Registered at the G. P. O. Melbourne for

transmisión by post as a periodical

Kennedy a Chruščov soutěží o přízeň Asie a Afriky

Kongo je příkladem, kam dospívá náhle udělená, ale nepřipravená samostatnost. Ale tento
příklad nebyl přijat Sovětským svazem jako
varování, nýbrž spíše jako povzbuzení, aby
žádal vznik více takových nepřipravených samostatností v Africe, což Chruščov nazývá
"vyhlazením posledních stop kolonialismu".
Jestliže západní demokracie také mají svá studijní oddělení, mohou v Kongu studovat taktiku výboje.
Ferdinand Peroutka

Nová etapa studené války
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S příchodem Kennedyho vlády začala nová etapa studené války, a vystrčená Chruščovova tykadla ohledávají kvality a odhodlání nového, dosud
nevyzkoušeného soupeře. Cíle Kremlu jsou cíle komunismu a zůstanou
nezměněny. Nový soupeř však bude možná vyžadovat novou taktiku.
Ohledávání soupeře a hledání nové taktiky není tak docela jednostranné.
Eisenhowerova éra byla poučná v tom smyslu, že ukázala v mnoha směrech,
co je v potyčkách s komunisty neúčinné. Za neúčinné methody republikánské vlády musí tedy Kennedy dosadit methody nové, theoreticky dávno
připravené, ale prakticky nevyzkoušené.
Kennedyho budoucí postup bude asi založen na širších předpokladech.
N a tom, že dobytí světa zůstává komunistickým cílem, a na tom, že mírová
koexistence znamená v komunistickém slovníku útok proti západním demokraciím všemi politickými, hospodářskými a propagačními prostředky, ale
tak, aby nevedly k třetí světové válce.

tam však mohou uskutečnit jenom tenkrát, dokáže-li, že je Sovětský
svaz a nikoliv Spojené
státy nej lepším přítelem
národní svobody a, samozřejmě, že je Moskva
a nikoliv
Washington
středem dnešní světové
moci.
Čím
rychleji
bude
možno pohřbít důvěru v
Kennedyho silné vedení
svobodného světa, tím
rychleji bude možno vytvořit důležitý obraz všemocnosti
Sovětského
svazu.. T o m u cíli slouží
první sovětský astronaut
v oběžné dráze kolem
zeměkoule právě tak, jako pokus o Kennedyho
demonstrativní . porážku
v Laos*.
(Pokračování
na str. 2)

Ani komunismus ne- za téměř žádnou cenu k lejší zničení jeho rostoustojí o vládu nad světem řešení jadernou válkou. cí reputace. Chruščov viv troskách. •
Z těchto předpokladů dí příští průlomy komujsou pak odvozeny bez- nismu především v zaChruščovovo mírové
prostřednější cíle sovět- ostalých zemích Asie, Asoužití
ské strategie.
friky a latinské Ameriky
Co se odehrává v
Jedním
z nich je a snaží se tam proto uděChruščovově hlavě, je zkouška
Kennedyho lat co největší dojem a
možné jenom odhadovat schopností a úmyslů a navázat co nejvíce přáz jeho akcí. Z d á se prav- pokud možno nejrych- telství. Jeho záměry se
děpodobné, že Chruščov
opravdu věří, že komuZasedání politbyra členů Varšavského paktu v Moskvě
nismus může vyhrát bez
světového konfliktu, protože komunistický systém
je nadřazen demokratickému, a že toto vítězství
Ve dnech 28. a 29. března 1961 se v Moskvě konalo řádné zasedání
možno
urychlit
vším Politického poradního výboru členských států Varšavské smlouvy o přámožným tlakem, protože telství, spolupráci a vzájemné pomoci. Za Československo se účastnila tato
Spojené státy nesáhnou delegace: Novotný, Široký, Šimůnek, Lomský a David.
Zasedání
předsedal jenských seskupení, povýchodoněmecký Walter kračují v horečném zbroUlbricht, a jeho "míro- jení, rozšiřují vojenské
M. Z v á r a ,
USA
vý" charakter byl zdů- přípravy, usilují o vytváAle jeden z nich je zajímavý: ostřílený český hu- razněn přítomností so- ření nových vojenských
morista Achille Gregor, autor tu vtipný, tu plytký, větského maršála Grečzákladen v Evropě a osale autor plodný. Jen letošního roku chystá vydání
tří nových románů (Dům na :konci světa, Co je s ka, velitele ozbrojených tatních světadílech, hroFerdinandem, Zázrak v Teplicích) a jednu novelu sil zemí
Varšavského' madí zásoby atomových
(Pošetilý Orfeus) a sbírku dosud nepojmenovaných paktu.
a raketových zbraní a
povídek.
přeměňují N A T O
ve
Berlínská
kampaň
Mladá fronta právě vydala jeho zábavný cestopis
čtvrtou atomovou vel"Čtyři jedou za obzory", v němž Achille Gregor líčí
Ačkoli se na moskev- moc . . ."
lehkým způsobem výletní cestu do SSSR. Je to nezávazné čtení, zajímavé jen potud, že ukazuje, že ském zasedání jistě jedRuku v ruce s příšehumorista má dnes daleko volnější pole než za dob nalo jak o otázkách ponejvětšího humoristy na světě Josefa Visarionoviče. litických tak hospodář- rou N A T O jde ovšem
Gregor přiznal, že do Ruska nikdy netoužil, ale "pro- ských (přítomnost řady obvyklé strašení obnovetože Čedok jezdí jen na Karlštejn, Zvíkov a do lidového zahraničí", a jelikož Gregor už u Blatenského komunistických ministrů ním německé agrese na
jezera byl a na Rumunsko je dlouhá čekací lhůta, průmyslu tomu nasvěd- východní hranici:
tak se rozhodl pro Sovětský svaz. Snad prý mu to čuje), konečné komuniké
"Za
pomoci
USA,
káďrovák odpustí.
vzalo na sebe podobu vyIronicky také konstatuje, že cestovatelé Hanzelka hlášení další kampaně Velké Británie, Francie
se urychluje obnova aa Zikmund jezdili po kapitalistické cizině a dostali
za to Řád republiky, zatím co on, který vykonal pouť studené války.
gresivní západoněmecké
do socialistické Mekky, zůstal nepovšimnut. Začal se
Rudé právo z 31. břez- armády pod
vedením
prý před odjezdem učit rusky, ale když zjistil, že v na shrnulo politické výhitlerovských generálů a
azbuce H je N a P je R a Řže není a obráceně je
její vybavení raketovými
to JÁ, a že se to jina.k píše a jinak čte a jinak tiskne, vody zasedání takto:
"Účastníci zasedání. . . nukleárními zbraněmi a
byl z toho tak vylekán, že "nebyl schopen přečíst
ani obyčejný český večerník".
konstatují, že agresivní dalšími nejmodernějšími
Gregorův cestopis nepoklonkuje, na mnohých mís- kruhy nadále brání oz- prostředky hromadného
tech vtipně ironizuje: v restauraci si objednal kávu dravění mezinárodni si- ničení. Z á p a d n í m u N ě a byla mu přinesena hnusná melta. Autor popisuje: tuace, snaží se mařit úsilí mecku jsou poskytovány
"Byl to nápoj odvážné kombinace, jaký dosud nikdo mírumilovných států o vojenské základny ..na úz českých turistů nepil' a nikdy, doufal, už pít ne- zachování a upevnění zemí jiných států."
bude .. ." Turisté stáli jinde dvacet minut frontu na míru . . .
Moskevské komuniké
záhadný nápoj, zvaný Chlebný kvas, který chutnal Čtvrtá atomová velmoc
také svérázně líčí zvyšu"jako lák z okurek s barevnými mejdlíčky". O poImperialistické
státy, jící se politický tlak v
válečné výstavbě Stalingradu poznamenává: "Slavné
které jsou členy N A T O zámoří:
město nemá lehký osud. Sotva se zotavilo z války,
a dalších agresivních vo- (Pokračování
na sťr. 2)
postihli ho architekti... (Celá architektura - pr.) je
němou
ti
vkusuobžalobou
a podlehnutí
nedostatku
samoúčelné
důvtipu,
dekorativnosti...''
prohřešek pro-
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Čtyři jedou za obzory

Konečně se stalo, na co se čekalo, co bylo ve
vědeckém světě pokládáno za "fait, accompli", za
věc zcela jasnou a přirozenou: Sovětský svaz vyslal sovětského člověka do vesmíru. Sovětský člověk byl prvním mužem, který ze stratosféry mohl
pozorovat svět jako "modrou kuličku".
Sovětské vystřelení rakety s člověkem do vesmíru je opravdu předělem vědeckých věků. O
takovém pokusu snili dávno Flammarion, Verne,
Wells a jiní.
Nyní jsou všechny fantasie splněny. Sovětský
člověk (což je patrně jiná odrůda člověka) se dostal do vesmíru. Je skutečně s podivem, jak dlouho
sovětská propaganda může na mezinárodním poli
operovat s pojmem "sovětského" člověka. Tento
pojem totiž, i když zahalen do pojmu "proletářského internacionalismu", smrdí tak jako nacistické pojetí "nordického člověka", že je těžké rozeznat vůni.
Socialistický člověk tedy dobyl vesmíru. Socialistický major. Po příjezdu z vesmíru prý prohlásil: "Oznamte straně . .." Není pochybnosti, že tam,
kde se vyskytuje strana, bývá obyčejně jiná politická strana. Sovětský major však mohl- podat
hlášení jen jedné straně: komunistické straně.
Komunistická strana přijala hlášení sovětského
majora s nadšením. Sovětská věda znovu dokázala,
že je daleko před kapitalistickou vědou. Sovětská
propaganda tnůže začít prodej svých lží z vesmírného úhlu: nezáleží na tom, kdo má pravdu a kdo
ne, ale záleží na tom, kdo má majora sovětské armády ve stratosféře.
Mezinárodní komunistické hnutí dnes zřejmě
sleduje dvojí linii: snaží se především urvat co
nejvíc statků pozemských, zatím co vědecké oddělení komunistické strany touží po meziplanetárních koloniích. Je ovšem zcela otevřeno debatě, jak
může proletářský povrch Měsíce nebo Marsu prospět proletářskému internacionalismu jakožto vhodné základny k zlepšení údělu proletariátu na naší
planetě?
Snad jsme opravdu reakcionáři, kteří si dovedou představit lidský pokrok bez sputníků, socialistických brigád a "soudních procesů proti generálním tajemníkům pokrokových stran statečného,
nového a nám nepřijatelného světa.
Snad nám opravdu naše morální výchova odepřela všechny možnosti nahlédnutí do technického
světa meziplanetárních lodí a odvážných majorů
sovětské meziplanetární služby.
Ale náš podnět, který stavíme proti sputníkům a
meziplanetárním lodím, není namířen proti meziplanetárnímu výzkumu. Je ovšem špatné, že všechen tento výzkum, všechny tyto oběti, jsou obětovány na oltář útočnosti, vzdělané negramotnosti
a typicky sovětskému pocitu mesianismu, který'
jim zůstal jako klasické dědictví carismu a kutny.
Je opravdu jednou ze strašných záhad dnešní
mezinárodní politiky, že celý svobodný svět je fascinován obrazem sovětského majora ve vesmírném
obleku. Krise našeho věku budou rozhodnuty na
této planetě.
Tentokrát jsou všechny tyto problémy dvojnásobně choulostivé: sovětští argonauti dokazují primitivům, že sovětský hrdina skutečně se dostane
do vesmíru, ale je ještě jedna zásadní otázka: Co
opravdu prospívá mírové věci, co je skutečně nejen propagandou, ale i avantgardou míru a pokoje
na celém světě.
Je to doopravdy sovětský major, který obletěl
ve vesmíru zeměkouli, nebo spíš Albert Schweitzer? Sovětská prohlášení jsou velmi nestoudná a
velmi vyděračská. Proč by se -měl člověk podřídit sovětskému diktátu jen proto, že jakýsi sovětský major letěl stratosférou?
Sovětský člověk dnes porušil tradiční mlčení stratosféry. Za pár týdnů nebo měsíců to bude člověk
americký, po něm čínský: Budeme tím blíž k cíli reformních snah? Bude tím člověk sovětského nebo
západního světadílu šťastnější a bohatší?
jun
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N o v á etapa studené v á l k y
(Pokračování

se stár. 1)

! Kennedyho .studená
válka
Kennedyho
vedení
studené
války
bere
všechno tohle v úvahu a
pronikavá revise neúčelných částí Eisenhowerovy politiky je v proudu
hned několika směry.

Ve Spojených národech hapř. zdržoval se
Cabot Lodge téměř každého hlasování, které by
mohlo nějak urazit některého
koloniálního
spojence. Kennedyho delegát
Stevenson
však
hlasoval proti spojeneckému Portugalsku v případě) Angoly i proti Verwoerdově rasismu v Jihoafrické unii. J e příznačné, že jenom krátce
po Macmillanových rozhovorech s Kennedym
hlasovali proti Jižní Africe také Angličané a
Australané. Není pochyb
o tom, že impuls vyšel
od Kennedyho, z něhož
jiskra přeskočila na Macmillana a z Mecmillana
na Menziese.

vlivem rychlého spádu
událostí, komunistického
tlaku a tlaku liberálnějšího veřejného mínění,
dostává se novým afroasijským státům vlivu
často neúměrného jejich
zralosti a skutečné síle.
Někdy nezralost, někdy
potlačovaný
komplex
méněcennosti a někdy
přehnaná ješitnost činí z
některých
barevných
vůdců snadnou kořist
mazané
komunistické
propagandy. Je groto
nesmírně významné, aby
těmto lidem bylo objasněno nade vši pochybnost, kdo je jejich pravý
přítel, a kdo je chce pod
zástěrkou přátelství podrobit nové formě kolonialismu, jak jej právě
zažívá východní Evropa.
Tady se zdá, že Kenriedy klade důraz na to,
co si důrazu zasluhuje.
Jeho "mírový legie" a
zvýšení hospodářské spíše než vojenské pomoci
nasvědčují' tomu, že se
chce pokusit udržet dosud nevyvinuté státy Asie, Afriky a latinské Ameriky na svobodné stra-

Koríec úplného spoléhání na odvetu jadernými zbraněmi je hlavním znakem nového vojenského myšlení. T o
neznamená, že by Kenne dy pochyboval o významů á nezbytnosti silného
jaderného arsenálu. N a
rozdíl a d Eisenhowera
však rozeznal, že to samo
o sobě nestačí, a že je
k tomu třeba mít také
Hlasování v O S N sposilné a co možná nejpružnější konvenční ar- lu se smířlivým, ale pevmády k potírání místních ným jednáním v otázce
komunistických výbojů. Laosu, mají zřejmě vytvořit v Asii a v Africe
Změna ve Washing- nový, příznjivý - obraz
tonu je však nejvíce pa- Spojených států.
trna v novém vztahu k
Asii a Africe, kde bude Přátelství Afriky a Asie
ještě dlouhou dobu žiTohle všechno je mivá otázka kolonialismu. mořádně důležité. Je si
Američané ovšem zau- totiž třeba uvědomit, že
jali
protikomunistické
stanovisko už dávno, ale
jejich antikolonialismus
byl z velké části jenom
(Pokračování se str. 1.) nosti se stále častěji uteoretický.
chylují k přímé vojenské
Zoufalé úsilí
síle ve snaze potlačit roPOJIŠTĚNI
"Agresivní imperiaíis- stoucí národně osvobozedomů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
tické kruhy vyvíjejí zou- necké! hnutí afrických,
a/Ut, povinné ručení
falé úsilí, aby zabránily asijských a latinskoameŽIVOTNI,
postupu národů cestou rických zemí, o čemž
úrazové a nemocenské
míru, demokracie a po- svědčí krvavé zločiny
odborně provede
kolonizátorů v Kongu.
kroku.
R.C. KUGLER
(Meib.) XL 2421
Imperialistické
moc- Alžírsku, Angole a Laosu a neustávající provokace proti Kubánské republice."

ně Železné opony na základě dobrovolnosti, pramenící z poznání pravého stavu věcí, nikoliv pomocí místních prozápadních klik, kterým většinou chybí lidová podpora.
Toto jsou předpoklady, které asi Kennedy
považuje za nezbytné ic
úspěšnému vedení studené války: 1. silné americké hospodářství, 2.
vojenská moc, dostatečná k úspěšnému vedení
světové války i místních
šarvátek, 3. pevnější a
organizovanější západní
spojenectví 4. přátelství Afriky, Asie a latinské Ameriky, zajištěné
plánovanou
hospodářskou pomocí všech průmyslově vyspělých demokracií.
Kosmická loď, která
minulý týden úspěšně
vzlétla a přistála s majorem Gagarinem, demonstruje lépe než co jiného
velikost Kennedyho úkolu. Dostat sovětskou
prestiž zpět do správné
perspektivy a americkou
prestiž tam, kde byla

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V MELBOURNE
pořádá v neděli dne 7. května 1961
rodinný
výlet
spojený s
AUTOMOBILOVOU SOUTĚŽÍ O CENY
První cena putovní pohár.
Průjezd 4 kontrolními body. Směr jízdy bude
udán při startu. Ne rychlost vozu, ale důvtip
řidiče vyhraje.
Po
skončení jízd bude rozdílení cen a
přátelská beseda
Přihlášky a informace u p. .I. Kousala, P. O.
Box 65, Prahran, Vic.
Telefon (Melo.) LA 2510
Dobrovolné vstupné ve. prospěch fondu
na vybudování Čs. domu v Melbóurne

Nejlépe se najíte, pobavíte,.zahrajete šachy
v nové české restauraci a kavárně

Na Mariánce

v Ukrajinském národním domě
11 Russell Street, Essendon, Vic.
(proti nádraží Essendon)
SPOJENI: vlakem z City za 12 minut
elektrikou číslo 49, 52 a 59, zastávka 40
autobusem z Glenroy, Brunswicku a z Keiloru
OTEVŘENO denně od 12. hod. pol. do 10. hod.
večer, včetně neděle.
V" pondělí zavřeno.
Prvotřídní česká i australská kuchyň
Každý pátek a sobotu večer taneční zábava
Vypravujeme svatby, večírky, zábavy, kabarety
J. Šuran & B. Dvořáček, nájemci

před lety, nelze vykonat
SWISS TRAINED
za tři měsíce. Z d á se
však, že nás první měsíce
WATCHMAKERS
Kennedyho presidentoK.
Ebnervání opravňují ke skromným nadějím, že příští 22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
čtyři roky nebudou pro
kremelské komunisty tak
19 York St.;
pohodlné jako léta před(vchod z Wynyardu)
-kwMoskevské ' komuniké cházející.
je zcela jasné v otázce
Berlína:
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Naše rovy

ALE TA TRAPNÁ N E J I S T O T A !
Vojín Vokoun klouzal na lyžích za svobodníkem Horákem.
"Co povídáš?"
"Že jsme zapomněli dalekohled na kótě 914."
"Počkej, já tam skočím, stejně je to moje
chyba. Za deset minut jsem zpět."
Velitel hlídky Vašek Horák zaváhal. I jemu
se zdálo zbytečným, aby oba šlapali cestu za
dalekohledem v takové nepohodě.
"No jo, ale trhat hlídku není dovoleno. Co
když nám na to přijdou?"
"Prosím tě, že mluvíš!"
Vašek čekal. A začaly se ho zmocňovat různé pochybnosti. Co kdyby Honza v té prášenici
zabloudil a ¡co kdyby ho nenašel. Bude potom
trestán, že jako velitel hlídky připustil k jejímu rozdělení... Co kdyby Honza narazil na
agenta, a ten ho zastřelil? To by byl malér! . .
Co kdyby Honza sám hranice přeběhl? Z toho
i>y koukala basa na delší dobu. Ale to je nesmysl podezírat Honzu z něčeho takového.
Honza je správný kluk, ten by. to n e u d ě l a l . . .
Jihočeská pravda, České Budějovice, 5. 2. 1961

Berlínské

řešení

ZE

DNE NA

"Pro zajištění míru je
zcela nezbytné odstranit 3. 4. V Alžíru a v Paříži
pozůstatky druhé světo- si vyžádala teroristická
vé války uzavřením mí- činnost několika obětí v
předvečer připravované
rové smlouvy s oběma konference mezi francouzněmeckými státy a v sou- skou vládou a alžírským;
vislosti s tím zneškodnit povstalci. Na pařížské burohnisko nebezpečí v Z á - se vybuchla bomba.
padním Berlíně tím, že 5. 4. Ve Washingtonu konPříští politické cíle zebude přeměněn v demi- ferovali britský ministermí Varšavského paktu,
ský předseda Macmillan a
litarisované
svobodné ministr zahraničních věcí
alespoň pokud jde o
město . . ."
Earl of Home s -presidenEvropu, jsou vyjádřeny
tem Kennedym a ministJinými slovy tu sovět- rem zahraničích věcí Rusv druhé části komuniké.
ské země říkají Z á p a d u : kem.
Zbrojení pro odzbrojení uznejte východoněmec- 9. 4. Ve volbách v Jižním
kou vládu, vydejte Ber- Vietnamu byl opět zvoČlenové zemí Varšav- lín, který na přechod- len presidentem Ngo Dinh
ského paktu "nemohoa nou dobu bude figurovat Diem.
nečinně přihlížet rostou- jako "svobodné" město, 10.4. Zvláštní politický
Spojených národů
cím vojenským přípra- a my na nějaký čas se výbor
schválil resoluci.. která dovám" imperialistů. Čle- smíříme s rozdělením poručuje kolektivní akci
FEC/vm proti rasové politice Jižní
nové paktu znova pro- Německa.
hlašuji, že "neustanou v
úsilí o všeobecné a úplné
S p é ť/e v
teple!
odzbrojení, o zastavení
Nedělejte si starosti proto, že jste nechali
horečného zbrojení a o
peřiny doma v Evropě.
zmírnění mezinárodního
Vyrábíme z nejlepšího materiálu
napětí".
P R O Š Í V A N É PŘIKRÝVKY, PEŘINY,
P R A C H O V É POLŠTÁŘE
V Moskvě se členské
Používáme jen prvotřídní peří a sypkoviny,
státy Varšavské smlouvy
dovezené z Evropy
Zhotovujeme dle udané míry
dohodly "na určitých
opatřeních", která jsou
nutná "pro další posílení
5 - 9 Budd St., C O L L I N G W O O D , N. 5, Vic.
obranyschopnosti a upevTelefon: JA 3964
nění světového míru".

Kimptons Feather Mills

DEN

Afriky. Jediný hlas proti
resoluci byl od portugalského delegáta. Ostřejší
resoluce, která žádala hospodářský a diplomatický
bojkot Jižní Afriky,získala 47 hlasů proti 29. 1S
delegátů se zdrželo hlasování.
— V Jerusalémě byl zahájen soud proti Adolfu
Eichmannovi, který je obžalován z 15 zločinů proti
židovskému národu, proti
lidstvu, válečných zločinu
a z členství v nepřátelských organisacích. Mezi
činy. za které je Eicamann podle obžaloby odpovědný. je likvidace 6
miliónů židů a zničení Lidic.
12.4. Rusové vystřelili
úspěšně první družicí s
pasažérem. Major Jurij
Aleksejevič Gagarin obletěl zemi' za 108 minut ve
výši 170 až 300 km a přistál v pořádku na sovětské půdě.
13.4. Podle neúřednícl
zpráv zabily habešské oddíly přes 100 Somálců v
somálské čtvrti habešského města Dagahburu.
14. 4. V portugalské kolonii Angole napadli teroristé vesnici Ucua.
Vyrovnejte laskavé
PŘEDPLATNÉ
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ČESKOSLOVENSKO
— V Ústí nad Labem došlo k železničnímu neštěstí, při kterém bylo zraněno 39 osob. Podrobnosti
nejsou prozatím známy.
— Československé noviny
se omezily na stručné
oznámení zřícení československého
letadla
u
Bayreuthu v Západním
Německu. Při katastrofě
letadla typu Iljušin 18
zahynulo 52 lidí (HD 7 -XI.).
— Ve Smetanově síni pražského Obecního domu začalo 30. března třídenní
zasedání Svazu čs. divadelních umělců. Za KSČ
mluvil Vladimír Koucký,
hlavní divadelnický projev měl herec Vítězslav
Vejražka, který vzdal hold
"milované
komunistické
straně". . Další referáty
přednesli Ota Ornest, F.
Pujman, J. Filippi a J.
Sequens.
— Ve Východním Berlíně
byla otevřena
výstava
ilustrací a karikatur Adolfa Hoffmeistra.
— Začátkem dubna se konalo dvoudenní zasedání
Slovenské národní rady.
Předsedal mu Rudolf Strechaj, za vládu byl přítomen ministr potravinářského průmyslu Jindřich
Uher. Ve svém projevu
se "zabýval příčinami současného
neuspokojivého
stavu v nákupu živočišných výrobků".
— Ústřední výbor KSČ
zaslal pozdravný telegram
L sjezdu Komunistické
strany Guadaloupe.
— Předsednictvo Národního shromáždění změnilo
kurs československé koruny k rublu na poměr 8:1
(dosavadní kurs: 1.80 ku
1). Opatření je nerealistické. Čs. vláda tvrdí, že
zlatý obsah rublu byl zvýšen 4.44 krát. Pravda je,
že zlatý obsah rublu byl
snížen. Zlatý obsah rublu byl 0.222168 g. Zlatý
obsah nového rublu je
jenom 0.987412 g.
— V odborářském rekreačním' středisku v Mariánských Lázních skončila
zimní sezóna. V letní sezóně navštíví Mariánské
Lázně 30.000 odborářů z
35 zemí.
— Na zasedání Světové rady míru v Delhi mluvil
místopředseda Čs. výboru
obránců míru prof. dr.
Josef Lukáš. Doporučil,
aby Světová rada míru
zorganizovala všesvětovou
akci mírových demonstrací a pochodů. Pronesl také hlubokou myšlenku:
". . . Účinná kontrola (odzbrojení - pr.) se musí
týkat odzbrojení a nikoliv
kontroly zbrojení".
— Pražská Práce z 29.
března se zabývala pracovními podmínkami v zá-

vzorná

VE

vodech, kde jě "vysoká
prašnost s velkým obsahem kysličhíku křemičitého" a bojem proti silikóze. Práce smutně zjistila:
". . . Někteří
hospodářští
pracovníci neplní důsledně vládní usnesení a rovněž i odborové orgány
často nevyužívají plné
svých práv k uskutečnění
(zdravotních - pr.) opatření."
— K 40. výročí založení
KSČ vydalo Státní nakladatelství knížku J. Veselého "Jak se zrodila naše
strana", anthologii 90 českých a slovenských spisovatelů "Oheň a růže" a
Dějiny KSČ. Nakladatelství Čs. spisovatel vydalo
sbírku, veršů S. K. Neumanna "Srdce a mračna'',
M. Kudeříková (popravena nacisty) "Zlomky života" a B. Václavkovy
kritické práce "O tvorbě
a společnosti". Nakladatelství Mladá fronta vydá
knihu G. Bareše "Tři piv
Jana žižkv", vzpomínky
komunistického poslance
J.Štětky "Obžalován z velezrady" a sborník současné poezie s názvem "Udeř, mladá bouře". Pragensia budou rozmnožena
dvakrát "výpravnými knihami Praha hrdinská a
Krásná a slavná".
— V Ústřední politické
škole
Československého
svazu mládeže se konala
protestní schůze vysokoškolských studentů československých, afrických, arabských a bulharských,
kteří žádali amnestii pro
"antifašistické" politické
vězně ve Francově Španělsku.
— Antonin Novotný zaslal soustrastný telegram
východoněmecké vládě k
úmrtí člena politického
byra ÚV Jednotné socialistické strany Německa
Heinricha Raua.
— Novotný a Fierlinger
gratulovali italskému presidentovi G. Gronchimu k
100. výročí sjednocení Itálie.
— Člen předsednictva Národního shromáždění J.
Šebík vedl čs. delegaci na
oslavy nezávislosti Senegalské republiky v Dakaru.
— Ve věku 80 let zemřel
v Praze akademický malíř J. Kočí. Byl to poslední žijící žák malíře Františka Ženíška. - Jeho specialitou bylo ilustrování
historických románů.
— V "dobrovolné" akci Za
Prahu krásnější bylo prý
upsáno dev§t miliónů hodin, které bezplatně odpracují pražští občané ve
svém volném čase. Do
konce března bylo tak vynuceno 400.000 odpracovaných hodin.
— Ministr školství a umění dr. F. Kahuda je v če-

V Ž D Y C H U T N Á JÍDLA
obsluha
—
• milé prostředí

RESTAURACE PRAHA
majitelé Pepa Strejc & Jarda Polívka
Pennys Lane
KINGS CROSS — S Y D N E Y

DOMOVA

ZKRATCE
le kulturní delegace, která navštíví Burmu, Kambodžu, Indonésii, Cejlon a
Afghánistán.
— První náměstek ministra školství a umění prof.
dr. V. Křístek zahájil v
Národním divadle v Praze Divadelní žatvu 1961.
Byla ¡zahájena Janáčkovou
"Její pastorkyní".
— Československá
vláda'
přijala pozvání ÚV Rumunské • dělnické strany a
pojede v dubnu do Rumunska na oficielní návštěvu. Zájezdu se zúčastní: Novotný, Široký, Šimůnek, Koucký, David,
Neumann, Bílak a J. Sýkora, čs. velvyslanec v Bukurešti.
— V Praze zasedala komise Rady vzájemné hospodářské pomoci pro lehký a potravinářský průmysl. Účastnily se delegace Albánie, Bulharska,
Maďarska,
Východního
Německa. Polska, Rumunska, SSSR a ČSSR: ". . .
Jednání komise probíhalo
při úplné shodě v názorech na všechny projednávané otázky spolupráce členských zemí RVHP
v oblasti lehkého a potravinářského průmyslu."
— Ministr
zahraničního
obchodu F. Krajčír a místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise O. Šimůnek přijali
švédského ministra obchodu Langeho, a probrali s
ním "možnosti dalšího
rozvoje obchodních styků".
— Ústřední výbor KSČ zaslal pozdravný telegram
VI. sjezdu Komunistické
strany San Marina s přáním mnoha úspěchů v boji za demokratická práva
lidu.
— Rudé právo z 23. a 24.
března přineslo dnešní
verzi o okolnostech, za
nichž zahynul komunistický delegát ve slovenském
národním povstání Jan
Šverma: zahynul hrdinnou smrtí 10. listopadu
1944 při přechodu přes
Chabenec. Chyběla zmínka o jeho dřívějším "vrahovi" Rudolfovi Slánském.
FEC/Č
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Zahraniční zájezdy Ústředního oidboru turistiky pro rok 1961

Podmínky pro účast
Soudružky a soudruzi ! Turistika pomáhá vzájemným poznáváním ke sblížení národů toužících po míru a přátelství a upevňuje v duchu proletářského internationalismu pouta soudružské solidarity s pracujícími ostatních
zemí. Tento nesmírně důležitý rys turistiky se projevuje především zahraničními turistickými cestami.. . Takto chápanou turistiku budou representovat českoslovenští turisté, kteří letos ve velkém počtu pojedou do zahra?
ničí . . .
Ústřední výbor turistiky Ú V ČSTV ve spolupráci s turistickými organisacemi spřátelených států připravil řadu tras za poznáním Kavkazu,Krymu,
Černomořského pobřeží, Baltického moře, Balatonu a dalších míst v SSSR
N D R a Maďarsku.
Z informačníhe letáku Ústředí čs. turistiky
V
doporučení
nutno hláška", vrátí veřejná
Cesta bývalého člena
Klubu turistů nebo no- uvésti jasně a výstižně bezpečnost uchazeči, ktevodobého úderníka na důvody, pro které je rý jej do tří týdnů odešle
doporučována. zájezdovému
referátu
poli turistického prole- žádost
tářského internacionalis- Nestačí prosté: "Dopo- Ú V ČSTV, Praha II.,
N a Poříčí 12, kde slouží
mu začíná přirozeně ne- ručuje se"!
jako evidence, že vybravyhnutelnou žádostí s
Veřejná bezpečnost
ný žadatel skutečně závelkým Z .
zasahuje
jem o zájezd má.
Úvodní dotazník
Přihlášky na letošní
Další překážky
Třídně
uvědomnělý
zájezdy byly přijímány
turista musí především
Žadateli
potom
už
do 15. března.
vyplnit obsáhlý f o r m u zbývá jen doufat ve
Pak je na řadě další
lář, který kromě nezbytšťastné hvězdy, neboť
komplikovaná
operace:
ných otázek personálních
"zájezdovému
referátu
Zařazeným
uchazečům
požaduje informace o
Ú V ČSTV je vyhrazena
zašle zájezdový referát
tomhle:
možnost změny jízdního
Ú V ČSTV čtyřdílný dořádu, termínu odjezdu,
J e žadatel členem odtazník, složenku a pokyzměny programu a cen
boru turistiky
tělovýny s termínem, do kdy a
a zrušení zájezdu. Neobchovné jednoty?
komu má být dotazník
drží-li zájezdový referát
Jaká byla jeho čin- odeslán.
povoleni k výjezdu (sounost turistická (uvede se
Účastník vyplní dotaz- pisku)
včas,
nenese
kvalifikace - např. nosiník
ve
všech
dílech.
N
a
žádné
náklady
účastníků
tel
odznaku
Turista
ČSSR, výkonnostní třídy, každém dílu musí být spojené s odložením zákvalifikace cvičitele, roz- na zadní straně doporu- jezdu . . .''
čení Z V R O H pracovišBudoucí turista také
hodčího) ?
tě, případně u vojen- obdrěí před odjezdem
Jméno a adresa zaských osob souhlas pří- cestovní pokyny:
městnavatele
(pracovní
slušného okresního vo"Účastník je povinen
výsledky, účast v socialisjenského velitelství.
říditi se těmito pokyny,
tickém soutěžení a pod.).
Řádně vyplněný a do- přizpůsobit se společÚčast žadatele na turistických zájezdech ČS poručený dotazník před- nému zájezdovému prozájezdu gramu, podrobit se doT V do zahraničí: kdy, loží . účastník
kde, podle jednotlivých spolu s občanským prů- brovolné kázni a pokykazem okresnímu oddě- nům vedoucího zájezdu.
let) ?
Účstníci se zvlášť uJazykové
znalosti lení veřejné bezpečnosti,
která ověří totožnost ža- pozorňují na předpisy o
(dobře, částečně) ?
datele a ponechá si tři oběhu zboží ve styku s
Zvláštní přání?
Doporučení
tělový- díly dotazníku A, B, C cizinou, o vývozu českok dalšímu řízení.
slovenských platidel a
chovné jednoty.
dále
zákaz vývozu zboží
Čtvrtý díl dotazníku,
Doporučení závodního
nazvaný "Předběžná při- (Pokračování na str. 7)
výboru R O H .

KDO TO BYL PAN MIROSLAV

1956 byly 2.257 Kčs měsíčně, v roc e 1957 2.166
Kčs a v roce 1958 1.756 Kčs měsíčně. Rozdíl
šel ze soukromého prodeje obrazů a tisků. Redaktor Rudého práva L. Vaculík se ptá:
"Jak se vlastně podařilo Miroslavu Neubertovi v letech 1948 - 1950 prodat postupně vilu
a parcely u Jílového, když oblastní národní
výbor Praha - Smíchov prý knihovně zajistil
všechny jeho nemovitosti na úhradu (daňových - pr.) dluhů?

Byl to "Miroslav Neubert, kdysi spolumajitel
pražského nakladatelství. Rudé právo z 25. března oznámilo, že lidově - demokratické soudnictví na něho silně dokročilo. Měl prý na "26
temných a tajných místěch" ukryto na 800 obrazů, několik stovek map a tisíce kartonů, "nepočítaje zlato, šperky a takové ty krámy". V
roce 1952 byl "donucen opustit svůj pražský
pětipokojový byt s domovníkem a služebnou
Jak mohl M N V ve Stříbrné Skalici Neubera; odejít do Stříbrné Lhoty u Mníšku pod
Brdy . . . Avšak zůstal nezlomen osudem i svými tovi navrhnout důchod?
240.000 Kčs dluhů na daních. Prodal obrazy a
Jak mohli funkcionáři národního výboru ve
mapy a vlastnoruční fotografie na kartonech . ." Stříbrné Lhotě a v Praze - Smíchově nevidět,
Firma Neubert prý dlužila na daních skoro že Neubert má několikrát větší vydání než důmilión korun. Miroslav Neubert se prý po- chod, a z kšeftování s obrazy a mapami že mu
koušel tajně prodat zlato do Francie a měl •dlouhá léta plyne nezdaněný a bezpracný příi jiné "podvratné" obchody. V jeho bytě bylo jem?''
při zatčení nalezeno 20.000 Kčs na hotovosti a
pět a čtvrt kilogramu zlata.
Miroslav Neubert dostal od socialistického
státu důchod ve výši 550 Kčs. Vyšetřování prý
prokázalo, že jeho průměrné výdaje v roce

My v Austrálii bychom řekli, že to jsou dobré otázky, ale že by Rudé právo neuveřejnilo
dobrou a zřejmou odpověď: že totiž čím větší
diktatura, tím větší a komplikovanější korupce
ve všech odvětvích státní správy.
FEC
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17. 4. 1961
Z klubu zabudnutých Slávú

SLAVIA OCCIDENTALIS

Dr. Robert Trauer
oznamuje tyto změny:
NOVÁ

Jaroslav Žák blahé paměti vymyslil české literatuře Klub zabudnutých
Slávů.. Jistý Alois Jablonský, který vděčí za svůj literární pseudonym
romantickému básníkovi 19. století, oživil tento klub alespoň na stránkách
svého měsíčníku, který se jmenuje "Západoslavie" (Slávia Occidentalis),
a který vychází v Sao Paulo v Brazílii, a je důstojným následovníkem
mnohých exulantských časopisů, v nichž hlavní hnací silou bylo svaté nadšení a hlavní slabostí všeobecná přiboudlost.
Vydavatel Jablonecký se (oproti svým předchůdcům v exilovém tisku*
nijak netají svými sympatiemi: jeho lék na choroby dnešní doby je levný a
jednoznačný:
. . Ať žije "fašistická" Iberie, evropská bašta proti antikřesťanskému materialismu a afro - asiatskému barbarství!"
Tohle už není ovšem Boleslav Jablonský, -ale bolehlav.

ADRESA:

12 Havelock St. , St. Kilda
(na severním konci nákupního střediska
u Village Belle)
N O V É TELEF. ČÍSLO:
.9 4 — 2 8 2 8
NOVÉ KONSULTAČNÍ DOBY:
.10—11 hod. dop., 6.30 —7.30 hod. večer
Odpoledne a v sobotu dopoledne dle úmluvy

Komunisté z Československa velmi rádi označují náš exil za vybranou sbírku kapitalistů
a fašistů. Fašista Jablonský zcela odpovídá pražskému popisu.
Portugalci v Alcazaru
Nikdo jiný n»ž kovaný fašista by nemohl v
roce 1961 napsat tyto
řádky:
" . . . Kdo zachránil Evropu' - čili svět - před

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE T O U R I S T H O U S E
Maj. J. & S. Pospíchalovi
Barbera Ba., KALORAMA, VIC.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
O víkendu si zajeďte k nám na domácí
oběd neb večeři.
Pokud možno volejte předem.

MÁME

bolševickou potopou, nebylo americké žvanění o
demokracii, ani americké dolary, ale vojáci generála Franca a jejich
portugalští
spojenci,
hrdinové
Alcazaru
a
Madridu, španělští a portugalští "fašisté", kteří v
občanské válce . . . vyhnali rudou obludu z
Iberie.

. . . Pokud budou v E vropě muži jako Franco
a Salazar, dokud budou
v Portugalsku salazaristé
Kdyby Iberský polo- a ve Španělsku frankisté
ostrov býval padl do ru- - "el comunismo no pasará"! "

TELEVIZI

Čím méně problémů člověk má, tím lépe se mu
žije. Proto snad říkáme modernímu věku věk pokroku, protože za nás myslí, a protože za nás odstraňuje naše problémy. Neboť není problémů, nemáme-li na ně čas. A kde sebrat čas na problémy v
našem šťastném moderním životě, spočívajícím v
práci, jídle a spánku?
Člověk se ráno probudí, nají se a jde do práce. Večer se z té práce vrátí, nají se a jde spát. Tak jaképak problémy?
Nicméně jeden problém nám přece jenom do nedávná zůstával. Mezi příchodem z práce a dobou
spánku totiž zbývají tři až čtyři hodiny, které náš
moderní věk nějak přehlédl, a o nichž se tedy rádi
domníváme, že s nimi můžeme naložit podle vlastní
.libovůle. Namluvili jsme si, že ty hodiny patří zábavě a rekreaci. Jenomže - jak se bavit a jak se rekreovat?
Naši předkové, jak víme z českých klasiků, drali
večer peří. Děcka se při tom krčila za kamny a
poslouchala poutavé povídky starých zbrojnošů. Později se však naše zábavní a rekreační prostředky
rozšířily. Problém, co s večerem, narůstal. Bylo možno jít do vinárny nebo do baru, na pivo nebo na
rande, do biografu nebo do divadla. Lidé zvláště
zaostalí si pak mohli něco přečíst, po případě zmařit večer v koncertní "síni.
Pokrok moderní doby nás však zbavil i této stalosti. Není už třeba se ustavičně ptát, co s večerem.
Není třeba žít celý den v trapné nejistotě, jak se
večer bavit, jak se večer rekreovat. Máme televizi!
V historii lidstva bylo mnoho vynálezů, které měly
pronikavý vliv na náš způsob života. Třeba elektřina, telefon, létání, střelný prach nebo atomová bomba. Ale ani střelný prach ani atomová bomba nepředstavovaly takovou výbušninu v životech každého jednotlivce jako vydutá' pbrazovka našich
přijímačů. Televize je nejnáročnější ze všech prostředků, a proto má takový rekreační význam. Televize znamená, že po denní lopotě všecko všecičko
je v klidu - údy i mozek.
Člověk pořád j'eště ráno vstane a jde do práce.
Pořád ještě se z té práce vrací, ale když se nají,
nejde spát,. nejde číst, nejde na koncert, nejde do
vinárny, nejde vůbec nikam. Sedne si k televizoru.
U televizoru sedí čtyřleté dítko hluboce zabráno
do duševního hodokvasu, který vyzařuje z obrazovky.
"Blbej' šerif. Zavřel hodnýho", oznamuje suše, neboť
film již značně pokročil. Člověk se zaboří do lenošky,
pohodlně uvolní znavené údy, vypne mozek, má-li
jaký, a hledí s rozkoší vstříc dalším pamlskům večerního programu.
Nový film je obyčejně uveden rachotem revolverů a oznámením, že není nad toiletní papír Sorbent.
Něžný dívčí hlas k tomu pěje lyrickou dumku o papíru, který neškrábe a který se rozpouští v potrubí
beze stopy. Pak se člověk dozví, co je nejlepší na
lupy, co je nejlepší proti zácpě a co kloktat ráno,
v poledne a večer, aby zůstal okouzlující celý den.
Po tomto poučném úvodu vjede na scénu bezhlavý

kou Rudé Dolorce ("La
Passionaria") a interbrigádám, americké dolary
po válce byly by přišly
pozdě na záchranu západní Evropy a svět by
byl dávno sjednocený pod asiatskou botou . . . !

jezdec, neboť obrazovka nestačí pojmout jeho sombrero.. "Hodnej nebo škaredej", řekne dítko na pohovce, zatím co na obrazovce se začíná rozvíjet poutavý děj. "Mně se zdá, že 'ten škaredej je hodnej a
ten hodnej škaredej, protože ten škaredej dal prve
hodnýmu pár facek, a škaredý nikdy nefackujou hodný. Hodný fackuj'ou škaredý", mudruje dítě na pohovce. Člověk se zdráhavě odvrátí od zářící obrazovky a začne otcovsky zápasit s hlubokým problémem, jak je možné, že dal "škaredej facku hodnýmu."
Situace se' obyčejně nevyjasní skvělou otcovskou
pedagogií, ale skutečností, že "blbej šerif" zatím
pustí "hodnýho", a "hodnej" zastřelí "škaredýho",
takže je naprosto jasné, kdo je "škaredej" a kdo je
"hodnej". Zvídavé dítko se na chvíli uklidní a vyhlídky na příjemný večer vzrostou úměrně.
Jenomže v tu chvíli se obyčejně vynoří problém,
má-li jít dítko hajat nebo nemá. Rozvine se debata,
která hravě přehluší generální útok Sedícího Býka
i kanonádú rančerské války. Následuje scéna, v níž
se sténání odvlékaného děcka prolíná se sténáním
skalpovaných Siouxů a štěkotem koltů, které visely
zatraceně nízko.
Tak skončí druhý film toho večera, a člověk o něm
neví o nic více, než o tom prvním, což je směšně
málo.
Zatím, co je dítko ukládáno k spánku, začíná
třetí film. V pokoji je příjemný klid a pohoda. V
kamnech praská, z dýmky stoupá modrý dým a
na obrazovce máte biograf. Tak" to trvá asi deset
minut. Tu dorazí nějaký návštěvník, dejme tomu
rodu ženského. Po .halasném uvítání zaujme strategickou posici dítka na lenošce ve více než jednom
směru. Uběhne dalších pět minut, načež se ozve z
pohovky: "Ta blondýna je jeho žena?"
"Která blondýna má bejt čí žena", zeptá se člověk v temné předtuše, že doba klidu pominula stejně nenávratně jako doba předbělohorská.
"Ta s tím účesem jako princezna Margareta, jestli
j'e žena toho s těma fouskama jako Clark Gable",
zvídá z kanape noční návštěvník.
Tak vyvstanou další svízele, neboť není úplně jasné, která z pěti blondýn má účes jako princezna
Margareta, a který ze tří fousatých elegánů má knírek jako Clark Gable, dej mu pánbůh věčnou slávu.
Nicméně dobrá vůle mnoho zmůže, a tak někdy v
polovině filmu je každému jasné, kdo je čí muž a
kdo je čí žena.
Přibližně v tu chvíli ozve se z pohovky klidné oddychování. Uspávající efekt televizoru spolu s uklidňujícím vědomím, že ta blondýna s účesem jako
princezna Margareta přece jenom není žena toho s
fousky jako Clarke Gable, vydaly bohaté ovoce.
Spánek usedl na víčka návštěvníka.
Jenomže spánek, jako štěstí, je ptáče přelétavé. Jak
přijde, tak odejde. A j'elikožto je pak třeba vysvětlit,
co v zaspané době prováděla zmíněná blondýna, a
co v té době vyváděl Gableův dvojník, třetí film
končí, jako oba předcházející - člověk neví, o co v
něm vlastně běželo.

Fašista Jablonský zbytečně dodává: "My to víme také a proto jsme a
budeme proti "svobodě",
jak si ji představují páni
liberálové."
Noviny

a noviny

"Upozorňujeme však
na to, že některé z nich
jsou pouze časopisy přijatelné, tj. méně liberální a méně defaitistické
než průměr - neznamená
to, že je považujeme za
bezvadné, ideální, nebo
dokonce perfektní. I tyto listy otiskují články,
se kterými nelze souhlasit, avšak jejich tendence
a úroveň jsou celkem
dobré . . .''
Pan Jablonský také
slibuje, že v budoucnosti
oznámí dychtivým Z á padoslovanům další časopisy, které budou "celkem dobré".
Co číst ?
Jinak doporučuje tento dobrý Slovan z "publikací čs. exilu": Bohemii, Modrou revui z
Holandska, Borinův Pacific ze Sydney, chicagský Z p r a v o d a j a několik
časopisů, o nichž víme,
že dají přednost anonymitě před reklamou, věnovanou panem Jablonským.
Jinak je Západoslavie
mohutný podnik. Představuje spojení politických emigrací západních
Slovanů (včetně Lužických Srbů) do čehosi,
co dosud redaktor J a blonský šeště přesně nevytvořil.

Redaktor
Jablonský
má ovšem vysoké požadavky: " . . . N a j í t dnes
noviny a časopisy, jejichž
redaktoři si ještě zachovali zdravý rozum, píšou
jako dospělí a vůbec děAle jinak je pro tzv.
lají dojem lidí, na které
pravicový
tisk v exilu
opium koexistence a liberalismu- nepůsobí, je stále naděje. Redaktor a
vydavatel Jablonský s
umění."
uspokojením zjistil, že
Redaktor Jablonský by "zatím co levicové listy,
doporučoval svým čte- financované! Američany
nářům, aby četli určité nebo tajnými fondy: začasopisy,
kteřé
může nikají, nezávislý pravischválit. Ale jinak varu- cový tisk se vzmáhá . . ."
je:
(Pokračování na str. 6.)
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České

knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunningr St., ST. KILDA, Vic.
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
. v sobotu po cely den.
Je půl desáté - hodina duchů. Neboť od půl desáté
stanou se televizní stanice rejdíštěm místních talentů, prošpikovaných tu a tam nějakou tou odkvetlou
vykopávkou ze Spojených států nebo Anglie. V jejich, čele vyniká mumlající skřet s bazedovkou, proti
němuž byl Jára Kohout velký aktér.
Je znám případ flagelantského televizního veterána, ošlehaného sedmnáctipalcovými obrazovkami,
který to vydržel šest a půl minuty. To však byl případ mimořádný.
Normální,smrtelník vypne po třiceti vteřinách bezpříkladného sebezapření se zařváním televizor a jde,
pobaven a zrekreován, uzavřít báječný čtverec našeho bohatého života - jde do postele. Ráno se probudí : a jde do práce. Večer s.e z té práce vrátí, jde
k televizi a potom zase do postele.
Arthur Koestler kdysi řekl. že prý televize snižuje
úroveň vkusu. Co si o tom myslím? Vůbec nic. Co
bych myslel? Mám televizi.
Kadlík

17. 4. 1961
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Dr. Jarmila Dvořáková: Umělec na útěku.

DOMOVA

-5-

Edice Naše hlasy, Toronto, 1960, cena 1 dolar

Hořekvítek

Umělec na útěku - před čím ?
O tom, proč vznikla tato knížka, říká autorka toto: "Poznala jsem
nejen pocity "cizince", ale i reakci "těch druhých" na objevení cizince
v jejich středu — a tato reakce nebyla za všech okolností jednoznačná.
Někdy byl cizinec přijímán velice přátelsky. Ukázalo se však, že je nutno se míti na pozoru všude tam, kde byl cizinec přijímán s otevřenou
náručí. S překvapením jsem se naučila, že tam, kde je cizinec přijímán
laskavě, může očekávat to nejhorší od svých "dobrodinců", kteří ho
použijí k Vlastním účelům daleko bezohledněji, než by se odvážili v
případě svých "usazených" a "náležejících'' spoluobčanů . . . "
A u t o r k a sama střízlivě
konstatuje v závěru studie:
"Bylo mi brzo jasné, že
si n e m o h u činiti nároky
na historickou úplnost
námětu, a že musím historickými příklady pouze doložiti obraz doby,
která vedla umělce k útěku, výčet příčin, k t e r é
ho vypudily z vlasti, a
p o d á n í způsobu, jimiž
reagoval na tyto okolnosti . . ."
" U m ě l e c na ú t ě k u " je
nezbytně jen letmým náčrtem námětu, který by
si jasně zasloužil obsáhlou kulturně - historickou a kulturně - politickou studii.
Zaslouží uznání, že
byl
učiněn
alespoň
skromný pokus obrátit
pozornost čtenářské obce
exilu k tak lákavému a
zajímavému námětu.
Základní
diagnosa
nepochybně správná:
" Z á k l a d n í motiv každého
útěku
můžeme
spatřovati v rozporu me-

zi jedincem, jeho prvotními lidskými zájmy nebo individuálním názorem a přesvědčením a mezi kolektivním h n u tím a děním, na které
člověk r e a g u j e útěkem.

nějších per v exilu, která
mohou
lépe
posoudit
přednosti a slabosti této
studie po stránce historie výtvarného umění.
Možná, že náš nesouhlas s definicí J a r m i l y
Dvořákové visí na jediném slovíčku: vývoj. T o to slovo se nám zdá příliš široké pro označení
základního d ů v o d u uměleckých útěků.

V případě útěků válečných a útěků před morem nutí ¿!- ov ěka p U d
sebezáchrany, prostá touh a zachránit život, aby
opustil dějiště společenské krise, jíž je válka a
Z minulosti dávné, z
její následky.
minulosti nedávné a z
U politických a n á - přítomnosti velmi příboženských emigrací je tomné jsme došli totiž
a,odpusťte
p u d o v á reakce nahraze- k starému
na vyšším intelektuálním tento výraz, ¿dealisticnázorem - vždy však jde kému závěru: střetnutí
o určité střetnutí mezi umělce se skutečností,
lidskou individualitou a která ho obklopuje, není
společenským vývojem." v drtivé většině příkladů
S tím souhlasíme. N e ž střetnutí, se společenským
však řekneme, s čím ne- vývojem, ale střetnutí s
souhlasíme v studii dr. tím, čemu se v politické
Dvořákové, chceme říci, hantýrce říká reakce a
ze povazujeme její dílko v kumštýřském slangu
za věc potřebnou a p o d - kýč.
nětnou, .vskutku h o d n o u
J e d n o u kdosi řekl o
následování.
kritikovi, že to je člověk,
Jsou desítky povola- jehož hodinky j d o u o

deset minut napřed. H o dinky umělcovy jsou nataženy n a p ř e d o leta a
desetiletí.
Člověk, jehož posláním je hledat nové cesty,
nové způsoby v y j a d ř o vání, není nikdy nakloněn příkazům mocnářů
jak světských tak d u chovních. Pochybujeme,
že je podstatný rozdíl
mezi umělci, kteří patří
k tzv. náboženské a tzv.
politické emigraci.
V e středověku
byla
politika
náboženským
vyznáním. V novověku
je náboženství
(nebo,
chcete-li ideologie) postavena na roven politické víry. Ani tam ani tady
nebylo místa pro umělce, který měl na paletě
jiné barvy než černou
a bílou.
Myslíme, že je p o d statný rozdíl mezi p o litickou a hospodářskou
emigrací. I v hospodářské emigraci se vyskytne
"umělec na útěku". Ale
pochybujeme, že je to
zjev tak typický, ^ b y
vůbec měl být zmíněn.
jun
Kompletní
staré
ročníky
H l a s u domova
zašleme
kamkoliv
za £ 1 (2.40 Ž)

expreso baru v Koloseu, kde jste právě vypili CocaColu, chovali kdysi krvelační Římané spoutané křesťany, než je předhodili lvům. Kamery vrčí, spouště
cvakají, kilometry filmů se linou z cívky na cívku,
(7. VYKOPÁVKY, TURISTI A AJZNBOŇACI)
pan Kodak vyvolává, kopíruje, zvětšuje a mne si
Vezmi tři tucty rozlehlých, pokud možno kulatých spokojeně ruce: "Takovej Řím, to není špatný pro
náměstí s kašnou uprostřed, čtyři tucty vítězných byznys."
^
*
oblouků, několik set kostelů, kaplí, katedrál, rotund a
bazilik, vraž do toho tolikéž paláců, museí, galerií a
Tak jako Austrálie žije z ovcí a - n a ovcích, žije
jiných historických monumentů, prosyp to, jak se Itálie z turistů a na turistech. Ovšem zde srovnání
patří, morovými a jinými sloupy, prošpikuj to zří- končí, protože jsme za svého celého pobytu v Římě
ceninami, vykopávkami a troskami všeho druhu nebyli ani jednou svědky, že by byl jediný americký
a stáří, posaď to na sedm pahorků — a máš Řím. (a ani jiný) turista svázán do kozelce a oholen o
Řím, kde si podávají ruce doba Julia Caesara, s poslední dolar za 57 vteřin, jak se děje s ovcemi v
dobou Giny Lollobrigidy, kde moderní Římané bydlí Austrálii. Italové jsou mnohem humánnější - a pak.
v zatuchlých .děrách chráněných památkovým úřa- kdo by se v horku tak namáhal. Místo 57 vteřin to
dem jako historický monument, zatím co staří pri- trvá 2 - 3 týdny, ale turista je oholen o poslední domitivní Římané žili v přepychových palácích, kde lar neméně důkladně.
olympijský stadión pro 100.000 lidí je považován za
*
*
veledílo, zatím co ve starém Římě už kdysi stával
Ovšem křivdili bychom a na cti utrhali Italům,
stadión pro 300.000 (slovy třistatisíc) diváků, a kde
podstatná část obyvatelstva nosí placaté čepice s kdybychom tvrdili, že snad zanedbávají ostatní turisty á- dost se jim -nevěnují. Angličani jsou ovšem
kšiltem s nápisem "Průvodce".
kořistí hubenou 'a nezajímavou, žijí většinou aske*
*
*
ti c-ky, drží se přesně předem vypracovaného plánu a
Jak už říkal Voskovec a Werich: "Von ten asfalt na badžetu a než se rozjedou do Itálie, načerpají poučeulicích v Paříži, vono je to pěkný, vono se to leskne, ní, rad a varování z nesčetných příruček a průvodale vono je to furt." Tak nějak je to i s tím Ří- ců. Vědí přesně, kolik může stát taxi z nádraží do
mem: Vono je to pěkný, vono je to historický, ale hotelu, kolik- smí požadovat nosič za kufr nepřesavono je to f u r t a je toho moc. Pro archeologa -to hující 12 x 24 x 36 inchů a plynně italsky umějí
musí být země zaslíbená. Trosky, vykopávky, kam se větu: "Odebeřme se na nejbližší policejní stanici!" A
podíváte, staré paláce podepřené lešením s drolící tak jsou britští turisté v Římě ve všeobecném opose omítkou a ztrouchnivělým zábradlím - ale kdo v vržení, a jedinou jejich záchranou je, jsou-li omytom má bydlet! A všude tabulky: Neračte se doíý- lem považováni za Skandinávce, Novozélanďany nebo
kati. Aby to vydrželo pro příští generace. Příští ge- Australany. Ti jsou zvláště populární pro jejich nenerace amerických turistů.
nucené chování, jako říhání na celou restauraci nebo
*
*
*
skandovaný pokřik "Gud-onjů-majt" do napjatého tiNeboť američtí turisté milují (I simply love it) cha stádia před startem finále-na 100 metrů. Franzříceniny. Neboť jak vzrušující je pomyšlení, že o couzi jsou spíše chudí příbuzní na návštěvě než tudlažební kostku, o kterou jste právě zakopli, se mohl risti, a Němcům v šortkách a s ruksaky na zádech
před dvěma tisíci lety přerazit sám Markus Anto- se Italové vyhýbají. A tak jsou Američani přirozenius, nebyl-li zrovna koňmo. Anebo představa, že v nými favority, ať se jim to líbí nebo ne.

DŽETEM CELÝM SVĚTEM

Lumír Čivrný
Zelenou růži, horkou krev
a snížek vteřin do ní,
ten sníh, jenž lehce zvoní,
kladu ti na rakev.
Setřiti láskou, jaký blud,
člověk tak snadno shoří.
Ulevit svému hoři
brání však někdy stud.
Co zbude z písně, ozvěno?
A ť ze vzdoru či smutku,
jen šťastná chvilka

vskutku

přijde jí na jméno.
Ptají se sami sebe pak
a nic, nic neuhodnou.
Když zpíváš, tak tě bodnou,
protože nejsi pták.
N u cofž, tys také pro sebe
vytáhl zátky rýmu.
Ty lahve barvy dýmu
chrlí tvé víno do nebe.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

2. poschodí.
6 A Elizabeth

Si

Melbourne - City
Telefon- MF 3256

Optical

Service

Přijímáme objednávky také poštou

Nemylte se, dodnes najdete v Římě plebejce i patricie. Ovšem doba je jiná, jaksi demokratičtější.
Patriciové, jdoucí s duchem času^ vyklidili své zatuchlé paláce v úzkých a neméně zatuchlých uličkách města a přenechali je plebejcům a bydlí skromně na pokraji města v přepychových vilách nových
moderních čtvrtí.
^

^

Sc

Rusové si postavili v Moskvě z mramoru podzemní dráhu, Italové v Římě nádraží. Nejsme si t a s
docela jisti, zda Rusové tu svou podzemní dráhu vyzdobili mramorem jenom proto, aby mohli ohromovat cizince, anebo zda už nevěděli t a m s mramorem. Víme však, že italská nádraží a ministerstva a
veřejné záchodky vypadají j a l o paláce jenom proto,
že cihel je málo. dřeva ještě méně a mramoru je,
kam oko pohlédne. Jen ho nalámat, nařezat, navozit
a naleštit. Maličkost. Máme vážné podezření, že svět
vděčí Pantheonu, Koloseu a Hlavnímu nádraží v Římě jen šťastné náhodě, že brdské lesy jsou 40 km
na jih od Prahy a ne od Říma. A tak v parku sedíte na naleštěných mramorových lavičkách, uliční tabulky jsou vytesány z mramoru, celý olympijský stadión je vyložen mramorem a domy na spadnutí drží často pohromadě jen ty mramorové schody.
*

*

*

Ale italská nádraží jsou kuriositou i po jiné stránce. Žádná kontrola lístků, přímo z ulice můžete
do vlaků a z vlaků, žádné štípačky, modré uniformy.
Ajznboňáka nevidět. Zachce-li se vám, můžete bez
lístku rovnou do vlaku. To doma se musel koupit
lístek aspoň do Říčan nebo do Chuchle, a jenom
otrlí borci jeli až do Plzně na pouhý peroňák. A
to vzrušení při tom! Chytí vás nebo nechytí. Takhle
je to tak snadné, že vás to už ani neláká. Jdete a
koupíte si lístek do Milána za 4.500 lir. A s pocitem,
že jste zbytečně vyhodili takové hříšné peníze, sedáte do poloprázdného kupě. Vlak vyjíždí z nádraží
a vchází průvodčí. Za 10 minut zá ním kontrolor.
Pak změna průvodčího a za ním nový kontrolor. Do
Milána .isme měli z lístku řešeto. Pak mají být ajznboňáci na nádražích, když si jezdí po Itálii. " Z. M.
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ZLOBÍ

VÁS

OČI?

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

Jak už to chodí, kluci bývají na štíru se školou,
jejich zájmy se často nekryjí se školní osnovou.
Bylo tomu tak i v mém případe. Zeměpis mne
začal poutat o nějaký ten rok dříve, než mi byl
uložen za školní povinnost. Laskavá teta, dojatá
tou předčasnou pílí, mi věnovala k desátým narozeninám středoškolský atlas, který tehdy představoval vrchol mých tužeb. Snad je zbytečné dodávat, že právě mapy zámořských částí světa měly
pro mne největší přitažlivost. Dnes se pamatuji
dobře na mapu jihovýchodní Asie, protože poskytovala takové bohatství cizích jmen, a rozmanitost
ostrovních skupin rozněcovala obrazotvornost.
V dolním koutě mapy byla zakreslena, jakoby
násilím vtěsnána, nejzápadnější část N o v é Guiney,
"ptačí hlava" nizozemské části ostrova. Kdykoli
jsem se zahleděl na tuto mapu, sklouzly mé oči
na onen výběžek, a hleděl jsem se dopátrat další
podrobnosti o onom vábivém a záhadném ostrově.
Pokračování mapy jsem nalezl až na konci atlasu,
kde byla zakreslena celá tichomořská oblast. N o v á
Guinea je sice pořádný kus světa, neklame-li mne
paměť, je to druhý největší ostrov na světě, ale
na této mapě se žalostně ztrácela' v moři Pacifiku.
Byl .to jen takový flíček, který mnoho neříkal.
Později jsem dostal do ruky velký německý atlas,
kde jsem našel víc informací o předmětu svého zájmu, ale nebylo jich tolik, aby ukojily zvědavost. P o břeží Nové Guiney bylo zakresleno podrobněji, ale
néjvýznačnějším rysem vnitrozemí byla neposkvrněná bílá plocha neprobádaných částí. Zhruba to vyjadřovalo situaci, neboť před pětadvaceti lety byl
průzkum vnitrozemí ještě v samých začátcích.
Tímto poznatkem byla moje touha po vědění podstatně uspokojena a výsledek využit způsobem, zcela
odpovídajícím útlému věku badatele. Na čtvrtku kreslícího papíru jsem načrtl obrys ostrova a pokryl jej
větším počtem bodů, které představovaly domorodé
vesnice. Opatřil jsem si také špendlíky s barevnými
hlavičkami, a zasvětil mladšího bratra do hry, která
byla v podstatě papuánské člověče nezlob se. Házeli jsme kostkou a vyšší číslo znamenalo zabrání
protivníkovy vesnice. Každý z nás měl vymezenou
část pobřeží, a jak hra pokračovala, hnali buď černí bělochy k pobřeží, nebo bílí postupovali do vnitrozemí. Velice imperialistická hra.
To bylo moje první setkání s Novou Guineou. Naše hra upadla po čase v zapomenutí, a s ní do jisté
míry i m u j zájem o neznámý ostrov v Tichomoří.
Přišla válka, přišel mír, komunistický převrat a s
ním čas, kdy bylo třeba odebrat se do zdravějšího
klimatu. Za dlouhého pobytu v uprchlických táborech Evropy jsem se těšíval na odjezd dó Jižní
Ameriky, ale z celého toužení se nakonec vyklubala
cesta do Austrálie.
O Austrálii se rozepisovat nebudu. Stačí, když
řeknu, že jsem se stále snažil najít cestu pryč, cestu, která by byla přijatelná mně i mé ženě. Opustit
Austrálii a vydat se nazdařbůh a naslepo někam jinam není nic těžkého, ale tak zoufale jsem se zase
SPORTOVNÍ

KLUB SLAV I A PORT
srdečně

Vás

TANEČNÍ

zve

v Austrálii necítil. Měl jsem dobré placene zamestnápí, které mne poutalo k sychravému Melbournu.
V té době, kdy jsem žil v Melbourne, se už několik
mých přátel tak či onak uchytilo na Nové Guinei
a jejich psaní a vyprávění budily laskominy. Jenže
Nová Guinea, tak blízká a tak lákavá, přece jen pořád zůstávala za obzorem mých možností.
Až najednou, pamatuji si to, jako by to bylo včera.
Bylo to na jedné noční směně, kdy jsem s jedním
českým kamarádem požíval tradiční půlnoční šálek
čaje. Oba jsme zrovna pilně kritizovali neutěšené
poměry. "Takhle se pustit na Novou Guineu, to bys
nechtěl?" optal se kamarád znenadání. "Co by ne,
jen tam dostat nějakou práci," řekl jsem zcela bez
zájmu, "ale to víšj" co nejde, nejde."
"Práce by tam byla, copak jsi nečetl Herald? Vláda
shání personál, mají tam inserát dobře přes půl
strany." — "Inserát tam snad je, ale já už to znám.
Buďto hledají všelijaké nemožné specialisty nebo lidi
pod šestadvacet." — "To jsi teda na omylu: tady je
věková - hranice udána na pětatřicet - tak jestli máš
zájem, můžeš se přihlásit. Já bych jel hned, ale to
víš, co by řekla manželka . . ."
Ale já jsem věděl, co by na to řekla moje manželka, a proto jsem si chtivě rozprostřel Herald před
sebou: bylo to tam opravdu tak. jak to m ů j kamarád říkal. Snad mají málo lidí, říkal jsem si, snad
proto tak najednou posunuli věkovou hranici. A v
tom okamžiku jsem věděl, že se o to pokusím. Nahlas
jsem neřekl nic, abych to nezakřikl. To jsem věděl,
že cesta to nebude snadná.
Sepsal jsem hned ráno žádost a pustil se za splněním
všelijakých podmínek, které byly se žádostí spojeny.
Místo ve státní službě se na celém světě shání těžko,
zvlášť těžko, je-li žadatel cizinec- a žádá-li o místo
na tak choulostivém místě jako je Nová Guinea. Za
měsíc po podání žádosti jsem byl pozván k osobnímu
představení a všeobecnému interviewu, po němž následovala řada lékařských prohlídek. Když jsem měl
prohlídky šťastně za sebou, pak nastalo čekání, které
nemělo překročit hranici šesti neděl. Byly to nekonečné týdny. Jediným stinným bodem nadějí byl
požadavek, abyčh jel na Novou Guineu bez rodiny,
pro niž si budu moci poslat teprve tehdy, až bude
p'ro ni nalezeno ubytování. Zkušení lidé mi říkali,
že to taky může trvat půldruhého roku. Týden ubíhal za týdnem a úřední odpověď nepřicházela. Trpělivost mně došla po třech měsících čekání.. Poslal
jsem do Canberry zdvořilý dotaz, co je. Odpověď
byla úředně utěšující. Všechno ie v pořádku, žádost
je právě nyní posuzována, vyřízena bude brzy.
"Brzy" znamenalo sice dalších šest měsíců, ale nakonec se mi přece jenom ocitla v ruce tlustá hnědá
obálka úředního vzhledu a formátu.
(Pokračování)

KRÁTCE Z EXILU
— Předsedou
společného
výboru polskc - československého přátelství v Chicagu bvl zvolen A. L. Nehasli.
— Dr. J. Kratochvil bude
přednášet zoopsychologii a
zoosociologii na universitě
v Oslo. Pracuje na výzkumu enthologie sobů za polárním kruhem.
— Bývalý velitel čs. samostatné brigády na Západě generál Miroslav
oslavil v Londýně sedmdesátku.
— Nakladatelství "Universum" v New Yorku vydalo novou knihu Petra Děna "Počitadlo". Je to sou-

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 29. dubna 1961
PRAHRAN

—
LIKÉROVÁ LICENCE —
Začátek v 8.30
—
Konec v 1.30
LÍSTKU:

Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E ' (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2231
DODÁME LÉKY v š e c h d r u h ů
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
firmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placení cla

Slavia Occidentalis
(Pokračování se str. 4 )
N e m á m e rádi, když je
exilový tisk dělen na tak
zastaralé základně, ale
ani tady fašista J a b l o n ský mnoho své věci neprospěl.
Uveřejnil totiž finanční zprávu za rok 1960,
opět Julius Firt. Jeho zástupci jsou Eliáš, J. Netíií
a Bělák. Slovenským náměstkem má být dr. Samuel Beluš.
— Čs. malíř Josef Šíma
oslavil v Paříži šedesátku.
— Na valné hromadě Krajanského výboru pro osvobození Československa v
Clevelandu byl opět zvolen předsedou Karel Zahradníček, jednatelem I..
Hromádka a pokladníkem
bývalý čs. konsul v Cařihradu F. Hynčík.
— Dr. Jaroslav Tuzar z
Chicaga byl jmenován docentem matematiky na universitě v Evanstonu.
— Chirurg
dr.
Rudolf
Mrázek z Chicaga byl jmenován předsedou Společnosti pro potírání rakoviny ve státě Illinois.
— Jára Kohout napsal veselohru "Otvor v železné
oponě". Bude hrána v
New Yorku Sdružením
mladých amerických herců, vedených českým režisérem V. Šimkem.
— V Seymouru u Melbourne byl zavražděn čs.
uprchlík Jaroslav Patetl,
fotograf a majitel jídelny.
Jako pachatel byl zatčen
23-Ietý maďarský uprchlík. Jde patrně o loupežnou vraždu.
— Na fotoamatérs-ké výstavě v Mortdale (Sydney) získal O. Baxant první cenu za seriál snímků z
býčích zápasů. Dále byl
odměněn zvláštní cenou
za neilepší záběr v oddělení "Snímků při akci".
Č/ČS/Z

ze které vyplývá, že vydavatel tohoto svérázného "pravicového" měsíčníku byl nucen vydat
z vlastní kapsy víc než
50 procent všech příspěvků, které " Z á p a d o slavia" utržila v r. 1960.
Kdo je mučedník ?
" Z á p a d o s l a v i a " je výplodem silně . přiblblého
hnutí fašistického Slovana. K d o by snad měl
ještě nějaké pochybnosti
o nezodpovědnosti, nedospělostí a nezraíosti
vůdce Jablonského, ať
se podívá na záhlaví
"Západoslavie", kde se
dočte:
t!

. . .Příjemce bulletinu
v zemích za železnou oponou prosíme, aby obnos na* tiskový f o n d místo nám zaslali jako anonymní dar nekolaborujicí církvi nebo příbuzným antikomunistických
mučedníků . . ."
Mučedníci jsou především ti, kteří se musí
z redakční
povinnosd
máchat v takové staroslávské žumpě.
D r . Felicia
BRUNTONOVÁ
MUDr. (Československo)
M. B. B. S.
(Melbourne)
opět zahájila praksi:
222, Barkly St. ,
ST. KILDA, Vic.
po 8. hod. večerní
144 Nepean Highway
GARDENVALE
tel. X J 1872 - XM 2467
Choroby vnitřní,
ženské a dětské

MELBOURNE

na

V EMPIRE BALLROOM, 386 C H A P E L ST.

PŘEDPRODEJ

bor přednášek, pronesených v roce 1945 ve vlasti.
— Dr.
Štefan
Osuský
přednášei v Allied Circie
v Londýně na námět "Obklíčení
kapitalistického
světa Sovětským svazem".
— P. Jaroslav Kubovec,
který působí v Německu,
byl jmenován monsignorem.
— Ota Hora odevzdal kanadskému ministerskému
předsedovi
Diefenbakerovi jménem všech národních skupin v Kanadě pozdravnou adresu po Diefenbakerově návratu z
konference min. předsedů
Britského společenství.
— Československým ředitelem Rozhlasu svobodné
Evropy v Mnichově se stal

OPT O

94 6635 (Piek) — WB 3803 (Pekárek)
W M 9700 (Švihla)

P Ř I P R A V U J E T E
SE
N A
C E S T U ?
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

138, E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
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DOVOLENÁ
v z i m ě

DOMOVA

V

H O R Á.C.H
v l é t ě

VELKÝ POPLACH
.Nevyléčitelní optimisté jsou přesně takovým postrachem lidstva jako nevyléčitelní pesimisté. Před
deseti lety průměrný Australan odbyl máchnutím
Thredbo Alpine Village, Snowy Mountains
ruky varování exulanta z Evropy, aby nepodceňoval
1.200 m nad mořem
význam ustavičné sovětské propagandy a totálního
322 mil ze Sydney, 332 mil z Melbourne
změření ekonomie celého sovětského bloku směrem
Letadlem do Coomy, pak ay.tobusem nebo autem
k polím, které jsou dosud otevřeny k soutěžení s
kapitalistickými zeměmi. "A couple of atom bombs
V zimě lyžaření s použitím nejdelšího
will fix 'em up!", byla odpověď typického prosťáčka.
horského výtahu v Austrálii
. . . Po deseti letech se situace obrátila téměř o 180
V
létě
jedinečné chytání pstruhů v řekách
stupňů. Občánek je informován denním tiskem o
a jezerech
"fantastickém", "zázračném" úspěchu sovětské techniky a vědy, je ohromen superlativy, které chrlí rozVeškeré pohodlí a příjemné prostředí nabízejí
hlas a televize. Netuší, že sedl na lep skvělé a výSaša a Karel Nekvapilovi
tečné propagandě. Už nemáchne pohrdlivě rukou, ale.
T
h
r
e d b o via Jindabyne, N S W .
zaleknut, snaží si namluvit, že snad jde o nějaký
zápas v kriketu mezi USA a SSSR, kďe Američané
Telefon Crackenback P. O. 16
mají jen špatné začátky či "innings". Přece však
můžeme slyšet rozvážné hlasy ve vzrušené atmosféře. Jsme vděčni za strohé konstatování předního
australského vědce profesora Oliphanta. Fysik dr.
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
Wignall z melbournské university je přesvědčen,
že přístroje mohou snadněji a laciněji splnit každý
A.A. INVISIBLE M E N D I N G SERVICE
úkol, potřebný v zájmu vědy v nehostinném vesD. G. Lupínková
míru, než může člověk, jehož schopnosti jsou tam
393 GEORGE ST., SYDNEY
věčně omezeny . .. Nemám v úmyslu se dohadovat
Telefon BX 2316
o významu vystřelení člověka do vesmíru. Bude-li
tato událost označena v budoucnosti za mezník v
dějinách lidstva, tož budiž. Já sám bych oslavil
mnohem bouřlivěji odpálení do nenávratna celého
toho monumentálního násilí, brutality, bigotství,
PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
fanatismu, lži a zlořádu, které se skrývají za tenBEZ UPOMÍNÁNÍ
kou fasádou zvanou tady'"The Soviet Experiment".
Nemohu než přirovnat sovětské vesmírové výlety
k egyptským pyramidám: fantastické, nádherné, Nechutné a nic neříkající fejtóny a la "'Tři od
ale bezúčelné.
J. Dexter, Melbourne pěchoty"? Dekadentní básničky? Skandalisující dopisy čtenářů atd. atd.?
Jsou přímo neuvěřitelné extrémy v HD, které si
PŘÍMO NEUVĚŘITELNÉ EXTRÉMY V HD
možná ani neuvědomujete . . . Svoji neobjektivitu
Hlas domova již dávno přestal být novinami HD nepokrytě prokázal ve "dvou krizích čsl. exilu
čsl. uprchlíků - exulantů, mluvčím e x i l u . . . Neupí- v Austrálii: v případě adelaidského festivalu česrám mu protikomunistickou tendenci. Nemohu v ké hudby a v otázce rozkolu Ústředí, kdy se mimo
něm však - a se mnou žádný uprchlík - emigrant jakoukoli pochybu postavil vždy na jednu a tutéž
- nalézt něco, co by se věcně, konstruktivně za- stranu . . . Myslím však, že v obou zmíněných
bývalo zájmy čs. exilu. Pro koho je vlastně dnes krizích jste vsadili na špatného koně. Adelaidský
HD vydáván? Pro starousedlíky? Pro Australany? případ není uzavřen naivním prohlášením p. Violy,
Pro čtenáře v Československu? Myslím, že jeho resp. jakoukoli kompetenci postrádajícím výrokem
předplatiteli a inzerenty a tak i čtenáři jsou když několika pánů ve Washingtonu, pro něž já a řada
ne ze 100 tedy z 99% uprchlíci - emigranti. Podle dalších pracovníků isou pučisté. . . Bude-li jednou
HD se ovšem už nikdo z nich dnes nepovažuje za (a ona bude) posuzována činnost a chování III.
uprchlíka, nýbrž za usazeného emigranta, který čsl. exilu, bude posuzována a souzena i linie a
ztratil zájem o osud staré vlasti, více méně se způsob psaní exilového tisku. A bude asi dost neasimiloval a stará se jen o zabezpečení dobrého příjemné iednou vysvětlovat, co váš list vedlo k
bydla. Je-li tomu skuteně tak, alespoň zde v Au- tomu, že v době prozatím studené, ale velmi urstrálii, pak velkou vinu na tom nese HD. Proč? putné války . . . se ke snahám o iednotu čsl. exiiu
Protože HD redakčními články mezi řádky a něk- např. v Austrálii chová nevšímavě, ba naopak je
dy i přímo zesměšnil národnost a národní uvědo- někdy až urážlivě zesměšňuje. Bude i nepříjemné
mění, .rozséval defaitismus a takořka dusil jaké- vysvětlovat tendenci úvodníku "Z funkce presidia"
koliv nadšení a záiem o společnou věc exilu. U- (HD 21-X. - pr.),kde se mimo zlehčování snah
veřejňováním pak jistého druhu "dopisů redakci" o nápravu přímo' plivá na četkou besedu a na
se stal tribunou a nástupem pro nechutné skan- národní kroje a kde exilové hnutí je nazýváno
dalisování a osočování jednotlivců i exilových sku- krtčím kopečkem. A ještě těžším bude vysvětlopin a tím počátkem k rozkolu exilu v Austrálii, vání "zásadního usnesení .redakční rady HD_ podjak jej vidíme dnes. . . Bylo a je v programu HP porovat onu stranu, která slibuie věeší legraci...''
zesměšňování národního uvědomění, organisační
Toto je linie HD ?
S. P., Brisbane
činnosti uprchlíků, jež směřuje k tomu, udržovat
jednotu, zájem o politické děni se. zřetelem na
Podmínky pro účast
starou vlast? Je v programu HD zlehčování národních tanců a krojů, posmívání se češtině a
stylu v novinách našich amerických krajanů? Iro- (Pokračování se str. 3.) přísně stíhat a provinivší
nisování projevů oficielních osobností k 28. říjnu? za účelem prodeje nebo se osoby kromě ostatních
Otiskování pivních pamětí hulvátského života stusankcí budou trvale vydentů - "uprchlíků" na universitě v Arsenal Kas- výměny.
serne v Jaegerhofu? Uboze vtipné "poučně" zpraÚřady budou všechna loučeny ze všech zájezdů
cované blábolení "Když cizinou jsme bloudili"?
do ciziny.
porušování
předpisů
Bude-li přestupek zjištěn těsně před odjezdem,
ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V M E L B O U R N E
bude účastník vyloučen
bez náhrady . . ."
srdečně zve na Moliérovu veselohru o 3 dějstvích
A celý tenhleten cirkus
JIRA DANDA aneb CHUDÁK MANŽEL
jenom proto, že si kterýsi socialistický pracující
kterou sehraje
umane zajet po "trasách"
v sobotu 22. dubna 1961 v 8 hodin večer
do socialistického zahraV ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
ničí.
Co by musil podstouNTH. MELBOURNE
pit, kdyby se mu zachtěRežie:
F. V o z á b a l
lo do kapitalistické ciHrají:
ziny, to už Ústřední výF. Rosenfeld, M. Uttendorfská, V. Gerlich, M.Voborská, A. Sadílek, H. Rosenfeldová, E. Svoboda
bor Čs. tělovýchovného
a S. Česal.
svazu milosrdně nesděPŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
luje.
-tp• BM 5618 - Vozábal, 39 2156 - Rosenfeld
CTĚTE
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
EXILOVÝ
TISK
zastávka č. 19.

Sasha's

Lodge
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Sklíčeni hlubokým žalem sdělujeme všem
přátelům a známým,
že dne 4. dubna 1961 tragicky zahynul
v Seymouru, Victoria,
náš drahý manžel a otec

JAROSLAV PATETL
ve věku 56 roků.
Současně děkujeme všem, kteří doprovodili zesnulého na poslední cestě, za
všechny květinové dary i všem, kteří se
jakýmkoli způsobem snažili zmírnit nás
zármutek.
Jana Patetlová
manželka

Jaroslava
Aťa
Čestmír
děti

SPORT V AUSTRÁLII
K O P A N Á

V

S Y D N E Y

PRAHA VYHRÁLA AMPOL CUP
Sydněyská Praha vyhrála letošní ročník turnaje
o pohár Ampolu vítězstvími nad South Coast 5:1,
Budapest 2:1, APIA 2:1 a konečně ve finále nad
Hakoah 6:3.
Hakoah byla favoritem tohoto utkání, ale měla
smůlu, když se na samém začátku zranil Jaroš a musel odejít ze hřiště. Ve. druhém poločase se zranil
Mach a Hakoah dohrávala o 10 hráčích. V mužstvu
Prahy zahrál výborně Jeffries v útoku a Tamandl
v záloze. Zápas se hrál před rekordní návštěvou
17.500 diváků. Branky Prahy: Ninaus 3, Saghi 2.
Ringhoff 1.
KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA — RICHMOND 3 : 1 (1:0)
Slavia zahájila letošní soutěž opět úspěšně zaslouženým vítězstvím nad nováčkem ligy, ačkoliv nastoupila s náhadním srtředním záložníkem Burchertem,
který na ligu nestačí. Hrdinou zápasu byl střední
útočník Haasz, který hrál celý zápas za druhé mužstvo,
a nastoupil po dvacáté minutě, kdy se zranil Armstrong. Haasz (přijel teprve před několika dny do
Austrálie) předvedl výbornou hru a vstřelil všechny
branky. Slavia byla lepší celý zápas krojjiě asi 10
minut na začátku druhé půle, kdy se Richmondu
podařilo vyrovnat a slavistická obrana "hořela". Nejlepší hráči: Haasz, Armstrong, Glennie, Bell.
Potěšitelný byl také výkon reservy (vyhrála 3:1),
vě které dobře zahráli Haasz, Zanatta, Jarkovics a
Drda.
SLAVIA - MORELAND 2 : 4 (2:1)
Slavia, která hrála bez zraněného Haasze a Armstronga, měla velmi dobrý nástup a po 22 minutách
vedla 2:0 brankami Bella a Rambouska. Morelanau se
pak podařilo nejen vyrovnat, ale v posledních dvou
minutách vstřelit další dvě branky.
Velkým zklamáním byla obrana a záloha Slavie,
kde bylo možno pochválit jen nového kapitána Glennieho. Nejlépe hráli Rambousek, Angstenberger a
Glennie.
SLAVIA — HELLAS 1 : 5 (0:4)
Berry 'a Balish byli v záloze vystřídáni nezkušenými hráči Burchertem a Staceym, kteří na řecký
útok nestačili. Obrana opět zklamala a zlepšila se teprve za stavu 0:4, když Berry nastoupil místo zraněného Haasze. Jediným světlým .bodem zápasu byl
výkon mladého Drdy, který nastoupil na pravém
křídle místo zraněného Angstenbergera, a byl spolu
s Rambouskem a Glenniem nejlepším hráčem Slavie.
SLAVIA — BOX HILL 0 : 0
Velmi slabý zápas na hřišti Slavie. Výkon zadních
řad se tentokráte zlepšil, ale v útoku to neklapalo.
Nej lepší hráči byli oba krajní záložníci Glennie a
Jarkovics.

SOKOL

SYDNEY

1961 bude pořádat T. J.
Sokol1* vepřové hody na
farmě br. Sergej eva, 4 a
půl míle od Liverpoolu,
po pravé straně Hume
Highway, necelou míli za
Cross
Road
Hotelem.
Vstupné 16/-, dorost 8/-.
Bohaté občerstvení a jídlo
zahrnuty v ceně vstupného. Hudba br. VymyslicL. P.
— Na svátek matek 14.5. kého.

— Josefská zábva se velmi
vydařila. Sokol bude proto pořádat dne 28. dubna
tr. v sále Macchabian
Hallu, Darlinghurst, "Sokolskou merendu" pro Jaroslavy, Jirky a Vojtěchy.
Vstupné 12/-, hudba br.
Vymyslického, začátek v
7.30 hod. večer.
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Francouz Guy Perillat nejúspěšnějším lyžařem sezóny 1960 - 61

Po lyžařské sezóně v Evropě
Ačkoli v letošní sezóně se nekonalo mistrovství světa ani olympijské liry, měli přední světoví
lyžaři a lyžařky alpských disciplin velmi bohatý mezinárodní program, který byl jakousi generální
zkouškou na světový šampionát v r. 1962 v Chamonix. Při hodnocení celkové bilance musíme
přihlížet k dosaženým výkonům na pěti hlavních závodech, které Mezinárodní lyžařský ^vaz FIS
určil pro celkovou klasifikaci světového pořadí. Patří k nim: takzvaný Lauberhorn ve švýcarském Wengenu, tradiční Hahnenkamm v Kitzbuehlu, závody ve francouzských střediscích zimních
sportů v Chamonix a v Megeve, a v neposlední řadě i výkony dosažené na Kandaharu ve švýcarském Muerrenu.
Ohodnotíme-li pak výkony lyžařů alpských disciplin na těchto podnicích, dospějeme k závěru,
že posici, kterou v posledních letech měli v mezinárodním lyžařství Rakušané, převzali - a snad
ještě suverénněji převezmou v příštím roce - francouzští sjezdaři. Nejúspěšnějším lyžařem sezóny
byl beze sporu 21-letý vojín francouzské armády Guy Perillat, který vyhrál na všech předních světových závodech nejen sjezd, ale měl i dobrá umístění ve slalomu prostém, a tak získal prvenství
v alpské kombinaci. Skutečným fenoménem se ukázal zvláště na jedné z nejtěžších sjezdových
tratí světa, ye Wengenu, kde dovedl deklasovat s větovou elitu o 4,6 vt., což se nikdy nepodařilo ani
tak zvanému lyžařskému králi Rakušanu Toni Sailerovi.
- V dějišti příštího světového mistrovství, v Chamonix, naznačili pak Francouzi Perillat, Bozon, Bonlieu, Lacroic a Gacon, že je s nimi nutno počítat v
bojích o světové prvenství, neboť obsadili tu v alpské kombinaci všech pět prvních míst.
Slalomářskou hvězdou zůstává Peppi Stiegler. Ostatní rakouští lyžaři neuspokojili, a je více než pravděpodobné, že ani v příštích letech nebude mít rakouské lyžařství takovou osobnost, jakou byl Toni
Sailer.
Sjezd: 1. Guy Perillat (Francie) 20,5 bodu; 2. Bruno
Alberti (Itálie) 8,5 b.; 3. Nenning (Rakousko) 7,5 b.;
4. Lacroix (Francie); 5. Wegnerberger (Záp. Německo) 5,5 bodu.
Slalom: 1. Peppi Stiegler (Rakousko) 21 bodů; 2.
Guy Perillat (Francie) 15 bodů; 3. Nenning (Rakousko) 9 bodů; 4. Bozon (Francie) 8 bodů; 5. Burger
(Rakousko) 7 bodů.
Sdružený závod: 1. Guy Perillat (Francie) 24 bodů;
2. Peppi Stiegler (Rakousko) 11 bodů; 3. Nenning
(Rakousko) 10 bodů; 4. Bozon (Francie) 9 bodů; 5.
Gacon (Francie) 6 bodů.
Sjezd-ženy: 1. Traudl Hecherová (Rakousko); 2.
Heidi Bieblová (Žáp. Německo); 3. Erika Netzerová
(Rakousko); 4. Therese Leducová (Francie); 5. Bochatayová (Francie).
Slalom-ženy: 1. Bieblová (Záp. Německo); 2. Jahnová (Rakousko); 3. Braůerová (Rakousko); 4. Gran-

Fotbalová liga
SLAVIE POSLEDNÍ
O velikonočních svátcích se hrálo v ČSSR 16. kolo nejvyšší fotbalové soutěže, po kterém se pořadí
v tabulce příliš mnoho nezměnilo. Pražská Dukla
deklasovala na domácím těžkém terénu mužstvo Slovana Bratislavy 4:0, RH Bratislava porazila Brno
2:1 a Bohemians přenechali doma oba body sestupem ohroženému Trenčínu, když prohráli 0:1. Ve
výborné formě je team Ostravy, který zvítězil nad
pražskou Spartou vysoko 5:1, Hradec Králové stačil
sé Slavií Praha jen remisovat 1:1. Nitra vyhrála
šťastně s Trnavou 1:0, a Prešov se rozešel na domácí půdě s Kladnem za bezbrankového stavu.
Tabulka: Í.Dukla Praha 24 bodů, skóre 51:16; 2.
RH Bratislava 21 bodů; 3. Ostrava 19 bodů; 4. Kladno
18 bodů; 5. - 8. Slovan Bratislava, Bohemians, Prešov
a Sparta Praha (všichni po 16 bodech); 9. Trnava 1 5
bodů; 10. Hradec Králové 15 bodů; 11. Nitra 14 bodů;
12. Trenčín 12 bodů; 13. RH Brn 0 12 bodů; 14. Slavie
10 bodů.
Odložené utkání 15. kola: Sparta Praha - Hradec
Králové 2:0.
. POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ
Šestý ročník evropské fotbalové soutěže klubových
celků — Pohár evropských mistrů *— má už všechny
semifinálisty. Po španělském' přeborníku FC Barceloně a západoněmeckém Hamburger SV. si účast
mezi čtyřmi nejlepšími teamy Evropy vybojovala
mužstva Benfica Lisabon a Rapid Vídeň. Benfica Lisabon po vítězství nad Aarhus doma 3:1 vyhrála odvetu v tomto severodánském městě ještě přesvědčivěji 4:1, a vídeňský Rapid vyhrál střetnýtí doma i
odvetu v Molmoe na pondělí velikonoční vždy 2'0.
V semifinále se střetnou: Benfica Lisabon - Rapid
Vídeň a FC Barcelona s Hamburger SV.

derová (Rakousko); 5. Chenalová (Itálie).
Kombinace - ženy:
1. Bieblová (Záp. Německo);
2. Jahnová (Rakousko); 3. Netzerová (Rfekouskoj;
4. Hecherová (Rakousko); 5. Gertschová (Švýcarsko).

ČSSR - ŠVÉDSKO 2 : 1 (0:0)
Poslední březnovou neděli nastoupilo čs. fotbalové
národní mužstvo na Strahovském stadiónu v Praze
opět po třiadvaceti letech proti Švédům, kteří i bez
svých profesionálních hráčů, působících v Itálii, byli
čs. teamu tvrdým oříškem. Přestože z mužstva finálistů mistrovství světa zbyli jen dva representanti,
Bergmark a Boerjesson, byla jejich hra skvělá, a jedině špatné zakončení výborně založených akcí jim
prohrálo v Praze střetnutí.
Síla čs. mužstva byla i tentokráte v zadních řadách, v nich pak vynikal nad ostatní střední záložník Hledík, který opět po 4 letech oblékl representační dres. Útočníci však se doslova předháněli v
zahazování brankových šancí, a teprve změna v druhém poločase, kdy centerforwarda Kvašňáka vystřídal kladenský Kadraba, přinesla zasloužené vítězství.
Skóre zápasu zahájil ve 54. minutě Adamec, který
obdržel míč ve vzdálenosti více než 20 m a prudkou
střelou vnějším nártem získal čs. teamu vedení.
Čtvrt hodiny nato pak Kadraba prokázal svou střeleckou pohotovost a ze strany poslal míč do protějšího rohu branky, a bylo to 2:0 pro ČSSR. Československé mužstvo se dostalo do tempa, a kdoví, jakým výsledkem by zvítězilo, kdyby v 74. minutě zápasu maďarský rozhodčí Zsolt nenařídil pořutový
kop za domnělé sražení Jonsona v trestném území
Novákem, který sám Jonson - proměnil v jedinou
branku hostí.
Mužstvo ČSSR se za pěkného jarního počasí představilo 30.000 diváků v této soustavě: Schroiff (Slovan Bratislava) — Bomba (Prešov), Novák (Dukla
Praha) — Pluskal (Dukla Praha), Hledík (Hradec
Králové), Buberník (RH Bratislava) — Štibranyi,
Scherer (RH Bratislava), Kvašňák (Sparta Praha),
Adamec (Trnava) • a Valošek (Ostrava).
Zápas B mužstev v Liberci vyhráli Švédové na;l
ČSSR 1:0.
PRAHA — BUDAPEŠŤ V BOXU 10 : 10
V sále pražské Lucerny sef Němec, který se v těždošlo 24. března k mezi- ké váze příliš nenamáhal,
městskému
rohovnické- aby vyhrál tko., když
mu utkání Prahy s Buda- jeho soupeř do 3. kola už
peští, které skončilo po nebyl schopen nastoupit.
zásluze nerozhodně 10:10
Vítězové: ve váze muší
bodů. V obou teamech Maďar Ferró, v bantamu
nastoupili
representanti, Maďar Nagy, v pérové vátakže se dá mluvit o ja- ze Čechoslovák Matula,
kémsi neoficielním mezi- v lehké váze čs. boxer
státním střetnutí.
Toeroe, v lehkém welteru
V pražském teamu chy- Maďar Pál, ve welteru
běl zraněný Němeček, o- Maďar Seboek, v lehkolympijský vítěz v lehkém střední váze Čechoslovák
welteru, což prakticky by Stantiena, ve váze střední
asi rozhodlo o celém ut- čs. rohovník Ziegler. v
kání. Nejtechničtější box polotěžké váze Maďar
pře,dvedl držitel bronzové Budai k. o., a. v těžké Čemedaile Čechoslovák Jo- choslovák Němec.

HLEDAJÍ:

Josefa Skřivánka z Brumovic (Kanada?), Ant. Jakubčíka z Brumovic (Anglie?) Jaroslava Kurzweila
z Parhy (dř. Hawthorn) - dopis, v red., a Václava
Srbeckého z Citolib u Loun.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD
Malý oznamovatel

L i s t á r n a

Poplatek za 1 řádku 1/-,
V. H. S, Francisco: Díky
tučnou 1/6
za brožuru a výstř. — J.
Č. Miami: Dopis jsme přePRODÁME dobře pros- dali. — S.K. Paříž: Uveř.
perující Milk -Bar a jídel- loni - HDč. 23, str. 3. —
nu na Hume Highway v F. J. Pt. Moresby: Díky za
Seymouru. Inserujeme jen lístek a inf. — J. M. Goulv těchto novinách, protože burn: Díky za adr. — R. Z.
bychom byli rádi, kdyby Wellington: Žádaná adrepodnik přešel do českých sa: "Nation". Box 112,
rukou. Inf. v HĎ na zn. GPO Sydney, NSW. —
"Z rodinných důvodů".
M. Z. Oyster Bay: Díky
PRODAJÍ SE ŠTĚŇATA, za adr. — J. B. Flemingpsíci, stříbrní- vlčáci re- ton: Dopis jsme převzali a
HD
gistrovaní, nar.- 23- 1. 1961, odesl. do USA.
od dobrých cvičených vodících rodičů se 14 šam- Pište na adr.: "Bohemian
pionáty, jejichž vlastnosti Kennels", -1 Louis St.,
]'sou: dobrá int., naprostá Granville - Maryborough,
poslušnost a učenlivost. Qld.

- - Ve zkratce - — Československý rekordman ve vrhu koulí Jiří
Skobla byl v minulých dnech na instruktáži v Rumunsku. Zúčastnil se tu i závodu, na kterém dosáhl
17,59 m, což je prozatím nejlepší letošní evropský
výkon. Jeho další pokusy byly: 17,43 m, 17.21 a
17,07 metru.
— Olympijský vítěz v lehkém welteru Čechoslovák B.
Němeček si na krajských rohovnických mistrovstvích
zlomil levou nohu v nártu, takže je ohrožena jeho
účast na mistrovství Evropy v červnu letošního
loku v Bělehradě.
— Mistrem ČSSR v košíkové mužů se stalo družstvo Jiskry Svitu se 39 body před Spartou Praha
37 b. a Slovanem Orbis Praha 36 bodů. V soutěži
žen zvítězilo družstvo Slovanu Orbis Praha.
— Na své 25. narozeniny obhájil v Rio de Janeiro
Brazilec Jofre titul mistra světa v bantamové váze,
když zvítězil nad italským rohovníkem Rollem v
9. kole technickým k. o.
— Mezistátní basketbalové utkání mužů ČSSR a Jugoslávie vyhráli sice v Praze Čechoslováci 81:68 bodů, ale v odvetě v Brně se Jugoslávci revanšovali
i s úroky, když zvítězili 71:54 b.
— Na mezinárodních lehkoatletických závodech pod
širým nebem v Los Angeles hodil americký diskař
Bob Humphreys 57,11 m.
— Na mezinárodních cyklistických závodech v kryté hale ve Východním Berlíně dosáhl pěkného úspěchu čs.. závodník Páral, který v závodě vodičů na
10 km porazil mistra světa Němce Stolze o metr.
— Nejlepší motocyklový závodník František Šťastný
vyhrál v indickém městě Maisúru závody tříd do
250, 350 a 500 ccm.
. .
— V prvním čtvrtfinálovém zápase. Poháru evropských mistrů v košíkové zvítězilo družstvo pražské Sparty doma nad CCA Budapešt jen 60:50 b.,
takže je otázkou, zda tento desetibodový náskok bude
stačit k odvetnému utkání v Budapešti.
--21-letý Denis Johnsůn z Jamaiky vyhrál na studentských lehkoatletických závodech v Stanfordu v
Kalifornii 100 yd. za 9,3 vt., čímž vyrovnal dosavadní
světový rekord.
— Indičtí tenisté postoupili už do finále asijského
pásma Davisova poháru, když v Lucknowě porazili
družstvo Siamu.
— Profesionálním mistrem světa ve stolním tenisu
se stal Japonec Fudži, který v závěrečném zápase
porazil Bergmana 21:19. Japonec Fudži vyhrál 49
ze 72 jednosetových zápasů. 2. Bergman, 3. Francouz
Roothooft, 4. Američan Bukiet.
— Odbijenkáři čs. mistra Dukly Praha' zvítězili nad
portugalským mistrem Instituto Tecnico v obou zápasech 3:0, a postoupili do semifinále Poháru evropských mistrů, kde se střetnou s polským teamem
AZS Varšava.
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