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Johnson porazil Goldwatera

Svět v přerodu

Ve jménu boje proti kultu a dogmatismu se
jistá část nepevných intelektuálů snažila napadat
činnost strany v minulosti, aby popřela její ve
doucí úlohu v současnosti. Jejich negativistický
a nihilistický přístup k hodnocení činnosti strany
a k výsledkům, jichž náš lid pod vedením strany
dosáhl, ovlivňoval i některé poctivé soudruhy,
jejichž ideologická vyspělost a stranické zakale
ní nebyly dostatečné k tomu, aby dokázaly roz
poznat neleninský, nestranický charakter kritiky
dogmatismu z revizionistických a liberalistických
pozic...
Život strany Praha č. 18/1964

VĚŽE ZE SLONOVINY

Po obvykle přetažené předvolební veselici zvolili Američané sobě pre
sidenta a západnímu světu vůdce. Přátelé i nepřátelé Spojených států si to
vysvětlí po svém. Přátelé řeknou, že přesvědčivost Johnsonova vítězství
svědčí o větší politické zralosti Američanů, než jakou jim kdo přičítal. Ne
přátelé řeknou, že milióny pro Goldwatera svědčí o opaku.
Johnsonovi příznivci budou dokazovat, že velikost jeho vítězství svědčí
o velikosti presidenta. Jeho odpůrci budou tvrdit, ne bez určitého oprávnění,
že i jednooký vidí dále než slepec.
Faktem je, že skončily volby, jejichž výsledek byl předem znám, a že
president Johnson nastupuje svůj čtyřletý termín ve výjimečně zajímavé
době.

HD napsal před nedávnem v článku, který se tý
kal komponisty Janáčka, že každá doba má své
zvyklosti a uznávané formy, své nedotknutelné vě
že ze slonoviny, proti nimž útočit je zločin a od nicož
je hřích se odchýlit.
Tato skutečnost ovšem neplatí jenom v umění. Je
stejně citelná v politice jako v soukromém životě
každého jedince. Je v každém národě, každém stá
tě, v každé společnosti a každé skupině.
Byl by ovšem omyl z toho vyvozovat, že všechno
z minulosti patří na smetiště, a všechno nové že je
nutně krokem vpřed.
Konservatismus má v životě lidí stejně nepostra
datelnou funkci, jako třeba pokrokový liberalismus.
Západní diplomaté ne
spojenectví.
Je to doba změn a západního
Bylo by ideální, kdyby konservativci byli strážci toLYNDON JOHNSON
přeskupování sil, doba, V poslední době však vylučují možnost, že de
stejně citelná v politice jako v soukromném životě
Gaulle
opravdu
splní
své
v níž statický stav věcí, připomíná čím dál tím
kopníky nových cest a hrobaři toho, co neudrželo
který se vytvořil v pová více trucovitého kluka, hrozby a opustí jak Se komunistického bloku je krok s vývojem. Všichni však víme, jak lehké je
lečných letech, začíná od který odmítá pokračo veroatlantický pakt, tak snad ještě zajímavější dojít oběma směry k extrému a tragedii.
Ale abychom se vrátili k “věžím ze slonoviny” a
hospodářské
vat ve hře, dokud ostat Evropské
základu měnit tvář.
než vývoj na Západě.
nedotknutelnostem života”.
společenství.
ní neuznají, že je kapi
Vezměte tzv. socialistickou společnost Sovětského
Z prvních chaotických
Na západě
Přátelská gesta vůči
tán a nezačnou hrát přes
svazu. Až donedávna to byla pevně zazátkovaná,
týdnů
nového
režimu
Johnson se ocitá v ně podle jeho pravidel. Moskvě, uznání Rudé
olovem zalitá láhev uzavřené společnosti. Žádné
lze zatím vyvodit jenom zpátečnictví, žádný konservatismus, všechno po
neznámých vodách jak
Cíny
a
množící
se
pově

Jeho "státnická” čin
několik nejistých závěrů: krok: s úředním razítkem a pečetí “gosudarstva”
na východě, tak na zá
nost byla v poslední do sti, že hodlá uznat Ul1. Jednání s Pekingem "Zašpuntovaný” pokrok na věky.
padě.
Ale najednou, bublinka po bublince, kolem zátky
bě namířena proti Zá brichtův režim, jsou je vypadají přes honosnou
Po dlouhých letech
začne láhev téct. Jedna bublinka Dudincev, druhá
padnímu Německu, kde nom malými ukázkami fasádu více jako pokus Pastemak, třetí Jevtušenko, další a další - Nekrakonservativních vlád v
profesor Erhardt odmítá toho, co se dá v budouc o zakryti stávajících spo sov, Paustovský, Brodský ...
Anglii dostali se tam k
spolupracovat stejně od ností z Paříže očekávat. rů než o jejich opravdo
A my se ptáme, kde propánakrále se vzaly vzdušné
moci labouristé, a nový
Na východě
bubliny v láhvi bez vzduchu? Kde se v orazítkova
daně jako kdysi dr. Adevé řešení.
ministerský
předseda
Vývoj uvnitř tzv. (Pokračování na straně 2) ném úředním “pokroku” najednou našel pokrok?
nauer.
Aby nebylo omylů. Útok proti slonovinovým věWilson není zatím tak
žím Sovětského svazu je pořád zločin, odchylka od
otevřená kniha jako je
Co po Chruščovovi v Československu?
nich pořád hřích. Ale útok pokračuje a “hřeší” se
ho předchůdci.
jak v Sodomě.
Bude mít asi vlastní
Je konec úředního pořádku, láhev teče. Kdo je
názory na vedení západ
zpátečník? Kdo je konservativec? A kde je pokrok
bez razítka?
ní politiky a bude prav
Titul hry Arthura Millera, která je dnes jedním z populárních magnetů
Mladý ruský intelektuál nedávno řekl v rozhovo
děpodobně usilovat o sa československých jevišť, se vnucuje k dnešnímu komentáři. Po pádu Chrušru s liberálním americkým novinářem: “My dnes
mostatnější linii než Ho čova nastala v ČSSR zcela nová situace, taková, kterou Novotného vedení máme k vám, americkým liberálům, blíže, než k na
me Macmillan před nikdy neočekávalo.
šim konservativcům, a vy máte, aniž o tom možná
víte, blíže k nám než k takovému Goldwaterovi.”
ním. Může se stát, že spo
Člověk je nakloněn bude potřebí změnit ků větské zpravodajské kan
Všechno v jedné větě - úřední pokrok s razítkem
lupráce s ním nebude
stává se zpátečnictvím, strážcové Leninova odkazu
celáře Tassu.
československé bolševiky ru a dietu.
nejlehčí. Hlavní potíže
konservativci v negativními smyslu.
litovat. Vždy se tak poc
Antonín Novotný se
V té době byly česko
na západě Evropy však
Československý exil je ovšem jenom vedlejším vý
tivě a svědomitě namá velmi namáhal sehnat slovenské noviny plny robkem někdejší vzduchoprázdně láhve Sovětského
nečekají Johnsona v Lon
hají, aby si zachovali hlasy pro chystanou kon komentářů o britských svazu. Útok proti “životním nedotknutelnostem” v
dýně, ale v Paříži.
správnou linii.
ferenci komunistických parlamentních volbách. SSSR proto nemohl zůstat bez vlivu na naše vlastní
De Gaulle
slonovinové věže, do nichž jsme se uchýlili před
A pak přijde masér a stran. Hlasy pro ChrušMísty i obavy
šestnácti lety. V určitém smyslu nám tam bylo dobře
De Gaullea nikdy nik řekne, že se od teďka čova. A teď to najednou
a pohodlně. Měli jsme teoreticky vyřešený jeden
Jako obyčejně, bra velký problém, a řešení toho problému se stalo klí
do nepovažoval za tmel už plnoštíhlá nenosí, že všechno přišlo vniveč.
tislavský rozhlas před čem k řešení všeho ostatního.
Kdo je proti kultu
Neměli jsme iluze, měli jsme pravdu. Věděli jsme,
stihl pražský v přímém
Novotný opět presidentem
Komunistická strana podání reakce na neoče že láhev je vzduchoprázdně a že je hermeticky
Také v Československu volili hlavu sttu. Dne 12. vykládala dlouho a peč kávaný odchod Nikity uzavřená. A domnívali jsme se, že není jiná možnost,
než tou lahví udeřit o kámen a rozbít ji na kusy.
listopadu se sešlo ve zvláštním zasedání Národní livě o změně větru v ko do důchodu:
Z našeho původně správného postavení se stala
shromáždění, které se jednomyslně “rozhodlo” svě
“Příčiny tohoto roz “slonovinová věž” až v té chvíli, kdy jsme odmítali
řit funkci presidenta socialistické republiky na dal munismu a o odstranění
kultu osobnosti i osob ruchu (v pražském roz uznat, že se “přece jenom točí” a že všechno podlé
ších pět let Antonínu Novotnému.
há změně. Odmítali jsme uznat, že láhev teče.
Poslanci lidu tak vyjádřili znovu vděk muži, kte nosti.
hlase ani v tisku nepa
Otázka není, jestli je nám dneska komunismus v
rý dělá věci důkladně a hlavně dovede se přizpůso
Dnes se musí vyrov noval žádný - pr.) jsou jeho mnoha formách přijatelnější než před pěti,
bit. Jeho zásluhy o důkladné provedení procesu se
deseti nebo patnácti lety. Není. Otázku tak jenom
Slánským jsou nesporné. Rovněž jeho vliv na to, že nat s faktem, že Chruš- pochopitelné. Velkolepé
bylo Československo považováno v minulých letech čov byl odstraněn pro změny, kterými prošel formulují naši vlastní “strážcové majáků”.
Otázka je, máme-li uznat nebo ignorovat existenci
za nejvěrnějšího satelita Moskvy je mimo disku to. že pěstoval tento ne Sovětský svaz po XX. a
spojenců,
kteří se z ničeho nic vynořili na místech,
si. Jeho státnické projevy bývají pro posluchače a náviděný kult, zatímco XXII.
sjezdu . . . byly kde jsme je nejméně očekávali. A uznáme-li, že se
čtenáře stejným zážitkem, jakým bylo památné vy
stoupení nynějšího pensisty Chruščova s botou ve proti němu kázal. Navíc v myslích miliónů lidí přece jenom točí, a vystoupíme ze svých “věží”, mu
čelí souhvězdí nových těsně spjaté s jménem síme vzít na vědomí, že způsob zápasu těch spojenců
Spojených národech.
je nutně jiný než náš.
Za jeho vedení se podařilo dále přizpůsobit vy osobností,
které opět N. Chruščova . . . Jeho
Musíme se smířit s tím, že jsou to spojenci, kteří
spělejší čs. hospodářství méně vyspělému hospodář tvrdí, že potírají kult odstoupení vyvolalo ve
společného nepřítele nehodlají zničit, ale rozmělnit
ství sovětskému. Bolení hlavy, které z toho nastalo,
osobnosti.
-kwchvíli, kdy jsme si a změnit.
bude teď nutit Novotného k menším kotrmelcům, k

PO

projevům větší neodvislosti, odkoukaným od sousedů
na severu a jihu. Bude-li jen na něm záležet, nepokročí se tímto směrem příliš daleko. Kontrolovat ho
bude nadále ústřední výbor Komunistické strany Čes
koslovenska, jehož generálním tajemníkem je Anto
nín Novotný.
-s-

PÁDU

První
reakce česko
slovenských komunistů
na pád
Chruščova se
omezila na suché přetiš
tění úřední zprávy so-

poslechli stručnou úřed
ní zprávu Tassu i v nás
mnohých hluboké za
myšlení ba místy i oba
vy.”
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událostí

LETOVISKO

Pod novým vedením
V zemích s jednou politickou stranou bývá zvykem, že ve volbách vyhraje
ta strana většinou nejméně 90% hlasů. Minulý týden se toto pravidlo po
tvrdilo v Jižní Rhodésii. V zemích se dvěma politickými stranami je počet
hlasů obyčejně rozdělen na dvě přibližně stejné poloviny. Většina 10% je
už podstatná většina; ivětšina 60% - 40%, kterou vyhrál president Johnson, je rekord v dějinách presidentských voleb ve Spojených státech.
Americký volič tím nejen jasně odmítl extremní názory B. Goldwatera
na zahraniční politiku, nýbrž se také jasně vyslovil pro pokračování v tom
směru domácí politiky, který lze nazvat odklonem z prava do středu. V zemi,
která je baštou kapitalismu, se voliči jasně vyslovili pro sociální zákonodár
ství a rovnost člověka s člověkem; jasně řekli, že laissez-faire jako program
hospodářské politiky státu je už uzavřenou kapitolou v dějinách hospodář
ského vývoje.
Mramorové mausoleum pelněním aj. V poslední vosti tohoto tvrzení by se
době se však koncil věnu dalo akademicky debato
Po prvé od roku 1961 je více otázkám spíše so vat během dlouhých zim
stál Ču-En-lai opět v ciálním než náboženským, ních večerů, aniž by se
Moskvě na Leninově mau a cesta papeže Pavla do tím cokoli rozřešilo. Z ofi
soleu, aby spolu s “no Indie tuto tendenci prav cielního péra indonéského
vým vedením” oslavil vý děpodobně ještě posílí.
novináře to však má po
ročí bolševické revoluce.
chmurný, téměř hrozivý
Novo-Australané
Toto výročí je tradiční
nádech. Slyšíme to po
Je
jich
přes
11
miliónů.
přehlídkou
komunistic
prvé, ale ne naposledy.
kých mocipánů; to je Tak rozhodl Indonéský
Olej a písek
skutečnost
právě tak “Herald”, časopis, který
Z písku Saudské Ara
tvrdá, jako tó černé, mra zpravidla píše to, co st
morové zábradlí, nad něž přeje zahraniční minister bie vyvěrá většina oleje
vykukuje každoročně řa stvo Indonésie. Indonésa- dováženého do západní
da černých zimníků, ko né patří do této části svě Evropy. Většina zisku,
žíšků a beranic. Ale mís ta, ale o Australanech a pokud si ho nerozdělily
tenky na toto představení Novozélanďanech se to olejářské společnosti, ne
jsou nepřenosné, platí je prý nedá říci, protože to vrátila se však mezi 6
nom jednou, a nelze si jsou přistěhovalci. O re miliónů Arabů, obývají
lativní historické pravdi cích toto ohromné leč ne
je předplatit.
Papež a koncil

Ze zpráv, které občas
proniknou do tisku, je
zřejmé, že se ve Vatikáně
vede boj mezi konservativní a pokrokovou frakci
koncilu. Pokroková frak
ce vítězí: Židé - jako rasa
i jako národ - už nenesou
kolektivně stigma Kristo
vých vrahů; náboženská
snášenlivost stává se víc
než pouhým slovem; ka
tolíci si budou moci v bu
doucnu zvolit pohřeb zpo

hostinné území, nýbrž
plnila pokladnice krále
Sauda, který byl před ně
kolika týdny sesazen svým
bratrem Faisalem. Éra
pozlacených
Cadillaců,
Rolls-Royců a harémů se,
podle názoru většiny do
pisovatelů, končí; místo ní
nastupuje éra lepších že
leznic a letišť, škol a ne
mocnic. Pozdě, ale přece.
A znovu Vietnam

Tentokrát převzali ini
ciativu opět komunisté a
ukázali světu, že i když
Američané mají pod kon
trolou moře v jihovýchod
ní Asii, mají komunisté
čím dál tím větší vliv a
kontrolu na půdě Jižního
Vietnamu. Nahradit ztra
cenou prestyž potrvá dé
le, než nahradit zničené
bombardéry; otázkou je,
zda se to vůbec podaří.
Čím dál tím více - a bez
pochyby proti své vůli jsou Američané nuceni ve
Vietnamu do role, kterou
tam tak nešťastně hráli
před 15 lety Francouzi.
Válku ve Vietnamu lze
sotva vyhrát; problémem
je, jak ji docela nepro
hrát.
-et

Po (Chruščovově) pádu
(Pokračování se str. 1)

Překvapení a pohnutí

Ozval se tu hlas slo
venských
revizionistů,
který bude nepochybně
slyšet ozvěnou i v čes
kých zemích. Revizionistické křídlo komunistic
ké strany musí hledět s
obavami na změny v
Kremlu.

Jak byla plachá odez
va na Chruščovův pád,
tak plaché bylo zpravo
dajství o reakci evrop
ských
komunistických
stran na moskevské udá
losti.
21. října komentoval
pražský rozhlas "ohlas
k uvolnění soudruha
Chruščova” a prohlásil,
že, "souhrne řečeno . . .
ve všech prohlášeních
vedoucích orgánů (ko
munistických stran) se
objevují slova o tom, že
zpráva o uvolnění sou
druha Chruščova byla
přijata komunisty i širo
kou veřejností s překva
pením a pohnutím.”
Čtyři dny trvalo, než
vylezlo vedení KSČ na
denní světlo s jakýms
takýms
prohlášením.
Strana, aby se to neplet
lo, opět prohlásila, že.
"zpráva o uvolnění sou
druha Chruščova byla

-Naše rovy500 KM ZA ŠTĚSTÍM
Vaším přičiněním jsem se seznámila s Mir
kem. Ani nevíte, jak jsem vám za to vděčna,
protože takového chlapce bych u nás v okolí
marně hledala. On je velmi taktní, pozorný a
přitom strašně milý kluk. Přestože nás dělí od
sebe asi 250 km, vidíme se každých 14 dní a
už brzy se chceme vzít... Připadá mi to jako
veliká výhra. Úplně si mne získal tím, že mi
přinesl na první setkání kytičku. A to už se stá
vá zřídka, aby chlapec nosil dívce květiny...
Ještě jednou vám děkuji, že jste mi pomohli k
seznámení.
Inzerentka zn. Soulad-6403
Zeměd. noviny Praha, 13. 9. 1964

VOLGA-VOLGA
ZNOVU OTEVŘENA
POD ČESKÝM VEDENÍM
VAŠKA FRENCLA

VÝBORNÁ KUCHYNĚ
KABARET
Každou neděli specielní večírky
pro čs. veřejnost
111 Chapel Street
WINDSOR, VIC.
Telefon 511694

“ŠUMAVA"

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 22. listopadu 1964

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

Československá škola v Melbourne
zve srdečně všechny děti a rodiče na

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
kterou pořádá v neděli 6. prosince 1964
od 3. hod. odp.

na farmě "ŠUMAVA” v South Belgrave
Bohatý program vyvrcholí příchodem Mikuláše
Občerstvení — Večeře — Tombola
Výtěžek besídky bude použit k podpoře čs. školy

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám. opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347

přijata celou naší stra
nou a veřejností s přek
vapením a pohnutím. Na
še strana a náš lid oce
ňovali činnost soudruha ně po pádu Chruščova
byla v tom, že se sna
Chruščova . . .
žila přesvědčit členstvo,
Předsednictvo chápe, že se nic nestalo.
ze
že soudruh Chruščov Chruščovův kurs jak ve
nemohl vzhledem k vy vnitřních tak v zahranič
sokému věku a zhorše ních věcech se nemění.
nému zdravotnímu sta
Novotného potíže se
vu plně zastávat úkoly.” projevily skoro okamži
S nápadnou strohostí tě, když přišlo na po
se přihlásilo do řad ve zvánky na chystanou me
dených soudruhy Brež- zinárodní konferenci ko
něvem a Kosygmem.
munistických stran. Do
Hlavní linie KSČ těs dnes ještě není jisté, zda

SVĚT V PŘERODU

li Novotný nepřijal po
zvání na konferenci,
nebo zda-li byl vyhoš
těn pro zatvrzelý chruščovismus.
Ani není jisté, zda se
Novotný zúčastní nebo
nezúčastní moskevských
jednání.
Jisté je, že Chruščo
vův pád znamená další
velkou krizi, stejně vel
kou jako byla krize ku
bánská.
FEC/vm

Příležitosti
Je zajímavé, že stejný

(Pokračování

se str. 1) jímkou, nové "Jugoslá vliv podporuje pronika

2. Uvolňování uvnitř
Sovětského svazu se pod
novým vedením spíše
zrychlí než zastaví.
3. Autonomie evrop
ských satelitů bude roz
šířena,
ne
okleštěna.
Věrní satelité budou vý-

vie” pravidlem.
Evropská část komu
nistického světa vstupu
je do nové táze vůdců,
pro něž už je Říjnová
revoluce jenom historic
ký fakt, ne osobní zá
žitek.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Vás srdečně zve na

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 5. prosince 1964
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
LIKÉROVÁ LICENCE
K tanci hraje orchestr kapelníka A. Vyhnala
Program: Spejbl a Hurvínek
Vstupné 20/Začátek v 8 hod., konec v 1.30
Dárky se přijímají u pokladny od 7. hod. večerní
Reservování stolů: tel. 48-7723 (Kimla)

vě změny na obou stra
nách. Nacionalismus dá
ví jednotu na Západě a
nacionalismus rozbíjí so
větský monolit na vý
chodě.
Doba tak pronikavých
změn, jakých jsme prá
vě svědky, je v meziná
rodních vztazích vždyc
ky plná nebezpečí. Ved
le nebezpečí přináší však
také příležitosti.
Velikost, průměrnost
nebo malost člověka,
kterého právě Američa
ni poslali do Bílého do
mu, bude záležet také na
tom, jak dalece se do
vede s tím nebezpečím
vypořádat a jak dobře
dokáže nové příležitosti
využít.
-kw-
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— U Ivančiny v martin
ském okrese bylo odkryto
staroslovanské sídliště z
8. až 9. století.
— Poblíž Liptovské Mary
byly zahájeny práce na
stavbě přehrady, která
zatopí 2.100 hektarů.
— Novým předsedou
ústředního výboru Svazu
čs. sovětského přátelství
byl zvolen Zdeněk Fierlinger.
— V doplňovacích volbách
do Národního shromáždě
ní v Ústí n. L. byl “zvo
len” Josef Janko. Nový
poslanec dostal 99.96%
platných hlasů.
— Československo podepsalo dohodu s Rakous
kem o zřízení pravidel
ných autobusových linek
mezi některými čs. a ra
kouskými městy v příštím
roce.
— S Indií byla podepsána obchodní dohoda na
příštích 5 let. Za posled
ních 13 roků se čs. ob
chod s Indií zčtyřnásobil.
— Ve středoslovenském
kraji se konalo velké' tří
denní cvičení civilní obra
ny. Přítomni byli ministři
obrany a vnitra, předse
da Slovenské národní ra
dy, maďarská vojenská
delegace atd.
—Operní režisér O. Lin
hart dostal k šedesátce
titul “zasloužilý umělec”.
— V Praze zemřel bývalý
profesor právnické fakul
ty Karlovy university A.
Wenig - Malovský ve vě
ku 81 roků. Zemřel též
malíř M. Fridrich (80 ro
ků) a filmový režisér Vl.
Čech (50 roků).
— Bolivijská vláda vypo
věděla s okamžitou plat
ností všechny členy čs.
diplomatické mise, proto
že podněcovali vzpouru
proti bolivijské vládě.
— V Zlatých Horách v
Jeseníkách zemřela v 66
letech vdova po zaklada
teli Čs. hudební unie Bo
žena Janečková, roz. Fantová.

— Podle amerických sta
tistik bylo zasláno do Čes
koslovenska od června
1958 do konce roku 1963
prostřednictvím TUZEXu
jen z USA 11,844.000 do
larů.
— Irská vláda, která ne
uznává čs. komunistický
režim, dala přesto sou
hlas ke zřízení stálé čs.
obchodní mise v Dublinu.
— Bratislavská policie
oznámila reportérům ví
deňského listu Express,
že z celkového počtu
140.000 rakouských tu
ristů bylo v ČSSR zatčeno
pro pašování 34 osob.
— V Brně se začaly sta
vět nové čtvrtě v Čer
ných polích a Za Tišnovkou. Plánují se na 20.000
lidí.
— V Mostě začaly pří
pravné práce k přesídlení
města, aby mohla být vy
užita ložiska uhlí, která
jsou pod povrchem. Nové
město, které má být vy
budováno v sousedství, je
plánováno na 85.000 oby
vatel.
— V Praze zemřel Mle
tý hudební skladatel Fran
tišek Pícha.
— Okresní soud v Čes
kých Budějovicích odsou
dil k trestu smrti Julia
Oráčka za vraždu a olou
pení Františka Zemana v
obci Záblatíčko.
— Hra V. Havla “Zahrad
ní slavnost” měla premié
ru v západním Berlíně.
— Nedaleko Prahy přistá
la nouzově dvě rakouská
trysková letadla, která za
bloudila. Oba piloti byli
druhý den vráceni do Ra
kouska.
— Dr. Václav Smetáček
řídil několik koncertů
Argentinského rozhlasové
ho
symfonického
or
chestru.
— V pražském předměstí
Jinonice se zřítila ne
dokončená 12patrová bu
dova, stavěná systémem
“zvedaných stropů”. Ce
lá budova je v troskách,

avšak zraněn nebyl nikdo.

— ÚV KSČ jednal 21. říj
na o školství a mládeži.
V hlavním referátu uvedl
V. Koucký, že “maturanti
přicházejí na vysoké ško
ly nedostatečně připrave
ni” a že “vysoké školy
často musí v prvních roč
nících vyučovat v podsta
tě středoškolskou látku”.
Připravuje se nový zákon
o vysokých školách, v
němž je i návrh, aby dě
kani a rektoři vysokých
škol byli napříště voleni
a ne jmenováni.
— Ameriku a Kanadu na
vštívilo v poslední době
130 osob z ČSSR. V první
skupině bylo podle praž
ského rozhlasu 56 zaměst
nanců Vítkovických žele
záren, Nové Huti K. Gott
walda a Třineckých že
lezáren. Ti navštívili v 16
dnech New York, Detroit,
Chicago a Montreal. Kon
cem října přiletěla do
New Yorku skupina čs.
intelektuálů, aby během
13 denního pobytu shléd
la především musea a
různé kulturní instituce v
New Yorku, Washingto
nu a Bostonu. Ve třetí
skupině (3. listopadu) je
54 čs. umělců a spisova
telů, kteří měli v progra
mu shlédnout New York,
Washington a Niagarské
vodopády.
— Z Bratislavy došla
soukromá zpráva, že Margit Široká, manželka bý
valého
ministerského
předsedy Viliama široké
ho,, spáchala v Bratislavě
počátkem června tr. sebe
vraždu. Manžel, který le
ží dle zpráv vídeňských
novin v pražské nemocni
ci s nevyléčitelnou tuberkulosou, se pohřbu nezú
častnil, což vyvolalo v
Bratislavě pověsti, že prý
Široký svou ženu v hád
ce zastřelil. Na dotaz
Reutersovy agentury po
tvrdila ČTK jen, že M.
Široká 13. června 1964
“náhle zemřela”.
FEC/Č/PNL
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Podrobnosti o výtržnostech v Praze

DVA KLUCI A PSÍ ŠAMPIÓN
V 21. čísle HD jsme uveřejnili zprávu o výtržnostech, které se udály v
neděli 11. října na Václavském náměstí v Praze. Z později došlých podrob
ností, jak je sdělili po opuštění Československa očití svědkové a jak je
postupně uveřejňovaly pražské noviny, lze si udělat obrázek o celé komické
i vážné události. Vracíme se k tomu též proto, že výtržnost potvrzuje zno
vu zprávy, dle nichž je situace v Československu hodně napjatá. Lidé vy
užívají každé příležitosti k projevům nevole nad situací.
Krátce před 7. hodi
nou večerní v. neděli 11.
října se strhla před pa
sáží Alfa rvačka mezi
dvěma nezjištěnými mla
díky, kteří přitom pokři
kovali a tím upoutali zá
jem kolemjdoucích. Po
čet diváků se stále zvět
šoval, až zaplnil jízdní
dráhu a podle policejní
ho hlášení "bránil řád
nému provozu”. Kolem
8. hodiny se centrum vý
tržníků přesunulo blíže
kinu Paříž. Tam stálo na
neštěstí osobní auto a v
něm psí šampión, který
se právě zúčastnil praž
ské Mezinárodní výstavy
psů.
Další události popisu
je Práce takto:
"Skupina čtyř mladí
ků dráždila cvičeného
psa. Opět ji obklopily
početné zástupy zvědav
ců. Při zásahu bezpeč
nosti, která chtěla uvol
nit dopravu a zabránit
výtržnostem, došlo k to
mu, že někteří z davu
začali houpat zaparkova
nými automobily, jiní
vylezli na trubkové leše
ní a ohrožovali bezpeč
nost lidí, kteří stáli pod
nimi, někteří vyvěsili
kladky na tramvajích a
jiní zase volali urážlivé
výroky na příslušníky
bezpečnosti”.

Smutný závěr
Loni jsme uveřejnili zprávu (číslo 21/XIII.),
že jeden ze skupiny 25 čs. odborných lékařů,
kteří přijeli na 12denní studijní cestu do Spo
jených států, anasteziolog závodní nemocnice
Vítkovických železáren v Ostravě-Vítkovicích,
37letý dr. Jaroslav Kreml, požádal v USA o
asyl. Redaktoru New York Times dr. Kreml
řekl v říjnu loňského roku mj.: "Duševní teror
zasahuje v Československu všechny oblasti ve
řejného i soukromého života ...”

Zpráva tehdy překvapila tím, že se dr. Kreml
k takovému kroku rozhodl, přestože měl doma
manželku a dvouletou dcerku a dobré postave
ní. Brzy však uveřejnily New York Times no
vou zprávu, že dr. Kreml své rozhodnutí změ
nil a že se vrátil do Československa, odkud do
cházely stále zprávy o všeobecném uvolnění.
Americké úřady mu v návratu ovšem nebránily.
O dalším tragickém osudu dr. Kremla jsme
se dozvěděli z čs. novin až v minulém měsí
ci. Práce oznámila 18. října, že "17. října skon
čilo v Ostravě soudní přelíčení s MUDr. Ja
roslavem Kremlem, který byl žalován z trest
ného činu nezákonného opuštění republiky, vy-

zvědačství a poškození zájmů republiky v ci
zině.”
"MUDr. J. Kreml jako účastník zájezdu Spo
lečnosti J. E. Purkyně do Spojených států”,
pokračuje Práce, "se rozhodl nevrátit se zpět do
vlasti a navázal spojení se zrádnými emigranty,
a pracovníkům CIA dal k dispozici některé in
formace. Po (vyzrazení tajných údajů si však věc
rozmyslel a požádal čs. misi při OSN o pomoc
a vrátil se zpět do vlasti. Po návratu byl pro
svou činnost v USA vyšetřován na svobodě. Dne
10. července 1964 se však znovu pokusil opustit
republiku dobrodružným způsobem na hranič
ním přechodu u Mikulova. Nenápadně si upra
vil svůj vůz tak, aby mohl po náhlém sražení
horní části karosérie podjet závory a zmizet za
hranici. Pokus o útěk se mu však nezdařil. ..”
Zpráva dále uvádí, že ostravský soud vymě
řil dr. Kremlovi trest 10 let žaláře.
Newyorský Československý zpravodaj přidá
vá tento výstižný komentář: "Tím prozatím
končí případ, který je v mnoha směrech obra
zem tragické, spletité a nesmyslné doby, v níž
dr. Kreml zřejmě neuměl nebo nemohl zvolit
to či ono neuspokojivé a tragické řešení”. FEC

"Večerní Praha” psa
la, že se policie snažila
pomocí tlampačů přimět
dav, aby se rozešel. Mno
zí prý poslechli, ale jed
na skupina vylezla na
lešení před restaurací
Tatran (dříve Juliš).
odkud tito mladí lidé
nadávali policii, vyzýva
li ostatní, aby převrhli
policejní hlídkové vozy
a házeli na stráž bezpeč
nosti z lešení šrouby a
jiné předměty. Jiný "vý
tržník” vylezl na průčelí
budovy, strhl trubky neo
nového osvětlení a házel
je po policii. Dav mla
dých lidí se pak prý vrhl
na policii, nadával ji,
tloukl pěstmi a donutil
ji, aby se bránila obušky.
"Mladá fronta” napsa
la, že "pohotovostní od
díl VB asi v půl desáté
začal výtržníky a asi ti
sícihlavý dav tolerant
ních diváků rozhánět za
použití obušků. Pořádek
se podařilo obnovit te
prve kolem 23. hodiny.
Přitom bylo zadrženo a
předvedeno na obvodní
velitelství VB 45 mužů
a 2 ženy, z nichž 14 bylo
mladistvých.”
Z "Mladé fronty” se
též dovídáme, že vlastně
nešlo o mládež, zkaženou
kapitalistickým
jedem,
protože: "Mezi zadrže
nými je 11 učňů, 28 děl
níků, 3 úředníci, 4 stu
denti, 1 bez pracovního
poměru a 1 osoba se řadí
do ostatních povolání.”
"Práce” pak ještě doda
la, co "Mladá fronta”,
list Čs. svazu mládeže,
cudně vynechala: mezi
zadrženými bylo 18 čle
nů Čs. svazu mládeže.
Noviny rovněž ohlá
sily, že "Městská proku
ratura uvalila vazbu za
prokázané trestné činy
výtržnictvi, napadení ve

řejných orgánů a urážky
veřejných činitelů na 10
zadržených. V 7 dalších
případech vyslovila s
uvalením vazby svůj sou
hlas. U zbylých 30 osob
vyslovila zatím pouze
souhlas se zadržením”.
"Mladá fronta” ve
svém článku zjišťuje, že
"výtržnosti tohoto cha
rakteru jsou stále častěj
ší a jejich iniciátoři stá
le drzejší.”’
“Co však překvapuje”,
píše dále MF, 'je pasi
vita ostatních občanů,
kteří nejenže proti výtrž
níkům nezasáhnou, ale
svým diváctvím dokonce
umožňují, aby se skuteč
ní výtržníci stali v davu
anonymními. Ztěžují tak
i práci
pořádkových
orgánů, které nakonec
nemohou rozlišovat me
zi původci výtržností a
ostatními”.
Podobným tónem píše
i "Práce”: "Je povážli
vé, že v těch zástupech,
které hustě zaplnily ce
lou polovinu Václavské
ho náměstí, se našlo pou
ze několik jednotlivců
ochotných pomoci, aby
se davová psychóza neší
řila do neustále širších
rozměrů .... Je napří
klad divné, že se zatím
vyšetřování zadržených
osob nemůže opírat o
svědecké výpovědi ob
čanů.”
Výtržnosti a brutální
zásah policie vyvolaly
hodně rozruchu a divo
kých pověstí. Náčelník
městské správy Veřejné
bezpečnosti pplk. Ticháček, major VB Počepický a prokurátor dr. Sígl
proto svolali tiskovou
konferencí, kde se sna
žili události vysvětlit.
MF píše: "Oba zpra
vodajové
(důstojníci
(Pokračování na str. 6.)

ZLOBÍ VÁS 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.
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Po 25 letech od 17. listopadu 1939

Změna charakteru čs. škol
Rok 1939 je často považován za tragický mezník v politickém vývoji Čes
koslovenska. Snad nejtragičtější vliv měly však události toho roku na čs.
školství, neboť německá okupace zasadila zvláště tamnímu vysokému škol
ství ránu, z níž se dosud nevzpamatovalo.
třicátých letech vykazovala Československá republika 24 studujících
vysokoškoláků na 10.000 obyvatel, což byl v tehdejší době poměr jeden z
nejvyšších v Evropě. Úroveň Karlovy university i ostatních vysokých uči
lišť měla pak ve světě výtečnou pověst.
Právě před čtvrtstoletím, v listopadu 1939, bylo zavřeno z rozkazu Reichsprotektora fuer Boehmen und Maehren všech 14 československých vyso
kých škol v Čechách a na Moravě.
Začátek konce česko
slovenského
vysokého
školství nastal v noci ze
16. na 17. listopadu 1939,
kdy německé ozbrojené
jednotky obsadily hlavní
pražské křižovatky a dů
ležité budovy.
Před 3. hodinou ranní
byly universita, technika
a všechny studentské ko
leje v Praze v tichosti
obklíčeny, načež násle
doval útok na spící stu
denty. Němečtí vojáci s
puškami a
kulomety
vtrhli do reflektory osvětlených studentských
ubikací, a překvapení, ro
zespalí studenti většinou
nekladli žádný vážný od
por. Ve Švehlově koleji,
kde se studenti postavili
proti Němcům, bylo ně
kolik z nich na místě
usmrceno. V Masaryko
vě koleji v Dejvicích za
střelili Němci vrátného

koleje a stříleli na stu války, po obnovení čs.
denty, kteří vyskakovali samostatnosti.
z oken.
Brutální zákrok Něm
ců
vyvolal sympatie svo
Pochytaní studenti by
li odvezeni v 31 autobu bodného světa k česko
sech do bývalé jízdárny slovenskému studentstvu.
v Ruzyni, kde došlo k Sedmnáctý listopad byl
výslechům,
spojeným proto prohlášen "Mezi
studentským
mnohdy s nelidským mu národním
čením. Všichni shromáž- dnem” a Praha byla ur

čena za sídlo ústředí svě
tového
studentského
hnutí.
Tato vrcholná stu
dentská organisace však
brzy pozbyla vlivem ko
munistů své důležitosti,
a dnes už prakticky před
stavuje jen studentskou
obměnu nebožky kominterny.
Československé vysoké
školství se po skončení
války probíralo jen po
malu k životu. Předvá
lečná akademická svobo
da už nebyla nikdy zce
la
obnovena, zásahy
vládních, stranických a
jiných orgánů nebyly
naprosto výjimkou, což

Provádíme veškeré práce optické

přesně, rychle a za levné ceny
CITY :
6 A Elizabeth St
Melbourne, C. 1

Telefon 63-3256
H AMPTON :

Telefon 98-5756

Optical Service
mělo zhoubný vliv na vě
deckou úroveň škol. Ta
ké časté změny v organi
zaci vysokých škol zhor
šovaly situaci a pověst
československého
škol
ství.
Zvláště po roce
1948
nastala
spousta
změn, které se provádě
ly ve větší míře po celé

Hampton,
573

S.

Hampton

7

St.

desetiletí. Hlavní tenden
ce byla dát čs. vysoké
mu školství více technic
ký ráz. Nové fakulty by
ly stále zakládány a opět
rušeny a to zpravidla
tak, aby vyhovovaly po
žadavkům právě platných pracovních plánů.
(Pokračování na str. 6.)

dění studenti tam byli
Americký ministr pošt odhalil nákres 27. 10. 1964 ve Washingtone
nuceni provolávat v krát
kých intervalech: "Wir
danken ihnen!” Mnozí
tak děkovali předem za
Za účasti vedoucích představitelů všech amerických sokolských orga ČSA, Slovenského Soko
popravu nebo za léta v
nizací včetně Slovenského katolického Sokola a Polského Sokola odhalil la, Slovenského katolické
koncentračních táborech. americký ministr pošt John A. Gronouski 27. října ve své úřadovně ve ho Sokola a Polského So

Známka k sokolskému výročí

kola.
Washingtonů nákres nové americké poštovní známky, věnované sokolské
Po slavnosti uspořádal
mu hnutí. Známku vydají americké pošty slavnostně příští rok 14. února, ministr pošt pro všechny
kdy americké Sokolstvo oslaví 100. výročí založení své první sokolské účastníky recepci. V přá
telské náladě došlo k za
jednoty v St. Louis. Tato jednota byla založena jen za tři roky po ustavení jímavým
výměnám názo
první sokolské jednoty vůbec, Sokola Pražského.
rů mezi představiteli mi
Ve Spojených státech je organizacích. Ještě do ne podaných návrhů byl nej - nisterstva pošt, kongresu
nyní na čtvrt miliónů so dávna působili v Americe bližší tomuto nákresu a sokolských organizací.
mezi
kolských příslušníků, kte také Sokolové ruští, pod- návrh našeho grafika z Fi Také rozhovory
K obnovení českoslo ří jsou sdruženi v něko karpatoruští a jugosláv ladelfie K. Sokola.
představiteli jednotlivých
venského vysokého škol lika českých, slovenských ští.
Odhalení nákresu se sokolských organizací na
“Tito Američané”, pro zúčastnilo na 300 osob. značovaly náladu pro
ství došlo až po skončení a polských sokolských
hlásil ministr Gronouski, Někteří účastníci přijeli úzkou spolupráci v bu
“se naučili od svých před až z Pennsylvanie, Chica doucnosti.
ků, že za svobodu se mu ga a New Yorku v sokol
Vlastní sokolské jubi
sí bojovat a že není lehké ských krojích. Slavnost ří lejní slavnosti budou v
VŠECHNY KVALITNÍ
ani svobodu získat ani ji dil zvláštní poradce mi Americe příští rok. Zač
udržet. Z toho důvodu nistra pošt, Ira Kapen- nou v únoru vydáním so
ZNAČKY JAKO
jsem přesvědčen, že So stein. Za Sokolstvo měl kolské poštovní známky a
kolové představují nejlep hlavní projev předseda sokolskou národní poutí
dostanete u firmy
ší tělovýchovný a vlaste jubilejního sokolského vý do St. Louis. V létě pak
necký přínos pro Ameri boru J. Čihák z Chicaga, bude v Chicagu jubilejní
ku ...”
dále promluvili zástupci všesokolský slet.
H. A.
Paisley Home Furnishers Pty. Ltd.
Ministr Gronouski vy
slovil přesvědčení, že
AŤ JE TO COKOLI PRO VÁŠ DŮM NEBO BYT
známka přispěje podstat
NEUČESANÉ MYŠLENKY
ně také k hnutí pro tě
KUPUJTE SE SLEVOU
lesnou zdatnost Američa
Stanislaw J. Le c
nů, o které usiluje “Pre
Stanislaw
Jerzy
Lee je dnes svižný padesátník,
sidentova rada pro těles
Žaluzie
který se vskutku zasloužil o polskou literaturu. Nic
nou
zdatnost
”
.
(Venetian Blinds)
Nová známka - její ofi na tom nemění, že získal i Polskou státní cenu v ro
ciální
označení je “Sokol ce 1961. Domnívám se, že je to člověk osobně velmi
Nábytek
- Physical Fitness Comme- příjemný a velmi líný. Vždyť nepíše nic jiného než
Ledničky
morative Postage Stamp” aforismy! Čím se živí, bůhví, ale rozhodně nemůže
- bude mít hodnotu 5 cen být živ za řádkové honoráře. Možná, že je zaměst
Koberce
tů. To znamená, že se jí nán v průmyslu na budování socialismu, leč tomu
bude používat hlavně na ani sám příliš nevěřím. Teď mu vydali i knížku v
Záclony
dopisy v tuzemském poš angličtině, a vůbec neměl potíže jako Pasternak ne
Hračky
tovním styku. Je na ní bo Džilas. Stanislaw J. Lec prostě přišel na to, jak
A v tom to asi je.
na bílém podkladě obraz psát, aniž by se člověk staral.
*
Osvětlení
bronzové sochy řeckého
discobola, která stojí ve — Okno do světa můžete vždycky zastřít novinami.
Pračky
Washingtone před budo — Můžete umřít na svaté Heleně aniž jste Napoleon.
vou státního departmen — Mnohý bumerang se nevrátí, ale zvolí svobodu.
Televizory a radia
tu. Na okrajích známky — Léta Páně? Kolik je v nich let žalářování?
atd., atd.
je tento text: Centenníal — Čím menší občan, tím větší se zdá říše.
of the Sokols - Physical — Jenomže žádná reforma kalendáře nezkrátí tě
Fitness - United States - hotenství.
Dřív než něco koupíte, zjistěte si cenu u nás.
5c. Známku navrhl pod — Copak to, říct: “Já jsem!” Ale bejt!
dojmem četných nákresů, — Jestlipak jsou taky vegetariáni mezi lidožrouty?
Sdělíme Vám ji naprosto nezávazně. Dotazem nemůžete nic ztratit!
které ministerstvu doda — “Nezabiješ” zni jako přikázání, ale v dnešní době
li sokolské organizace a je to vlastně objev.
Pty, Ltd.
jednotlivci, člen občanské — Jsi-li psychiatrem, straň se idiotů! Oni nikdy ne
ho poradního sboru mi platí ochotníkům.
199 Hoddle St.,
110 Milleťs Rd.,
nisterstva pošt pro poštov — Kdo křičí “Ať je nám zachován!”, potom platí za
ní známky Norman Tod- pohřeb!
Collingwood, Vic.
North Altona, Vic.
hunter z New Yorku. Z — Měl jsem strašný sen: zdálo se mi o zemi, která
měla přebytek byrokracie zrovna když zvítězila nad
Telefon 41-1377 a 41-6854
Telefon 314-6968
negramotností.
Odebírají
všichni
vaši
MILOSLAV HÁJEK, majitel
čs. přátelé Hlas domova? — Nesmíme dovolit, aby naše tramvaje byly stále
používány jen jako podložky barikád.
Vysoké školy byly
zvláštním rozkazem Říš
ského protektora uzavře
ny na tři roky, neboť
nacisté se tehdy domní
vali, že budou do tří let
pány Evropy.

Paisley Home Furnishers
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Peter Fleming: Osud admirála Kolčaka (The Fate of Admiral Kolchak). R. Hart-Davis, Londýn

List z čs. anabaze
Peter Fleming je popularizátor historie, který se soustřeďuje na mi
niaturky. Před vydáním knihy o Kolčakovi vyšly: Padesát pět dní v Pe
kingu a Bodáky na Lhasu (obě s velkým úspěchem). Kolčakova účast
v občanské válce v letech 1918-1920 a jeho tragický konec se zrovna nabí
zejí k napsání takové miniatury. Pro nás je Flemingova studie o to zají
mavější, že se v ní obšírně zabývá úlohou československých legií, kterou sehrá
ly na Sibiři. Snad proto, že jsme byli za první republiky příliš vystaveni
neobratné a nešetrné propagandě pánů řídících, kteří nám řemeslně Stkali
při slavnostních příležitostech o obnovené husitské slávě, sentimentálním
písním o hoších od Zborova a zatrpklým výpadům kramářovských panslávů a gajdovských fašistů, snad proto je nám milý příspěvek zvenčí a s od
stupem času.
Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že legie potkal v historii hořký osud.
Jejich historická úloha a dosah jejich činů byl patrně přeceněn v době,
kdy objektivní zhodnocení bylo možné, i když s rizikem krátkého časového
odstupu. Za první republiky nám vysvětlovali legionářskou historii ti, kdo
tam byli. A viděli ji skoro bez výjimky subjektivně. Po válce ji zhodnotili
bolševici - tentokrát kolektivně. Legie byly buďto ctěny a uznávány nebo
vysmívány a tupeny. Pokud byly měřeny, dělo se to z krtčího kopečka,
který nepřesahoval Říp.
Hlavní osoby sibiřské
ho dramatu jsou dnes
mrtvy. Mrtev je Janin,
vrchní velitel legií. Ze
mřeli Gajda i Syrový
(oba v komunistickém
vězení - stejně jako je
jich starý protivník ata
man Semenov - po dru
hé světové válce).
Masaryk, Beneš, Štefánik, Maxa, až na malé
výjimky všichni vedoucí
legionářské akce jsou

mrtvi.
Jména ruských bělogvardějců nám neříkají
nic. Jméno Dieterichs
nás nutí vzpomínat, na
kterém šachovém turnaji
tenhle člověk vyhrál - a
byl to dobrý generál.
Kappela bychom spíš
umístili někam do Poruří z doby fémy - a byl to
patrně nejlepší velitel,
kterého Kolčak měl. A

jméno Vojcechovský v
počeštěné formě budí
představu nějakého cyk
listického stadiónu - a
přece to byl po válce je
den z vysokých důstoj
níků mladé českosloven
ské armády.
Co víme o Kolčakovi
samém? Prakticky nic.
Z úst těch, kteří "tam”
byli, slýchali jsme tu a
tam kletby na jeho krát
kou vládu a historky o
zvěrstvech
kolčakovců
na civilním obyvatelstvu
a zajatých legionářích.
Flemingova monogra
fie říká mnohé v kostce.
Po zhroucení ruské
fronty a zvlášť po uza
vření míru v Brestu Litevském vyvstala v gene
rálních štábech spojenců
velká otázka: co dělat,
aby ústřední mocnosti
musily ponechat co nej

— Jsou lidé, kteří dělají gramatické chyby i když
mlčí.
— Tlouštík žije krátce, ale zato déle jí.
— Nikdy neotvírej dveře těm, kteří je otvírají bez
tvého svolení.
— Co je to Chaos? To je Řád zničený Tvořením.
— Lidi, přestaňte být skromní! Přestaňte předstírat,
že jste lvové!
— Pitomost je matka zločinu. Ale její otcové jsou
často geniové.
— On nosí žíněnou košili, ale furt si stěžuje na
vzorek!
— Život? Život většině lidí nesluší!
— Chtěl jsem světu říci jenom slovo. Protože mi to
bylo znemožněno, stal jsem se spisovatelem.
— Jejich těla se sblížila natolik, že nebylo místo pro
nějaké city.
— Rada spisovatelům: Jsou doby, kdy musíte přestat psát. I než začnete.
— Padl na něho stín podezření. Pod tím stínem se
mu podařilo skrývat dodnes.
— Pouze pitomci a géniové jsou samozásobitelé.
— Jestliže dva nepřátelé mají společného nepřítele,
vzbuzuje to jejich vzájemnou zášť. Oba se snaží
vyhrát.
— Samoto, jak jsi přelidněna!
— Spotřebitelská strana rakve není atraktivní.
— “Kéž bych byla stará!”, toužila mladá mrtvola.
— I Einsteinovy hodinky závisely na městském orloji.
— Běda diktátorům, kteří jsou přesvědčeni, že ne
jsou diktátory!
— Masožravci! Nesežerte všechny pokusné králíky!
Víte, co se stane, až Oni nebudou mít pokusné krá
líky!
— Jakmile si člověk začne nevěřit, spáchá takovou
blbinu, že se mu vrátí sebejistota.
— Přísloví si odporují. V tom je moudrost národa.

větší část svých armád
na východě, aby nemohly
posílit západní frontu, na
které to tehdy šeredně
skřípalo.
Tak vznikla - z vojen
ských důvodů - myšlen
ka na vojenskou diverzi
v Rusku, tak vznikl myt
hus intervence proti So
větskému svazu, radost
ně počatý a dodnes vzdě
lávaný sovětskými propagandisty.
Spojenci se navíc bá
li, že statisíce německých
a
rakousko-uherských
zajatců by mohly být
zorganizovány v armádu,
která by mohla ohrozit
spojenecké pozice v Asii.
Postavení čs. legií by
lo v té době toto: pro
tože na východě přesta
la fronta existovat, bylo
především z politických
důvodu záhodno přesu

nout 70.000 čs. vojáků
na západní frontu, kde
byl děsivý nedostatek kanonenfutru.
70.000 vojáků tehdy z hlediska politických
vůdců - na ruské frontě
zahálelo”. Fleming za
znamenává, že bitva u
Zborova přešla ve svě
tovém tisku bez povšim
nutí. Jestliže chtělo po
litické vedení dobře pro
dat své hrobečky. scéna
byla připravena ve Fran
cii (kde bylo tehdy jen
12.000 mužů, v Itálii ně
co přes 20.000).
Snahu čs. vedeni pře
kazil Trocký, který špat
ně odhadl situaci. Po
čeljabinském
incidentu
(kde došlo po srážce me
zi čs. dobrovolci a ma
ďarskými repatrianty k
záboru města čs. oddíly)
už nebyla pro legie mož
ná cesta neutrality.
Trocký svým rozka
zem k odzbrojení po
mohl vytvořit situaci, v
niž jediné řešeni byl boj
na dvě strany: na východ
k Vladivostoku a na zá
pad proti Rudé armádě.
A tu vlastně začala
pravá intervence spojen
ců. Teď se teprve na Si
biři i jinde střetly zájmy
americké, japonské a
anglické. Francie sama
byla automaticky angažo
vána, protože legie byly
oficielně součástí fran
couzské armády.
Čs. legie byly náhle
zapleteny do řady bojo-

— Když neumíte cizí řeč, pak neporozumíte ani ci
zincovu mlčení.
— Varovali před panem Novákem. “On není třídně
uvědomělý.” Pak jsem ho potkal. Lidsky byl.
— Perspektiva je báječná věc: člověk může vidět
své nepřátele hrozně maličké.
— Jak to, že poznáte, že lidé jsou němí, i když třeba
řvou hymnu?
— Některé noci jsou tak temné, že je ani nevidíte.
— Kapitán je ten poslední, který opouští loď. Snad
proto admirálové mohou spát klidně za bouřlivých
nocí.
— Může lidožrout mluvit jménem těch, které sežral?
— Měř slova! Každé z nich může být tvé poslední!
— Tak si někdy myslím: jestlipak taky každý živo
čich, který se na nás koukne, řekne: “Ejhle člověk!”
— Nejslabší článek řetězu je taky nejsilnější. Pro
tože může zlomit celý řetěz.
— Někteří lidé by rádi rozuměli tomu, več věří. Ji
ní by rádi věřili tomu, čemu rozumí.
— Mám raději nápis “Vstup zakázán” než “Žádný
východ”.
— V domě oběšencově nemluvíte o provaze - a o
čem mluvíte v katově domě?
— Copak máme pořád být jenom oceloví muži? Už
je čas, abychom byli muži z masa a krve!
— První podmínka nesmrtelnosti je smrt.
— Ústava státu nemá nikdy znásilnit ústavu občanů.
— Lidi můžete dělit různě. Ale kat povídal: “Já je
dělím jen na hlavy a těla.”
— Výroba sýra by se zvýšila, kdybychom také mohli
dojit obětní beránky.
— Nadstranickost není neutralita - je to stranickost
za příčinou spravedlnosti.
— Co je božího - bohu. Co je císařovo - císaři. Ale
co lidem?

Vstaň, Prométhee
Pavel

Antolskij

Oblékni kombinézu Prométhee, vstaň,
připrav si křesadlo svých
velehorských bouří,
ať plamen zahučí a z výhně ať se kouří
dál ve třináctém století ten oheň braň!

Vstaň Leonardo, slyšíš, jdi se podívat,
už za mřížemi tvého okna něžně svítá,
a uvidíš, jak v opálovém nebi skryta
se Mona Lisa potichounku usmívá.
Vstaň Einsteine! Vstaň Picasso!
Vstaň Chapline!
A další vstaňte! Vaše zrození se blíží.
Však vy, kdo umíte se jenom
směle při zdi plížit,
vy hlupci s razítkem, jezinky nevinné,

vy strážci mravnosti, vy štíři knihoven,
zanechte cejchování, značkování, pověr,
dokud nám znovu z bídy neoslepl Hornér
a dokud hořem neohluchl Beethoven.
Všude se dní, svět tryská, rve se,
duní, zní,
vzpíná se na zadní a tápe, hledá, bloudí,
je stále nestvořen, věčně se v mukách rodí
a v žádném zdeúředním aktu nechce hnít.

Z ruštiny přeložil Sergej Machonin

vých akci po celé délce
sibiřské magistrály. Brzo
potom se v Omsku vy
nořil
(pod anglickou
patronací) admirál Ale
xandr Vasiljevič Kolčak,
bývalý velitel černomořské flotily.
Stal se členem konzer
vativní
středosibiřské
vlády, později (zase prý
s anglickou pomocí - což
se Fleming snaží popřít)
diktátorem.
Naneštěstí byla na Si
biři ještě druhá "vláda”
v Samaře, vláda zhruba

sociálně-demokratické li
nie. Protože tato vláda
byla Čechoslovákům bliž
ší než vláda carského
admirála, nastaly různi
ce.
Ostatně Fleming neza
stírá, že Kolčak přišel
do Omsku už předem
zaujat proti legiím. Vi
děl v jejich ústupu na
východ zradu Ruska, a
nikdy se netajil svým
opovržením.
Z československé stra
ny panovala nechuť k
(Pokračování na str. 6.)

— Žádný odsouzenec ještě nepřerostl šibenici.
— Jak vlastně dostali povolení zřídit svět?
— Dneska si myslí každý smrad, který bojuje s venti
látorem, že je novodobý don Quijote.
— Hořící hranice dosud nikdy neosvětlily temnotu.
— Já jsem krásný, silný, moudrý a dobrý. A tohle
všechno jsem objevil já sám!
— Na počátku světa bylo slovo - na konci jenom
fráze.
— Není zdrávo žít. Každý kdo žije, umře.
— V noci nekřičte o pomoc, protože byste mohli
vzbudit sousedy.
— Látali jsme vlajky z rudých polštářů, zatím co
jiní látali polštáře z vlajek.
— Vymyslil jsem si reklamu pro gumové zboží:
“Nezrození vám budou žehnat!”
— I předposlední Mohykán často zabije posledního
Mohykána, aby se mohl stát posledním Mohykánem.
— V hlavním městě i psi štěkají tak nějak hlavněji.
— Řekněte mi, s kterou spíte, a já vám řeknu, o kte
ré sníte!
— Caesarové jsou obyčejně zavražděni přáteli. Po
něvadž jsou, nepřátelé.
— Ne každý Abel si může dovolit svého Kaina.
Dneska se musí spoléhat na ty kolektivní.
— Víte, kde dnes najdete naději? V pekle na zácho
dě, jak je tam nápis: “Zanechte vší naděje!”
— V ideové válce obyčejně umírají lidé.
— Dneska už ani nevíme, jak rozlišovat pomníky
od hrobek.
— Když jsi někdy předtím znal hyenu, a když ji
dnes poznáš převlečenou za veverku, už to, že jsi ji
poznal, by té mělo naučit přemýšlet.
— POŽADUJEME OSMIHODINOVÉ PRACOVNÍ
PRÁVO NA MYŠLENÍ !
Z knihy “Unkempt Thoughts”, St. Martinus Press,
New York.
Přel, -jun-
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Eine kleine Jazzmusik
Josef

Škvorecký

(Pokračování)
Mraky nad připravovaným koncertem se však
stáhly i odjinud. V časopise Reichszeitschrift fuer
Volkstanzmusik byl uveřejněn výnos Reichsmusikfuehrera týkající se zábavné a taneční hudby. V
poslední době, pravilo se v tom dokumentu (cituji
zpaměti a neručím za přesnost formulací, zato však
ručím za přesnost neklamně árijského ducha litery),
rozmohla se v zábavních místnostech některých říš
ských žup hudba, která je prodchnuta židobolševicko-plutokratickou nákazou negerského jazzu. Poté
uváděl pan Reichsmusikfuehrer jména několika ne
šťastných germánských bandleaderů (pro něž tato
čest znamenala pravděpodobně volnou vstupenku do
koncentračního tábora), jejichž protistátní kakofonickou činnost kontrastoval se vzorným rasově-melodickým úsilím Petera Kreudera, a nakonec s veš
kerou přísností nařídil:
1. V repertoáru zábavních a tanečních orchestrů
nesmějí skladby rytmu foxtrotového (tzv. swing)
přestoupit 20 procent.
2. V repertoáru tohoto tzv. jazzového druhu budiž
dávána přednost skladbám durovým před mollovými
a textům vyjadřujícím radost ze života (Kraft durch
Freude) před texty židovsky ponurými.
3. Také pokud se týče tempa, budiž dávána přednost
skladbám rychlým před pomalými (tzv. blues), při
čemž však tempo nesmí překročit jistý stupeň allegra,
daný árijským . citem pro disciplínu a uměřenost.
Nelze za žádných okolností připustit negroidní vý
střednosti v tempu (tzv. hot-jazz) ani v sólovém po
dání (tzv. breaks).
4. Tzv. jazzová skladba může obsahovat nejvýše 10%
synkop, ostatek musí tvořit hudební pohyb přiroze
ně vázaný, bez hysterických rytmických zvratů, cha
rakteristických pro hudbu barbarských ras a vzbu
zujících temné pudy, cizí německému národu (tzv.
riffs).
5. S největší přísností zakazuje se používání ně
meckému duchu cizích nástrojů (např. tzv. cowbells, flex-a-tone, brusches apod.), jakož i všecn
dusítek, která ušlechtilý tón nástrojů mění v židozednářský vřek (tzv. wa-wa, in hat apod.).
6. Zakazují se tzv. bubnová sóla (drum breaks) delší
než půl taktu ve čtyřčtvrtečním rytmu (s výjimkou
stylizovaných vojenských pochodů).
7. Na kontrabas se v tzv. jazzových skladbách při
pouští pouze hra smyčcem, zakazuje se strunami
škubat. Trpí tím nástroj i árijský muzikální cit.

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CROWN

CHARTER”

75% skotská whisky
70% importovaná

48/6

29/6

francouzská brandy
27/3
70% importovaná
“CORTE L -GOLD MEDAL”
francouzská brandy
28/9
70% importovaná
“COMBEAU”
francouzský cognac
47/“COMBEA U"
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9

19/6

“C ORTEL”

“OLD

21/29/-

31/-

STURT”

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 : ...................................................................

Je-li pro charakter skladby nezbytně nutné tzv.
piccicato, budiž při něm přísně dbáno, aby struna
nepleskala o hmatník, což se s okamžitou platností
zakazuje.
8. Vyzývavé vstávání při provádění sólové hry se
zakazuje.
9. Rovněž se zakazuje hudebníkům během skladby
povykovat (tzv. scat).
10. Doporučuje se všem zábavním a tanečním or
chestrům omezit používání saxofonů všech ladění
a nahradit je celly nebo violami, popř. vhodnými
nástroji národními.
Podepsán: Baldur von Bloedheim, Reichsmusik
fuehrer und Oberscharfuehner SS.
V této situaci jsme se obrátili o pomoc na našeho
patrona Kamila Ludovíta a v jeho pražském pří
bytku vznikl plán. Brzo nato objevily se na plotech
v K. plakáty, oznamující, že zábavní orchestr Masko
vaných Banditů Rytmu z Prahy předvede místnímu
obecenstvu pořad radostných melodií z celého svě
ta. Dotazem, k němuž se dlouho nerozpakoval, zjistil
pan ředitel Czermack, že Maskovaní Bandité Rytmu
je hudební těleso estrádního charakteru, hrající v
licenci kapelníka Kamila Ludovíta z Prahy-Žižkova,
a musel proto zavřít hubu.
Zato nyní zasáhl pan Regierungskommissaer Kuehl.
Kapellmeister der Maskierten Banditen des Rytmus
dostal německy psaný dopis s hlavičkou Regierungskommissaera v K., jímž ho podepsaný zástupce
říšské moci vyzýval, aby do pěti dnů předložil přesný
seznam všech skladeb i případných přídavků, které
budou na ohlášeném koncertě provozovány, s přes
ným označením jejich tempa, tóniny, procenta po
užitých synkop, obsazení orchestru, jakož i s uvede
ním národnosti a rasy skladatelovy. V případě ne
uposlechnuti bylo přislíbeno vyvození blíže neurče
ných, avšak snadno představitelných důsledků.
Na nové seanci v bytě Ludovítově vznikl program,
který by, aspoň tak, jak byl na papíře, neurazil ani
nejárijštějští cítění samého Vůdce a Říšského Kanclé
ře Velkoněmecké říše. Pořad měla zahájit skladba
“Skočná úvodem” a po ní následovala řada výtvorů
jakéhosi Josefa Patočky, Františka Čecháčka a
Guenthera Fuernwalda s názvy jako “Neplakej mi
láčku” (Keine Traenen, mein Liebling - pomalá
píseň), “Splašil se nám býk” (Unser Stier wurde
aufgescheuft - kvapík), “Na plovárně” (In der
Schwimmschule - charakteristická skladba) nebo “Ve
černí modlitba” (Gebet am Abend - píseň).
Pokračování příště

16.11.1964

Změna charakteru čs. škol
(Pokračování se str. 4 ) nických orgánů, závod
Sovětský vliv je pa ních rad atd. a prověřo
trný na československých vání původu žadatele
vysokých školách hlavně hrají dosud rovněž vel
od roku
1958, kdy kou roli, i když se po
Chruščov
ohlásil
na měry v tom ohledu ny
XXI. sjezdu Komunistic ní poněkud zlepšily.
ké strany SSSR novou
polytechnickou výchovu.
Podle jeho výchovných
zásad měl student střed
ních škol pracovat 2 až
3 dny v týdnu v země
dělství nebo v průmyslu,
a podmínkou přijetí na
universitu měla být nej
méně dvouletá pracovní
povinnost na venkově ne
bo v továrnách.
I když čs. školství ne
dodržovalo plně tyto zá
sady, přece kopírovalo
sovětský druh pedagogi
ky natolik, že dávalo a
dává při přijímání na vy
sokou školu přednost
uchazečům s manuelní
praxí. Doporučení stra-

DVA KLUCI A PES
(Pokračování se str. 3.)
VB) upozornili rovněž
na některé zbytečně hru
bé zákroky příslušníků
VB. Pplk. Ticháček vy
slovil politování nad tím,
že pasivita veřejnosti nu
tí příslušníky VB k po
dobným
pořádkovým
opatřením a připustil zá
roveň možnost, že v
některých
případech
mohlo dojít ze strany VB

LIST Z ČS. ANABAZE
(Pokračování se str. 5)
admirálovi samému ne
jen pro jeho osobní cho
vání, ale i proto, že le
gionáři na vlastní oči vi
děli zkorumpovanost je
ho správy a metody, kte
ré Kolčakovo velení po
užívalo proti civilnímu
obyvatelstvu.
Kolčak to patrně mys
lel dobře, říká Fleming,
ale stal se obětí špat
ných rádců a okolností.
Podle Flemingova popi
su poměrů na Sibiři lze
usoudit, že ani Petr Ve
liký by nezachránil nic
z tragické tůně carství.

S odsunem legií ze
západní Sibiře došlo k
nevyhnutelnému zhrou
cení Kolčakova režimu.
Poslední kapitoly jsou
nepěkné a problematické
čtení. Podle Flemingovy
verse, které je možno
zcela věřit, byl Kolčak
úmyslně vydán bolševi
kům v Irkutsku. Kolčak
se tehdy postavil pod
ochranu spojenců a slí
bil, že bude resignovat.
Fleming zřejmě nebere

nijak zřetel na zachyce
ný telegram Kolčakův
atamanovi Semenovovi,
ve kterém Kolčak naři
zoval aby Semenov vy
hodil do povětří 40 mos
tů za Bajkalem, aby se
Čechoslováci
nemohli
hnout na východ.
Fleming uznává, že to
byl rozkaz šílence. Kdy
by byl Semenov mohl
vykonat to, co mu Kol
čak nařizoval, byli by v
kaši nejenom Čechoslo
váci, ale i Kolčak.
Francouzský generál
Janin byl osobní nepří
tel Kolčakův (a obráce
ně). Janin prý zařídil,
aby Syrový zdržel vlaky
tak, aby Kolčak byl chy
cen.
Podle Flemingova lí
čení je jasné, že Kolčak
dostal, oč si koledoval:
bolševickou popravčí če
tu. Ale i tak má čtenář
pocit, že takový člověk
patřil snad před soud,
ne před popravčí četu.
Fleming tu mluví o
"československé zradě”
Kolčaka. V rozporu s

Hlavní změnu lze pak
shrnout takto: charakte
ristikou předválečné čes
koslovenské vysoké ško
ly byla masarykovská
idea morální výchovy.
Taková idea je dnes, po
dvacetípěti letech, nahra
zena důrazem na pracov
ní drill a výchovu k
určitému druhu ukážněnosti, tj. k bezmyšlenko
vitému přijímání dokt
rín, jak jsou vedením
komunistické strany k
věření předkládány. Vy
soké školy nemají být
intelektuálními středisky
národního života, ale
nástrojem plánovacích a
pracovních úřadů.
-cg-

tím je jeho líčení Kolčakova zatčení. Rozhodnu
tí, že bude předán bolše
vikům, mu tlumočili dva
čs. důstojníci, kteří pro
hlásili, že se tak děje na
rozkaz francouzského ve
lení, a že se "jim samot
ným to příčí”.
Dobře: Janin byl ve
litel, Syrový byl vyko
navatel "zrady”. Kolčak
byl svěřen ochraně 6.
pluku legií, jednoho z
posledních, které kryly
ústup k Vladivostoku.
Řekneme s Flemingem:
nebylo to počestné řeše
ní. Ale dalo se čekat lep
ší po
zkušenostech s
Kolčakovým režimem a
s Kolčakem samým?
Fleming téměř žádá,
aby Kolčakovi protivníci
byli andělé.
Ještě jednu pravdu
odhaluje
Flemingova
kniha. I tu v exilu, oba
leni pavučinami, slyšíme
vlastence, kteří už tehdy
hlásali svatou válku pro
ti komunismu.
Ještě tady jsou čteny
obžaloby těch, kteří mě-

k zbytečně prudkému
jednání a zadržení ne
vinných osob.”
Dne 17. října se vý
tržnostmi znovu zabýval
náměstek ministra spra
vedlnosti dr. Z. Krato
chvíl, který "odpovídal
na připomínky čtenářů”
v článku "Trestat rychle
a spravedlivě” v Rudém
právu.
Londýnský Čechoslo
vák píše správně: "Prů
běh událostí na Václav
ském náměstí opět uka
zuje, jak výbušná je si
tuace doma a jak málo
může stačit, aby pouhé
výtržnosti přešly snadno
v politické demonstrace
proti režimu.” FEC/Č/s

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,

Wark. Compensation,
aut, povinné ručeni
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

li intervenovat v Rusku,
kteří (prý z různých dů
vodů) neintervenovali.
Fleming cituje praktic
kého historika a jednoho
z nejzarytějších intervencionistů: "Intervenci v
Rusku zabil konec svě
tové války.”
Intervence neselhala
proto, že by "světová re
akce” neměla chuť zni
čit Sovětský svaz. Zašla
na to, že neměla vojáky,
kteří by v intervenční
válce bojovali.
Ten praktický historik
a praktický intervencionista byl Winston Churchíll.

16. 11. 1964

HLAS

Pátrání po dědicích
Civilní komory 161, 168 a 171 zemského soudu
(Landgericht) v Berlíně se na nás obrátily ve věci
přihlášek německých cenných papírů, které dříve
patřily osobám persekvovaným nacistickým režimem
a které byly nyní přihlášeny v rámci německého při
hlašovacího řízení (Wertbereinigungsverfahren) Čes
koslovenskou státní bankou, protože dřívější vlastní
ci nebyli dosud nalezeni. Soud žádá o sdělení adres
dědiců oprávněných vlastníků, aby se s nimi mohl
spojit dříve, než uzná přihlášky Čs. státní banky.
Seznam vlastníků cenných papírů:
1. Berta Ecksteinová, která prý zemřela v Praze
v r. 1940. Dolarové bondy, Čj. 161 WBA 8/55.
2. Inž. Otto Feuertag, nar. 20. 11. 1895, transport
34/AE3 11. 2. 1945 z Prahy do Terezína. Poslední
adresa Brno, Pražská 10. Čj. 168/175/165 XVI
18525.
3. Vally Glaserová, nar. 21. 6. 1874, posl. bytem v
Praze II., Wagnarova (Hooverova) 3, zemřela 5. 7.
1944 v Terezíně. Manžel a dcera nezvěstní. Čj. 171
XVI 11 288, 289.
4. Richard Kantorowitz, nar. 3. 2. 1872, posl. bytem
v Praze II., Sokolská 68. Není známo, zda je identic
ký s drem. Richardem Kantorowiczem, nar. 7. 2.
1876 v Poznani, naposled v Berlíně W 50, Tauentzienstr. 8. Čj. 171 XVI 11 236 - 11 239; 161 WBA 42/291,
36/24.
5. Moritz Kauf, nar. 11. 2. 1863 ve Lvově, naposled
bytem v Brně, Švédská 3. Manželka Berta Kaufová,
nar. 18. 7. 1877 v Brně. Oba zemřeli v Terezíně
1942. Čj. 161 WBA 38/328.
6. Karl Kohn, nar. 4. 8. 1908 v Lomu u Mostu,
posl. bytem v Praze I., Dlouhá tř. 36/724. Čj. 171
XVI 11 232, 233.
7. Věra Kohornová, naposl. bytem v Praze. Zahra
niční bondy. Čj. 161 WBA 8/53.
8. Firma Emanuel Leiner, vlastník Alfred Leiner,
zemř. 6. 5. 1938, dědic snad Rudolf Leiner, Rakovník,
nar. 8. 1. 1880. Čj. 171 XVI 218, 220.
9. Alfred Placzek, nar. 11. 9. 1870, posl. bytem v
Praze I., Pařížská 20, deportován s paní Mariannou
roz. Pollachovou, nar. 14. 6. 1882. Čj. 171 XVI 11
226, 227, 228.
10. Paula Rodeová, nar. 21. 5. 1870, posl. bytem
v Praze II., Klimentská 21a; syn Jindřich Rode, nar.
2. 3. 1896 v Teplicích, posl. bytem v Praze II., Mezibranská 5; později prý v Havaně - Vedado, Calle
1 y 25, Cuba. Čj. 171 XVI 11 229 - 231.
11. Erna Schlesingerová roz. Horovitzová, nar.
10. 2. 1877 v Brně, adresy v Brně, Akademická 26,
později Bratislavská 16; deportována 22. 3. 42 do
Terezína, odtamtud 15. 10. 42 do Polska (Treblinka).
Čj. 161 WBA 23/557.
12. Wilhelmine Scharzbergová, nar. 14. 1. 1900 v
Lipsku, posl. bytem v Praze XII., Španělská 4; de
portována 8. 9. 1942 do Terezína, 26. 10. 42 do
Polska. Čj. 168/176 XVI 10 740.
13. Cecilia Sidonová roz. Loewyová, nar. 28. 12.
1886, posl. bytem v Brně, Koliště 6163, syn Arnošt
Sidon. Čj. 161 WBA 23/85.
14. Arthur Wolf, osobní data neznáma; dědička
pí. Valoska Simon, Quito, Ecuador. Čj. 171 XVI
11 128.
15. Marie Wollnerová roz. Adlerová, nar. 6. 7.
1878 v Plzni, posl. bytem v Praze XII.. Ve Pštrosce
6, vdova po advokátu Juliu Wollnerovi; deportová
na do Terezína 20. 7. 42, do Polska 28. 7. 42. Čj.
161 WBA 23/558.
Dědici po výše uvedených osobách se žádají, aby
se obrátili přímo na Landgericht Berlin (Landgerichtsrat Hossfeld), Altstaedter Ring 7. Berlin-Spandau 20.
CONFERENCE OF AMERICANS OF CENTRAL
AND EASTERN EUROPEAN DESCENT
c/o John G. Lexa, Treasurer, 47-16 Austel Place,
Long Island City, N. Y.

DOMOVA

SKORO TŘETINA UPRCHLÍKŮ Z RAKOUSKA
VRÁCENA !

Podle rakouské agentury APA prohlásil rakouský
ministr vnitra Czettel při návštěvě uprchlického
tábora Traiskirchen, že od 1. ledna do konce srpna
letošního roku požádalo v Rakousku o asyl 2.137
uprchlíků. Z toho bylo 1.655 osob z Jugoslávie, 200
z Československa a 282 z Maďarska. Z těchto uprch
líků vrátily rakouské úřady zpět 642 osob. V září
letošního roku žádalo o asyl 233 osob, z nichž prý
byl odmítnut asyl jen 23 lidem. Ministr Czettel do
dal, že západní svět ponechává osud uprchlíků zce
la na bedrech malého Rakouska, které samo nemů
že nést všechny náklady spojené s vydržováním
uprchlíků.
č
UPOZORNĚNÍ
ČTENÁŘŮM
Ve vánočním dvojčísle Hlasu domcwa, které vyjde
21. prosince 1954, uveřejníme Vaše

blahopřání k vánocům
A K NOVÉMU ROKU,
zašlete-li nám objednávku a režijní poplatek 5 s do
16. prosince tr. Sdělte laskavě, máme-li uveřejnit
Vaši plnou adresu, event. adresu Vaší firmy, nebo
jen Vaše jméno bez bližší adresy.
NEPROMEŠKEJTE TUTO NEJVÝHODNĚJŠÍ
PŘÍLEŽITOST BLAHOPŘÁT NEJVĚTŠÍMU
POČTU KRAJANŮ
NEJVHODNĚJŠÍ DÁREK

K VÁNOCŮM: ČESKÉ KNIHY
Sienkiewicz: Ohněm a mečem (2 díly) 35s Dickens:
Kronika Pickwickova klubu 35s. Feyfar: Krkonoše
(fot.) 30s, Němcová: Babička 29s, Neff: Zlá krev 17s,
Vrba: Myslivcův rok 17s, Jirásek: Proti všem 23s,
Psohlavci 11s, Temno 23s, Staré pověsti české 14s,
Němcová : Čertův švagr 6s, Čech : Ve stínu lípy 17s,
Čapek: Dášenka 12s, Bezruč: Rágně 15s, Stone:
Žizeň po životě 23s, Voltaire: Panna 32s, PocheJanáček : Prahou krok za krokem 40s, Čapek : Bajky a podpovídky 12s, Hawthorne : Šarlatové písme
no 15s, Sinclair Lewis: Elmer Gantry 21s, Kapličky:
Kladivo na čarodějnice 17s, Vančura: Tři řeky 11s,
Bass : Lidé z maringotek 9s, Hemingway : Stařec
a moře 8s, Mrštík : Pohádka máje 17s, Němcová :
Princ Bajaja 6s, Twain : Život na. Mississipi 29s,
Godlewski : Tahiti nejkrásnější 17s, Havlíček : Petro
lejové lampy 11s, Hugo : Dělníci moře 27s, Lazistan :
Bratislava ve fot. 9s, Plicka : Praha ve fot. 45s, Neff :
Zlá krev 17s, Lawrence : Synové a milenci 21s,
Hudson : Zelený ráj 13s, Mácha: Prózy 20s, Faulkner : Báj 21,BaIzac : Ztracená iluze 26s, Vančura :
Markéta Lazarová 24s, Světlá: Nemodlenec 16s, Lan
ger: Bronzová rapsodie 12s, Syrovátka: Bajky dětem
14s, Zátopkovi vypravují 32s, Nezval: Šípková růže
l0s, Baar: Skřivánek 10s, Maupassaat: Mont - Oriel
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Plastická mapa Čes
koslovenska 31s, Verne-Laurie: Trosečník z Cynthie
15s, Neff: Veselá vdova 17s, Klosterman: Mlhy na
blatech 18s, Oskarson : A nad úžinou mráz 17s,
Trioletová: Milenci z Avignonu 12s, Vachek: Muž a
stín 17s, Maupassant: Slečna Fifi lis, Česká ku
chařka 49s - psaná anglicky 50s a mnoho jiných,
Ceny jsou včetně poštovného
VYŽÁDEJTE SI NAŠE NEJNOVĚJŠÍ SEZNAMY
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ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Dva členové Orchestru
hl. m. Prahy (býv. FOK),
který byl na zájezdu v
Západním Německu, se
odmítli vrátit a požádali
o asyl. Jsou to Josef Pí
chAa Jiří Brunata.
— Úřednice pražského ho
telu Tatran (dř. Juliš),
Marta Růžová, požádala
o asyl v Anglii.
— V 21. čísle HD jsme
uveřejnili zprávu, že ve
Švédsku požádalo o asyl
5 čs. turistů. Dnes uvádí
me jejich jména: Michal
Děkan, 32letý z Prahy,
středoškolák, který praco
val jako šofér, dále 34letý zaměstnanec pražské
kanceláře správy státních
statků Miloslav Votruba,
MUDr. Alexandr Sinavský, který dostal doktorát
letos na brněnské univer
sitě, čtvrtý je 29letý šo
fér rektora umělecké aka
demie v Bratislavě Jiří
Fazekáš a konečně 26letý
technik z podniku “Po
zemní stavby” v Bratisla
vě Milan Schulteis.
— Předseda Čs. spolků v
USA V. J. Vodrážka a
gen. tajemník J. Krákora
byli pozváni spolu s před
staviteli jiných etnických
skupin do Bílého domu a
na besedu s presidentem
Johnsonem.
— Spisovatel a bývalý
čs. diplomat dr. Jan Havlasa, který zemřel 13.
srpna tr. v USA, odkázal
všechen svůj majetek
(50.000 dolarů hot., ne
movitosti, knihy) Sokolu
Los Angeles.
— Řízením národně demokratické strany v za
hraničí byl pověřen Ru
dolf Kopecký z Londýna.
Pověřencem této strany v

Austrálii je M. Žák z Adelaide.
— Sdružení čs. dobrovol
níků ve Francii “Rota Na
zdar”, Čs. obec legionář
ská ve Francii, pařížský
Sokol a kruh francouz
ských přátel Českosloven
ska. uspořádaly zájezd do
Saint - Maixent, kde žil
a letos zemřel generál
Faucher. Účastníci polo
žili na hrob bronzovou
palmu a zúčastnili se
slavnostního přejmenová
ní jedné městské třídy na
třídu generála Fauchera.
— Na výroční schůzi od
bočky Společnosti pro vě
dy a umění ve Washing
tonu byl zvolen předsedou
bývalý generální tajem
ník SVU dr. Jaroslav Ně
mec. V druhé části veče
ra měl dr. Němec před
nášku nazvanou “Z Obra
ny národa do čs. armády
ve Francii”.
Č/AL/ČS
— Sjezd delegátů Ústře
dí čs. demokratických organisací v Austrálii a na
N. Z. se bude konat ve
dnech 21. a 22. listopadu
1964 v Čs. národním do
mě v Adelaide.
Chutný a výživný

Jogurt
PODMÁSLÍ &
KYSELÁ SMETANA
SÝRY
K dostání ve všech
potravinářských obcho
dech a delikatesech

"KEREN”
Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9-275 2

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

koná řádnou valnou hromadu ve - čtvrtek dne 26.
listopadu 1964 v 8 hodin večer v St. Michael Hall,
Brougham Street, North Melbourne.
Odstupující výbor sestaví návrh kandidátky. No
minace na jednotlivé funkce a návrhy pořadu jednání zašlete písemně do 19. 11. na adresu: A. Řosenfeld, 97 Glass St., Essendon, Vic.

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

PŘIJMEME MUŽE
k zaučení na

SKLÁŘSKÉ

TO JE SYMBOL .. .
* BEZPEČÍ pro vaše peníze
* BANKOVNÍCH SLUŽEB
VŠEHO DRUHU
Vkladní knížky, šekové účty.
Zasílání peněz do ciziny
příbuzným a přátelům -—
Služby turistům atd. —
Všechno můžete zařídit v jedném
místě.

* POHODLÍ
O podrobnostech se informujte v nej bližší filiálce

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED
and its wholly owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED

STROJNÍKY

Zajímáme se o muže, kteří si chtějí zlepšit
postavení vstupem do průmyslu, skýtajícímu
výtečné možnosti k postupu

Sklářští strojníci(obsluhovači strojů) pracuji na
střídavé směny. Práce je nyní rozvržena na 4
směny a muži, obsluhující stroje, si vydělají
průměrně týdně
£ 24/4/- a mimo to bonus

Prvním stupněm v postupu je výrobní předák,
který dostává průměrnou týdenní mzdu
£ 31/8/-

V těchto částkách není zahrnut plat za
nepravidelný přesčas
Hlaste se u:
Employment Officer,

AUSTRALIAN GLASS MFRS. CO
Booker St., Spotswood, Vic.
Telefon: 391-2211
(blízko želez. stanice Spotswood)
K interviu můžete přijít též v sobotu dopoledne

H LAS
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16. 11. 1964

DOMOVA

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Josefa Bílku (dř. St. Kilda), Stanislava Maxu a
Z. Simona (Perth?).
Malý oznamovatel

34-LETÁ ČEŠKA

Desinfekce balíčků

PACIFIC
hledá zaměstnání, nejra
FUMIGATING CO.
ději v domácnosti. Včetně
113, Sussex St.,
malého bytu, v němž by
Na pražskou Duklu čeká Real Madrid
mohla bydlet se svými 2
SYDNEY
dcerkami (12 a 9 roků).
BX - 2491
Velmi dobrá kuchařka.
Vystavujeme po
Dala by přednost Tasma
tvrzení, event. i ba
Do 10. ročníku nejpopulárnější fotbalové soutěže klubových celků - Poháru mistrů evropských nii, Viktorii nebo Queenslíček sami odešleme.
zemí - zasáhla letos pražská Dukla šťastně, když doma porazila polského přeborníka Gornik Za landu. Nab. na zn. “Do
mov” do HD.
brze 4 : 1, prohrála však nečekaně odvetu v "divokém prostředí” v Chorzově 0:3, a tak mělo o
postupujícím teamu rozhodnout až třetí vzájemné utkání na neutrální půdě v západoněmeckém
První český noční klub v Sydney
Duisburgu. 32.000 diváků vidělo zde velké 120minutové drama, ale ani jednomu mužstvu se nepo
CLAREMONT
— FLAMINGO RESTAURANT
dařilo skorovat. Hamburský rozhodčí Schulenburg musel určit losem účastníka hlavního kola
MEZ, a nebylo divu ,že jásot vítězných Pražanů nebral konce.
101 Darlinghurst Rd., Kings Cross

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Dukla Praha - Gornik Zabrze 0:0

Čs. mistr, který k tomuto rozhodujícímu zapasu
musel nastoupit bez svých třech velkých posil;
Klesla, Gelety a Brumovského (byli v Tokiu), ukázal
se zkušenějším celkem, jehož nejlepší řadou byla
obrana v čele s brankářem Koubou a záloha, která
zlikvidovala všechny nebezpečné útoky Poláků. Mla
dí útočníci Prahy však ještě nestačili svým přehle
dem a zakončením akcí na tak těžký úkol. A tak je
dinou velkou šanci měl v 68. minutě zápasu junior
Veselý, který stál sám před brankářem Gomiku
Kostkou, ale jeho rána šla nad břevno polské sva
tyně.
Utkání bylo celkem dobré úrovně, v nastaveném
čase 2 x 15 minut se však už na hráčích obou teamů
projevila únava. Na Duklu se nakonec přece jen
usmálo štěstí v podobě losu, kterým postupuje mezi
16 nejlepších teamů Evropy. Čeká ji však přetěžký
soupeř v pětinásobném vítězi Poháru mistrů evrop
ských zemí - Realu Madrid.

::

Fotbalová liga

::

Po několikatýdenní přestávce, způsobené účastí
čs. fotbalistů na olympijských hrách v Tokiu, pokra
čovala 1. čs. liga mistrovskými zápasy 8. kola, které
skončily v pěti ze sedmi případů vítězstvími domá
cích mužstev. Tak pražská Dukla zdolala s největším
vypětím sil dravé mužstvo Ostravy 1:0a stejným
brankovým poměrem vyhrála doma Sparta Praha
nad Tatranem Prešov. Košice .porazily Jednotu Tren
čín 3 : 0, fotbalisté Kladna po průměrné hře dekla
sovali Jiskru Otrokovice 4:0a Teplice podlehly na
Tehelnom poli v Bratislavě domácímu Slovanu 0 2.
V dalších dvou zápasech se soupeři rozdělili o body:
ZJŠ Brno - Slovnaft Bratislava 1:1a Spartak Trna
va - Bohemians 0:0.
Tabulka: 1. Dukla Praha 13 bodů, 2. Sparta Praha
12 b. (obě tato vedoucí mužstva mají k dobru vzá
jemné utkání); 3. Slovan Bratislava 11 b., 4. Ostra
va 10 b., 5. Slovnaft Bratislava. 9 b., 6. Košice 8 b.,
ČSR - MAĎARSKO 2:2 (0:0)
7. Bohemians 8 b., 8. Prešov 8 b., 9. Trnava 7 b.,
Ve stínu olympijských bojů téměř zaniklo mezi 10. Kladno 6 b., 11. Trenčín 6 b., 12. ZJŠ Brno 5 b.,
státní fotbalové utkání A mužstev ČSR a Maďar 13. Otrokovice 4 b., 14. Teplice 3 body.
ska, které se hrálo před 60.000 diváky (z toho 20.000
turistů z ČSR) na Nep-stadionu v Budapešti. Ačkoli
terén nebyl nejlepší, neboť během zápasu hustě
OPĚT SLÁVIA A SPARTA
pršelo, mělo střetnutí dobrou úroveň. Maďaři usi
lovali o revanš za porážku na mistrovství světa před
Komunističtí funkcionáři čs. tělovýchovy a sportu,
dvěma roky v Čile, ale ta se jim nezdařila. Naopak kteří po únorovém puči s velkou radostí přejmeno
čs. representanti podali velmi pěkný výkon, a při vali dva naše nejpopulárnější fotbalové kluby AC
trošce štěstí mohli zvítězit. Velkou brankovou příle Spartu a SK Slavii na Spartak Praha Sokolovo a
žitost měl minutu před koncem utkání pravý kří- Dynamo Praha, se nyní konečně podrobili vůli fa
delní útočník Pospíchal, ale ve vyložené gólové po noušků. Po pražském Dynamu, které už od 16. září
sici pár metrů před brankou byl nemilosrdně “slo používá oficiálně svůj původní název Slávia
žen” pravým záložníkem Solymosim. “Diplomatický” Praha, přišli si nyní na své i Sparťané, neboť i je
jugoslávský rozhodčí Zečevič odpískal místo poku jich klub dostal 31. října zpět své téměř tradiční
tového kopu předčasně (o 60 vteřin dříve) konec jméno. Říkám téměř tradiční, protože místo AC
utkání.
Sparta se jmenuje Tělovýchovná tělocvičná jednota
Maďarům patřil nástup, jehož výsledkem byia Sparta Praha. Ale to už je velký pokrok. Nezasloužili
v 17. minutě po zaváhání čs. záložníků Pluskala a . se o něj komunističtí funkcionáři klubu, ale všechny
Popluhara Albertova 1. branka (hlavou). Z tohoto ty akce příznivců obou těchto kdysi slavných leten
úspěchu se však dlouho netěšili, neboť už o osm ských rivalů. Jen vzpomeňme na řadu nedávných
minut později využil Pospíchal chyby maďarské akcí sparťanských příznivců a na akce výboru “Sdru
obrany a z těžkého úhlu vyrovnal na 1:1. Hra v žení přátel Slávie”, které vyburcovaly fanoušky
poli byla vyrovnaná, obě mužstva nedovedla pro obou klubů v jeden šik proti funkcionářům a proti
měnit pěkné akce v branky. Až v 53. minutě se po Ústřednímu výboru čs. kopané. Všechny tyto akce se
dařilo opět Albertovi (nejlepší hráč maďarského v poslední době tak rozrostly, že režimisté museli po
teamu) dorazit do čs. sítě Pluskalem dvakrát vyra 15 letech bezpodmínečné kapitulovat. Očekává se,
žený míč. Autorem vyrovnávací branky ČSR byl že i příznivci dalších klubů jako Bohemians, ŠK
opět Pospíchal, který v 70. minutě ze samostatné Bratislavy a stovky dalších budou žádat navrácení
akce překonal nepozorného brankáře Maďarů Totha. původního názvu.
POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ

Účast v hlavním kole
si už zajistilo 15 ze 15
přeborníků. (Pouze třetí
rozhodující utkání mezi
Crvenou zvezdou Běle
hrad a skotským Glas
gow Rangers bude sehrá
no dodatečně v listopa
du). Jsou to: obhájce tro
feje Inter Miláno, Liver
pool, Chaux de Fonds,

LÉKÁRNA
MARKOV’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.

Telefon: 34-3700
Mluvíme česky

Vasas Budapešť, Dinamo
Bukurešť, Benfika Lisa
bon, Lokomotiv Sofia, Panathenaikos Atény, 1. FC
Koeln, Rapid Vídeň, - a
v posledních dnech se k.
nim přiřadili i fotbalisté
pražské Dukly (losem),
Realu Madrid (vyřadil
BK Odense - Dánsko 5 : 2
a 4 :0), DWS Amsteroda
mu (zvítězili nad turec
kým Fenerbahce Instanbul 1: 0 a 3 :1), Lyn Oslo
(vyhrál nad Reipas Lahti
1:2 a 3:0), a belgické
ho Anderlechtu (třetí
rozhodující utkání s Bolognou v Barceloně 0 : 0,
postoupili losem).
ČTĚTE
EXILOVÝ TISK

Hokejová liga
V nejvyšší čs. hokejové soutěži bylo už sehráno 9
kol, které přinesly celou řadu velkých překvapení.
Největším z nich je bezpochyby debakl Slovana Bra
tislavy v Praze se Spartou 1:9a vítězství úplně z
formy hrajícího Kladna nad Jihlavou 3 : 2. Výkon
nost většiny mužstev je střídavá, pouze mistrovský
team ZKL Brno si udržuje stále vysoký standart.
Brněnští hokejisté ztratili z devíti mistrovských utká
ní pouze 1 bod remisou se Spartou 2 : 2, jinak vy
hráli všechna střetnutí přesvědčivě, i se svým vel
kým rivalem Slovanem Bratislava (7 :3).
Tabulka: 1. ZKL Brno 17 bodů, score 65 :11: 2.
Bratislava 14 b., 3. Jihlava, 4. Sparta Praha (po 13),
5. Pardubice (9), 6. Litvínov, 7. Plzeň (po 8), 8.
Zlín (7), 9. Vítkovice, 10. Kladno (po 6), 11. Košice
(4), 12. Motorlet Praha (3 body, score 26 : 61).

NEJLEPŠÍ DÁREK K VÁNOCŮM
PŘEDPLATNĚ HLASU DOMOVA

Vyhlášený svými kontinentálními jídly a vínem,
hudbou a zábavným programem
Pořádáme též svatby, zásnuby, oslavy nar. aj.
Volejte 35-5677

- - Ve zkratce - — V Praze zemřeli dva významní čs. fotbaloví inter
nacionálové, jejichž jméno je úzce spjato se slavnou
tradicí čs. kopané. 21. října měl pohřeb několika
násobný čs. representant a bývalý hráč Radlického
AFK, AC Sparty, Viktorie Žižkov a SK Libně, 67letý Karel Meduna a tentýž den skonal v Praze ve
věku 70 let Antonín Hojer, obránce “železné Sparty”.
— Několik tisíc příznivců ledního hokeje sledovalo
na brněnském Zimním stadionu přátelské utkání
bývalých internacionálů Prahy a Brna, které mělo
po technické stránce vynikající úroveň. Zvítězili Pra
žané 5 : 2, když jejich nejlepší řadou byl první útok
Roziňák - Zábrodský - Konopásek. Branky vstřelili:
Roziňák, Zábrodský, Konopásek, Rejman a Prchal a
za Brno scoroval dvakrát Chocholatý.
— Za sychravého, mlhavého rána poslední říjnové
neděle se běžel 68. ročník tradičního závodu Běcho
vice - Praha, na jehož startu se sešel rekordní počat
532 běžců. Zvítězil 251etý závodník pražské Dukly
Vladimír Balšánek, odchovanec Litvínova, časem
31:21,4 min.; 2. Holas (Dukla) 31:26,2 min., 3. Zháňal (Zlín) 31:28,00 min.
— Kongres Mezinárodní fotbalové asociace FIFA
rozhodl na svém posledním zasedání v Tokiu, že
fotbalové mistrovství světa 1970 bude uspořádáno v
Mexico City.
— Fotbalisté pražské Slávie vyhráli mistrovské ut
kání 9. kola II. ligy skupiny A nad Jabloncem těsně
ale zaslouženě 1:0a dostali se tak do čela soutěže.
Červenobílí mají nyní stejný počet bodů jako Plzeň
(15), ale lepší brankový poměr.
— Jubilejní, už 75. ročník nejslavnějších dostiho
vých závodů Velké pardubické” vyhrál plnokrevník
Příboj (SSSR) s džokejem Gorelkinem. Závod do
končilo z 15 startujících jen sedm koní.
— V Mexiko City se jely automobilové závody o
Velkou cenu Mexika, které byly poslední jízdou
světového šampionátu formule I. pro rok 1964. Zví
tězil sice Američan Gurney před Johnem Surteesem
z Velké Británie, kterému však toto druhé místo
stačilo k titulu mistra světa. Kdysi motocyklový světový přeborník Surtees získal 40 bodů, jednobodový
rozdíl před svým krajanem Hillem a obhájcem titu
lu mistra světa Skotem Clarkem.
Kromě utkání ČSR s Maďarskem, hrála se celá
rada dalších mezinárodních střetnutí. V kvalifikaci
pro mistrovství světa r. 1966 v Anglii porazili fotba
listé Dánska doma representační team Walesu 1:0,
Švýcarsko rovněž v boji o světový šampionát pod
lehlo Severnímu Irsku v Belfastu 0:1a Holanďa
né v kvalifikaci zvítězili v Tiraně nad Albánií rov
něž i : 0. - V přátelské mezistátní kopané remisovala v Londýně Anglie s Belgií nečekaně 2 : 2, Po
láci po porážce v Dublinu se Svobodným Irskem 2 :3
remisovali ve Stockholmu se Švédy 3: 3 a Maďar
sko zdolalo doma fotbalisty Jugoslávie 2 :1.
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 ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebe

ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemi sdělíme na požádání obratem

