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Před 45. lety vznikla Československá republika

Co dělat o co nedělat?
45. výročí vzniku Československé republiky přichází v době, kdy žijeme
daleko od rodné země. Všichni víme, jak vznikla a zanikla dvacetiletá čes
koslovenská samostatnost. Tím, že jsme odešli, udělali jsme pozitivní poli
tický čin. Tu a tam se československá vláda snažila přehlížet českosloven
ský exil, přehlížet a ignorovat. A jindy opět na něj chrlila nadávky v pró
ze i ve verších. Nemohla ovšem oddiskutovat podstatný fakt, že v zahra
ničí žije mnoho Čechoslováků, jejichž přítomnost ve svobodném světě vrhá
podivné světlo na komunistické tvrzení, že lidová a socialistická demokra
cie je výlupek svobody.
Byly dokonce i chvíle, kdy československá vláda začala vyhlašovat různé
amnestie. Byla i chvíle, kdy založila za tímto účelem časopis, aby nalákala
co nejvíc zahraničních Čechoslováků domů a zbavila se tím obtížné, i když
třeba umlčené, opozice.

Dnešní československá
vláda prohlašuje, že její
politikou je přivést naši
zemi k hospodářskému
rozkvětu
a
napravit
všechny křivdy, spácha
né dřívějším režimem.

vlivný hlas i po své re
habilitaci. I tito svědko
vé mlčí jako hroby o sta
linské epoše od roku
1948. Byli obětmi téhož
kultu, který poslal na
smrt generála Piku, pos
lankyni Horákovou. Mi-

Lana Choce a mnohé ji
né, o nichž tito z hrobu
vstalí zapomínají mluvit.
A přece, má-li dnešní
čistka mít jakýkoli ro
zumný smysl bude abso
lutně nutné, aby i o těch
to nekomunistických obě-

těch "kultu osobnosti’
bylo mluveno, mluveno
veřejně a jasně.
Je hezké, když se člo
věk dozví, že propouště
jí na svobodu členy stra
ny, které sama strana uvrhla do vězení. Je mé
ně hezké, když očišťují
pověst popravených, ale
i to je něco.
Je potěšující, když z
politických důvodů pro
pouštějí na svobodu bis
kupy, kteří se provinili
v době "kultu osobnosti”
tím, že byli a mínili zů
stat biskupy.
Československý politic
ký uprchlík je už tím, že
( Pokračování
na str. 2)

Přitom nemá odvahu
podívat se na seznam
Po Adenauerově a Macmillanově odchodu
rozsudků a bezprávných
opatření, spáchaných
týmž režimem, který dnes
tak vehementně odsuzuje,
před rokem 1952, před
Může to být tím, že to trvá dlouho, než se politik dostane na špičku
rokem, kdy si rodná stra A je stejně možné, že lidé vidí ve stáří zkušenost, a že se proto cítí lépe
na na příkaz z Moskvy řídí-li osudy jejich státu starý člověk. Ať už je tomu jakkoliv, jisté je, že
začala sama pouštět ži žijeme, pokud se jednotlivých národních vůdců týká, ve starém světě.
lou.
Spojené státy tvoří pánů "Klubu zabudnu ta Chruščov už asi také
přesně nepamatuje, jak
Jsou v Československu vzácnou výjimku. Ale tých Slávu”.
V Německu "úřado to vypadalo v jeslích.
svědci této strašné epo přehlídka vedoucích po
chy, epochy z let 1948 - litiků ostatních mocností val” ještě před dvěma
Kořeny v minulosti
1952, svědci jako Laco i "rádobymocností” pos týdny dr. Adenauer, za
Tím ovšem nechceme
Novomeský, Gustav Hu kytuje omšelejší obraz tím co v Anglii stál v té
nijak tvrdit, že by měl
sák, svědci, kteří mají než jedenáctka starých že době u kormidla Macvysoký věk diskvalifiko
millan.
vat člověka z výkonu vy
Oba ti vytrvalci j i ž
sokého úřadu.
Dějiny
nejsou s námi, ale mezi
jsou plné příkladů, že
Mnoho čtenářů HD se zajímalo o okolnosti, zá národní scéna jejich od tomu tak není. Zkuše
nichž byl švédský občan Ludvík Hujka při návště chodem nijak zvláště ne- nost a zralost by měly
vě Československa odsouzen k 3 letům žaláře. Po omládla.
být spíše kvalifikací než
drobnosti může podat jenom zpráva ČTK z 1. říj
Sedmdesátníci
diskvalifikací.
na 1963, otištěná v Amerických listech (11. 10. 63) :
Počet "dědečků”, kte
Je však dost těžké
Brno 1. října (ČTK) - Před senátem krajského
soudu v Brně v úterý začalo hlavní přelíčení pro ří dále obývají president- odolat dojmu, že vyso
ti československému státnímu občanu Ludvíku Huj- ské paláce a residence ký věk může být u ve
kovi. Stal se členem anglické zpravodajské služby
ministerských předsedů, doucích politiků na zá
IS a prošel řadou špionážních školení a výcviků.
vadu v době, kdy se
V příhodné době měl plnit špionážní úkoly proti zůstává úctyhodný.
ČSSR. V roce 1955 přišel Ludvík Hujka do Švéd
De Gaulle to má ve prudké revoluční změny
ska, kde dostal letos v lednu státní občanství. Roz Francii zamluveno nado zdají nevyhnutelné.
hodnutím švédských orgánů však nepozbyl ani čs.
smrti a tvoří celkem
Je docela přirozené,
státního občanství. Při jeho letošní návštěvě v Čes
koslovensku byly tyto skutečnosti zjištěny. Hujka vhodného partnera obě možná dokonce nevyhnu
byl bezpečnostními orgány zadržen a postaven před ma diktátorským staří telné, že starý člověk hle
čs. soud. V průběhu vyšetřování se ke své trestné kům Iberského poloos dí spíše za sebe n.ež před
činnosti doznal. Senát krajského soudu v Brně shle trova.
sebe, a že jej kořeny, za
dal Ludvíka Hujku vinným z trestného činu vyzvěV Asii mají "juniorští puštěné v minulosti, táh
dačství. V odpoledních hodinách vynesl rozsudek, v
zpachtováno nou často více k tomu,
němž za použití zmírňovacíha práva odsoudil obža vytrvalci”
lovaného k trestu odnětí svobody v trvání tří let vedení všech větších moc co bylo, než k tomu, co
nepodmínečně. Při stanovení rozsudku přihlížel soud ností, jak dokazují Mao- by snad mělo být.
k některým polehčujícím okolnostem - především k
Člověk, jehož mládí
mladistvému věku, v němž obžalovaný v roce 1949 cetung, Nehrú i Sukarno,
jejichž
přestárlým
spadá
do konce devate
tajně přešel státní hranice. Stíhání Ludvíka Hujky
pro trestní čin opuštění republiky bylo soudem za současníkem musí být ta náctého století, se asi je
staveno pro promlčení..
ké nezničitelný maršál nom těžko přizpůsobuje
Šťastnou cestu do Československa, pokud jste ne Cankajšek na Formóse. požadavkům druhé polo
prošli skríningem v americké, anglické nebo ve fran
Konečně i vůdce dru viny století dvacátého.
couzské zóně. Šťastnou cestu a šťastný návrat. Da
moklův meč je nad vámi!
— tp — hé největší velmoci svě- (Pokračování
na str. 2)

STAŘEC A POLITIKA

Jménem republiky!

Za návštěvu ministra obchodu Errolla v Čes
koslovensku posílají Češi do Londýna svého mi
nistra zahraničí Davida. Je to nešťastná okol
nost, že reprezentant arcistalinisty Novotného je
přijímán v naší zemi právě o 15. výročí puče
a na prahu 45. výročí československé samostat
nosti. Čs. vnitřní propaganda udělá z této náv
štěvy souhlas s pražským režimem. Protože Da
vidova klika nebyla nikdy zvolena doma, je tře
ba se ptát, zda toto jsou základy, na nichž je
možno tvořit trvalé přátelství spočívající na vzá
jemné úctě mezi naším a jejich lidem.
New Daily, Londýn

SPOJENECTVÍ, POKROK?
Americké vlády hleděly v minulosti na své již
ní sousedy s poměrným nezájmem. Nezajímalo je
dvakrát, jaký režim je ve Venezuele a Bolívii a
jaký v Peru a Brazílii, pokud ty režimy nestály v
cestě zájmům Spojených států.
Částečná změna začala už za presidenta Eisenhowera, ale úplně nový a prakticky domyšlený “útok”
na latinskoamerický problém přišel až s Kennedym.
To už ovšem bylo vlivem “kubánské revoluce”
patrno, že ani americký kontinent není imunní pro
ti komunismu a že jeho jižní část naopak připo
míná zralou hrušku na cestě do nastavené komu
nistické dlaně.
Kennedyho postoj byl založen na přesvědčení, že
problém latinské Ameriky je napřed sociální a hos
podářský a teprve potom politický. Byl spojen s
přesvědčením, že kulomety diktátorů a vojenských
klik nejsou obranou proti komunismu, ale že mu
dlouhodobě hrají do ruky.
Z toho přesvědčení zrodilo se “Spojenectví po
kroku”. Americká dolarová pomoc měla působit sou
časně hospodářsky, sociálně i politicky.
Na papíře to všechno vypadalo nádherně. Sku
tečnost byla jako obyčejně méně růžová.
Sociální reformy se po počátečních fanfárách ne
hýbaly téměř nikde s místa, a demokratických re
žimů začalo po nějaké době spíše ubývat než při
bývat.
Jenom v letošním roce došlo v jihoamerických
státech ke čtyřem armádním pučům a další jsou
podle všech známek přede dveřmi.
Ve všech případech se světu dostalo téhož vy
světlení : sesazený president byl levičák, prokomunista nebo alespoň člověk, který se s komunisty pří
liš mazlil.
Ve srovnání s cíli a zásadami “Spojenectví po
kroku” tak dostáváme další příklad srážky dvou
různých postojů k jednomu problému, tentokráte
komunismu.
Sociální reformy, které Kennedy a jeho poradci
považují za hlavní zbraň proti komunismu, jsou
některými armádními vůdci latinské Ameriky po
važovány za známky levičáctví a prokomunismu.
Sesazený president Dominikánské republiky Bosch
byl člověk, ochotný provést reformy, které “Spoje
nectví pokroku” žádalo. Ale Bosch byl odstraněn
dříve, než mohl vůbec pořádně začít.
Je typické, že další na řadě vypadá venezuelský
president Betancourt, liberál podle Washingtonu,
levičák podle některých svých generálů. Je stejně
příznačné, že je Betancourt současně pod tlakem ko
munistů i extrémní pravice.
Je možné a dokonce pravděpodobné, že lze někte
ré problémy řešit různými- způsoby. Někdy je však
očividné, které způsoby mohou přinést kladné vý
sledky a které nemohou.
V latinské Americe se zdá být jasné, co si ko
munisté přejí a čeho se bojí. Castro neztratil po
pučích v Dominikánské republice a Hondurasu mno
ho času, aby je předložil obyvatelům Jižní Ameri
ky jako živé důkazy, že mohou volit jedině mezikletbou vojenské diktatury a požehnáním castroismu
a že není žádná střední cesta.
Problémy latinské Ameriky jsou v mnohém pouč
né. Mimo jiné nás učí,pokud toho poučení potře
bujeme, že křiklavý antikomunismus je někdy nej
méně účinný a že často sám poráží svůj účel.
Někteří lidé ovšem po posledních událostech tvr
dí, že ani “Spojenectví pokroku” nepochodí lépe a
že nakonec nedosáhne v Jižní Americe ani spoje
nectví, ani pokrok. Tato temná předpověď je však
poněkud předčasná. “Spojenectví pokroku” potřebu
je čas a jenom čas ukáže, je-li Kennedyho cesta k
řešení problémů latinské Ameriky správná či ne
správná.
-kwPublished
8 Moorhouse St.
Printers:
6 Elizabeth St.,

by Fr. Váňa,
Richmond E. 1., Vic.
Bussau & Co.,
Nth. Richmond, Vic.
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Co dělat a co nedělat?
(Pokračování se str. 1)
je politickým uprchlí
kem, vázán k politické
mu programu, který je
protivou komunismu. Nic
na tom nemění, že dnes
se zdá, že není velká na
děje na brzkou změnu
politické struktury v Čes
koslovensku.
Politický uprchlík je
také velmi často obviňo
ván z nesmiřitelnosti a
z extrémismu a z "žití v
minulosti”. Právem i ne
právem.
Sledujeme-li dnes po
litický vývoj v Českoslo
vensku, myslíme, že není
nerozumné položit dneš
nímu režimu v cestu ten
to zkušební kámen : revi
zi procesů z doby "kul
tu osobnosti”, vedených
proti čs. demokratům v
letech 1948-1952.
Dokud toto nebude
provedeno, nemáme prá
vo předpokládat, že se v
Československu
něco
podstatného změnilo. A
dokud toto nebude pro
vedeno, nemáme právo
ani začít přemýšlet o ná
vratu, i když třeba jen
chvilkovém.

V Československu nu
tí vláda občany, aby si
brali zvláštní závazky,
povětšině pracovní, k dů
ležitým datům komunis
tické historie.
Ve svobodném světě
nemá československý uprchlík před komunis
mem jinou autoritu, než
své vlastní svědomí.
Myslíme, že by měl k
45. výročí dočasně zašlé

československé samostat
nosti si uložit důležitý
závazek : zůstat politic
kým uprchlíkem se všemi
právy a povinnostmi, což
zahrnuje i nej důležitější
závazek - právo odchodu
a právo návratu.
Co dělat : žádat hla
sitě a důrazně o rehabi
litaci popravených a věz
něných československých
demokratů. Co nedělat :

nepodléhat hlasu srdce
a nejezdit do Českoslo
venska s poloúřednnn
schválením komunistické
vlády.
Jako odchod z Česko
slovenska byl politický
čin, tak i návrat, i když
přechodný, je politický
A je to čin takový,
který si československý
exil dosud nemůže poli
ticky dovolit.
iun

Stařec a politika

se str. 1) Německé spolkové re
publiky.
Adenauer byl "děde
ček” už v době, kdy se
stal německým kanclé
řem. Jenom jeho tělesná
schránka však patřila mi
nulému století.
Jeho
duch byl dost mladý na
to, aby přišlápl krk na
cionalismu v jeho evrop
První výjimka
ské baště, aby viděl a
Na druhé straně se pracoval pro nadnárodní
ovšem najdou výjimky, Evropu budoucnosti a
na něž "zákony stáří” aby ze starého frankoněmeckého nepřátelství
prostě neplatí.
Jednou z nich byl dr. udělal "nemyslitelné”
přátel
Adenauer, který právě franko-německé
ství.
zdráhavé předal žezlo
Je pravda, že jeho
poslední léta v bonnském
kancléřství nebyla nej
ODBORNĚ SCELOVÁNÍ LÁTEK
slavnější. Zdálo se, že
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
příliš přilnul k moci a že
D. G. Lupínková
ve snaze, aby udržel a u393 GEORGE ST., SYDNEY
pevnil jeden výsledek
Telefon BX 2316
své práce - přátelství s
Francií, citelně poškodil
druhý - Evropské hospo
dářské společenství.

(Pokračování

Těžko bychom proto
hledali lepší doklad, než
příklad
generála
de
Gaullea, který táhne Ev
ropu zpět k nacionalis
mu v době, kdy se zdá,
že na jeho odbourání mů
že záviset záchrana lid
stva.

-Naše rovy-

KADEŘNICE KADEŘÍ NEPOLITICKY
Holičství a zejména kadeřnictví, pedikúra,
manikúra a kosmetika jsou obory velmi citlivé
vůči mnoha faktorům . . . Družstvo stále zápasí
s nedostatkem kvalitních přípravků a barev,
bezvadných nástrojů - nůžek, hřebenů a břitev,
které se ani v tuzemsku ani z dovozu nepoda
řilo zajistit. . . Velmi neblaze také působí postoj
některých pracovníků družstev k zákazníkům.
Tito pracovníci jsou si vědomi zájmu, který je
o jejich služby, a snad proto se nechovají k
zákazníkům tak, jak by to vyžadoval obchod
.. . Nad těmito zjevy by se měli zamyslet zej
ména politickovýchovní pracovníci družstva .. .
Družstevník, Praha, 9. září 1963

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:

I tak se však nedá po
chybovat o tom, že byl
Adenauer veliký státník,
a že byl přes svůj věk
vskutku státníkem druhé
poloviny dvacátého sto
letí.
Druhá výjimka
Druhou výjimkou byl
anglický ministerský
předseda Macmillan, kte
rý se právě rovněž od
poroučel z vysoké poli
tiky.

Zdá se tedy, že věk,
ač beze sporu vlivný, ne
ní při růstu státníků fak
torem rozhodujícím.
Jsou schopní a ne
schopní staří politici a
schopní i neschopní mla
dí politici. Mládí není
zárukou schopnosti o nic
více, než stáří zárukou
neschopnosti.
Člověk však přece je
nom podezírá, že výbuš
ná doba, v níž žijeme, ne
potřebuje ani tak vete
rány minulého století, jako lidi, kteří jsou už
svým věkem přirozeně
blíže jejímu zrychlené
mu tepu.
—kw —

Milovníkům

Sidney Myer Music Bowl
v neděli 3. 11. 1963 ve 3.15 h. odp.
Sólisté : Známá australská sopranistka
JUNE BRONHILL,
anglický pěvec, baritonista
G
ORDON BOYD
VICTORIAN TRUMPET TRIO
AUSTRALIAN SYMPHONY ORCHESTRA
dirigent Hector Cravrford

Známá australská sopranistka June Bronhill ze
Sadlers Wells Opera Company zpívá nyní pohostin
sky v “Orfeu z podsvětí” v melbournském Princess
Theatre. Gordon Boyd přiletěl do Melbourne, aby
účinkoval s Toni Lamondovou v operetě “Bouřlivák” (Wildcat). Ve “Victorian Trumpet Triu” hra
jí : George Dobson, Merv. Simpson and Stan Roberts. Konferenciér Geoff McComas.

The Barclay
RESTAURACE S LIKÉROVOU LICENCÍ

kde se dobře jí a pije

122 Russell St., Melbourne - City
(proti kinu Barclay)
Reservování stolů : tel. 63 - 2775

ZE DNE NA DEN
15.10. Podle- dříve uzav
řené dohody odešel Kon
rád Adenauer do výsluž
by. Novým západoněmeckým kancléřem se stal
Ludvík Erhard.
16.10. Spor o pohraniční
území vedl k ozbrojené
mu konfliktu mezi Maro
kem a Alžírskem.
17.10. Novým presiden
tem Argentiny byl zvo
len Artur N. lilia.
18. 10. De Gaulle přijel
na oficielní návštěvu do
Iránu. Snaží se obnovit
francouzský vliv na Střed
ním východě.
— Jižní Brazílie byla po
stižena
povodněmi, při
nichž přišlo o přístřeší ví
ce než 10.000 lidí.

Delikátní poslání

HAMPTON

Veselohra E. Scribeho o jednom jednání. Kdysi
to byla repertoární hra divadla Uránie v Praze.

19.10. Macmillan podal
resignaci. Po delším jed
nání byl pověřen sestave
ním vlády bývalý mi
nistr zahraničí lord Home,
který se zřekne šlechtic
kých titulů. Ve srovnání
s Macmillanovou vládou
nenastaly v jednotlivých
resortech velmi podstat
né změny.
— Presidentem Jižní Ko
reje byl zvolen malou vět
šinou dosavadní diktátor
generál Park Čung Hí.
21.10. Valné shromáždě
ní Spojených národů zno
vu odmítlo přijetí komu
nistické Číny za člena SN
a to v poměru 57:41.
22.10. Ve snaze urovnat
územní spory mezi Ma
rokem a Alžírskem odle
těl habešský císař Haile
Selasie do obou států. Ta
ké Nkhruma vybízí k za
stavení nepřátelství.
23.10. Tito navštívil USA.
Měl rozhovory s presiden
tem Kennedym a mluvil
ve Spojených národech.
Při jeho návštěvě došlo
k demonstracím, kterých
se zúčastnili hlavně při
stěhovalci z Jugoslávie.

Desertér z Olšan
Fraška E. A. Longena o dvou obrazech:
Účinkují: K. Krupková, H. Rosenfeldová, J. Tů
mová, M. Voborská, K. Gráf, B.Haber, O. Oswald,
E. Svoboda a B. Tomeček.
Začátek v 8 hodin večer.

:

Telefon 98 - 5756
Hampton, S. 7
St.

hudby!

HUDBA PRO LID

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Vás srdečně zve na DIVADELNÍ VEČER,
který se bude konat v pátek 8. listopadu 1963
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
NORTH MELBOURNE
Na pořadu jsou dvě hry v režii Z. Haberové :

6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256

573 Hampton

Macmillan vypadal se
svými mrožími kníry,
konservativním
obleče
ním a ještě konservativnější minulosti, jako sym
bol zkostnatělé minulosti.
Ale byl to on, kdo se
postavil "strážcům a hlí
dačům imperia” a kdo
se snažil vyvést Anglii
z odumírající minulosti
Britského
společenství
národů do budoucnosti
nadnárodní Evropy.
Nebylo jeho vinou, že
se mu to nakonec nepo
dařilo. Zásluhu na tom
měl jiný "dědeček” na
druhé straně kanálu, u
něhož se přechod z de
vatenáctého do dvacáté
ho století prostě nedosta
vil.
Tep doby

JIHOSLOVANSKÝ SOKOL V MELBOURNE
uspořádal 19. října vzpomínkový večer k 100. vý
ročí založení Sokola v Jugoslávii. Sál, v jehož prů
čelí byly obrazy Tyrše a Fuegnera, byl zaplněn jihoslovanskými Sokoly, jakož i hosty z řad Sokola
ruského a československého. Hlavní projev měl sta
rosta Jihoslovanského Sokola v Austrálii generál D.
Živanovič, který v něm rozvedl sokolskou historii
a význam Sokola pro všechny slovanské národy. Po
předvedené akademii, v níž se setkal s největším
potleskem dětský sokolský “živý obraz”, byla volná
zábava. V projevech i po celý večer prokazovali
Jihoslované družnost a přátelství, jaké byly obvyklé
zvláště při předválečných sokolských sletech.

SPOJENÍ:

elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

28. 10. 1963

ČESKOSLOVENSKO

HLAS

VE ZKRATCE

DOMOVA
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Novotný na brněnské

NOVÉ POJETÍ
“ŘÍDÍCÍ PRÁCE”

"mírové manifestaci”
— Ministr školství a kul — Jan Werich dokončuje nisterstvo potravinářské
tury Čestmír Císař přijal novou hru, založenou na ho průmyslu uvážit, co
delegaci čs. duchovních, (Shakespearově Jindřichu dělat, aby se už jednou
kteří byli delegováni na IV., v níž bude hrát vy zpracování vodní a hraba
druhou část vatikánské touženou roli Falstaffa. vé drůbeže .. . vyřešilo?”
Na brněnské "mírové manifestaci” (viz HD 21/63) mluvil Antonín No
ho koncilu. Delegaci u- Dále připravuje anglickou — 26. září došlo k “naru votný poprvé veřejně o čistce ve vládě a v ústředním výboru KSČ. Zřejmě .
vedl generální tajemník verzi filmu “Až přijde šení čs. vzdušného pros
pod vlivem dalekosáhlých rozhodnutí, učiněných teprve před několika dny,
Celostátního mírového vý kocour”.
toru”, při kterém zahynul
boru katolických biskupů — S velkou slávou byl západoněmecký sportovní byl jeho projev v značném směru a ve srovnání s předcházejícími projevy
a duchovenstva kanovník přijat na pražském Hradě pilot G. Nusser. Nejsou po značně umírněný. Nejzajímavější částí tohoto projevu byly pasáže, které se
prof. dr. J. Beneš. S de nový vyslanec Afgánské ruce podrobnosti, za ja týkaly změn ve vládním aparátu. Novotný dal veřejnosti pozměněnou (ale
legací se rozloučil i exko- republiky Tarzi. Při je kých okolností ke katas
jen nepatrně) ideologii ÚV KSČ.
munikovaný kněz, doži ho přijetí byli přítomni trofě letadla došlo. Zápavotní ministr zdravotnic A. Novotný, náměstek doněmecké úřady tvrdí,
P ro hloubení
Autoritativní komise
Novotný celkem prav
tví J. Plojhar. Delegace ministra zahraničních vě že G. Nusser byl na cvič
divě
stvrdil,
že
"i
posled

kolektivnosti
se skládala z těchto kně cí dr. A. Gregor, před ném letu a ve stálém spo
K tomu ovšem málo
zi : biskup dr. E. Nécsey, nosta presidentské kance jení s bavorským letiš ní opatření ústředního
"Vytvořením
komisí
dr. A. Lazík, dr. R. Po láře L. Novák, vedoucí těm. Čs. úřady tvrdí, že výboru KSČ . . . jsou lo přispějí nově tvořené a
božný, dr. F. Tomášek a odboru MZV J. Zítek a Nusserofvo sportovní le gickým pokračováním li novými mocemi nadané při ÚV KSČ i dalších
probošt dr. E. Oliva. Vza zástupce úřadu pro cír tadlo bylo na výzvědném
orgánech
nie XII. sjezdu. Jejich komise. Tyto komise bu stranických
li ssebou pozdravnou ad kevní záležitosti B. Ver- letu.
dou "autoritativní”, a jsou sledovány dva hlav
smyslem
je
dále
zlepšit
resu (jménem “církevní ner.
— Člen činohry Národní
kolektivnost rozhodová budou v nich zastoupeni ní cíle prohloubení ko
ho mírového hnutí”) a — Bohuslav Laštovička,
ho divadla v Praze Jiří
křišťálovou vázu od mi který za čepičkova reži Steimar oslavil padesáti ní a dále posílit řídící "vědci, technici, odbor lektivnosti vedení.
nistra kultury.
níci”, ale hlavně "členo
mu byl povýšen až na ny divadelní činnosti.
Chceme zajistit, aby
vliv KSČ”.
— V době, kdy se měnila generála, napsal nyní pro — Do komunistického Pa
vé stranických orgánů a komunisté zvolení do
struktura vlády v Česko noviny kritickou stať o mátníku na Žižkově byly Pod tlakem okolností členové stranického akti
stranických orgánů nebo
slovensku, byl tam na o- knize bývalého náměstka přemístěny ostatky Anež
Zapomněl pouze, že vu” - perspektiva, která pověřeni
odpovědnými
ficielní státní návštěvě ministra zahraničních vě ky Hodinové-Spurné a
maďarský quisling a ve cí Arthura Londona “Špa člena předsednictva stra dnešní opatření jsou pro sice slibuje větší slovo funkcemi ve státní, hos
doucí maďarské komunis nělsko, Španělsko”. Špa- ny J. Tesly.
váděna jen pod tlakem technikům a odborní podářské či ideologické
tické strany Jánoš Kádár. něláci si dnes lízají rány.
— U Spišské Nové Vsi okolností a přes vytrva kům, ale která jim roz činnosti se nepodíleli jen
Jeho návštěva byla patr — Hudební divadlo v Pra havaroval vrtulník. O ži
lý odpor ústředního vý hodně bere hlasovací sí- čas od času na zasedá
ně motivována hospodář ze - Karlině inscenuje
vot přišli tři členové po
boru, kterému Novotný lu v kterékoli komisi, ních orgánů strany, kte
skými jednáními. Porad anglo-americkou operetu sádky.
posílené členy "stranic rá se konají jen něko
s Kádárem se účastnil “My Fair Lady”.
— Antonín Novotný za předsedá. O tom, že ma
místopředseda vlády O.
— Rudé právo otisklo slal presidentu. Sekou Tu- jí posílit. (pokud možno kého aktivu” a "stranic likrát do roka, ale sou
Šimůnek a techničtí po ostrý útok na západoně- rému blahopřejný tele
za
daných
okolností) kých orgánů”.
stavně . . .
radci.
meckého velvyslance von gram k 5. výročí dosa vliv ústředního výboru,
A to tím, že se budou
— Svobodné slovo přines
Je to v určitém smyslu
Etzdorfa pro jeho “nacis žení nezávislosti Guinejlo 9. 10. 63 znovu zprá tickou minulost”.
nemůže
být
pochybností.
podílet
již na přípravě
ské republiky
ústupek kritikům dneš
vu, že bývalý člen praž
a všestranném posuzová
Novotný
tvrdil,
že
v
—
Rudé
právo
uveřejnilo
—
Kachní
kalamita
Ve
ského Národního divadla
ního hospodářského sys
ní zásadních usnesení a
Hugo Haas se zúčastní o- Středočeském kraji letos jakýs takýs oslavný člá nové sestavě bude mož
slav 80. výročí Národní odchovaly zemědělské zá nek k 14. výročí založe no docílit "úspěšnějšího tému, ale zřejmě ústu opatření.
ho divadla. Tato zpráva vody velké množství ka ní Čínské komunistické sepětí práce orgánů stra- pek platonický.
Dříve než o nich bu
je v příkrém rozporu se chen. Pražské drůbežář strany. Rudé právo zno
de rozhodnuto, bude ko
ny
s
činností
státních
orvu
oznamuje,
že
chrušské
závody
byly
připra

O stranických - tech
zprávami, že Hugo Haas
odmítl účast na oslavách. veny na 15.000 kachen, čovské země nezavinily gánů odshora až dolů”. nických komisích mluvíl mise tyto problémy po
suzovat z celospolečen
Hugo Haas žije jako sou ale skutečná dodávka by roztržku, a že “českoslo 1
Dnešní hlavní potíž Novotný dost dlouho.
la 85.000. Nedalo se nic venští pracující jsou dobkromník ve Vídni.
ských hledisek, vycházet
dělat. Pražské drůbežář ře informováni o příči vedení KSČ je ovšem v Snažil se je představit
— Kolaborantské politic ské závody jsou jediným nách vážného narušení
z hlubokého
rozboru
tom, že se pojednou o- jako další revoluční vy
ké strany v Českosloven
podnikem na zpracování celkové spolupráce s li zývá kacířské volání po moženost - nástroj de všech stránek a souvis
sku konaly zasedání svých kachen. Zemědělské novi dovou Čínou, jehož hloub
ústředních výborů, na ny položily patetickou o- ka nás nemůže neznepo kontrole strany zezdola mokratizace vedení stra lostí a podílet se na pro
pracování ucelených hos
nichž rozhodly, že jejichny :
FEC/Č nahoru.
tázku : “Nemělo by mi- kojovat . . .”
členstvo bezvýhradně sou
podářských řešení a konhlasí se změnami ve vlád
krétních opatřeních...”
ním aparátu. Nejrychlej
Umlčený hlas kritiků
ší ve schvalování byla Čs.
strana socialistická v če
Říká-li
Novotný, že
le s dr. A. Neumannem,
jde o "úsilí zdokonalit
po ní hned následovala
Slovenská Práca z 28. srpna přinesla osobní rá se v poslednej chvilke odriekla. A to isté sa
slovenská Strana slobody.
metody a styl řídící čin
vzpomínku Pavla Vranovského na jednoho z opakovalo každý den, po celý rok. Ernest Otto
— ÚV KSČ zaslal němec
nosti a upevnit vedoucí
účastníků Slovenského národního povstání, kte nevedel, čo sa venku robí. Jeho súdruhovia z
kému soudruhovi dr. Ru
úlohu strany”, je upřím
rý měl smůlu, že se stal spolupracovníkem! lesov a jeho krajania nikdy neuverili, že bol
dolfu Beckmannovj bla
nýněkdejšího slovenského pověřence školství a kul vinný. Celá organizácia komunistov z Novák
hopřejný dopis k jeho 75.
Ale hlas kritiků pře
narozeninám.
tury Laca Novomeského. Pavel Vranovský vzpo žiadala jeho oslobodenie alebo alespoň milosť.
devším žádal, aby byla
míná :
To všetko on neveděl a nemohl si ani uvedo
dána příležitost i nestra"V nedalekých Novákoch som sa pýtal na movat’, že sa stáva nástrojom v rukách tých,
ŠVADLENY (stroj.)
nickým
odborníkům, aby
člověka, ktorého meno sme s kamarátmi často ktorí už připravovali dalšie procesy : s NovoPřijmeme několik zruč
mohli zlepšit národní
spomímali, najma v posledných rokoch, kedy meským, Husákom a dalšiemi. Bol len žijúci
ných švadlen - na celo
hospodářství, zasviněné
vychádzali na jevo rozne krivdy a prechmatv mrtvolou, ktorá mala odriekávať nacvičené tex
denní nebo na částečné
stalinskými "odborníky”.
z predošlého obdobia. Čo je s Ernestem Ottom, ty v dalších procesoch.
zaměstnání.
Novotného nové me
Platíme vysoké mzdy.
s tým tichým a mlčanlivým človekom, ktorý
Svetlo XX. sjezdu KSSS preniklo aj do tem
tody
jsou velice pochyb
utiekol
z
fašistického
vázenia
do
hornonitrannot
vaznice.
Ernest
Otto
začal
veriť,
že
den
1 a Carters Ave., Toorak
né a definitivně polovi
Village, tel. 24-2044. O
ských hor k Hagarovým partizánom, a ktorý se jeho oslobodenia sa blíži. V šestdesiatom roku
informace můžete volat
čaté. Ale třeba to není
neskoršie po vojne stal jedným zo spolupra bol prepustený. Vrátil sa do svojej rodnej obce.
též HD (42 -5980).
ani jeho vina.
Hlavní
covníkem Laca Novomeského na Povereníctve Doma našiel už len starú matku. Otec medzipotíž určitě tkví v závaz
školstva? Vedel som len tolko, že v septembri tým zomrel a život jeho ženy vyhasol už před
cích, které má komunis
páťdešiateho roku bol odsúdený na základe u- rokmi, krátko po prepušťení z väznice, kde boChutný a výživný
tická vláda k Radě vzá
mele vykonštruovaného obvinenia na trest smrti, la uvrhnutá po jeho zatknutí.
jemné hospodářské po
Než vyniesli nad ním rozsudok, stačil Ernest
Ernest Otto vzal do rúk murárskou lyžicu
moci.
Domácí potíže,
Otto vmiesť sudcom do tváre svoje posledně a pokúšal sa stavať. Nové domy aj svoj roz
PODMÁSLÍ &,
hlavně
v zemědělství,
šlová : "Viem, že ma odsudiete na smrt napriek bitý život. Ludia, ktorí sa s ním v tom čase
KYSELÁ SMETANA
jsou podstatné, ale za
tomu, že som nevinný. Deje sa niečo strašného, stretávali, s obdivom spomínali, ako pevne ve
SÝRY
hraniční závazky jsou
čomu nerozumiem. Ale raz sa to všetko musí ril, že skoro vyjde všetko na jevo a on bude
K dostání ve všech
těžší.
odhalit a lud bude zlorečit vám i tým, ktorí rehabilitovaný. Jednoho májového rána ho našli
potravinářských obcho
Ty nevyřeší ani No
v rieke. Utopeného, s podivne podrezaným hrdtaké zločiny inscenovali!”
dech a delikatesech
votného "zdemokratizoZačiatkom októbra v páťdesiatom roku mal lom. Ako keď blesk zasiahňe celý kraj, tak
“KEREN”
vané” technické komise
byť popravený. Väzeňský dozorca o štvrtej ho sa rozšířila správa o jeho skone ... Je tomu
Dairy Products P/L.
ani
"nová”
ideologie
dine ráno zašramotil klučom vo dvorách jeho rok, čo sa to stalo. Ale Nováčania nezabudli..."
Alphington, Vic.
"systému řídící práce”.
Co dodat k tragedii revolucionáře?
FEC
cely,
aby
odsouděného
odvodil
na
popravu,
ktoTel. 49-2752
— vm —

Partyzánský osud

Jogurt

HLAS
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obrátíte-li se na I. Herzoga
v COMMERCIAL MOTORS
110 Commercial Road, Prahran
Telefon 51 - 1535, večer 94 - 4247
Zaručujeme nejvyšší ceny na protiúčet.
V
sobotu
zavřeno

Kukátko do ČSSR
KDE TLAČÍ PATA NEJVÍC

Strana nemůže být nevšímavá ke kulturní frontě
zejména dnes, kdy se časopisy, výhradně určené
pro záležitosti kultury a umění, v mnoha směrech
zabývají otázkami, které mají zásadní politický vý
znam. Bylo by směšné obviňovat tyto časopisy z
nějaké “úchylky’’ směrem k životu. Takovou úchylku by bylo třeba naopak vítat. Co je však tře
ba odsoudit, je skutečnost, že v některých těchto
časopisech — například v Kulturném životě nebo
Literárních novinách — se nezřídka objevují člán
ky, jejichž autoři se zabývají nejpalčivějšími po
litickými problémy, avšak v jejich stanoviscích zce
la chybí stranický duch, duch komunistické ideovosti a odpovědnosti před stranou a společností. Na
jeho místo proniká bezzásadový liberalismus. Omlouvat takové články potřebami živých polemik
svědčí jen o zcela nepochopitelné lehkovážnosti re
dakcí těchto časopisů... Cesta kupředu byla a zů
stává cestou boje. I boje s deformacemi, které při
nesl kult osobnosti. Ovšem nezbytně také s těmi,
které proti nim stavějí ti kritici kultu, kteří jsou
natolik rozčarováni a zmateni, že ztrácejí perspek
tivu, ohlížejí se nazpět, odtrhují se od strany a
hledají opěrné body v dávno překonaných koncep
cích měšťáckého liberalismu. Strana tyto koncepce
nepotřebuje a odmítá je, jejím neochvějným teo
retickým základem, s liberalismem naprosto neslu
čitelným, je marxismus - leninismus.
Rudé právo, 7. září 1963
MALÁ REPRÍZA POHRANIČNÍ ZDI

Pobouření obyvatelé obce Rejdová a okolí v rož
ňavském okrese očekávají netrpělivě soudní proces
s Jánem Valkem z Rejdové. Cit pro soukromé vlast
nictví a strach o to, aby nepřišel o ovoce ze své
zahrady, jej dovedly tak daleko, že sad obehnal drá
těným plotem, do něhož zavedl elektrický proud.
Toto nelidské opatření přivodilo okamžitou smrt
třináctiletého Rudolfa Suchého. Když Ján Valko
našel oběť svého hrozného sobectví, vhodil ji do
potoka v naivní víře, že bezpečnost usoudí na uto
nutí. Samozřejmě se přepočítal a bude mít dost ča
su k pozdní lítosti.
Práce, Praha, 6. 9.1963

12 let za negativní stanovisko
V posledních dvou týdnech došly konečně podrobnosti o okolnostech, za
nichž došlo k propuštění pražského arcibiskupa dr. Josefa Berana a ostatních
vězněných biskupů na svobodu. První zpráva o jejich propuštění byla oznámena československým rozhlasem až 5. října tr. Bylo to jen stručné oznámení, že "bývalý” arcibiskup dr. Beran byl propuštěn na svobodu. Sou
časně rozhlas oznámil propuštění biskupa Karla Skoupého a udělení milosti
biskupům Jánu Vojtaššákovi, Stanislavu Zeloví a Ladislavu Hladoví. Došlo
k tomu "z rozhodnutí Antonína Novotného”. Dva dny předtím oznámil
propuštění biskupů vatikánský rozhlas.

Zprávy z českosloven
ských pramenů jsou te
dy skoupé. Povídavější
byl list italských komu
nistů L'Unita, který z ce
lé věci vytloukal propa
gační kapitál mezi ital
skými katolíky.

Československý zpra
vodaj (New York, 10.
října tr.) píše o článku
v L'Unita toto :
Zprávy L'Unita

"Další podrobnosti se
objevily o novém posta
vení arcibiskupa Berana
v orgánu italské komu
nistické strany L'Unita.

Tento list přinesl in
terview s funkcionářem
čs. ministerstva kultury,
z něhož vysvítá, že arci
biskupovi nebude dovo
leno se vrátit do jeho
diocéze v Praze, nýbrž
"prozatím” bude žít v
jedné vile v blízkosti
Prahy.

L'Unita dále prozradi
la, že arcibiskup Beran
přijel do Prahy v pátek
3. října, doprovázen bis
kupem Karlem Skoupým,
který byl jeho společní
kem po dvanáct let Be
ranova věznění.
"Toto věznění nyní
skončilo plným navráce
ním občanských práv,”
prohlásila L'Unita, která,
také uvedla, že místem
arcibiskupova nuceného
pobytu byla Nová Říše
na Moravě. Podle L'Unita přijal dr. Beran tento
"československý příspě
vek k mezinárodnímu
porozumění” s "dobrou
vůlí”.
Odepření slibu věrnosti

máhá na všech duchov
ních.
Podle L'Unita otázka
účasti arcibiskupa Bera
na na ekumenickém kon
gresu ve Vatikáně prý
při jednáních nepřišla na
program. Mluvčí minis
terstva školství a kultury
však prohlásil, že k pro
puštění arcibiskupa Bera
na nedošlo na základě
zákroku vídeňského kar
dinála Koeniga.

"Neochvějná politika”
Dodal, že v době pon
tifikátu papeže Jana
XXII. prý nedošlo k žád
ným jednáním mezi Pra
hou a Vatikánem. Mluv
čí rovněž popřel jakou
koli souvislost mezi pro
puštěním arcibiskupa Be
rana a nedávnými změ
nami v pražské vládě :

Československý vládní
mluvčí však - podle ji
né zprávy - výslovně při
znal, že arcibiskup Be
"Propuštění monsigno
ran odmítl podepsat slib ra je pouze důsledkem
věrnosti komunistickému naší neochvějné, politiky
režimu, který režim vy snížení
mezinárodního

napětí. Byli jsme nadše
ni politikou Jana a oče
káváme, že papež Pavel
bude sledovat stejnou li
nii. Chceme rovněž přis
pět svým dílem k uvol
nění napětí i ve věci ná
boženských záležitostí.”
Potud L'Unita
Proti
jejímu nafouklému pro
hlášení o navrácení--"ob
čanských práv” Berano
vi stojí fakt, že mu zřej
mě nebude dovolen vol
ný pohyb v ČSSR. Je
to tedy podivný příspě
vek k "uvolňování i ve
věcech
náboženských”,
když arcibiskup Beran
byl dvanáct let vězněn
pro nedefinovatelný po
litický delikt - "negativ
ní postoj k lidově demo
kratickému režimu”.
Počátky věznění

Československý zpra
vodaj připomíná způsob,
jakým došlo k uvěznění
pražského arcibiskupa.
11. března 1950 se ob
jevila v pražské P r á c i
strohá zpráva, že "praž
ský arcibiskup dr. Josef
Beran
byl pokutován
pro své negativní stano
visko k zákonům o církvích rozsudkem přísluš
ného správního trestního
(Pokračování na str. 6.)

MILOSTNÝ STRIPTYCH
František

JAK TEDY DOPADLY ŽNĚ
Končí žně, rozbíhá se podzimní sklizeň, připravu
jí se piány na příští dva roky, je tedy čas po
mýšlet v našem zemědělství na účtování, abychom
v příštím roce nejen mohli jít zase o kousek dále,
ale abychom také na to měli. Jak se ukazuje, před
pokládaných výnosů obilovin nebude dosaženo a
spolu s nedostatkem dosetí plánovaných ploch je
ztráta kolem 200.000 tun obilí. To znamená, že vý
roba zrnin zůstane zhruba na stejné úrovni jako
loni, což se jistě projeví nepříznivě v živočišné vý
robě v příštích měsících. Nedostatků má však i nyní
naše zemědělství až dost: 86 miliónů litrů dluh v
mléce, nízký stav krav s nízkou užitkovostí.
Práce, Praha, 28. 8.1963

NOVOTNÝ PROTI KRITIKŮM
Již několikráte jsem poukazoval na některé ne
správné a negativní zjevy, které se vyskytují na
kulturním úseku i v naší žurnalistice. Stále jsou
příklady, že někteří autoři v novinách si osobují
právo mentorovat správné a pravdivé názory dru
hých, nebo ty, kteří odpovědně reagují na náš ži
vot, osočovat z dogmatismu nebo obviňovat, že prý
umlčují kritiku. V našich novinách, zejména v ně
kterých kulturních časopisech, se objevují poslední
dobou i některé poťouchlé Články, které nemají da
leko, pokud jde o jejich tón a úroveň, k laciné
senzacechtivosti buržoazního tisku v prvé republice.
Přitom jejich autoři to pokládají za seriózní novi
nářskou práci v době, kdy u nás zvítězil socialis
mus a kdy tisk svou kritikou musí pomáhat socia
lismu. Jsou i další, kteří by chtěli ve jménu jakési
kulturní nebo novinářské svobody popírat vedoucí
úlohu komunistické strany a neuznávat tento tvůrčí
princip života naší socialistické společnosti... Pří
činy jsou různé : jedni jsou zmateni a kolísají, dru
zí nechápou ještě důšlednou leninskou politiku naší
strany, třetí jsou nepevní a přizpůsobiví, jiní zase
to dělají vědomě. Pravda, je jen velmi málo těchto
pracovníků, ale jsou .. .
Rudé právo, 23. 9.1963

28. 10. 1963

Podrobnosti o propuštění arcibiskupa Berana na svobodu
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PAN ŠAMLA A ŠPAČEK
Pan Šamla dostal špačka. Takový to byl nadšený
špaček: jedl játra a strouhanou mrkev a seděl na
bidýlku. “Víte,” vypravuje pan Šamla. “Ten pták
je unikum! Jak si dám vodu do lavoru, už je do
le! Von si myslí, že je to pro něj!” A pan Šamla
sedí s nohama v lavoře a palcem láká špačka k
sobě : touží, aby si špaček myslil, že je to mrkev,
a aby ho klofl do nohy.
Paní sedí vedle, připravený ručník na klíně, a
zádumčivé pozoruje hru : “Tak todle sou ty mý
ideály!” rozjímá tesklivě. “Sedí mi tu jako buchta
v lavoru a hejbá palcema!” Špaček, oko přimhou
řeno, pozoruje palec ve vodě : potom se odvrací a
mlčky se dívá do klece : “To je pták!” volá nad
šeně pan Šamla. “Nezmejlí se ... Ten bude jednou
mluvit!” Strávník Pauzička čte knihu : “S pevnou
vůlí světa dobudeš!” Hruď se mu dme pod nabá
davými slovy. Ale najednou se mu řádky rozplýva
jí a z každé z nich hledí na něho zádumčivé a tesk
livě oko paní Šamlové. Strávník Pauzička odložil
knihu : “Já -” praví teskně, “naučím špačka všech
no! Já ho naučím pískat : Má sladká Havaj!”
“Má sladká Havaj!” teskní paní Šamlová. Pan
Šamla dodal : “My sme měli špačka a ten volal :
Pepíku - Pepíku!” Paní vrhla na něj pohled plný opovržení. Strávník Pauzička stojí u klece a z úst
se mu řinou vroucí melodie. Špaček neposlouchá :
drbe si křídlo a pak z dlouhé chvíle vyhazuje kous
ky mrkve z klece. Ale paní, hlavu zvrácenou na
zad, těžce oddychuje. Vroucí melodie strávníkových
rtů klokotají v prostoru a snoubí se s jejím hor
kým dechem.
“Todle nic nejní!” rozvažuje, pan Šamla. “Musí
se mu podstřihnout jazýček - a pak se naučí! My
sme měli špačka, kterýho slyšel jednou jeden školní
inspektor, a pak z něj měly všechny děti na vokrese úkol!”
Pan Šamla odchází do služby a vrací se roze
chvěn a dychtiv zvěděti, zda špaček promluvil. Ale
vidí vždy stejný obraz : paní sedí s hlavou zvráce
nou nazad a špaček, oči jako korálky, vyhazuje
kousky mrkve z klece. Strávnjk Pauzička trylkuje.

HLAS
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Kritické post mortem avantgardního divadla

Proč zemřelo Burianovo Déčko
Jak byla kontroversní postava a dílo Emila F. Buriana, tak bylo kontro
versní i divadlo, které provozoval. D - 34, které začínalo v pražském šálku
Mozartea, bylo vskutku avantgardním divadlem. Zahraniční návštěvníci srov
návali Burianovy divadelní kreace s dílem Erwina Piscatora a Maxe Reinhardta. Burianovo Déčko mělo v předválečných letech pověst světového di
vadla. A v době, kdy ještě nikdo nesnil o kultu osobnosti, byl to právě
tento kult osobnosti, který dělal Déčko Déčkem. Dokonce ani po nedobro
volném odchodu svého stvořitele (po uvedení jinotajné "Pohádky o baletu”)
v prvních válečných letech neztratilo Déčko svůj punc dravého a zdravého
divadla. Teprve v poválečných letech, v letech stalinismu a "třídního” di
vadla, kdy Emil F. Burian začal z jeviště kázat vysloveně stranickou linii,
stalo se Déčko umírajícím divadlem. Návštěvnická obec rychle zmizela, a slav
né Déčko zelo prázdnotou. Namísto imaginativních představení nabízelo sta
linské agitky, při nichž se bouřily jak smysl pro pravdu tak estetický cit, Byl
to smutný a zdlouhavý konec divadla, které kdysi bývalo chloubou Evropy.
Po Burianově smrti se rozhostilo nad osudem jeho divadla dlouhé mlčení.
Dnes je znovu zpátky tam, kde bylo ve válečných letech, ve svazku Měst
ských divadel pražských. Divadlo pěstuje zřejmě jiný repertoár, vedení je,
v rukách lidí, kteří neměli s jeho dlouhou tradicí nic společného. Je to ko
nec jedné avantgardy, která utrpěla nejhorší osud, jaký může avantgardu
potkat : stala se nástrojem nevýslovné reakce, byť proletářského původu.
Časopis Kulturní tvor
ba (12. září 1963) ko
nečně pozvedl oponu
nad osudy divadla v epoše, kdy, podle Stalino
vých slov, tupě kopíro
vaných Janem Drdou,
"se žije lépe, žije se ve
seleji”.

Je snad málo známo,
že tento slogan byl ra
žen Stalinem v době,
kdy panoval na Ukraji
ně hladomor. Drdovský
cynism je asi nejlepším
epitafem.

Alena Urbanová
v
Kulturní tvorbě osvětlu
je problémy a konce po
věstného Déčka jenom
částečně, ale přece, je to
podstatné svědectví :

"D 34 nezaniklo za
protektorátu, ve chvíli,
kdy bylo zavřeno a je
ho vedoucí odvlečeni do
koncentráku . . .”
Nezaniklo.
František
Salzer z Městských diva
del bděl nad jeho odka
zem, a některé jeho in
scenace se blížily starým

Pan Šamla se vrací neočekávaně, divoce jako bou
ře. Anebo zase po špičkách, a prve než otevře, při
kládá ucho na dveře. Slyší šelestění, trylek smíchu
a potom hlas : “Ježíši, Liduško, zarýgluj! Esli na
to příde - tak to nechci vidět!” — “Hergot,” roz
važuje pan Šamla za dveřmi. “Todle přece nejni
špaček!” — “Todle nebyl špaček!” řve pan Šamla
a vpadá do dveří. “To nebyl špaček, zrádcové!”
Pan Šamla škrtí strávníka Pauzičku a špaček, oči
jako korálky, vyhazuje kousky mrkve z klece. Před
okresním soudem dostal pan Šamla pro přestupek
lehkého ublížení na těle dva dny podmíněně.
Doma má špačka a je to takový nadaný špaček.
Píská: “Má sladká Havaj!”. Ale jak začne, paní
jde, setře slzu a hodí hadr na klec.
SALOME
“Jemine, paní, že to taky jednou tak neuděláte
jako já!” povídá stará paní Tepichová. “Helejte se,
já se vám přiznám! My nejdeme se starým nikam,
jak je rok dlouhej. Ale užijeme. Nejdeme nikam,
ale užijeme spolu-o jé!” A zatímco stará Tepichová vypravuje, paní Pucová, dobrák, poslouchá ja
ko dítě.
“Já sí vždycky před odpolednem uklidím, a když
starej přijde a je po večeři, počkám tu chvilku do
tmy. Pak naleju petrolej - ale ne plnou lampu. To
už já mám tu mírku ve voku. Von sedí v kuchy
ni, já si vemu ty nedělní šaty, přes ramena si ho
dím ten žíhanej ubrus a - helejte se, paní, já se
vám přiznám : tančím! Já vám říkám - jako ta Sa
lome! Von si začne pískat a já tancuju! U lampy
se trošíčku přitáhne knot, poněvadž vono je všecko
pak tak tlumený. Starej si tlumeně píská, kredenc
vám vrhne takovej stín a lampa pomalu dohořívá
... a to už mám dycky tak vodhadnutý, kdy tak
dohoří. A vidíte,” ukončila stará své vyprávění.
“Stačíme si, nějakej ten krejcar uložíme - a máme!
Starej se drží doma!”
Paní Pucová poslouchá zamyšlena: “A kolik, ří
káte, paní, že má bejt toho petroleje?” — “Docela
malá mírka!” — “A žíhanej ubrus přes ramena?”
— “Jo!” — “A co jako má starej přitom pískat?”
— “Ale jemináčku - co dovede! A co von bude holt
pískat, to vy koukejte tancovat!”
Paní Pucová, no nic ve zlém, je takovej dobrej
bulík důvěřivej. “Víte,” šeptá, “von můj taky nejni
zleji Ale semhle tamhle se přece rád napije a to

inscenacím Emila F. Bu
riana. Burianova “Manon Lescaut” zůstala na
špičce pražských diva
delních inscenací i po
Burianově zatčení. Benelliho "Chvála
bláznov
ství’" byla v nejlepších
tradicích burianovského
divadla.

Umělecká
tragédie
přišla s návratem Emila
F. Buriana z koncentrač
ního tábora. S výjimkou
Hrubínovy "Jobovy no
ci” a fascinující verse

Shakespearovy milostné
tragedie "Romeo a Ju
lie” v moderním pojetí,
jeho divadlo žilo buď
z minulosti, která neby
la příliš aktuelní, nebo
z přítomnosti, která by
la veskrze odpudivá.
Alena Urbanová říká
o této neslavné minulosti
toto :

"Divadlo D 34 se však
přece cestou třiceti let
zamžilo a rozptýlilo té
měř do ztracena. Vytvo
řila se iluze o kontinuitě
předválečného Déčka a
toho divadla, které dě
lal Burian na začátku pa
desátých let.
Mohla se utvořit pro
to, že estetický názor oněch let nedbal ve sku
tečnosti jednoty tvaru a
ideje, spokojoval se for
mulací idejí, záměrů, cí
lů. Tato iluze platí do
sud - jakoby
poválečný
vývoj divadla a Buriana
byl pouze hladkým po
kračováním vývoje před
válečného, pouze novou
fází stejného zápasu . . .
Skutečnost je však taková, že v oblasti novo
dobého českého divadla
(Pokračování na str. 6.)

pití ho pak drží venku. A když říkáte, že se vám
přitom drží muž doma - paní Tepichová, esli to bu
de něco platný, já vám budu vděčná - tolik vám
budu vděčná . .."
Když přišla domů, paní Pucová nalila do lampy
jen tak malou mírku a přitáhla knot. Sotva stačila
vybrat ubrus, přišel pan Puc. I dala mu večeři.
“Pískej,” zašeptala, když povečeřel. “Pískej - jsem
Salome!” Pan Puc vytřeštil oko. Není to tak zlý
člověk, pan Puc. Ale tenkrát měl takový zlý kukuč
- a pak ovšem, když ho to popadne, tak ho to drží!
Pan Puc se vrátil pozdě v noci a docela namol. A
rovnou k Tepichovům a tluče na dveře.
“Vy,” provolává pan Puc, “vy jste mi zkazili že
nu. Jen vylez, ty starej jezevce, vylez, a já budu
tančit! Já ti zatancuju, hernajs! A co ta tvá Salome? Vylézt nechce a jiný navádí, co'? Já vám dám
staženej knot!” Není zlý člověk, pan Puc. Ale když
ho to drží - to je přece jen nejlepší přivést stráž
níka.
Pana Puce odvádějí a paní pláče. Lampa tak po
malu dohořívá, kredenc vrhá svůj dlouhý stín, knot
je trošíčku přitažen - a paní pláče.

O HLAVĚ MEZI DVEŘMI
Šťastná manželství jsou si podobna jako vejce
vejci. Ale nepovedené je svým způsobem každé
zvláštní. Hostinský Jedlinka se oženil s vdovou Upejpavou a teď sedí ve výčepu a teskně rozjímá :
“Neměl jsem to dělat.”
Vstoupil jistý pán Vosáhlo a poručil si pivo. Se
dí tu sám, poněvadž hostinský Jedlinka je smutný
hostinský a smutnému hostinskému se hosté vyhý
bají. Ale pan Vosáhlo není zdejší a neví o tom.
Hostinský přinesl pivo a usedl vedle hosta. Téže
chvíle se otevřely dveře kuchyně a vyhlédla odtud
hlava hostinské. Hostinský upřel chtivé oko na hla
vu mezi dveřmi a pan Vosáhlo znepokojeně sebou
zavrtěl.
“Co by se mi tak mohlo stát?” mumlá ponuře hos
tinský Jedlinka a přitáhl si židli. “Co myslíte, pane,
že by se mi tak mohlo stát - kdybych tak po ní
skočil a popadl ji za pačesy?” Host Vosáhlo neklid
ně naslouchá té podivné řeči a hostinský Jedlinka
naléhavě domlouvá : “Totiž podle zákona, myslím co by se mi stalo podle zákona ... Co říkáte?” Žen
ská hlava mezi dveřmi zaječela : “Už se zasejc ra
díš, jak na mne?”

Náměstí Krále Jiřího
Ota

Šafránek

Jsme na náměstí krále Jiřího
vedu vás vlnobitím
jemně to s námi kymácí zde dole
už dávno stali jsme se sasankami
vlny duní o naše prsa
promývají nám vlasy
vysoká vlna běží podle domů

Vy myslíte : je tichá noc
zde na náměstí krále Jiřího
zde pod náměstím hvězd
Pozor na správný čas
Mezi šansonem Evy Pilařové
a provoláním Fidela Castra
jdou přesné pokyny, jak zavařovat reveň
z boku zahřmívá Haydri

Módní přehlídka v Lucerně
krach burzy v Amsterdamu
Každým vdechnutím upíjím
něčí tvář nebo vraždu
setkání státníků, symfonii c moll
ale ještě nerozeznám jak chutná
velmi krátká vlna z okruhu Praha 1
depeše vyslanců
a záře po výbuchu

Pozor vypněte vysílače
vzduchem pospíchá vzdech
co odedávna bloudívají světem
rozhrňte vlnobití
jediná depeše dnes musí doletět
Miláčku, vrať se, abych ti neumřela

Jdou přesné pokyny, jak zavařovat reveň
Striptease na Bowery
a papež něco říká
Má vlaštovko, tak průzračná a chabá
jak bys tam trefila?

Jsme na náměstí krále Jiřího
vedu vás vlnobitím

Vy myslíte: je tichá noc
zde na náměstí krále Jiřího
zde pod náměstím hvězd.

Panu Vosáhlovi přišlo jaksi úzko : “Zaplatím . .
šeptá. Ale hostinský zdvihl ruce a těžce stlačil hosta
na židli. “Co byste už platil - jen poseďte ... Jářku
co by se mi tak stalo? Co myslíte? Tak hernajs,
pijte - copak nepijete?” .
Pan Vosáhlo se napil, těžce polykaje. Hostinský
vrhá chtivý pohled ke kuchyni, ale je vidět, že se
bojí, aby mu host Vosáhlo neutekl. Potom si přitáhl
židli ještě blíže. Zašeptal prosebně : “Kdybyste byl
tak hodnej - a křiknul tam na ni... bazilišku!...
Anebo třeba - ale ne .... Bazilišku je nejlepší'” Host
Vosáhlo si utírá pot s čela a hostinský naléhá:“Křikněte : Bazilišku! Křikněte tam na ni : Bazilišku, kou
kej, cos udělala z hodnýho mužskýho! Jo?”
“Pusťte mne!” sténá pan Vosáhlo. “Zaplatím a
půjdu! Ta paní mně přece neublížila!” Hostinský
zesmutněl: “Tak vy nechcete?” Potom potřásl hla
vou : “Tak vám neublížila, co? Tak vy držíte při
ní?” — “Nedržím,” sténá host Vosáhlo, ale hostins
kému Jedlinkovi se zalévají oči krví. “Vám ne
ublížila - podívejme se! A mně taky neublížila, co?
Mně taky ne?”
“Nevím!” odpovídá Vosáhlo naříkavě. “Neznám
ji . . . Esli vám ublížila, sám se s ní vypořádáte ...”
Hostinský zbrunátněl. “Sám!” vzkřikl divoce. “Všech
no jen já sám ... A vy si tu budete sedět, pít pivo
a koukat se na mne ... Moc pěknej host...Náramnej host...” A hostinský rozpřáhl ruce : “Dycky jen
všecko já sám . . . Jemu neublížila - tak copak by
von křičel bazilišku - co? A já jsem vám každýmu
fuk ... Se mnou se může všechno?”
Hostinský otlouká páně Vosáhlovu hlavu o stůl,
provolávaje : “Mně taky neublížila? Mně taky ne?”
Ženská hlava mezi dveřmi ještě chvilku pokoukala
a pak se nedbale odvrátila a zmizela v kuchyni.
Šťastná manželství jsou si podobna jako vejce
vejci. Ale nepovedené je každé svým způsobem
zvláštní...
Z nového vydání “Soudniček”, Edice humoru a
satiry, Praha 1963.
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K 45. výročí Československé republiky

Za negativní stanovisko
(Pokračování se str. 4 )

všemu našemu lidu. Skála, na které Nejedlí, Šollové úřadu podle sekce 101 a
a Drdové, mrtví fyzicky- nebo duchovně, chtěli po 23 správního trestního
stavit svou církev kulturní třídní diktatury, poma zákona a za místo poby
lu a jistě puká. A to vše se děje v době, kdy ko tu mu bylo určeno mís
munistický mocenský monolit se rozpoltil na dvě
' nepřátelské poloviny, ruskou a čínskou, a kdy ne to mimo území pražské
diocéze . .."
Výsledky komunistického panství, panství cizin dostatek potravin nutí Sovětský svaz i Českosloven

28. října 1963, v den čtyřicátého pátého výročí
zrození Československé republiky, kdy jsme opět
vzali do svých rukou správu svých věcí, kterou
jsme si dobyli již v devátém století, vzpomíná Ra
da svobodného Československa dob dobrých i zlých,
jimiž jsme prošli.

ců, poněvadž je řízeno z ciziny a prováděno podle
ideologie, jež je cizí tradici našich národů, dá se
vyjádřit v několika větách asi takto : komunistům
se v Československu podařilo všecko, co bylo lze
vykonat jménem třídního záští a nenávisti, a zkla
mali ve všem, k čemu je třeba lásky k lidu a k
národu. Podařilo se jim nahnat statisíce nových pra
covníků - zvláště žen - do výroby a tím zvýšit někte
ré výrobní číslice, nepodařilo se jim však dát lidu
slušnou životní úroveň, poněvadž plody práce se vy
vážejí do Sovětského Svazu a do celého světa na
podporu sovětských imperialistických cílů. Komunis
té zničili všecka dělnická práva a vzali tak dělní
kům lásku k práci, což se projevuje ve velkém absentismu a ve výrobě zmetků. Komunistům se po
dařilo ukrást rolníkům půdu, nepodařilo se jim však
- přes očividné technické výhody hospodaření na
velkých plochách - zajistit zásobování obyvatelstva
potravinami. Komunistům se podařilo zanesením
třídního boje i do škol snížit úroveň výchovy uči
telů a žáků, otrávených indoktrinací komunistické
zastaralé ideologie, neuměli však zamezit, aby na
školách, zejména vysokých, nevřela nenávist ke ko
munismu i mezi profesory a žáky privilegovanými.
Komunistům se podařilo pod heslem třídního boje
přepsat naše dějiny i dějiny naší literatury a jiných umění a vyloučit z nich ony humanitní ideje,
které od věků byly naší chloubou, podařilo se jim
to s takovým výsledkem, že se proti nim sami spi
sovatelé a umělci, tolikrát do své spolehlivosti pro
věření, v pravém slova smyslu bouří. Nemá smyslu
pokračovat ve vypočítávání známých věcí, tím spí
še, že existence drátěných překážek a minových po
lí na československých hranicích ukazují, co sami
komunisté o své oblíbenosti u československého li
du soudí.
Přes všecky tyto tragické zjevy nejsme v den
dnešního výročí škarohlídští. Hospodářský bankrot a
zločinné vykonávání i třídní “spravedlnosti” musel
nedávno doznat i stalinovec Novotný, marně se sna
žící přesunout svou odpovědnost na jiné. Komunis
tická ideologie konečně dohrála svou roli i mezi
vzdělanci, vychovanými na komunistických školách,
a při svém anachronistickém počínání je pro smích

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Starostou Tělocvičné
jednoty Sokol New York
byl zvolen Vlad. Slavík.
— Vedoucí čs. delegace u
ACEN dr. J. Lettrich měl
projev o situaci ve střed
ní a východní Evropě v
klubu Kiwanis ve Stanfordu v USA.
— Prof. K. B. Jirák byl
na zájezdu v Israeli.
— M. Matušiak byl po
výšen na velitele perutě
v Kanadském královském
letectvu.
— Podle zprávy listu Wa
shington Post byl Michal
Šumichrast jmenován ře
ditelem
hospodářského,
odboru Národního sdru
žení stavitelů v USA.
— Politický komentátor
torontského “Telegramu”
Lubor Zink získal opět
Bowaterovu cenu pro no
vináře ve výši 1.000 dola
rů a to za sérii článků
“Nedokončená revoluce”,
jež vystihuje zápas mezi
Východem a Západem.
— Ing. B. Velan z Montre
aly promluvil na schůzi
Kanadské legie o “Moder
ních metodách průzkumu
vesmíru”.
— Jednota čs. baptistic
kých žen v USA měla 40.
jubilejní zasedání. Před
sedala K. Hudáčková.
— Socialistická interna
cionála mládeže vydala ve
Vídni česky svůj “Socia
listický program pro střed
ní Evropu”. Předmluvu

napsal dr. R. Luža.
— Čs. národní rada ame
rická poslala americkému
zástupci v OSN Adlai Stevensonovi a členům US
kongresu memorandum o
nutnosti rozšířit dekolonisační proces i na sovět
skou mocenskou sféru.
— Na letním universit
ním táboru hudebníků v
Interlochen,
Michigan,
měla velký úspěch 211etá H. Tučkova z Houstonu v Texasu. Hraje na
housle, piano, flétnu, kla
rinet, fagot, trubku, trom
bón, francouzský roh a
violu a byla mezi osm
nácti vítězi jednotlivých
soutěží.
— Sdružení českých škol
v Chicagu pořádalo 6
října oslavu stého výročí
založení českých škol v
Chicagu.
— Pozůstatky loni zesnu
lého dr. J. Hlávky, byly
nyní převezeny z Ma
roka na hřbitov y Chartrettes u Paříže.
— Slovenská
národná
škola v New Yorku osla
vila 50. výročí založení.
— Dva vojíni čs. armády,
Václav Javůrek a Milos
lav Resl, se zmocnili u
své jednotky nákladního
auta a odejeli s ním smě
rem k hranicím. Hranice
přecházeli pěšky, při čemž
na ně byla zahájena pal
ba z kulometu. Dostali se
však na rakouské území,

sko, aby se utíkaly o pomoc, finanční i potravino
vou, ke státům tak zvaně kapitalistickým.
Všecky tyto okolnosti dávají nám nové možnosti,
na které musíme být připraveni. K této přípravné
práci voláme lidi dobré vůle, ať již jsou doma ne
bo v exilu. Je čas zapomenout na staré spory, je
čas si podat ruce, je čas zvednout hlavy ve víře,
že nikdy nebyla noc tak dlouhá, aby po ní nepřišel
den.
Washington, D. C., říjen 1963.
Rada svobodného Československa

Osud biskupů
Další propuštěný bis
kup Zela byl auxiliárním
biskupem druhé české
arcidiocéze v Olomouci.
Diocéze je dnes spravo
vána kapitulním vikářem.
Biskup Hlad (neuznaný

PROČ ZEMŘELO BURIANOVO DÉČKO
(Pokračování se sír, 5)
je tradice D 34 i tvůrčí
osud E. F. Buriana nejťážnější, nej těžší obětí
období dogmatismu, kdy
normativní estetika vy
mezila striktně a falešné
rozsah prostředků realis
tického třmění . . .
Oběť víc než dobro
volná - Burian se nebouřil, naopak pomáhal vy
datně tuto formu tvořit,
formulovat a prosazovat,
dobývaje marně svému
divadlu touto cestou ve
doucího postavení . .
Jsou to vážná obvině
ní, ale podle naší zku
šenosti jsou to obvinění
pravdivá. E. F. Burian
byl jeden z nej výrazněj
ších otroků ždanovské
kulturní linie. Mnozí her
ci a divadelníci se veřej
ně vyslovovali pochybo
vačně o jeho duševním
zdraví.
Burian se zřejmě- stai
obětí svého snu. který
skončil úplnou umělec
kou porážkou. Alena Ur
banová o tom píše :
"Burian sváděl na začátku padesátých let u-

16. září 1933 - pr.) ku
latým tvrzením, že odkaz
kdysi slavného Déčka je
stále živý. Není. Mezi D
34 a dneškem stojí pa
desátá léta, jiné divad
lo. s názvem Armádní
umělecké, zmateni poj
mů. odtržení ideje od
tvaru dovedené tehdy až
ab absurdum stále ještě
nepřekonané
množství
předsudků. Odkaz D 34
neožije dříve, dokud se
ho - nepřestaneme bát..."
Pravdivější slova ne
mohla být napsana. Dílo
E. F. Buriana bylo vytvořeno ve vzduchu prv
ní republiky, v ovzduší

svobody, která ponechá
vala plné rozvití rebe
lujícím. duším. E. F. Bu
rian byl rebelant jak na
jevišti tak v soukromí.
Provozoval svobodné a
avantgardní divadlo
před válkou, něco, co
mu nebylo dovoleno pro
vést po vítězné socialis
tické revoluci.
Divadlo takové, jaké
pěstoval Burian v letech
buržoazní svobody, ne
mělo místa v letech "so
cialistické revoluce".
Mistr divadla se stal v
jistém smyslu obětí té re
voluce, již odjakživa hlá
sal.

režimem) je auxiliarním
biskupem
litoměřické
diocéze, jejíž biskup, dr.
Trochta, byl odsouzen
na 25 let žaláře v roce
1954 a v roce 1960 pro
puštěn na svobodu.
Biskup Ján Vojtaššák,
hlava spišské diocéze,
byl prý před několika le
ty propuštěn na svobo
du. avšak pak znovu uvězněn. O čtvrtém pro
puštěném biskupovi Kar
lu Skoupém nebyla nikdy
vydána úřední zpráva.
Pravděpodobně
nebyl
nikdy obžalován a sou
zen, nýbrž internován.
FEC
PO JIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

Jeho osobní osud a
osud jeho divadla doka
zuje, že ani rebelové ne
mohou žít a tvořit bez
osobní a umělecké svo
body, což je věc, kterou
právě dnešní českosloven
ský diktátor tak vehe
mentně popírá. vm/FEC

3 PROC. ÚROKU
Článek Aleny Urba
nové končí zcela pravdi
vě a realisticky’ :
"Proti všem zvyklos
tem nevyzni tedy jubi
lejní článek (Burianovo
divadlo zahájilo činnost

kde požádali o asyl.
— Na letišti Gander v
Kanadě požádali o asyl
tři čs. občané, kteří se
vraceli z Kuby do Čes
koslovenska.
— 3. října zemřel v New
Yorku ve věku 77 roků
bývalý čs. generální konsul v New Yorku Jan kyjovský.
— Bývalý povereník ing.
Pavel Blaho oslavil v USA
šedesátku.
Č/ČS/AL

Opravdu se vyplatí šetřit uE.S.& A. Savings Bank.
Dostanete 3% úrok ročně ze svých peněz (až do £3.000)
a stoprocentní služby po celý rok. Kluby a jiné nevýdě
lečné organizace dostávají 3% úrok ročně z vkladů do
£3.000 a 11/2 % úrok z vkladů nad tuto sumu.
“Skotské" (Scottie) pokladničky jsou k dostání za 1/ve všech pobočkách E. S. & A. Banky. Děti je dostanou
zdarma při otevření účtu.

NEJLEPŠÍ BANKA PRO CELOU RODINU —

ES & A SAVINGS BANK LT D.
(Incorporated in Victoria)

The English Scottish & Australian Bank Ltd.
ŠETŘTE DNES NA ZÍTŘEK............

............. UKLÁDEJTE U E. S. & A. BANK
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V uveřejněném dopise po návratu z ČSSR píše
šťastný návštěvník z Austrálie : “husa stojí 26 Kčs,
lidé chodí slušně oblečeni, sem tam nějaká ta fron
ta, ale ne mnoho”. (HD 21, str. 4, pr.)
a/ Mám zde vážní lístek prodejny MASNY - 1 kg
hovězí zadní 24 Kčs. Podle oficielního kurzu i podle
průměrné mzdy je cena hovězího třikrát vyšší než
v Austrálii. Počítáme-li váhu husy jen 4 kg, stál
by kilogram husy asi čtvrtinu ceny hovězího. Kde
viděl pisatel ty husy prodávat, nebo myslil cenu
26 Kčs za 1 kg?
b/ Slušné oblečení : přes vysoké clo na obnošené
šatstvo jsou naši příbuzní nadšeni - podobný mate
riál není prý, k dostání, ani v Tuzexu ne.
c/ Nějaké ty fronty, ale ne mnoho. Zpráva z Pra
hy : fronty jsou zde na všechno, i na klosetový pa
pír, který přijde do obchodu přibližně jednou za
půl roku. V lidovém humoru je fronta “socialistic
ký postoj k distribuci”.
Zbývá otázka : jsou spolehlivější zprávy lidí, kte
ří tam žijí, anebo turistické dojmy australského kra
jana, který viděl Československo z auta? Who is
fooling whom?
Korunou všeho je tvrzení pisatele, že domů mů
že jít každý, kdo nikoho nezabil, nebo nepoškodil
republiku.
Sotva kdo z nás spáchal vraždu, ale kdo může
říct, že nepoškodil republiku? Nic není relativněj
šího, než komunistická justice. Snad mezitím náš
krajan četl o osvobozeni Slánského a jiných, od
souzených za zločiny nespáchané. Chudáčkové, ne
mohli se z toho osvobození radovat - byli už dávno
popraveni!
- - v - - n, Sydney.

K 28. ŘÍJNU V AUSTRÁLII
Snad poprvé od roku 1948 nabývá letošní 28. ří
jen zvláštní význam a to jak pro naše doma, tak
pro nás exulanty ve světě. Bylo jedním z prvních
úsilí komunistů po uchvácení moci znehodnotit, neli přímo zprovodit ze světa, smysl 28. října, symbo
lu svobody. Nepodařilo se jim to. Naopak, národ
se k 28. říjnu vrací a přímo si vynucuje, aby ten
to den svobody byl vrácen tam, kam patří: na prv
ní místo v kalendáři dějin Čechů a Slováků. Také
my exulanti budeme oslavovat letošní 28. říjen v
pozměněné náladě. Všechna ta slova o vrácení svo
body domovu, o shledání atd., jak se jimi naše
projevy o každém 28. říjnu vyznačovaly, nebudou
snad letos poprvé znít jako nabubřelé fráze či zbož
ná přání, nýbrž budou výrazem naděje, podložené
nynějším vývojem událostí doma. Bylo by předčas
né být nadměrným optimistou, avšak není už tře
ba být resignovaným pesimistou. Něco se doma urči
tě děje. A toto dění nesmí zůstat nám, exulantům,
lhostejné. Nesmí nás nechat v situaci, v jaké exil
ve vztahu ke svému poslání a v odpovědnosti vůči
domovu nyní je. Roztříštěnost našich řad, hádky,
nezájem jsme si mohli dovolit v době, kdy možnost
změny doma byla hrozně nepravděpodobná. Tato
možnost však náhle nabývá reálnou podobu. Uvě
domme si to a jednejme dle toho! Vytvořme ro
zumnou jednotu, o níž by se domov dozvěděl a kte
rá by mu byla vzpruhou v jeho nastoupené cestě
k svobodě. Začněme zde v Austrálii a buďme tak
příkladem všem ostatním!
Josef Vaněk, tisk. ref. Ústředí II.
PROHLÁŠENÍ K PROHLÁŠENÍ
Prohlášení místopředsedy Čs. klubu v Brisbane S.
Pokorného v HD ze 14.10. 1963 nevysvětluje a ne
odvolává články, uveřejněné v novinách sudetských
Němců. Reportáž v Sudentendeutsche Zeitung a
Volksbote o přímých projevech a jednání na schů
zi je velmi kompromitující a rozhodně neslouží čs.
věci. Bránit se obhajobou činovníků Čs. klubu v
Brisbane je nevěcné, neboť oni nic nepřipravovali
a nenesou odpovědnost. Také ujišťování o jednotě
a důvěře je nutné přijímat s reservou, protože kdo
svolá z osobní ambice schůzi, aby rozložil exil, ne
má právo se ohánět “snahou o jednotu”.
V. Janšta, Adelaide

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT
srdečně Vás
zve na

TANEČNÍ
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Australský pohár v kopané

Dopisy redakci:
BLAHOBYT V ČESKOSLOVENSKU

DOMOVA

Letošní sezóna byla pro čs. kluby v Austrálii zatím nejůspěšnější. Praha vyhrála sydneyskou ligu
a probojovala se do semifinále Australského poháru. Slavia skončila v Melbourne čtvrtá a v Austral
ském poháru se dostala až do finále (výsledek finálového zápasu s Polonií nebyl v době psaní toho
to článku ještě znám).
Pokud se Prahy týče, její zásluha na vzestupné úrovni kopané v Austrálii je nesporná. Byla to její
iniciativa, která způsobila první příliv evropských hráčů, bez nichž by byl v australských podmín
kách dosavadní pokrok nemyslitelný. Melbournští Čechoslováci musili čekat na pořádnou kopanou o
něco déle, ale i oni se dočkali. Každý z nich by měl být vděčný nynějšímu vedení klubu, které dalo
dohromady mužstvo, jež dává ztýraným fanouškům zapomenout na dřívější mučednická léta.
Australský pohár letos odhalil jednu překvapující věc, že totiž sydneyská kopaná pokulhává za melbournskou. Apia v zápase se Slavií prakticky neexistovala a průměrný výkon Polonie stačil na dvoubrankové vítězství nad Prahou.
Hosté snížili před koncem zápasu z pokutového ku
SLAVIA MELBOURNE — APIA SYDNEY 3 : 1
Mužstvo Slávie podala v tomto zápase výkon, kte pu. Zápas se hrál za neustálého deště a vidělo jej
rý rozehřál srdce každého pravověrného příznivce pouze 2200 diváků.
kopané. Výsledek neodpovídá průběhu hry, proto
JUVENTUS ADELAIDE — SLAVIA 0:2 (0:1)
že Apia se takřka nedostala k míči a zasloužila pro
V adelaidském zápase nepodala Slávie ani zdale
hrát alespoň o pět branek. Oporou mužstva Slávie ka tak dobrý výkon jako proti Apii. Je těžké říci,
byly opět zadní řady, v nichž se těžko hledá nej do jaké míry to omlouvá umělé osvětlení a do ja
lepší hráč. Je pravděpodobné, že je “zadek” Slávie ké míry to vysvětluje “hurá fotbal” adelaidských
nejlepší v Austrálii. V útoku hrál hlavně v první Italů. Domácí mužstvo Slávii prvních 20 min. ška
půli znamenitě McCorquondale, který chvílemi při redě zatápělo a branka hostí ušla několikráte je
pomínal píseckého Říhu. Také Harper a McMeecham nom se štěstím pohromě. Po dvaceti minutách se
si uhráli svoje. Poměrně slabě zahráli jenom McCol- hra vyrovnala a Slavia pomalu získala převahu, kte
gan a Palmer. Branky Slávie vstřelil McMeecham. rou nakonec vyjádřila brankami Palmera a McPalmer a Harper, za hosty Giacometti.
Meechama.
PRAHA SYDNEY — HELLENIC BRISBANE 5 : 2
POLONIA MELBOURNE — PRAHA SYDNEY 3 : 1
V druhém kole Australského poháru zahrála Pra
Praha připravila Čechoslovákům v Melbourne trp
ha hezkou kombinační kopanou. Praha sice ovlá
dala celý zápas, ale byli to hosté, kteří se ujali ké zklamání a její výkon neodpovídal pověsti, kte
“padáčkem” vedení v 41. minutě. Pak přišla ke slo rá jí předcházela. Jenom průměrný výkon melvu Praha třemi brankami Scheinfluga. Čtvrtou k bournských Poláků stačil k snadnému vítězství, o
nim přidal Tristram, když obešel celou obranu Ře němž nebylo během zápasu nikdy pochyb. Porážka
ků. Střelcem poslední branky Prahy byl Badaracco. Prahy by byla ještě těžší, nebýt darovaného poku
tového kopu, který Scheinflug proměnil v jedinou
branku hostí.
ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
V mužstvu Polonie vynikli Jurecky, Jankowski,
Při zápisu žactva dne 19. října 1963 se přihlásilo Zientara a Janczyk. V slabém celku Prahy zahráli
do čs. školy 40 dětí. Po dohodě s rodiči bylo vyučo ještě tak nejlépe obě spojky Tristram a Scheinflug,
vání stanoveno na každou sobotu od 9.30 do 11.30 zatím co Gauto na levém křídle vypadal chvílemi
hod. dopoledne. V té době se mohou dodatečně za až patheticky.
psat další děti. Vyučuje se v Technical Teachers’
College, 11 Glenberview Rd., Toorak.
Čs. škola STOP PRESS : Finále “Australského poháru” se bu
de opakovat! První zápas Slavia-Polonie skončil nerozhodně 0:0.
Vija Vetra
Po více než ročním zá
PAMATUJTE NA PŘEDVÁNOČNÍ INZERCI!
mořském turné se vráti
la do Austrálie známá lo
HD VYJDE 11. a 25. LISTOPADU A DVOJČÍSLO
tyšská tanečnice, choreo
16. PROSINSE 1963
grafka a majitelka taneč
ní školy Vija Vetra. V
Melbourne uvede čtyři
DODÁME KAMKOLI
představení moderního ba
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
letu, flamenko a indic
kých tanců v National
Cena za 26 ozs láhev
Theatrette, Toorak Ra.,
běžná
NAŠE
South Yarra a to ve dnech
"CR OWN CHAK IER ”
30. a 31. října a 1. a 2.
.5% skotská whisky
48/6
29/6
listopadu. Jejím partnerem na těchto představeních
bude brazilský tanečník Antonio Rogrigues. Předpro 707 importovaná
“CORTEL”
dej vstupenek : Allan a Brash.
Taneční škola pro děti i dospělé
francouzská brandy
27/3
19/6
97 Bay St., Brighton. Vic., tel. 96 - 2741
70% importovaná
“CORTEL-GOLD MEDAL”
francouzská brandy
28/9
21/LETOVISKO “ŠUMAVA”
70% importovaná
Locke’s Way, blíže Belgrave South
“CO MBEAU”
srdečně zve všechny krajany na
francouzský cognac
47/29/POSVÍCEN SKOL'
“ C OMBE AU”
70%o importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
31/“ O LD S TURT”
kterou pořádá v neděli dne 17. listopadu 1963
jihoaustrlská brandy
21/16/9
Začátek 3.30. odp., konec v 11.30
Ceny
všech
druhů
vín
a
likérů
sdělíme
na
po
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
Posvícenské koláče a jiná jídla a pití
dáme též pivo.
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
JOGURT
MELBOURNE
Smetana
(nezahušt.)
Volejte 314 - 6281
Sýry - Tvaroh
Vždycky žádejte
jen to nejlepší:

TANEČNÍ ZÁBAVU

ZÁBAVU

KTEROU POŘÁDÁ NA UKONČENÍ SEZÓNY

v sobotu dne 2. listopadu 1963
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN

Farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty. Ltd.

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants

104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin

—
LIKÉROVÁ LICENCE —
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.

85 City Road,
South Melbourne
Tel. 62 - 4682

Jméno : ................................................................................

PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ:
34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)

PŘEDPLATNÉ?

Adresa : ..............................................................................

-8-

HLAS

Řídí

Karel

Janovský,

DOMOVA

28.10.1963
SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

Mnichov

Kanada a Innsbruck zkrátily čs. hokejistům přestávku

Hokejová liga v Československu
Vyvrcholením úsilí všech amatérských hokejistů bývá každoročně světové mistrovství nebo zimní
olympijské hry. Stejně tak je tomu i tentokrát, kdy dokonce vrchol se dostaví o nějaký ten týden
dříve, neboť IX. olympiáda v Innsbrucku začne už 29. ledna. Proto také sezóna ledního hokeje
v Československu byla zahájena o 10 dnů dříve než předešlá léta a honba za mistrovskými body
už ve středu 2. října. Jak už naznačily první zápasy, jsou největšími uchazeči, o titul mistra re
publiky i tentokrát hokejisté ZKL Brna.
Očekává se, že 1. čs. hokejová liga bude mít letos neobyčejně dobrou úroveň, neboť přední hrá
či se jistě vynasnaží, aby byli zařazeni do representačního teamu, jehož generální zkouškou na olympijské hry v Innsbrucku bude od 9. ledna zájezd do Kanady, kde sehraje řadu zápasů. V týdnu
od vánočních svátků do nového roku se zúčastní spolu se Švédy a representačním teamem Kana
dy v Torontu turnaje, uspořádaného u příležitosti 50. výročí založení kanadské amatérské hokejo
vé asociace.

Po prvních čtyřech kolech 1. čs. hokejové ligy
mohou být funkcionáři čs. svazu spokojeni, neboť
většina kandidátů representačního dresu podala už
na začátku sezóny dobrý výkon, který je příslibem
k dalšímu vzestupu formy před olympiádou v Innsbrucku. V teamu mistra ligy jsou to obránce Potsch
a útočníci Bubník, Černý a Vaněk, kteří si jistě i
letos zajistí účast v národním mužstvu, ve Vítko
vicích je to opět rychlý Vlach, v Praze obránce Ti
kal a v Bratislavě centerforward Golonka, ve Stock
holmu tak postrádaný, a další a další.
Čs. nejvyšší hokejová soutěž se bude hrát stej
ným systémem jako poslední ročníky, tedy po 22
kolech bude prvních 6. mužstev bojovat o titul mistra
ČSR a kluby na 7. - 12. místě budou hrát o pořadí
a o sestup. Je zajímavé, že nejvyšší hokejová sou
těž se hraje nyní nepřetržitě až do 13. prosince, kdy
čs. národní mužstvo odjede do Kanady, pak bude
pokračovat v lednu třemi koly, a závěr ligy je na
plánován až na březen, tedy už po olympijských
hrách v Innsbrucku.

POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ
V posledním týdnu byla dohrána zbývající střet
nutí 1. kola Poháru evropských mistrů v kopané,
takže už je známo všech 16 účastníků dalších bojů
IX. ročníku této nejpopulárnější fotbalové soutěže
Evropy. Po pražské Dukle, Inter Milánu, FC Curychu, Dynamu Bukurešti a obhájci trofeje AC Milá
nu se kvalifikovaly i další teamy. Tak francouzský
přeborník AS Monaco zvítězilo nad AEK Atheny
7:2 a 1:1, - bulharský mistr Spartak Plovdiv pora
zil FC Tiranu 1:0 a 3:1,.- Borussia Dortmund vy
hrála nad Lyn Oslo 3:1 a 4:2, - Partizan Bělehrad
vyřadil FC Anorthosis Cypr 3:1 a 3:0, - švédský
IFK Norrkoepping zdolal nečekaně belgický Stan
dart Lutych 0:1 a 2:0, - Benfica Lisabon po remise
v Belfastu s místním Distellery 3:3 vyhrála odvetu
5:0, - Real Madrid třemi brankami maďarského exu
lanta Puškaše a dalších útočných hvězd di Stefa
na a Genta rozdrtil Glasgow Rangers nečekaně 1:0
a 6:0, - lucemburská Jeunesse Esch prohrála sice
1. utkání v Helsinkách s Haka 1:4, v odvetě však
zvítězila 4:0, - loňský soupeř pražské Dukly v PEM
Esbjerg z Dánska podlehl holandskému mistru Eindhoven 3:4 a 1:7, - maďarský Ferencvaros zvítězil
sice doma nad tureckým přeborníkem Galatasaray
Istanbul 2:0, prohrál však první utkání v Istanbulu
0:4, - a 16. účastníkem 2. kola PEM je polský Gornik Zábrže, který po vítězství doma 1:0 prohrál
ve Vídni s Austrií 0:1, vyhrál však třetí rozhodují
cí utkání (rovněž ve Vídni) 2:1.
ZLOBÍ VÁŠ OČI?

Bolí Vás hlava?

Noste brýle od OPT A!

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

Tabulka po 4. kole :
1. ZKL Brno (3 zápasy) 6 bodů, score 25:6: 2.
Sparta Praha (3 zápasy) 6 bodů, score 25:7; 3. Bra
tislava 6 bodů, score 21:11; 4. Jihlava 6 bodů, sco
re 20:12; 5. Pardubice 5 bodů; 6. Kladno 4 body,
score 21:21; 7. Plzeň 4 body, score 15:16; 8. Litví
nov 3 body; 9. Vítkovice 3 body; 10. Litoměřice 1
bod; 11. Chomutov 1 bod; 12. Zlín 1 bod. Zápas ZKL
Brno se Spartou byl odložen na 8. 11.

::

Fotbalová liga

Malý oznamovatel

Listárna

::

Zatímco fotbalisté 1. čs. ligy měli téměř 14-denní odpočinek, zasedala tzv. ústřední sekce čs. kopa
né, aby vyřešila několik problémů z dosavadních
zápasů. Velký rozruch způsobilo rozhodnutí anulo
vat výsledek zápasu Bohemians-Ostrava (4:3) ze 7.
září ve Vršovicích, kde došlo k nepěknému závě
ru, a opakovat utkání. Rozhodčí Fabše, který toto
střetnutí řídil (viz poslední číslo HD) má zastave
nou činnost na 6 měsíců, pomezní sudí Fencl na
1 měsíc nepodmíněně a stejně tak i instruktor utká
ní Maruška. - Po 14-denní přestávce měli pak čs.
fotbalisté znovu naspěch a v rozpětí pěti dnů se
hráli neúplné 8. a 9. kolo soutěže. Pražská Dukla
ponechala sice oba body v Bratislavě, přesto však
zůstává v čele 1. ligy.
Překvapením 8. kola byla vysoká porážka Ostrav v Prešově 0:4, - těsné vítězství Bohemians nad no
váčkem Motorletem Praha v poměru 2:0. - Tren
čín po exhibičním výkonu získal doma oba body
nad ZJŠ Brno (3:0), - Sparta Praha porazila fot
balisty Kladna 2:1, - Dukla Praha prohrála stej
ným brankovým poměrem na hřišti Slovana Bra
tislavy, - nováček Třinec podlehl doma mužstvu Ko
šic 1:3, a Slovnaft Bratislava ponechal body v
Hradci Králové (1:2).
9. kolo : Ostrava-Trenčín 0:0, - Kladno-Třinec 4:1, ZJŠ Brno-Sparta Praha 2:0, - Dukla Praha-Prešov
4:1, - Košice-Hradec Králové 2:1, - Spartak Praha
Motorlet-Slovan Bratislava 1:2.

Mezinárodní kopaná
V soutěži 2. ročníku Poháru evropských národů
zvítězilo mužstvo SSSR v Moskvě nad Itálií 2:0 (Italové hráli od 24. minuty 1. poločasu o 10 lidech,
neboť jim byl vyloučen levý křídělní útočník Pascutti) a v Dublinu podlehli Rakušané jedenáctce
Svobodného Irska 2:3 a po remise ve Vídni 0:0 by
li vyřazeni z další účasti PEN.
Anglie porazila XI. světa 2:1 (referát příště).
V Belfastu vyhrálo Severní Irsko nad Skotskem
2:1, v Bělehradě prohrálo Maďarsko s Jugoslávií
0:2, a v Kodani hrálo Dánsko se Švédskem 2:2.

DEBAKL ČS. KOŠÍKÁŘŮ
Čs. národní mužstvo ne skem 76:98, a Polskem
udrželo na XIII. mistrov 73:86 bodům a vyhráli s
ství Evropy v košíkové Vých. Německem 62:61,
mužů v polské Vratislavi Francií 79:72 a Finskem
krok ani s průměrnými 78:45 bodům, a nedostali
teamy starého kontinentu, se do závěrečných bojů.
neboť hrálo hlemýždím Konečné pořadí : SSSR,
tempem a bez jakéhoko Polsko, Jugoslávie, Ma
li konceptu a obsadilo až ďarsko, Bulharsko, Vých.
10. místo, což je nejhorší Německo, Španělsko, Bel
umístěni čs. basketbalistů gie, Israel, ČSR, Rumun
v dějinách tohoto sportu sko, Itálie, Francie, Tu
vůbec. Čechoslováci pro recko, Finsko, Holandsko.
hráli s Rumunskem 55:56, Rusové vyhráli mistrov
s SSSR 56:96, se Španěl- ství už po sedmé.

M. H. Cleveland: Díky za
výstřižky. — V. J. Berwyn:
Díky za výstř. a doporu
čení. Pozdravy jsme vy
řídili. — R. K. Mnichov:
Díky za zprávu. — B. A.
W. Perth: Díky za výstř.
— M. D. Potts Point: Zprá
vy došly až po rozeslání
21. č. — V. J. Adel.: Ručíme za to, že nám uveř.
dopisy došly, ale ne za
jejich obsah. — F. H.

29LETÁ SLOVENKA
hledá vážné seznámení za
účelem sňatku s Čechem
či Slovákem usedlým v
Austráli. Pište na adresu:
Zuzana
Rumanová, B.
Kidrica 24, l/III. Noví
Sad, Backa, Yugoslavia.
(Oznámení dává přítelky
ně v Austrálii).
Clayton: Díky za adresy.
— A. K. Fiji: Díky za
lístek.
HD

- Ve zkratce - — Tradiční Košický maratón, který patří k největ
ším podnikům světových vytrvalců, vyhrál tentokrát
Američan Leonard Edelen v novém traťovém re
kordu za 2:15:9,6 hod., náskokem 2:39,2 min. před
favoritem Rusem Popovem a Čechoslovákem Václa
vem Chudomelem, kterému stopli 2:18:2,6 hod.
— Nejlepší čs. sportovec r. 1961, brankář hokejové
ho mužstva Vítkovic a representačního. teamu ČSR
Josef Mikoláš, hrdina světového šampionátu v led
ním hokeji r. 1961 ve Švýcarsku, se do 31. prosin
ce neobjeví na ledové ploše. Mikolášovi byla totiž
v těchto dnech vedením Vítkovic zastavena činnost,
prý pro opakující se porušení oddílové kázně, ne
správný vztah ke kolektivu hráčů a pro zanedbá
vání povinnosti ligového hráče a representanta ČSSR.
Dva týdny předtím onemocněl Josef Mikoláš záně
tem pohrudnice a léčil se v ostravské nemocnici.
— V Lipsku došlo k mezinárodnímu střetnutí v po
zemním hokeji ČSR-Vých. Německo, které skončilo
těsným, ale naprosto zaslouženým vítězstvím Čecho
slováků 1:0.
— Za nej hodnotnější výsledek posledních dvou týd
nů považují čs. sportovní novináři vítězství čs. cyk
listů v mezistátním utkání s Východním Německem
na dráze v Lounech 9:6 bodům.
— U příležitosti 70. výročí založení nejslavnějších
čs. fotbalových klubů AC Sparty a SK Slávie Pra
ha došlo v Praze 'k utkání bývalých hvězd obou
klubů. Střetnutí, o které byl v Praze velký zájem,
skončilo nerozhodně 1:1. Vedení se ujali “rudí”
37. minutě, kdy pravý křídelní útočník Honza Ří
ha proměnil penaltu (byl předtím složen v trest
ném území maličkým Jezberou), - Slávie vyrovna
la v 80. minutě “benjamínkem” 40-letým Ždárským.
Nejstaršími hráči střetnutí obou letenských rivalů
byl brankář červenobílých Plánička (59 let), levá
spojka Sparty Olda Nejedlý (54 let) a Tonda Puč
(56 let).
— Ve fotbalové soutěži Poháru veletržních měst de
klasoval čs. zástupce ZJŠ Brno doma švýcarský
klub Servette Ženeva 5:0, a má tak už téměř jistou
účast v 2. kole bojů o trofej.

THE

AMERICAN
TAILORS
★
50 Bourke Street
Melbourne, C. 1
Telefon 32-2245

VEDOU V PÁNSKÉ MÓDĚ

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

