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Jsou dnes lidé, kteří říkají, že přinášejí jiným lidem svobodu, ale kteří jim ve skutečnosti přinášejí otroctví, jaké nebylo dříve vůbec známo.

Svoboda vlastního názoru, nábo-

ženství, svoboda

psát a svoboda projevu ve

všech směrech musí být respektována. Potlačení těchto práv znamená smrt národa.
Polský kardinál Wyszynski

KOSYGIN V

HANOJI

Návrat Sovětů do jv. Asie KARDINÁL
?

Bylo to v malém jihočeském místě filmově a psal
se rok 1948. Uprostřed davu stála postava, jejíž
vysoká biskupská mitra vypadala větší, než čloZ d á se pravděpodob- věk pod ní.
nější, že Kosygin cítí jaByla to doba šeptání a ulekaných pohledů, byl
ko sup americkou poráž- t;.i čas strachu. A člověk pod biskupskou čepicí věku a nechce být připra- děl, že všichni z toho davu nepřišli se klanět "Bohu
na výsostech", ani se poklonit pražskému arcibiskuven o účast při hodokva- povi. Mnozí přišli ze zvědavosti, která je mohla
su na mršině.
právě tak zavést clo biografu, do cirkusu nebo k
požáru ve vedlejší ulici. A jiní byli posláni s čerstvě
Vypadá to, jakoby v ořezanou tužkou a zápisníkem, aby poslouchali, povazovaní podřídil geo- optimističtí komentátoři Kremlu dospěli k názo- zorovali a zaznamenali.
grafickým skutečnostem se okamžitě rozhodli, že ru, že už president JohnJosef Beran věděl o "bretšnajdrech" nového řáa zapojil se pevně do tá- Kosygin veze do Hanoje son Vietnam odepsal a du v davu kolem sebe. To vědomí mu však nezabrámír a že má k tomu po- že v žádném případě ne- nilo, aby v době přikrčeného ticha neřekl nahlas
bora Pekingu.
žehnání jak z Washing- ní ochoten k dalšímu a před tisícem lidí, co si myslel, že je jeho povinMír pro Vietnam ?
ností říci.
tonu, tak z Pekingu.
rozšíření
konfliktu. Je
Lidem v davu, kteří nepřišli ani k ohni, ani zaZ moskevského počíPrvní důvod k tomu tedy docela možné, že se
nání pak vyplývalo, že i závěru, že už toho mají Brežnev, Kosygin a spol. pisovat, ale jimž nad takovou odvahou nebo "pošetilostí" naskakovala husí kůže, vysvětlil arcibisv Kremlu uznali nový Američani ve Vietnamu rozhodli, že je teď mož- kup Beran svou otevřenost prostě a bez bombastu
stav věcí a že v zásadě, plné zuby, může být no bez valného
rizika jednoduchým "věřím".
třebas jenom z nutnosti, správný. Druhý důvod,
utrhnout lacino část peNaše doba oplývá více cynismem,
egoismem,
ztratili zájem nejen, na že by totiž Peking bez
kingských zásluh za ú- opatrností, předsudky, rozhádaností a fanatismem,
Vietnamu, ale vlastně na předběžné dohody nikdy
spěšnou
"osvobozovací než snášenlivostí, snahou po porozumění, vírou v
hodnoty nebo klidnou odvahou.
celé jihovýchodní Asii. nesvolil ke Kosyginovž
válku" a současně trochu
Agnostik dovede být právě tak bigotní jako římProč
tedy ta náhlá návštěvě na "vlastním znepříjemnit život velkéský katolík, atheista stejně bigotní jako protestant.
návštěva špičkové sovět- písečku", však zní dost mu čínskému spojenci.
Protože pak žijeme ve věku opatrnosti, bude dobře
ské delegace?
Někteří naivně.
(Pokračování na straně 2) říci, že nemyslíme, že Josef Beran kdysi ukázal takovou odvahu proto, že byl katolickým arcibiskupem, ale proto, že silně věřil v Boha a v to, co
Život na československé kulturní frontě
pokládá za jeho zákony. Stejnou odvahu ukazuje
protestant Schweitzer denně ve své nemocnici v
džungli nebo protestant Martin Luther King v jižní
džungli Spojených států.

Politika není exaktní věda a to je chyba. Její zvraty, zákruty, kroky
dopředu a kroky zpátky jsou právě proto tak nepředvídatelné,, že dvě a
dvě v ní dává někdy pět, jindy devět, ale jenom v řídkých případech čtyři.
Když politik řekne bílá, člo|věk se musí dohadovat, jakou barvu měl
vlastně na mysli. A pomáhá mu jenom to, že ví, že bílá to rozhodně není.
Když Moskva řekne Albánie, víme, jze myslí Peking. Když závěrečné komuniké Varšavského paktu mluví o nerozborné jednotě, víme, že to s tou
jednotou pokulhává. Když se komunistická mocnost omezí na prohlášení,
že nebude přihlížet nečinně, víme, že bude přihlížet nečinně.
Politická h a n t ý r k a
však není vždycky tak
jasná a politické
akce
nelze vždycky tak lehce
vyložit.
Cesta do Hanoje
Uplynulých
čtrnáct
dni přineslo v mezinárodní politice hodně zajímavého.
Varšavský
pakt se sešel a rozešel,
Brežnev a Podgorný zajeli k náhlé návštěvě do
Budapešti, Bonn se rozešel s Nasserem a komunisti v Pekingu pro •
hlásili, že už o Spojené
národy nemají zájem, i
kdyby je tam všichni
zvali.
Z e všeho ne j zajímavější a možná také nejnečekanější
však
byla
zpráva, že nový sovětský
ministerský
předseda
Kosygin navštíví hlavní
město Severního Vietnamu Hanoj.

Supové na mrsine :

ANKETY A POLEMIKY

Číst tzv. kulturní časopisy z Československa nedávných let byl zážitek
A jsou jedinci, kteří prokazují podobnou odvahu
velmi depresivní. Servilnost některých přispívatelů a opatrnost jiných, kteří a podobné kvality z důvodů daleko srozumitelnějvyplňovali stránky nezávaznou šedí, byly tam patrnější, než v časopisech ších, protože jsou zakotveny ve víře v hodnoty, jež,
jak říkáme, pocházejí čistě z tohoto světa.
"pro lid", kterým stačily splněné plány, oficielní projevy, výzvy, statistiky
Nezáleží ostatně na tom, jestli něco podle našeho
a podobné záživné psaní.
názoru pochází z tohoto nebo onoho světa, protože
barvitost obsahu, no- ce patrna. Všimneme si ganizaci, ze se nam to jedno od druhého není dost dobře možno oddělit.
Zatím totiž vypadalo /inky v obsahu i formě, namátkou několika člán- povede. Vidím tedy nejA, ať se nám to líbí nebo nelíbí, oddělit náboožehavější problém čs. ženství od kterékoliv části našich "světských živodocela jasně, že se H o - nejsou ani dnes před- ků z minulých týdnů.
zda se tů" je stejně nemožné.
čiminh po dlouhém zdrá- ností čs. kulturních čaNa rozhraní roků pro- divadla v tom,
hání a ještě delším roz- sopisů, ale změna je pře- bíhaly v několika časopi- nám to povede."
Není dost dobře možné říci jednou "nemlč, arciVtipně zodpověděl tu- biskupe" a podruhé "náboženství nepatří- do polisech ankety.
O anketě
tiky". Není dost dobře možné vinit určité složky
Literárních novin
jsme to otázku o čs. filmu Ji- lidské společnosti jednou z toho, žé mlčely a podruří Weiss:
hé z toho, že mluvily.
V minulých dnech se dožil sedmdesáti let Ferdi- se zmínili minule. V " D i ". . . Kdyby se slavná
nand Peroutka, nejpřednější Československý novinář vadelních a filmových
Řimovská řeč arcibiskupa Berana byla zásahem
tohoto století. Osudem mu bylo určeno, aby jeho novinách" z 23. 12. mr. BB
jmenovala
Bětka do politického života státu, útoky duchovních všech
práce byla nerozlučně spjata s osudem českosloven- odpovídal Alfréd Radok Brychtová,
měla by v možných denominací proti rasismu v Jižní Africe
ské demokracie.
na otázku " C o považuje- kádrovém posudku, že je jsou zásahy do politického života státu a každá církevní škola ve Spojených státech, která otevře dveře
Hned po první světové válce začíná spolu s
Josefem
Kodíčkem vydávat
dobu
courá, kratší
a nikdo
by časopis
jí ne- "Tribute
za
nejnaléhavější
na". Od pozdních dvacátých let redigoval týdeník problém našeho divadla použil pro socialistickou černým "untermenschům", zasahuje- do politického
života státu.
"Přítomnost", jednu z mála našich publikací, které
kinematografii, dokud by
měly světovou úroveň. Jeho úvodníky v Stránského - filmu?" takto:
Všechny zásahy ovšem nejsou vždycky šťastné. Bypatřičně nezvadla . . ."
"Lidových novinách" byly po desetiletí ukazovately a jsou náboženské zásahy do politického života
"
.
.
.
My
totiž
máme
v
lem politického klimatu ve střední Evropě.
O problémech čs. vý- světa, bez nichž bychom se rádi obešli. To však nic
umění jakési hlasování,
Peroutkovo jméno bylo ovšem na černé listině dalo by se říci demokra- tvarných umělců se roz- nemění na principu věci. Náboženství zasahuje do
vnějšího světa. A římský ekumenický koncil, který
nejen domácích odpůrců, ale i gestapa. Po zřízení
hovořil Jiří Trnka (Kul- není ničím jiným než operací, jež přeměňuje střeprotektorátu byl Peroutka poslán do koncentračního cii. Velký, velmi velký
tábora. I Němci si uvědomovali jeho prestiž a sna- počet zaměstnanců v u- turní tvorba 7. 1.). D ů - dověkou instituci v moderní, je důkazem toho, jak
žili se ho získat pro vedení proněmeckých novin. mělectví hlasuje logicky vod jejich špatného hos- vnější svět zasahuje do náboženství.
Peroutka odmítl. Konec války ho zastihl v Buchen- proti všemu, co by malý podářského postavení viKardinálské klobouky, které právě dopadly na
waldu. Po válce byl členem Prozatímního národního
dí takto:
hlavy moderních theologů uvnitř katolické církve,
shromáždění, šéfredaktorem obnovené "Přítomnosti" počet - řekněme maxijsou jenom následky té operace, následky vlivu to. . Je'jisté, že odpadpod jménem "Dnešek", a když zemřel Eduard Bass, malistů - formuloval jahoto světa na "onen svět" římskokatolické církve.
šéfem "Svobodných novin". V exilu od roku 1948 ko kvalitu. U ž z dávných la celá vrstva lidí, kteúčastnil se všech prvotních politických akcí a stal dob je známo, že se v ří nakupovali obrazy, ten
A je přímým následkem tohoto vlivu, že Jeden z
se šéfem vysílání Hlasu svobodného Československa
těch kardinálských klobouků dopadl po zásluze také
umění,
v
celých
dějinách
střední
stav.
Hlavní
kádr
při radiu Svobodné Evropy.
na hlavu Josefa — arcibiskupa pražského.
-kwTJ příležitosti jeho sedmdesátin si přejeme, aby umění, nepodařilo pře- kupujících nebývali mimu bylo dopřáno dokončit- započaté dílo. Potřebuje- měnit kvalitu na kvanti- lionáři nebo velcí podniPublished by F. Váňa,
me stále jeho pero, jeho zkušenost, jeho přiklad. tu a obráceně.
M y se katelé, ale lékaři, učitelé,
Vždyť je také jedním z posledních představitelů však domníváme na zá8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
profesoři. se
T odnes,
dnes zazmimasarykovské tradice a čapkovské generace, které
podmínek tak těžkých,
snažíme
a předat.
Printers:
Bussau &přetlumočit
Co.,
kladě hlasování, porad a zelo. Dhes si lékař koupí
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
činnosti rozmanitých or- (Pokračování na straně 2'

70 let Ferdinanda Peroutky
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Poznámky k světovým událostem

Spojené národy paralyzovány
Zdá se, že krize ve Spojených národech přichází poněkud neočekávaným způsobem: bez silných slov a hlučné propagandy - potichu a za kuliným způsobem - bez silných slov a hlučné propagandy, potichu a za kulisami, neboť se vážně uvažuje o tom, že se Valné shromáždění dohodne
odložit zasedání do května a možná, že až do září. Už od konce loňského
to, aby se nemusilo hlasovat, a aby otázka dlužných příspěvků SSSR, Francie a řady menších států mohla zůstat i nadále mimo program.
Dokáže-li se světové fórum národů dohodnout o tom, že se po celou
řadu měsíců nebude vlastně o ničem jednat jenom proto, aby se zabránilo
sporu o zásadní otázku, pak je to krize právě tak hrozivá, jako kdyby na
»ebe delegáti křičeli z plných plic. Neboť tato diplomacie nečinnosti uka->
zuje zcela zřetelně, že velmoci vlastně Spojené národy nepotřebují.
Konkurenční OSN?
Mezitím proroci předpovídají, že se po známém
vzoru ustaví konkurenční
organizace - "revoluční"
OSN. Jedním z těchto proroků byl ovšem Ču Enlai. Zda to myslil doopravdy či zda to bylo jenom cukrátko pro dr. Sukarna, ukáže budoucnost.
Dojde-li však k uskutečnění této parodie, bude to
parodie hrozivá, neboť v
arsenálu tohoto spolku by
byly
nejenom
čínské,
nýbrž možná i indonéské
atomové bomby. Indonésané tvrdí, že hudou mít
atomické zbraně vlastní
výroby
během jednoho
roku.
Politické příměří skončilo

Labouristická
vláda,
oslabená morálně i početně v nedávných doplňovacích volbách, oznámila
další . úsporná opatření,
tentokráte na poli leteckého průmyslu, a současně prohlásila, že provede
svůj předvolební slib znárodnění
ocelářského
průmyslu.
Afrika Afričanům?
Slabý hlásek se ozval
zřetelně z nitra africké
džungle.. Jeden z nejmenších afrických států, samostatné království Burundi,
vtěsnané
mezi

•vongo a íanganjucu, preušilo jako první africký
itát diplomatické styky s
Sinou. Dokud Čína používala tento malý stát jen
ako základnu své podvratné činnosti v Kongu
i v jiných afrických stáech, bylo všechno v pohádku; najednou si však
oto malé království uvělomilo, že mu vlastně jde
;aké o krk, a bylo po přá;elství. Vzhledem k velikosti Burundi je to samo
> sobě méně významná
idálost; jako lekce ostatúm africkým státům je
;o však důležitý mezník.

(Pokračování se str. 1)
televizor a ne obrázek,
jestliže si ze svého platu
něco ušetří. O učitelích
už ani nemluvím . . ."

Naše rovy

klub

v Sydney

101 Darlinghurst Rd., Kings Cross

Vyhlášený svými kontinentálními jídly a vínem,
hudbou a zábavným programem
Západní Německo ve
spolupráci s několikajinými
evropskými
státy
Pořádáme
též svatby,
zásnuby, oslavy nar. aj.
počalo dodávku zbraní do
Volejte
3
5 - 5 6 77
Izraele.
Celková hodnota
tohoto obchodu přesahuje
SO mil. liber.
Puče na běžícím pásu
Situace ve Vietnamu je
tak nejistá, že je zralá k čemu? Vlády se mění,
generálové přicházejí a
odcházejí, lidé se opět sami upalují. Nejjistější v
celé situaci je asi to, že
tam jsou Američané čím
dál tím nepopulárnější.
Je ještě vůbec nějaká naděje pro tuto válkou utýranou zemi? Ve Vietnamu
nejde jenom o Vietnam,
a proto vietnamský člověk platí krví a bídou cenu, o které se našemu
světu v plné konjunktuře
ani nezdá.
Teprve příští měsíce
ukáží, zda bude mít vliv
na vývoj situace v Jižním
Vietnamu současná návštěva Kosyginova v Severním Vietnamu.
-et

Ankety a polemiky

v předvánočním Jrlamenu" dost ostrou f o r m o u
v polemice s Jiřím Šotolou, resp. s Literárními
novinami o dědictví zastaveného
"Května". PlaJiří Hájek pokračoval
men uveřejnil též ironický životopis mladého umělce, zesměšňující byrokracii, kádrování a režimní praktiky a kritický
článek Jana Kopeckého
VĚNEC Z PRÁZDNÉ SLÁMY
o zveličování
zahraničKaždý máme nekonečnou řadu příležitosti
ních úspěchů čs. umělců
získat další snítku do svého vavřínového věn("Potěmkinovy vesnice -a
ce. Jednou z nich byl dobročinný bazár, pokulturní politika").
řádaný v Torontu dne 21. t. m. dámským odV časopise
"Vysoká
borem ČSNS. Již řadu let československé ženy
škola" (č. 4/64-65) píše
torontské pilně pracují1 od samého jara pro
J. Dvorník
nadšeně o
podzimní bazár. Od časného ráňa v den bazáhospodářství universit ve
ru připravují své stánky se zbožím všeho možSpojených státech, zatímného druhu. Dávno před oficielním otevřením
co " j e smutným faktem,
bazaru celá spousta ivěcí je již rozebrána. V
že na našich
vysokých
poledne — hodinu před otevřením — byl již
školách . . . j e
naproti
prodán veliký prádelní hrnec dršťkové polévtomu organizace
práce
ky s rohlíkem, které se ani ta z Rybní ulice v
spíše podobná
systému
Praze nevyrovná. Obložené chlebíčky, výborné
minulého století. . Přesrakvičky, zákusky, prostě se to všechno nedá
tože máme méně proani vyjmenovat, co tam toho v sobotu bylo.
středků, počínáme si s
. . . Chceme však poděkovat ,všem hromadně za
nimi marnotratněji. . . "
tu dřinu a ujistit je, že každá z nich si zajistil*
Pomocí hospodářských
další snítku do sivého vavřínového věnce . . .
otázek vypořádává
se
V polovině psaní tohoto poděkování jsem
rehabilitovaný
Eugen
byl přeruien. Mám si prý poslechnout zvláštní
Loebl v
bratislavském
program na televisi, vysílaný k uctění památky
"Kultúrném životě" (16.
jednoho z největších mužů naší doby — John
I. 1965) s problémy a
F Kennedyho. Je to právě rok, co byl zavražlidmi včerejška i dneška:
děn . . . On, lidumil a nebojácný průkopník
" . . . V í m e už dávno,
lidských prájv, skutečný pokračovatel Lincolnože se podniky hodnotily
vy ideologie, muž, kterého zbožňovali lidé na
tak, aby bylo výhodnější
celém světě. Jeho vavřínový věnec, který byl
vyrábět
zmetky miste
upleten z dobrých skutků jeho krátkého prekvalitních výrobků, že se
sidentování a celého jeho předcházejícího žilépe odměňovala
stará
vota by při nej menším alespoň jednou obepítechnika než technický
nal celou zeměkouli... Budiž mu jeho rodná
pokrok, že se mnohetr
zem lehkou.
více vyplatilo mít průP. V . H . v článku "Vavřínový věnec",
PŘEDPLATNÉ?
Nový domov, Toronto, 28. 11. 1964.

Svět se nezastaví, ať
se děje, co se děje. Nejvýše ještě postojí, tak jak
postál nad rakví W. Churchilla, s jehož odchodem
skončila definitivně etapa
britských dějin.

První český n o č n í

CLAREMONT — FLAMENGO RESTAURANT

merne nez nadprůměrně
schopnosti. Stačilo dodržet předpisy, plnit ukazovatele, a hospodářský efekt už nikoho nemusel zajímat . . . "
Přidáme-li
k
psaní
některých kulturních listů dávku západních her
a filmů, které se dostaly
na čs. trh a hluk kolem
návštěvy italských spisovatelů, není divu, že se
dogmatici v KSČ polekali.
Nastrčili k tomu
okresní organizaci K S Č
v Ústí nad Orlicí, která
v Rudém, právu kritizuje
přílišné uvolnění v kultuře. Kritizuje dokonce
i některé televizní programy,
divadelní hry,
zábavné pořady atd.
-svět-

NÁVRAT SOVĚTŮ ?
(Pokračování

se str. 1) jednou došlo k tomu nezvyklému případu, kdy
Nové vyhlídky
v politice dvě a dvě jsou
Za
toho
nejistého čtyři, otevíraly by se
předpokladu, že jsme až před námi nečekané a
dosud na správné cestě, dalekosáhlé možnosti.
by pak zbývalo vysvětlit
Kosyginova
návštěva
roli, kterou v tom všem by pak totiž
svědčila
hraje Hočiminh.
o tom, že dnešní vládcoAmerický komentátor vé Kremlu odmítli pasivJoseph Alsop se domní- ně odepsat Asii Číně a
vá, že se novým uvede- že se rozhodli
"vyzvat
ním sovětského vlivu do Peking na souboj"
na
jihovýchodní Asie snaží samém jeho prahu.
tlumit neomezenóst vlivu
Velikost americké počínského, v němž spatřu- rážky ve Vietnamu by to
je ohrožení vlastní nezá- sice nijak
nezmenšilo,
vislosti. Je to přijatelné ale vyhlídky do budouca snad dokonce pravdě- na by pak byiy přirozepodobné vysvětlení.
ně daleko zajímavější.
-kwKdyby pro změnu zase
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:
i A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon

M. CHRPA

63-3256

HAMPTON

:

Telefon
98 -S.
5756
Hampton,
7

OpticalService 573

Hampton

St.

24 hodin denně — 7 dní v týdnu
se můžete dobře najíst v

JÍDELNĚ J. MAŤÁTKA
28 Hoddle St., Collingwood, Vic.
(blízko Victória Pde. - Golden Fleece Garage)
Obědy — večeře — po česku i po australsku
Větší neb lehčí občerstvení
kdykoliv

CATERPILLAR
Výhodná
příležitost
pro muže pracovat jako strojníci (I. a II. třídy) na denních, odpoledních
a nočních směnách na

SOUSTRUZÍCH - OBR. STROJÍCH - VRTAČKÁCH
rovněž jako

POMOCNICI VE VÝROBĚ
Denní směna 7.30 — 16, odpol. 16 — 24, noční 24 — 8 hod. ráno
* Mzdy vysoko nad stanovené sazby, podle zásluh
* Výborné pracovní prostředí včetně moderní kantiny
* Všeobecně se pracuje přesčas
* Stálá možnost postupu
* Pensi]ní a životní pojištění
* Znalost angličtiny je výhodou
«.
Interview od pondělí do pátku 7.30 až 11.30 hod.
Telefon 30-7811, v sobotu 30-7819
Employment Officer
CATERPILLAR OF A U S T R A L I A P T Y . LTD.
1 Sharps Road, Tullamarine, Víc.
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Nouzeměníplán

p a cizí valuty a porovnej- jazyk chránící nárt, zdobený
páskem
přeskou.
me s místními
— Čs. delegaci nazasedání
zástupců cenami!
státůVaršavského
paktu
tvořiliaA.
Novotný,J. Lenárt, ministr,
obrany Lomský, ministr I— Chirurgové českobudě- — Dělové salvy a fanfázahraničí V. David a čs. jovické nemocnice, kteří ry z, ochozů Černé věže
Nouze naučila Dalibora housti. Je to tedy učitelka, jejíž pedagogická
velvyslanec ve Varšavě jako jedni z prvních s ohlásily 20. ledna zahájeschopnost přinesla tehdy znamenité ovoce. Leč nouze se ve svém svatém
ní
oslav
700.
výročí
zaloúspěchem
operovali
paOskar Jelen.
cienty, trpící astmatem, žení Českých Budějovic. pedagogickém zápalu neomezila pouze na Dalibora a v posledních letech
mají už za sebou 450 zá- RP píše, že "na výstavbě vzala v ČSSR p o d svoje ochranná křídla také jednotlivce a organizace,
města má důstojný podíl
— Zvláštni
pozornost kroků.
od nichž bychom to byli nejméně očekávali. Jako na příklad odborové
dobrovolná
práce občavzbudil článek Z. Bradáče v —komunistickém
mysl(12/1964),
v němž je mj.:
Jozef Lenárt měsíčníku
a min. za- iNová
ředitelství národního podniku Nábytek.
>
nů.
V
letech
1948-1964
'"Poznatky uplymílých let hraničí V. David navštíví
N e b o ť ve srovnání s odporným kapitalistickým volným trhem, nouze v
ukázaly, že možnost čer- oficielně Indii od 23. 2. věnovali občané městu 5
miliónů brigádnických ho- -ČSSR je a byla. Jednou je nouze o cibuli nebo hovězí a podruhé nejsou
pat ze sovětských zkuše- do 2. 3. tr.
ností naprosto neodstra- — V Malých Svatoňovi- din, které představují při filmy. Jednou chybějí drátěnky do postelí a podruhé nejsou pokrývky neňuje potřebu, aby komu- cích se konal 9. ledna finančním nákladu 25 ministické a dělnické strany slavnostní večer k nedo- liónů Kčs dílo v hodnotě bo prostěradla. A tak to j d e kolem dokola; je-li někdy něčeho nadbytek,
. . . řešily mnohé otázky žitým 75. narozeninám 75 miliónů Kčs". Rovněž j e to obyčejně to, co nikdo nechce a nepotřebuje.
Žatec oslavoval 700. výrosocialistické výstavby no- tamního rodáka
Karla čí založení.
N e b o ť ŕ plánovaném nábytku pro prodejní náVanul by novy vítr
vě, s ohledem na odliš- Čapka.
nosti ve výchozí přírodní, — Koncem r. 1964 měla — Čs. úřady vypověděly hospodářství — nebo by- rodní podnik Nábytek ze strnišť, kdyby se skuekonomické a kulturní Praha 1,020.000 obyvatel. západoněmeckého profe- chom je spíš mohli na- zůstávají ovšem státní to- tečně a důsledně prosabázi, na zvláštnosti so- Loni přibylo pouze 6.000 sora Helmuťha Drawse- zývat
přepláno váným várny (v daleko menší zovalo, aby si v budoucciální struktury, působení lidí a to přistěhováním. Tishena, vydavatele časohospodářstvím
— se do- míře družstevní dílny). nu i ostatní národní podtradic a jiných specific- Počet narozených byl jen pisu Journal of Austronesud všechno naplánova- Závislost
prodejního niky- na sebe vydělaly.
kých národních rysů."
sian
Studies,
který
přijel
o málo větší než počet
zemřelých. Je to přesto do ČSSR na pozvání ČS lo do nej menšího detai- podniku na plánu těch- (Zatím se počítá s tím,
A.V, protože prý napadal lu a ne snad na tři měsí- to továren proto zůstá- že kdyby při změněných
lepší situace, než byla v
socialistické státní zřízení
r. 1963; kdy tam zemřelo a hrubě urážel čs. státní ce dopředu, nýbrž oby- vá. Nadále bude záležet zásadách náhodou něk— V létech 1963-1964 by- o 407 lidí více, než se na- činitele a český a sloven- čejně na pět až sedm let. na tom, kolik státní plá- terý národní podnik prolo prověrkami odkryto jen rodilo. Žen je v Praze o ský národ.
Výsledkem byl nedosta- novači přidělí těmto to- hospodařil všechno tak
v Západočeském
kraji 64.000 víc než mužů.
— Následkem zranění při tek nebo-li nouze.
várnám materiálu a pra- důkladně, že by neměl
24.160 ha nevyužité půdy. — Při cestách mezi ČSSR äopravní havárii zemřel
Od té doby bylo 10.173 ha a Jugoslávií byla zrušena 19. 1. předseda ÚV Čs.
Podívejme se teď na covních sil, kolik drátě- ani na výplatu, poskytne
zúrodněno, - píše Rudé od 1. února víza.
Serveného kříže MUDr. F. to, co nouze naučila Ná- nek nebo kredencí - bu- mu . banka úvěr do určiprávo.
— Za loňský rok si na- Janouch.
bytek n. p., kde se pod- dou mít výrobní podni- té výše celkového obje— V Praze zemřel ve vě- koupili občané za 2„331, — Okresní soud v Brati- le zpráv z ČSSR zavá- ky předepsáno. "Nábyt- mu potřebných mezd.)
ku 63 let jeden ze zakla- 000.000 Kčs zboží na splát- slavě odsoudil Rakušana
ku, n. p . " se dostává jen
Pražská Práce se zadatelů
čs.
psychologie ky,' resp. na doplňkové A. Genze na dva roky vě- dějí experimentálně povětší volnost při určová- bývala novými hospokusy
o
nové
zásady
v
půjčky
.státních
spořiteuniv. prof. ~dr. Jan Dolezení a k propadnutí zabažal, ředitel psychologické- len, na což složili hotově veného zboží. Podvodně řízení vnitřního obcho- ní prodejních cen spotře- dářskými
opatřeními,
ho ústavu Karlovy univer- čtvrtinu. Koupili za to ná- dovezl přes 100 italských du.
bitelům. Zdůrazňuje se resp. zásadami v článku
bytek za
1„017,000.000 plášťů, několik tranzistosity.
Podle Lidové demok- přitom celkem nový "ne- z 19. 12. 64, který vše
Kčs, televizory za 659,000. rů, hodinek a jiného zbo— Z celkové rozlohy stát000 Kčs, konfekci za 104, ží celkem v hodnotě cca. racie z 5. ledna bude od- socialistický" prvek, že shrnuje takto:
ního území 127.859 km2
000.000 Kčs atd.
50.000 Kčs.
Překupnice borové ředitelství
plně si na sebe musí prodejní
. . posiluje se cenpřipadá na naftonadějné,
—
V bezprostřední blíz- A. Otřísalová a M. Koč- odpovědné za rozvoj ob- podniky vydělat.
případně
plynonadějné
trální rozhodování v záoblasti asi 35.800 km2, tj. kosti Prostějova a nového kovská dostaly 10 a 5 mě- chodu
nábytkem a za
Nábytek n. p. není je- sadních otázkách a od27.9%. V roce 1964 se vy- sídliště hodlají vybudovat síců podmínečně.
diný podnik,
"postiže- straňuje se malicherné
těžilo 185.000 tun nafty, Dopravní podniky ČSAD — Čs. vláda obnovila plynulé zásobování.
V ročním prováděcím ný" těmito novými zá- poručníkování v konkrétdo r. 1968 má těžba stoup- rozsáhlé garáže na prosto- diplomatické styky s Chinout na 205.000 tun. Těž- ru 6 ha.
le.
plánu bude podniku po- sadami: Během tr. bude ních podmínkách jednotba zemního plynu nafto- — V Komárně začala — Před válkou žilo v stupně
stanovena pro- nový způsob řízení zave- livých podniků, závodů
vého se podílela v r. 1963 stavba prvního sklopného ČSR asi 100.000 židů, nycentní
sazba'
odvodu z den v drogeriích, ve vy- a dílen. I touto cestou se
na
celostátní
dodávce mostu v ČSSR. Bude se ní zbylo 8.000. (4.000 v
ekonomická
44%. Na geologicko-průz- skládat z dvou 25 m ra- Praze, 700 v Brně, 500 v hrubého důchodu, celko- braných podnicích ná- má posílit
kumnou činnost pro vy- men.
Pomocí elektricky Ústí, 300 y Karl. Varech vý objem investic, nor- rodního podniku Restau- iniciativa hospodářských
hledávání ložisek nafty a ovládaného
mechanismu atd.) Židovské nábožen- mativy pro tvorbu fon- race a jídelny aj.
pracovníků řídících výzemního plynu se ročně se ramena vychýlí až o ské obřady se konají poudu
a
další
ukazovatele.
robu na všech stupních."
T
o
všechno
je
přece
vynakládá 180 až 210 mil. 60 stupňů, takže uvolní ze ve 2 synagogách.
(Pokračování na str. 6.)
Kčs. Náklady na těžbu průchod i velkým plavidHlavním
dodavatelem
jen
pokrok.
x
FEC/N
nafty činí cca. 450 Kčs lům. Má být dokončen v
za tunu.
srpnu 1967.
— Ve Zbudzi na východ- — Koncem r. 1964 bylo
ním Slovensku bylo obje- v ČSSR 1,390.000 telefonveno nové ložisko soli, z ních stanic, z toho 646.
něhož se získá asi 3.000 000 stanic hlavních. Asi
300.000 stanic bylo v
tun soli.
— Škodovky MB 1000, vy- soukromých bytech. Pro
robené v letošním roce, příští léta je v programu
meziměst-budou rozděleny takto: automatizace
Motokov (export) dosta- ského styku. Snad již lene 43.820 škodovek, Tu- tos bude možno volat z
zex 1.050 a na tuzemský Ústí přímo do Prahy.
trh přijde 18.380 vozů.
— 15. ledna byla slavotevřena
nová
— Nové ceny aut: Škoda nostně
MB 1000 stojí 44.000 Kčs, obrazárna v severním a
Wartburg 1000 stojí 37. západním křídle Pražské000 Kčs, Ford Consul - ho hradu. Je v ní 70 děl
46.000 Kčs, Renault R8 - světových mistrů malíř44.000 Kčs, Škoda Octa- ství, dále sochy a umělecvia Combi - 43.000 Kčs, ké předměty z rudolfínŠkoda 1202 STW de Luxe ského období. Architekty
projektu byli prof. inž.
— 41.600 Kčs, Moskvič 403 arch. F. Cubr a inž. arch.
— 45.000 Kčs, Volga 21M - J. Hrubý.
56.000 Kčs, Tatra 2/603 104.000 Kčs. Přepočtěte — Pod záštitou vlády
USA byla 19. ledna slavnostně otevřena v síni
ÚĽUV v Praze výstava
Desinfekce balíčků
amerického
grafického
PACIFIC
umění. Je na ní přes 800
FUMIGATING CO.
exponátů.
113, Sussex St.,
— Bývalé Baťovy závody
SYDNEY
ve Zlíně nazvaly nový
BX - 2491
vzor lehké a ohebné pánVystavujeme poské obuvi-''Beatles". Noviny píší, že tato obuv má
tvrzení, event. i bamonolitní podešev se zdvilíček sami odešleme.
ženou špičkou a vysoký

Vláda a kardinál dr. Beran

Již delší dobu docházely zprávy, že se čs.
vláda snaží o nějakou formu domluvy s Vatikánem, protože taková dohoda by mohla jednak
snížit odpor části čs. obyvatelstva k režimu, jednak by mohla usnadnit styk s vládami některých západních států. N a této skutečnosti nemění nic, že vedle vzkazů, náznaků a jednání s
prostředníky existovaly i nadále útoky. Těch
nejostřejších se konečně komunisté v poslední
době vystříhali a přenechali je místům "zvlášť
k tomu povolaným": exkomunikovaný kněz Josef Plojhar napsal v Lidové demokracii (10.
ledna tr.) m j . :
"Řada událostí a faktů, jichž jsme svědky,
nasvědčuje, že konzervativně reakční kruhy ve
Vatikánu používají každé příležitosti, aby prosadily své názory a plány velmi často diametrálně se lišící o d hlásaného slova. A sám Pavel
V I . , již-příslovečný papež kompromisu, těmto
tendencím často podléhá . . ." Kritizoval pak papeže zvláště proto, že přijal v audienci Moise
Tšombeho a že se stal kmotrem 8. dítěti Otty
Habsburského.
Jedním z nejchoulostivějších předmětů jednání mezi Vatikánem a Prahou bylo budoucí postavení pražského arcibiskupa dr. Berana, prakticky izolovaného od světa v charitním d o m ě v

Radvanově u Mlíidé Vožice, který se stal velké
části národa symbolem odporu proti každé formě diktatury. Vláda při jednání nechtěla přistoupit na požadavek Vatikánu, aby se směl dr.
Beran opět ujmout své arcidiecéze. Vatikán pak
zřejmě nechtěl zvýšeným tlakem k prosazení tohoto požadavku znemožnit další jednání a tím
event. uškodit věci církve v Československu.
Z a této situace došla zpráva, že papež Pavel
VI.
jmenoval dr. Berana kardinálem.
Není
ovšem známo, zda bylo toto významné jmenování dáno čs. vládě předem na vědomí, avšak
dá se předpokládat, že čs. úřady nebudou činit
dr. Beranovi potíže, pojede-li do Říma, aby
převzal 22. tm. kardinálský klobouk. Otázkou
zůstává, zda se pak do Československa vrátí, či
zda bude pcyvěřen nějakou funkcí u Svaté stolice.
První1 možnost by znamenala větší ústupek
čs. vlády, než v jaký i optimisté donedávna věřili. Postavení kardinála dr. Berana by se muselo po návratu do vlasti velmi změnit a je dost
nesnadné věřit, že by režim takovou změnu s
ohledem na veřejnost doma i v cizině mohl klidně spolknout.
V každém případě vyvolalo jmenování mnoho radosti u věřících a přátel, které si kardinál
dr. Beran získal ve vlasti i p o celém světě.
-sv-
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ČSSR v přímé řeči

Winston Leonard Spencer Churchill 1874 — 1965

Zemřel největší poslanec

MASOVÉ DOJÍŽDĚNÍ DO PRÁCE
Mimo obec svého bydliště v ČSSR pracuje — a
tedy dojíždí do práce — téměř 2,3 miliónu lidí. Z
toho je 1,7- miliónu mužů. Československo je jednou
ze zemí, kde existuje masová dojížďka do zaměstnání. Celkové údaje bylo možno poprvé zpracovat
na základě posledního sčítání lidu v roce 1961. Na
větší vzdálenost — mimo okres bydliště — dojíždí
883.000 osob. Je to asi každý pátý muž a každá desátá žena. Jen polovina zaměstnaných mužů a něco
přes dvě třetiny žen pracují tam, kde bydlí. —
Dojíždění do práce klade mimořádné nároky na
dopravu. V roce 1963 přepravily ČSD na zlevněné
dělnické jízdenky 48% a autobusy přes 52% všech
cestujících. Od roku 1955 vzrostl tento stav na železnicích o 13%, v autobusové dopravě na více než
dvojnásobek. — Podle odhadů se soudí, že za rok
stráví dělníci na cestě do práce a zpět v průměru
275 hodin, zaměstnanci 258 a ženy kolem 200 hodin.
Nejpoužívanější dělnické vlaky a autobusové spoje
mají stále nízkou průměrnou rychlost, která zbytečně "ujídá" z volného času pracujících.

Britsky historik Macaulay dramaticky vylíčil poslední veřejné vystoupení Williama Pitta
před roztržkou mezi britskou korunou a americkými osadníky. Starší Pitt, který si vysloužil přezdívku "Velký poslanec", se už nedožil založení Spojených států a odcizení mladých kolonií od
mateřské země. Winston Churchill by měl být historií znám jako "Největší poslanec", neboť jeho
osud se v mnohém podobá osudu Pittově. Oba začali vojenskou kariérou. Oba přivábila politika v
mladém věku. Oba prožili větší část svého života v parlamentu. Oba byli ministerskými předsedy
ve chvílích, kdy šlo o osud Anglie. Oba usilovali o co nejužší anglo-americký svazek, neboť oba
viděli toto spojenectví kterak poslední baštu svobody — a nezáleží na tom, že Pittova představa
svobody byla formálně odlišná od představy dnešní. Winston Churchill také dovršil to, oč Pitt
usiloval: postavil anglo-americké spojenectví na trvalou a praktickou základnu, na jaké nestálo
od dob Jiřího Washingtona.

D o československé historie vstoupil Winston
Churchill v mnichovské
době. Spolu s Anthony
Edenem a D u f f Cooperem1965představoval lepší
Práce,
9. ledna
tvář
"zrádného AlbioPŘÍKLADY TÁHNOU
nu".
U Okresního stavebního podniku ve Val. KlobouMnozí z nás nezapokách nastoupilo o prázdninách osm studentů na
přístavbě závodního klubu. Prošli lékařskou prohlíd- menou na den, kdy osud
kou, dostalo se jim od příslušných referentů podni- Francie v roce 1940 byl
ku všech rad a informací o bezpečnosti práce, byl nejčernější. T e h d y jsme
jim slíben výdělek 5.37 Kčs na hodinu. Chlapci
uslyšeli, že Chamberlain
byli určeni na pracoviště s nástupem 1. července . . .
Mladí lidé nastoupili, ale jejich instruktoři nastou- konečně odstoupil a že
pili až 6. července. To nikdo nevěděl a také jim novým
ministerským
tyto dny nikdo nezaplatil, dokud se o to nehlásili. předsedou je Churchill.
Ve dnech, kdy nebyli na staveništi ještě odborníci
Cítili jsme, že teprve
a řídili se příkazy investora, pracovali svědomitě.
Po nástupu zedníků a učňů třetího ročníku, kteří tehdy Anglie opravdu
byli rovněž zedníkům přiděleni, se pracovní morál- vstoupila d o války, a že
ka velmi narušila . . . Někteří zedníci mladé pracovníky neseznamovali s jejich povinnostmi, jak maji od té chvíle není pochyb
pracovat, aby stavba plynule pokračovala, ale sezná~ alespoň 0 tom, že Anglie
mili je především se svými zásadami. Normy se ne- bude bojovat až do konsmějí překračovat, svačiny budou alespoň hodinu, ce. A když pak válečné
oběd musí být pořádný a bude se trávit alespoň Od
11 do 13 hod. a někdy až do konce směny. Pokud temno dolehlo na celou
bude mít někdo žízeň, je pivo v závodě, a proto « Evropu, zbývala Churmohou jít posedět a v klidu' je vypít...
chillova Anglie jako maRudé právo, 9. ledna 1965 ják, který skrze krev, pot
a slzy svítil na cestu.
K VÝROBĚ OBUVI V AFRICE I JINDE
Většina z nás tehdy
Letos uplyne 10 let od doby, kdy se Závody přes- nevěděla, co
už měl
ného strojírenství staly hlavním dodavatelem inChurchill
tenkrát
za sevestičních celků na výrobu kožené obuvi. Za tu dobu dodaly do zahraničí spolu s dalším naším zá- bou.
vodem technologické zařízení v hodnotě 130 miliónů
Než nastalo dvacáté
korun. Obuvnické továrny s naším zařízením dnes
pracují y Sýrii, Indii, SAR, Vietnamu, Barmě a ta- století, účastnil se tří voké na Kubě a v Etiopii. Na Kubě se např. staví nový jenských tažení (v sevezávod, ikterý bude vyrábět ve dvou směnách 5.000 rozápadní Indii, Sudanu
párů obuvi. Technici našli takové řešení, které umož- a Jižní A f r i c e ) . Když se
nilo při výstavbě závodu úsporu v hodnotě půl
miliónu korun. Za ušetřenou částku poskytneme Ku- psal rok 1900, vstoupil
poslanecké
bě zařízení' pro kompletní strojní dílny. — Výstavba poprvé do
jedné z největších obuvnických továren byla zahájena také v Ghaně. V západní Africe je to prakticky
největší investiční celek. Již v příštím roce tam odjede 20 našich montérů a 45 techniků. V národním
podniku Svit se pro tuto továrnu již nyní zapracovává několik desítek ghanských občanů, kteří budou v závodě jako specializovaní pracovníci a technici.
Rudé právo, 15. ledna 1965
TOUHA PO AUTOMOBILECH
VEDE K PODVODŮM
Fingované dary motorových vozidel ze zahraničí — to je jeden ze současných problémů, s nímž, se
často setkávají bezpečnostní orgány v Jihomoravském kraji. Někteří lidé na svou touhu být majiteli
auta těžce doplácejí. Cizí podvodníci přijíždějící do
ČSSR ochotně slibují, že zájemcům opatří falešné
darovací listiny od vymyšlených příbuzných a známých ze zahraničí. Vybírají přitom tučné zálohy a
pak už se nikdy neobjeví. Jeden ze zahraničních
"zprostředkovatelů", který byl v ČSSR za tyto podvody stíhán, vyinkasoval na liché sliby částku 166.
000 Kčs. Ód technika z brněnskéno strojírenského
závodu dostal zálohu 16.000 Kčs, od pracovníka z
Královopolské strojírny, který si na zakoupení auta
vypůjčil od přátel, 12.000 Kčs. Další uchazeč o vozidlo, povoláním číšník^ mu svěřil 10.000 Kčs. Podvodný nákupčí byl po zásluze potrestán, ovšem důvěřiví občané, kteří mu naletěli, nemají ani auto,
ani peníze.
Lidová demokracie, 5. ledna 1965
M Á T E V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D

?

kariéra, nebyla úspěšná.
sněmovny jako členkonservativnístrany.
Jako ministr financí neZ a čtyři roky poté uspěl. Snad byl opravdu
změnil
politický kabát. zrozen pro dobu krizí* ne
Byl pro sociální refor- pro mír.
my, prosazovanéLloydem
Teprve
I Georgem.
to bylo pro
Churpo skončení první světo- chilla příznačné: v levé války se vrátil ke konservativcům.
tech, kdy se ocitl v politické divočině, chytil' se
pera. V těch letech meMezitím byly i poráž- zi první válkou a nástuky. Přistání v Antver- pem fašismu se stal z n o pách selhalo za velkých vináře a publicisty spiztrát.
Churchill
tento sovatel.
podnik podporoval. Boj
Kdokoli
přečte jeho
o Dardanely skončil ješ- monumentálního "Marltě větším fiaskem — vy- borougha a jeho d o b u " ,
klizením Gallipoli. Chur- užasne nejen nad obsáhchill byl znovu označen lostí
dokumentace
a
za hlavního vinníka.
přesností detailu, ale i
Ani jeho poválečná nad lehkostí, s níž je to-

to čtyřdílné dílo napsáno. T a d y byla škola, z
níž později vzešly " D r u há světová válka" a " D ě jiny anglosaských národů".
.
V
třicátých
letech
vstoupil Churchill znovu na sněmovní půdu.
Tentokrát jako nezávislý poslanec. Byl jeden z
prvních,
kteří varovali
před Hitlerem a hlásali
ozbrojení Anglie. Lze říci, že Churchill měl h o j nost příležitosti bojovat
za ztracené pře. Tehdejší konservativní vláda
spěla už nezadržitelně k
appeasementu.
(Pokrač. na str. 6)

Varování československým exulantům

Turista v čs. vězení
K naší zprávě o věznění Aloise Veselého v Československu, 59letého
čs. exulanta z Chicaga, uvádíme podrobností,kterakje po rozhovoru s
Veselý uprchl z ČSR v roce 1948 a v roce 1957 přijal americké státní
občanství. Čs. úřady mu loni udělily vizum k návštěvě Československa.

Dne 4. listopadu- 1964 če, kde žijí jeho dva brat- řízení, že se zbavuje čs.
státního občanství a že
přiletěl Veselý do Prahy, ři a sestra F. Číhová.
se
vypovídá z ČSSR. Pokde se registroval naamerickém
velvyslanectví
Když
se vracel 21. lislicie ho pak dopravila na
a pak si najal auto, s topadu najatým autem z
státní hranice, kde byl
nímž odjel do svého ro- Třebíče zpět do Prahy, předán
německým podiště v Pyšelích u Třebí- byl na silnici u Jihlavy hraničním
orgánům za
zastaven policejním vopřítomnosti úředníka azem se 4 uniformovanýmerického x konsulátu z
mi policisty,
kteří mu
Mnichova.
bez udání důvodu auto
Ihned po
zatčení a
odebrali a jeho převezli
do vazby v Brně. Tam mnohokrát v době svého
žádal
Veselý,
byl vyslýchán dnem i no- věznění
aby
byl
uvědomen
amecí a to policisty kap. Marický konsul, což policie
lečkem a Jeřábkem.
odmítala. Oznámili mu,
D l o u h é výslechy se že podle čs. předpisů jeobčanství
týkaly jeho činnosti před ho americké
útěkem, jeho pobytu ve neuznávají. Také odvoVídni a celé doby v US lávání se na vyhlášeA. Zjišťovali, s kým se nou amnestii pro čs.
při své návštěvě v Čes- uprchlíky a na skutečVŠE POD JEDNOU STŘECHOU —
čs. úřady
koslovensku setkal a o nost, že mu
bankovní služba všeho druhu
pro celou rodinu u E S & A
čem mluvil, ověřovali si cestu povolily, nepomáOd vklad, knížek a šekových účtů
všechny adresy,
které haly.
až k splátkovým obchodům a
nalezli
v
jeho
zápisníku.
K jeho náhlému proobstaráním cest — u E S & A
Několik dní byl v samo- puštění, kterému -předOceníte naši službu,
prováděnou v témže místě
vazbě, později byl v ce- cházela fraška se zbavele ještě s jiným vězněm. ním čs. občanství, snad
The E S & A Savings Bank Limited
Po třech týdnech byl nakonec přece pomohlo
THE ENGLISH SCOTTISH &
opět bez udání důvodu pátrání, které podnikly
AUSTRALIAN BANK LIMITED
převezen do Prahy, kde americké zastupitelské úŠetřte dnes na zítrek —
mu sdělil úředník minis- řady v ČSSR, když proUkládajte u E S & A
terstva vnitra, že se pro- šla doba jeho zamýšlenéti němu zastavuje trestní ho pobytu v zemi.

HLAS
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Hans Hellmut Kirst: Generálská noc (The Night of the Generals), Collins, Londýn 1964

MATĚJSKÁ POUT
Jaroslav
Dávám na uváženou, zda je možné přejít vše, co se stalo v uplynulých
desetiletích, jaké tragické a žalostné, ale přitom výjimečné a unikátní události. Rozvírá se před námi rozklad sociální vrstvy, kterou pochod historie
obešel — lépe řečeno rozšlapal. V krátké době jednoho půlstoletí se německá důstojnická třída domluvila s Pruskem, s císařstvím, s Výmarskou
republikou, s Hitlerem, s demokracií a konečně i s ideologiemi a mocenskými bloky, které dnes obepínají celý svět. Je to pitomost, sebeklam a
nalhávání si pokračovat |v řečech o starých dobrých tradicích, jichž si lidé
nejen cení,, ale z nichž si hodlají půjčovat ještě v budoucnosti. Co může být
směšnější, než postavit v čelo bankovního domu včerejšího bankrotáře?
Pouze zásadní změny v celé sociální struktuře mohou dát nový a trvanlivý
podrost. Nechceme další kapitolu z potrhané, zamatlané a zastaralé historické příručky. Musíme najít odvahu začít zcela znova, rozvážně a neochvějně. Druhá možnost znamená sebezničení.
(str. 315)
Lidé jako generál Tanz se nám dnes stali symboly. Byl jedním z těch
důstojníků, za nimiž šli vojáci třeba do pekla. Pro něho a jemu podobné
existovala — a triumfovala
pouze jedna myšlenka nade vším. Ta byla,
je a zůstane: Německo!
(str. 319)
Postačí citovat závěrečný
řádek
Kirstovy
knihy, abychom shrnuli,
oč v "Generálské noci"
j d e : "Kteraké N ě m e c k o ? "
Tato otázka
zajímá
mnoho německých autorů právě v uplynulých
letech. Německý "malý
retribuční dekret" vypršel v polovině století.
"Velká retribuce" končí
neodvolatelně, letos. N a přesrok, jak už někdo
vyzdvihl, budou
moci
soudit válečné
zločince
pouze romanopisci.
Hans Hellmut Kirst
začal soudit už dávno.
Jeho satirická trilogie o
"Vzpouře vojína Asche"'
se objevila v první polovině padesátých let a'vyvolala velkou bouři v
Německu samém.
"Generálská
noc", je
formálně kriminální román — odrůda detektivky, v níž si odjakživa němečtí autoři libovali.

N a rozdíl od detektivky, ve které je odhalení
zločince obsahem poslední kapitoly, je v kriminálním románu zločinec
znám.
Jde tu spíš o motivy
a okolnosti než o zápletku samou.
"Generálská
noc" se
velmi podobá svojí formou poválečným románům Egona Hostovského. Prostředí a psychologie jsou hlavní částí
děje.
D ě j sám lze shrnout
velmi stručně.
V roce
1942 byla ve Varšavě
objevena sexuální vražda. Stejná vražda byla
opakována v Paříži v roce 1944. Třetí případ seudál v Drážďanech dlouho po skončení
druhé
světové války.
Jak ve Varšavě tak v
Paříži a v Drážďanech
byl nablízku místa vraždy generál. V podezření
jsou vlastně tři.

BEJT NEBO NEBEJT
R.

BRADFORD

V jednom evropským okrese jménem
bydlel princ Hamlet. Tátu, kterej bejval
toho okresu, mu voddělal nějakej zloděj
sám se nechal zvolit šerifem, což Hamleta
pitelně žralo. " W e l l , " řek si, "když je to
budu si to muset s tím skunkem srovnat."

Dánsko
šerifem
koní a
pochotakový,

Sednul si na zápraží, aby si to promyslel. Vtom
šel kolem nejakej duch. Hamlet se na něj podívá
a povídá. "Damned, ajcem drajcem, jestli tohle
nevypadá jako celej můj nebožtík tatík!"
"Tak jest,
synu,"
odpověděl velebně duch,
"jsem to já samej, na to můžeš- polknout galón
jedu a jednu missourskou whisky navrch. Nemám
v hrobě kloudnýho stání, jak mě míchá, že jsi
ještě nepomstil svýho tatíčka. Sem myslel, že jseš
jinej fešák, Hamlete!"
— "Nerad slyším takovýhle ' poznámky," na to
Hamlet. " N i c jinýho náhodou nedělám, nežli že
vo tom byznysu v jednom kuse přemejšlím, až
jsem z toho kapánek cvaklej. Hele, tak já teď
pudu, musím eště vysvětlit jedněm hercům, jak
mají hrát divadlo a vomylem vodkrouhnout nějakýho Polálca, a pak se do toho pustím. Na no-

Třetí — vrah •—• udělal největší kariéru. Stal
se jedním z pilířů východoněmecké lidové armády.
Jenomže když se obsah poví takto, vypadá
záměr
autorův
zcela
zkresleně a naivně.
Kirst je si velmi vědom toho, že nebezpečí
pro celé Německo nehrozí jenom z východu, ale
také zevnitř spolkové republiky.
Vrah slouží komunistům z prostého důvodu:
byl zajat- na
východní
frontě a jeho chorobnému mozku zcela vyhovuje novoprušácký režim
v Pankowě.

Seifert

Kde roste asi onen květ,
chtěl bych jej utrhnout,
květ;, z něhoiž pijí včely med
pro první jarní pouť.
Bloudil jsem iv sladké záplavě,
jak bych vám nepřines!
Sekal jej muž, jenž na hlavě
červený nosil fez.
Vždyť u nás pro tu pokrývku
strach nemá z Kemala,
zubí se klidně na dívku,
jež poblíž postála.
. Kde roste asi onen květ
a kde je onen úl,
pár šťastných l e t . . .
pár šťastných let
mi v dětství uhranul.

Jeden z nich je tradiční pruský důstojník, kterému
velí
manželka.
Druhý j e - j e h o náčelník
Ostatně i vrah sám
štábu, který si přes všechnu vrozenou sardonič- prodělává to, čemu Kirst
"konflikt
nost uchoval smysl pro říká ironicky
svědomí": byl by ocholidskost.
ten při nejbližší příležiTřetí je vrah. Nacistictosti zaměnit komunistický kariérista, "železný
kou uniformu za spolkovoják" a vraždící autovou. Jeho jedinou podmat na bojišti, v zázemí
mínkou je moc a unisadista a paránoik v oboforma.
jím případě.
T o je hlavní předmět
Po válce se všichni tři
Kirstova zkoumání a útosejdou v Západním Berku: nakolik se znovu stalíně ke konečnému zúčtola důstojnická
třída v
vání. "Tradiční" generál
Západním Německu a s
je členem nacionalisticní všichni kryptonacisté,
ké
organizace,
která
kteří šťastně přežili spo"sjednocuje"
obě
Nějeneckou honební sezómecka bohatýrskými evonu, součástí společenské
kacemi bojových vlaststruktury
poválečného
ností německého vojáNěmecka.
ka a oslavováním všeněKirst je pouze jedním
mecké Heldentreue.
z mnoha německých spiDruhý z nich se stal sovatelů,
kteří si dnes
průmyslovým poradcem, kladou stejnou otázku:
jako kterýkoli
úspěšný Plivier, Heinrich, Olivier
americký generál.
a další.

Co však nejvíc zaráží: je zřejmě třeba psát
takové knihy, je zřejmě
třeba znovu varovat a
burcovat. Zbývá
nám
otázka: jaké je to N ě mecko, o kterém se dozvídáme z relací
tiskových kanceláří, z propagačních
brožurek,
ze

výho šerifa si už nevsázej ani prodirkovanej cent,
daddy!"
Tak šel a cestou zašel na hřbitov. Stahej Sam
s pomocníkem zrovna vykopávali hroby. " H a l ó ,
boys," řekl Hamlet, "neviděli jste náhodou jiiiss
Ofelii, co má jít do kláštera?"
"Yessr," odpověděl starej Sam, "vodskočila si
zrovna pro plavky, že se pude koupat. T o může
hádám taky třeba skončit špatně. Když se jednou
koná tragédie, tak člověk nikdy neví."
Pak ještě párkrát kopnul krompáčem a vykopnul z hlíriy vybílenou lebku. Hamlet ji sebral,
chvíli ji potěžkává na dlani a povídá: "Taková
podoba — není tohle ten šašek, co hrával tenkrát,
když jsem byl malej a chodil v neděli vodpoledne
na dětský představení do bijásku, v těch němejch
groteskách? Ačkoliv tehdá nebyl tak bledej a
hubenej."
" V o n o v hlíně není tak zdrávo jako na čerstvým
vzduchu, to je stará vesta," podotknul moudře
starej Sam.
Hamletovi se zkrabatělo čelo samým přemejšlením a jak tak koukal na tu lebku, povídá: " T a k
se na to podívejte! Když se člověk taklec dívá a
vůbec, jak bych to honem řek, jářku: bejt nebo
nebejt, to je ale votázka, co, gentlemen?"
"Možná že jo, možná že ne," utrousil starej

Sam, " v o n o přídě na to. Někdy je lepší bejt a
někdy nebejt. Například je lepší bejt zdravej a
jindy je zas lepší nebejt zadluženej. Je dobrý
bejt na posvícení a je dobrý nebejt trouba."
" C o to blábolíš," rozčilil se Hamlet, " j á mám
•tuhlec narichtovanou takovou ohromnou votázku bráchovi za sto dolarů, moh jsem b e j ť slávnej,
kdybych na něco chytrýho kápnul, a ty mně to
takhle zahraješ na ofsajd! K d o je tady princ, bý
Jove?"
A vtom se stalo něco podivnýho; starej Sam
se narovnal v zádech, kolem fousů mu narostla
zlatá záře a von povídá docela změněným hlasem:
"Princ bys teda byl ty, ale kdybys byl vochotnej se trošku lip podívat, tak uvidíš, že já jsem
zaseje Pánbůh, a to je vodjakživa vyšší šarže.
T a k si nehoň tričko, Hamlete, a vem na vědomí,
že co tebe teprv zejtra napadne, to já už mám
milión roků pod malíkem. A vodjakživa až na
věky bude hotovička, že pro nikoho se zdravým
rozumem žádná takováhle votázka Bejt nebo nebejt — nemůže bejt votázka. Bejt, tečka. Z p ě t :
bejt — b e j t — vykřičník!"
Pak se Pánbůh rozplynul, Hamlet se vodebral
do literatury a za pár století jeden zbožnej pán
vynalez atomovou pumu.
Z knihy "Černošský pánbůh a jeho králové".

Kde teče pramen přetence
šťávy, jež opila?
Možná, že skryt je v sněžence,
jež včera rozvila.
Den krásný je a ptáme se
pod nebem bez mráčků,
jak chudák včela unese
tu mandli v sosáčku.
Když skane med na lačný ret,
žijeme po dětsku,
vidíme v duchu minaret
a krásky v Turecku.
A trumpety, jen zazněte,
-s pestrými třásněmi,
je přece hezky na světě,
jaro jde po zemi.

stránek amerických magazínů? A je to skutečné
Německo?
jun
CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kterýkoli hudební nástroj'?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ
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Umění
J.

žebrat

Z A V E L K O O B C H O D N Í CENY :
Cena za 26 ozs láhev
běžná NAŠE
OLD STURT, jihoaustr. brandy
22/17/9
CROWN CHARTER,
skotská whisky
35/9
29/6
CORTELL, imp. francouz, brandy 28/9
21/COMBEAU, imp. francouz, cognac 50/9
31/NAPOLEON, -imp. francouz, brandy 50/9
31/NAPOLEON brandy,
(v původních láhvích z Francie)
56/32/6
WHITE FRIARS imp. anglický gin 27/20/6
GALATEA, Blackcurrant Liquer
stáčený v Dánsku
,
45/9
29/6
CHERRY BRANDY,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
CHERRY VIKING likér,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
PUNČ z Dánska (orig. lahve)
45/9
29/6
CREME DE MENTHE z Dánska
(orig. lahve)
45/9
29/6
VOTRE CACAO BRANDY likér z Dánska
(orig. lahve), 1/2 lahve
26/6
18/6
CURACAO z Dánska - 1/2 lahve
26/6
18/6
CACAO PERRET likér,
z Dánska, 1/2 lahve
26/6
18/6
MERUŇKOVICE, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA DEVISE likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA CITRON likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
FRANC. ŠAMPAŇSKÉ "Club Prestige"
stáč. ve Francii, 26 ozs.
38/9
26/6
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na požádání obratem. 3 dodávkou vín a lihovin dodáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £ 6 / - / - a více jsou včetně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší,
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorií 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 :

Největší poslanec
(Pokračování se str. 4 )
Ani posledních dvacet
let života neprožil v klidu. Po těžké volební porážce v roce 1945 se ještě jednou vrátil jako ministerský předseda A n glie a vůdce rozpadávajícího se Společenství národů.
Tu si uvědomíme teprve rozsah služby, kterou Churchill
vykonal.
Jako mladík účastnil se
posledních vítězných bitev imperiálních armád.
Jako starý muž viděl konec císařství.
Ještě jednou vystoupil jako orátor na řečnickou tribunu, aby upoutal sluch celého světa. V americkém Fultonu narýsoval tehdy ještě nechápajícímu svo-

Kučík

(Pokračování)
Dojedete taxíkem na místo a zjistíte, že počitadlo
ukazuje jeden a půl rupií. Platíte, avšak řidič vrti
hlavou: dva a půl rupií! Ukazujete na taxametr. Ind
však vrtí dál hlavou, vysvětluje něco o změněných
tarifech a ještě něco, čemu vůbec nerozumíte, a nakonec na vás spustí zase hindi. Zaplatíte tedy dvě
rupie a vylezete z auta.
Jdete se podívat do slavného templu, mešity či
jiné slavné budovy. Před vchodem si přečtete s úlevou velikou tabuli, jaká je u každé významné budovy a to v angličtině i v hindi, že v tomto památníku, pýše celého indického národa, jsou státem placení průvodci, že jsou jasně označeni a že zaplacením vstupenky končí všechny vaše peněžní povinnosti. Výrazným tiskem je uvedeno, že průvodci
nesmí přijímat ani jakýmkoli způsobem se dožadovat zpropitného. Vláda Indie vás žádá o spolupráci v
té věci a děkuje vám, že se budete řídit shora uvedenými pokyny. Dobře, velice dobře, řeknete si.
Vláda ví o nešvaru svých lidí a snaží se jej přímočaře vymýtit.
Jdete-li do templu nebo mešity, najdete u prvního schodu nápis, abyste tam odložili obuv, někdy i
punčochy nebo ponožky. U řady bot sedí člověk, který vám s přehnanou horlivostí ukazuje, kam máte
položit své boty, přičemž ty, co tam jsou, stále seřazuje a přeřazuje. Šlapete pak bosi do památníku
národního umění.
Muž s páskou státního průvodce vám dobrou indickou angličtinou všechno ochotně vysvětlí. Když je
prohlídka skončena, vede vás ještě jen jako poslední věc k nějakému zvlášť významnému místu — soše
Budhy, náhrobku nějakého krále, nebo prostě někam do kouta. A tam to je! Leží tam spousta malých žlutých květinek a vedle nich různé peníze.
Průvodce vám podá takovým skoro posvátným způsobem pár kvítečků, nebo se vám pokouší máznout
nějakou barvičkou na čelo a pak upřeně sleduje,
jaký peníz položíte vedle těch, které tam už leží.
DODÁME KAMKOLI

8. 2. 1965

DOMOVA

Někde ani ty květinky nepoužívají. To se- pak
průvodce u východu zastaví a usmívá se tím zvláštním způsobem, který po krátkém pobytu v Indii
dobře poznáte. Když jste hodně tupý, když na jeho
úsměvu nic nevidíte, ničemu neporozumíte, vyprovodí vás až ven před bránu, přičemž nepřestává mluvit. Vy se pak venku zastavíte, trapně chvíli posloucháte, až konečně vyhrknete: jsem vám snad něčím
povinován? Se zřejmou úlevou se-usměje a prohodí:
"Podle uvážení, prosím!" Dáte mu rupii a uháníte
kus, než zjistíte, že jste bosi. Vracíte se pro obuv k
člověku, který má na boty zázračnou paměť. Hned
na ty vaše ukazuje a snaží se vám pomoci při obouvání. Všichni lidé vedle mu dávají nějaké peníze.
Co vy budete dělat?
Nebo se to dělá ještě jinak. V každém památném
místě je více průvodců. Jeden z nich si vás změří,
s úsměvem se přiblíží, začne se vyptávat, odkud
jste, projevuje pozoruhodný zájem o zemi, z níž jste
přijeli, je zajímavý, zajímavě mluví — až si najednou
všimnete, že ostatní turisté už odešli na prohlídku.
Poukážete na to, ale on jen mávne rukou: bude mu
potěšením, když půjde sám s vámi a v klidu a pohodlně všechno vysvětlí, lépe a podrobněji, než kdybyste šli se skupinou. Průvodce je velmi milý, máte tedy štěstí a s návrhem horlivě souhlasíte.
Ochotně pro vás koupí vstupenky a pak se vám
po celou prohlídku opravdu věnuje. Po skončení
jde s vámi až ven a protože vás, ani tam neopouští,
prohlásíte stejně mile, že čas pokročil a že se musíte loučit. Usmívá se souhlasně, ujistí vás, jak byl
vaší společností potěšen a oznámí, že mu máte jako
speciálnímu průvodci zaplatit 11 rupií (asi £ 1/2/-).
Ovšemže zaplatíte, protož'e s tak příjemným člověkem se handrkovat nedá! Jen tak letmo mrkne ce
na tu velkou tabuli, kde je tak hezky napsáno, že
státní průvodci nesmějí požadovat žádným způsobem zpropitné.
Je už večer, musíte si tedy zajistit byt. V menších
městech jsou hotely druhořadé, třetiřadé a třebas
padesátiřadé. Najdete poměrně slušné místo, kde cena není zvlášť vysoká, stejně ovšem jako čistota,
a kde jídlo je mizerné, ale — vždyť jste na východě! Třetí den platíte. Když vám podává majitel hotelu účet, tváří se, jakoby prožíval právě nějakou
tragedii. Základní částka na účtě je dle smluvené
ceny, ale k ní je připočteno donesení teplé vody do
koupelny (podle toho kolik džberů), příplatek za
matrace a přikrývky na postelích, za evropské jídlo
s masem, které bylo jeden den podáváno, _poplatek
za jakousi mimořádnou službu, na níž si za nic na
světě nemůžete vzpomenout atd. Zatímco si prohlížíte účet, začne se místnost plnit podivnými postavami, z nichž jste většinu nikdy předtím nespatřil.
Majitel vás upozorní, abyste přidal něco tuhle kuchařovi, něco tomu, co vás obsluhoval při jídle,
tomu, co donesl teplou vodu ke koupání, kdo zametl
ráno koštětém váš pokoj, kdo očistil klosety, jakémusi velice chudému sluhovi, co dělal jednou týdně
jakousi velice těžkou a špinavou práci, dále alespoň
nějakou maličkost pěti děckám majitele a konečně
taky majiteli. Když vše zaplatíte, připomene vám
ještě, že by vám byl velice vděčný, kdybyste mu
poslal z domova něco k oblečení. Vše za vzornou
obsluhu, kterou specielně vám věnovali.

POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation:
ant, povinné ručení
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Meib.) XL 2421

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong Hostel, Staří.
MATRAVILLE, NSW
Volejte večer FJ 7372

Vás

DIVADLO

srdečně

V

zve

(Pokračování se str. 3)
V
důsledku
těchto
změn dojde také k zásadním změnám v oboru
mezd a cen. Zatímco v
oboru mezd se stále ještě jedná o podrobnostech nového
systému,
mluví již čs. tisk o nové
ekonomické funkci cen.
Předpokládá se, (podle
RP z 13. 1.' 65), že výrobky budou rozděleny
do 3 skupin, podle toho,
zda budou platit spotřebitelské ceny pevné, tj.
centrálně
schvalované,
ceny limitní, tj. ceny určující bud' maximum nebo minimum nebo obojí,
a ceny volné, vznikající
dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Jako
příklad
uvádí
RP televizory a vysvětluje, že je možné, že jeden nebo dva druhy budou prodávány za centrálně
schválené
ceny,
MELBOURNE

na

MATĚJSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 27. února 1965
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
LIKÉROVÁ

LICENCE

K tanci hraje orchestr kapelníka A . -Vyhnala
Program obstará Spejbl
Vstupné 2 0 / -

a

Chutný a výživný

Jogurt

PODMÁSLÍ &
KYSELÁ S M E T A N A
SÝRY
K dostání ve všech
potravinářských obchodech a delikatesech

"KEREN"

Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9 - 2 7 5 2

NOUZE MĚNÍ PLÁN

' Vylétnete z takového hotelu, třímáte své zavazadlo, které jste resolutně odmítl dát do rukou jakémukoli nosiči (kuli), protože ti vás dosud vždycky ošidili, a rozhodnete se, že budete spát ode dneška v nádražních noclehárnách, protože ty jsou státní,
tam vás neošulí.
(Pokračování příště)

ČESKÉ O C H O T N I C K É

bodnému
světu obrysy .
černé budoucnosti. M n o ho lidí se tehdy pohoršilo nad jeho řečí, v níž
poprvé padla slova " Ž e lezná opona".
Trvalo
ještě
chvíli,
než se západní
spojenectví probralo z růžových • snů o
spolužití
všech národů v míru.
Tehdy Churchill podruhé, aniž by to vyslovil,
sliboval krev, pot a slzy.
Minulý týden skončila slavná panichyda.
Řekneme prostě, že
jsme
smrt
Winstona
Churchilla pocítili jako
osobní ztrátu.
vm

Hurvínek

Začátek v 8 hod., konec v 1.30

Reservování stolů: tel. 379-2156 (Rosenfeld) a tel. 48-7723 (Kimlová)

ale ostatní druhy budou
prodávány za ceny volné. Naivní občan na jedné straně světa si p o d
dojmem tohoto vysvětlení možná bláhově představí
výkladní
skříň
plnou televizorů s velikou cedulí " S A L E " , zatímco na druhé straně se
namane neméně bláhová
vzpomínka na všelijaké
bílé týdny a výprodeje.
T o by ovšem byl optimismus zcela nemístný,
neboť celá serie těchto
více
méně
zásadních
změn v čs.
hospodářském systému má svoje
čertovo kopýtko, na něž
poukázal V . Janza, tajemník čs. Státního cenového výboru, který napsal, že
. . je vcelku
reálné nebezpečí, že zejména v období zavádění
nové soustavy řízení při
současných
disproporcích se objeví tendence
zvyšovat ceny za účelem
dosažení vyššího růstu
hrubého důchodu.
Zásadní řešení, jež by zabránilo této . tendenci, je
vyřešení
současných
problémů rozvoje hospodářství."
A tak, i když průměrný čs. spotřebitel může
s určitým zadostiučením
konstatovat, že se poměry přece jenom mění. k
blahobytu je v
CSSR
stále hodně daleko, -et

8, 2. 1965

— Ze zájezdu do Paříže;
který pořádal koncem mr.
Čedok, se odmítli vrátit
do ČSSR čtyři účastníci.
Mezi nimi je 551etý profesor nár. hospodářství z
Prahy Jaroslav Koutský
s manželkou.
— Čs. exulant E. Hlava
byl pověřen vedením tělesné výchovy, sportu a
rekreace v městě Phoenix
v Arizoně.
— Dr. Hanuš Lexa byl
jmenován mimoř. profesorem s r o v n á v a c í h o
ústavního práva na New
York University.
— Virtuoska na harfu Jiřina Vrázová byla zvolena předsedkyní Státní federace
hudebníků
na
Long Islandu.
— V Londýně zemřel bývalý úředník čs. min.
zahr. věcí, spisovatel a
grafolog J. E. Mellon.
— Mnohé čs. organizace
připravují na červenec
důstojné vzpomínky
k
550. výročí upálení Mistra
Jana Husa.
•— V Masaryktownu na
Floridě byla slavnostně
otevřena Masarykova knihovna, v níž bude muzeum památek na TGM,
M. R. Štefánika a E. Beneše. Otevření se zúčastnila též Alice Masarykové.
— Dr. V. Kučera připravuje
"Český večer"
k
oslavě 95. výročí založení
klubu Komenský při -universitě v Lincolnu v Nebrasce.
•— Nedaleko San Franci ska spáchal v starobinci
sebevraždu bývalý major
čs. legií v Rusku J. V. Vitáček.
— Na další dva roky
(1965-1966) bylo zvoleno
toto vedení Čs. Sokolstva
v zahraničí: starosta dr.
A. Hřebík (USA), místost. dr. J. Slavik (USA),
F. Weirauch (Rak.) a ing.
B. Falta (Kanada), jednatelka J. Uhlířová (US
A ) , náčelník J. Waldauf
(Kanada), náčelnice M.
Provazníkové
(USA),
vzdělavatel V. Chochol
(Kanada), členové předsednictva dále: J. Hanuš
(USA), J. Horvath (US
A ) , F. Indra (Argentina),
dr. K. Jeřábek (Kanada),
J. Křepela (Austrálie), V.
Polanský (Francie) a B.
Skřenek (Rakousko). Do
výboru byli zvoleni: M.
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Fechtnerová (Rakousko),
F. Fiedler (Francie), dr.
M. Lokay (V. Brit.), dr.
B. Mikl (Austr.), K. Pavel (Kanada) a J. Roušar
(Rakousko).
— Dámský pomocný sbor
v Chicagu odevzdal Českému domovu pro přestárlé v Chicagu výtěžek
svých celoročních podniků, částku 6.000 dolarů.
— Žáci České školy v
New Yorku za vedení učitelek Jarmily Uhlířové a
Anežky Kopřivové předvedli s úspěchem hpu F..
Flosse "Nanynka z Týníce".
— Dne 8. února oslavila
v New Yorku ,65. narozeniny předsedkyně Národní rady žen svobodného
Československa B. Papánková, která zaujímá též
význačná postavení v mezinárodních organizacích
žen. V roce 1957 byla udělena B. Papánkové na
Mezinárodní výstavě v
New Yorku medaile za její vynikající činnost a v
r. 1960 dostala další vyznamenání od Ligy B and
B'rith, které zní: "Betce
Papánkové v uznání její
neohrožené věrnosti ideálům svobodné lidské společnosti".
— Sportovní klub Sparta
v Chicagu zvolil předsedou opět J. Stárka a tajemnicí M. Kleinovou.
— Na valné hromadě odbočky
Čs.
národního
sdružení v Hamiltonu v
Kanadě
byli
zvoleni:
předsedou F. Braun, \místopř. B. Čech a dr. Hynek, jednatelem K. Pavelka, do výboru: M. Čechová, J. Havlíček, V.
Havlíček, E. Havlíčková,
K. Holý, J: Jelínková, M.
Klimek, J. Kinl, H. Obr,
E. Obrová, D. Petřková,
B. Sýkora, L. Urban, V.
Zralý a Z. Zralá.
— Na Novém
Zélandě
zemřel náhle bývalý tiskový spolupracovník fy.
Baťa v Indii Jan Baroš.
Býval též redaktorem listu Batanagar News a
autorem knihy o Mahatma Gandhim.
— Dodatečně došla zpráva, že 22. prosince spáchala ve Wellingtoně na
N. Zélandě sebevraždu
421etá Vlasta Zelenková,
roz. Chmelařová ze Sydney.
Č/SVU/ČS/NH/NRŽ

ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
Vyučování dětí bude zahájeno v sobotu 13. února 1965 a bude pak pokračovat každou sobotu opět
od 9.30 do 11.30 hod. dop. v budově Technical Teachers College, 11 Glenbervie Rd., Toorak. Vlakové
spojení do stanice Kooyong, elektrikou číslo 8 na
konečnou stanici nebo elektrikou č. 69, zastávka u
Toorak Rd.
Přijímání nových žáků se koná každou sobotu v
tutéž dobu a školné činí £ 1 za období. V případě,
že školu navštěvuje více dětí téže rodiny, školné se
snižuje, v případě fínančních potíží rodičů se školné nevybírá.
Zájemci mimo Melbourne se mohou přihlásit do
dálkového
kursu češtiny. Bližší informace na
adrese školy.
Čs. škola zahájí letos též kurs angličtiny pro dospě. lé, který bude zdarma, a bude pořádán za spolupráce
viktoriánského ministerstva školství, které dodá
všechny pomůcky. Přednášející budou znát česky.
Zájemci o kurs nechť se přihlásí písemně na adresu
školy nebo telefonicky na č. 20-1316 mezi 6. a 7.
hod. več. (česky).
Připravuje se též pořádání kursu češtiny pro dospělé. Zahájení a podrobnosti budou ohlášeny později.

DOMOVA
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SOKOL S Y D N E Y

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
MASOPUSTNÍ

kterou pořádá v neděli 28. února 1965
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě :'iž můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

— Na 14. valné hromadě T. J. Sokol v Sydney byli
zvoleni tito činovníci: starosta V: Haramul, místost.
A. Nypl, jednatel M. Doležal, pokladník R. Hosák,
vzdělavatel J. Broženský, náčelník J. Kabriel, náčelnice K. Mojžíšová, členové výboru: L. Mojžíš, B.
Mikl, K. Šulák, J. Novák, F. čtvrtečka, M. Haramulová, O. Mařík, J. Sergej ev, R. Tesař a J. Miklová, náhradníci: M. Kubinyi, E. Hosáková, J. Havlíková, V. Vávra, a K. Ungr, auditor H. G. Mayer,
právní zástupce C. R. Sudek.
- - Pravidelná cvičení v tělocvičně ve Fort St., Observátory Hill, se konají od 22. ledna tr. opět pravidelně
každý pátek.

LISTY Z L O N D Ý N A

Sport v Austrálii

TANEČNÍ ZÁBAVU

Spolek čs. žen v Londýně uspořádal před vánoci
v Národním domě svůj už tradiční bazár, který je
výsledkem obdivuhodné a vzorné spolupráce všech
členek. Výtěžek je věnován k podpoře nemajetných
krajanů v Rakousku, Německu a v Anglii a k podpoře letních táborů pro čs. děti. Anglo-Czechoslovak Welfare Association v Londýně již ostatně oznámila, že zajistila pro letní dovolenou našich dětí
pobyt v táboře v St. Mary's Bay na dobu od 13. do
27. srpna tr. Náklad na 1 dítě za dva týdny činí
£ 7/15/-.
Loňská předvánoční besídka žactva z obou oddělení čs. školy byla velmi úspěšná. Děti předvedly
pásmo koled, říkanek, zpěvů a hudby. K balíčku
dobrot, které dostaly všechny přítomné děti, přidala Baťova továrna v Tilbury po páru "baťovek"
K oslavě 14. roku činnosti čs. školy uspořádá
Kruh přátel čs. školy v pondělí 1. března V Caxton
Hall maškarní ples dětí i dospělých. Výtěžek bude
použit rovněž na letní rekreaci dětí.
Ústav dr. E. Beneše našel pro svou činnost po
odchodu z pronajatého domu nejprve útulek v
Allied Circlu. Když pak byly i tyto místnosti předány, přenesl svou činnost do Národního domu. Ten
ovšem je dost daleko od centra města, což je při londýnských vzdálenostech velká nevýhoda. Po úmrtí
vedoucího člena kuratoria kancléře Jaromíra Smutného se Ústav dr. E. Beneše téměř odmlčel.
šťastnější ruku při hledání střediska měla Cyrilometodějská liga v čele s duchovním správcem
české kaple otcem Langem, který po několikaměsíčním jednání konečně oznámil, že byl získán objekt, který byl nazván "Velehrad", a ten že se může
stát novým čs. kulturním a unijním střediskem, v
němž by nalezly útulek všechny krajanské spolky a
směry. Zamýšlí se ustavit kruh kulturních pracovníků, který by pořádal pravidelné přednášky z na- :
šich dějin, literatury a umění a t vysvětloval vývoj
situace doma. V diskusních večerech mají být probírána témata náboženská, důležité úseky i proudy
z dřívější i nedávné minulosti, problémy exilu i domova. Zvláštní snaha má být věnována k podchycení zájmu naší zdejší mládeže. Středisko chce navazovat a udržovat styky š příslušníky jiných, zejména slovanských národností bez ohledu na jejich
vyznání, chce pořádat společenské večírky a besedy
s poučným i zábavným pořadem, udržovat knihovnu atd.
OML přiznala, že Velehrad začíná s minimem
finančních prostředků a že si musela vypůjčit 20.000
liber. Počítá však, že krajané pomohou darem, půjčkou nebo podporou pořádaných podniků a programu.
Vedoucí činitelé Velehradu prohlásili, že nové
kulturní středisko nenaruší činnost Klubu čs. kolonie
ani Národního domu, které budou jistě i nadále
dostaveníčkem mnoha krajanů, kde se budou i v
budoucnu konat pravidelné taneční zábavy, cvičení atd.
Dr. R. Václavík

KOPANÁ

V

MELBOURNE

SLA VIA — HAKOAH 0 : 1 ( 0 : 0 )
Ve druhém zápase nočního turnaje podala Slavia
obvyklý výkon. Zvláštně první poločas se hrál převážně v blízkosti branky Hakoah, ale žádný hráč
Slavie nedokázal zakončit množství útoků kloudnou ranou na branku. Omlazené mužstvo Hakoah"
skórovalo po sólovém útoku a chybě Cooka v obraně.
LIDOVÝ
KONCERT
Příští "Lidový koncert" v Sidney Myer M u sic Bowl v Melbourne se koná v neděli 14. února 1965 od 3.15 hod. odp. Sólisty budou známí
umělci, sopranistka Suzanne Steele a baritonista
Jon Weaving. Australian Symphony Orchestra,
řídí Hector Crawford, konferenciér Geoff Mc
Comas.

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

ZLOBÍ

VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

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

TO JE SYMBOL . . .

NATIONAL
BANK
CHEQUE
ACCOUNTS

SAVINGS
iCCOUHTS

* PENĚŽNÍ J I S T O T Y
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
VŠEHO D R U H U
Vkladní knížky, šekové účty,
Zasílání peněz do ciziny
příbuzným a přátelům —
Služby turistům atd. —
* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jednom
místě.
O podrobnostech se informujte v nejbližší filiálce

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED
and řts wholly owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED
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HLAS

8. 2. 1965

DOMOVA
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Antonína Victora (Venezuela?) nebo kdo o něm
ví, Karla Povu z Prahy (snad USA) a bratry Bednářovy (Sydney?)-

Řídí

Karel"

Janovský,

Mnichov

Fotbalová pochoutka i pro nejnáročnějšího vyznavače koženého míče

V Santiagu: ČSR - FC Santos 4:6(2:2)

OBĚDY
—
VEČEŘE
lehké
občerstvení
celý
den

Town Hall Cafe
/

361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81 -6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční

uosavaani pruDen mezinaroamno ioiDaioveno turnaje raexagonaiu v aannagu naznacu, ze
čs. kopaná má pro nastávající kvalifikační utkání o účast na mistrovství světa r. 1966 v Anglii
znovu pohromadě team, který je schopný získat letenky na tento vrcholný světový podnik. Po víL Y Ž A Ř I V EVROPĚ
tězství nad čilským mistrem Universidad de Chile 4 : 3 (viz minulé číslo H D ) prohráli sice ČeV
posledních
dvou týdnech došlo téměř ve všech
choslováci s dvojnásobným vítězem "Světové trofeje" a brazilským přeborníkem FC Santosem
známých střediscích zimních sportů k velkým me4 : 6 , ale po výkonu, který podle čilského tisku zastínil slavné finále mistrovství světa r. 1962. zinárodním lyžařským závodům, kterých se zúčastLze ovšem těžko porovnávat dvě tak rozdílná střetnutí, neboť na hráčích neležela tak velká nili všichni přední evropští borci. V alpských disodpovědnost jako tehdy, ale přesto se všichni novináři shodují v názoru, že takový fotbal zřídka- ciplinách byly pro světový žebříček lyžařů nejdůležitější dva podniky: 30. ročník Kandaharu v Svakdy v (životě viděli. Každopádně však bylo utkání pravou demonstrací moderní útočné kopané, s tém Antonu a 25. Hahnenkamm v Kitzbuehlu, rovvynikající technikou většiny hráčů a se strhujícím průběhem. Čs. fotbalisté předčili ivítěze ve něž v Rakousku. Na Kandaharu, který označila mevzorné kombinační hře, zakončené vysunutými útočníky: Mrázem, Masným a Valoškem. Brazilci zinárodní lyžařská unie FIS jako hlavní podnik sebyli zase skvělými individualisty. Bez svého nej lepšího hráče, Peleho by však tentokrát nemohli zóny, byli nejúspěšnější Rakušané: sjezd Kandaharu
vyhrál už po páté 261etý mistr světa Rakušan Karl
nad ČSR v Santiagu vyhrát. Výkon FC Santose s ním stojí i padá.
Schranz, speciální slalom a kombinaci jeho krajan
V zápase s ČSR vstřelil sám čtyři góly, čímž zpečetil porážku finalistů posledního mistrovství Gerhard Nenning. — Méně úspěšní už byli o týden
světa. Ovšem k dvěma brankám mu dopomohl bratislavský Popluhar (na papíře střední záložník), později na Hahnenkammu v Kitzbuehlu, kde nevyhráli ani iednu zé 4 soutěží. Tak v obřím slalomu,
který prodělává po svém nedávném zranění hráčskou krizi.
který se v posledních letech stává doménou Švýcar-,
har, Weiss, - Masopust (Kvašňák), Geleta, - Pospí- sko-francouzskou, dominoval 211etý Švýcar "Willy
V první půlhodině se urputne bojovalo pred
Favre, sjezd se stal kořistí Němce Ludwiga Leitma brankami, ale obrany ještě odolávaly. Ve zbý- chal, Mráz (Bencz), Masný, Valošek.
nera, ve speciálním slalomu se ukázal jako skutečvající hodině "však padlo 10 branek, což je v kopané
ČSR — COLO COLO 2 : 1 ( 1 : 0 )
tak skvělých soupeřů jistě nevídané. Score zápasu
Jak skvělou visitkou byl výkon Čechoslováků v ný mistr 211etý Francouz Jean Claude Killy, který
otevřel ve 29. minutě. Coutinho, ale již o čtyři utkání se Santosem, ukázal třetí zápas čs. mužstva s získal i první místo v alpské kombinaci a trofej
minuty později vyrovnal Masný a v 36. minutě. exmistrem Čile Colo-Colo, který byl už. několik ho- Hahnenkammu.
Mráz zajistil čs. mužstvu vedení. Teprve v poslední din předem vyprodán a při zahájení se na stadiónu
Hlavním dostaveníčkem lyžařů klasických disminutě 1. poločasu vyrovnal Pele na 2 : 2 . Po změně
tísnilo 80.000 diváků. Čs. hráči měli ještě v nohou ciplin, hlavně sdruženářů a skokanů, byl už trastran dal Dorval opět vedoucí branku Santose, ale
dičně Le Brassus. Vedli si zde znamenitě i Čechov 60. minutě se dostal Masný do výhodné posice a utkání s Brazilci, přestože už od tohoto zápasu uply- slováci. Skoky pro nordickou kombinaci vyhrál navyrovnal na 3 : 3. V 63 minutě ukázal Pele, co do- nuly tři dny. Jejich vítězství však bylo naprosto prosto bezpečně čs. representant Josef Kraus, ktevede: uvolnil se způsobem jen sobě vlastním, okla- zasloužené a dostavilo se tentokrát po jednoduché, rý za pěkně provedené skoky, dlouhé 88 m, 82 m
mal čs. obránce á dal čtvrtou branku. Čs. hráči se rychlé a důrazné hře. Branky dali ve 2. minutě a 86 m, dostal 247,4 bodu, o 12 bodů více než druhý
však nevzdali vyhlídky na dobrý výsledek a spra- Pospíchal a v 57. minutě Mráz. - V 74. minutě Val- nejlepší skokan Roland Weisspflog z Východního
vedlivým vyjádřením jejich pěkné hry byla vyrov- des snížil na 2 : 1 . Čs. útočníci navíc dvakrát na- Německa. První" skok Josefa Krause znamenal zánávací branka Kvašnáka v 82. minutě. To už se zdá- strelili tyč, a nádherná střela Maška z 30 m se od- roveň nový můstkový rekord Le Brassus. Němec
lo, že toto velké utkání skončí smírně 4 : 4 . Stačilo razila od rohu tyče a břevna do rukou čilského Weisspflog měl však dobrý čas i v běhu na 15 km
však nečekané zakolísání Popluhara, kterého Pele brankáře.
a vyhrál závod sdruženářů, ve kterém se Kraus udokonale využil a dvěma góly zá j istil svému mužmísíil šestý, druhý čs. sdruženář Josef Kutheil 13.
stvu vítězství. Šestá branka padla však v 93. minua Štefan Olekštk 20.
tě. Rozhodčí zřejmě utkání prodloužil, ale není jasVítězem speciálních skoků se v Le Brassus stal
né proč.
Dieter Neundorfer z Vých. Německa, kterému se
—
V
prvním
zápase
světového
šampionatu
deklaČs. mužstvo, které praktikovalo systém 4 - 2 - 4,
i za silného .větru a drobného deště podařilo skokem
hrálo v této sestavě: Smucker - Lála, Pluskal, Poplu- sovali Portugalci v Lisabonu Turky 5 : 1 . Nejlepším řevných 90 m vytvořit opět nový můstkový rekord.
hráčem byla pravá spojka Eusebio z Benfiky Lisabon, který se představil nejen jako výborný diri- Čs. representant Josef Matouš, který byl .čtvrtý ia
gent mužstva Portugalska, ale i jakc nebezpečný olympijských hrách v Innsbrucku, obsadil v Le
střelec/ když třemi brankami zpečetil osud hostu- Brassus velmi čestné druhé místo, když skočil dvajícího teamu. Dne 25. dubna hrají Portugalci s ÔSR krát 79 m. — Závěrečnou disciplinu v Le Brassus štafetový závod běžců na lyžích - na 3 x 10 km,
V západoněmeckém městě Giessenu probíhal v v Bratislavě.
ve kterém ČSR obsadilo až sedmé místo, vyhráli
druhé polovině ledna kvalifikační turnaj basket- Švýcarský hokejový svaz pověřil Čechoslováka Finové v čase 1:48:39 hod. před Švédskem.
balistů o letenky na květnové mistrovství Evropy Bohuslava Rejda funkcí trenéra
representačního
v Moskvě, který byl zároveň i bojem o Středoevrop- teamu. B. Rejda, bývalý trenér Pardubic i čs. náský pohár. Čs. basketbalisté po senzační porážce v rodního mužstva a nyní trenér ženevského klubu dvojnásobného olympijského vítěze Rusa Vladimíra
1. utkání s Rakouskem 75 :80 b. (před několika Servette, s<; stal nástupcem bývalého slavného švý- Kuce, vytvořený 13. října 1957- v Římě. O týden
týdny porazili Rakušany ve Vídni rozdílem více než carského hráče Bibi Torianiho, který "odstoupil" později zlepšil tento rekord na N. Zélandě o dal40 bodů) vyhráli zbývající střetnutí s Belgií 86 : 69, po prohraném kvalifikačním utkání Švýcarů se zá- ších 0,3 vteřiny.
Maďarskem 88 : 74 a s Německem 89 : 58 a stali padoněmeckými hokejisty o účast v A skupině svě- — V Davisově poháru nepřál ani letos čs. tenistům
se vítězi kvalifikace a zároveň měli získat i Stře- tového mistrovství v Tampere (Němci vyhráli 7 : 6 los. V 1. kole se sice střetnou s velmi - slabým Modoevropský pohár. Několik hodin poté, kdý už všich- a střetnou se v boji o účast mezi nej lepšími osmi nakem, ve 2. kole však narazí na svého loňského
ni novináři odreferovali svým redakcím, že Stře- s Nory).
přemožitele a vítěze evropské zóny, švédsko.
doevropský pohár putuje do ČSR, neboť čs. team
— V Hc-barťu zaběhl 281etý Australan Ron Clarke — Fin Timo Mäkínen na voze BMC-Cooper se staí
měl při stejném počtu 5 bodů s Rakouskem' (Ranový světový rekord na 5.000 m. Časem: 13:34,8 spolu se svým spolujezdcem Easterem vítězem 34.
kušané prohráli s Němci) plus 36 košů, zatímco
min. zlepšil o 0,2 vt. dosavadní světový rekord Rallye Monte Carlo. Z 238 vozů, které zahájily souRakušané pouze 13. došlo zde k velkému sportovnítěž, nastoupilo do závěrečné jízdy už jen 35 .vozů
mu skandálu. Rakouští košíkáři se totiž odvolali ke
a do cíle dorazilo jen 25. Oficiální pořadí: 1 .Mäkomisi rozhodčích, se žádostí, aby Středoevropský
Hokejová liga
kínen (Finsko) - Easter (Anglie) BMC-Cooper; 2.
pohár dostali oni, neboť porazili ČSR. V případě
17. ledna byly v ČSR nou účast v příštím roční- Boehhringer - Kwutherich (Německo) Porsche; 3.
rovnosti bodů má prý rozhodnout vzájemné utkání.
Carlssonová - Nystoemová (Švédsko) SAAB.
Mezinárodní jury vyhověla k velkému překvapení záhájeny závěrečné boje ku soutěže, což se nedá
republiky v říci o žádném z dalších — Brankář čs. hokejového národního mužstva, kteRakušanům, a čs. košíkáři přišli tímto způsobem o mistrovství
tuto cennou trofej. Zní to paradoxně, ale je to sku- ledním hokeji, které při- pěti účastníků. Pořádně ré v r. 1961 získalo v Ženevě titul mistra Evropy.
tečnost: basketbalové družstvo Rakouska skončilo v nesly řadu nečekaných vystrčilo růžky mužstvo Josef- Mikoláš (čs. sportovec roku 1961), se rozekvalifikaci pro mistrovství Evropy až na posledním-, výsledků. Ve skupině A Košic, které ve třech pos- šel "ve zlém" se svým mateřským klubem TJ Vítligových zápa- kovice. Rozvázal i pracovní poměr na Dole Hlubina
čtvrtém místě, a nekvalifikovalo se (letenky získa- měli skvělý start hoke- ledních
la jen prvá dvě družstva). Na druhé straně se však jisté Jihlavy, kieří doved- sech získalo pět bodů, v Ostravě a nastoupí zaměstnání na Dole Jan Žižka
stalo po zásahu sboru rozhodčích vítězem Středo- li .zvítězit nejen v Pardu- přestože dvakrát hrálo na Chomutovsku. Zároveň hlásí přestup do hokejového teamu Chomutova, který hraje 2. ligu.
evropského poháru! A to vše na společném turnaji, bicích ( 9 : 4 ) , ale i na bra- venku,
jen s tím malým rozdílem, že zúčastnění Maďaři tislavském ledě (5 : 2) a ' Tabulka: A — 1. ZKL
HLAS
D O M O V A
bojovali jen o SP, protože účast v Moskvě měli už přiřadili se k vyrovnané Brno 42 bodů, score 142
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
zajištěnou, a Belgie naopak se zúčastnila jen kva- trojici teamů, jež násle- : 54; 2. Bratislava 36 boduje za vedoucím muž- dů, 3. Jihlava, 4. Sparta
Adresa: Hlas domova,
lifikace.
stvem
tabulky
ZKL Praha (oba po 35 bodech);
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
Pořadí kvalifikace mistrovství Evropy: 1. ČSR 5 Brnem. Zdá se, že brněn- 5. Kladno 25 bodů; 6. ParTelefon; 42-5980
bodů, poměr košů 250:207: 2. Německo (Záp.) 5 ští mají už několikátý- dubice 23 bodů.
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
B — 7. Zlín 24 bodů
bodů, 190 : 213; 3. Belgie 4 body, 213 : 213: 4. Ra- denní krizi za sebou. —
jednotlivý výtisk s 2/-.
kousko 4 body, 224 : 244. — Pořadí Středoevropské- Ve skupině B 1. čs. hoke- 8. Plzeň 20 b., 9. Litvínov, PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž předho poháru: 1. Rakousko 5 bodů, poměr košů 234 : 221; jové ligy se daří Zlínu, 10. Vítkovice (oba po 17 platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £ stg 2/-/-. S 5.- nebo
má už s velkou bodech), 11. Košice 15 b., ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
2. ČSR 5 bodů, poměr košů 248 : 212; 3. Maďarsko který
pravděpodobností zajiště- 12. Praha Motorlet 11 b.
4 b., 220 : 240; 4. Německo 4 b., 205 : 238.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

- - Ve zkratce - -

PODIVNÉ HODNOCENÍ BOJŮ

