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"Každá nová informace a každá nová událost mě utvrzují v přesvědčení,
že je v sázce naše civilisace a že hodina pokročila'', ř|ekL president Kennedy
a nijak nepřeháněl. Vyhlídka z Washingtonu a celého svobodného světa
se někdy opravdu jeví černá jako nejčernější noc.
Vezměme jenom uplynulé týdny. Pokus o odstranění Oastra se nezdařil, a
Laos se pomalu ztrácí za Bambusovou oponou. Komunistická infiltrace Vietnamu nabývá nebezpečných proporcí. Jenom rychlý zákrok de Gaulleův zabránil katastrofě v Alžíru i ve Francii. K zmatku v Kongu přibyl zmatek
v Angole.
Z n o v u se ukázalo, že není lehké nalézt protiopatření proti infiltračním a
podvratným metodám komunismu, a president Kennedy stojí rozpačitě před
problémem, jak upevnit, nebo lépe řečeno jak vytvořit skutečnou západní
jednotu tváří v tvář stupňujícímu se komunistickému tlaku.
Situaci přirozeně nijak neprospěl první kosmonaut světa Gagarin, který
ještě více upevnil rostoucí pověst Sovětského svazu.
Z demokratického hle- skončil nezdarem. A m e - meričané k jinému podiska se v tom širém svě- ričané při něm použili kusu. Z Floridy byla odtě h l e d á paprsek světla mezikontinentální rakety pálena lehčí ale spolehAtlas, která měla dostat livější ťaketa Redstone.
zatraceně špatně.
do oběžné d r á h y kabinu, která vynesla kabinu s
Druhý kosmonaut
jež měla někdy v bu- prvním americkým kosS p o j e n é státy ( a s ni- d o u c n u hostit prvního monautem mimo půsomi i svobodný svět) p r o - amerického kosmonauta. bení zemské přitažlivosti
vázel neúspěch téměř na V kontrolním systému se a vrátila ji "matičce zekaždém kroku a provázel však ukázala h n e d po m i " do slané vody někje d o ¡nedávná i na cestě startu chyba, a raketa de u Bahamských ostrodo
vesmíru. N e j m é n ě musila být na dálku zni- vů.
čtyři úspěšné zkušební čena.
Americký úspěch se
odpaly předcházely toJ e n o m asi čtrnáct dní nemůže technicky srovmu, než se Sověty odhodlaly poslat do vesmí- později odhodlali se A - návat se sovětským, ale
ru prvního kosmonauta,
a ť už jim byl Gagarin
nebo někdo jiný, jehož
osudem nebyly vavříny a
hvězdička hrdiny Sovětského svazu.

Generální

stávka

západní prestiž dostala
přece • jenom
alespoň
malou náplast, a vedle
jména Gagarina objevilo
se jméno S h e p a r d .
Vyhozené peníze ?
Po ruském, úspěchu
psal západní tisk, pravd ě p o d o b n ě . oprávněně,
že Gagarin nebyl prvním
"turistou" do vesmíru..
T v r d i l o se, že několik
ruských kosmonautů zaplatilo sovětský experiment bud životem nebo
zdravím.
Po americkém výstřelu tvrdili zase Rusové, že
byl americký pokus ne
zodpovědný, protože ris
koval lidský život jenom
proto, aby bylo dosaženo propagačního úspěchu.
N a Z á p a d ě se pak vyskytlo m n o h o
kritiků
kteří začali K e n n e d y h o
vládě vyčítat, že se dala
Sověty vyprovokovat k
(Pokračování
na str. 2)

ohledně

Kuby

Čs. castroenteritida

Antonín Novotý se postavil rozhodně na obranu kubánské nezávislosti
H n e d první podobný v Jinonicích u Prahy, kde právě Waltrovka oslavovala padesát let svého
americký
pokus
však komunistického trvání. Nasadil rozhodný prsní tón vstříc útoku imperialistů
a pravil:

Májové metály
Socialistickým hrdinou číslo jedna při obvyklém
májovém povyšování byl sovětský "kosmonaut"
major Gagarin za "historické vítězství sovětské vědy
a techniky". Dalšími hrdiny socialistické práce se
stali jeden revírník (z revíru hnědouhelného), jeden
vývojový pracovník z průmyslu a- jeden člen JZB.
Řád Klementa Gottwalda za "mimořádně vynikající
zásluhy o budování socialismu" dostali předseda stranické kontroly Jan Harus a jeho soudruh ve funkci
Josef Paleček.
Pak přišli na řadu příslušníci herecké avantgardy
ze státem pochválených divadel. Ačkoli není celkem
jasno, co znění úřední citace opravdu mínilo, dostali
herec Jaroslav Průcha z pražského Národního divadla
a režizér Jan Škoda z bývalého Vinohradského divadla Řád republiky za "mimořádné výsledky na poli
hospodářském a kulturním". O hereckých a režizér-'
ských kvalitách to prozrazuje hodně, protože týž řád
za tytéž zásluhy obdržel i kolektiv pracujících Rudého práva.
93 Řádů práce bylo uděleno za "významné pracovní výsledky na poli hospodářském, ve veřejné
službě, za vlastní úspěchy ve vědecké, výzkumné)
nebo jiné kulturní činnosti (!)" Mezi vyznamenanými
je pikantním oslavencem bývalý ministr . národní
bezpečnosti Ladislav Kopřiva, který byl drasticky
zbaven slávy v souvislosti se Slánského aférou. Dalšími význačnými nositeli Řádu republiky jsou dva
staří komunisté Jan Němeček a František Koutný a
věhlasná sběratelka znárodněných kožichů Barbora
Škrdlantová.
Řád práce dostala také Slovenská filharmonie, generálporučík Ladislav Kolovratník, hrdina vojenských přehlídek na Letné, Josef Rybák, šéfredaktor
Literárních novin a Štěpán Horník, náměstek potravinářského průmyslu, aby se alespoň vlk nažral.
-tp-

" N a š e Československá
socialistická
republika,
všichni její obyvatelé, sto
jí v této chvíli pevně za
kubánským lidem a projevují plné
odhodláni
poskytnout kubánskému
lidu veškerou p o d p o r u " .
Drahá

rada

Presidentovi Spojených
států pravil, aby vláda
Spojených států nesla
odpovědnost a vinu, a
aby si to co nejrychleji
uvědomila:
" N i k d o s ní její odpovědnost
za
intervenci
nesejme, stejně jako s ní
nesejme odpovědnost za
události v Laosu, kam americká vláda dávala stamilióny dolarů, aby zde
Spojené státy mohly zřídit svoji základnu a p o d manit hospodářství země
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svým politickým a kořistnickým z á j m ů m . "
Rudé právo p o d a l o tuto vybroušenou státnickou řeč podstatně lidověji:

Jak jsme se rozešli s komunismem? N e proto,
že jsme četli staré komunistické knihy a že se
nám z duše protivila jejich teorie. Neboť kdo
by se stavěl proti sociální spravedlnosti? Avšak
když komunismus přišel, ihned se začala rozmáhat podlost, která nebyla obsažena v teorii.
Byla to podlost, která vychází z vášnivé vůle
k moci, nedržená žádnou , zábranou. Bylo nám
řečeno, že komunismus je humanistický. Byl to
humanismus na každém kroku provázený krutostí. Svoboda prý přišla, ale nebylo vidět -nic
jiného než nesvobodu.
Ferdinand Peroutka

DESET LET SVOBODNÉ EVROPY
"Je tomu deset let, co začala vysílat rozhlasová
stanice Svobodná Evropa. J e to výročí určité vytrvá-,
losti, na druhé_ straně je to svědectví, že určité naděje se nesplnily tak rychlej jak měl právo očekávat
uražený cit národa. Rozhlas Svobodná-Evropa nepatří
mezi ty instituce, kterým přísluší oslavovat dlouhé
trvání. Jeho prodloužená existence znamená, že v
Československu dosud trvá diktatura a jeho hranice
nepřestávají být obehnány Železnou oponou. Rozhlas
Svobodná Evropa nikdy nebyl míněn jako více než
odpověď na tyto skutečnosti, které m a j í prodlouženou existenci. Až jich nebude, nás. nebude."
Tento peroutkovský citát jsme vyňali z proslovu
Ferdinanda Peroutky. Svobodná Evropa.je-věc, která
je nejen nezbytná, ale která v roztříštěném světě
exulantů ukazuje světlo v temnotách, tiroveň jednotlivých pořadů je otevřena debatě.' Co se nedá od-*
debatovat, je důležitost a trvání Svobodné Evropy. •
Člověk, který je tak zvaně lidovou vládou odříznut
od zdroje objektivních informací, poslouchá za obtížných podmínek cokoli, co se nějak liší od oficielní
stranické linie. Stane se, že někdy zachytí divoké
vysílání neofašistických vysílaček, někdy dokonce
polooficielní vysílání -madridského rozhlasu,' ve kterém nemluví Sudeťáci, ale lidé, jejichž jména jsou
známa v Československu.
Zachytí vzdělané hlasy British Broadcasting Corporation, které podávají vědecký přehled světové politiky se zvláštním zřetelem na censuru v Bush Housu,
kterážto Je vlídná, nenápadná a nevypočítatelná.
Československý- ilegální posluchač může mít i takové štěstí, že narazí na vysílání francouzského rozhlasu, určeného pro československé posluchače.
Tomuto vysílání stále předsedá pan Hirsch, který
těsně po komunistickém puči napínal československé
posluchače tajemným sdělením, že aby poslouchali,
že bude ohromující program. Byl. Byl to Jára
Kohout.
.
•
-.
.•..-..'''
Možná, že vášnivý černý posluchač někdy zachytí
kanadský nebo jiný československý pořad. Za celou
dobu trvání Svobodné Evropy se žádný jiný nemohl
rovnat v kapacitě zájmu posluchačů za Železnou
oponou s vysíláním Svobodné Evropy.
Bytí Svobodné Evropy působí totiž dvěma směry.
Snaží se jednak splnit své první a veledůležité poslání: zničit sovětské embargo na informace ze- zahraničního, kapitalistického světa. '

Bytí Svobodné Evropy však také ujišťuje zahraniční Čechoslováky, že věc Československé republiky
dosud není opuštěna: Věc Svobodné Evropy není
"Všechen českosloven- nijak československou otázkou. J e to otázka jiných
národů za Železnou oponou, jejichž příslušníci mohou
ský lid považuje barbar- tu a tam vyslechnout zpravodajství Svobodné Evropy.
ský útok na K u b u za oZa deset let trvání Svobodné Evropy bylo vyslotevřenou provokaci proti
veno mnoho kritiky, závažné a nezávažňé. Byla krivšem mírumilovným ná- tizována politická linie Svobodné _ Evropy, byli krir d d ů m , za nebezpečnou tizováni osobně jednotliví pracovníci, bylo kritizoprovokaci proti míru na váno všechno, jenom hlavní účel Svobodné Evropy
celém světě a s hlubo- nebyl vážně kritizován.
kým rozhořčením odsuMěli bychom si připomenout alespoň- to.' že nezázuje tento hanebný čin." leží na tom, kdo je titulární hlavou tak důležité organizace, že není důležité, kdo vládne jedním nebo
Reakce čs. lidu
druhým oddělením. -Víme velmi dobře, že se někdy
stane, že požadovaný výkon není ani zdaleka doRudé právo z 21. dub- cílen jednotlivými odděleními, ale to neznamená, že
na už mohlo p o d a t něko- bychom tím měli odsoudit celou organizaci.
lik věrohodných detailů,
Svobodná Evropa představuje dodnes jedinou prajak Castrovo vítězství videlnou a spolehlivou linku mezi svobodným a neponouklo nadšené budo- svobodným světem.
vatele k dalším pracovSvobodná Evropa je vlastně jediným (byť i nením eposům:
oficielním) tlampačem svobodného světa, který může(Pokračování
na str. 2) vysvětlit lidem za Železnou oponou, co se vlastně
přihodilo.

by Fr. Váňa,
Richmond E. 1.. Vic.
Bussau & Co.,
Nth. Richmond, Vic.

Je vystavena kritice. J e vystavena útokům. Je.
vystavena vlastní sebekritice. :Přes všechny chyby a
přes všechny nedostatky je to- instituce našeho exilu
a je to instituce daleko praktičtější' a účelnější, než
kterákoli jiná organizace.

HLAS
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D O M O V A

V Á L K A S MLOKY
(Pokračování se str, 1.)
riskování životů v celkem,
prestižním závodě a že
by bylo možno použít
bilionů dolarů, které na
n ě j h o d l á vydat, k h o d notnějším účelům.

že m a j í Sověty v raketách p ř e d Spojenými státy p o ř á d ještě značný
náskok. Raketa Redstone
se zřejmě nedá srovnávat s " o b l u d o u " , která
dostala do oběžné d r á h y
T y námitky
nejsou m a j o r a Gagarina.
tak docela správné. Bylo
Dosáhli-li A m e r i č a n é
by jistě možné použít n ě j a k é h o vítězství, bylo
zmíněných bilionů na u- to vítězství docela jiného,
žitečné věci, v zápase s n e n á p a d n é h o d r u h u , ktenemocí a lidskou bídou. ré -nám osobně nijak neN i k d o však nemůže A - zaručuje, že jsme na vímeričanům vyčítat, -že je tězné straně, ale jež d o komunistická hrozba do- kazuje alespoň tolik, že
hnala k tomu, aby je jsme na správné straně.
investovali do zápasu za
Každý d r u h ý d ů s t o j svobodu.
ník
S S byl kdysi kdykoli
Kdybyi byl A . S h e p a r d

zaplatil svou cestu d o
vesmíru životem, j e h o
oběť by nebyla o nic pošetilejší, než oběti F r a n couzů na M a r n ě , Poláků,
ve Varšavě, Britů u El
Alameinu, Američanů na
Tarawě a M a ď a r ů v Budapeští. N e b o ť svobodný
svět je znovu ve válce.
J e to válka, která se někdy musí bojovat podiv
nými prostředky, ale v
níž nicméně jde, jak řekl
Kennedy, o bytí a nebytí
celé naší civilisace.

ochoten zařvat "Es lebe
mein F u e r e r " a vykonat
něco hrdinského. J a p o n ští sebevražední piloti obětovali své životy za císaře se slovem "banzai"
na rtech. Byli to mloci
v uniformách.
Cvičený mlok Karla
Čapka sice u n i f o r m u n e měl, ale i on, vystrčiv
hlavu z vody, zvolal n a d šeně: " P o z d r a v u j t e p a n a
primátora Baxu!" Chruščovův cvičený mlok měl
i .tu u n i f o r m u a vystrčiv
hlavu z rakety, zvolal
stejně nadšeně: " P o z d r a v u j t e komunistickou stran u ! " Američan S h e p a r d

CPokračování se str. 1)
" . . . Strojní zámečník
Z i m a se široce usmívá.
J a k by neměl radost!
P ř e d chvílí vyslechl rozhlasovou ¿právu o vítězství kubánského lidů n a d
kontrarevolučními
bandami, o vítězství lidu,
pro jehož vlast staví s
kolektivem českobudějovického
np.
Bohemia
tužkárenské stroje . . ."

PROTI KENNEDYMU

nám naproti tomu p ř i pravil zklamání. Když
vylezl ze své kosmické
kabiny, nezvolal a nezařval vůbec nic vznešené
ho. Místo t o h o utrousil
těžko přeložitelnou poznámku asi v tom smyslu, že se tak prima ještě
nikdy neprojel.
V té malé episodě je
celý rozdíl mezi lidmi a
cvičenými mloky.
Pro
nás z ní vyplývá celkem
příjemné vědomí, že jsme
na straně lidí, i když přiznáváme s Kennedym, že
hodina pokročila, a s
Čapkem, že už.jsou mloci
na Vltavě.
-kw-

Čs. castroenteritida

15. 5. 1961

Dne 28. dubna uveřejnilo pražské Rudé právo úvodník o mezinárodní politické situaci, v němž se pohoršovalo nad americkou zahraniční politikou.
Zajímavé na věci je to, že komunisté připisovali
presidentu Kennedymu právě ta jednání, jichž se
mezinárodní komunismus bezostyšně dopouští již po
celou řadu let.
"Faktem je." prohlásilo Rudé právo, "že USA provádějí ozbrojené akce proti jiným suverénním státům. že proti nim vysílají vojska s neskrývaným úmyslem vnutit druhým národům režim, který odpovídá hospodářským a strategickým zájmům USA.
Nová vláda přitom de facto vyhlašuje ozbrojenou
intervenci za součást zahraniční politiky. Bez ostychu
se k ní hlásí a dokonce ii všelijak zdůvodňuje.
Kennedyho vláda při své revizi zbrojního programu
chystá podstatně zesílit podvratné, sabotážní • a diversní jednotky, určené k zásahům na cizím území.
Do těchto. útvarů- mají být verbováni také občané
jiných zemí, zejména zrádci a u p r c h l í c i . . . "
Jinými slovy. Rudé právo předvídá vytvoření americké cizinecké legie. Nikdo jistě nepopře, že kdyby americká vláda vskutku požádala "zrádce a uprchlíky" o službu, že by byl nával dobrovolníků.
V jednom má Rudé právo pravdu: kdykoli někde
zasáhne americká vláda vojenskými prostředky, musí
vždycky čelit výslechu zástupců oposice, zástupců voličů. Bylo by zajímavé zjistit, kolikrát čelila sovětská
vláda kritice voličů, když někdy spáchala intervenční
akt. Ani by nebylo nemastné, kdyby sovětská vláda
jednou poctivě vypočítala, kelik procent bolševického
rozpočtu je skutečně věnováno na rozvoj sovětského
imperialismu.
FEC

ČSSR přijme několik
zaslali soudruzi usměvavého zámečníka k u b á n - set kubánských studentů
skému městu Batatano: na vysoké školy v zájmu
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
výchovy
vědeckých
a
Kubánské závazky
v
krásném
prostředí Dandenong Ranges,
technických kádrů.
30 mil od Melbourne, strávíte v
"Právě v prvních hodiČSSR zvýší dodávky
YOSEMITE TOURIST HOUSE
nách vašich b o j ů jsme u- čs. zboží na K u b u oproti
Maj. J. & S. Pospíchalovi
zavřeli socialistický záva- roku 1960 třiapůlkrát v
Barbers Kd., KALIOKAMA, VIC.
zek urychlit
dodávku roce 1961.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
strojů (tužkárenských ČSSR podstatně zvýší
Informujte
se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
pr.) o tři měsíce . . ."
vývoz strojírenských výO víkendu si zajeďte k nám na domácí
Mráz běhá po zádech: robků a b u d e odebírat
oběd neb večeři.
třináct
set povstalců by- barevné kovy, suroviny
Pokud možno volejte předem.
Válka s mloky
Aktivní p o d p o r u , jak lo poraženo nikoli tanky p r o metalurgický p r ů N e n í pochyb o tom, to f r á z u j e Rudé právo, a děly československé vý- mysl, suroviny pro textilroby, ale výrobky tužká- ní průmysl a kožedělný
průmysl, cukr a další
renského
průmyslu.
RUČNÍ VAZANÍ KNIH
d r u h y kubánského zboží.
Pochopitelnější by byČeské
knihařství
ČSSR pošle na K u b u
la radost strojvedoucí30.4. Generál Challe, jedi- souzen pro špionáž ve
ho Balažoviče, "která by- další kulturní, p e d a g o - ný z vůdců francouzské re- prospěch SSSR státní..zagické
delegace
v
z
á
j
m
u
la v Ústí n a d Labem vívoluce v Alžíru, který se městnanec George Blake
16 Brunning St., ST, HILDA, Víc.
dostal před soud, vypoví- na 42 let.
tána nejen místním roz- sblížení obou n á r o d ů .
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
Všechno lhaní však dá. že důstojníci americ- — V Laosu zastavily obě
hlasem, ale zároveň zpráké armády nabídli po- strany palbu a připravují
v sobotu po Celý den.
vou, že byla rozdrcena nezastře skutečnost: vše- vstalcům podporu.
se na vyjednávání.
chen kubánský cukr ne- — Konference konžských 5. 5. Američané vystřelili
intervence na K u b ě " .
může zaplatit za branné státníků zmocnila presi- s úspěchem do výše téměř
Snad srojvedoudí Bainvestice, které přes po- denta Kasavubu, aby pod- 200 km raketu s letcem A.
nikl potřebné kroky k tolažovič skutečně dopravykování o blokádě na mu, aby se provincie Ka~ Sheparaem.
voval leninské výrobky
Kubu pravidelně dochá- tanga dostala pod správu 8. 5. V Oslu byla zahájena
konference
zahraničních
Škodovky po jejich cesústřední vlády. Katanž- ministrů NATO.
zejí.
tě z ČSSR na K u b u .
ký president Tšombe, kte- — Do Laosu přibyla meziAniž to vysvětlí skuPROČ SE N E S M Ě J Í , PROČ U V A Ž U J Í ?
Československá vláda tečnost, že v Castrových rý z konference odešel, národní komise, jejímž
byl zatčen a bude souzen úkolem je dohlížet na dose zabývala kubánskou letkách nelétali českoslo- pro velezradu.
V sobotu (15. dubna tr. - pr.) ráno, snad jako
situací ve své schůzi 22. venští kulturní, zdravotní 1. 5. Hlavním předmětem držování podmínek přízačátek tohoto nebývalého pokroku (o němž
měří.
májových oslav v Moskvě
dubna a rozhodla se za- a yýchovní
mluvil president Kennedy na zasedání Organiodborníci a v satelitních státech byl 9.5. Před hamburským
sypat K u b u rohem h o j - kteří p u t u j í sem a tam
soudem se uchází o majezace amerických států - pr.) , napadlo několik
nedávný úspěšný let ma- tek bývalé ruské carské
nosti.
amerických letadel s kubánskými poznávacími
mezi K u b o u a ČSSR jora Gagarina.
rodiny paní Andersonová,
znaky některá kubánská města bombami a rav houfech.
vrh 3. 5. V Londýně byl od- která o sobě tvrdí, že je
Roh hojnosti
ketami. K invasi, kterou podle americké termiAnastazie Románová, jeByla při tom "vedena
diný člen carské rodiny,
nologie provedli proticastrovští Kubánci, a s
.který přežil bolševický
snahou přispět k rozvoji
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
kterou prý U S A nemají nic společného. N á š
masakr.
n á r o d n í h o hospodářství
stálý zpravodaj v New Yorku nám poslal teleA.A. I N V I S I B L E M E N D I N G S E R V I C E
10. 5. Charles R. Swart byl
Kubánské republiky a
gram, v němž říká, že samotní Američané se
D. G. Lupínková
zvolen prvním presidenpomoci mu při odstraňotem Jižní Afriky.
tomuto pokrytectví smějí.
393 GEORGE ST., SYDNEY
— V Tokiu byl zatčen
vání následků h o s p o d á ř Telefon
BX
2316
My se nesmějeme, ale uvažujeme takto: Dejmuž pro pc-kus o atentát
ské blokády". .
me tomu, že na naší západní hranici by chtěli
na ministerského předsedu
Pia jato Ikedu.
ČSSR v y b u d u j e
na
zaútočit naši emigranti pod osobním vedením
11. 5. Západoněmecký miK
u
b
ě
závod
na
výrobu
Petra Zenkla. Copak by to mohli provést sami?
VŽDY
CHUTNÁ
JÍDLA
nistr spravedlnosti prbtraktorů, nákladních auTa hrstka deklasovaných živlů a emigrantských
vzorná obsluha.
—
milé prostředí
hlásii, že bývalý Hitlerův
tomobilů, motorů.
byrokratů? Musel by být někdo, kdo by jim
pobočník Martiq. Bormann
vtiskl do ruky zbraň a kdo by jim dal povel! A
je pravděpodobně živ v
ČSSR poskytne K u b ě
Jižní Americe.
ten povel by byl nadevší pochybnost vydán nejpotřebnou materiální a
majitelé Pepa Strejc Sč Jarda Polívka
12. 5. V Ženevě byla za
dřív v angličtině! Právě to se stalo dnes ráno
technickou pomoc p r o
přítomnosti zástupců 14
Pennys Lane na kubánském p o b ř e ž í . . .
zajištění a rozvoj těžby
národů zahájena konfeKINGS CROSS — S Y D N E Y
a zpracování barevných
Pražský rozhlas 17. dubna 1961
rence. která se zabývá
kovů.
lacskou otázkou.

ZE DNE NA DEN

MARIA BOOKBINDING

Naše rovy
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Květnových oslav v
ČSSR účastní se letos odborářské delegace ze 16
evropských zemí. Afrika
bude zastoupena 12 delegacemi, Latinská Amerika
9 a Asie rovněž 9 delegacemi.
— Práce z 23. dubna uveřejnila manifest Světové
odborové
federace,
ve
kterém se praví: "Letošní
1. m á j . . . budete oslavovat v době, kdy hluboké
a .trvalé změny zajišťuji
nepopiratelné
vítězství
mírových sil i úplné a definitivní osvobození dělnické t ř í d y . . . "
— Svaz čs. - sovětského
přátelství posílá do SSSR
delegaci čtyř lékařů, aby
studovala materiál pro akci "Úspěch sovětské lékařské vědy". Účastníci
zájezdu: dr. Z. Halašková,
dr. Š. Benedikt, dr. A. Kučera a dr. O. Šmahel.
— Koncem dubna byla v
ČSŠR delegace výkonného
výboru KS Velké Británie.
Členy britské delegace byli: gen. tajemník J. Golan,
členové výboru
Wainw r i g h f a Ramelson. Společné komuniké KSČ a
KSVB praví, že obě strany budou společně bojovat za mír, proti západoněmeckému revanšismu a
pro boj národů celého
světa za nezávislost a proti kolonialismu. Komuniké
odsoudilo puč francouzských. generálů a americký útok na Kubu.
— Antonín Novotný zaslal Osvaldovi Torrezovi,
presidentu Kubánské republiky, blahopřejný telegram k "vítězství proti
žoldácké invazi zorganizované severoamerickým imperialismem". Novotný také gratuloval v Sierra
Leone a v Togu, kde také /nabízel "všestranný
rozvoj přátelských styků"'.
— Ve výstavTLÍm pavilónu
na Národní třídě v Praze
byla
otevřena
výstava
"Revoluční Kuba". Úvodní slovo při zahájení výstavy pronesl akademik J .
Macek.
— Do ČSSR přijel nový

francouzský
velvyslanec
L. Ch. Chancel.
—- Ministr školství F. Kahuda odletěl v čele kulturní delegace na Cejlon.
— Čeští herci slavili jubilea: členové činohry pražského Národního divadla
Rudolf Deyl st. (85 let),
Václav Vydra st. (85 let),
"král komiků" Vlasta Burian (70 let). Sedmdesátky se také dožil sportovní
redaktor Josef Laufer.
— Antonín Novotný a náměstek předsedy vlády J .
Dolanský přijali delegaci
východoněmecké sněmovny, na jejíž počest pořádal
předseda Národního shromáždění
Z. Fierlinger
slavnostní
recepci
ve
Valdštejnském paláci v
Praze. '
— Podle zprávy Státního
ústavu statistického vydává se v ČSSR 21 deníků,
257 čtrnáctideníků, 434
týdeníků, 351 měsíčníků.
Celkový počet nákladů se
zvýšil proti roku 1959 o
9.1 %.
— V Praze se konalo rozšířené plenární zasedání
ÚV Čs. svazu mládeže,
kterého se účastnili tajemník ÚV KSČ V. K r a tina a ministr zemědělství
L. Štrougal. Hlavní referát měl tajemník ČSM
Vlastimil Brůha, který
oznámil, že "v zemědělské výrobě pracuje už
160.000 mladých lidí".
— V Bratislavě bylo zahájeno dvoudenní celostátní mírové shromáždění
představitelů církví sdružených v hnutí křesťanská
mírové konference. Zastoupeny byly české a slovenské protestantské církve, církev československá,
čs. unítáři a adventisté. Ti
všichni svorně "vyjádřili
radost nad vítězstvím kubánského lidu nad agresory''.
— Delegace Komunistické
strahy Indonésie, vedená
předsedou strany Aiaitou.
-přátelsky besedovala" s
Antonínem Novotným a
tajemníkem KSČ V. Kouckým.
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"To chce

kliď'

Rudý režim proti
rudému komisařovi

— Tragedie na Kubě také
vyvolala rozhořčení plenárního zasedání Čs. strany lidové, které jinak mělo "vysokou úroveň",jak
je zhodnotil předseda V.
Červený. Jedinou výjimRudý komisař, kterého československá veřejnost dnes dost nechápe, má
kou byl Josef Plojhar, který v Lidové demokracii úplně čistý kádrovní list. Potvrdil to alespoň nedávno komunistický literární
pocítil
"mocnou
vlnu estét Jan Štern v pražském rozhlase: "A jak známo, do řad Rudé armády
spravedlivého , rozhořčenepřivedla Haška nějaká flegmatická letora^ ale válšnivá touha po sociální
ní".
s p r a v e d l n o s t i . . . " T u je to černé na bílém. Sociální revolucionář, ale jeho
— Pracovníci
šlechtitelské a semenářské stanice duch je prý nepochopen národem, pro který psal. Jan Štern dokonce zav Turnově vynalezli no- nechal takovou historickou připomínku, která svědčí o tom, "že duch dobrého
vou krmnou plodinu. Je vojáka Švejka stále pochoduje: "Svého času měli v jedné kanceláři u Poto kříženec krmné bruk- zemních staveb v Plzni nade dveřmi krasopisně napsáno: Když jsou nervy,
ve a krmné kapusty. Obsahuje poměrně hodně tak je všechno legrace! Oni tam ovšem místo slova legrace napsali něco
údernějšího, ale smysl byl t e n t ý ž . . . "
bílkovin a nemrzne.
Je-li pravda to, co by"Tří slova s 'více či
Kdo to podporuje
— Zemědělské noviny oznámily, že loni na pod- lo dovoleno říci Janu méně zdařilým obrázPražská K u l t u r a 1961
zim zůstalo neoseto přes Sternovi v pražském roz- kem. Švejk se zdviženým
se pak p t á :
100.000 hektarů,
které
měly být osety ozimový- hlase. byl Jaroslav H a - ukazováčkem káže. O " S n a d nějací zneuznami chlebovinami. Celko- šek jenom předchůdcem brací se buď přímo k
vá plocha plánované o- jugoslávského Milovana publiku, nebo k nějaké- ní talenti obcházejí socialistické instituce a rozsevné plochy je ve skuteč- Džilase, který si kroutil
mu strejci.
nosti o 50.000 hektarů
sévají plody svého ducha
svůj žalář pro
. . vášmenší.
nivou touhu po sociální N e b o má vedle sebe po- po naších vlastech. S n a d
— Do SSSR odletěli stu- spravedlnosti . .
losvlečenou slečnu. Nebo to m a l u j í sami prodavadovat otázky plánování
drží kalhoty v hrsti. N e - či, vrátní, číšníci, kuchatajemník ÚV KSČ A. DubŠvejkovský maxim
ři, šoféři a vedoucí. T ř i
ček, krajský tajemník _Sebo dokonce sedí na latJan Stern dnes tvrdí, ríně. T o už záleží na po- slova a obrázek jsou k o veromoravského k r a j e D.
Kolder, referent ÚV KSČ že si švejkovský ma-r-ira
pím a štítem. Prosím vás,
J. Piller a 7 dalších od- začal přisvojovat "sosák, jetí, na uměleckém zpra- jen se nerozčilujte, stejně
cování, na míře vkusu_ i,
borníků plánování.
je to zbytečné, nestěžujte
maloměšťák, člověk, kte— V červnu se budou v rý hledá mravní alibi pr» ehm, na smělosti.
si, stejně to nikam nevePraze konat "Dny přátelde,
je to marné, je to
svou
lhostejnost.
.
Záleží
na
důrazu
ství čs. a afrického lidu".
složité, je to těžké. ProsJejich úkolem bude "přiMladá fronta (citovaA pod obrázkem ona tě a d o b ř e : chce to klid."
blížit čs. lidu africké ze- ná v H D 7 . - X I . ) říká,
mě". Od 26. června do 2.
tř£ slova, stále stejná, s
Dostali jsme jeden tačervence přijede do. ČSSR že "kdekdo ho (obrá- jedním nebo dvěma vykový obrázek. Bylo to
řada afrických kulturních zek Švejka "To chce
křičníky. Podle toho, jak
delegací.
v docela
nenápadném
kliď' - pr.) nosí v náse na ně klade důraz!
dopise, ve kterém odesí— Na .6 let žaláře byl od- prsní tašce, má" ho pod
N i k d o nikoho nevybi- latel sděloval, že všichni
souzen bývalý pražský pultem v kanceláři, na
klenotník Josef
Ritter, zdi v dílně, na prodavač- z d , nikdo se neusnášel, jsou zdraví a všechno je
který prý zatajil 3 kg zlaale všude se náhle našli v pořádku. Přiložen ..byl
tých šperků, slitků zlata a ském pultu - . D o m n í lidé, kterým se tenhle obrázek dobrého vojáka
vá
se
opravdu
J
an
Štern.
nepřihlásil zbytek svých
zásob ke zdanění.
že na těchto místech, kde báječný nápad zalíbil, a s natištěným heslem, na
— Ve
Smetanově
síni je dobrý voják Švejk ot- kteří nemeškali vystavit d r u h é straně byla pozpražského Obecního dorr.u ctíván, najde . sosáky a na nápadném místě své n á m k a : "Až na další,
se konala oslava 91. výročí maloměšťáky?
filosofické krédo."
tohle musí stačit".
narozenin V. I. Lenina. ÚZ a t í m to stačí.
Pražský časopis KnlA aby bylo jasno, kde
ěastmlí se: li. Barák, J.
vm/FEC
Hendrych, J . Dolanslý. V. niia 1961 věnoval lidové se podle Jana Šterna, vyKopecký. A Novotný. O. akci T o chce klid" c e l / skytli "šosáci a maloměš
S:.-r.ůr.ei.. i... Jankov-ccvá.
D r . Felicia
V. Koucký, V. Kratina, A_ sícůpek, z něhož, bohu- ťácf' v překvapivém poč
Krček, J. Němec a různi žel. můžeme citovat je- tu, protože si nemyslíme
BRUNTONOVÁ
jiní proletáři.
FEC/Č nom zkrácené:
že by vyvěšení těchto ve- MUDr. (Československo)
lezrádných obrázků moh-; M. B. B. S.
(Melbourne)
lo být dílem agentů ci
opět zahájila praksi:
222, Barkly St.,
zích mocností:
ST.
HILDA, Vic.
"V obchodech, v zeli
po 8. hod. ve.černí
zasmušilého činžáku, b / do své vily v '^pražské
nářství i Pramenu, v res144 Nepean Highway
vládní čtvrti", c / do ponurého sklepem neznámo
tauracích, hotelích i výGARDENVALE
kam. (Nehodící se škrtněte.)"
čepech, v závodních jí- tel. X J 1872 - XM 2467
"Sám omámen vlastní ničemnosti" přiznal se
delnách, školách, v doChoroby vnitřní,
Hanuš jenom k vině toho druhého: "Aby tapravních prostředcích, v
ženské a dětské
jemné drogy, nacpané a napíchané horem dolem
kancelářích i dílnách. ."
do těla mého nešťastného hosta lépe účinkovaly,
donutil jsem ho hypnózou k vypití láhve bílého
DOVOLENÁ
V
H O R Á.C.H
vína a téměř poloviny láhve lublaňské slivov z i m ě
v l é t ě
vice, kteréžto osvěžující nápoje si dokonce s sebtiu přinesl v aktovce. Účinek drog se pak dostavil s krutou neúprosností. Nebohý legát začal červenat, svlékl si jsako, zpíval, pronášel
Thredbo Alpine Village, Snowy Mountains
projevy hodné feldkuráta Katze blahé paměti
1.200 m nad mořem
a závěrem učinil na koberec totéž, co Katz, ve322 mil ze Sydney, 332 mil z Melbourne
zený Švejkem v noci domů, na podlahu drožky.
Letadlem do Coomy, pak autobusem nebo autem
Poté se do svého díla položil, prohlásil, že není
V zimě lyžaření s použitím nejdelšího
dogmatista, a ztvrdnul."
horského výtahu v Austrálii
V létě jedinečné chytání pstruhů v řekách
Aby nám někteří vlídní čtenáři nevyčítali
a jezerech
nepevnou linii H D , tvrdíme, že v tom byly
Veškeré pohodlí a příjemné prostředí nabízejí
drogy, ať si Hanuš aféru zlehčuje jak chce.
Saša a Karel Nekvapilovi
Ještě jsme nepotkali nedogmatického JugoslávThredbo via Jindabyne, N S W .
ce, na kterého by bylo taková kapka za normálTelefon Crackenback P . O. 16
ních poměrů moc.

Z HISTORIE SLOVANSKÉ DRUŽBY
V minulém čísle Hlasu domova se mohli čte»
náři dočíst o záhadném případu porušení diplomotického postavem jugoslávského diplomata československým spisovatelem. Ten jeden
se jmenoval Živojin Bulat a ten druhý Pavel
(ne František, jak bylo mylně hlášeno) Hanuš.
Podle zpráv z Prahy se zdá, že se ani jeden,
ani druhý na osudnou sedánku v rámci slovanské družby zvlášť nepamatujíc Jeden druh tvrdí,
že to způsobily drogy, druhý, že výbušná směs,
skládající se z láhve bílého vína a půl láhve
lublaňské slivovice.
Pavel Hanuš totiiž napsal 22. dubna ťr. pro
Rudé právo haškovskou humoresku "Zpověď
zlosyna", ve které vylíčil celou veselici, která
částečně rozvrátila československo - jugoslávské
styky.
Jugoslávská tisková kancelář Tanjug prý.
ohlásila, že Hanuš "za velice tajemných okolností" vylákal Bulata do svého bytu, omámil ho
a vydal na pospas jemným pátracím methodám
politické policie.
Hanuš se ohrazuje, že pouze "vylákal akre«
ditovanou oběť a / do svého bytu v pátém patře

Sasha's Lodge
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Komunismus

BIŽUTERII, SVETRY,

PUNČOCHY,

V L N U N A PLETENÍ, HRAČKY,
MÓDNÍ

ČASOPISY

nejlépe nakoupíte v českém -obchodě

Ladies Boutique
120 Gardenvale Rd., GARDENVALE, VIC.

Záběry z Č S S R
O NEVMĚŠOVANÍ UPŘÍMNĚ
Kdekdo ví, že mírové ; soužití předpokládá alespoň jedno: každá strana bude uznávat existenci druhé. Ale imperialismus nechce přistoupit ani na toto
minimum. Dává všemožně najevo, že mírové soužití zavazuje k ústupkům jenom naše z e m ě . . . N a še země se pokusila vysvětlit klidně a přívětivě, že
takový přístup k věci je mylný logicky i historicky,
V rozhovorech s' Macmillanem, Eisenhowerem, de
Gaullem řekl soudruh Chruščov v mnoha různých
slovech, že mír není jen naší věcí, že jej nelze platit jen našimi koncesemi, a že nikdy nebudeme kupovat mírové soužití za cenu socialismu.
V Paříži dostal odpověď: od nich nechť nikdo
nečeká omluvy za provokace, ani ústupky v otázce
Berlína, či mírové, smlouvy s Německem, ani rozumné návrhy na odzbrojení. Nuže, poučili jsme se.
Nastalo-li nové údobí, není to' naší viriou. Nikdo nám
nemůže mít za zlé, že jsme počali hovořit trochu
jiným tónem. Máme-li být zcela upřímní: nezbylo
než naléhat, p ř i t l a č i t . . .
Magazín Literárních novin, prosinec 1960
NEPŘÍMÁ KRITIKA J. V. STALINA
Cesta k československému kontextu literatury. . .
nemůže vést přes vnější, formální splývání, jak o
to násilně usilovali zástupci čechoslovakismu, ale
přes nový obsah literatury . . . Bylo třeba zdůraznit
proto, jelikož se vyskytly i takové názory, které
chtěly vidět proces sbližování i v tom, aby se vytvořil
přiměřeně k ekonomickému vyrovnání společný československý i jazyk . . . Bylo třeba vysvětlit, že marxisté, vycházejíce z chápání národa jako kategorie
podléhající vývoji a ze studia jednotlivých kultur
a jazyků, netvrdí, že k< integraci nedojde v tomto
směru. O těchto otázkách se už mnoho diskutovalo
v minulosti v souvislostí s dílem J. V. Stalina "O
marxismu a jazykovědě". Zároveň však třeba vysvětlit, že integrace je možná jako vyšší vývojový stupeň
jen za cenu všestranného vyžití, paralelně s rozkvětem národních kultur.
Předvoj, 9. března 1961
ČEHO JE MOC, TOHO JE PŘÍLIŠ
Nedávno jsem jel z ¡práce se svým přítelem • • •
Zeptal jsem se, jak pracuje Svaz mládeže u nich v
dílně. Zarazil se a pak mne odbyl: "Já si známky
platím, a to ostatní mne nebaví." Když jsem byl
zvědav, co myslí tím "ostatním", řekl již mírnějším
tónem: "No přece schůze a besedy." A hned pokračoval: "Víš, měli jsme nedávno přednášku o vzniku
Komsomolu. Předseda měl referát na půldruhé hodiny a potom ještě vyprávěl člen bývalého Komsomolů. Tak beseda trvala celkem dvě a půl hodiny.
My, kteří jsme měli ranní šichtu, chtěli jsme jít
domů, ostatní zase chtěli jít dělat. A navíc jsme
tohle, slyšeli již. ve škole, potom na učilišti a ještě
teď zase na p ř e d n á š c e . . . "
. Večerní Praha, 25. března 1961
NEDĚLIČKA, NEDĚLE!
Zakládání kompostů na Kolínsku se mnoho nedaří.
Od začátku roku bylo založeno jen 19.761 krychlových metrů, to je pouhých 6.2% celoročního plánu.
Úkol z okresní konference KSČ je 6 ' krychlových
metrů na každý hektar a volá po mnohém radikálnějších opatřeních. Určitým přínoseřn -„byla nedělní
směna, při které založili 4.500 krychlových metrů
nových k o m p o s t ů . . . Velký kus založené práce vykonali zejména svazáci. Dvacet družstev zůstalo stranou a pokusí se . dohonit zpoždění v nastávající neděli, kdy budou směny pokračovat.
Zemědělské noviny, 2. dubna 1961
CHULIGÁNI VE ZKRATCE
Domovní důvěrnice: "Kdo je chuligán? Chuligán
j e , t e n kluk z třetího patra v těch katích se cvočkama
a v tý strakatý košili."
Z rozhovoru na nároží: "Ten Řeřábkovic, to váni
povídátm, to je strašnej chuligán. Roknroul a jiný
bláznoviny u něj panujou."
Třídní učitelka: "V naší třídě, soudruzi rodiče, se
povážlivě rozmáhá chulígánství. Děti mluví hrubé,
děvčata nosí barevné punčochy. Chlapci čtou pod
lavicí detektivky a řoclokapsy. Upozorňuji vás, že
ředitelství školy bude napříště každý takový projev
chuíigánství exemplárně t r e s t a t . . . " .
Literární noviny, 8. dubna 1961

na

Kub ě

CASTRO SI, COMUNISMO NO
N e jenom komunisté se domnívají, že je Castro Červená Karkulka, na niž číhá za každým stromem
zlý. americký vlk. Lidi toho názoru najdeme na. všech stranách, dokonce i mezi uprchlíky před komunismem. Jedni tomu věří z prachobyčejného antiamerikanismu, jiní proto, že patří k tomu druhu
"liberálů", kteří profanují pojem "liberál", a ještě jiní prostě proto, že dosud úplně nevybředli ze své
marxistické minulosti. .
Všichni tihle lidé však docela pravdivě popřou, že jsou komůnisti. "Castro si, comunismo no,"
byla by jejich odpověď, kdyby chtěli své smýšlení vyjádřit ve zkratce po vzoru některých demonstrantů v ulicích Havany.
N e j d e o komunisty. Jde o komunistické kavk y a komunistické souputníky, kteří rozumějí liberalismem liberalismus vůči sebehroznějšímu komu nistickémú zločinu, ale kteří mají vždycky po ruce
velký klacek na každý skutečný nebo imaginární přestupek Spojených států. O své pošetilosti nemají
zřejmě ani potuchy. Jinak by si musili uvědomit, že je "Castro si" a "comunismo no" velký nesmysl,
protože Castro na Kubě znamená komunismus na Kubě.
. —Castro nebyl komunista v době, kdy ohrožoval
z h o r "Batistův diktátorský režim. Guevara byl.
Castro neměl ponětí o
komunistické technice v
upevňování "revoluční"
moci. Guevara měl. Castro nemá ani zdaleka mozek na to, aby zvládl problémy
komunistického
nebo kteréhokoliv. jiného
státu. Guevara má.
Proto se nevyhnutelné
musilo
stát
skutkem.
Schopný Guevarův mozek spolu se starými kubánskými komunisty Rocou, Rodriguezem a M a rinellem nakonec dostali
celkem naivního " n á r o d ního h r d i n u " do posice,
v níž už jeho revoluční
hnutí nelze rozeznat od
komunistické strany K u by, která si říká Partido
socialista popular.

pravděpodobně
jenom
asi dva měsíce před konečnou Batistovou porážkou, a jejich počáteční
spolupráce se neobešla
bez řády třenic. T y časy
však už jsou dávno pryč.
N i k d o netvrdí, že byl
Castro komunista od narození. N a tom teď konečně nezáleží a nezáleží
ani na.tom, jestli je Castro komunista dnes. D ů ležité je jenom jedno že'sí teď komunisté dělají s Castrem, co chtějí,
bez ohledu na to, má-li
v kapse legitimaci k u b á n ské Partido socialista p o pular nebo nemá.
S

ideologií

obviněného z p a r t a j n í řem: " C o by se s námi,
herese než
n á r o d n í h o hochu, stalo", řekl, "kdyhrdinu.
by nám Chruščov neV rozhovoru s dopiso- poslal olej, kdyby nevatelem italského k o m u - koupil náš cukr, kdyby
neposlali
nistického časopisu 1' U - Čechoslováci
nita např. řekr~o komu- zbraně, abychom se m o h nistické straně
K u b y : li bránit, kdyby nám ne" J e to jediná kubánská poslali stroje, n á h r a d n í
strana, která vždycky jas- součástky a techniky. .?'"
ně hlásala nutnost radikální změny sociálních
poměrů. J e také pravda,
že komunisté n a p ř e d mně
a nám rebelům nedůvěřovali. Byla to oprávněná nedůvěra, byl to ideologicky i politicky správný postoj. Komunisté byli oprávněně nedůvěřiví,
protože my ze Sierry,
vůdci i partyzáni, byli
jsme p o ř á d ještě, přes
marxistické školení, plni
maloburžoazních' předsudků a chyb . . ."

Castrova slova by m ě la stačit, ale ještě jasn ě j i to řekl nedávno kubánský vyslanec v SSSR:
"Kubánská revoluce je
věrná komunismu. M y a
komunisté p o c h o d u j e m e
ruku v ruce. Historikové
zítřka vysvětlí, jak se z
Kubánců stali komunisté,
a my uvidíme, jak se
stanou komunisty lidé
latinské Ameriky . . ."

J e o tom dost důkazů.
Castro je n á r a m n ě odCastro, který
právě
vážný ve svém vztahu k
při " m á j o v é p a r á d ě " v
"místní reakci" a pozůsH a v a n ě otevřeně p r o h l á tatkům "Batistovy banSvou vděčnost k o m u - sil, že Kuba patří do kody".
Bez ideologie
V e svém vztahu ke k u - nistickému bloku v y j á d - munistického bloku, neřekl vůbec nic nového.
Situace nebyla vždyc- bánské straně' však při- řil Castro v rozhovoru
s
týmž
italským
noviná(Pokračování na str. 6.)
ky taková. Byly doby, pomíná více komunistu
kdy Castro trval ha tom,
Propagační turné majora J. A. Gagarina
že je kubánská revoluct
jakékoliv ideologii nadřazena.
V té době ovšem jest;"
komunisté
obviňoval
Castra z maloburžoasníh o pučismu a nebylo tomu tenkrát tak dávno
co byl. pro ně Batista
"ideál l i d ů a muž, který
ztělesňoval svaté ideály
nové Kuby".
J a k vidět, komunisté s
s Castrem nepadli rov
nou do náruče. P r á v ě
naopak, jednání mezi nimi a Castrem začala prý

Kosmonaut v Praze

Sovětský kosmonaut major Gagarin přijel do Prahy 28. dubna. Na ruzyňském
letišti byla velká tlačenice. Jménem strany a vlády vítali oslavence: Fierlinger
za Národní shromáždění, Kopecký, Koueký, Krček, Plojhar, Neumann, David,
Lomský, Zupka za odbory, A. Svoboda za Pražany a generál L. Svoboda taky
za někoho.
Gagarin projel "trium- ň ů a tady ie milión srdcí společnost je "průzkum
fálně" Prahou a zavítal, ďo a' v celém Československu kosmického prostoru nazávodů CKĎ Stalingnd několik miliónů srdcí s opak nedílnou součástí jeve Vysočanech. Byl s ním vyšší teplotou 36.8 stup- jího růstu a rozkvětu, nesovětský vyslanec Zimja- ně".
boť meziplanetární lety
nin.
Gagarin se také zúčast- jsou spjaty s dosažením
V ' Kolbence
Gagarin nil slavnostního předsta- nej vyšších forem produkprozradil, že "v Českoslo- vení v Tylově divadle, tivity práce . . . "
vensku ie tepleji než ve kde seděl v presidentské •.Neprohádáme, že už
začali v Československu
vesmíru, protože ve ves- lóži s Novotným.
míru je v : kabině 20 stupHrála se Arbuzova "Ir- sepisovat nové pracovní
kutská historie", " kterou závazky na počest sovětzahajovalo turné po ČSSR ského vítězství.
ZLOBÍ VÁS OČI?
moskevské Vachtangovovo
Práce také odhalila, že
divadlo.
"překročení hranic Země
Bolí Vás hlava?
Představení přihlíželi ta- pochopitelně zapůsobí i na
Noste brýle od O P T A !
člověka.
ké J. Hendrych, V. Ko- duševní život
pecký, V. David, Z. Nejed- Pomůže mu nejen daleko
lý. Vachtangovcevítal mi- rychleii se- zbavovat náboženských
přežitků
a
nistr Kahuda.
. A zatím Co oslavy byly představ . . .
Bude možno zajistit liv proudu, začaly pražské
Gapitol House, 109 Swanston St.
dem. aby se mohli věnonoviny
odhalovat
čtenáM E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
' řům nevábné důsledky vat více poznávání sebe
Telefon: 63 2231
"sovětského dobytí ves- sama. Aby si lidstvo, osvoDODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
míru". Tak poznamenala jilo základy a zásady koVašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
pražská Práce, že v kapi- munistické morálky .. ."
v nutných, případech telegraficky . .
Brzo budeme asi svědky
talistických
zemích
je
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
"hlavním úkolem mezipla- lidových kursů kosmonaufirmy PLUMROSE dodáme rychle a. spolehlivě
netárních cest dobytí no- tiky se zvláštním zřetelem na komunistickou mového území."
Obstaráme za Vás placení cla
tp
Ale pro socialistickou rálku.
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Achille Gregor: Čtyři jedou za obzory. Mladá fronta Praha, 1960, cena Ksč 10.70

O SSSR bez byzantinismu

MOUCHA
Miroslav

Viktor od rána pořádal svá zavazadla a stále mu přebývalo něco, co se
už nikam nedalo uskladnit. Je pozoruhodné, že jednou otevřený kufr.nikdy
nž nepojme zpátky věcí, které v něm byly předtím. Cestoval jsem jednou
s mužem, který vyjel z Hlavního nádraží s dvěma kufry, z nichž jeden
na začátku cesty otevřel, aby jedl bublaninu. Když vystupoval, nejen že byl
nucen větší část bublaniny zanechat v kupé, ale ještě mu cestující obecenstvo okénkem podávalo věci, které zmatený muž nervózně řadil mezi dveře
nákladního vagónu na vedlejší koleji zrovna v okamžiku, ,kdy výpravčí dal
strojvůdci znamení k odjezdu, takže nákladní vlak se rozjel, muž začal utíkat
podle vagónu, áby nepřišel o věci, byl zadržen a předveden pro podezření,
že chce jet na černo nákladní soupravou, a mezitím mu někdo ukradl ty
dva kufry na peróně. Jediná útěcha, která cestujícímu zbývala, byla ta, že
zloděj přišel o věci, které nákladní vlak odvážel obráceným směrem do
neznáma. Onen muž zahořkl proti bublanině a také už nikdy neotevřel kufr
ve vlaku. Ta - nakousnutá bublanina byla pak nalezena na konečné stanici
ve Svobodě nad Úpou, odevzdána v nádražní úschovně, předána do skladiště nalezených věcí a po třech letech odevzdána majiteli.
"Čtyři jedou za obzory", str. 63
P ř í p a d s bublaninou
nemá ovšem se Sovětským svazem a cestou
čtyř
československých
badatelů nic společného.
Vybrali jsme tuto pasáž
jako typickou ukázku,
jak československý h u morista musí humořit,
aby cokoli o Sovětském
svazu bylo přijatelné také československé čtenářské obci.
Humorista
Achille
Gregor podnikl n a m á h a vý zájezd do Sovětského
svazu (viz H D 8 -^XI,
sr. 1) ve společnosti Viktora, Erika a Oty, což
silně naznačuje, že podnikl tuto veledůležitou
cestu ve společnosti "kosmopolitních, v našěm ná-

rodě nikdy nezakořeniv- je laureátem, O t a se stal
ších živlů", jak říkával nositelem jízdního řádu,
tatík Gottwald.
v ' němž neustále listoval . . ."
Erik a Ota byli duševJ í z d a do SSSR byla
ní pracovníci, neboť, jak
napsal Achille Gregor, zahájena zcela patřičně,
"oba zajásali, když nás neboť ještě před odjezspatřili, neboť postřehli dem vlaku z pražského
láhev vodky, kterou jsem nádraží " V i k t o r poznaměl v kapse pro p ř í p a d menal, abychom si uvěúleku, kdybychom
se domili, že jsme inženýři
srazili. N a b í d l i nám mís- lidských duší, a neblbli."
ta a svou společnost, což Fráze o inženýrech lidoboje jsme přijali, neboť ských duší je zvlášť drase ukázalo, že jsou rov- h á všem redaktorům Runěž v h o d n ě
vybavení d é h o práva, kteří z ní
proti následkům leknu- vydrželi žít skoro deset
tí". Achille a_ Viktor m u - let.
seli tedy být kovanými
Achille Gregor a jeho
duševními
pracovníky, spolucestující viděli S o když byli přijati do par- větský svaz tak, jak vyty, neboť "zatím co Erik padá. Z celé knížky číši

RECEPT NA VRAŽDU
C. P. Donnel Jr.
Ve čtyřicítce nezapadala paní Chalonová do žádné
kategorie vražednic. Nebyla to ani Kleopatra ani
čarodějnice. Ale ani nějaká Minerva, rozhodl po bližším zkoumání. Její tváře měly broskvový pel osmnáctileté, a nebyla-li její postava zrovna královská,
byla za to rozhodně zajímavější.
"Dubonnet, pane inspektore?" Jak začal odpovídat,
chystala se mu nalít. Jeho zaváhání rozsvítilo ohníčky
obveselení v jejích očích. — "Děkuji". Mluvil-zbytečně ostře, neboť měl sám na sebe vztek. Paní Chalonová si dala nenucené záležet, aby se napila první,
jako by chtěla říci: "Vidíš, -inspektore Mirone, jsi
úplně v . bezpečí." Čistá práce. Nebo až moc čistá?
S pousmáním řekla: "Přišel jste kvůli tomu otrávení. mých manželů . . . " — "Madame !" Zase zaváhal,
zmaten. — "Vždyť už jste byl na prefektuře. Celý
Villefranche to ví." — Vpravil se do úředního klidu.
"Madame, přišel jsem požádat o povolení exhumace
Charlese Wessera, zemřelého v lednu 1939, a Etienna
Chalona, zemřelého v květnu 1946, aby mohla být
provedena chemická analysa jistých o r g á n ů . .. Odepřela jste seržantu Luchairovi z místní stanice toto
povolení Proč?" — "Luchaire je nezdvořák. Je odpudivý. Nemá formu. Odmítla jsem muže, nikoli zákon." Zvedla skleničku ke rtům. "Vám neodmítnu,
pane inspektore." Jeií oči byly téměř obdivné.
"Velmi mi lichotíte." — "Poněvadž." pokračovala
jemně, "jak znám methody pařížské policie, exhumace už byla tak jako tak provedena, analysa dokončena. Jste zmaten. Nenašel jste nic. A tak teď vy,
když jste začal pracovat na tomto případu, chcete
mne ocenit, poznat mou povahu, schopnost ovládání
se, a taky proto, abyste mne náhodou při řeči zavedl až tam, kde tušíte mou vinu."
Inspektor Miron se rychle rozhodl: otevřenost bude
nejlepší. "Máte zcela pravdu, madame. Do písmenka.
Ale když někdo ztratí dva manžele, oba starší, aje
ne zase tak staré, kteří oba zemrou na těžké zaží-

o d p o r k p r ů v o d c ů m , které obstarává sovětský I n tourist. Čtyři českoslovenští poutníci vždy nap ř e d zjistili, k a m ' j e vede
úřední jízdní řád, a p o tom "si dali pozor, aby
cestovali opačným směrem'.
V Kazani se například
sešli s T a t a r e m , který se
jmenoval J u n u s Chabibuluš, který byl se sovětskou a r m á d o u v Československu. Českoslovenští cestovatelé m u odvětili v tom smyslu, že n a
takové jméno má přiměřenou postavu. Spřátelili se velmi. Když výprava Čedoku opouštěla tatarské velkoměsto Kazan,
zanechali za sebou " j e d n o h o velkého d o j a t é h o
T a t a r a " . N a památku si
českoslovenští
poutníci
odvezli jedny noviny v
čuvašském jazyku, neboť
"těch tatarských přečetli
h o d n ě už doma".

Holub

Seděla na kmeni vrby,
pozorujíc
kus bitvy u Kreščáku,
řev,
supění,
sténání,
dupoty a pády.
Z a čtrnáctého útoku
francouzské jízdy
se spářila
s hnědookým mušákem
z Vendicourtu.
Třela si nožky
na rozpáraném koni,
přemýšlejíc
o nesmrtelnosti much.
S ulehčením usedla
na modrý jazyk
vévody z Clervaux.
Když padlo ticho
a jeaom šepot rozkladu
obcházel těla
a jenom
několik nohou a rukou
se ještě škubavě rvalo,
začala klást vejce
na jediné oko
Johanna Uhra,
zbrojmistra králova.

Lépe než deset politických k o m e n t á ř ů
však
osvětlí nesnáze, strachy a
A při tom ji sezobl rorýs
svízele československých
prchající
redaktorů
v zahraničí
z hořících Estrées.
historkaš s průvodcem cizinců v Samaře, který ve
svém o d b o r n é m výkladu
Čtyři poutníci ztrnuli: od Oty zazníval kovový
nenadále oznámil, že v "Chvíli bylo ticho. Z t u h - klapot, jak mu srdce
Samaře je hrozně rozší- li jsme, n i k d o z nás ne- tlouklo
o
cigártašku.
řen "americký klan".
promluvil. J e n směrem (Pokračování na str. 6.)

vací poruchy, každý z nich do dvou let po svatbě,
oba značně bohatí, takže zanechávají všechno vdově
. . . c h á p e t e ? " — "Samozřejmě. Chcete kompletní doznání, pane inspektore?" — "Když by vám to nevadilo, paní Chalonová." — "Mileráda vám vyhovím.
Rozumíte trochu kuchařskému umění, pane Mirone?"
— "Jsem z Paříže, madame." — "A lásky?" — "Řekl
jsem, že jsem z Paříže."
"Pak vám tedy mohu říci, že já, Hortensie Eugenie Villerois Wesser Chalonová jsem pomalu a chladnokrevně zavraždila mého prvního manžela, sedmapadesátiletého Charlese Wessera, a mého druhého
manžela, Etienna Chalona, který zemřel ve věku
šedesáti pěti let."
"Měla jste nepochybně nějakou pohnutku." Byl
to sen? Nebo šílenství?
"Wessera jsem si vzala, protože mne rodina přemluvila. Už jsem nebyla taky holčička. Pan Wesser.
jak jsem za dva týdny po svatbě poznala, byl prase,
neukojitelné prase. Sprosťák, pane
inspektore,
krkoun, křikloun, vydřiduch a pokrytec. Žrout a
špinavec, zkrátka měl všechny příznaky stárnutí, aniž
by získal jeho důstojnost a jemnost. A taky mél
slabý žaludek."
"A pan Chalon?" — "Byl starší, jako iá jsem byla
starší, když jsem si ho brala." — Inspektor poznamenal s mírnou ironií: "A měl taky slabý žaludek?"
— "Nepochybně. Řekněme, že měl slabou vůli. Možná
že ne takové zvíře jako Wesser. Možná, že byl horší,
protože znal příliš mnoho Němců. Proč se tak namáhali, abychom měli vždycky všechno neilepší, kdvž
na ulicích denně omdlévaly děti hladem? Možná, ze
jsem vražednice, pane inspektore, ale taky Francouzka. A proto jsem se rozhodla, že Chalon musí zemřít tak, jako' zemřel Wesser."
Zticha, aby nepřetrhl vlákno přiznání: "Jak, madame?" — Obrátila se a na tváři ií přeběhl úsměv.
"Znáte snad taková iídla jako Dindonneau Farci aux
Marrons? Nebo Tournedos Mascotte? Omelette en
Surprise a la Napolitaine, Potage Bagration Gras,
Aubergines a la Turcaue, Chaud-Froid de Cailles cn
Belle Vue, nebo . . . ?" — "Přestaňte, madame. Současně se topím v jídle a přitom šilhám hlady. Tak
bohatá jídla! Taková-..." — "Chtěl jste se dozvědět

mé methody, pane inspektore.- Vařila jsem tahle jídla a stovky jiných. A v každém z nich jsem skryla
kousek . . . "
Inspektor Miron s velkým úsilím dorazil třesoucí
se rukou Dubonnét. "Skryla jste tam kousek čeho,
madame?" — "Vždyť jste mne už vyšetřoval. Víte,
kdo byl -můj otec." — "Jean Marie Villerois, král
kuchařů, nedostižitelný žák nedostižitelného Escoffiera. Kdysi byl nazýván jediným důstojným nástupcem
Escoffiera." — "Ano, a než mi bylo dvaadvacet zrovna před tatínkovou smrtí - tatínek připustil, že
až na dušení omáček jsem se mu vyrovnala." —
"Velmi zajímavé. Máte moji úctu. Ale připustila jste.
že do každého jídla jste skryla kousek. . ."
Paní Chalonová se odvrátila. Má pěkná ramena.,
pas by neměl být zanedbáván, a boky stvořeny propotěchu. Sekla do prázdna: "Kousek mého umění.
Nic víc. Kousek umění Villeroise a Escoffiera. Jak
mohli muži jako Wesser a Chalon odolat? Třikrát,
čtyřikrát denně jsem jim vařila nejtěžší jídla, rozmanitě upravená. Nutila jsem je, aby se naprali k
prasknutí, prospali a cpali znova. A aby pili hodně
vína, aby se mohli víc cpát. Jak potom mohli v jejich věku žít?"
"A láska, madame? Odpusťte, ale vy jste se o ní
zmínila." — "Těžká strava povzbuzuje lásku - nebo
její imitaci. To, čemu oni říkali láska. Měli mne. Ani
jsem jim nebránila, aby měli různé přítelkyně. A
tak umřeli - pan Wesser v sedmapadesáti'a pan Chalon v pětašedesáti. To je všechno."
A bylo ticho. Inspektor Miron povstal prudce, že
se ulekla. Byla teď bledší. "Půjdete dnes večer se
mnou do Nice, madame." — "Na policii, pane inspektore?" — "Do kasina, madame. Šampaňské a hudba.
Musíme si víc promluvit!" .:— "Ale pane inspektore!"
— "Vyslechněte mne, madame. Jsem starý mládenec.
Je mi čtyřiačtyřicet. Dost pohledný, říkají. Něco
mám uloženo. Velký úlovek nejsem, ale přece jen ne
tak špatný." Zahleděl se jí hluboko do očí. "Já
chci umřít."
Vypjal ramena, zastrčil břicho, když po něm oči
paní Chalonové výmluvně přejížděly. "Můj reděpt,"
řekla paní Chalonová zamyšleně, "když se Užívá střídmě, není vždycky smrtící."
Přeložil jun
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levhé ceny

(Pokračování)
Po schodech teď sestupovala řada cestujících na
betonovou plochu letiště a mířila k přijímací hale;
kde již stály stolky, a za nimi bílí úředníci v pečlivě vyžehlených sněhobílých úborech - bílé košile,
bílé šortky, bílé ponožky po kolena - uniforma Evropana v tropech. Po hodjnách cesty, ztrávených v neprodyšně uzavřeném letadle, byl čerstvý vzduch osvěžující. Byl to příjemný, vlahý, vzduch,, v němž se
dala dobře rozpoznat silná ko.řenná, vůně - rostlin,
listí, kmenů stromů, trávy a vlahé hlíny.
Celní prohlídka byla formalitou. Otázky : máte střelné zbraně, rostliny, alkohol.' Rostliny podléhají zdravotním předpisům, střelně zbraně registraci, alkohol
clu. Mezitím byla přivezena naše zavazadla, domorodý personál je postavil do dlouhé řady. Každý z
cestujících vybral svoje vlastnictví, aniž se jej dotkla
ruka celníkova. Naše skupina státních zaměstnanců
se jaksi pudově oddělila od zbytku cestujících, aby
čekala na první příkazy. Zanedlouho .še skutečně objevil sympatický mladík,, který se projevil být průvodcem.
,
_
•
Zatím co jsme čekali na autobus, mohli jsme se jedině věnovat pozorování nového prostředí. Jackson
Aířport, letiště Portu Moresby, naprosto'neprozrazuje,
že by se nablízku skrývala nějaká větší osada. Na
obloze zatím vystoupilo- překvapivě rýchle slunce,
pocit svěžího vžduchu byl rychle vystřídán-jiným nepříjemným pocitem košile, která se vroucně lepí na
kůži. Rychle jšeiivshodil sako, ale bylo už pozdě. Košile byla už nasáklá jako stará houba.
Přijely pro nás dva autobusy. Náš průvodce nás rozdělil do dvou skupin podle místa ubytování. Nastupovali jsme v dobré náladě, kterou nemohl narušil
ani obětavý kytarista, který s několika ochotníky začal pět cestou srdceryvnou baladu o nešťastném
Tomu Dooleyovi, který, měl svěsit hlavu a nesvěsil,
protože ho v poslední sloce oběsili. Tato balada nalezla dokonce i ohlas v řadách hudbymilovného publika, á v následujících týdnech, které jsme my nováčkově musili" "ztráviť v-orientačním kurzu, stala
se hymnou celé naší třídy. Odrhli jsme ji častokrát.
Cesta vedla svěže zeleným krajem, lemovaným
skupinami stromů, křovinami a roztroušenými obydlími. Mezi bungalovy Evropanů bylo tu a tam vidět
chatrče domorodců, kolem nichž pobíhali vychrtlí psi
a slepice.. M ů j autobus zastavil před hotelem Boroko
v .převážně evropské osadě. Jak jsem později zjistil,
dopadl jsem s ubytovací otázkou lépe než ostatní
skupiny, které na tom byly s bytem hůře. Byli jsme
ubytováni v dvojicích. Mým spolubydlícím se stal
irský ošetřovatel, který se okamžitě začal těšit na
přislíbený odjezd do nemocnice ve vnitrozemí, kde
je -podnebí, v horách chladnější..
Sotva mi domorodí sluhové přinesli zavazadla,
chvátal jsem do umývárny, abych se zbavil potu, kter ý m jsem již solidně nasákl. Umývárna však byla
plná,-, poněvadž každý z nás měl bohužel týž nápad.
Trvalo lo. než jsem se.dostal na řadu. Po koupeli
jsem. se převlékl do "tropického", a poněvadž bylo
na ,oběd. ještě brzo, zabýval jsem se lokálním pozorováním z okna pokoje. Jako každý přistěhovalec
kdekoliv na světě jsem měl přirozeně okno do dvora.
Mohl jsem proto s účastí pozorovat prádelnu, před
níž několik černých zaměstnanců hotelu právě věšelo prostěradla a ubrusy. Před okny rostly dvě papávy,?. jejichž koruny - přetížené lákavými plody příjemně, zacláněly ve výhledu. V pozadí bylo jakž
takž vidět, nějaké, střechy bungalovů, potopených v

zeleni zahrad. A na příslušném obzoru se v dáli ztrácely v mlžném oparu siluety vnitrozemských pohoří.
NáS pokoj byl báječný: byl účelně zařízen, udržován ve vzorné čistotě početným štábem domorodých
sluhů, ale měl velkou nevýhodu: pro dva lidi byl
beznadějně malý. S našimi kufry na podlaze a s
našimi postavami v poloze svislé byl neobyvatelný.
Nejbezpečnější poloha byla na posteli. Naštěstí
však bylo gongem dáno znamení k obědu, a protože
jsem měl v plánu odjet do Portu Moresby hned po
jídle, pospíchal jsem do přízemní jídelny, abych neztrácel čas. Na rozdíl od hotelového pokoje byla jídelna vydatně větrána a vzduch byl v ní chladivý.
Mezi stolky nás očekávali domorodí číšníci. Bylo jich
asi deset. Každý z nich průměrně obsluhoval čtyři
až šěst hostů. .Po pás nazí, odění jenom v "rami",
což je pruh látky sahající od pasu po kolena, a bosí.
Ale působili velice úpravně, měli své rami vzorně
naškrobené a nažehlené. Hotel Boroko je ovšem nejmodernější a nejdražší hotel. Nás to však nerušilo,
protože my jsme platili jen pět liber týdně. Zbytek,
zapravila vláda.
O poledni se obloha zase zatáhla a začalo lehce
mžít. Neprozřetelně jsem si oblékl pršiplášť na cestu
do "Portu Moresby. Byla to užitečná. lekce, kterou
jsem už nikdy nepotřeboval zopakovat. Pršiplášť je
totiž pro svou neprodyšnost zcela nevýhodný pro
tropické klima. Před deštěm se má člověk chránit
buď deštníkem nebo statečně zmoknout, což je stále
přijatelnější, než si obléknout neprodyšný pršiplášť
a vykoupat se ve vlastním potu.
Čekal jsem s několika kolegy na autobus do Portu
Moresby skoro půl hodiny. Cesta sama trvala asi
dvacet minut. Vedla nejprve vzhůru k sedlu mezi
dvěma kopci, pak serpentinami na příkrých stráních
zarostlých bujnou vegetací dolů k pobřeží. Než jsme
,se dostali do vlastního města, projeli jsme dvěma
domorodými vesnicemi, které ' s e jmenují Badili a
Koki. Koki leží přímo na pobřeží, vyniká proslulým
domorodým trhem, který hlavně zavání shnilými rybami a. odpadky všeho druhu.
(Pokračování příště)

KRÁTCE Z EXILU
— Rafael Kubelík dirigoval X. koncert orchestru
bavorského rozhlasu
v
Mnichově. Po letních prázdninách se stane stálým
dirigentem tohoto orchestru.
— Dr.
L. B.
Foltinová
přednášela na Pítísburgské imiveriíě o čs. literatuře.
V Addis Ababě v Habeší zemřel čs. uprchlík Józei" Sabadka.
— Zápas Real Madrid - F.
C. Napoli soudcoval čs.
uprchlík Rudolf Šich.
— Na valné hromadě čs.
YMCA v Německu byl
zvolen tento výbor: předseda K. Marek, I. -místopředseda M. Horký, II.
místopř. J. Procházková,
sekretář dr. J. Měšťan,
kulturní referent Šimandl,
studentský inž. I. V. Brůža..
—Čs. novinář a básník
Lubor Zink se stal úvodníkářem velkého torontského listu "The Globe
and Mail".
— Čs. zahraniční ústav v
Chicagu vydal studii č. 4n á téma "Sovětská takti-

. P Ř I P R A V U J E T E
SE
N A
C E S T U ?
" LETADLEM — LODI — VLAKEM — AUTOBUSEM
tiáše 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 8833 - 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

ka a příležitost pro svobodný- svěť'.
— Generál
Č. Kudláček,
který žil od roku 1948 v
Paříži. se přestěhoval do
USA.
— Věra Fusková hraje v
Rittově filmu "Jovanka a
ostatní".
— Povídka Zdeňka Němečka "Xenia" vyšla v
Némecku ve sbírce "Milostné příhody
slovanských národů".
—: Jiří Tancibudek měl sólový koncert na hoboj na
melbournské státní televisní stanici.
— Hlavním předsedou pořadatelského výboru X.
sletu Americké obce sokolské je starosta AOS
Karel Prchal. Slet se bude
konat ve dnech 23. - 25.
června tr. v Chicagu. Podrobné informace o sletu
na adrese Sokola Chicago:
2345 S. Kedzie Avenue,
Chicago 23, 111., USA.

2. poschodí
6 A Elizabeth St.
Melbourne - City
Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objednávky také poštou

Castro si, comunismo no
(Pokračování se str. 4 )
Čas k přemýšlení
D l o u h o se spekulovalo
o tom, jestli se z Kuby
stane komunistická základna. T e ď by snad
mělo být po spekulacích,
protože už se z ní zřejmě stala.
Z té skutečnosti vyplývají nepříjemné otázky.
M o h o u si S p o j e n é státy
dovolit ignorovat existenci takové
základny
na svém p r a h u ? N e b o ,
lépe řečeno, může si její
existenci na p r a h u U S A
dovolit svobodný svěť?
Mohou
sí ji
dovolit
pseudoliberálové a antiameričtí pošetilci, kteří
nakonec přece jenom věří v demokracii?
Komunisté kdysi hájili uvnitř strany každé

svinstvo, kterého se d o pustili, vysvětlením, že
účel světí prostředky, a
že je všechno dovoleno,
jen aby byla zajištěna
bašta komunismu - S o větský svaz. J e možná
na čase, .aby svobodný
svět začal myslit p o d o b ně. N e snad,„ aby začal
věřit, že všechno je dovoleno, a že účel světí
prostředky. J e však n e j vyšší čas, aiby přestal
házet klacky p o d nohy . a
místo toho začal ze všech
sil
pomáhat
poslední
opravdové protiváze komunismu, která mu ještě
zbývá.
—kwDOPORUČTE
HLAS D O M O V A
svým přátelům

O SSSR
bez byzantinismu
(Pokračování

se

str. 5)

Hleděli jsme jeden na
d r u h é h o , s h o d n ě sužováni neodbytnou myšlenkou, že ten chlap tady je
agent - provokatér. Pák
jsme se vzchopili a promluvili všichni n a j e d n o u .
Řekli jsme mu, že s tím
nechceme nic mít, že
jsme nic neslyšeli, že
chceme ještě častokrát
jezdit za hranice, že nám
nemůže nic dokázat, aby
si dal pozor, že Ota je
domovní důvěrník a ať
mluví o tom, jaké tu mají počasí."
Naštěstí se pak vy-

světlilo,
že "americký
klan je ve všech ulicích
a v tropickém vedru zastírá chodníky blahodárn ý m stínem, protože je
to strom."
"Čtyři j e d o u za obzor y " je v poušti úředního
h u m o r u osvěžující oázou.
N a d svoji cenu humoristickou vyniká především
tím, že nám dává nahlédnout do myslí občanů socialismu, kteří sami nevědí, co se smí a nesmí
v mateřské zemi socialismu. Jak to pak m a j í vědět v nepřátelské cizině.

— V prosinci loňského roku zemřela nedaleko New
'vm
Yorku kdysi slavná česká
houslistka Josefína K r y lová - Whiteová, dcera nejTĚŽKOSTI KRAJANSKÉHO TISKU
slavnějšího českého kornetistv Bohumíra Kryla, kteChicagský "Katolík" vydal oběžník, v němž se
rý žije na odpočinku v praví: ". . . Přes všechno úsilí jsou celkové ztráty již
Chicagu.
takové, že musíme něco podniknout, abychom tisk
— Na valné hromadě Čs. udrželi při životě do dalších let. Vydávání novin
národního sdružení v Ka- s t o j í . . . v í c e než jednou tolik, než za noviny dostanadě. odbočky v Hamilto- neme na předplatném. Roční ztráta již jde do -mnoha
nu, byl zvolen tento vý- tisíc dolarů, ba přes desetitisíce dolarů . . . Opatství
bor: předseda B. Čech, sv. Prokopa, které vkládá tolik obětí a tisíců dolarů
místopř. K. Pavelka a F. dc- vydávání nov in, nemůže již všechny ztráty nahraBraun, jednatel K. Pavel- dit . . . Řeholní bratři pracují v tiskárně zdarma a
ka, pokladník J. Petřek, svou prací pomáhají tisk udržovat. . . Jediná moždále F. Novotný, M. Plzák, nost, která zbývá, ie, že jej budeme vydávat - jen
M. Čechová, J . Hanáček, jednou týdně (dosud dvakrát, p. r.) . . . Předplatné
však musíme nechat na nynější výši . . . "
Z. Zralá a L. Urban.
Adresa: 1637 Allport St., Chicago 8, 111., USA.
Č/SVU/ND
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Dopisy redakci:
POČÁTKY ČS. PRONIKANÍ DO ZÁP. AFRIKY
. Československé obchodní podniky měly již před
minulou válkou ve střední Africe, ňa Pobřeží slonoviny a Zlatonosném i v různých částech západní Afriky vybudovanou síť zástupců i vlastních poboček.
Byla to jednak skupina-jabloneckých vývozců skleněného zboží (nejlacinější bižutérie, benglí, mohamedánských růženců, korálů 'atd.), pak Baťova
KOTVA, organisace pro nákup surovin, výměnný
obchod a vývoz drobných artiklů, a chebské a ašská
továrny na velocipedy a jiné dopravní prostředky.
Tyto skupiny firem držely v některých místech prakticky všechen obchod ve svých rukách. Z jabloneckých vývozců to bylo několik firem, hlavní z nich
C. W. Jaeckel & Co., která sama měla pobočky V
Akře (nynější Ghana), v Lagosu (Nigeria) i v Dakaru. Tyto pobočky vedli již před válkou čéští zaměstnanci, kteří zřizovali další pobočné sklady v různých provinciích. Totéž prováděla'KOTVA. Hned po
válce v roce 1945 šla nová garnitura mladých Čechů
na stará jablonecká odbytiště a ihned byl obnoven
obchod. V roce 1949 se političtí vedoucí Skloexportu
a jiných organisací stavili, na cestě do Jižní Ameriky
v Dakaru, a brzy nato začala postupná výměna personálu poboček v západní Africe za osoby "politicky
spolehlivé". Převratem v roce 1948 dostali komunisté do rukou dobře prosperující a vyspělý komplex
průmyslový v Československu s celou sítí zástupců,
poboček a spojek exportních firem -v zahraničí. Dnešní, bohužel úspěšné, hospodářské i politické pronikání
čs. komunistů v končinách západní Afriky jest též
výsledkem mnohaleté práce obchodníků starého ražení, kteří tam získali důvěru jménu a značce "Made
in Czechoslovakia"!
C. K. Wollongong
K SVATKU MATEK
Svátek maminek, jeden z mála dní v roce, kdy ve
všedním shonu života zapomeneme na všecky mraky
a hrozby atomového věku a upíráme zraky k těm,
které nedají životu zhasnout, ale rozmnožují jej a
udržují, pěstují milujícím srdcem a láskyplnýma rukama. Druhá neděle v květnu patří maminkám, ať
jsou kterékoli rasy, jakéhokoli náboženství či politické příslušnosti. Skutečnost, že svátek matek slaví s námi jen zeny svobodného světa, vede k zamyšlení. V lásce k dětem, ve snaze, aby jim připravily
lepší život, jsou všecky matky stejné. V úsilí o mír
se rovněž shodují. V požadavcích o spravedlivé ocenění své práce a uplatnění v lidské společnosti jsou
solidární všecky ženy světa. V čem je tedy rozdíl?
Co nás dělí? Odpověď je jednoznačná: politický fanatismus komunismu. Teror a strach, jemuž podléhají ženy komunisty ovládaných zemí. To je odpověď,
proč se odtrhly od květnového svátku matek také
československé -ženy a slaví místo něj mezinárodní den
žen, který je ubohou náhražkou tohoto radostného
dne matek, kdy, oslavujíce mateřství, snažíme se matkám projevit lásku a dík také tím, že jim ulehčujeme
práci, že na sebe přebíráme část jejich nekonečných
povinností. Zatím však v komunistickém Československu nakládají matkám k jejich "oslavě" víc, než
kdykoli předtím, využívají této příležitosti a
nutí ženy, aby se zavazovaly, že budou pracovat víc, že za 4 roký udělají to, co by mělo být
skončeno za 5 let, atd
Slavíme-li svátek matek,
vzpomínáme přirozeně na všechny, které své životy
položily, aby nám naše zajistily. My ženy svobodného'
světa isme rovněž nezapomněly obětí fašistické diktatury, ale nezapomněly jsme ani miliónů obětí, které beztrestně zničily komunistické režimy v kterékoli ovládané zemi, nezapomněly jsme Milady Horákové, ani maďarských žen, které hynuly pod sovětskými tanky na budapeštských ulicích v roce
1956, nezapomněly jsme miliónů těch, které komunisti
zbavili domovů a vlastí, nezapomněly jsme koncentráků ani jáchymovských dolů a jiných robotáren,
nezapomněly jsme největších loupeží, jaké znají dějiny, provedených komunistickýma 'rukama. A ví
Bůh, že nikdy nezapomeneme!
Národní rada žen svobodného Československa v
New Yorku
PROHLÁŠENÍ II.
K prohlášení v HD z 1. 5. 1961 sdělujeme:
1./ Čs. národní sdružení v NSW a Čs. klub v
Queenslandu se nezúčastnily 'valných sjezdů Ústředí
čs. dem. organisací v Austrálii a na N.Zélandě v_r.
1958 a 1960. Čs. klub v O.ueenslandu od r. 1956 a Čs.
národní sdružení v NSW od r. 1957 neplatí členské
příspěvky.
2./ Podle stanov vysílá každá státní organisace' na
ústřední valný sjezd dva delegáty do 50ti členů, a na
každých dalších dovršených 50 členů dalšího delegáta. Ústředí k valné hromadě mělo organisováno 1.155
členů: Jižní Austrálie 407, Viktorie 354, New South
Wales 258 a Queensland 136.
3./ Na jubilejním valném sjezdu dne 12. a 1^. listopadu 1960 bylo přítomno 17 delegátů z celkového
počtu 26, takže jednání byla právoplatná a podle
stanov schopná usnášení.
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NÁHRADY ZA UTRPENÍ
ZA NACISTICKÉHO REŽIMU
Dodatkem ke zprávě v minulém čísle HD oznamujeme čtenářům v Austrálii, že si mohou vyžáK O P A N Á
V
S Y D N E Y
SWISS TRAINED
dat formuláře a inforWATCHMAKERS
mace k žádostem o náPRAHA — SYDNEY AUSTRAL 2 : 0 (0:0)
hradu za utrpení za na- Ačkoliv Praha nastoupila s šesti reservními hráči,
K.
Ebn er
cistického režimu na adre- stačila porazit svého soupeře náporem v druhé půli.
22 Hunter St. — Sydney se:
Obě branky dal Herbert Ninaus brzy po začátku drutel. BL 3970
United Nations, High hé půle. Nej lepší hráči byli Herbert Ninaus a ScheinCommissioner for Refu- flug.
19 York St.
gees.
44 Martin Place,
PRAHA — POLONIA 7 :4 (5:0)
(vchod z Wynyardu)
S y d n e y . NSW.
Praha v prvním poločase úplně deklasovala dosud
neporaženého nováčka první ligy. Ninaus dal tentokrát čtyři branky, Jeffrey 2 a Dreunberger 1.

SPORT V AUSTRÁLII

LYŽAŘSKÉ POTŘEBY

PADDY PALLIN

PRAHA — GLADESVILLE-RYDE 2 : 0
Ve čtvrtém kole Praha zaslouženě porazila dalžího
dosud neporaženého soupeře dvěma brankami Herberta Ninause. Zápas se hrál na Drummoyne Oválu
před 2.500 diváky. V ligové tabbulce jsou teď 4 kluby s 6 body: Hakoah, Praha, Pan - Hellenic a Polonia.
KOPANÁ

201 Castlereagh Street
(mezi Park & Bathurst Streets)
S Y D N E Y
Telefon

ČESKÉ

B M 2685

K N I H Y

V

MELBOUBNE

SLAVIA — WILHELMINA 2 : 8 (2:4)
Slávia na vlastním hřišti dobře začala, a po 30
minutách vedla 2:0 brankami Haasze a Krauseho.
Pak se však obrana pod náporem holandského útoku
zhroutila a Wilhelmina nastřílela v 15 minutách 4
branky, a v druhé půli další čtyři. Ve Slavii hráli
dobře t^i vnitřní útočníci (Rambousek, Haasz a Engelbogen) a do poločasu krajní záložníci Glennie a
Balish.
SLAVIA — POLONL4 0 : 0 (0:0)
Příjemné překvapení čekalo slavistické příznivce
v zápase proti loňskému mistru ligy v Maribyrnongu.
V prvním poločase byl zápas vyrovnaný. Po přestávce Polonia zahájila nápor a udržela si převahu do
konce zápasu, ale bez výsledku. Pět minut před koncem měla Slavia štěstí, když polský kapitán Maruszkiewicz nastřelil z trestného kopu břevno. Oporou
Slavie byli Cook, Berry a Barotajs, zklamali Engelbogen, Ramousek a Nagy.
Příští zápasy Slávie: 20. května doma s Hakoah
a 27. tm. s Melbourne.

F.Palacký:. Z dějin národu českého 21/-, Karel Čapek: Cestopisy 20/-, Hovory s TGM 18/-, První parta
10/-i, Válka s mloky 17/-, Kalendář a Zahradníkův
rok 16/-, Josef Čapek: Stín kapradiny 7/-, Umění přírodních národů 14/-, Božena Němcová: Babička 28/-,
Vybrané spisy (4 díly) 74/-, Národopisné a cestopisné
obrázky 12/-, M. Stewartové: Pán v béžové limusině 10/-., A. Jirásek: Skaláci. 13/-, Jan Neruda: Studia
krátké a kratší (2 díly) 29/-, K. Plicka: Praha ve
fot. 45/-, E. Lazišťan: Bratislava 45/-, D. Defoe: Robinson' Crusoe (upr. J. V. Pleva) 23/-, K. Poláček:
Bylo nás pět 15/-, J. Kopta: Větrný mlýn 14/-, J.
Československé národní sdružení' ve Viktorii koná
Wolker: Balady 21/-, Hašek mezi svými 11/-, E. Hostovský: Půlnoční pacient 25/-, Česká kuchařka: (psa- svou -XI. řádnou valnou hromadu v sobotu dne 20.
května' 1961 v 7.30 hod.' večer ve Foresters Hall,
ná česky) 49/-, (psaná anglicky) 50/168 - 170 Latrobe Street, Melbourne, City. Na pořadu
a mnoho
jiných.
jsou zprávy činovníků, volba nového výboru a stanovení programu na další období.
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.
Prosíme všechny krajany, aby svou účastí na valné
hromadě projevili zájem o exilovou a krajanskou
činnost a pomohli tak zlepšit a rozšířit dosavadní
práci.
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Výbor Čs. národního sdružení ve Viktorii
Knihy můžete též objednat prostřednictvím

Valná hromada

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Hlasu domova

Telefon 42-5980

4./ Čs, národní sdružení ve Viktorii je od svého založení státní organisací v e Viktorii. Čs. koordinační
výbor ve Viktorii stanovy neznají.
5./ Dovolává-li se ve spolkovém životě menšina
demokratických práv, je při tom třeba, aby si také
uvědomila, že k demokracii nezbytně patří plnění
povinností.
Ústředí čs. demokratických organisací v Austrálii
a na N. Zélandě
J. Nový, předseda
O. Mikulčák, jednatel
PŘÍMO NEUVĚŘITELNÉ EXTRÉMY
(Pokrač.)
Dopis pana S. P. Brisbane o tom, že se HD stal
"tribunou a nástupem pro nechutné skandalisování
a osočování jednotlivců i exilových skupin a tím počátkem k rozkolu exilu v Austrálii" (HD 8 - XI., pr.)
jsem si se zájmem přečetl a hned jsem si zopakoval,
z čeho tu byli jednotlivci nebo exilové skupiny osočováni.
Sydneyský funkcionář "se vrátil do ČSSR" (ve
skutečnosti se přestěhoval do USA), adelaidští. vedoucí Čs. sdružení "pořádali festival české hudby"
(pořádaný tamní universitou), "sešli se s komunistickým zástupcem z Prahy", "dostali darem komunistické gramofonové desky". Jednatelka téže organisace
"byla členkou NSDAP". Někdo z.Melbourne obvinil
Ferdinanda Peroutku z "napomáhání komunismu"
a pak byl sám označen za válečného kolaboranta j i
za "odpad národa," za nějž se slušní lidé stydí". Možná, že jsem ještě něco vynechal, ale už tohle stačí k
zjištění, že všechna uvedená nařčení, až na to poslední, vyšla nebo byla' dále rozšiřována rovněž jistým
panem S . . . P . . . z Brisbane. Velmi by mne zajímalo, zda je možné, že jde v obou případech o tutéž
osobu. To by byl zajímavý případ.
J. Dvořák, Waverley

AUTOMOBILOVÁ SOUTĚŽ SPOLEHLIVOSTI,
pořádaná dne 7. května tr. Čs. klubem v Melbourne, se jela na trati dlouhé 70 mil v okruhu dandenongských hor. Soutěže se zúčastnilo 10 vozů. Vítězi
soutěže se stali J a n a Růžena Wagnerovi, kteří získali
putovní pohár, věnovaný p. F. Kaštánkem. Druhou
cenu, kameninovou vázu cd firmy Ellis Ceramics,
vyhrál p. K. Ray a 3. cena, elektrický džbán, darovaný firmou J. Kinda & Co., připadla p. A. Rossovi.
Po ukončení soutěže byla přátelská beseda na farmě
"Šumava" u Belgrave.
Čs. klub

TISKOVÁ ZPRÁVA RSČ
Úřadující místopředsedové Rady svobodného Československa E. Ransdorf a G. Sarkanič podali zprávu
o písemném hlasování zastupitelstva RSČ. Hlasování
se zúčastnilo 60 členů z celkového počtu 107. Zvoleni byli ti, kteří dostali nejméně 54 hlasů, a to:
předsedou zastupitelstva dr. Juraj Slávik, místopř.
dr. Jiří Horák, členy výkonného výboru ing. K. Filo,
J. Horváth, dr. M. Josko, A. Josková - Ursínyová, dr.
A. Klimek, dr. R. Luža, dr. O. Machotka, dr. J. Papánek. dr. M. Povolný, V. Ryšavý, G. Sarkanič, dr.
J. Solár, dr. J. Škvor, dr. E. Táborský, Č. Torn, dr.
P. Zenkl a J. Zich, členy dozorčí rady M. Fedornak,
M. Ferík a J. Uhlířová. Hlasující též rozhodli, aby
výkonný .výbor vypracoval' podrobný zahraničně
politický program RSČ a návrh reorganisace RSČ.
RSČ
M A S Á Ž E A O Š E T Ř E N Í OBLIČEJE,
voskové zábaly pro zhubnutí a masáže těla.
Telefon Melbourne (po 6. hod. večer): 87 6992.
Jarka Grossmanová
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Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Československo - Mexiko 2 : 1
V sobotu 29. dubna bylo sehráno v Ostravě mezistátní přátelské utkání v kopané ČSSR - Mexiko
které bylo generální zkoužkou čs. fotbalistů na důležité kvalifikační střetnutí pro mistrovství světa
»c Skotskem. Zápas, který měl slabší úroveň a nesplnil očekávání, skončil těsným vítězstvím Čechoslováků 2:1. Čs. národní mužstvo mělo v prvních 45 minutách hry velkou převahu a brankami
Schěrera (ve 27. minutě) a Kadraby (ve 32. minutě) si zajistilo vedení 2:0. Někplik vteřin před
poločasem však po zaváhání čs. brankáře Schroifa (který jinak patřil k nejlepším hráčům na hřišti)
snížili Mexičané pravou spojkou Reýesém stav na 1 :2. Po změně stran vyzkoušel čs. trenér R. V y tlačil v záloze místo Masopusta bratislavského Buberníka a Šcherera vystřídal Borovička z pražské
Dukly, ale tyto změny byly jen na škodu hry čs. teamu. Výsledek z prvního poločasu a tím
vítězství čs. fotbalistů zachránil brankář Schroif, který kryl několik nebezpečných střel mexického
útočného kvinteta. I tentokráte byly nejlepší zadní řady, čs. útok však v druhém poločasu nevyslal
jednu tvrdou ránu na mexickou branku. 13.000 divákům a polskému rozhodčímu Kowalovi (řídil
zápas s přehledem) se čs. mužstvo představilo v této sestavě: Schroif (Slovan Bratislava) - 'šafránek,
Novák (Dukla Praha) - Pluskal (Dukla Praha), Popluhar (Slovan Bratislava), Masopust (Dukla
Praha) - Pospíchal (Ostrava), Scherer ( R H Bratislava), Kadraba (Kladno), Adamec (Trnava)
Mašek (Sparta Praha).

::

Fotbalová liga

::

O MISTRU LIGY NENÍ JEŠTĚ ROZHODNUTO
19. kolo nejvyšší čs. fotbalové soutěže přineslo hru
jen průměrné úrovně' a velmi těsné výsledky. Mužstvo Trnavy zvítězilo doma-'šťastně nad pražskou
Spartou 1:0, Slávie prohrála na vlastním . hřišti s
Brnem 1:2, Dukla Praha zdolala bez větší námahy
Bohemians 3:1, .Nitra si přivezla dva velmi cenné
body z Bratislavy za vítězství nad místním Slovanem
1:0, bez porážky v jarní polovině ligy zůstává kromč.
Nitry i Prešov, který tentokráte porazil doma Ostravu
1:0, obhájce titulu mistra republiky Hradec Králové
prohrál na Kladně 1:2 a . R H Bratislava zvítězila v
Trenčíně náhodnou brankou 3:0.
V předehraném utkání 20. kola 1. čs. ligy zvítězil
pak Hradec Králové doma nad Slovanem Bratislava
3:1. Toto utkání bylo prý vůbec jedno z nejhezčích
v letošní sezóně.
Tabulka p.o 19. kole (a předehraném střetnutí S.
Bratislava - Hradec Králové) vypadá takto: 1. Dukla
Praha 28 bodů, skóre 55:18; 2. RH Bratislava 26 bodů.
skóre 35:20; 3. Ostrava; 4. Prešov; 5. Kladno (všichni
po 21 bodech); 6. Hradec Králové 20 bodů; 7. Slovan
Bratislava; 8-. Nitra (oba po 19 bodech); 9. Sparta
Praha; 10. Trnava (oba po 18 bodech): 11. Bohemians
17 bodů; 12. RH Brno 16 bodů; 13. Trenčín 13 bodů:
14. Slávie Praha 11 bodů, skóre 19:30.

LEHKÁ

ATLETIKA

Olympijský vítěz* ve skoku dalekém Američan
Ralph Boston vyhrál na závodech .v Baton Rouge ve
stáíě Louisiana tři discipliny: ve skoku dalekém
mú -naměřili 767 cm, na 120 yd překážek mu stopli
nejlepší' letošní světový čas 13,7 vt. a 220 yardů překážek zaběhl za 22,6 vt. O týden později v Des
Moines zlepšil Svůj letošní výkon ve skoku dalekém
na 7,96 m.
Do dnešní doby dosáhlo 12 závodníků ve skoku
dalékém hraniče 8 metrů. Jsou to: Boston 821 cm,
Owens 813 cm, Roberson 811 cm, Bell 810-cm, Steei
807 cm (všichni USA), Ter Ovanesjan (SSSR) 804
cm, Range 803 cm, Benn-et 801 cm, Peacock 800 cm.
Browii 800 cm, Herman 800 cm (všichni USA) a Steinbach 800 cm (Západní Německo).
K řadě mladých amerických talentů se připojil i
16-letý Ted Nelson, který na závodech v texaském
Odessa zaběhl 440 yd. ve skvělém čase za 46,5 vt.,
což odpovídá 400 m 46,2 vt.
yítězem tradičního bostonského maratónu se stal
už . po druhé Fin Oksanen.
Dallas Long dosáhl v Stanfordu v Kalifornii ve
vrhu .koulí 19,43 m.
Ve Phoengjangu vytvořila severokorejská representántka Sim Kim-dan nový světový r e k o r d ' n a 800
metrů, které zaběhala v senzačním čase za 2:00,2 min.,
á zlepšila tak dosavadní světový rekord Rusky Ševcové o 3,1 vt.
Družstvo Abilenské university (USA) ve složení:
Young, Cooley, Richardson a Claton, vyrovnalo v
Abilene světový rekord 4 x 220 yd., když zaběhalo
trať za 1:22,6 min.
' ,.„

MEZISTÁTNÍ FOTBALOVÁ UTKÁNI
Kvalifikace pro mistrovství světa: v Rotterdamu
Maďarsko - Holandsko 3:0, v Cardíffu Wales - Španělsko 1:2. Přátelské zápasy: v Amsterodamu Holandsko - Mexiko 1:2, v Bologni Itálie - Severní Irsko
3:2 a v Basileji Švýcarsko - Rakousko 8:5.
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z KOPANÉ
Portugalský přeborník soutěží bude skotský GlasBenfika Lisabon vyhrál gow Rangers. který po vísvé první semifinálové tězství na domácí půdě s
utkání Poháru evropských anglickým teamem WolWaoderers
mistrů doma nad Rapidem verhamptOB
Vídeň 3:0. V Hamburgu 2:0 stačil v odvetě remisozvítězil pak domácí HSY vat l i i .
Take soutěž o Pohár
nad FC Barcelonou 2:1, a
po porážce v Barceloně veletržních měst se blíží
0:1 si vynutil třetí rozho- k svému závěru. V semidující zápas na neutrální finále remisovali Hiberr.ians s A S Bosna 2.2 a
půdě v Bruselu.
3:3, takže musí být s e h r á l
Soupeřem
florentské třetí rc^Kxiirpcí zápas, a
Fiorentiny ve finále nově v druheas semifinále prozaložené soutěže vítězů hrál - I n t s r M3an© doma
evropských
pohárových s Birmlngfcam City 1:2.

HLEDAJÍ:

Miloše Kadlece, Kouty Poděbrady (volá hotel Praha), Vladimíra Pragera (dopis v red.) a Stan. Rokůska (dopis v red.).
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

REDAKCI DOŠLO;

Poplatek za 1 řádku 1/-, ČAPCI OČIMA RODINY
- I. DÍL. Napsala dr. H e tučnou 1/6
lena .Koželuhová. Edics
Sklizeň, C/- A. Vlach,
ČEŠKA, 41 roků, 162 cm, Hamburg 13, Posfach 2700
tmavší blondýna, vdova, Stran 60, cena 0.50 dolarů.
tč. ve Vídni, ráda by se
provdala 'do • Austrálie. SRDCEM DOMA. Sbírka
Adresu sdělí HD.
fejtónů Vojtěcha Vojíře,
která vyšla tiskem péčí
přátel zesnulého autora v
Listárna
edici "Národ a Politika"
K. R. Paris: Dopis jsme v Chicagu. 78 stran, cena
předali. Díky za adresy. — $ 1.50. Knihu expeduje
H . H. Kew Gardens: Díky S. Poliwka, 1919 iS. 60th
za výstřižky. — D. K. Ber- Court, Cicero 50, 111., USA.
vvyn: Díky za noviny S. Č.
- P. S. Vídeň XV.: Díky
POJIŠTĚNI
za výstřižky. — M. K.
domů, bytů, podniků,
Neutra! Bay: Díky za' výWork. Compensation,
střižek. Zpráva 2. viz č. 7.
aut, povinné ručení
sír. 3. — J. D. Croydon
ŽIVOTNI,
Park: Díky za adr. — F.
úrazové a nemocenské
N. Avoodale Heights: Díodborně provede
ky za výstřižky. — A. H.
R . C . KUGLER
Ringwood: "Dopis jsme
(Meib.) XL 2421
odeslali dó USA.
— Lékař nejrychlejšího běžce světa Němce Armina
tíaryho pochybuje o tom, že by se jeho svěřenec
mohl ještě v letošní sezóně zúčastnit jakýchkoli závodů. Prohlásil, že Haryho zranění z 26. listopadu
minulého roku v Berlíně si vyžádá několikaměsíčního
léčeni.
— Mezi 24 cestujícími, kteří zahynuli při katastrofě
letadla čilské dopravní společnosti LAN, bylo 7 hráčů
mužstva Green Cross, které hrálo v r. 1956 také v
ČSSR.
— 20-letý americký koulař Dallas Long, který získal
na olympijských hrách v Římě bronzovou medaili,
měl na mítingu v Los Angeles skvělou sérii vrhů pět nad 19 m - a třetím dosáhl skvělého výkonu
19.60 m. Podle názoru odborníků může v letošní
sezóně překonat dosavadní světový rekord svého krajana Bili Niedera (20,06), vytvořený v minulém roce.
— Mužstvo Glasgow Rangers se stalo už 31. fotbalovým mistrem Skotska, a po jednoroční přestávce
znovu účastníkem příštího ročníku Poháru evropských mistrů.
— O uspořádání letních olympijských her v r. 1968
se uchází americké město Los Angeles," kterému byl
tento vrcholný světový podnik svěřen už v r. 1932.
O zimní olympijské hry v r. 1968 se uchází Norsko.
— Na schůzi Ústřední sekce čs. hokeje byli odměněni
nejlepší hráči sezóny 1960/61. Nejlepší střelci soutěže: Václav Pantůček z RH Brna a J . Golonka z
Bratislavy-, nejlepší brankář Nadrchal a nejlepší nahrávač Prosek z Kladna.
— Bývalý čs. rozhlasový reportér Josef Laufer se
dožil 20. dubna 70 let.
— V Pennsylvánii se jel tradiční motocyklový závod,
zvaný Pennsylvánský okruh. Vítězem se stal. Čechoslovák Zdeněk Polánka, který je v USA jako pracovník čs. exposice na automobilové a motocyklové
výstavě v New Yorku. Polánek jel na stroji Jawa
250 ccm.
— V letošním roce slaví čs. odbíjená 40 let a česká
kopaná 60. výročí. Při příležitosti těchto jubileí dojde
k řadě mezinárodních turnajů.
— Mistrovství Evropy v? terénním motocyklovém závodě třídy do 250 ccm bylo zahájeno v Aywaille Velkou cenou Belgie. Vítězem závodu, který probíhal za
neregulérních podmínek, se stal ze 33 startujících
Angličan Bickers na stroji značky Greeves. Z čs. motocyklistů si tu nejlépe vedl Čížek, který na Jawě
skončil t řetí. Další Čechoslováci: Válek sedmý a Souček jedenáctý.
— Mladý čs. výškař Valenta dosáhl na svém prvém
startu v Praze 200 cm.

-

asijského pásma Davisová poháru s representanty
Filipín v Tokiu 0:2- nakonec viak leště nečekané
zvítězili 3:2. Jejích soupeřem v závěrečném zápase
budou v Dillí tenisté Ixtáie.
— "Dunajský pohár" vzpěračů vyhráli MtďzíL
kteří
vyhráli pět ze sedmi kategorií- Na druhém místě
skončili čs. vzpěrači. kteří vyhráli váhu středc-těžkou
(Srstka) a těžkou (Syrový).
— V Bostonu obhájil americký profesionální robovník Paul Pender titul mistra světa ve střední váze.
když v utkání na 15 kol vybodoval svého vyzyvatele. Američana Carmen Basilia.
— Američtí basketbalisté, kteří r.a olympijských
hrách v Římě potvrdili své světové prvenství,
vyhráli v Moskvě obě mezistátní utkání s SSSR:
78:68 bodů a 84:81 (po prodloužení). Méně úspěšné už
byly v Moskvě americké košíkářky, které podle očekávání prohrály se sovětským družstvem 48:65 b.
— V Tel Avivu. zvítězili tenisté Nového Zélandu v
1. kole evropského pásma Daviscva poháru nad Israclem 5:0; v 2. kole se střetnou s vítězem utkání Španělsko - Jugoslávie.
— Na mistrovství Západního Německa v plování v
Dortmundu zaplaval Gerhard Hetz nový evropský
rekord na 800 m volný způsob časem 9:16,3 min..
— Tradiční, už 45. automobilové závody "Targa Florio" u Palerma, které byly zároveň druhou jízdou
letošního světového mistrovství 'sportovních vozů.
vyhrál z 55. startujících německo - belgický pá-r
von Trips - Genden-bien.
— Ve dnech 3. - 10. června bude v Bělehradě probíhat 18. mistrovství Evropy v rohování, kterého se
zúčastní 170 borců z 20 zemí. Dějiště bojů bude
Výstavní palác, jehož opravy rychle pokračují. Skleněná hala pojme na 20.000 diváků.

HLAS
DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St.. Richmond, E. 1, Vic.
Telefon: 42 - 5980
Předplatné: na rok £ 1/17/-, na i roku 19/-,
na 7 čísel 10/-, jednotlivě 1/6 .

