATAK...
Jan Werich
O krizi divadla

Krize tady byla vždycky. Tzv. současné divadlo,
divadlo o dnešním dnu (to je jedno, z které do
by), čím je dnešnější, tím. dřív je včerejší. Ovšem
muselo by se to rozdělit ha divadlo, které se za
bývá povrchem života, anebo které se zabývá
podstatou, tj. lidmi. Shakespeare není vůbec vče
rejší, protože i ty situace u něho jsou dnešní. Před
padesáti lety byly dnešní a za sto, let budou dnešní.
Ať to byl jeden člověk, ten Shakespeare, nebo továrnička, ti kdo to psali, psali o lidech. Lidé jsou
nesmrtelní v tom smyslu, že se věčně opakují.
Pokud umí někdo psát o těchto lidech, vždycky
je dnešní. Pokud ovšem autor tohle nevidí a píše
o různých společenských zřízeních ať už pro nebo
proti, aniž by bral v úvahu, kdo jsou ti lidé, tak
píše žhavě dnešní hry, které budou zítra úplně
vystydlé. V takových dobách, kdy se dělají revo
luce nebo se přestavuje společnost, mám dojem,
že ti autoři, kteří se zajímají o lidi, se vždycky
odmlčí, protože v tom celkovém fofru je dost těž
ké najít jednotlivé lidi. Ovšem často se vyrojí li
dé, kteří píší o tom fofru. To může být docela
užitečná tvorba, ale v podstatě je to jenom foto
grafie.
Otázka důvěry

Pro tvorbu je třeba především důvěry. Shake
speare měl své potíže, musil Falstaffa přejmeno
vat kvůli Lordu strážci pečeti. Nevíme, kde je
Moliére pochován, kvůli sváté církvi katolické.
Řecký Lukianos nedostal řecké občanství, poněvadž
se narodil na nějakém ostrově a byl proti válce.
Vytýkalo se mu, že hraje satiru, když přijdou do
Řecka cizinci. Když je sezóna. Společnost musí mít
k dramatikovi důvěru, aspoň do té míry, že to, co
dělá, dělá ze své nejlepší vůle a poctivě a čestně.

Je na německém lidu,
aby se vypořádal s věr
nými, poslušnými a tvr
dými paladýny.
V jedné části rozdě
leného Německa, v Ně
mecké demokratické re
publice, to důsledně pro
vedli, a proto je možno
k nim mít důvěru. V
západním Německu "věr
ní paladýni” už opět
rozhodují o budoucnosti
a osudu miliónů Něm
ců . .
Jak je to krásně a
jednoduše vyřešeno! Ja
koby ve Východním Ně
mecku nikdy nepůsobili
Paulus a von Seydlitz,
kteří taky sloužili Hitle
rovi, jako kdyby se tam
neuchýlil pan Mueller,
který venkoncem byl nejvyšším úředníkem Ges
tapa, který přežil konec
války a poválečné sou
dy! Jako by tam neroz
hodovali "věrní paladý
ni”, kteří byli přijati s
otevřenou náručí bolše
viky jako "odborníci”,
kteří mohou sloužit "nej
humánnější společnosti
světa”!

Proces s Eichmannem
už byl jenom douškou k
evropské tragedii v době
hitlerovské.
Tragedie
však je, že nelidskost a
chladné a kalkulující

A teď jsem, myslím, u dnešního problému. Dra
matik by čekal, že teď je doba, kdy se těší dů
věře, protože nemusí psát pro soukromé podnika
tele, ani pro určité kliky. Že máme takové zříze
ní, že může psát pro všechny o tom, co si myslí.
Ovšem, tu důvěru nemá. Může ho napadnout ane
bo rozhodnout o jeho díle anonymně kdokoli a kde
koli, to znamená i člověk, o kterém nevíme, má-li
patřičné vzdělání nebo vědomosti o divadle. Ten
nakonec je tím, který měří jazýček na vahách dů
věry. Nikoli na vahách svobody, protože svoboda
to je psát, co chci. Ale není důvěra tu svobodu
plně uplatnit.

KRASLICE
Jaroslav Seifert

Vrbička, vrba bleďoučká,
chvěje se tiše v koutku,
na jaře chystá pro kloučka
hrsti ohebných proutků.
Neboť ten chlapec zarudlý,
jenž nebyl chvilku bez kudly,
ten neslyšel, jak sténá
vrbička, vrba bleďoučká,
dřív než se zazelená.

Vrbičko, vrbo zelená,
těžko už vzpomenouti,
od koho je ta odměna
za rány tvého proutí.
Neboť ten chlapec zarudlý,
jenž nebyl chvíli bez kudly,
krasličku starou hladí.
Škoda je, škoda mládí.

vražednictví nezůstalo je
nom nacistickým stigma
tem. I "nejhumánnější
společnost světa” zřídila
své Vorkuty, organizo
vala své Babí jary, také
ona měla svého mania
ka, jehož filosofií byla
knuta a kulka do týla.

Toto je hlavní argu
ment proti Mňačkově
knize a všem jí podob
ným : tam, kde by mělo
být přísně a vážně sou
zeno, rozkvétá nová
"stuermerovská” literatu-

ra, které vůbec nezáleží
na tom, "jak to bylo”.
Nejhorší na tom je,
že právě ti mladí, kteří
si na válku a co bylo
před ní nepamatují, buď
to podlehnou nové vlně
šovinismu, nebo si řek
nou, tváří v tvář své
vlastní sovětské skuteč
nosti : když tento spiso
vatel dovede lhát tolik
o tom, o čem se sami
můžeme přesvědčit, jak
asi lže o všem ostatním!
A to je tragedie na
druhou.
jun

O “ideovosti” filmu

To platí i o filmech. Nejde mi do hlavy, že je
možné při schvalovacím systému našich filmů, kdy
od prvních dvou stránek až po tzv. Drehbuch je
všecko schváleno a podepsáno, aby se natočil film
a pak se zavřel do sejfu. Já bych chtěl vědět, jak
je to možné a proč to schvalovali a kdo to schva
loval. To nechci vědět jako občan, ale jako umě
lec. Možná, že jako občan mi to někdo může vy
světlit, že je to vyšší zájem, ale jako umělci mi
to nikdo nevysvětlil. Já pak nevím, nač jsou schva
lovací orgány. To je zase otázka důvěry a zodpo
vědnost) schvalovacích orgánů, kterých se to týká
především a které se mají ozvat. My jsme to schvá
O lidovém obecenstvu
Obecenstvo, to je další věc. Především obecen lili. Buď jsme tomu nerozuměli, a pak proč jsme
stvo přestalo být, když do divadla přestala chodit to schvalovali. Anebo tomu rozumíme, tak proč se
třída. To bylo P. T. obecenstvo. Ale nyní chodí to nehraje?
Jak se stát hercem
do divadla lid. Proč říkat, že obecenstvo by tomu
nerozumělo? Je poctivější a pravdivější říkat, že
My jsme nezačínali jako herci. My jsme se herci
lid by tomu nerozuměl. A to je obrovský omyl. stali. Pro mne hrát není námaha. Někdy mi to
Lid rozumí tolika věcem a skládá se mimo jiné jde samo: když se dostanu do takového stavu, ja
také z chytrých lidí, že by se člověk až moc divil. ko bych vystoupil sám ze sebe a poslouchal se.
To se pak dostáváme až k mé teorii o nosorožci. Dělám to citem a korigují to přísně intelektem...
To je teorie, že všecky filmy a divadlo a televize Slyšel jsem nejjednodušší definici dobrého herec
se dělají s ohledem na to, kdyby přišel nosorožec, tví od černocha Cannady Lee, který se stal hercem,
aby tomu také rozuměl. Zatím se nestalo, aby no když přišel o jedno oko jako boxer těžké váhy.
sorožec přišel, ale pořád se čeká. Takže by bylo Stal se slavným přes noc. Hrál jsem s ním v Bouři.
dobře, kdyby Akademie věd jednou vydala člá On hrál Kalibána. Jednou jsme dělali interview
nek, že není možné, aby přišel, a že by se koneč a redaktor se ho ptal: Jak je to možné, že vy,
ně pro něj nemuselo psát. Proto také - a to se boxer těžké váhy, jste se stal přes noc známým
táhne léta už od Bílého lva v Aréně, když tam a dobrým hercem, tedy hvězdou, jak se říká v
dělal Fencl a na scéně byla gypsová hlava tehdej Americe, v povolání, které nemá s boxerstvím co
šího presidenta a legionáři a zpívala se pak pí dělat? Odpověděl na to : To je strašně jednoduché.
seň - vždycky byla náchylnost u našeho divadla Hrát roli, to neznamená nic" víc než poslouchat,
udělat satirickou hru a pak se seřadit a v písnič co vám ten druhý říká, a odpovědět mu na to.
ce odprosit publikum, že jsme si dovolili prokrista- To je vůbec nejjednodušší definice herectví. Ovšem
pána udělat legraci z hasičů a že jsme to tak ne když to hraji tisíckrát, tak tisíckrát to slyšet po
mysleli. To je pro toho nosorožce, aby si to po prvé a tisíckrát na to to poprvé odpovědět. Když
tom on vyložil, až to bude vyprávět druhým no se takoví dva lidé sejdou, tak to je koncert...
sorožcům, že to tak lidé nemysleli, že si dělali Stanislavskij o tom napsal tři knihy. Není po
legraci jenom mezi sebou. Obecenstvo, nebo ten chyby, že velice moudré a informované. Ale byla
lid, který Chodí do divadla, je chytřejší a vzdě by chyba, kdyby se z toho dělala jediná cesta k
lanější, než někteří z těch, kteří o divadle rozho herectví. Neexistuje jediná cesta k ničemu.
dují.
Z interviewu v Divadelních novinách, 29.12.1962.
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KRPATOVO BLUES
Josef Škvotecký
Což s dvěma pade,které dostávala od Krpaty, dě
lalo čistých šest set padesát.
To jde, ne?
Samozřejmě, jsou vdovy, které, jsou na tom líp,
Zavřeli Krpatu.
To mé nepřekvapilo, spíš potěšilo. Mám dojem, protěže to jsou prohnané vdovy. Například náš
bubeník bydlí u jedné, která má místo kvartýru
že mu tím zachránili život. Aspoň na čas.
Za ty čtyři roky, co s námi Krpata hvízdal na penzionát. Má takovou vilku. Nazývá se to rodinný
klarinet, pozoruhodně se zlepšoval v přednesu, blues. domek, a je tam dole její byt a v prvním poschodí
Když jsme ho vzali, měl Krpata slušnou techniku, pět kukaní a pod střechou ještě dvě. Dohromady
ale tvrdý, ocelově rovný tón, pro vokalizaci, jak sedm, a v nich celkem deset podnájemníků. Tři po
se zdálo, vůbec žádné buňky, ale zato vynikal sran dvou pade, samostatní, osm po dvou nula nula, ti
dou a různými žertíky, a to: třeba hrajeme ně jsou v kukani, a jeden - jak bych vám to vysvětlil
jakého Counta Basieho ve velkým posazu a já čenž- - tak zvaný, absteig, no prostě, ten je nejdražší,
nu tenora a šinu si to k mikrouši, poněvadž mám počítá se padesát až sto korun za použití. Takže
mít parádní sólo, ale zaduju do tenora a ozve se jí to dohromady dělá měsíčně dva tisíce jedno sto,
zabučení, něco hroznýho. Samozřejmě, štráfci v bez absteigu.
prvních řadách strnou, sajdy, které se chystají na
Že nevěříte? Můžu vám dát adresu, kdybyste
extra srážecí foxtrot na skle, toho nechají a čumí měli zájem. Má plno, ovšem ten jeden pokoj je
užasle na mě, a já rudnu a potím se a vyluzuju vždycky k použití.
strašlivé zvuky - Zetka vstane od piana - a já
Ale to jen na okraj, o to tu nejde.
hmátnu do korpusu a vytáhnu odtamtud zmačkané
U té vdovy Ledvinové Krpata tedy bydlel, a jak
růžové dámské kalhotky z nylonu, s kraječkama byl naivní a důvěřivý, uposlechl jejích rad. Její
a s monogramem. Štráfci se samozřejmě můžou po rady byly, aby si nic, nezačínal s byťákem. Z toho
minout humorem, kristýny ječí nadšením, aplaus důvodu u ní bydlel bez podnájemnického dekretu
na aplaus. Musím se na ně cenit a uklánět.
- on totiž ve svém prosťáčkovství ani o existenci
Tak takovéhle míval Krpata žertíky.
takového dokumentu nevěděl - jenom se tak při
Prastaré, ale vždycky účinné.
hlásil na policií a prostě: bydlel. Vdova, abyste si
A pak se oženil a žertíky ho začly přecházet. nemysleli, nebyla nějak poťouchlá, ale měla z byÁ jak ho přecházely, začal jeho kláras víc a víc ťáku strach. Staré ženské bývají už tak bázlivé;
plakat a naříkat, tóninu měknul, formoval se, krás bojí se upírů a vrahů a tak, tahle se bála, aby jí
ně a lyricky zdrsněl, v dixielandu strhával pomalu ten byteček nesebrali a nepřestěhovali ji do po
vedení z kornetu na sebe, až to v poslední době hraničí.
dotáh tak daleko, že při dixíku nikdo netancoval,
No, ale teď malér byl v tom, že Květuše Pro
všichni natahovali uši, slzeli a koukali na Krpatu cházková byla proletářská dcera z Karlina a bydle
s tou jeho vpadlou hrudí a tuberáckýma tvářema, la u rodičů v takovém extra romantickém pavla
s očima přivřenýma a s tím zázračným, sladkým čovém domě, šlo se tam z pavlače nejdříve do po
bluesovým dřevem, jak na ně hraje blues.
koje, skrz pokoj do kuchyně - a tím apartmá kon
Ale jaké blues!
čilo. A to ještě měl byt tu vzácnou výhodu, že byl
Opravdu Blues!
na opačném konci pavlače než záchod, takže tam
Nezřídka se některý přiožralý štráfek rozbrečel. nebylo cítit žumpou, nýbrž jenom prádelnou a
A teď ho tedy zašili pro pokus o podplacení shnilým zelím.
orgánů lidové správy a pro urážku příslušníka sbo
Když udělali tu nerozvážnost, představovali si to
ru národní bezpečnosti, klarinet mu vzali a dali tak, že se Květuše nastěhuje ke Krpatovi do pod
mu koště.
nájmu, a že až vdova Ledvinová zaťuká bačkorama,
Tak mu aspoň na čas Zachránili život, protože byteček zchlamstnou.
hrát takhle dál, to už nebylo možné. To by už pře
To teda bylo od nich ovšem nelidské a nehumasáhlo meze snesitelnosti. V nejlepším případě by nistická vypočítavost.
z toho zcvokovatěl jako Leon Rappolo z marihuany.
Takže konečně možná dobře jim tak.
Jeho historie je následující.
A Krpata ať sedí.
Pojal dívku jménem Květuše Procházková, z lásky,
jim to nevyšlo; na vdovu narazili. Ječela,
a z lehkomyslnosti se opomněl postarat o to hlavní jakJenže
vdovy
ječívají, že byt pronajala svobodnýmu
a základní, co je u.. každé lásky a. každého manžel pánovi, a když
se svobodný pán oženil, ať si hle
ství nejdůležitější.
dá byt jinde. Ona že do bytu ženskou nepustí, v
Co že to je?
bytě prý stačí jedna.
Prosím vás! No byt, samozřejmě.
Poctivě řečeno, měla pravdu.
Teď na vás asi klesá nuda těžkým příkrovem
Ona stačila.
dikobrazích bytových anekdot.
No,
nedalo se nic dělat, vdovu nedonutili. Krpata
Ale tohleto tentokrát není anekdota, ale aby se
po prvé trochu informoval o bytovém zákoně,
tak řeklo, pravdivý příběh ze života o soukromé se
ho sice omráčil, že ho ani nedočetl, ale tolik
tragédii a uměleckém růstu Ladislava Krpaty, blueso ztenněho
vyrozuměl, že podnájemník má práva ne
vého klarinetisty.
obyčejně
Prostě, no, Květuše byla dost normální břehulka, manželku. malá. Rozhodné ne nastěhovat si k sobě
trošku odbarvená, trošku našminknutá, jednou s
Rozhodli se teda, že zatím budou bydlet každý
kraťáskem, jednou s. ,římem, jednou s hamletem, zvlášť,
ona u rodičů v Karlině a on u vdovy Led
prostě jakých je většina, a s normálníma touhama
vinové na Žižkově, což konečně je dost výhodné,
po silonové noční košili a ručně pleteném pastejř- protože
to není daleko od sebe, a že budou hledat
ském svetru za šest set ká.
byt.
Co na ní viděl zvláštního, viděl jen on, já ne.
Za manželskou radostí docházeli jeden k dru
Ale tak to bývá vždycky, že.
v neděli odpoledne Krpata ke Květuši, to
Do té doby, než si ji uvázal na krk, bydlel v hému,
její rodiče na fotbale, a ve středu odpoled
podnájmu na Žižkově, u paní, která se jmenovala bývali
ne Květuše ke Krpatovi, protože ve středu odpo
Rosalie Ledvinová a pronajímala pokoj výhradně ledne
chodívala vdova Ledvinová do kavárny. Sa
svobodným pánům, protože slečny prý by pořád mozřejmě,
v neděli nemohli začít dřív, dokud Kvěněco vařily a praly a sušily, což způsobuje nepořá
tušini rodiče neodešli na fotbal, což se dělo v půl
dek, a ten ona nechce mít.
Bodejť by chtěla, když měla- kromě toho pro- třetí, a museli být hotovi do půl sedmé, kdy se
najímacího pokoje o rozměrech 3krát 4 metry už rodiče z fotbalu vraceli, v náladách proměnlivých
skóre. Ve středu to bylo, ještě pitomější, ne
jenom o něco menší kuchyň, nepočítáme-li tak zva podle
mohli začít až po šesté, kdy Květuše přilítla
nou předsíňku. Ačkoli zas to byla poměrně dobře zboť
krámu, a zakončit museli ve tři čtvrtě na osm,
situovaná vdova s plnými čtyřmi stovkami penze. neboť
to měl Krpata nej vyšší čas jít do práce.
Got ’em blues ’am datnn’
mean to cry, O Lord!

Plnou parou ke komunismu
(Pokračování se str. 4 )
zůstat pro každého sva
té”. - Jakoby ústy No
votného hovořil nebož
tík Stalin!
Generální
tajemník
československé komunis
tické strany a president
Novotný má odvahu za
končit svůj projev tak
to: "Na tom, jak půjde
me vpřed v rozvoji ná
rodního
hospodářství,

jakých výsledků budeme
dosahovat, je závislé vy
tvoření materiálně tech
nické základny komunis
mu, na tom je závislé,
i kdy budeme moci ří
ci, že stojíme v přípra
vě přechodu ke komunis
tické společnosti.”
Citáty z Novotného
řeči ukazují, že vidí i
slyší - a přece je slepý
i hluchý!

15.4.1965

DOMOVA

Dali si tedy žádost o byt. Zařadili je do nějaké
kategorie, ocenili je nějakým počtem bodů, já to
mu nerozumím, protože se o to nestarám, co bych
se o to taky staral, když se mě to netýká, ne? Já
po manželství neprahnu a kvartýr mám na Raj
ském vršku ve vile jednoho skladatele s vyhlídkou
na Prahu, se zahradou a koupelnou a telefonem k
dispozici. Jak že jsem k němu přišel? No, to je
tajemství, miláčkové, pochopitelně. (Pokrač. příště)
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

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

DR. F. KOPEČEK
oznamuje, že zahájil lékařskou praxi
ve společenství s

Dr. J. J. Johnstonem
784 Station Street
BOX HILL — MELBOURNE
Telefon: 89 - 6791

ČECHOSLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
— Dr. H. Matiášek byl
jmenován generálním intendantem státního divad
la v Braunschweigu v
Německu.
— Rota Nazdar, Sdružení
bývalých čs. dobrovolní
ků z první a druhé svě
tové války ve Francii,
uspořádala v Paříži slav
nost, na níž předal president francouzského řá
du “Merité National Francais” generál Julien Flippo předsedovi Sdružení J.
Příkazskému rytířský
kříž. Místopředseda Sdru
žení J. Kozel dostal sou
časně zlatý kříž a B. He
ger a J. Mánička stříbr
né kříže.
— V Eaton Auditoriu v
Torontě se konal koncert
Smetanovy a Janáčkovy
hudby. Účinkovali mj. :
Walter Sussk-ind, Jan Ru
beš, Ilona Kombrinková,
Karel Dobiáš a Tony Ginter.
— Odbočka Čsl. obce le
gionářské v Chicagu ko
nala valnou hromadu, na
níž byli zvoleni tito funk
cionáři: předseda dr. L.
Rozbořil, místopředseda
plk. O. Pejša, jednatel
ing. A. Pachner a po
kladník A. Rozehnal.
— Šachový klub při CSA
(Czechoslovak Societies
of America) prohrál v
rozhodujícím zápase ' o
postup do I. třídy s čer
nošským klubem Metro
Chicago 21/2:31/2. Vyhráli
ing.. Pachner a Brokaski,
remisoval Johnson. V
posledním
mistrovském
zápase sezóny hráli ša
chisté CSA nerozhodně s
Glenn EUyn 3:3. Vyhráli
Adams, Gadas a ing.
Pachner.
— Na valné hromadě So
kola Paříž byl znovu
zvolen starostou J. Živný
a jednatelem J. Fiedler.
— Starostou T. J. Sokol
Montreal byl zvolen F.
Vidlák, místostar. ing. B.
Falta, náčel. S. Skála a
E. Pospíšilová, jednatelem
Z. Dobrovolný, pokladní
M. Scherlová a vzdělava
telem V. Chochol.
— Bývalý cvičitel Sokola
New York Jaroslav Hrdý
byl opět zvolen předse
dou tělovýchovného vý
boru Americké atletické
unie.
— Bývalý náčelník Čs.
Skauta Velen Fandrlík je
profesorem dějepisu a la
tiny na koleji v Trailu
v Kanadě.
— Tomáš Messner je ře
ditelem nového Guggenheimova musea v New
Yorku.
— Ján Piljan z Detroitu
dokončil studia na Gene
ral Motors Institutu ja
ko nejmladší posluchač v
historii ústavu.

— Lída Baarová hraje v
Heidelbergu hlavní roli
v Čapkově hře “Věc Makropolus”.
— List “Montreal Star”
uveřejnil článek o úspě
ších čs. uprchlíka ing. A.
Velana, bývalého návrhá
ře Brněnské zbrojovky,
později majitele dvou stro
jařských podniků v. ČSR,
které byly znárodněny.
Do Kanady přijel v ro
ce 1949. Po roce pobytu
založil vlastní továrnu
na vysokotlaká potrubí a
jiná ocelová regulační
zařízení. Dnes je presi
dentem společnosti, kte
rá vyrábí různá technic
ká zařízení v Kanadě,
USA, Británii, Francii,
Japonsku i jinde, a má
roční obrat 10 miliónů
dolarů. Velanovi je 45
roků.
— V Los Angeles zemřel
náhle oblíbený čs. lékař
dr. Josef Weil. V Chica
gu zemřel také náhle bý
valý redaktor deníku
Svornost a Denního hla
satele, národní pracovník,
manžel tajemnice ČSNRA,
J. V. Welcl.
— Bývalý vedoucí mže-'
nýr Stalinových závodů v
Mostě M. Hnilička spolu
pracuje v Cambridge,
USA, na projektu letu na
měsíc v oboru vodičů a
nauky o nízkých teplo
tách.
— Robert Houdek z Chi
caga byl jmenován americkým vicekonsulem v
Bruselu.
—-Journal of Central
European Affairs, vydá
vaný coloradskou univer
sitou, uveřejnil v ledno
vém čísle historickou úvahu Otakara Odložilíka
“Rusko a české národní
tužby”.

— The Slavonic and East
European Review, vydá
vaný universitou v Lon
dýně, uveřejnil v 96. čísle
článek R. Szporluka “Ma
sarykova idea- demokra
cie”.
— Londýnský “Čechoslo
vák” se zmiňuje o úspě
ších ing. dr. R. Krupičky,
který založil v Sydney za
podpory australských úřadů společnost “Intrade
Chemicals”, v jejímž ve
dení byli též dr. B. Mikl,
J. Mikl, J. Vlažný a dr.
Šindler. Organizace Spo
jených národů udělila té
to společnosti zvláštní
koncese k výrobě speciel
ních léků, injekcí a pre
parátů z alkaloidu, codeinu, morfinu, narcotmu,
papaverinu aj.
Je to
první podnik toho druhu
v Austrálii a jeden z má
la na světě.
Č/NH/SVU/AL/HD
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Dopisy redakci:
SPORTOVNÍ REFERÁT

Při své nedávné návštěvě v Mexico City jsem
se šel podívat na utkání pražské Dukly, která
patří mezi deset nejlepších teamů na světě. Dukla
hraje bezesporu fotbal, jaký se u nás doma má
lokdy hrával - kromě snad “železné Sparty”. Hráči
Dukly však nemají ten “glamour touch”, kterým
kdysi oplývala naše letenská esa. Žádné ulízané
vlasy, jeden jako druhý ostříhaný na “ježka”. By
lo trapné, jak se hráči na hřišti honosili plastický
mi taškami, které jim věnovaly Pan Američan Airlines. Nedovedu si představit Bicana nebo jiného
letenského “páska”, který by se na hřišti honosil po
dobnou taškou. Dresy Dukly jsou dělané po vzoru
Kašpárků: žluté trenýrky, červená trička se žlu
tými rukávy. Hvězda na tričku však žádná - snad
vychází z módy.
Návštěvy na zápasech byly veliké (80.000 až
100.000 diváků) a Čechoslováci se těšili většímu
zájmu než Braziliáni, kteří tam taky byli (hrály
se většinou dvojzápasy). Na fotbal se v Mexiku
chodí dívat většinou luza. Před vstupem na sta
dión je každý policisty prohledán, nemá-li u sebe
pistoli nebo nůž. Během zápasu si “fanouškové”
krátí dlouhou chvíli tím, že po sobě házejí ka
líšky Coca Coly nebo piva nebo že po sobě prach
sprostě plivají. Důvodů ke rvačkám je ažaž. Ani
na žižkovské Ohradě by na něco podobného ne
přišli, a že tam byli nějací machři.
J. Hanáček, Denver
VÝMĚNA NÁZORŮ POKRAČUJE
Kdyby četl známý humorista E. Bass v posledním
HD rozhořčený příspěvek p. J. Čápa, Lane Cove a
dopis, podepsaný Jarry, Adelaide, pravděpodobně
by svoji známkou parodii, zpívanou na námět “Ne
šťastný čafářův dvoreček”, přepracoval asi takto:

Nešťastné sydneyské
Za vůdce Slávů se uznává
- noviny, mocný Gút nejbr kouncil!
nešťastný krajanský tisk! : Tam věčně schůzuje,
: Ať čtete cokoli,
besedu tancuje
a tím chce spasit exil! :
hlava vás zabolí,
plátky se nedají číst! :
Co máme v exilu hrdinů Má zlatá matičko Čechie
tak zlé , to ještě není!
znajících spolkový um!
: Jeden lez bůhví kam, : Když vůdci zklamali,
druhý psal telegram,
ještě nám zůstali
prodejte Národní dům! : rekové bezejmenní . .. :
Sotva by E. Bass dozpíval, přiběhl by na scénu
pikolík s cedulkou, jak to bylo u nás v kavárnách
zvykem, na které by bylo křídou napsáno: “Pan
Čáp k telefonu. Volá Brisbane.” Zachar, Oyster Bay
PRVNÍ PODMÍNKA K DOHODĚ S SSSR
SVOBODNÉ VOLBY V SATELITNÍCH STÁTECH

V pařížském nakladatelství Julliard právě vyšla
kniha Arthura Conte-ho “La Succession”. Autor je
bývalý socialistický poslanec a ministr a bývalý
předseda Shromáždění Západoevropské unie.
V první části se A. Conte zabývá otázkou, kdo
by se mohl stát de Gaulleovým nástupcem v presidentských volbách v roce 1965, nebude-li nynější president kandidovat. Největší šanci má dle autora “otec Evropy” Jean Monnet. V této souvislosti vykresluje autor velmi duchaplně portréty
řady francouzských politických osobností.
V druhé části knihy se autor zabývá budoucností Evropy. Je stoupencem Evropských spoje
ných států - včetně Anglie. Je také přesvědčen,
že se Evropa musí vrátit k návrhu na vytvoření
Evropského obranného společenství, návrhu, který
ůž v roce 1954 tak nešťastně zamítl francouzský
parlament, hlavně hlasy komunistů a gaullistů.
V této části pojednává A. Conte také o možnosti
a potřebě dohody Západu se Sovětským svazem.
Aby však taková dohoda měla smysl a vůbec k
ní mohlo dojít, uvádí dvě podmínky. Citujeme
volně z jeho knihy: “Pokud se týká dobré vůle
rozhodujících sovětských činitelů, nelze ji vzít v
úvahu dříve, než dají kladnou odpověď na dvě
klíčové otázky, které, zůstanou-li bez platné od
povědi, budou udržovat nedůvěru mezi Východem
a Západem. První otázka zní : Jste ochotni po
skytnout lidu v baltických státech, v Polsku, Čes
koslovensku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku
plnou možnost vyslovit se svobodně o svém osu
du a to cestou sebeurčeni ve volbách pod mezi
národní kontrolou?” Druhá otázka se týká sovět
ské ochoty k dohodě o všeobecném a vzájemně
kontrolovaném odzbrojení.
E. Řehák, Paříž
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW
Volejte večer FJ 7372

DOMOVA

Z důvodů osobních prodám výhodně ihned
zavedenou

ČESKOU RESTAURACI A BARBEQUE
154 Acland Street, St. Kilda

(Melbourne)

Dosud vede nájemce. Další dvě místnosti
možno použít k rozšíření podniku nebo pro
najmout. Smlouva na 4 roky s prodloužením
o další 4 roky. Zajištěný příjem, zvlášť vý
borná příležitost pro manžele.

Bližší informace: telefon BM 4222 (večer).

Provádíme veškeré práce optické

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

Melhourne - City

Telefon MF 3256
Přijímáme objed
návky také poštou
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SOKOL SYDNEY
— Pravidelná cvičení se konají každý pátek v gym
nasiu ve Fořt St. u Harbour Bridge. Žactvo cvičí
od 7 do 8 hod., potom je škola pro děti. Dospělí
cvičí od 8 do 10 hodin večer.
— V pátek 26. dubna budou promítnuty po cvičení
žactva dva soukromé barevné filmy z Matějské pouti.
— V neděli 12. května (na Svátek matek) uspořá
dáme na 27akrovém pozemku při Forest motelu
br. S. Slavíka v Leppingtonu vepřové hody. M. D.
JIRÁSKOVA “VOJNARKA”
na_ scéně Českého ochotnického divadla v Melbourne
měla úspěch. Diváci ocenili volbu hodnotné hry,
šťastné obsazení i výpravu. Dvojí uznání patří A.
Zamrazilové za pečlivou režii a herecký výkon.
Ústřední role Vojnarky (Tůmová), Antonína (Rosenfeld) a Vojnara (Gráf) nemohly být v lepších
rukách. Trojice Hruška (Svoboda), Drtina (Maťátko) a Brožek (Mach) byla podařená ve hře i v
masce. Dobrá a přirozená byla Bětka (Voborská),
s Martinem (Haber), hospodská (Haberová) s dcer
kou, (Daňková). I malý Jeníček (Dobešová) měl
kuráž a zvučnou a jasnou výslovnost. Zdá se, že
jsou místní ochotníci na vzestupu.
DRVO
SPORT V AUSTRÁLII
SLAVLA — LIONS 0:2 (0:2)

V prvním zápase letošního mistrovství podala Slavia proti slabému soupeři, nováčkovi ligy, horší
výkon, než i pesimisté očekávali. Hrají-li slavističtí
průměrní a podprůměrní hráči ještě bez chuti, ne
dají se vyhrávat zápasy. Čestnými výjimkami byli
Sanches v záloze a Haasz v útoku.
AUSTRALSKÝ

KNÍŽKA,

JE

KTERÁ

ŠVADLENY A
STŘIHAČKY

VÁM

NEJPROSPĚŠNĚJŠÍ

Vkladní knížka National Bank Savings
Bank plně zajistí Vaše úspory. Své pe
níze máte stále k disposici...

Až do výše £ 3.000 přinášejí Vám dobrý
úrok. Neváhejte....

CHRAŇTE

SVÉ

PENÍZE

ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U

NATIONAL
SAVINGS

BANK
BANK

LIMITED
plně integrovaná odbočka
THE

LIST

The Bulletin uveřejnil 13.
dubna tr. článek o býva
lém vídeňském dopisova
teli listů Melantricha R.
Komonovi a jeho účasti
na kulturním životě v
Sydney.

NATIONAL

BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED

S 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 RINGWOODU A OKOLÍ

Hlas domova můžete nyní koupit v obchodě:
Ringwood Cont. Delicatessen, 107 Whitehorse Rd.,
Ringwood.

Poptávka po našich
plavkách se rychle zvyšu
je a jsme proto nuceni
znovu zvýšit počet zaměst
nanců. Přijmeme zkušené
ŠVADLENY A
STŘEDISKO
STŘIHAČKY
PANSKÉ MÓDY
Výborné podmínky, práce
po celý rok. Továrna je 164 Acland St., St. Kilda,
tel. 94 2260
právě vedle nádraží Rich Vic.
mond.
NOVÁ PRODEJNA:
ADA OF CALIFORNIA
Obchod č. 28,
41/43 Stewart Street,
Southern Cross Hotel
Richmond, Victoria.
Bourke Street,
Melbourne - City
Noviny Bělorusů v Melbourne “Unification”

srdečně zvou na skvělý, pestrý
KONTINENTÁLNÍ PLES
který se koná v pátek 26. dubna 1963
v ROYAL BALLROOM
(Exhibition Building), Melbourne

K tanci hraje známý L’Orchestra Arcobaleno
Bohatě zásobený ruský buffet.
Tančí se do 2. hod. ranní. - Vstupné £1/2/6
Reservování vstupenek : tel. MB 4834

V Kanadě zemřel F. Němec
19. března zemřel v Montrealu na srdečnímrtvici ve věku 64 roků bývalý čs. ministr a vyslanec
František Němec, čestný předseda Čs. národního
sdružení v Kanadě. Před válkou bygenrálním
tajemníkem čs. dopravních zaměstnanců, od roku
1935 soc. dem. poslancem. V londýnské vládě byl
ministrem sociální péče, od srpna 1944 byl na Podkarpatské Rusi jako vládní delegát pro osvobozená území. Po válce byl ředitelem ..... a od
roku 1947 vyslancem v Kanadě. Hned po komunistickém puči resignoval. Později byl zaměstnán
jako vedoucí redaktor čs. vysílání kanmadského roz-

HLAS
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15.4.1963

DOMOVA

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

J a n o v s k ý,

HLEDAJÍ:

Jaroslavá Kolmana (Sládka) - zpráva z domova a
Sváťu. Švandrlíka. Eugene Svoboda a Stanislav Rokůsek máji v redakci dopisy.
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

Českoslovenští fotbalisté vyřazeni z Poháru evropských národů

Československo - V. Německo jen I : I
To, co jistě nikdo z příznivců čs, kopané nečekal, se poslední i březnovou neděli stalo v Pra
ze skutečností. Čs. fotbalové národní mužstvo po loňské porážce ve východním Berlíně s výcho
doněmeckým representačním teamem v poměru 1:2 stačilo s tímto soupeřem na Strahovském
stadiónu jen remisovat a bylo tak vyřazeno z další účasti v 2. ročníku Poháru evropských ná
rodů. Finalisté posledního mistrovství světa měli sice v prvních 45 minutách pražského utkání
velkou převahu, ale jejich fotbalové umění končilo na hranici trestného území soupeře. Vel
kou chybou bylo, že se chtěli dostat do blízkosti německé branky středem hřiště a zapomínali
na hru křídelních útočníků, kterou by mohli získat volný prostor. A tak výsledkem prvního
poločasu byly jen dvě tyče a pět rohových kopů. - Po změně stran si už východoněmečtí fot
balisté uvědomili svou velkou příležitost, hru více méně vyrovnali a rušovými útoky se dostá
vali před čs. gólmana Mokrohajského z Ostravy, který v tomto zápase vystřídal s poměrně
dobrým úspěchem bratislavského Šroifa. Když však v 21. minutě 2. poločasu levý křídelní útoč
ník Mašek získal čs. teamu vedení 1:0, zdálo se, že dojde alespoň k třetímu rozhodujícímu utká
ní na neutrální půdě. Pět minut před koncem zápasu však po chybě čs. zadáků se dostal k míči
centreforward Peter Ducke, jehož vyrovnávací branka znamenala postup Němců do dalšího ko
la, ve kterém se střetnou s Maďary.
V čs. mužstvu, které jako celek v utkání s Němec
kem zklamalo, uspokojili mimo autora jediného
gólu Maška: obránce Lála, záložníci Pluskal s
Popluharem a v útoku velký bojovník Kvašnák.
Nejlepší loňský fotbalista Evropy Josef Masopust
je v současné době z formy, což mělo neblahý
vliv i na hru celého teamu. Čs. mužstvo hrálo
před 40.000 diváky v tomto složení: Mokrohajský

Dva světové rekordy
Už při prvních větších startech pod širým ne
bem v městě Memphis ve státě Tennessee a v
Tempe v Arizoně potvrdili lehcí atleti USA, že
budou hrát i v nadcházející sezóně prim; neboť
zde vytvořili dva nové světové rekordy a dosáhli
několika dalších pozoruhodných úspěchů. Nejhodnotějšího výsledku dosáhl v Memphis až dosud
málo známý americký student John Pennel, který
zlepšil o 1 cm dosavadní světový rekord Fina
Pentti Nikuly ve skoku o tyči, když zdolal 4,95 m,
a v Tempe zaběhl americký sprinter Henry Carr,
19-letý studující na Arizonské universitě, 220 yd
s úplnou zatáčkou za 20,3 vt., čímž zlepšil o 0,1 vt.
svůj vlastní několik dnů starý světový rekord a
o 0,2 vt. oficiální světový rekord, vytvořený už
několika sprintery.

(Ostrava), - Lála (Slávie Praha), Novák (Dukla
Praha), - Pluskal (Dukla Praha), Popluhar (S.
Bratislava), Masopust (Dukla Praha), - Pospíchal
(Ostrava), Scherer (RH Bratislava), Kučera (Du
kla Praha), Kvašnák, Mašek (oba Sparta Praha).
Do hlavního kola Poháru evropských národů v
kopané se v posledních 14 dnech probojovala i
tato mužstva : jugoslávské, které v Bruselu porazi
lo Belgii 1:0 (1. utkání v Bělehradě 3:2 pro Jugo
slávii), holandské (po domácím vítězství nad Švý
carskem 3:1, hrálo odvetu v Bernu 1:1), italské
(vyřadilo Turecko v Bologni 6:0 a v Istanbulu 1:0).

::

Fotbalová liga

::

—17. března byla v Československu zahájena jarní
část nejvyšší fotbalové soutěže. Přinesla tyto vý
sledky: Sparta Praha, která je v pásmu ohrože
ných sestupem, porazila Bohemians 1:0, Kladno remisovalo doma s ZJŠ Brno 1:1, Slavia Praha pod
lehla Dukle Praha 0:3, vedoucí mužstvo tabulky
Ostrava prohrála doma nečekaně s Plzní 1:2, Prešov
zdolal Nitru 4:2, a RH Bratislava ponechala oba
body v Hradci Králové, kde prohrála 2:4.
V dalším kole došlo k střetnutí letenských klubů,
které skončilo nerozhodně 1:1, hlavně zásluhou slá
vistického brankáře Jonáka. Dukla prohrála v Bra
tislavě 0:1, Ostrava porazila Trenčín 2:1, Plzeň po
razila Prešov 1:0, Hradec Králové prohrál v Brně
ZDRAŽILA OPĚT VE SVĚTOVÉM REKORDU
0:1, Nitra hrála s Kladnem nerozhodně 1:1. Zápas
Už v 6. čísle HD z 18. vzpírání vytvořil v lehko- Slovan Bratislava - Bohemians byl odložen pro ne
března jsme se zmínili o těžké váze nový světový způsobilý terén.
tom, že čs. vzpěračský rekord v nadhozu. Vze
sport má v současné do přel 173,5 kg, čímž zlepšil
BOLIVIE JIHOAMERICKÝM MISTREM
bě borce světové extra- o 1 kg svůj vlastní svě
V KOPANÉ
třídy H. Zdražilu -, který tový rekord, vytvořený
se po Pšeničkovi jako před třemi týdny v Pra V hlavním městě Bolivie dující den za národní
druhý čs. vzpěrač zapsal ze. Zdražila se zamiloval - v La Pazu skončilo 1. svátek. Špatně si zde
do seznamu světových do vzpěračského sportu dubna Jihoamerické fot vedli mistři světa Brazilrekordmanů. Zdražila do teprve před šesti roky, balové mistrovství, jehož ci, kteří s omlazeným tea
sahuje i nadále od závo kdy jako 16 letý učeň se vítězem se stalo národní mem prohráli- kromě zá
du k závodu lepších vý celkem náhodně v rodné mužstvo domácí Bolivie, pasu s Bolivií i utkání s
konů, a na tak zvané Ostravě dostal na vzpě které získalo v šesti mi Argentinou a Paraguají.
strovských zápasech 11 Konečná tabulka: 1. Bo
Velké ceně Moskvy ve račské závody.
bodů, když v rozhodují livie 11 bodů, 2. Para
cím utkání porazilo i guay 9, 3. Argentina 7,
VALOUŠKOVY SEDMDESÁTINY mistry
světa Brazilce 5:4. 4. Brazílie 5, 5. Peru 5,
6. dubna se dožil ve Stockholmu sedmdesátých Bolivijská vláda na osla 6. Equador 4, 7. Kolum
narozenin jeden z předních funkcionářů čs. fotba vu prohlásila pak násle- bie 1 bod.
lového svazu a hlavní organizátor čs. kopané v
době 1. republiky a v prvních poválečných letech ZLOBÍ VÁS OČI?
Václav Valoušek. Valouškovo jméno je úzce spjato
s dějinami pražské Slávie, kde byl předsedou v
Bolí Vás hlava?
její nejslavnější éře. Ve funkci významného funk
Noste
brýle od OPT A !
cionáře čs. fotbalového svazu zúčastnil se v r. 1926
založení populární soutěže o Středoevropský pohár
a doprovázel čs. representační team v čele s Pláničkou, Pučem, Nejedlým a dalšími na světové
šampionáty v r. 1934 do Itálie a o čtyři roky pozdě
ji do Francie. - Po komunistickém puči r. 1948 Capitol House, 109 Swanston St.
musel Valoušek opustit ČSR a usadil se po krátkém
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
pobytu v Západním Německu ve švédské metro
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
poli, kde si v poměrně krátké době otevřel res
tauraci s českými specialitami, která je nejnavště
DODÁME LÉKY VŠECH DKUHŮ
vovanější restaurací Stockholmu. — V. Valouškovi
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
přejeme mnoho štěstí a hlavně zdraví do dalších
v nutných případech telegraficky
let!

OPTO

Listárna
K. Š. Vídeň XI.: Díky za
časopisy. —- M. P. Toron
to: Díky za výstřižky. —
V. J. Berwyn: Díky za vý
střižky a zprávy. — J. N.
Cicero: Dopis jsme předa-

li, vzkaz vyřídili. Díky za
doporučení. — C. T. Maryborough: Díky za výstř.
— 0. J. Adelaide: Při za
chování všech rubrik a
novin, úpravy nelze se vy
hnout rozdělování článků.
— J. U. Findon: Díky za
výstř. — B. F. Box Hill:
Pátrání je zdarma. HD

— ČESKÉ KNIHY —
a knihy čs. autorů v angličtině zábavné i poučné,
obrázkové knihy, učebnice, české kuchařky
spolehlivě dodají

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

Ve zkratce — Na závěr sezóny ledního hokeje byl v ženevské
kryté hale uspořádán velký mezinárodní turnaj
representačních mužstev, kterého se zúčastnila kom
pletní mužstva Kanady (Trail Smoke Eaters), USA.,
evropských Kanaďanů a omlazené mužstvo ČSR,
To pouze se třemi hráči, startujícími ve Stockhol
mu (s obránci Tikalem a Potsehem a útočníkem
Prylem), obsadilo na tomto, podniku 1. místo, když
zvítězilo nad teamem USA 11:3 a v rozhodujícím
zápase nad Evropskými Kanaďany 9:4. Na druhém
místě skončili Evropští Kanaďané vítězstvím nad
Kanadou 8:3.
— Nejúspěšnější čs. lehký atlet posledních let, tyč
kař Rudolf Tomášek, vyhrál v poslední březnovou
neděli v Helsinkách svou disciplinu výkonem 4,60 m
před Finem Nystroemem, který skočil 4,40 m.
— V sále pražské Lucerny dosáhli pěkného úspě
chu čs. rohovníci, když porazili representanty Skot
ska 16:4 b. Nejtechničtější box přineslo střetnutí
olympijského vítěze z Melbourne a mistra Evropy
z Bělehradu Skota McTaggarta s Heczeiem v leh
kém welteru. Ještě po dvou kolech vedl na body
McTaggart, ale v poslední fázi utkání čs. repre
sentant Heczei směle útočil a dovedl ještě těsně
na body vyhrát.
— Předseda Irské fotbalové asociace Cavan ozná
mil jména 29 hráčů, kteří jsou v širším výběru
pro utkání vybrané jedenáctky, světa s teamem
Anglie, ke kterému dojde v rámci stého výročí za
ložení anglické fotbalové asociace v říjnu letošní
ho roku v Londýně. V tomto širším kádru jsou
také 4 čs. fotbaloví representanti : obránce Novák,
záložníci Pluskal a Masopust, a útočník Kvašňák.
— Čs. národní mužstvo v házené o sedmi hráčích
prohrálo v Dortmundu mezistátní utkání se Zá
padním Německem nečekaně vysoko 7:12, když
se nedovedlo vypořádat s tvrdou obranou Němců,
kteří se tak revanžovali za loňskou porážku v Praze.
— Basketbalistky Slovanu Orbis Praha zvítězily nad
mistrem Portugalska Lubango Benfica 81:30 a 87:32
a postoupily do semifinále Poháru evropských mi
stryň v košíkové.
— Obě populární evropské fotbalové soutěže, Po
hár evropských mistrů i soutěž “držitelů trofejí”
mají už své semifinalisty. V PEM budou o účast
v londýnském závěrečném utkání bojovat obhájce
trofeje Benfica Lisabon s Feyenoordem Rotterdam
a skotský FC Dundee s AC Milánem. V semifinále
soutěže “držitelů trofeje” se pak střetnou obhájce
Atletico Madrid s 1. FC Norimberkem, a londýnský
Tottenham Hotspur s vítězem 3. rozhodujícího utká
ní mezi FC Neapoli a Beogradski SK.

HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Víc.
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

