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ZROZENÍ NOVÉHO STÁTU

Malajsie opravdu existuje
Dnešní světová situace není k smíchu. Lídé umírají na Borneu a na Kypru, že být pochyb, že "Ma
ve Vietnamu, Laosu, Kongu, na Středním východě i jinde a často ani lajsie je výsledkem svo
pořádně nevědí proč. Jiní lidé hnijí v žalářích a koncentračních táborech bodné vůle svých obča
komunistického světa, Jižní Afriky, Kuby, Ghany a v zemích všech těch nů”.
přikrslých diktátůrků, kteří tak bohatě zamořují naši zem. Ještě jiní, a tato
Je to výsledek téměř
skupina zahrnuje velkou část obyvatelstva, alespoň hladovějí. A ti, co ne neuvěřitelný.
Samotná
umírají, ani nehnijí, ani nehladovějí, se těší vyhlídkou na náhlou nukleár Rahmanova "strana” je
ní kremaci.
vlastně nesourodou koa
I tento pohřební tanec moderního světa však má své světlé body, jenomže licí malajských nacionačlověk se musí hodně dobře dívat, aby je našel.
listů s čínskými a indic
ské sdružení” a "Malaj kými obchodními zájmy.
Zrození Malajsie
Přes všechny potíže a
A celá Malajsie vypadala
porodní bolesti a s urči
Malajsijský minister ský indický kongres”, do
tými výhradami je jed ský předseda však šel stalo 57 procent všech od svého začátku ještě
ním z nich nová federace svou vlastní cestou. Vý hlasů. V samotném Ma nesouroději.
lajsku získalo ze 104 mož
Sukarnova zásluha
Malajsie.
sledkem bylo volební ví
tězství, jež svým význa ných mandátů 89.
Demokracie v Asii
Druhý velký význam
Význam Rahmanova voleb v Malajsii je spo
mem daleko přesáhlo
Mnohokrát jsme byli faktickou váhu nové fe vítězství je dvojí:
jen s nepřátelským posto
přesvědčováni, že naše derace.
Ve vztahu k Malajsii jem Indonésie.
forma demokracie nemů
Rahmanovo "Společen jej nejlépe vyjádřil sin O Rahmanových schop
že úspěšně fungovat v ství”, které zahrnuje gapurský
ministerský nostech může teď být má
současných podmínkách "Malajskou národní or- předseda Lee Kuan Yew, lo pochyb. I tak je však
Asie, Afriky nebo latin ganisaci”, "Malajské čín který řekl, že teď nemů- (Pokračování nastr. 2)
ské Ameriky.
ÚV KSČ útočí na kulturní časopisy
Něco na tom nesporně
je. Malajsie je však dů
kazem, že demokracie se
může za určitých předpo
3. dubna uveřejnilo Rudé právo rozsáhlý verdikt Ústředního výboru
kladů i tam zachytit.
Komunistické
strany Československa o činnosti kulturních časopisů v Česko
Tunku Abdul Rahman
slovensku.
Byl
slyšet hrom, ale blesk nesjel.
byl nabádán z mnoha
Ale tato politická a
Jen dunění
Ústřední výbor si dal
stran, aby neriskoval de
zvláště
"ideová” jednota
mokratické volby a poč práci s tím, aby vypočítal
Byl to jeden z nejtěž
už
dávno
neexistuje - dí
kal s nimi alespoň do chyby v linii Kulturního ších útoků na redakce
chvíle, až trochu poleví života, Literárních novin, odbojných listů, a kriti ky kulturním a politic
nynější indonéská "kon Plamene a dalších lite kové v ústředním výboru kým týdeníkům a měsíč
frontace”.
rárních časopisů.
měli mnoho materiálu. A níkům.
přece se zdá, že hrom je Mimoredakční zásahy
Návrat soukromého podnikání nom hřímal.
Vládní článek v Ru
Svaz
slovenských
spi

dém
právu odhalil i ji
Není tomu tak, jak říká nadpis. V Československu
se nevracejí podniky a nepovoluje se zřizování nových sovatelů například pouze nou stránku "demokra
soukromých podniků. Malá změna, malý ústupek z vzkázal, že "byl poučen cie” v Československu.
komunistických zásad tam však přece nastaly. Rudé stanoviskem ÚV KSČ” a Jeho autor poprvé při
právo z 11. dubna tr. o tom píše:
“Od počátku dubna se umožňuje ve veřejném stra že na kritiku odpoví znal, že byly případy,
vování a při ubytování vykonávat různé služby na "vyšší úrovní práce”. O kdy "mimoredakční stra
vlastní účet. Jde např. o odvoz zavazadel, obstará odpovědi
vedoucího nické zásahy zabránily
vání pochůzek, praní a žehlení prádla, čištění obuvi, Literárních novin Šoto- publikování výplodů .. .”
drobné úpravy oděvů, mytí a hlídání vozidel, služ
Aby toto bylo potvrze
by v šatnách atd.... Ozývají se každoročně stesky, ly se zmíníme dále.
no,
Rudé právo ještě jed
že na frekventovaných místech, u vody, na hradech
Jednota především
a zámcích, při shromážděních a slavnostech je málo
nou opakuje na adresu
stánků s občerstvením, ovocem nebo upomínkovými
ÚV KSČ vyšel z toho úchylkářských autorů:
předměty ... Lidé, kteří mají zájem tyto a podobné to pochopitelného stano
"Není dobrým zjevem,
služby převzít, zaplatí pojistné a určitou daň z příj
mu, stanovenou paušální částkou, a uhradí podniku, viska: "Úkolem všech ko že ideové řízení časopisů
s nímž uzavřou smlouvu, případnou režii (elektřinu, munistů, ať pracují kde přes komunisty v redak
otop ap.) a jinak si tržbu ponechají ..
koliv, je dát všechny své cích můselo být v mnoha
Vysvětlení, proč komunistické Československo tak síly k překonání jakých případech nahrazováno
porušuje dosavadní zásady, je celkem logické:
“Odpadne tím různá administrativa i takové sta koliv projevů kolísání a mimořádnými zásahy . . .
rosti, jako je sestavování plánu, organizování dopra nezásadovosti, k důsled Někteří soudruzi podce
vy, sledování vytížení pracovníka, předepsané pro nému
uskutečňování ňují škodlivost a důsled
duktivity práce atd. To se ponechá na iniciativě toho, směrnic ústředního výbo ky chybných článků, a
kdo služby na vlastní účet bude vykonávat.”
Po ujištění, že ceny za příslušné úkony budou urče ru, a tak aktivně přispět třebaže se už na chyby
k upevňování politické a nejedenkrát poukazova
ny ve smlouvách, píše RP dále:
“Budou možná i obavy, že služby na vlastní účet ideové jednoty celé stra lo, znovu a znovu je
dopomohou některým lidem k vyšším výdělkům než ny.”
(Pokračování na straně 2)
má kvalifikovaný dělník nebo úředník. Takové pří
pady se přirozeně mohou vyskytnout. Třeba si ovšem
položit otázku, co je pro společnost užitečnější, kul
Published by Fr. Váňa,
hat ve službách za potřebami obyvatelstva, anebo vy
8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
užít všech možností k jejich zlepšení.”
Printers: Bussau & Co.,
Otázku, co je pro společnost užitečnější, by si měli
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
pokládat čs. komunisté častěji.

MIMOREDAKČNÍ ZÁSAHY

ÚV KSČ se zabýval současnou situací v mezi
národním komunistickém hnutí v souvislosti s
rozbíječskou činností vedení KS Číny, které se
stále více rozchází s marxismem - leninismem a
nyní si již zjevně staví za úkol rozštěpit světové
revoluční síly a vytvořit odpadlické centrum v
Pekingu. Mobilizují a seskupují v jednotli
vých zemích nejrůznější protistranické elementy,
různé trockistické živly, odpadlíky a demorali
zované osoby, případně vytvářejí různá frakcionářská seskupení, jež se snaží vydávat za "nové
komunistické strany”.
Rudé právo, 12. dubna 1964

V ZAJETÍ MYTHŮ
Americký senátor Fulbright pronesl nedávno v se
nátě řeč, která překvapovala svou otevřeností. Mlu
vil v ní o nutnosti odbourávání mythů v americkém
politickém myšlení.
Někdo z lidí, obeznámených s obsahem té řeči,
může říci, že v ní Fulbright boural staré mythy a
vytvářel nové. Může přiznat, že Rudá Čína je Čína
a Národní Čína jenom Formosa. Může kývnout k to
mu, že komunistický blok dávno už přestal být ce
listvou jednotkou, že nesourodost jednotlivých stá
tů začíná být patrná a v příštích letech bude ještě
patrnější. A může souhlasit i s tím, že je Castrova
Kuba sice nepříjemný kámen v americké botě, ale
žádný nůž v žebrech.
Může však také poukázat na důležitost správné
perspektivy, bez níž odbourání takových malých myt
hů může vytvořit jeden velký mythus falešného bez
pečí svobodného světa.
Názory se konečně mohou různit. Žádný z nás není
úplně prost svých vlastních mythů - osobních, sku
pinových nebo národních. Československý exil např.
má jich jako skupina úctyhodnou radu.
Jedním z nich je přesvědčení, že “gradualismus”
je prašivé slovo a kdokoliv je poznamenán jeho
Kainovým znamením, musí být nutně zrádcem, ko
laborantem a nežádoucím živlem.
Důležité ovšem je, co si kdo pod gradualismem
představuje a co z něj hodlá vyvodit.
Je dost lidí, kteří by udělali užitečnou věc, kdyby
se jednou za čas, místo neustálého papouškování onoho “obludného” termínu, zastavili a zamysleli nad
tím, co vlastně ten gradualismus znamená.
Nebýt toho, že koncovka “mus” zní učeně, říkali
bychom gradualismu vývoj. Člověk, který věří v
gradualismus, věří prostě ve vývoj. Člověk, který v
něj nevěří, musí být přesvědčen o tom, že jsou věci,
které se nemění a zůstávají vždycky tím, čím byly
ve své původní formě.
“Prašivý gradualismus”, o nějž běží v našich svě
toborných exilních kláních, je ovšem spojen s otáz
kou zkamenělosti nebo vývoje komunismu.
Není důvodu, proč by někdo neměl být oprávněn
k názoru, že komunismus je prehistorická potvora,
která nějakým zázrakem dokáže vzdorovat všeobec
nému vývoji, a zůstává vždycky věrna své staré for
mě, děj se co děj. Stejně však není důvodu, proč by
někdo neměl věřit pravému opaku a vzít na vědomí
a v úvahu všechny známky toho, že komunismus
podléhá týmž zákonům vývoje, jako všechno ostatní
z tohoto světa.
Víra v postupný vývoj komunismu neznamená
schvalování jakékoliv jeho formy. Neznamená tedy
ani zradu, ani kolaboraci.
Není vlastně ničím jiným, než přijetím docela pří
jemné skutečnosti, že erose komunismu započala a
že guláš, abychom vzpomněli výroku Nikity Chruščova, začíná pomalu vytlačovat revoluční elán.
Jako v případě Fulbrightova “bourání mythů”, je
i tady vysoce důležitá správná perspektiva.
Jestliže je někdo tak naivní, že se domnívá, že
první “liberalisační” krůčky v Moskvě udělaly ze
Sovětského svazu už dnes mírumilovného partnera
svobodného světa, nebo že z něj takového partnera
učiní již zítra, pak zase nedělá nic jiného, než že
nahrazuje jeden mythus druhým, nebezpečnějším.
Takový člověk je potom přirozeně ještě pošetilejší,
než lidé, kteří se už šestnáct let nepodívali do ka
lendáře.
V politice neexistuje černá a bílá. Chirurgické ře
šení nukleárním nožem představuje okamžitou zká
zu, gradualismus dlouhodobou naději, která se může
splnit jenom tenkrát, zůstanou-li svobodní lidé dále
tak ostražití, jako v době, než se ukázaly první znám
ky rozmělňování komunismu.
Zatím bude v zájmu zdravého rozumu užitečné si
uvědomit, že gradualismus není nic prašivého. Nikdo
se jím neprovinil, nikdo ho nezpůsobil a pokud svět
bude světem, nikdo ho nezastaví. Lidé doma jej
mohou urychlit. My jim v tom můžeme pomáhat
spíše střízlivostí, než “revolučním zápasem” za pari
tu politických stran.
-kw-
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Malajsie opravdu existuje
(Pokračování se str. 1)

nepravděpodobné, že by
jeho úspěchy byly bývaly
tak rychlé a pronikavé
bez nechtěného vlivu nej
většího nepřítele Malaj
sie - presidenta Sukarna.
Jako tak často v historii,
přivodil tam tlak zvenčí
protitlak zevnitř a srazil
dohromady složky, kte
ré by se jinak nemohly
sejít.
Tunku založil celou
svou volební kampaň na
nekompromisním odporu
proti Sukarnově konfron
taci. Jeho vítězství je jas
ným dokladem toho, že
obyvatelé Malajsie dáva
jí přednost "britskému
neokolonialismu” před
dobrodiním "řízené” de
mokracie.

Sukarno se tak ocitl v
pozoruhodné situaci. No
vorozeně nejenže žije,
ale dokonce začíná kopat.
A vrah, který je chtěl
uškrtit, mu dal předpo
klady k životu.

Následky v Indonésii

"Kopanec” malajsijských voleb nemůže zů
stat v Džakartě bez ná
sledků.
Zahraniční ministr Subandrio právě oznámil v
tamní imitaci parlamen
tu, že inflace dostoupila

mimořádných rozměrů,
že v důsledku konfron
tace klesl export a zahra
niční pomoc, a že si lidé
budou muset místo rýže
zvykat na brambory.
Zapomněl už jenom
dodat, ve se revolta na
Celebesu nečekaně roz
rostla a že Indonésie
ztrácí a Malajsie získává
přízeň světa.
Je pravděpodobné, že
prvním opatřením po malajsijských volbách bude
zvýšená teroristická čin
nost Sukarnových "do

brovolníků” na Borneu,
což ovšem může vést k
dalším komplikacím.
Vezme-li se v úvahu
nynější Rahmanovo sebe
vědomí, není vyloučeno,
že by na zvýšenou Sukarnovu agresivnost od
pověděl úderem proti
výcvikovým
táborům,
které Indonésie zřídila
podél severní hranice
Bornea a na ostrůvcích
kolem Singapuru.
Nebezpečí
rozšíření
konfliktu by se tím při
rozeně zvýšilo.
-kw-

4. 5. 1964
PRVNÍ VÝSTAVA ČS. UMĚNÍ
VE SVOBODNÉM SVĚTĚ

bude uspořádána
při příležitosti II. sjezdu Společnosti pro vědy a
umění na Kolumbijské universitě v New Yorku ve
Spojených státech ve dnech 11. - 13. září tohoto roku
Zveme všechny výtvarné umělce - malíře, sochaře,
grafiky, architekty,

aby se přihlásili k účasti. Výstavy se mohou zúčast
nit všichni výtvarní umělci, žijící a tvořící mimo
hranice Československa. Členství v SVU není pod
mínkou k účasti na výstavě. Přípravy k výstavě vy
žadují včasnou spolupráci všech, kteří se jí hodlají
zúčastniti.
Pro informace a další dotazy se obraťte na výstavní
referentku - Jarmila Dvořáková, Ph. D.
89 Argyle Avenue, Uniondale, New York, U. S. A.
Redakce “Hlasu domova” je ochotna zprostředkovati
korespondenci.
SVU
SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ

v Americe hodlá letos vydat seznam českých a sloven
ských vědců, umělců, kulturních pracovníků atd.,
kteří žijí a tvoří ve svobodném světě (WHO’S WHO
among the Czechs and Slovaks abroad). Protože in
formace Společnosti pro vědy a umění o Češích a
Slovácích v Austrálii jsou velmi kusé, vyzýváme
všechny krajany, kteří buď pracují v oborech vědy a
se poklonil stranické kri umění, nebo mají zájem o pouhé členství, aby se při
tice. Ani by nebylo správ hlásili na adresu:
J. Zacpalová, 25 Murtoa Rd., Eden Hills, S. A.
né čekat víc. Ale napsal
taky, že kulturní časopi
sy prodělávají proces
obrody, "že roste jejich
společenská prestiž a ak
tivita, namísto lethargie
20. 4. Stávka belgických pravicová skupina. Situa
a opatrnictví že přichází lékařů
byla po 17 dnech ce tam není dosud vyjas
vůle angažovat se ve váž skončena.
něna.
ných a ožehavých otáz 21. 4. Devět Chorvatů, — Malajsijské jednotky
kách společenského vý kteří žili dříve v Austrálii, zastřelily na hranicích
odsouzeno v Rjece za Bornea 11 indonéských vo
voje, myšlení, kulturní bylo
pokus o podvratnou čin jáků.
politiky”.
nost do vězení na 6 až 14 25. 4. Tanganjika a Zanzibár se dohodly na spojení
"Redakce i autorské let.
22. 4. President Johnston obou zemí. Nový stát se
aktivy zřetelně odmítly zahájil
Světovou výstava jmenuje Tanzan a presi
požívat jakékoli pochyb v New Yorku.
dentem se stal dřívější
né výhody a klidu těch, 23. 4. Sovětský vyzvědač president Tanganjiky Ju
kdo si nepálí prsty, kdo Gordon Lonsdale, odsou lius Nyerere.
nedělají chyby jen pro zený v Anglii, byl vymě — Kuba protestovala ve
něn za Angličana Grevil- Spojených národech pro
to, že nedělají nic . . .”
le Wynnea, zatčeného v ti přeletům amerických
Hrom zabouřil z nej- Maďarsku a odsouzeného pozorovacích letadel.
26. 4. Zemětřesení ve
vyšších míst, ale blesk v Moskvě.
— V hlavním městě Laosu
drží ti, kdo jsou ochotni Vientiane došlo k puči, při střední Asii ohrozilo so
větské město Samarkand.
spálit si prsty.
jun němž se zmocnila vlády 27. 4. Mongolsko vypovědělo ze země všechny čín
ské techniky.
Provádíme veškeré práce optické
29. 4. Dopisovatel moskevského časopisu Izvestia v
přesně, rychle a za levné ceny
Kanadě Vasil Tarasov byl
CITY :
obviněn z vyzvědačství a
6 A Elizabeth St. vyhoštěn ze země.
30. 4. Ve Varšavě byl ob
Melbourne, C. 1
jeven další hromadný
Telefon 63-3256
hrob obětí nacistické oku
pace.
1. 5. Na Kypru roste hroz
H MPT O N
ba občanské války. Jed
notky SN nemohou účin
Telefon 98-5756
ně zakročit tak dlouho,
Hampton, S. 7
dokud nebude rozšířena
Optical Service 573 Hampton St. jejich pravomoc. Ani in
tervenci Turecka nelze
dnes vyloučit.

Mimoredakční zásahy

Literární skandál
(Pokračování se str. 1)
zlehčují předpokládaným
"Jako konkrétní pří
ušlechtilým
záměrem klady porušení "základ
autorů . .."
ních etických norem” uMÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ? vádí se, že redakce Pla
mene se chystala otisk
nout Haďákovu karika
turu, která hrubě zneva
žovala státní znak, a re
dakce Tváře chtěla při
pustit, aby J. Gruša "zne
užil jméno významného
básníka a připsal tomuto
VICKERS RUWOLT PTY. LTD.
čestnému soudruhovi ne
smyslné a sprosté blábo
hledají
lení I. Svitáka, který se
SOUSTRUŽNÍKY
sám kryl trapným pseu
donymem... V obou
pro velké i malé soustruhy
případech mimoredakčni
OBSLUHOVAČE HORIZONTÁLNÍCH stranické zásahy zabráni
ly publikování těchto
VRTAČEK
výplodů . . .”
OBSLUHOVAČE ODVALOVACÍ
Není těžké dohádnout
FRÉZY NA OZUBENÁ KOLA
se jména "čestného sou
zn. SUNDERLAND
druha:” jde o Pavla Ko
(Sunderland Gear Planer)
houta.
Tyhlety "mimoredakOBSLUHOVAČE VERTIKÁLNÍCH
ční stranické zásahy” je
VRTAČEK
nom osvětlují čs. kultur
ní scénu. Jakýkoli po
Denní i odpolední směny
krok je docílen potají,
Přijmeme odborné síly. Podmínky jsou prvotřídní, přes’zásahy vlády.
zaměstnání je trvalé, dobré mzdy, pracuje se
Odpověď vládě
přesčas

ODBORNÉ
MECHANIKY

Informace během normálních pracovních hodin
a v sobotu ráno mezi 9. a 11. hod.

Jiří Šotola, tváří v tvář
orakulu Rudého práva,

Hlaste se u : Industrial Officer

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,

Work. Compensation,

VICKERS RUWOLT Pty. Ltd.

aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede

524 - 582 Victoria St., Richmond, Vic.

R.C. KUGLER

Telefon 42-2711

(Melb.)

XL 2421

ZE DNE NA DEN

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
sehraje na oslavu 10. výročí svého založení
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST., NTH. MELBOURNE

v sobotu dne 30. května 1964
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Vás

srdečně

zve

na

májovou taneční zábavu
kterou pořádá v sobotu, dne 16. května 1964
v sále domu "Kosciuszko”, 313 Latrobe St., Melbourne - City
TANEC — PROGRAM — TOMBOLA — LIKÉROVÁ LICENCE
Hraje česká hudba A. Vyhnala

Vstupné 20/-

Začátek 8 hod. konec 1.30

Reservování stolů : tel. 379 - 2156 (Rosenfeld)

veselohru F. X. Svobydy v režii K. Gráfa

POSLEDNÍ MUŽ
Osoby a obsazení: Kohoutová - Haberová, Ko
hout - Kimla, Helena - Rosenfeldová, Zdeňka K. Krupková, Jaroslav - Haber, Baruška - E.
Krupková, dr. Marek - Česal, ing. Bečvář - Rosenfeld, Tonča - Federleová, šofér - Tomeček.
Začátek v 8 hod. večer
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59

4.5.1964
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ČESKOSLOVENSKO

DOMOVA

VE ZKRATCE

— Za posledních pět let menu a pozvání bylo “s — Ve stanici Kuzmice na
vzrostl počet zaměstna díky přijato”.
trati Michalany - Košice
ných žen v českých kra — V českých krajích hos narazil nákladní vlak na
jích téměř o 21% a na Slo podaří dnes socialistický stojící jiný nákladní vlak.
vensku téměř o 35%. Re sektor (JZD a státní stat Pět železničářů bylo těžce
lativně nejvyšší zaměstna ky) na 94% zemědělské zraněno.
nost žen vykazují hlavní půdy, kdežto na Sloven — Novým zákonem jsou
město Praha (45.49%) a sku jen na 82% a z toho omezeny převody pozem
kraj Východočeský (44. družstva na necelých 63% ků. Zemědělská půda je
67%), ze slovenských kra zemědělské půdy.
prakticky neprodejná, ne
jů pak Západoslovenský — Státní nakladatelství zastavěné stavební parce
(36.5%). Počet zaměstna dětské knihy uzavřelo ná ly smějí občané převádět
ných žen byl v roce 1963 bor pro první ročník Klu jen na stát. Výjimka: ne
bu mladých
čtenářů. zastavěná stavební parce
celkem 2,200.000.
— Z celkového počtu Vstoupilo do něho 540.000 la může být darována nej1,719.942 rodin, které po dětí ze základních devíti bližšímu příbuznému.
bírají přídavky na děti, je letých škol. Z třetiny škol — V Praze byla ustavena
jich 732.718 s jedním dí se nepřihlásilo ani jediné Čs. sociologická společnost
tětem, 621.056 s dvěma dítě, jinde se zase přihlá při ČSAV. Prvním před
dětmi, 235.878 se třemi a sili všichni žáci téže třídy sedou se stal doc. Jaroslav
k odběru stejné knihy.
130.290 s více dětmi.
Klofáč,
— Ceny jídel ve veřejném — 3. dubna byl zatčen v — Divadlo Semafor vystu
stravování byly zvýšeny Rio de Janeiru stálý zpra povalo s velkým úspěchem
od 1. dubna a to v I. a vodaj ČTK v Brazílii M. v západním Berlíně.
II. cenové skupině o 10 Štráfelda. Při domovní — Čs. aerolinie zahájily
až 15%, ve III. skupině prohlídce byl zabaven veš provoz na nové lince, kte
asi o 4 % a ve IV. skupině kerý redakční materiál. rá spojuje Prahu s Kábu“zůstávají zhruba na do Bratislavská Pravda na lem v Afganištanu.
savadní úrovni“. U někte psala, že Štráfelda byl až — V elektrárně 1. máje v
rých jídel (např. vepřová) do poslední chvíle neustá Ostravě prasklo parní pot
le ve spojení s pražskou rubí, při čemž přišli dva
je zvýšení daleko vyšší.
ústřednou ČTK a dodával
— Zvýšený výskyt chřip plynule zprávy o průbě zaměstnanci o život a dva
kových onemocnění trvá a hu pravicového puče. Poz byli zraněni.
projevuje se nejsilněji v ději byl Štráfelda z věze — Čs. delegaci na oslavu
Ostravě a Karvinné.
Chruščovovy sedmdesátky
ní propuštěn.
— Vedoucí Správy lesů — Od 1. dubna je postup vedli Novotný, Hendrych
na ministerstvu zeměděl ně zakládána nová eviden a Dubček, kteří odevzdali
ství inž. V. Hruzík přiznal, ce nemovitostí, v níž bu Chruščovovi Řád Bílého
že “přes všechna opatření dou vyznačeny všechny lva.
převyšuje stále těžba pří pozemky, budovy, stavby, — Na Moravě zemřel ve
růstek lesa”. Vysvětloval vodní toky i komunikace. věku 60 roků katolický
to tím, že lesní správy ne Zároveň se ruší pozemko publicista, dominikán dr.
stačí vlastními silami vé knihy, železniční knihy P. Škrabal.
splnit své úkoly v zales a pozemkový katastr. No — Bývalý mukačevský ra
ňování.
vou evidenci nepovedou bín R. Berger byl odsou
— V Praze je 76 kin a lo už soudy, ale okresní stře zen na 6 let žaláře. Sou
ni je navštívilo přes 17 diska geodésie a kartogra časně bylo odsouzeno 11
miliónů diváků. Na Malé fie.
dalších židovských občanů
straně bude otevřeno kino — Státní statek Čáslav k několikaletému žaláři.
“Na hradbách”, které je dostal Rudý prapor vlá — V ČSSR byli zatčeni
určeno především pro tu dy a ÚRO. Plní všechny manželé Klitschkeovi, kteristy. Budou v něm pro plány nad 100% a loni vy ří přijeli jako turisté ze
mítány nejlepší české fil kázal 3 mil. Kčs zisků.
Západního Německa, a to
my s cizojozyčnými titul — Nově zavedená procent- na žádost policie z Vý
ky.
ní přirážka za obsluhu v chodního Německa, odkud
— 4. a 5. dubna se konal závodech veřejného stra Klitschkeovi před časem
v Praze "jarní sběr želez vování se účtuje i při pro uprchli na západ. Oficiál
ného šrotu pro hutě”. Vá deji přes ulici (pivo, ciga ní čs. mluvčí v západním
lečné zkušenosti se sběrem rety, sušenky atd) “proto Berlíně prohlásil 3. dubna,
přijdou tedy stále vhod.
že by rozdílné ceny způ že “každý, kdo chce na
Československo,
— Ve dnech 1. a 2. dubna sobily potíže v evidenci a vštívit
se konala v Praze celo odvod tržeb by byl prak musí sám pro sebe posou
státní konference komu ticky nekontrolovatelný”. dit, zda se má či nemá če
nistů Pohraniční a Vnitřní — Ústřední výbor KSČ a ho obávat”. Čs. úřady,
stráže. Hlavní projev měl vláda rozhodly, aby byla které udělují visa k náv
ministr vnitra L. štrougal. instituce tajemníků míst štěvě ČSSR, prý nezkou
— U příležitosti 19. vý ních národních výborů mají minulost žadatelů.
FEC/Č
ročí “osvobození Maďar- zrušena.
ské lidové republiky so
větskou armádou” gratu
lovali Novotný a Lenárt
svým maďarským protěj
škům telegramem, v němž
nebyla zmínka ani o záslu
Častější zájezdy do západních zemí začínají
hách Sovětského svazu,
otevírat čs. občanům oči. Po návratu domů
ani o návštěvě Chruščovypravují čs. turisté samozřejmě o svých doj
va v Maďarsku.
mech a v poslední době píší o nich dokonce i
— Práce z 28. 3. se poza
stavuje nad pracovní do
do novin. Ovšem že ne do Rudého práva, ale
bou, ztracenou v závodech
do časopisů s revizionistickou tendencí, které
schůzováním členů závod
otevřely svoje stránky i reportážím, v nichž se
ních rad a ÚRO.
líčí Západ, jaký skutečně je.
— Podle nového občanského zákoníka je omezena
Tak pražská Kulturní tvorba přinesla v 15.
vzájemná vyživovací po
čísle letošního ročníku článek nazvaný "Stříp
vinnost manželů pouze na
ky z Vídně”, v němž popisuje autor Vladimír
dobu pěti let po rozvodu.
Nepraš svoje dojmy z návštěvy rakouského hlav
Vyživovací povinnost rodičů k dětem však trvá.
ního města. Čtenáři se z článku dovídají, že Ra
— Byly zahájeny první
kušané mají např. naprosto dokonalé drobné
přípravy na III. celostátní
spartakiádu, která se. bu služby, různé rychlé opravy, a i když je tam
prý služba zákazníkům dražší než v Českoslo
de konat ve dnech 24. 27. června a 1. - 4. červenvensku, je to služba nevídaně vzorná, bez front,
ce 1965 v Praze.
bez prošení a bez několikerého bezvýsledného
— Jemenský president
vyptávání, zda už je to hotové. Nepraš se poza
maršál Abdalláh Sallál
stavoval nad reklamami jako "Opravuji boty
byl na oficielní návštěvě
v Československu. Pozval
na počkání”, "Chcete-li mít vyprané prádlo běNovotného k návštěvě Je-
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Novotného obrana a útoky v Báňské Bystrici

PO STARU SE ŽÍT NEDÁ
Okřídlený výrok dřívějšího čs. komunistického presidenta se vrací v ma
lé obměně a v jiném významu z úst nynější "hlavy státu”. V posledních
svých projevech nezapomene Antonín Novotný nikdy zdůraznit, že se
"nesmíme neustále vracet jen zpět” a soustřeďovat se jen na kritizování
éry stalinismu.
Jeho zájem o zatemnění doby nedávno minulé a soustředění se na "pohled
dopředu” je ovšem pochopitelný. Doba stalinismu a Novotného tehdejší
nepopiratelné "zásluhy” ho vynesly na špici čs. komunistické hierarchie.
Pohled "jen dopředu” dává tedy větší naději, na udržení pozice.
Kritika minulých prak
"Naším
programem lismus, a jejichž činnost
tik i dnešního vedení nebyla a nemůže být ne by teď chtěly znevažo
KSČ se ozývá nejhlasitě gace, tendenční rozjitřo- vat ojedinělé hlasy pový
ji ze Slovenska. To bylo vání a paušalizování mi šené intelektuálštiny jako
zřejmé příčinou, že na nulých nedostatků, kte nekvalifikovanou nebo
krajskou konferenci KSS ré se jen obracejí zpět, dokonce pologramotnou.
v Baňské Bystrici v mi- živí oportunistické před Úroveň politických, ná
nulém měsíci vedl sám stavy nebo podněcují li- rodohospodářských i ji
Novotný delegaci Ú- beralistické nálady . . .” ných znalostí přece nelze
středního výboru KSČ.
Proti snaze "vracet se měřit jen vysokoškol
Ve svém projevu se zpět"mluvil pak v Baň ským vzděláním.”
tam pak snažil vypořá ské Bystrici aspoň pět
K tomu pak Novotný
dat s mnohými kritiky a krát.
skromně připomenul, že
s mnoha palčivými celo
jak soudruh Chruščov
Na obranu
státními problémy:
tak i on byli dělníky.
dělnických kádrů
Nikdo nemá právo
Proti
Novotný se v minu kulturním časopisům
"Nemůžeme
přejít
mlčením skutečnost, že lých měsících zřejmě
Do diskuse o revizioněkteří jedinci mluví, ja přesvědčil na všech těch nistických kulturních ča
koby o tom všem (o zás "konferencích” a "přátel sopisech (kterou se za
luhách strany) nic nezna- ských debatách”, že ne býváme na 1. straně) při
li, a vystupují tak, že to má na své straně čs. inte ložil si Novotný v Baň
dezorientuje některé sou lektuály a to ani ty, kte ské Bystrici také pořádné
druhy a nahrává škodli ří jsou členy strany. To poleno:
vým tendencím, s nimiž zvýšilo jeho snahu o u"Jsou tu také špatné
strana svádí nyní rozhod držení podpory se strany články, kde se skrytě ne
ný boj. S plnou vážností "dělnických kádrů”. Ve bo otevřeněji ozývají i
říkáme, že nikdo nemá svém projevu uvedl:
spodní tóny nepřípustné
právo stavět osobní hle
“Odmítáme pokusy vy opozičnosti, poťouchlé
diska nad zájmy strany, volávat nekritické citové narážky na politiku a dal
a ani období kultu osob vzrušení, v němž odpo ší věci, které naše funk
nosti, jehož příčiny stra vědný stranický postoj je cionáře, členy strany a
na odhalila a jehož dů přehlušován liberalistic- další poctivé občany po
sledky již v podstatě pře kou nadutostí a přezíra buřují a jsou jimi prá
konala, nemůže u nikoho vostí. To se týká mj. i vem odmítány . . . Celko
omluvit snahu propago některých poťouchlých vý duch některých člán
vat zkreslený a přezíravý narážek na adresu oběta ků je často destruktivní,
postoj k práci strany od vých stranických funkci je pro něj příznačná poúnora 1948 i k jejímu onářů a dělnických kád chybovačnost o všem, co
současnému úsilí.”
rů, kteří z pověření stra jsme dělali, a živá práce
Po dalším zdůraznění, ny zaujali řídící místa ve strany se v nich tenden
že strana "šla v podstatě státních a hospodářských čně líčí jako jediný sou
vždy správnou cestou”, orgánech, neznali nic ji vislý řetěz omylů, chyb
hřměl Novotný :
ného než práci pro socia nebo přehmatů. Přitom
mnozí z autorů těchto
zlomyslných poznámek
ještě mnohdy pořádně
neodrostli dětským stře
víčkům a o praktické fy
hem 6 až 24 hodin, navštivte nás”, "Vyžehlíme
zické i duševní práci ne
šaty za 15 minut” atd. Píše taky s údivem, že
mají představu. To oobjeví-li se někde na vídeňské ulici rigol, zavo
pravdu vytváří nedobrou
lají obyvatelé městké správě a závada je okam
atmosféru a říkám otevžitě odstraněna. Vladimír Nepraš zakončuje svo
řeně, mlčet nebo přešla
ji reportáž prohlášením, že "od možností přiuče
povat kolem těchto věcí
ní bychom se neměli odvracet, ať je to kdeko
nemůžeme, ale je nejvyš
liv”. S tím budou čtenáři jistě souhlasit.
ší čas zásadově jednat. . .
Čs. turisté konečně ani nemusí jezdit do "ka
Nebudeme váhat těmto
pitalistického” Rakouska, aby mohli mnohé obdi
věcem udělat ráznou pří
vovat. Stačí, když si zajedou do Jugoslávie, kte
trž.”
rá je také "socialistickou zemí”, ovšem jiného
(Pokračování na str. 7)
druhu než Československo. Hned v prvním ju
goslávském městě začnou obdivovat první zeli
LÉKÁRNA
nářský obchod, který je nabit čerstvou zeleni
nou všeho druhu, pomeranči, banány aj. Drob
MARKOV’S
Pharmacy
né obchody s firmami soukromých majitelů také
vzbuzují obdiv, neboť jsou pěkně upravené,
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.
čisté a služba zákazníkům v nich je vzorná.
Telefon : 34 - 3700
M. Zvára, USA (Psáno v Jugoslávii)
Mluvíme česky

Čs. turisté na západě

HLAS
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Střípky z ČSSR

DOMOVA
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Významný krok k poznání kapitalistického hospodářského myšlení

Lord Keynes dorazil do ČSSR

STATISTIKA JEDNOTNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH
DRUŽSTEV
Jak jsme již oznámili před krátkou dobou, vyšla v Praze počátkem tr. v českém překlade kniha
JZD hospodaří na 63.6% zemědělské a 67.7% orné
J. M. Keynese pod titulem "Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz”. V Literárních novinách
půdy. Loni se podílela na celkové hrubé zemědělské
produkci (včetně záhumenků) 66.9%. Zemědělská z 29. února komentoval tuto nevšední událost Václav Mueller, který napsal v závěru svého článku
družstva mají asi 920.000 členů. V současné době je toto: "Po českém vydání Keynesova díla budou - doufám - záhy následovat další díla buržoazních
téměř 7.200 JZD á v průměru každé obhospodařuje
570 ha zemědělské půdy. Na družstevníka připadá autorů, protože má věru smysl taková díla studovat. Všem, kdo se ve svém úsilí o české vydání
5.8 ha zemědělské půdy. (Na pracovníka státního Keynesovy Obecné teorie nedali zvyklat, je třeba vzdát dík a uvítat, že druzí, kteří včasnějšímu
statku 7.3 ha). Na 100 družstevníků připadali v JZD vydání bránili, nakonec přece jen ustoupili. Soudě podle předmluvy, jíž je kniha opatřena, nicmé
loni jen 3.3 odborníci (zatím co v průmyslu v roce ně její vydání zbytečně oddálili o hezkou řádku let.”
1962 měli na 100 pracovníků 12.9 odborníků.) - Vě
Ponechme dnes stranou dohady o tom, co se muselo v Československu změnit a do jaké míry,
ková struktura družstevníků není výhodná. Největší
počet pracovníků - 45% - tvoří 40 - 60letí, do 40 let než mohlo dojít k vydání Obecné teorie, a pokusme se v krátkosti vysvětlit, v čem spočívá důle
je 30% družstevníků, zbývajících 25% je přes 60 let. žitost Keynesova díla a jeho českého překladu.
Počet pracovníků v produktivním věku (do 50 let)
"Obecná teorie” vyšla znamená, že dokud lidé buď zvýšením veřejného
J. M. Keynes (pozdě
klesl v celém zemědělství proti předválečným letům
v
r.
1936, tedy těsně po mají peníze a kupují, do podnikání (v dobách
ji
Lord
Keynes)
byl
o pětinu.
Práce, 11. dubna 1964

Angličan. Narodil se v r.
1883, zemřel v r. 1946.
Byl členem britské dele
gace, která se zúčastnila
jednání o Versaillskou
mírovou smlouvu po
první světové válce, avšak
resignoval na svoje po
stavení. Považoval repa
race uložené poraženému
Německu za příliš vysoké
a poukazoval na nepříz
nivé důsledky, které by z
toho mohly vyplynout
světové ekonomii.
Za svého života byl ře
ditelem Bank of England,
vydavatelem "Economic
Journal” a později gu
vernérem Mezinárodního
peněžního fondu. Přesto
že jeho význam tkví hlav
ně v jeho ekonomickém
díle, byl rovněž nadaným
TRAMPSKÁ PÍSEŇ OŽILA
Tramping u nás v posledních dvou desetiletích vů matematikem a umělcem.

TURISTÉ Z RAKOUSKA PAŠUJÍ
Mezi přijíždějícími turisty a cizinci jsou i takoví,
kteří zneužívají příležitosti a různě porušují předpi
sy, které pro styk s cizinou platí. V řadě předpisů
se dopouštějí i trestné činnosti, pašují různé zboží a
to pak ilegálně rozprodávají. Hranice přejížděl pan
Kurt Mužík z Vídně. Při namátkové kontrole se v
jeho osobním autě nalezlo 30 italských plášťů, 2.5 kg
kakaa, 5 kg čokolády a různé zlaté předměty. Cel
ková hodnota pašovaného zboží dosahovala částky
12.000 Kčs. - Turistou se nazýval i pan Oto Turek,
obchodník z Vídně, který chtěl u nás “darovat” růz
né zboží v hodnotě 11.640 Kčs a ještě k tomu přidat
v hotovosti přes 7.000 Kčs. Panu Karlu Vogelovi, rov
něž obchodníku z Vídně, bylo při celní prohlídce za
baveno zboží v hodnotě kolem 5.000 Kčs. Snahy
“obchodovat” se však nedrží jenom obchodníci, ale
i řada dalších návštěvníků. Samozřejmě, snaží se
prodávat výhodně a využívat zvláště těch, kteří letí
na zahraniční etiketu, i když mnohé zboží se u nás
dostane i výhodněji... Bezpečnost již řadu podob
ných případů odhalila. Budou se zodpovídat i ti, kte
ří podobným zahraničním “turistům - obchodníkům”
dělali prostředníky při rozprodeji zboží. Nelze při
pouštět takové protizákonné jednání, šmelinaření, fi
nanční machinace, což stejně platí i pro některé naše
“turisty”.
Rudé právo, 12. dubna 1964

nějtěžší hospodářské kri
zi našeho století. Přesto
že Keynes kritizoval pře
vládající
hospodářské
teorie již v předcházejí
cích dílech (na př. "Ko
nec Laissez - Faire”), te
prve v "Obecné teorii”
dal světu soustavné dílo,
které se stalo - a dosud je
- základem všech důleži
tějších ekonomických
teorií v západním, kapi
talistickém světě.
Velmi zhruba řečeno
Keynesova teorie vychá
zí ze zásady, že výrobnost, zaměstnanost a ná
rodní důchod jsou zá
vislé na poptávce po zbo
ží, službách, atd., tj. na
vydání za zboží a ostatní
hospodářské
statky.
Zjednodušíme-li
tuto
teorii ještě víc, pak to

bec nevymřel, spíše jsme se o něj nestarali... Dů
kazem, že nepřetržitě existoval a existuje, je skuteč
nost, že jenom v Praze je zaregistrováno více než 200
osad. A kolik je asi těch, o kterých vůbec nevíme ...
Před několika dny se konala v pražské Lucerně čtvrtá
a poslední repríza večera trampských písní, nazvaná
Šest strun v údolí. Sál, do kterého se vejde několik
tisíc lidí, byl do posledního místa vyprodán a ještě
byla spousta těch, na které se nedostalo. Většinou
mládež, ale i starší generace si přišla zavzpomínat...
Byl to přehled trampské písně od samých začátků
až po dnešní dobu. Začal písničkami z doby, kdy byly
u nás zakládány první osady, to je od r. 1919 ...
Zemědělské noviny, 5. dubna 1964

PŘÍMLUVA ZA DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
Divadlo Na zábradlí je scéna miniaturní, ale její
akční rádius je veliký. Tohle divadélko objelo už
svými skupinami pořádný kus světa. Také frekvence
zahraničních návštěvníků je tu mimořádná. Kterýko
li všední den tu můžeš potkat významné hosty a
kumštýře z rozmanitých konců světa - uvidět zde
představení patří dnes už dokonce k stejným samo
zřejmostem turistického programu, jako postát třeba
pod Straroměstským orlojem. Tohle divadlo pracuje
zkrátka pro export i tenkrát, když nikam nejede. Mě
lo by se mu tedy dopřát, aspoň s ohledem na jeho
exportní význam, co se mu už po léta odpírá: lidské
vybavení zákulisí, slušné topení, náležitá hygienická
zařízení. Marně o ně umělci už drahnou dobu žádají,
třebaže si na ně svým provozem a zahraničními úspě
chy už dávno vydělali. Když se teď dělá na všech
stranách pro cizince, co se dřív neudělalo pro domácí
lidi - snad konečně dojde i na nejprimitivnější poža
davky umělců i publika Zábradlí. Nebo chceme vy
vážet zásadu, že pořádnému kumštu se může dařit
jen v hodně zaostalém a primitivním prostředí?
Jan Kopecký ve Večerní Praze, 24. března 1964
“ÚZKÝ PROFIL” ZUBNÍCH KARTÁČKŮ

...“Kdypak asi dostanete zubní kartáčky?” - “Ne
vím. Už třetí měsíc je objednávám. Máme jen tyhle
maličké. Pro děti...” - Paní, která stála vedle mne,
si těch malých kartáčků koupila hned šest. Ne, že by
měla tak početnou rodinu, ale - jak říkala - on takový
kartáček nemá dlouhou životnost... Jak je možné,
že není to, co přece každý den potřebujeme, o čem
stále říkáme, že si bez toho civilizovaného člověka
ani neumíme představit? ...
Svět v obrazech, 28. března 1964

té doby trvá poptávka po
zboží, kola továren se to
čí a lidé mají práci. Jest
liže poptávka klesne, vý
roba se také sníží, zato
se zvýší nezaměstnanost,
a octneme se v začarova
ném kruhu hospodářské
krize.
Podle Keynese lze se z
tohoto kruhu dostat v
podstatě tím způsobem,
že se zvýší poptávka a vy
dání. Poněvadž v dobách
krize je soukromé podni
kání podstatně omezová
no, zbývá jediná mož
nost, jak dát národnímu
hospodářství potřebnou
injekci: zvýšit rozsah ve
řejného podnikání. Stát
jako podnikatel hraje v
Keynesově teorii důleži
tou roli; moderní stát má
nejenom možnost, nýbrž
i prostředky, aby pozor
ně sledoval vývoj ekono
mie a zasáhl ihned, jak
mile se objeví nutnost:

hospodářské nepohody)
nebo jeho snížením (v
dobách konjunktury).
Keynesova teorie tedy
nadobro odzvonila hos
podářskému liberalismu
z počátku tohoto století.
Stát, nejen jako veřejný
podnikatel, nýbrž i jako
výběrčí daní, dávek, atd.,
má v jeho teorii klíčové
postavení a z toho ply
noucí zodpovědnost za
vyrovnávání hospodář
ských výkyvů. Na druhé
straně Keynes nepodce
ňuje důležitost soukro
mého podnikání; v jeho
teorii je soukromé podni
kání hybnou pákou ná
rodního
hospodářství,
zatím co veřejné podni
kání, tj. plánovaná slož
ka, je jeho regulátorem.
Keynes psal svoji "Obec
nou teorii” pod vlivem
krize třicátých let a vě
noval tedy mnohem větší
(Pokračování na str. 6.)

Parodie na starosti i novosti
Milan Schulz
VESNIČKA NA DLANI
(jak by ji napsal Jan Drda)
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vaše sny splnily

ULOŽTE

SI

NĚCO

O KAŽDÉ VÝPLATĚ
Založte si vkladní knížku u

NATIONAL

SAVINGS

BANK
BANK

LIMITED
plně integrovaná odbočka

THE NATIONAL BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED

Jó holenku, když nastalo tohleto združstevňování
naší vesnice — začal zeširoka vykládat rolník z
Piskořího Oujezdíčka Filip Vařdubík — dály se různý
pády. Povídáte, že měli leckde po zemích českých
pernou práci? To u nás v Piskořím Oujezdíčku šlo
všechno jako po másle.
Jednou takhle vpodléto, když se eště ve vzduchu
tetelila vůně sena a milenci chodili cesta necesta,
svolal si nás do hospody U červený růžičky Jakub
Habruzník, jako předseda emenvé, a že by k nám
měl nějaký návrh. Obrátil se pak k takovýmu mladýmu, jako jedle urostlýmu chlapovi, kterej seděl
vedle něj a o kterým říkal, že to je tajemný z okre
su. No, a ten teda začal o tom družstvu.
Že tam jako budeme dělat všechno dohromady,
že dostaneme kombajny, mlátičky, samovazy, trachtory a jiné takové mašiny a že se budeme jen dí
vat, jak ta boží ouroda na poli roste a jak se sklízí
pod střechu. A že už nikdy nebude achich ouvej,
ale pořád jen hejsasa a ejchuchu. Vůbec ten tajem
ný mluvil tak krásně, že když se pak Jakub Hab
ruzník zeptal, kdo teda jako bude ten první druž
stevník, tak jsem si řek : Filipe, nešlap si po štěstí,
vytáhni planetu, dokud papoušek ukazuje, kdo se
rychle rozhoduje, dvakrát se rozhoduje — a napsal
jsem na takové lejstro svoje nacyjonályje.
No, a za mnou šli jako jeden muž Matěj Jejdapuc, Martin Pivodopil, Vincenc Prostovlas, Majdalena Bodřijánová a eště kopa dalších. Jen Josef Kolikdal se pořád nemoh rozhoupat, pořád že musí mít
ohled na pana Hlinozuba, že je mu zavázanej a tak.
Ale tomu to Jakub Habruzník dal: “A tos ještě ne
poznal, že Florián Hlinozub je kulak? A co ta štětka
za kloboukem? A co ten řetízek od hodinek, co mu
svítí jak paládyjum panenky svatohorský?” Tak to
Jakub Habruzník dal Josefu Kolikdalovi, že ten
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Igor Sentjurc: Thou Shall Not Kill (Nezabiješ). Constable, Londýn, 1963

Na východní frontě klid
Vy se ptáte, jestli bojuji za vládu nebo za vlast. O tom nic nevím. Co je
to vlast? Já si myslím, že lidi by na tom byli daleko líp, kdyby se starali
jenom o sebe. My nejsme nacisti, jenom vlastenci. Ale, nacisti jsou taky
vlastenci. My vlastenci bojujeme za vlast, ale nacisti taky bojují za vlast.
My nejsme nacisti, jenom vlastenci. Jenomže taháme za týž provaz, který
nacisti táhnou. My jsme vlastenci a náckové jsou taky vlastenci. Člověk se
nedopočítá, kolik lidí bylo zabito ve jménu vlastenectví. Naši nepřátelé jsou
taky vlastenci. Člověk se nedopočítá vlastenců. Němečtí vlastenci zabíjejí
francouzské vlastence pro blaho své země, a čím je větší vlastenectví, tím
je větší rozkoš zabíjet jiné vlastence. Němečtí vlastenci slouží vlasti, ruští
vlastenci dělají totéž. A totéž dělají britští vlastenci a američtí vlastenci a
Zulukafři - vlastenci v Kongu a čínští vlastenci, ti všichni bojují za svoji
zemi. A právě tenhle způsob vlastenectví se mi příčí. Nestojím o zemi, kvůli
níž mám zabíjet jiné vlastence. Nestojím vůbec o žádnou zemi, protože
každá země si žádá vlastence.... A je to vražedné vlastenectví....
(Strana 181)
ani
v
Remarquově
ani v
Na východní frontě různých pozic. Sentjurc
slovníku
klid aneb Lékařovy zápis líčí svoji stranu války bez Santjurcově
ky by se mohla jmenovat příkras a bez komentáře, "ultima ratio rerum”. Po
Sentjurcova dramatická a tak jako odsloužil svůj válce zůstávají vdovy,
mrzáci a piráti, kteří z
dojímavá reportáž z ně čas na východní frontě.
mecké strany ruské fron
Myslím, že hlavní roz války tyli. Válka není ře
díl
mezi Remarquem a šení, protože vytváří no
ty.
Daleko víc než Remar- Sentjurcem je v tom, že vé a nové problémy.
que se autor této knížky Sentjurc má daleko víc
Sentjurcova kniha ne
zajímá o lidi v bitevní li vyřešeny nacionalistické končí na notě marnosti,
nii - vojáky a civilisty. problémy.
na notě, jež proslavila
Válka je pro něho bez
Sentjurc má také jas Remarquea a dala jméno
účelná,
fantastická a něji vyřešeny válečné cí jedné generaci.
krvavá.
Myslím že nebude po
le a jejich důsledky.
Německý voják na vý Tam, kde Remarque je chyb, když Sentjurcova
chodní frontě především nom naznačuje šílenství kniha bude považována
bojoval, aby přežil. Stín války, Sentjurc neváhá nejen za pokračování, ale
Napoleonova ústupu byl podat plnou zprávu z za vylepšenou a aktuelní
téměř stále v mysli oby polního lazaretu v celé kapitolu "Západní frončejného granátníka nebo nahotě.
ty”.
felčara.
Třeba jenom to, že pří
Remarque a Sentjurc
Sentjurcova knížka je mají však něco společné slušníci tak válečného ná
opravdové ulehčení v řa ho. Je to soucit s obětmi roda, jako je německý,
dě románů, které odsu války a nenávist proti považují za nezbytné va
zují válku šmahem a z válce samé. Válka není rovat před válkou a vý
nejdřív ani nedutal. Ale pak se mu rozsvítilo, duch
svatej jako by k němu sestoupil, popadl ho za pače
sy a dlouho lál na svou zabedněnost a svolával
všechny pekelníky na proradnýho habakuka a baziliška Hlinozuba.
No - a tak jsme teda založili družstvo. A bylo nám
do zpěvu a do tance. Nastala veliká sláva a brzy jsme
svedli všechny kravky do společné stáje. To jste,
lidičky, neviděli ten průvod, všechna ta hovádka
opentlená, s vyleštěnejma zvoncema, že se svítily
za devatery hory a lesy: nejdřív naše Bučalka, Dlouhokrčka a Dojínka, potom Pivodopilovic Krášenka
s Prášenkou, Prostovlasova Přejínka a pak pěkně za
sěbou Krojilka, Frčka, Mázdilka, Černohubka, Žlabka, Stájínka, Korytka, Slámka, Břichatá, Krásnoočka a všechy ty naše výstavní kusy.
Ech, to bylo slávy v Piskořím Oujezdíčku. Muzika
hrála, křídlovka roznesla po jasnomodré obloze švar
né zvuky naší polky a paňmámy a pantátové tanco
vali ostošest, až prkna vrzala. A Toník Habruzník
to roztáčel s Máňou Rousníkovic tak dlouho, až z
toho byl první družstevní ouvazek manželský a brzy
nádavkem červeňoučký družstevníček.
No, a to je celý to povídání o našem družstvu v
Piskořím Oujezdíčku. Že byly někde patályje a tohleto? No, to je možný, ale u nás byla samá sláva a
plesání. Jak po drátku, povídám.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
(jak by ji napsali autoři malých pražských scén)
Divadlo Na zábradlí - Ivan Vyskočil: Veselé ve
likonoce - Úryvek ze hry.
Ředitel divadla: Dobrý večer, vážení. S radostí a pln
naděje vás vítám na tomhle kusu. Obzvláště vítám
Víta Vitáska, vítěze výtečného vytrvalostního vy
sílání - Vítej - nevítej. Vít Vitásek uvítal za jeden
rok šest králů, tři presidenty, dvacet ministerských
předsedů, dvacet tři ministry zahraničních věcí
včetně prvního náměstka hlavního ministra pro vě
ty vedlejší. S obzvláštní radostí pak Vít Vitásek
uvítal nový školní rok. Víme, že Vít ví víc, že my
máme minimální mimiku a mimo mámu máme jen
mísu, ale přece se nesemeleme se zelení v lese.

Vesper Dominicae
Ivan

bojem, třeba už to je
příznačné. Remarquovy
knihy byly páleny na hra
nici. Současný román
Sentjurcův musí přežít
literární kritiku bez těch
to levných inzerentských
prostředků.
Přežije právem. "Ne
zabiješ” je jedním z válečných románů, které
zanechávají trvalý dojem
v duši čtenáře. Příběh lé
kaře, který projde vý
chodní frontou, němec
kým ústupem a zmatkem
porážky až do Českoslo
venska, je v Senjurcově
podání velice neosobní.
Tím spíš je to osobní episoda a osobní vylíčení
mnoha aspektů německé
armády na útěku, v době,
kdy vrchní velení se ne
odvažovalo oznamovat
vojenskou situaci podle
mapy, ale podle přání
Fuehrera.
Sentjurcova kniha je
protkána úředními zprá
vami - každá kapitola za
číná úředně a velitelsky.
A je protkána strašně do
jímavými episodami ze
života německého vojáka
na ruské frontě.
Řekl bych, že Sentjurc
napsal jednu z nejlepších
válečných romancí, když
řešil osud vojáka, který
(Pokračování na str. 6.)

Ještě jednou vítám Víta, vítám s Vítem i vás a
volám s něhou .. .
— (Tma. Do tmy zařve brutální hlas.)
Otec: A de se vraždit.
— (Světlo se rozsvítí a na scéně sedí spokojená ro
dinka ve vzorné póze pro šťastný snímek. Tatínek s
maminkou jsou ukázkově spokojení manželé, rodiči,
na Jeníčkovi a Mařence jako by se ta spokojenost
zrcadlila.)
Otec (bojácně): A teď bychom mohli jít na pro
cházku. .
— (Jeníček a Mařenka plesají.)
Maminka: Tatínku, ty jsi náš, náš, náš!
Tatínek: Maminko, já jsem váš, váš, váš!
Maminka: Děti, připravte tatínkovi polobotky a svrchník a mně celobotky a spodničku.
— (Jeníček a Mařenka s jásotem odbíhají.)
Tatínek (zasněně): To budou zase krásné svátky.
Maminka (stejně): Světíme je vždy s takovou pietou.
Tatínek (ještě zasněněji): Jen jestli se povede je
zabít obě?
Maminka (stejně): Ale jistě, tatínku. Vezmu pro
všechno s sebou strychnin. Nasypali bychom jim
ho na jahůdky.
Tatínek (se rozplývá): Ach, jak ty na ně myslíš!
Jeníček a Mařenka (přihopkují s botami a šatstvem):
Přinesli jsme mámo, tati,
vaše boty, vaše šaty.
Maminka: Miluji vás, moji zlatí.
Tatínek dnes všechno platí.
Jeníček (nevinně): Jo, vono se de na frťana?
— (Ostatní, jako by ho neslyšeli, hrají dál.)
Tatínek: Milé děti, na velký svátek velikonoční půj
deme jako každým rokem do lesa. Budeme poslou
chat ptáčky, jak zpívají, uvidíme plaché laňky,
ušáčky - skákáčky i pilné mravenečky, kterak smít
ko k smítku snášejí. Dívejte se dobře, zeleň očím
lahodí. A nesbírejte houby, abyste se nám neotrávili.
Maminka: Předčasně.
Tatínek: A nejezte jahody, abyste se nám nepřejedli.
Maminka: Šmankote, má eště drogérie otevříno? Já
nekoupila ten strychnin.

Kr a sko

Tam niekde v dial’ke
v čiernavých horách
dedinka biela
túli sa k zemi
pokojná, tichá.
V nej starodávne
vážneho vzhl’adu
si domy čušia.
Z tých v jednom iste
ustarostená
matička moja
samotná sedí
pri starom stole.
Kostnatou rukou
podpiera čelo
vráskami zryté
- starostí tiene
vždy sedia na ňom:
tak som ho vídal
od mala svojho - Tranoscius má
pootvorený
- mosadzné sponky,
hladané hmatom
pradedov ešte,
matno sa lisnú
v prípozdnom svetle - Posledný na list
díva sa, díva,
- tam naznačené
je ťažkou rukou:
"Pán Bůh požehnal
nám syna, kterýž...” až dobré oči
slzami skrópia
zažltlé listy . . .
Však stará kniha,
čo rozplakala,
matičku moju
utiší zase:
už spieva mäkkým,
tenuškým hlasom:
"Den nedělní se
skonává, chválme . .
- A súmrak padá
vždy väčší, hustší
v izbietku malú - A pokoj sadne
pomaly, tíško
na sivú hlavu
matičky mojej - Mařenka: Tak já tam doběhnu. Kolik, maminečko,

kilo?

Maminka: Ale jen kup raději dvě. Člověk nikdy neví.
— (Mařenka odbíhá.)
Tatínek (k Jeníčkovi): A nelez na stromy! Poranil

by ses.

Maminka: Šmankote, kde je ten nůž?
Tatínek: Na co?
Maminka: No, jakpak jim uřízneme hlavičky?
Jeníček: To je lepší sekerou.
Tatínek (se rozzáří): Ty jsi ale chytrý chlapec. Vyzná

se, filuta.

Maminka: Šmankote, kde je ale ta sekera?
Tatínek (zbledne, ztuhne, strne, div nezcepení);

Zle je, vše ztraceno. Já ji zaťal v hospodě.

Jeníček (vítězoslavně třímá sekeru, kterou držel za
zády):
Není zaťatá, ani zarubaná,

je, hej, od Janíčka,
je, hej, od zbojníčka
vyfechtovaná.

— (Ze sekery výrazně kape krev.)
Maminka (radostně): Jeníčku!
Tatínek (radostně): Synku!
— (S něhou otře krvavou stopu a dojatě se dívá na
začervenělou ruku): A můžeme jít!
— (Mařenka jásavě vběhne držíc pytlík s nápisem
JED. Všichni se na sebe usmívají a opět strnou ve
snímku “šťastné” rodiny, obzvláště působivém s mi
lými rekvizitami profesionálních vrahů.)

Z knížky “Hovory s veverkou”, Čs. spisovatel, 1963.
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Proč se Brynych nestal
vojenským básníkem?

Přešívání obleků
z dvouřadových na jednořadové
Od £ 3/15/-

Obleky kontinentálních stylů

Josef Škvořecký
již za £ 18/18/(Pokračování)
ŠIT
É NA MÍRU
Nakonec vyzvali laureáta, aby je seznámil se svým radost. Mám opravdu radost.”
názorem na kvalitu soutěže. Laureát se rozvalil v
Plukovník přestal kývat hlavou a pohlédl na AltKalhoty £ 5/5/-.
křesle a pravil:
manna. Teď začal zase kývat hlavou laureát. Kolé
Ušití obleku z dodaného materiálu
“Úroveň soutěže, soudruzi, mě překvapila. Opravdu bal jí zezadu dopředu a zprava doleva, vypadalo to
£ 12/12/jsem nečekal, že se tu objeví tolik mladých talentů. divně. Plukovník řekl:
Opravdu ne.”
“Myslím, že mohu vyjádřit jménem všech pří
HERSHPS TAILORS
“A čeho jste si, mistře, cenil na soutěži nejvíc?” tomných, jak nás hluboce těší a hřejí vaše hrdá slo
234 Lennox Street, Richmond, Vic.
zeptal se ausacký major.
va chvály. I my máme upřímnou radost, že naše armá
“Nejvíc?” odmlčel se Altmann. Rozhlédl se kolem, da nám vychovává takové krásné, hrdé lidi. Ale snad
Telefon 42-1101
stolu a pak zaduněl rozhodným hlasem: “Ducha sou by teď soudruzi účastníci soutěže,” rozhlédl se po
těže, soudruzi! Toho, jak krásný a radostný obraz o shromáždění, “snad by se teď chtěli mistra zeptat
duchu naší vojenské mládeže nám tato soutěž dala.” na svoje práce. A snad by jim mistr jejich práce
Zase zavládlo ticho. Plukovník a major sklopili oči' blíže osvětlil a zhodnotil — ocenil?”
k desce stolu a vážně pokyvovali na souhlas. Altmann
“Jistěže ano, samozřejmě, soudruzi,” řekl Altmann
Na východní frontě klid
se znovu rozhovořil.
rychle. “Proto jsem dnes tady, soudruzi.”
“Protože v celé té záplavě skutečně mladé poezie
(Pokračování se strany 5) "Válečný pokřik” - kni
Nikdo neřekl nic.
— a většinou do jisté míry poměrně téměř velmi
“Jistě, soudruzi,” pravil Altmann, “že vaše práce přijde nečekaně domů a ha agresivní a živelná a
dobré poezie — nezaznělo ani zaskřípnutí toho, co má i své chyby. Mnozí z vás dosud zápasí abych tak začíná měřit "mírový ži
čtivá. Igor Sentjurc se
bývalo dřív hlavním syžetem mladých básníků. Toho řekl se základními otázkami formy. Mnohým chybí
smutku, té beznaděje, té nevíry v život, toho zhnu jaksi původní, osobitý výraz pro vyjádření celé té vot” měřítky nejen fron přiřazuje právem této
sení životem.”
jun
šíře a bohatosti svých pocitů. Myslím také, že za ty samé, ale měřítky ab společnosti.
Oba vysocí důstojníci neustávali pokyvovat hlava chytit celou tu pestrost a rozmanitost vašeho vojen solutními - měřítky, kte
mi. Neříkali však nic a tak Altmannovi přispěl na ského života se vám přece jen dosud v plné míře rá platí, ať válka jde
pomoc malinký poručíček.
dost všem vždycky zcela zčásti úplně nepodařilo; Te
JOGURT
“To máte pravdu, soudruhu,” řekl. “Já to pozoruju maticky si většinou všímáte hlavně smyslu své vo dobře nebo špatně.
Smetana
(nezahušt.)
u nás na útvaru, jak tak nějak rok od roku nám jenské služby — to je jistě správné, a je to zajímavé
Podle mého názoru je
Sýry - Tvaroh
přicházejí soudruzi tak nějak lepší, tak nějak už — — ale jsou nepochybně i jiné stránky — vždyť váš Sentjurcova válečná idyVždycky žádejte
noví lidé — prostě — práce je pořád tak nějak ra denní život vám je jistě ukazuje a vy je jistě musíte
la a její zpracování na
jen to nejlepší:
dostnější.”
znát.”
“Ano, ano,” řekl Altmann. “Tos řekl správně, sou
Mistr se vyčítavě rozhlédl a pak se pustil do vypo třetím místě světového
Farrall - Hayward
druhu.” Poručíček se zapýřil. “Práce je radostnější, čítávání záporů soutěžní poezie. Mluvil o nich dlouho žebříčku. První místo po
u vás na vojně, i u nás ve Svazu spisovatelů. Když a neurčitě. Oba vysocí důstojníci přestali pokyvovat drží Hemingway a jeho
Irrewarra Co. Pty. Ltd.
si vzpomenu,” mistr se uvelebil ve své židli, “když hlavami a zvážněli, téměř se zachmuřili. Altmann za
85 City Road,
"Sbohem
armádo
”
.
Na
si vzpomenu, jaká byla u nás situace v literatuře čal rozebírat jednotlivé básničky, které před ním
South Melbourne
druhém místě stojí do
tak někdy v roce čtyřicet šest, čtyřicet sedm, neřku-li ležely na stole.
Tel. 62 - 4682
za první buržoázní republiky — hanba mluvit. Vy (Plamen .. ./63)
Pokračování příště časně Leon Uris a jeho
mladší, soudruzi, se na to tak nepamatujete, tehdy
jste se ještě o literaturu většinou nemohli zajímat. pojmem revoluce by si
Ale co se tehdy psalo — a co se tehdy tisklo!” Uči
nil řečnickou pauzu. “To byl hnus. To byla progra každý pořádný marxista
mová dehumanizace člověka. A poezii chyběl čistý představil spoušť a poto
pocit lásky, tón upřímnosti, životní jas. Bylo to ša pu. Keynesova teorie ne
Zvýšené úrokové sazby
tné patlání v citech a citečkách, samý existenciona- ní revolucí v tomto smys
lismus —,” krom toho, že laureát použil pochybného
tvaru, vyslovil to slovo ještě, s hlubinným pohrdáním, lu; je to krok, krok ve
pro vklady na
asi jako když Lysenko mluví o drosofilách. “A při tom vývoji, krok. - chcete-li
ta fádnost! Autory člověk podle jejich výtvorů ne se na to dívat politicky, rozeznal, psali jeden jako druhý, všude jenom ten z prava do středu; krok
výpovědní lhůtu
monotónní pesimistický tón — věřte mi, soudruzi,
důležitý
a
zdaleka
ne
po

člověku někdy bylo úzko, když pomyslel na bu
doucnost české poezie. No, ale dnes —laureátovi slední.
zasálala z očí radostná radost. “Když slyším tu pest
Mnohý český ekonom
rost, tu rozmanitost, soudruzi — tu o lásce, tu o práci,
tu o strážích, tu třeba o nějakých těžkostech nebo či student ekonomie si
osobních problémech, a hned zase o tom, co hýbá však teprve po přečtení
námi všemi a celým světem, věřte mi, soudruzi, mám a prostudování Keynesovy "Obecné teorie” uvě
domí, na jakém stupni je
dnes kapitalistické hos
PLNÁ ZÁRUKA
(Pokračování se str. 4 ) není v západním světě podářské smýšlení a hlav
pozornost problému ne ekonoma, který by nebyl ně, kterým směrem se
Poskytovaný úrok .. . .
zaměstnanosti nežli na ovlivněn Keynesovou teo ubírá a ubíralo během po
válečných let. A snad si
př. problému inflace; sto rií a jeho myšlením.
mnohý z nich také uvě
jí však za povšimnutí, že
V tom tedy spočívá domí, že stál po dvě de
ročně při vkladech na 12 až 15 měsíců
např, na počátku druhé
význam českého překla
světové války navrhoval du tohoto díla. Po téměř setiletí jako Don Quijote, odsouzen k této trap
jako jeden z prostředků
třiceti letech dostává se né roli omezeností svých
ročně při vkladech na kratší dobu
k zamezení válečné a po
československým ekono politických vládců.
válečné inflace systém
(nejméně 3 měsíce)
mům do rukou kniha,
povinného spoření.
Na
poli
národního
která způsobila převrat v
Keynesova
"Obecná hospodářském myšlení na hospodářství je český
Peníze na výpovědní lhůtu můžete vložit s naprostou
teorie” je dílo poměrně
západě. - Převrat snad překlad Keynesova díla
důvěrou. Nejsou závislé na kolísání trhu a jejich plné
obsáhlé, v němž každé
není to pravé slovo, pro zatím největší dírou do
vrácení v době splatnosti je zcela zaručeno. Při rozvrhu
slovo a každá stránka má
tože převrat lze přeložit železné opony od osud
investování peněz byste měli počítat s E. S. & A. vklady na
svoje místo. Tento článek
-et
slovem revoluce a pod ného února 1948.
výpovědní lhůtu a zajistit si tak větší pohotovost kapitálu.
není ani výkladem ani
pokusem o výklad jeho
Další informace si vyžádejte u nejbližší filiálky E. S. & A. banky.
Veškeré opravy, údržbu a synchronizaci aut
teorie. Některé složky je
odborně provádí
ho teorie byly a jsou ostře
Založena 1852
kritizovány, jiné - a je
JOHN ZEJBRLIK
jich pravděpodobně pod
(Specialista na Volkswageny)
statná většina - prošly
Prodej nových i ojetých Volkswagenů
The English Scottish & Australian Bank Ltd.
zkouškou času a platí i v
Pro informace volejte: 53-4325 (žádejte Johnyho)
druhé polovině 20. stole
Southfield Service Station,
Setřte na zítřek dnes.... Ukládejte u E. S. & A. banky
tí. Není proto přeháně
649 GLENHUNTLY RD., SOUTH CAULFIELD.
ním, napíšeme-li, že dnes

F.S.& A.

Lord Keynes
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ČS. KLUB V JIŽNÍ AUSTRÁLII

konal v Adelaide 19. dubna za mimořádně velké
účasti členů XV. řádnou valnou hromadu, očekáva
nou čs. veřejností se značným zájmem. Po vyslechnu
tí zpráv jednotlivých funkcionářů docházelo k spon
tánním projevům souhlasu s činností klubu a s po
stojem výboru v uplynulém funkčním období. V
radostném prostředí byli pak na další období zvoleni
tito funkcionáři: předseda B. Panoch, místopř. V.
Bališ a T. Sladký, jednatel A. Trávníček, koord. jed
natel P. Ries, pokladník J. Utékal, referenti: organis.
J. Gregor, soc. J. Harvalík ml., tiskový R. Bárta,
stavební J. Marouš, kulturní V. Janšta, společ. J.
Čermák, divadelní J. Trejtnar, sport. Z. Šatánek,
hospodář J. Krutský, čenové výboru: F. Nový, O.
Treutler, P, Sedláček, P. Huťka, Š. Diečka, V. Švihla,
F. Krňanský, Z. Kasl a A. Jonáš, revisoři M. Krutská st. a L. Paleček. Delegáti do Ústředí: F. Nový,
B. Panoch, T. Sladký, O. Treutler, A. Trávníček, R.
Mikša, R. Bárta, P. Sedláček, P. Ries a A. Jonáš.
R. Bárta
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V QUEENSLANDU

zvolil na své řádné valné hromadě, konané dne
19. 4. 1964, tento výbor: předseda S. Šíma, místopř. K.
Ulvr, jednatel F. M. Vávra, pokladní V. Šímová, čle
nové výboru M. Staněk, J. Huml, M. Endl a B. Šimonková, náhradníci A. Rada a M. Radová, revisoři
O. Roth a M. Jánský.
Vrcholným bodem jednání bylo řešení nechutné a
krajně kompromitující záležitosti dvou “Ústředí” v
Austrálii. Převážnou většinou přítomných bylo roz
hodnuto, aby klub nebyl členem vůbec žádného ústře
dí a to do doby, než se utvoří jednotné vedení. Valná
hromada vycházela z přesvědčení, že kdyby ostatní
členské organisace kteréhokoli Ústředí postupovaly
podobným způsobem, neměla by tato Ústředí kohorepresentovat a ztratila by právní opodstatnění. Ve
dení klubu je přesvědčeno, že státní organisace by se
pak mnohem snadněji dohodly na nějakém právo
platném tělese, které by bylo jejich představitelem.
Toto poznání vyvěrá z velmi přátelské vzájemné
spolupráce s jinými státními organisacemi. Zvolený
výbor hodlá postupovat tak, aby se upustilo od poli
tického pletichaření a prosazování osobních zájmů
jednotlivců, abychom mohli zůstat věrni zájmům ce
lonárodním, jak to má být příkazem všem čs. poli
tickým uprchlíkům.
Zářným bodem valné hromady byl příslib M. Ján
ského darovat klubu obnos £ 500 na zakoupení po
zemku pro postavení vlastní budovy.
S. Šíma, předseda
F. M. Vávra, jednatel
LETOVISKO

“ŠUMAVA”

Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
S OSLAVOU SVÁTKU MATEK

v neděli 10. května 1964

Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Novotný v B. Bystrici
(Pokračování se str. 3.)
"Nezastíráme si, že
imperialisté zesilují poli
Obchod ano,
tický i ideologický boj,
ideologie ne
kde musíme být v nejvyšNovotný prohlásil dá ším střehu, neboť mu
le, že není proti obchodo vtiskují konkrétní poli
vání s imperialisty "v záj tické cíle. Jejich základ
mu zmírnění mezinárod ním taktickým hlediskem
ního napětí” (kterýžto nyní je nikoliv socialis
zájem asi převládal např. mus zničit frontálním ná
při uzavírání obchodu o porem z pozice síly, pro
dodávkách kanadské pše tože nemají pro to vzhle
nice) , ale současně varo dem k raketové a atomo
val:
vé převaze Sovětského
svazu síly, nýbrž změnit
Proš, přikrývky,
jej, zbavit jej základních
polštáře
rysů společenských i ide
Největší výběr
ologických, které určují
povlaků, potahů
jeho podstatu. To zname
a všeho, lož. prádla
ná zanášet všemi možný
RUMEL & CO.
560 Lonsdale St.
mi cestami a prostředky
Melbourne, C. 1
do socialistických zemí
Místnost 1, přízemí
buržoazní a maloburžoazTel. 67-2666, 67-1887
ní manýry, tendence a do
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SPORT V AUSTRÁLII

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Dr. J. Gellner byl zvo vě universitě v USA Jiří
len předsedou Mezinárod Staller dostal z Fordovy
ního ústavu v Torontě, nadace stipendium na rok
který má na 10.000 členů 1963 a 1964, aby se mohl
ze všech národnostních věnovat výhradně vý
zkumným pracím v oboru
skupin.
— Čs. malíř F. Feigl má národního hospodářství.
výstavu v galerií Ben Uri — Do knihy “Problémy
v mezinárodních vztazích”
v Londýně.
— Na schůzi Rotary klubu napsal obsáhlou kapitolu
v Edgware promluvil s o komunistické pomoci ne
velkým úspěchem o Česko vyvinutým zemím profe
slovensku dr. F. A. Tou- sor na universitě v Kali
far, delegovaný Klubem ' fornii Petr Torna. Mimo
to přispěl samostatnými
čs. kolonie v Londýně.
— Stálý poradce Sdružení kapitolami do “Slovníku
amerických stavitelů v politických věd” a do kniUSA Michal Šumichrast hy “Problémy světového
napsal pro Washington komunismu”.
Post studii o současné by — Profesor Karel Holbík,
který přednáší ekonomii
tové výstavbě v USA.
— V Německu podlehl na Námořní válečné koleji
následkům zranění při v Newportu v USA, dostal
autonehodě 40letý Zdeněk stipendium ke studiu na
universitách v Bonnu a v
Lobkovic.
— Na valné hromadě čs. Hamburku. Bude tam stu
YMCY, která se konala ve dovat a současně předná
Wuppertalu v Německu, šet. Universita v Baltimo
byli zvoleni: předsedou K. re vydala letos jeho knihu
Marek, sekretářem dr. J. “Poválečný obchod v roz
Měšťan a členy výboru děleném Německu”.
J. Procházková, A. Lueb- — Docent university v
beová, J. Rýdl, J. Dolín- Sydney Jan Kmenta, kte
ský, J. Otava a J. Vacek. rý přednáší dočasně ná
— Čs. národohospodář inž. rodní hospodářství na uni
Štefan Papánek byl jme versitě státu Wisconsin v
nován členem US porad USA, uveřejnil v americké
revui “Econometrica” od
ního sboru pro export.
— Čs. letec z II. světové bornou studii o odhadech
války Václav Korda je produktivity a funkce spo
spolumajitelem společno lečnosti Cobb-Douglass.
sti Allied Aviation Servi- — Profesor národního hos
podářství na universitě v
ces v New Yorku.
— V Německu zemřeli Mexico City v Mexiku
býv. čs. důstojník F. Dou- Jan Bažant vydal tiskem
da, ing. J. J. Huk a E. dvě větší studie z historie
Celerýn a v Rakousku bý mexického textilního prů
valý majorátní pán na Mi myslu.
kulově kníže Dietrichsteiu. — Profesor na universitě
— Pro vydávání nekry v Denveru v Koloradu
tých šeků byl v Německu Zdeněk Kučera uveřejnil
odsouzen na 2| roku věze v časopise “Journal of
ní J. A. Kuchař. Soud Broadcasting” rozsáhlou
zjistil, že odsouzený byl studii o výchově rozhlaso
zpravodajským agentem, vých a televizních pracov
který používal 30 krycích níků.
jmen a měl korejskou a — Symfonický orchestr
města Cincinnati uvedl 16.
německou manželku.
— V rámci snižování sta 3. v Carnegie Hall premié
vu amerických armád v ru skladby bývalého hu
Evropě se má zrušit do debního ředitele Radia
konce května i “Čs. stráž Svobodné Evropy v Mni
ní jednotka, LBSCo 4091” chově V. Nelhýbla “Etude
Symphonique”. Skladateli
v Západním Německu.
— V New Yorku vyšla se dostalo nadšených ova
kniha profesora evrop cí obecenstva.
ských dějin na universitě — Soubor Novokanadskéstátu Florida V. S. Mama- ho divadla uvedl ve dnech
teye “Sovětsko-ruský im 22. až 26. dubna v Toron
perialismus”, která má tě hru “The Witch Will
Return”. Hlavní roli hrála
200 stran.
— Profesor národního Milada Třešňáková.
Č/SVU/NH
hospodářství na Cornello-

ideologického života pak
různé rozkladné názory
a teorie s cílem, jak ne
dávno přiznal časopis
New York Times, "trans
formovat komunismus ve
svobodnou a rozmanitou
společnost”.
Takové snahy se však
zřejmě minou účinkem,
bude-li dbáno Novotné
ho varování:
"Procházíme velikým
ideovým střetnutím, kte
ré je odrazem meziná
rodního třídního boje
kdo z koho, mezi kapita
lismem a socialismem,
mezi silami reakce a po
kroku. To nám ukládá

vědět, kde je naše místo,
stát vždy pevně na pozi
cích strany, socialismu,
ofenzivně je hájit a pro
střednictvím politiky mí
rového soužití šířit posel
ství o pravdě a vymože
nostech socialismu do ce
lého světa ...”
FEC/-svDesinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.

113, Sussex St.,
SYDNEY

BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA PO SEDMÉM KOLE DRUHÁ
Po sedmém kole sydneyské fotbalové ligy je loňský
přeborník Praha s 10 body na druhém místě tabulky
horším brankovým poměrem. V čele je Cumberland
(klub, který vznikl sloučením Gladesville s Auburnem) a na třetím a čtvrtém místě jsou Croatia a
Apia, které mají 8 bodů, ale o zápas méně.
Praha hraje prakticky se stejným mužstvem jako
loni, jen v obraně si zajistil stálé místo Falzon z melbournského George Crossu a v útoku hrál třikrát
místo zraněných hráčů nový hráč Sleight. Ostatní
experimenty se neosvědčily. Dosavadní výsledky po
ukazují na nestálou formu mužstva: proti Budapešti
hrála Praha 4 : 3, s outsiderem soutěže Bankstownem
1 : 3, s Hakoah 5 : 1, s Canterbury, kteří ještě nezíska
li ani bod, jen 2 : 1, s Apií se štěstím 3 : 1, se South
Coastem 4 :2, s Cumberlandem 2 : 3. Proti Budapešti,
Hakoah a South Coast hrála Praha jako v nejlepší
loňské formě a získala si respekt sydneyské fotbalové
veřejnosti a několik míst ve výběrech Austrálie a
NSW pro zápasy s anglickým Evertonem. Lord si tuto
poctu zasloužil formou v prvních kolech a hlavně v
zápase proti Apii, ale v posledních dvou zápasech
(proti South Coastu a Cumberlandu) úplně “shořel”. Kapitán australského mužstva Scheinflug předvedl několik prvotřídních výkonů, hlavně proti South
Coastu, kdy Praha prohrávala 0:2a jeho zásluhou do
vedla nejen vyrovnat, ale i přesvědčivě vyhrát.
Poslední zápas proti Cumberlandu ukázal, kde to
vázne. Praha hrála v poli celkem dobře a technicky,
ale nehrála dost účelně na nadšené mužstvo domá
cích, kteří se k brance dostávali přímými útoky a
neváhali střílet. Bond byl na začátku druhého polo
času za stavu 1 : 2 po ošklivém faulu vyloučen a Pra
ha dokázala o 10 hráčích vyrovnat, ale pak se zhrou
tila pod náporem soupeře.'
-zvlKOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA - HAKOAH 1:0 (1:0)
Slavia byla po celý zápas v drtivé převaze, kterou
však jako obyčejně nedovedla vyjádřit. Nakonec zví
tězila jen vlastní brankou, když jeden ze zadáků Ha
koah stočil Sanchezovu ránu vedle bezmocného bran
káře hostí. Slavia hrála většinu zápasu s náhradním
brankářem, který nastoupil za zraněného Barotajse.
Obrana a záloha hrály prakticky bez chyb. V útoku
byl daleko nejlepší Birch. Ostatní útočníci však zů
stali za svým obvyklým průměrem.

DODÁME KAMKOLI

ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CROWN

CHARTER”

75% skotská whisky
70% importovaná
“CORTEL”

francouzská brandy
70% importovaná
“COKTEL-GOLD

48/6

29/6

27/3

19/6

MEDAL”

28/9

21/-

47/-

29/-

70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9

31/-

francouzská brandy
70% importovaná
“C O MBE A U”

francouzský cognac
“C O MB E AU ”
“ OLD

S T U RT”

jihoaustralská brandy
21/16/9
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii

Volejte 314 - 6281

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

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

Jméno : ...............................................................................
Adresa : .............................................................................
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HLAS

DOMOVA

4. 5.1964

Listárn a

ZPRÁVY OSOBNÍ

ZDENĚK VOLEK
Č. H. Berwyn: Díky za
výstřižky a adresu. Dopis z Melbourne byl 29. dob
jsme předali. — M. V. na 1964 promován na fi
Chicago 23: Díky za vý losofické fakultě brisbanstřižek. — B. H. Miami: ské university.
Díky za výstřižky. — J. S. Gratulujeme.
Řídí Kar e 1 Janovský,
Mnichov
Paris XI.: Podst. část viz
Skvělá taktika přinesla čestnou a zaslouženou remisu
Přátelé a HD
č. 6. Přesto' díky. — J. F.
M. Calcutta: Díky za lí
Karel Průša
stek. — J. Z. Eden Hills:
s chotí Hildou
Uveř. příště. — B. N. Tal
iem Bend: Díky za oběž děkují všem za blahopřá
"Uhodl jsem výsledek a myslím, že se potvrdilo to, co jsme očekávali: dobrá hra obrany a slab ník. — K. H. Homebush: ní k sňatku. Současně dě
ší hra útoku. Ale správně počítal trenér dr. Václav Jíra s tím, že naši útočníci stále ještě nejsou Díky za adresy. — B. S. kují zvláště sl. A. Semectak rozehraní, jako je tomu u Italů, kteří mají tři čtvrtiny mistrovství za sebou, a dobře zvolil tak Donvale: Díky za výstřiž- ké, pí. M. Voborské a ps.
ky.
HD A. Pekárkovi za přípravu
tiku. Podle mne zápas splnil očekávání!”
svatební hostiny a p. J.
Takto komentoval náš nejslavnější brankář František Plánička (kterého italská fotbalová asociace
Janečkovi za květinovou
PŘEDPLATNÉ?
pozvala do Říma na přípravy k oslavám 30. výročí slavného římského finále ČSR - Itálie) florent
výzdobu. Melbourne, Vic.
ské jubilejní (dvacáté) mezistátní utkání fotbalistů obou států, které se za překrásného počasí hrálo
11. dubna před 60.000 diváky na stadionu Comunale. A František Plánička (2. června se dožije 60
let) měl pravdu, neboť florentskou remisou získali Čechoslováci po serii loňských neúspěchů v me
zistátních utkáních opět sebedůvěru, tak potřebnou na počátku nové sezony a hlavně před blížícími — Čs. exulant Jarda Drobný převzal v těchto
přípravu belgických tenistů na daviscupové utkání
se kvalifikačními zápasy pro mistrovství světa r. 1966 v Anglii.
1. kola evropského pásma s Německem, ke kterému
Jubilejní střetnutí Itálie - ČSR nebylo líbivé a zce Florencii pod svůj průměr, jinak by asi Italové oku dojde na tenisových dvorcích v Bruselu.
la určitě zůstalo za hrou, kterou nedávno viděli příz sili ve Florencii první porážku od ČSR na domácí — Pražská Sparta má po řadě let opět šanci hrát ve
nivci kopané v Dortmundu v odvetném střetnutí Po půdě vůbec. Ale i tak tento systém 4-3-3 nebyl jen větší mezinárodní fotbalové soutěži. Pražané totiž
háru mistrů evropských zemí Dukla Praha - Borussia systémem obranným, neboť Čechoslováci (hlavně zá vyhráli semifinalové utkání Československého pohá
Dortmund, ale byl to bezpochyby boj dvou technicky ložníci Masopust a Kvašňák) dovedli několikrát ohro ru nad Duklou Praha 3 : 0, a jsou favority v závě
rečném střetnutí s Košicemi (porazily Ostravu 2:0).
vyspělých representačních teamů. Italové, pro které zit italskou svatyni, neměli však štěstí ve střelbě.
mluvilo domácí prostředí, byli sice rychlejší, často
Prvních 15 minut tohoto utkání měli Italové vel V případě vítězství nad košickou jedenáctkou hrála
měnili svá místa, ale zadní řady ČSR rozleptaly brzo kou převahu, ale zadní řady ČSR byly na místě. V by Sparta Praha v druhé nejpopulárnější fotbalové
jejich sebevědomí i chuť do hry. Italský útok totiž 18. minutě měl Pospíchal skvělou brankovou příle soutěži Evropy, v soutěži držitelů trofejí.
ve Florencii narazil na trojí překážku a zvládnout ji žitost, ale jeho ránu z poměrně těžkého úhlu italský — Čs. tenisté postupují přímo do 2. kola Davisova
bylo nad jeho síly. Jakési “předpolí” ovládal střední brankář kryl. Hra se vyrovnala, a naopak po půlho poháru, poněvadž jejich první soupeř - Rumunsko záložník Popluhar se dvěma staženými útočníky Ma dině to byli Čechoslováci kteří si vynutili čtyři rohy, zápas vzdal- Ve 2. kole však narazí na Švédy (hrají
sopustem a Kvašňákem, a kdo z Italů pronikl, nara bohužel je neuměli využít k ohrožení branky protiv v 1. kole s Řeckem), takže už mají malé šance na
zil na připraveného Geletu o Pluskala. A jestliže i níka. Začátek 2. poločasu patřil ČSR, ale Masopust postup do čtvrtfinale evropské zóny.
tímto sítem se někdo dostal, potom definitivně skon ve 2. a Šerer v 8. minutě poslali míč vedle místa — První start čs. gymnastických družstev v USA
čil na jistých obráncích i brankáři. Byl to jakýsi sys určení. V 68. minutě se střela Kvašňákova odrazila od skončil v Kings Pointu v New Yorku vítězně. Ve
tém 4-3-3, který slavil úspěch v podobě remisy, s kte tyče, v zápětí na to Pluskal vykopával míč z opuště- střetnutí žen zvítězily čs. gymnastky 379,90 :375,70
rou málokdo počítal. Vždyť Squadra azzurra dovedla né branky. Kritická byla pro čs. mužstvo 86. minuta, b., utkání mužů vyhrálo ČSR nad USA 563,20 : 562,15
v minulém roce zvítězit ve Vídni, doma porazit Bra kdy se dva italští útočníci octli před čs. brankou, ale b. Nej úspěšnější byla Věra Čáslavská, která - jak hlá
sí tiskové agentury - svým výkonem okouzlila divá
zílii 3:0a dosáhla i další pozoruhodné výsledky. naštěstí nedovedli skórovat.
Škoda jen, že tři hráči, kteří měli obstarávat úlohu
Technická data: rohy 10 : 3 pro ČSR, fauly 16 : 18, ky. Získala prvenství ve cvičení na bradlech, v přes
útočníků: obě křídla Pospíchal a debutant Cvetler z akce brankářů 23 : 13 (z toho “malá domů” 10 : 8). koku, v prostných a ve víceboji.
Bratislavy i bratislavský Šerer na spojce, zahráli ve
Dosavadní bilance Itálie - ČSR: šestkrát vyhrálo — Do širšího kádru fotbalového . mužstva Evropy,
ČSR, osmkrát Itálie a šest utkání skončilo nerozhod které se 20. května střetne v Kodani s výběrem Skan
dinávie, byli nominováni i čtyři Čechoslováci: preně. Score je aktivní pro Itálii: 33 : 29.
Mezinárodní kopaná
šovský levý obránce Bomba, střední záložník Poplu
V Evropě nastalo hlavní období mezinárodních a
har ze Slovanu Bratislava a dva hráči pražské Duk
mezistátních fotbalových utkání. V semifinále Po
ly: Geleta a Masopust. Podle předběžné nominace,
::
Fotbalová liga ::
hárů mistrů evropských zemí hrálo Inter Milano
může být tentokrát nejsilnější řadou teamu Evropy
(bývalá Ambrosiana) v Dortmundu s Borussií Dort
útok, ve kterém mají hrát esa evropské kopané jako
18.
a
19.
kolo
nej
vyšší
čs.
fotbalové
soutěže
pro

mund 2 : 2, takže má velké šance na postup do fina
Angličané Greaves a Charlton, Čechoslovák Maso
bíhala
ve
znamení
příprav
na
dvě
prvá
mezistátní
le, - španělské národní mužstvo zvítězilo v Dublinu
pust, Skot Law, Portugalec Eusebio nebo Jugosláfotbalová
utkání
letošního
jara:
ČSR
Itálie
a
ČSR
nad fotbalisty Svobodného Irska 2:0a postoupilo
vec Sekularač.
do semifinale Poháru evropských národů, kam se za Německo, a tak pochopitelně zásluhou kandidátů re- — V Neapoli probíhalo 1. mistrovství Evropy juniorů
tím kvalifikovalo i Dánsko. - Došlo i k řadě přátel presentačního dresu se úroveň značně zlepšila. Při v košíkové, které ukázalo, že tato soutěž může být
ských mezistátních zápasů: v Glasgowě porazilo Skot spěly k tomu už i regulérní terény, které byly v vydatnou pomocí evropskému basketbalu, neboť si
sko před 134.000 diváky Anglii 1: 0, a dosáhlo tak prvních čtyř týdnech velkým handicapem. Obhájce umístění na tomto podniku vynutí větší pozornost a
třetího vítězství za sebou a vůbec třetího hattricku titulu mistra republiky - Dukla Praha - přišla k dvě péči mladým hráčům. 1. mistry Evropy se stali podle
v 921eté historii sportovních styků s Anglií, - Švý ma šťastným vítězstvím, kterými si udělala zase očekávání junioři SSSR, kteří ve finale porazili Fran
a čtyřbodový náskok před svými největšími sou couze 62 : 41. Čechoslováci, kteří jeli do Neapole ob
carsko vyhrálo v Ženevě nad Belgií 2 : 0 (po třech tří
peři z Ostravy a ž Bratislavy. Prvními sestupujícími hajovat
letech první vítězství Švýcarska v mezistátních zápa budou
prvenství z minulého, tehdy ještě neofi
už s největší pravděpodobností fotbalisté Spar ciálního své
sech), -. Severní Irsko zvítězilo ve Swansea nad Wa taku Praha
turnaje, skončili až pátí (za SSSR, Francií,
Motorlet,
o
dvou
dalších
padne
rozhodnu

lesem 3 : 2 a v Amsterodamu hrálo Holandsko s Ra
Itálií a Bulharskem).
kouskem 1 : 1. Soupeřem čs. olympioniků bylo ve Víd- tí až v závěru soutěže, neboť situace na konci tabulky
se znovu zkomplikovala.
ni rakouské Béčko, nad kterým vyhráli 3 :1.
V 18. kole prokázala nejlepší formu Ostrava, která
ZLOBÍ VÁS OČI?
V boji o letenky na olympijské hry do Tokia se
v Hradci Králové 0 : 2, ale dvěma bran
měli Čechoslováci střetnout s Řeckem, které sice pro prohrávala
Bolí Vás hlava?
kami
svých
internacionálů
Valoška
a
Pospíchala
do

hrálo v Londýně 0 : 1, porazilo však Anglii v Até vedla ještě vyrovnat na 2 : 2, Prešov prohrál na Let
Noste
brýle od OPT A !
nách 4 :1. Řecký olympijský výbor však oznámil, že
v mužstvu hrálo několik profesionálních fotbalistů, ně se Spartou nešťastnou vlastní brankou interna
cionála Bomby 0 : 1, Slovan Bratislava měl sice v
a tak team Řecka bude s velkou pravděpodobností utkání
s Trenčínem velkou převahu, ale nakonec se
diskvalifikován. Mezinárodní olympijský výbor pak musel spokojit
bezbrankovým výsledkem. Ani dru
musí rozhodnout, zda ČSR postoupí přímo do závě hý bratislavskýs team
Slovnaft neuspěl, když pone
rečných bojů v Tokiu nebo se musí utkat ještě s chal Oba body v Košicích
(1: 2). V Třinci museli dát Capitol House, 109 Swanston St
Anglií.
hráči mistra ligy - Dukly Praha - do hry své veškeré
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
umění, aby neprohráli. Na jejich straně však byla
8.
poschodí
Telefon 63-2231
ANGLIE MÁ NEJLEPŠÍ DOROST
zkušenost, která rozhodla o porážce Třineckých 1 : 2.
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
V XVII. ročníku doro že loni měli na tomto ne Kladno po serii porážek porazilo doma Spartak Pra
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
evropském ha Motorlet 2:0a posilnilo tak naději na udržení v
steneckého turnaje UEFA oficiálním
v nutných případech telegraficky
v kopané, pořádaném le mistrovství z pěti zápasů lize.
19. kolo proběhlo podle očekávání. Hradec Králové
tos v Holandsku, obhájila score 15 : 0, letos v Ho
Anglie své loňské vítězství landsku 17 : 2. - 3. bylo s novým trenérem Pepou Bicanem (až dosud treno
HLAS DOMOVA
na domácí půdě opravdu Portugalsko, které zvítězi val Kladno) prohrál dosti nezaslouženě s pražskou
imposantním způsobem. lo nad Skotskem 3:2. - Duklou v Praze 0:1,- Ostrava rozdrtila fotbalisty
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Po čtyřbrankovém vítěz Čs. fotbaloví dorostenci Bohemians 5 : 1, - Košice po velmi pěkné hře celé
Adresa: Hlas domova,
ství v semifinále nad Por neuspěli. Vyhráli sice svou ho teamu vyhrály nad pražskou Spartou 2 : 0, - a v
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
tugalskem porazili mladí skupinu, když porazili Brně se rozešli fotbalisté místního ZJŠ Brna a Slo
Telefon: 42- 5980
Angličané po hře plné vti Bulharsko 1:0a Francii vana Bratislava za stavu 0:0. Ze souboje nováčků PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-.
jednotlivý výtisk s 2/-.
pů a nápadů ve finale fot 3 : 2, v boji o účast v semi- ligy a nyní už také kandidátů sestupu Spartak Praha
balisty Španělska 4 : 0. O finále však prohráli neče Motorlet - Třinec vyšli vítězně hosté z Třince (1 : 0), PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
jejich dvouleté převaze v kaně vysoko s Portugal Slovnaft Bratislava porazil Kladno 1:0 a utkání v platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, S 5.- nebo
Trenčíně mezi domácí Jednotou Trenčín a Prešovem ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
evropské dorostenecké ko- skem 0 :4.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
— o —
skončilo smírně 1 : 1.
pané svědčí ta skutečnost,

Ve Florencii: Itálie - Československo 0:0

-- Ve zkratce - -

OPTO

