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Z á p a s ge n e ra ce
- Pokud chcete vědět, co měla na sobě paní Kennedyová, informací je né komunistické blokády
habaděj, od žlutého kostýmu a modrého klopeného kloboučku po jedno- města.
V Londýně
duchou bílou róbu, volnou v pase, bez ozdob a nabírání. Paní Chruščovová, pokud je zájem, měla v téže době ponožky a galoše.
Důvodem Kennedyho
Pokud vás zajímá, co si obě dámy povídaly, informací je rovněž habaděj cesty do Londýna nebyla
a dobře by bylo světu, jak pravil melbournský Sun, "kdyby byla diplo- jenom nutnost informomacie ponechána úsměvům mateřské N i n y Chruičovové a okouzlující Jac- vat o jednání ve Vídni.
queliny Kénnedyové".
N a to by byl nemusil do
K disposici je rovněž záplava informací o tom, kolik rakouských policajtů Londýna sám, jako nehlídalo Chruščova a kolik Kennedyho, jakož i mnohokrát zdůrazňovaný musil do Bonnu, kam
fakt, že nad Chruščovovým vlakem kroužil vrtulník. _
poslal podsekretáře K o h Znalec mezinárodní politiky se pak dozví s uspokojením ze západního lera, a do Paříže, kam
tisku, že byla vídeňská schůzka "užitečná" a ze sovětského, že byla "slib- jel
ministr
zahraničí
ným začátkem".
Rusk.
D ů v o d e m jeho cesty
Z á p l a v a informací bo- Kennedy prý souhlasil s nutí odůvodnil tím, že
hužel končí u zavřených tím, že by měla mít Fran- by to vzbudilo odpor do Londýna byla pravděp o d o b n ě v první řadě
dveří amerického a so- cie v západní alianci vět- ostatních členů paktu.
Jinak byl hlavním bo- právě otázka Berlína, v
větského vyslanectví ve ší slovo než dosud. O d Vídni, za nimiž se roz- mítl prý však de Gaul- dem rozhovorů Berlin. níž prý se britské stanoleův požadavek vytvoře- Oba presidenti byli za- visko liší od téměř totožhovory konaly.
ní triumvirátu, složené- jedno v tom, že se v o- ných stanovisek Spojeho z USA,_ Anglie a tázce Berlína nesmí u- ných států, Francie a
V Paříži
Francie, který by určo- sťoupit a že je třeba se Německé spolkové repu: Vídeňská schůzka, jak
val politiku Severoatlan- připravit i na risiko ná- bliky.
víme, byla vtěsnána mezí tického paktu. O d m í t silného proražení případ- •'Pokračování
na str. 2)
pařížské rozhovory s de
Gaullem
a
londýnské
40. výročí Komunistické strany Československa
setkání s Macmillanem.
D e Gaulle v Paříži byl
podle amerických pramenů daleko ochotnější
13. května 1961 se konalo ve Španělském sále pražského Hradu slavke spolupráci a k o m p r o - nostní zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa,
misu, než se očekávalo. jež se stala dnem 14. května čtyřicetiletým posluhou V K S / b bez nároku
na pensijní pojištění.

Novotný mluvil o Slánském

South Pacific (Post)

Už dávno v mládí jsme věděli, že ukelele zní tmou
a písní tesklivou, jenomže jsme netušili, jaká je to
tma a jaká je to tesknota, která pojímá do své lotosové a kokosové náruče lákavé ostrovy Jižního Pacifiku. Jasno ve tmách zjednal rázný dopis, zaslaný
redakci Hlasu domova redaktorem časopisu South
Pacific Post, který sídlí v Portu Moresby, metropoli
Nové Guiney, o které se nedá říci, že by byla nerušena světovým děním.
Chvíli jsme nad dopisem váhali: je to kanadský
žertík některého z bujnějších československých Novopapuánců nebo je to krvavě vážné? Ať je to jak
chce, Mr. B. T. Sullivan nás požádal, abychom obratem sdělili tyto detaily:
"Z čeho byl před válečným soudem viněn: Karl
Frank, Karl Eichmann, Martin Bormann, R. Heidrich a Joseph Goebels?"
Tyto skromné. dotazy zabraly pouze jeden odstavec. Ustaraný zástupce sedmé velmoci v Portu Moresby by si taky přál vědět, a toto je citát, "zda
jsou tito lidé stále ještě naživu".
Tohle všechno bychom mohli celkem hladce zodpovědět. Ale poslední dotaz je krutý: "Sdělili byste,
prosím, obratem, zdali se Čechoslováci zcela věnují
pátrání po válečných zločincích, kteří jsou stále na
svobodě, a zda-ii o tom podávají zprávy svým organizacím?"
Kolega z Portu Moresby přiložil známku na odpověď. Co mu máme povědět? Karl Frank je pravděpodobně K. H. Frank, Karl Eichmann je pravděpodobně Adolf. R. Heýdrich nebudiž zaměňován za
bývalého československého velvyslance. Martin Bormann je oficielně mrtev a Goebels se psal s dvěma
"b". S výjimkou Adolfa Eichmanna, o jehož procesu
píše celý svět, jsou všichni, chválabohu, mrtvi.
Jejich zločiny zaberou zhruba normální trestní
zákoník a ještě zvláštní dodatky. Stihají však Čechoslováci uprchlé válečné zločince a podávají zprávy svým organizacím? Zajisté. Historie adelaidské
čtverylfey s hudebním komunistickým vyzvědačem to
dokazuje.
Milý kolego z Portu Moresby, i my Čechoslováci
máme svůj kouzelný ostrov Bali H'ai a své méně
kouzelné operetní hrdiny.

Jsou důležité a velice závažné věci, které
ovlivňují vztahy mezi velmocemi. Kdysi to byly
spory náboženské, v dnešní době jsou to spory
hospodářské. Žádná lidská společnost není dokonalá. Ale přestaneme-li usilovat o dokonalou
společnost, ztratíme všechno. Jenom snaha o
dokonalost přinese v životě víc, než je nudná
a kulhavá prostřednost.
Thomas Paine

V e Španělském sále
byl přirozeně "bouřlivě
pozdravován"
kdekdo:
členové a kandidáti politického byra KSČ, delegace zahraničních soud r u h ů , každý, kdo vstoupil kordonem žandárů.

pjatý poměr Moskvy s
Rudou Čínou.
Brežněvovým
projevem bylo Československo obohaceno o další
bustu Vladimíra Iljiče.
takže se Kreml nijak nemusil u h o d ' t přes kapsu.

Slavnostní
zasedání
zahájil ministerský předseda Široký. Po něm se.
objevil na řečnické tribuně Antonín Novotný. O
jeho řeči později.

Slavnostní zahájení ve
Španělském
sále
bylo
uzavřeno závěrečným, vystoupením ministerského
předsedy, který oznámil
dychtivému publiku, že
"došly telegramy m n o h a
dalších
komunistických
a dělnických stran, v
nichž pozdravuji 40. výročí založení KSČ."

Po N o v o t n é m se vystřídala řada příživníků,
sociálních i politických:
předseda Čs. strany lidové Josef P l o j h a r , předseda Čs. strany socialistické
dr.
Neumann,
předseda Strany slovenské obrody J . Kyselý a
předseda Strany slobody
M. Žákovič. " J e j i c h pozdravy'", jak oznamuje
R u d é p r á v o , "byly přerušovány
potleskem
všech shromážděných".
Potom
vystoupili
"představitelé"
bratrských stran. Sovětský zástupce Brežněv přirozeně
jako první, protože KSČ
nadále odmítá uznat i
jen vnitrostranický na-

Nakonec
zazněla
"slavnostně a vítězně"
Španělským sálem Internacionála.
Z a j í m a v é bylo pořadí řečníků po Brežněvovi. N e j p r v e mluvili tři
kandidáti a čtyři tajemníci Ú V KSČ. Z a h r a n i č ní delegáti mluvili v
tomto pořadí: Francie,
Polsko, Itálie, V ý c h o d ní Německo,
Západní
Německo, . Rumunsko,
Bulharsko, M a ď a r s k o a
Rakousko.
(Pokračování
na str..2)

SPIKNUTÍ PROTI SVOBODĚ
Docent melbournské university, československý
uprchlík Dr. František Knopfelmacher, píchl do většího vosího hnízda, než patrně sám čekal. Zveřejnil
v australském tisku několik detailů o tom, jak se
praktikuje komunistická infiltrace na australských
vysokých školách. Nezveřejnil tím nic nového. Specielně ' melbournská universita má v levičáctví povést, která se datuje od dob, kdy levičáctví vzniklo.
Obvinění, která František Knopfelmacher vznesl především proti docentu sociologie Sharpovi, zapadají
zcela přesně do běžného rejstříku komunistických
praktik." Krýt se za oficielní a nepolitickou postavu,
prosazovat^ jmenování souputníků na klíčová místa
školského systému, podpora všech "pokrokových" a
stranou pečlivě vybraných akcí, nepřímá indoktrinace studentů pod pláštíkem ."objektivního" bádání
a "nezávislého" myšlení, to všechno se podle úsudku
docenta Knopfélmachera dělo na melbournské universitěVšeaustra^ský týdeník Bulletin vyjádřil zcela
jasně překvapení, jakého se dožili jeho redaktoři,
když zveřejněním Knopfelmacherových obvinění "se
vydali na rozvědku", ale nakonec "přišli na bojiště".
A bojiště to vskutku je. Ze dne na den se rojí k boji
další a další bojovníci na obou ' stranách.
V počátečních fázích se- zdálo, že dr. Knopfelmacher bude kázat k hluchým uším. Znenadání však
přišla podpora, která skutečně postavila do pravéhosvětla celý problém. Profesor Crawford z melbournské university napsal redakci Bulletinu dopis, ve
kterém konstatoval, že "nemůže popřít" obvinění,
vznesená kolegou Knopfelmacherem. Noviny promptně žádaly zřízení vyšetřovací komise, která by měla
zjednat v celé aféře jasno.
Ani Farrago, studentský časopis university, nemohl
celou věc pominout obvyklým více nebo méně vtipným způsobem. V tomto případě i Farrago musil
uznat: "Jestli nebude celá záležitost důkladně vyšetřena, bude beznadějně zničena akademická reputace při nejmenším jednoho člověka, a veřejnost
se bude domnívat, že komunistické spiknutí ohrožuje
studenty a profesorský sbor university."
Veřejnost tento dojem zatím má. Bez výhrad souhlasíme se závěrem článku z Farraga: " . . . Na melbournské universitě leží jasně odpovědnost buď
očistit jméno G. Sharpa nebo zneškodnit jekékoli komunistické s p i k n u t í . . ." Každý demokrat v situaci Františka Knopfelmachera docela automaticky narazí na smršť protestů,
z nichž každý brání buď akademickou svobodu, svobodu myšlení, nebo svobodu vůbec. Většina protestujících obětavců se kryje pohodlným štítem liberalis-.
mu a osvícenosti, jež ovšem upírá všem, kteří s ní
v tom nebo onom punktu nesouhlasí. A je třeba
znovu a znovu připomínat staré, otřelé a typicky
anglické pojetí svobody, na které většina těchto
svobodomyslných horlivců zapomíná: John Locke razil platný maxim, že "svoboda jednotlivce končí tam,
kde začíná svoboda druhého". Pokud budou lidé rozumět slovu "svoboda" a pokud budou ochotni ji
respektovat, potud lockeánské pojetí svobody bude
aktuelní.
Všichni tito borci za svobodu totiž zapomínají na
významný detail, jímž je obdařena i ústava tak"pokrokových a svobodomyslných států", jako j'sou
třeba Sovětský svaz nebo Československá socialistická republika. Tam totiž nejpokrokovější z pokrokářů
také vsadili do skvoucí socialistické koruny démant,
který obyčejnou a prostou svobodu nesnesitelně omezuje. Socialistické zákonodárství těchto zemí zná
zvláštní kategorii zločinů, známých, pod hlavičkou
"Zločiny proti míru".
Podstatou zločinu proti míru je smýšlení, které
se nekryje se smýšlením nezávislých filosofů svobody, kteří občas zasedají v ústředním výkonném
výboru Komunistické .strany (
doplnit dle zeměpisné potřeby).
Prozatím jsme ještě nikde neobjevili, že by v Austrálii existovalo spiknutí proti míru, ale víme, že
existuje spiknutí proti svobodě. A víme také, kdo
jsou jeho nejhlasitější propagátoři: jsou to ti, kteří
se ' při sebemenším poplachu ukryjí třeba za universitní háv a roucho nezávislých myslitelů.
jun
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ZÁPAS GENERACE
(Pokračování se str. 1.)
Angličané se domnívají, že by násilné proražení eventuelní blokády Berlína mohlo způsobit třetí světovou válku a že je proto třeba
hledat kompromis. Němci a Francouzi prý naproti tomu věří, že 'by
byla ochota ke kompromisu vykládána v Kremlu jako slabost a že je
právě tvrdý a nekompromisní postoj nejlepší zárukou toho, že kvůli Berlínu nedojde k ozbrojenému ¡konfliktu. President Kennedy a jeho poradci si tím nejsou tak
úplně jisti, ale považují
svobodu Berlína za životně důležitou pro svobodu Německa a svobod u Německa za životně
důležitou -pro svobodu
západní Evropy. Jsou
proto ,toho názoru, že je
třeba držet Berlín za každou cenu a bez ohledu
na risiko, které z toho
vyplývá.
Jak dalece se Kennedymu podařilo přesvědčit Macmillana o správnosti svého, de Gaulleova a Adenauerova stanoviska není zatím známo. Macmillanův souhlas s jeho linií je však
nutný, chtějí—li západní
spojenci opravdu přesvědčit Ghruščova o tom,
že jsou rozhodnuti jít v
otázce Berlína do krajnosti.
POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421 .
PŘEDPLATNÉ?

Ve

Vídni

Všechny
informace,
které máme o vídeňské
schůzce, pocházejí z Kennedyho "řeči k národu",
a jak známo, národu se
toho
obyčejně
nikde
mnoho neřekne.
Kennedyho řeč t>yla
střízlivá jako jeho rozhovory s Chruščovem a
vyznačovala se jeho obvyklým realismem.
Vídeňské
rozhovory
podle ní proběhly v mezích diplomatické slušnosti. K. dorozumění prý
došlo v otázce Laosu, ale
právě v té otázce je si
těžko představit jinou
dohodu, než americké
doznání porážky.
Jinak zůstaly obě strany ve svých posicích.
Chruščov, zdá se, pohřbil poslední naděje na
trvalé zastavení nukleárních pokusů pod mezinárodní kontrolou.

DŮVĚRU

Příčina a následek
Co si z té schůzky,
které se jedni báli a na
niž jiní netrpělivě čekali,
můžeme odnést? Uklidňující vědomí toho, že
bylo
docela
správné,
když časopis New York
Times napsal, že Vídeň
nebyla Mnichov, ale také zneklidňující myšlénku, že měl Kennedy po
svém návratu pravdu,
když řekl, že je náš zápas s komunismem zápas na celou generaci.
Pro nás to není představa právě radostná, nesouhlasíme s ní rádi, ale
bude dobře, začneme-li
se s ní pomalu smiřovat.

se str. 1) Hybeše, Šmerala, Hakena, Chaloupeckého,. Z á potockého,
Steinara,
Borkaňuka, Vacka, Kubače, Gottwálda, Švermy,
Klimenta,
Vrbenského,
Noska, Vodičky, Appelta, Krejčího, Urxe, Fu"Komunistická strana číka, bratří Synků, ZiČeskoslovenska je hrdá ky a j.
na to, že v celé historii
Nejpikantnější část řenení případu, kdy v poměru ke Komunistické či Antonína Novotného
straně Sovětského svazu se jen letmo dotkla proby došlo k zakolísání ne- cesu s bývalým generálbo dokonce nabyly vrchu ním tajemníkem KSČ
tendence, které by chtěly Rudolfem Slánským.
Soudruh Slánský zůsz pravičáckých nebo levičáckých pozic uvést v tal diskrétně vně panoppochybnost obecnou zá- tika komunistických svavaznost cesty Velké říj- tých. Soudruh Novotný,
nové revoluce pro naši který byl vrchním žalobcem v procesu proti
stranu."
Slánskému a soudruhům,
Antonín Novotný slase omezil na opatrné obvil památku soudruhů
vinění:
"Slánský zaváděl do
stranické práce administrativně
byrokratické
formy práce", kromě toho taky "umrtvoval vnit-

Ve státnickém projevu
Antonína Novotného lze
lehko objevit rysy podlézavosti, která je hlavním
rysem Komunistické strany Československa:

Naše rovy
ZA

Úplně
neoblomným
zůstal v otázkách N ě mecka a Berlína. Z d á se
teď pravděpodobné, že
to b u d e právě Berlín,
kde d o j d e k příštímu
změření sil mezi Východem a Z á p a d e m .

KNIHY

Alois Jirásek: Záhořanský hon 13/-, Karel Čapek: Cestopisy 20/-, Hovory s TGM 18/-, První parta
10/-, 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: Studie
krátké a kratší (2 díly) 29/-, K. Plicka: Praha ve
íot. 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.
" J e snadné vysvětlit Wolker: Balady 21/-, Hašek mezi svými 11/-, E. Hoskaždou protivládní nebo tovský: Půlnoční pacient 25/-, Česká kuchařka: (psaantiamerickou
demon- ná česky) 49/-, (psaná anglicky) 50/a mnoho
jiných.
straci, každé svržení korupčního režimu nebo
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.
každý masový protest
proti bídě a zoufalství
jako něco, co bylo inspiBox 1888 R.G.P.O. Melbeurne
rováno
komunisty.
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Všechny ty věci však koHlasu domova
Telefon 42-5980
munisty inspirovány nejsou. Komunisté jich jenom využívají, infiltrují
nedy jinde, už téměř bijí nikoliv příčina, a že jejejich vedení a na nich,
dvanáct. A zaplať pán- nom rychlé odstranění
jako na hřebeni vlny,
bůh za to, že se konečně jeho příčin může vyhrát
jedou k vítězství. Komunašel americký president, pro demokracii to, čenisté však nevytvořili
který pochopil, že komu- mu říká "zápas generapodmínky, jež takové
-kwnismué 'je následek a ce".
události způsobily."

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

Hodiny, jak řekl Ken-

rostranickou demokracii"
a způsobil "vzájemné podezřívání a špiclování".
Slánského činnost prý
vytvářela
"hráz
mezi
nejvyššími
stranickými
orgány, stranickými organizacemi. a lidem." T a to jeho činnost byla
"škodlivá a ve své podstatě nepřátelská."
Slánský a jeho kolegové ve vedení Komunistické strany bylí souzeni pro špionáž, velezradu a jiné strašné zločiny. Rozhodně nebyli
souzeni pro "byrokratické formy práce".
Novotného slavnostní
projev prokázal alespoň
toto: historická vina Rudolfa Slánského se scvrkla na administrativní omyly a Novotného žalobní spis dokazuje dnes
hlavně jenom to, že Antonín Novotný je větší
politický
eunuch
než
kdokoli očekával.
-vm-

BRANNOST

V poslední době jsme obdrželi řadu dotazů
od našich čtenářů, kteří ústně, telefonem neb
písemně se dotazují na různé výrobky, jež byly
dříve v Československu vyráběny a které mají
býti vyráběny nyní ve svobodném světě.
Počínáme proto otiskovati inseráty, které mohou býti našim čtenářům vodítkem a zároveň
pobídkou k pevnějšímu spojení v práci na společné věci. Nezavádíme inseráty, jako jiné listy,
jen pro finanční zisk, ale spíše proto, že inseráty
mohou ještě více stmelit soudržnost svobodných krajanů a vytvořit brannou sílu proti úkladům komunismu.
M. Svoboda v Českých listech, Mnichov,

ČESKÉ

Útěchou v tom "zápase generace" nám snad
může být, že Američané
konečně zvolili presidenta, a tím i vůdce toho
zápasu, který plně rozumí jeho podstatě. J e to"
patrno z této části jeho
poslední řeči:

Novotný mluvil o Slánském
(Pokračování
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ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
1
firmy PLUMROSE
rychle a spolehlivě
15. dubna dodáme
1961
I
Ohstfl.rámp 7A Vás nbjtpní nln.

SDÉLTE N Á M ADRESY S V Ý C H PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .

ZE DNE NA DEN
29. 5. Připravovaná stávka
jihoafrických černochů se
nevydařila.
— Kambodžský .Norodom
Sihanouk a laoský ministerský předseda Boun
Oum vydali po konferenci
v Nice komuniké, ve kterém žádají USA a SSSR.
aby přestaly dodávat zbraně do Laosu.
31. 5. Jižní Afrika se stala
republikou.
— Dominikánský diktátor
generál 'Rafael Trujillo
byl zastřelen.
— President Kennedy konferoval v Paříži s generálem de Gaullem.
CHOROBY
KOŽNÍ A VLASŮ
léčí se úspěšnou metodou Cu-Ex-Ma na moderní kožní klinice
NATIONAL
SKIN I N S T I T U T E
165 Collins St.,
(vedle kina Metro),
MELBOURNE
Telefon MF 1272
Porady
zdarma
Zkoušené
ošetřovatelky
Ekzema-Bětské ekzema - Akne - Kožní
záněty-Záněty kožních
žlaz - Lupy - Padání
vlasů - Alopeeie- Psoiasis - Křečové vředy
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham Street,.
tel, LA 4270.
NEWCASTLE:
69 Hunter St.t.B 3784
BRISBANE:
293 Queen St., FA 1445
TOOWOOMBA. M.L.
C. Chambers, 164-168
Margaret St., tel. 7005

— Nový šéf alžírské policie Roger Gavory byl zavražděn.
1. 6. Vůdcové nedávného
povstání v Alžíru, bývalí
generálové Challe a Zeller. byli odsouzeni na 15
let.
2.6. Sovětský náměstek
•ministerského
předsedy
Michail Chruničev zemřel.
4. 6. Ve Vídni skončila
dvoudenní
konference
presidenta Kennedyho s
Nikitou Chruščovem.
5.6. President Kennedy
konferoval v Londýně s
britským
ministerským
předsedou Macmillanem.
— Generál Diaz, údajný
organizátor atentátu na
diktátora
Trujilla, byl
zastřelen v bitvě s dominikánskou policií a armádou.
6.6. Komunistické dělostřelectvo bombardovalo
vládní pevnost Ban Padong v Laosu.
7.6. Sovětský delegát ve
Spojených národech prohlásil, že Portugalsko používá zbraní NATO k potlačení domorodců v Angole.
8. 6. Delegace Velké Británie, USA a Francie přerušily ženevskou konferenci, protože podmínky
příměří v Laosu nejsou
dodržovány.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu

12. 6. 1961

HLAS

ČESKOSLOVENSKO
— Na cestě z Moskvy do
Vídně zastavil se-Chruščov v Bratislavě, kde se
konaly porady mezi vůdci satelitních zemí.
— Od srpna tr. budou
znovu zvýšena cla na dárkové balíčky ze Západu.
— Ministr národní obrany
armádní generál B. Lomský vedl delegaci čs. armády na několikadenní přátelskou návštěvu Polska.
Hostitel: polský ministr
národní obrany a zatvrzelý
stalinista
generál
Spychalski.
— Pražské Svobodné slovo o mezinárodním filmovém festivalu v Cannes; "I letos byl dostaveníčkem populárních jmen
filmového světa od Lollobrigidy až po režiséra Felliniho. Všechny však zastínila svou přítomností ministryně kultury SSSR
Kateřina Furcevová . . ."
— Z Antarktidy se vrátil
čs. geofyzik O. Praus, který pracoval na sovětské
základně Mirnyj.
— Antonín Novotný přijal
zástupce bolivijského senátu. Přijetí byli přítomni
místopředseda Národního
shromáždění J. Valo
a
přednosta
presidentské
kanceláře L. Novák. Přijetí
bolivijské delegace u ministerského předsedy Širokého byl přítomen ministr zahraničí David.
— Ve věku 65 let zemřel
bývalý komunistický ministr Julius Maurer.
— Do Havany odletěí na
zdvořilostní návštěvu havanského starosty primátor Prahy Adolf Svoboda.
— Členky činohry pražského Národního divadla
Marie Vášová a Vlasta
Fabiánová byly jmenovány zasloužilými umělkyněmi. Slovenské herečky
Bo.rodáčová - Országhová
a Rapantová se staly národními umělkyněmi.
— V Bratislavě se konalo
zasedání sekce Rady vzájemné hospodářské pomocí pro elektrickou energii
Účel porady: zásobování
zemědělských podniků elektrickým proudem.

DOMOVA

VE

ZKRATCE

— V Klubu čs. novinářů v
Praze se konalo protestní
shromáždění proti věznění řeckého komunisty Manolise Glezose. Předsedal
mu tajemník Svazu novinářů M. Dočkal.
— V Akkře byla podepsána hospodářská dohoda
mezi ČSSR a Ghanou.
ČSSR poskytne dlouhodobý úvěr na nákup "investičních prostředků".
— Ve věku 72 let zemřel,
náhle v Domažlicích lidový spisovatel Jan Vrba.
— Podle vyhlášky v Úředním listě byla od 1. června
zřízeno nové Vyšší vojenské učiliště hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše, které bude
"poskytovat kromě vyššího vojenského yzdělání
též vzdělání na úrovni pedagogického
institutu".
Studium bude trvat tři
roky po splnění roční přípravy ve školní jednotce.

nocení cukrovky je velmi
pomalé, takže v českých
krajích je vyjednocena
pouze asi desetina plochy.
Řepa přerůstá, a protože
zaostává i kultivace, řepa
se silně zapleveluje . . . "
— Začátkem -května byl
odvolán natrvalo z ČSSR
americký
velvyslanec
Christian M. Ravndal.
— Do Laosu přiletěl první
čs. vyslanec Antonín Holan.
— Čs. vyslanec v Bejrutu
Jaroslav Tomek a generální ředitel libanonských
aerolinií podepsali novou
leteckou dohodu, jíž se
zavádí přímé letecké spojení mezi Prahou a Bejrútem.
— 14. května byl zahájen
ve Smetanově síni v Praze
letošní festival Pražského
jara. Účastnili se: Novotný, Brežněv, Zawadski.
Barák, Dolanský, Fierlinger, Hendrych, Kopecký.

— Byl podepsán protokol
o hospodářské spolupráci
a technicko - vědecké
spolupráci mezi ČSSR a
Brazílií. ČS§R vyveze obráběčky, čerpadla a průmyslové celky za železnou
rudu, kakao, kávu, kůže
a sisál.
— V Praze zemřel člen
bývalého Vinohradského
divadla Vítězslav Boček.
— K 8 letům žaláře byl
odsouzen konstruktér národního podniku Jan Ondruš, který kreslil plány
soukromým zájemcům.
— O spolupráci ve strojírenském. chemickém a
hutním průmyslu jednaly
v Praze bulharská, a československá delegace, vedená ministryní a. místopředsedkyní vlády ing.
L. JankovcovotL
— 14 měsíců žaláře a 5.000
Kčs pokuty dostal u lidového soudu v Přerově
"bývalý akcionář hulínského cukrovaru"5, nyní
Sien JZD Horcí Mošíěnice y.iios'.av Hrubý, který prý kradl z družsva
pšenici a travní a jetelové
semeno ~v drobném". •
— Práce z 11. května oznámila. že letošní "jed-

Strechaj. Česká filharmonie hrála "Mou vlast" pod
taktovkou
Jaroslava
Kromb holce.
— Státní sekretář pro cbranu a bezpečnost. Republiky Mal: Diakete kosa!
porady s ministrem národní obrany Lomským.

Šimůnek.

Opožděný výkaz výsledků pětiletky 1956 - 1960

Statistika nebo sabotáž?
Obsáhlou zprávu o dosažených hospodářských výsledcích druhé československé pětiletky uveřejnilo až 20. května tr. Rudé právo. Hlavní rysy
zprávy: průmyslová výroba vzrostla o 66% (největší přírůstek byl ve strojírenské výrobě), osobní spotřeba se zvýšila o 36%. N a straně přiznaných
nedostatků: rozvoj zemědělské výroby neodpovídal požadavkům národního
hospodářství, ačkoli (nebo právě proto, že) socialistický sektor zaujímal
koncem roku 1960 již 88% zemědělské půdy.
Z p r á v a Státního statistického ú ř a d u také říká, že se stále zvětšoval
podíl slovenských k r a j ů
na celkové * průmyslové
výrobě.
Nejvíce p ř e k v a p u j e c a
komunistických
statistikách bezstarostnost, s
nimiž odborníci statistických ú ř a d ů hýří ciframi,
které
nikdo
nemůže
ověřit.
Deníky

českosloven-

Jankovcová. ských. velkoměst a týde-

níky
československých
k r a j ů u v e ř e j ň u j í ustavičně manka, která tvoří
citelné rozdíly mezi plánovanými číslicemi a dosaženými výsledky.

to, které bylo splněno
nad plán.
Výsledky zemědělské
výroby v Československu
musily být vskutku velmi
slabé, když i celostátní
statistika je nucena připustit,
že
zemědělský
plán splněn nebyl.
Typickým rysem komunistických statistik je
to, že o p e r u j í percentuálními údaji, které se vztah u j í k některému dávnému reku, nebo. indexovými čísly. Říci přímo
prostá čísla by bylo jednak znepokojující, jedn a k prozrazení státního
tajemství.
Z p r á v a Státního statistického ú ř a d u za první
čtvrtletí letošního roku
n a p ř . už vykazuje manko
21.104 tun masa a 58
miliónů litrů mléka. Stíž-

nosti na manka se objevují v československých
novinách pravidelně. Je
ve hvězdách, jak nakonec
statistikové vypracují konečné a '"úspěšné" součtyUžitečné je si vzpomenout, že po krátký čas
byl předsedou Státního
plánovacího ú ř a d u Rudolf Slánský, a každý ví,
jakých hrozných zločinů
se dopustil. V žalobním
spisu byly zmíněny také
jeho praktiky s čísly, které měly "pracující třídě"
zastřít sabotážní úmysl
slánštiny.
Zamyšlení nad "vítěznými" číslicemi československých statistik vnucuje myšlenku: kdo bude
j e d n o u zodpověděn za
čísla, která se dnes vydávají za čisté víno? vm

J a k m i l e však d o j d e k
všeobecnému
účtování,
kem a předsedou Stá:-.: n a j d e se vždycky ve statistice n ě j a k é to procenkem.1
— Podmíněně na 3 roky
Starosti komunistických sociologů
byi odsouzen 51-Ietý rolník z JZD Blučina na
Bměnsxu
Josef
Kyrí.
protože vedl "pochybovačné řeči a s r i r a chováním
A l e tentokrát hhssíI být zrevidován, ačkoli Komunistická strana Českose snažil bradit dobr* slovenska nemá ráda revisionismus v jakékoli formě. Dnes neplatí Mácha,
chod JZD"". Naváděl k
tomu í manželku a syn?. Goethe a Shakespeare. Komunistický mlok objevil ve vysílání pražského
— Římsko - katoličtí du- rozhlasu, že Sprostě i láska může bvt v naší době jemnější, kulturnější a
chovní vystoupili prou tím trvanlrvějsr. Mlok se jmenuje Juraj Špicer a pražský rozhlas vysílal
německému
revsoSsmu jeho zborcené harfy tón 21. května.
prohlášením, ve kterém
J u r a j Špicer konsta- vzdychá nad nešťastnou buržoazní morálky v lásse praví: "V požehnané
t u j e : " Z ř í d k a k d y se ses- láskou . . .A to je dobře." ce i manželství. Emancibudoucnosti spravedlivé- káme s m ú e n o t y p a mlaP o d l e J u r a j e Špicera pace ženy urychlila roz- .
ho společenského
řádu. d é h o W e r t b e r a . Romea bylo odzvoněno
těch
manželství,
" t ř í d - klad
který byl nastolen avanta Julie- D o b a se měni. ním. majetkovým, nábo- která byla založena na
D&eszií isoida je lékař- ženským a jiným hlou- ponižující závislosti jedk o u . sfcupinářko-u, Julie pým p ř e d s u d k ů m '. Pros- noho partnera na d r u cích. aby byly memožce- o d b o r o v o u
tu nk.cicnář- tě řečeno, praví J u r a j hém, hlavně z ekonomicny jakékoli pešhisy revan- k o a . mladý W e r d i e r r.e- Špicer- "svým myšlenko- kých příčin . . . "
ššstů ...""
FEC ;*Č
vým a citovým bohatAle manželství má být
stvím se často nevyrov- kulturní, u j i š ť u j e znalec
náme našemu h m o t r é m u Špicer, který "'apeluje na
bohatství, zaostávaine za kulturní úroveň partnením. Nedostatek kultury r ů " . Ale zaznamenejme
současných mezinárodních problémech". Jedve vztazích mezi mužem památná slova, která by-"
nání. následoval slavnostní večer, na němž proa ženou zbavuje lásku la vytištěna v socialisticnesl Antonín Novotný jednu ze svých stanjejí vzrušující romantič- kém státě, a která mají
dardních řečí:
nosti . . ."
dvojí ostří, obojí zatra1./ V zájmu mírového dorozumění mezi náJ e tedy jasno: jako cující:
rody . . . musí být likvidován imperialismus a
zchátralá
kapitalistická
"Působí jen směšně,. .
kolonialismus, aby "nemohl zavést lidstvo a
společnost vytváří své
když
člověk
oblečený
národy do nových válek, hrůz a bídy . .
snoby a chamtivce, tak
podle
nejnovější
módy
2 . / Kapitolu v projevu věnoval Západnímu
je vytváří i daleko chudNěmecku, kde prý představitelé vlády prováší a vázanější společnost . . . hovoří řečí, jejíž úroveň je nízká . . . Aby
dějí protimírovou politiku a vznášejí územní
socialistická,
za ctnost
nepovažoval
požadavky, jaké dělal Hitler.
J u r a j Špicer útočí na
jen kavárenské hrdinství,
vzdělanější p o h l a v n í in3./Útočil proti mezinárodní reakci a jejím
jehož
n e j zamilovanější
stinkty socialistického litemným silám, které se projevily na Kubě, v
literaturou je večerník. ."
d u : "Protože i láska můKongu, Laosu, při "masovém vyvražďování v
J á ř k u , co je horší:
že být v naší době jemAngole a v Jižní Africe.''
tchýně
nebo
nější, kulturnější a tím přísná
Sukarno k tomu anglicky řekl, že Indonésie
KSČ? A kdo vydává ty
i trvanlivější . . ."
má svoje problémy a své úspěchy. Nereagoval
večerníky?
A
Má pro to nepochyb- hnusné
ani na Novotného poznámky, které se týkaly
proč v naší osvícené soné
důkazy:
".
.
.Zrovnopostoupení Holandské Guineje (Irianu) Indoprávnění ženy, odstraně- cialistické epoše byl vynésii. Novotný si musil připadat dost pošetile..
znepokojující
ní třídních rozdílů, to nalezen
FEC/tp
"rozvodovost"?
vše strhlo
pokrytectví termín

Sukarno v Praze
Po pětileté přestávce přiletěl d e Československa. na návštěvu Ahmad Sukarno, nynější
president Indonéské republiky, týž, který byl
nedávno vítán v australských městech řečičkami.
Komunisté ho představují na veřejnosti jako
"neúnavného ¡bojovníka proti kolonialismu''.
Australané, kteří ještě nezapomněli lekce druhé
světové války, si pamatují, že dr. Sukarno byl
nadšeným stoupencem japonského druhu kolonialismu. N a návštěvě v Praze byl doprovázen
ministrem zahraničních věcí Subandriem a značnou vládní delegací.
Při uvítání v Ruzyni se rojili Novotný, Široký, Dolanský, Šimůnek, Koucký, Neumann,
Plojhar, David a "další členově vlády". N a
letišti mluvil Antonín Novotný o tom, že "imperialismus není ještě mrtev". Sukarno prohlásil, že právě proto přišel do Československa,
aby posílil přátelství mezi Indonésií a Československem. N a pražské Hradu se konala oficielní
porada, jíž byli přítomni Novotný, Široký, Šimůnek, David a Krajčír. Jednali s indonéskou
delegaci "o otázkách vzájemných styků i o
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Adenauer

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 6997
Jarka Grossmanová

Československé
momentky
NĚMA BARIKADA PROMLUVILA
Nová hra J a n a Drdy ("Jsou živi, zpívají" - pr.)
připomíná jeho "Němou barikádu" . . . Drda ve své
hře nemilosrdně a přesvědčivě odkrývá zradu buržoazie na příkladu plukovníka Zvoníka' a jeho ženy,
obnažuje propastnou hrůzu padoušství konfidenta
Rajnyše a proti nim staví velkost a prosté hrdinství
pracujících z fabrik tím větší' a opravdovější,
čím je samozřejmější. Závěr j'e jasný: síla revoluce
byla v lidu, v jeho uvědomění a odhodlání. Jan Drda
tady zvrátil všechny teorie o tom, že záporní hrdinové se pro jeviště píší lépe než k l a d n í . . . Ovšem Drdová hra není bez problémů: na příklad konfident R a j nyš je příliš jen černý, příhoda s dopisem ]'e skutečně náhodná, přerod Evy Rajnyšové je poněkud
náhlý apod . . .
Svobodné slovoj 16. 5. 1961
SUDETSKÝ STRAŠÁK
Pan Seebohm podal na tiskové konferenci v Bonnu
vskutku výstižný výklad onoho "práva na sebeurčení", kterého se západoněmečtí revanšisté již po léta
dovolávají. Odepřel právo na sebeurčení Čechů a
Slováků, obývajících údajné, "sudetské území" a
"tvrdil, že "právo na sebeurčení mají na základě práva na -vlast" jen tak zvaní "sudetští Němci", žijící
v Západním N ě m e c k u . . . Po takových výrocích udivuje, proč se vlastně vedení sudetoněmeckého revanšistického spolku dostalo počátkem května do svárů k vůli Hitlerovi - a proč Seebohm hrozil svým odstoupením, nebude-li do programových thezí "Landsmanšaftu" zahrnuta theze prohlašující, že "Hitler
hrál s osudem sudetských Němců nesvědomitou hru
a vynutil si vývoj k mnichovské domodě" . . . Seebohm a ostatní revanšisté .. . hrají tuto "nesvědomitou h r u " d á l . . .
Rudé právo, 19.5.1961
INFLACE RUDÝCH PRAPORŮ
Sékretariát ÚRO projednal na své schůzi 15. května 1961 návrhy na propůjčení Rudých praporů za
výsledky dosažené rozvojem socialistického soutěžení
v 1. čtvrtletí 1961 a rozhodl propůjčit: Rudý prapor
vlády a ÚRO (28 podnikům - pr.), Prapor čínských'
horníků (1 podniku - pr.), Prapor německých horníků(1 podniku - pr.). Sekretariát ÚRO bere na vědomí
rozhodnutí mnistrů, vedoucích ústředních orgánů a
předsednictev ÚV odborových svazů o propůjčení;
Rudých praporů ministerstev a odborových svazů . . .
Praporu čínských, energetiků . . . Praporu Korejské lidově demokratické alrmády . . . Všem vyznamenaným
podnikům a závodům bylo přiznáno na peněžitých
prémiích celkem 7,950.000 Kčs a budou použity na
odměny nejlepším pracovníkům a na zlepšení zdravotních, kulturních a sociálních zařízení ve vyznamenaných podnicích a závodech.
Práce 17. 5.1961
"ZVODNĚNÍ" MLÉKA
Snaha získat na Teplicku co nejvíce mléka na
splnění a překročení státního plánu je veliká. Má se
toho dosahovat zchutňováním krmiv a pečlivějším
ošetřováním. Našli se ale jednotlivci. . . Ošetřovatel
Pesiniker z hospodářství statku v Oldřichově u Duchcova, který si pochutnával na sebrané smetaně, dokonce ještě ve snaze získat vyšší příjem, doléval do
mléka vodu v množství 16-20%. Na hospodářství
statku v Háji u Duchcova si ošetřovatelka Mouralová
pomáhala k vyšší dojnosti otočením kohoutku u vodovodu a získala tak poměr přidání 29 litrů na 100
litrů mléka, to je 22.5%. Manželé Bernáškovi toto
procento zřejmě považovali za velmi nízké a udrželi
si tak primát na tomto hospodářství, když v 19.5 litrech získali směs 50% vody a 50% mléka. 1 v JZD
Radovesice, rovněž na Teplickém okrese, došlo k
^"¿vodíiění". Takováto snaha se projevila i na hospodářství statků v Předlitích a Řehlovicích v ústeckém
okrese . ..
Zemědělské noviny, 18. 5.1961
PRVNÍ MÁJ NA TELEVIZI
Kdo očekával, že sobotní a nedělní pořad před
1. májem rozveselí humorem, vtipem, písničkou a
příjemně naladí televizní diváky, byl více než trochu
z k l a m á n . . . Televizní pracovníci zajeli tentokrát s
účinkujícími mezi družstevníky JZD 1. máje na. Kutnohorsku. Patří jim za to uznání, nikoliv však dík za
zábavu . .. Zvláštní zmínku si zaslouží laciná forma
zábavy, jako byla primitivní zpověď družstevníků
vtipu postrádajícím skandováním a bezduchá parodie
na. družstevní poměry, hyzdící naše krásné národní
písně. Prostě řečeno: bezkrevný pořad s opačnými
účinky na náladu diváka, než je v předvečer radostného dne žádoucí. . .
Práce, 16. 5. 1961

nebo

Brandt ?

Před německými volbami
Z
a komunistického "pokroku" nejsou ani tak Spojené státy jako Německá spolková republika.
N a čistě politických stránkách mašírují znovu hrozivě černé holinky. N a stránkách politicko - humoristických časopisů belhá se se znakem hákového kříže na rukávě zvrhlý "nácek" Adenauer. A
na politicko - sportovních stránkách — neboť všechno je politické — není ani tak důležité, jak si
vedou českoslovenští sportovci, jako to, aby si východoněmečtí sportovci vedli lépe než západoněmečtí.
Celkem ria tom není nic divného. Je jistě daleko snazší živit starý strach z Německa, než vytvářet nový a úplně absurdní strach ze Spojených států.
Moře nenávisti z komunistického tisku se čas o d času malinko přelije a několik jeho kapek pak
dopadne i na stránky tisku západního. V takových chvílích se dočteme, že je v bonnských úřadech
tucet nacistů pod každým psacím stolem. Pět hákových křížů na železničních přechodech je interpretováno jako nebezpečné znovuvzkříšení hitlerismu a bubák německého militarismu je znovu
nafouknut do nerealistických rozměrů.
T o jsou však p o m ě r n ě
řídké výbuchy. Jinak se
celkem všeobecně uznává, že kdysi totalitní N ě mecko pokročilo značně
na cestě k demokracii,
zatím co kdysi demokratické Československo zapadlo po uši d o b a h n a
komunistické totality.
Konec konců, "nacistické" Z á p a d n í Německo
se právě chystá k starému demokratickému zvyku, na nějž lidové demokracie
komunistického
světa už dávno zapomněly - chystá se k volbám.
Sociální

demokracie

J e d e n á c t let oposice
vidělo v německé sociální demokracii pronikavé
změny. D r . O l l e n h a u e r
nahradil ve vedení zemřelého K u r t a S c h u h m a chera. Marxismus se vytratil z p r o g r a m u strany,
v němž je teď třeba hledat socialismus se zvětšovacím sklem. Z a h r a n i č n ě
politická linie dnešních
sociálních
demokratů
nemá už také nic společného s někdejším flirtováním s neutralismem a
snahou po přímém jednání o sjednocení země.

se zbavili starého socia1listickéha balastu, který
je tížil jako mlýnský kámen,
jednak
konečně
našli v berlínském starostovi populárního kandidáta na kancléřský úřad.
V čele strany stojí nominálně stále ještě p ř e d seda Ollenhauer a za ním
kandidát na nejvyšší úřad Brandt. D r . A d e n auer však s p o j u j e štiplavě v každé' své řeči pojem sociální demokracie
se jménem W e h n e r a není daleko pravdy.
Křesťanští demokraté
Proti sociálně demokratickému
triumvirátu
W e h n e r , Brandt, Ollenhauer stojí dr. A d e n a u e r
a jeho triumvirát expertů
E r h a r d t , Strauss,
von
Brentano. Proti nové sociálně demokratické linii

stojí stará a, jak už ře- navzdory Brandtově p o - .
čeno, téměř totožná linie pularitě silně optimistický p o k u d se výsledku
CDU.
V té skutečnosti prav- zářijových voleb týče.
d ě p o d o b n ě tkví A d e n - O d m í t á věřit, že by po
auerova nejsilnější zbraň, nich potřeboval k vládě
protože může kdykoliv p o d p o r u F D P (Freie dea
celkem oprávněně říci: mokratische Partei)
" J á jsem tvrdil p ř e d je- odmítl každý návrh, že
denácti lety to, na co vy by snad pak bylo dobře
jste teprve po jedenácti utvořit koaliční vládu se
letech' přišli, *- že rivůže sociálními demokraty.
svobodné a demokratické
T e p r v e září ukáže, jak
N ě m e c k o existovat je- oprávněný je jeho optinom v pevném svazku se mismus. Z a t í m se přes
zeměmi západní demo- zlepšené vyhlídky sociálkracie." Může také uká- ních demokratů zdá, že
zat na hmatatelnou pros- není tak docela n e o p o d peritu Německa a zeptat statněný.
se: "Myslíte, že by N ě Čas k zmene .
mecko takhle vypadalo,
D r . A d e n a u e r byl u
kdybyste těch jedenáct
let řídili jeho
osudy moci jedenáct let a za
tu dobu jistě udělal věci,
vy?"
s nimiž všichni lidé neN a takové otázky bu- m o h o u souhlasit. Součet
dou sociální demokraté jeho činnosti je však beze
těžko hledat odpovědi. sporu imponující.
Snad proto je A d e n a u e r (Pokračování na str. 6.)

Německý hlas o sudetském Landsmannschaftu

Sudetský manifest 1961

Hamburský ilustrovaný týdeník Der Spiegel se zabýval 17. května tr. v
obšírné formě osobou předsedy sudetoněmecké organizace na území Západního
Nemecka Seebohma a požadavky sudetského Landsmannschaftu.
Der Spiegel tvrdí, že dr. *Pro letošní shromáždě- Landsmannschaft by se
Seebohm vůbec nepochází ní připravili sudetští ideo- ovšem spokojil s návraz Československa: narodil logové manifest o 20 bo- tem do Československa
se prý v Horním Slezsku dech, založených na "prá- jen pod tou podmínkou,
a jenom několik let dět- vu na domovinu a na prá- že by nešlo o "centralisticSituace je teď taková, ství ztrávil na Chebsku. vu sebeurčení národů".
ký stát" typu první repuže si N ě m e c s volebním Vystudoval v Německu a
Autoři manifestu pro- bliky, nýbrž o národní
letákem v ruce nemůže tam také pracoval jako hlašují, že' si jsou vědomi, stát, ve kterém by Němci
odborník v hornictví. - že-"vztah mezi Spolkovou měli "plnou autonomii".
být tak docela jist, čte-li
Der Spiegel se domnívá,
Ironický rys článku připrávě volební p r o g r a m že hnací silou jeho čin- republikou a Československem může být normalisociálních d e m o k r a t ů ne- nosti v Landsmannschaftu zován teprve tehdy, až to- nášejí odstavce, v nichž je
kritizována
národnostní
bo Adenauerových křes- je snaha získat zpátky ne- to právo bude uskuteč- politika ČSR. Der Spiemovitosti,
které
byly
v
roněno".
ťanských demokratů.
gel konstatuje, že nejhlace 1945 vy vlastněny na
Der Spiegel dále pozna- sitějším
kritikem
této
Chebsku.
menává, že klausule pro- "utlačovatelské" politiky
M n o h o lidí tvrdí, že
Sudetská organizace ko- gramu, která nevylučuje byla Komunistická strasociální demokraté dnes nala letos svůj výroční
státoprávní
společenství na československa.
představují větší hrozbu sjezd v Kolíně nad Rý- Sudeťáků s českým a sloV závěru článku mluví
Adenauerovu
dalšímu nem. Volby nového před- venským .národem 'byla korespondent zmíněnéhosednictva byly označeny pojata do programu s
týdeníku o poměru Sudepobyt
v Bonnu
než za vítězství umírněného
'ohledem na pochybnosti, ťáků k československým
kdykoli předtím. J e d n a k křídla Sudeťáků.
které má bonnská vláda uprchlíkům. O Prchalově
o velkoněmecké koncepci Národním výboru píše-, že
sudetských Němců.
je~to "bezvýznamná skuBIŽUTERII, SVETRY, P U N Č O C H Y ,
Citovaný časopis dále pina emigrantů", o Radě
V L N U N A PLETENÍ, HRAČKY,
konstatuje, že vzhledem k svobodného Českosloventomu, že západoněmecká ska se vyjadřuje s větším
M Ó D N Í ČASOPISY
vláda stojí oficielně na respektem - je "daleko
stanovisku, že hranice Ně- mocnější".
nejlépe nakoupíte v českém obchodě
mecka mají být obnoveny
Nejzajímavější konstatopodle stavu v roce 1937, vání na konec: o ' návrat
je sudetoněmecké stano- do Československa by se
visko značně chabé.
prý zajímalo nejvýš 50%
120 Gardenvale Rd., GARDENVALE, VIC.
Autor článku v Der sudetských Němců.
FEC/tp
Spiegel také vysvětluje, že

Ladies Boutique

HLAS

12. 6. 1961
Jan Kolár: Přistěhovalec (Le Nouveau Venu). Román.

DOMOVA

-5-

René Julliard, Paříž, 1961

Padají

Nejen milostný román
Základní théma Kolárova nového románu, psaného zase francouzsky a
vydaného v Paříži, je celkem jednoduché: "Zůstane Pepíček u Mařenky,
nebo odejde s Bětuškou, kterou od mládí miloval?" Ale tak jednoduché
to, zaplať pánbůh, není. Nejde tu jen o emocionální trojúhelník mezi Tonym, českým uprchlíkem, jeho francouzskou manželkou Francine, a jeho
starou českou láskou, Ivou, která se mezitím vdala za Američana. Obě ženy
jsou zároveň symbolem Tonyho rozpolcenosti, a snad rozpolcenosti většiny
uprchlíků: "My e x u l a n t i . . . jsme ze dvou kusů, naše životy jsou rozlomeny
ve dví. A. ty dvě půlky jsou neslučitelné, přímo protichůdné: mládí bez
pokračování, nový dospělý život bez kořenů." Iva je minulostí, mládí, Praha,
sny a naděje, to, co bylo začato a. nedokončeno. Francine je přítomnost a
budoucnost, nový a skutečný život, pokus o nové kořeny, část praktické
existence.
D ě j přechází z New
Yorku d o Prahy, do Paříže, do francouzského
Camerounu, promítá se
z přítomnosti do minulosti, vyprávění v první
osobě prolíná neosobní
líčení, a v tom všem se
potácí Tony a hledá sám
sebe.
í

bude vždycky přítomna,
jako jím vždycky znovu
otřese Iva.

Materielně nemá už
starosti, po několika letech živoření a úmorné
práce si vybudoval velice
úspěšnou existenci v Camerounu, ale problém
toho,, kam, nebo ke komu patří, si teprve ujasňuje.

"Přistěhovalec" je milostný román, ale není
jen
milostný
román.
Kolár se pokouší definovat stanovisko exulanta
po letech v cizině, alespoň nadhodit problémy
asimilace praktické i citové, konflikt loyality k
staré a nové vlasti, rozpor mezi minulostí a budoucností u lidí, kteří se
už někde usadili, kteří
přestali věřit na návrat.
( " O d Budapešti tu přestali věřit v Boha", říká
Tony o českém oddělení
Rádio Free Europe v

"Vlast, která je vám
dána při křtu, je jen
prázdné slovo. Teprve
člověk svou volbou jí
dává plný význam". A
Tony zvolil, zvolil exil a
zvolil A f r i k u a zvolil
Francine. Ale druhá půlka jeho bytosti v něm

Nakladatelské reklamní povídání, určené f r a n couzskému publiku, zdůrazňuje "la grand passion", "nepřekonatelnou
vášeň jednoho muže k
jedné ženě" atd.

Tajemství inženýra Umlauta
Achille

Gregor

Siréna zahoukala, ozvala se hudba z ampliónů, loď
se odpoutala a zvolna se vzdalovala od břehů Nižního
Novgorodu. V jídelně podávali večeři: zelenou polévku, žárennaju svininu s bramborem a okurkami
a čaj s pirožkem. Cestující se rozjařili: velmi si libovali, jak doma uvedou v úžas, až budou požadovat vepřovou s okurkami. Odborně hodnotili úpravu
a kvalitu cizokrajné krmi, usrkávali žigulovského piva
a jejich vzpomínky, jejich řeč a stesk se nesly za
smíchovskou sedmičkou a Prazdrojem z Plzně. Erik
pronesl domněnku, že přísloví "Všude dobře, doma
nejlíp" vymyslel nějaký vlastenec, když se napil zahraničního piva.
Ota pravil, že když se ho poprvé napil, neměl už
řas cokoli vymýšlet. Po večeři vylezli cestující na
palubu, aby se po žárennoj svinině oddali požitkům
duchovním a kochali se krásami panenské přírody.
Utvořily se zájmové kroužky a rozvinula se všestranná diskuse. Ti, kteří mysleli na všechno a vzali s
sebou karty, hráli teď s vášnivým zaujetím kaufcviká.
Jakýsi inženýr Umlaut ze statistického úřadu, který sice celé dny seděl na palubě, ále neustále hleděl
do mapy, jako by chtěl zabránit, aby nás kapitán
nevezl jiným směrem, oznámil, že za chvíli přejedeme hranice -Tatarské republiky.
Rozpředla se o tom živá debata. Někdo mínil, že
si s těmi kluky tatarskými nebudeme rozumět, ale
Ota ho ukonejšil prohlášením, že to jsou slovanští
Tataři. Inženýr Umlaut tu informaci opravil, "Tataři", pravil a zatvářil se oduševněle, "Jsou národ jazykové skupiny ugrofinské. Je jich půl páta miliónu
a jejich hlavní město, do kterého zítra dorazíme, je
Kazaň, s pěti sty šedesáti pěti tisíci obyvatel".
Inženýr Umlaut měl s sebou knihu Putování po
Sovětském svazu, řadu map-a příruček, které neustále studoval a vypisoval si z nich poznámky do
notýsku. Velmi litoval, že nezná těsnopis, aby mohl
zaznamenat všechno, o čem se zmíní průvodce při

jené strojními puškám;,
průseky v lesích, aby se
lépe střílelo, zakázaná
území, přerušené mosty
. . . a lidé, kteří se už neuměli usmívat, lidé ustrašení, tiší, přemožení. . ."

Jako u první Kolárovy
knihy ("Drobné zpět",
H D číslo 11. z 1. června
1959), je mi i u jeho
druhého románu líto,
že není jazykově přístupNew Yorku. "Byli pla- nější většímu počtu zdejceni za to, aby udržovali ších lidí, čti: českosloklamné naděje . . .Nez- venských exulantů.
bylo jim už na světě nic,
Našli by tam spoustu
než vlastní iluse".)
detailů, které by jim "něJedna z vedlejších po- co připomínaly", spousstav románu je úředník tu 'nadhozených myšlečeského konsulátu v New nek, které by bylo zajíYorku, s kterým se Tony mavé rozvést, spoustu
znal od mládí - oportu- podnětů pro vášnivé denista, který nevěří na ko- baty.
munismus, jako na něj
A konečně - vždyť je
nevěří nikdo z komunistických mocipánů, ale to přece milostný roJ. Z . Sydney
který je si jist, že vsadil mán?
na správnou kartu.
Neměli se ,s Tonym
nikdy rádi, ale teď je
mezi nimi víc než pouhá
nesympatie nebo žárlivost:
" . . . mezi nimi byly reflektory, přeoraná pole,
prošpikovaná
minami,
ostnaté dráty, natažené
těsně u země, aby uprchlík padl a psi měli lehčí práci. . . hlídky ozbro-

Václav

hvězdy
Hons

Padají hvězdy a ty má víčka zvedni
do větrů opilých když přirazí noc ke dni
když všeho dotkneš se a den je tebou zmámen
a sen jak loď teď odpálen je z ramen
až paty chvějí se a svět připadá kluzký
ne ty se nevrátíš seškrtej naše schůzky
a když je nahmátneš obejdi je jak řeku
voda jde stržemi a já tou vodou teku
a ty se budeš bát mých vln a mělčin písku
utíkat bojácně z hořících nočních stisků
vyčteš mi trapičů a přidáš mnoho polen
íže zněl jsem závratí a šílel u tvých kolen
a chytal lunu a pálil doutnák noci
stokrát tě odprosil a stokrát chtěl tě zmoci
snili jsme obzory i stopy příštích dálek
pak jeden mlčel druhý se rána zalek
a tam čekalo moře a posun plné sítě
pobřeží z pěn a něčí Všude najdu si tě
ale je to vždy nejisté a pak jé někdo zklamán
ve hvězdách bylo to a" nic nepoznal šaman
ty ses dnes vrátila snad odejdeš mi zítra
je ráno z ovoce a červen loví jitra
Padají hvězdy a ty má víčka zvedni
do větrů opilých když přirazí noc ke dni
když vše se dotkne tě a den je tebou zmámen
a sen jak loď teď odpálen je z ramen
cítíme sebe a víme že jsme něčí
a touhy že jsme navždy a těch jež bere ztečí

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

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, itíma £ 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

projížďce městem. Byl velmi svědomitý a střádal si
poznámky, jako, kdyby měl z té cesty dělat disertační práci.
"Copak Tataři, to byli pěkný prevíti", poučil ostatní
Erik. "Podnikali loupežné nájezdy na Moravu, a
vůbec si počínali jak z divokých vajec, jak to dodnes
může každý vidět v Bačmachirajský fontáně". —
"Bachmačirajský", zdokonalil ho laskavě Ota, "oni
tenkrát vlastně navázali první styky a my se jim
dnes revanžujeme. Dřív pořádal zájezdy Attila a teď
to převzal Intourist a Čedok." Jenomže tenkrát k
tomu Tataři nepotřebovali doporučení závodního výboru, ale naopak si zase musili s sebou vozit aprovisaci pod sedlem a nám to dají až pod nos. Je v
tom pokrok a to musí každý uznat".
Do této diskuse nemohl inženýr Umlaut ze svého
notýsku ničím přispět. Seděl tedy jen, značně otřesen
naslouchal a nervózně se usmíval, neboť si-nebyl jist.
smí-li se to. Nebyly ty řeči zcela bez užitku. Nějakým způsobem se druhý den seznámil v městě s
pravověrným Tatarem, kterému se svěřil, a ten mu
sdělil, že nájezdy v šestém století podnikali ne oni,
ale jejich pokrevní bratři, usídlení v té době na. území dnešního Bulharska. Tuto historickou informaci
SÍ inženýr Umlaut vítězně zanesl do svého deníčku
k další potřebě.
Aby ho zcela dorazil, poznamenal Ota mimochodem, že se už hrozně těší na tatarský biftek s tatarskou omáčkou, který je tady národním pokrmem.
"Nejlepší tatarskou omáčku dělá v Praze u Pelikána
jeden Tatar", prohlásil vážně. "Ten má recept od
svého dědečka, kterej do ní strouhal křen, aby byla
ostřejší. Ten dědeček se jmenoval Kenamřeh RaKoto.
Jsem žádostiv, jak ji upravují tady."
Já jsem oznámil, že mám k Tatarům a zvláště k
Tatarkám vřelý vztah, protože u nás je Tatarka členem Svazu spisovatelů a jmenuje se Dominik. To
inženýru Umlautovi pro dnešek zřejmě stačilo, neboť
se zvedl, prohlásil, že jde spát, vinšoval dobré noci
a odešel s nervózním úsměvem, přeplněn dojmy, které mu způsobily neklidnou noc . . .

Druhý den nás čekaly' autokary, aby nás seznámily s ústředním sídlem Nejvyššího sovětu Tatarské
republiky. Kazaň je město velkých vzdáleností. Tady
jsme museli porušit svou zásadu a jezdit autokary,
neboť kdybychom to všecko chtěli projít, chodili
bychom tam dodnes a světová veřejnost by místo
tohoto díla musela vzít za vděk nějakými méně hodnotnými napodobeninami. V této neobyčejné směsi
exotiky, originality, pokroku a historie je nahromaděno tolik pozoruhodností, že inženýr Umlaut si musel koupit nový notes, do kterého hromadil výklady
průvodce, a vůbec na nic se nepodíval, neboť jinak
by nestačil všechno zachytit.. .
Historií města nám posloužil Ještě na palubě. Naučil se- přes noc nazpaměť, že Kazaň založili ve 14.
století Bulhaři žijící na Volze, kteří pak před nájezdem Tatarů utekli do lesů. "Města se zmocnil carevič
ze Zlaté hordy", pravil inženýr Umlaut s určitostí,
"který tu založil tatarskou říši. Sto let trvaly boje
mezi moskevským knížectvím a tatarskými vládci,
až se město vrátilo opět do rukou Rusů."
Pravil to tak přesvědčivě, jako by byl tenkrát
vojenským přidělencem u generálního štábu Zlaié
hordy...
. . -. Večeře využil inženýr Umlaut k závěrečnému
prohlášení, jež spočívalo v neobyčejně cenném poznatku, že z betonu, uloženého ve všech velikých stavbách komunismu, by se dala postavit zeď vysoká
dva metry, sahající od severní točny k 3'ižní. Viktor nad tou zdí projevil nadšení a horoval, to
že by bylo něco pro Plakátovací podniky, a pan inženýr se nervózně usmál a pravil, že to je jen příklad, že tím chce znázornit velikost děl, jichž existence jsme byli očitými svědky. Podle něho nebylo
už' třeb^ .íezdit do Sovětského svazu, aby člověk poznal socialismus: stačilo než představit si zeď, dlouhou zeď bez konce. Tak v podstatě pohlížel asi inženýr Umlaut na socialismus. Měl to změřené, zvážené, spočítané a všecko pěkně zaregistrované v notýsku. Ale nikde jinde.
(Z knížky "Čtyři jedou za obzory", Mladá fronta.
Praha, 1960)
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DOMOVA

DOVOLENÁ
v z i m ě
J m o u rozšířenou nemocí je druh střevních červíků, kteří způsobují anemii a příbuzné choroby.
Jejich zárodky se dostanou do těla z bláta, prokousají
se kůží do těla a krevní oběh je zanese do střev. U
bělochů není z nich žádný strach. Kdo nosí boty,
nemusí se jich bát. Těžší je to ovšem s bosými Papuány, kteří se sotva vyléčí, aby byli postiženi nanovo. Mezi domorodým obyvatelstvem je rozšířena
příjice a nemoc, které říkají "yaws". Nemýlím-li se,
maláribvé zárodky v těle. domorodce mají vliv na
příjionou nákazu a způsobují nemoc, která probíhá
zcela jinak, než normální příjice.
(Pokračování)
Také malomocenství není žádnou vzácností. NáPort Moresbý má proti australským velkoměstům kaza se bohudíky nepřenáší snadno. Malomocenství
alespoň tu výhodu, že je v neděli možno jít buď do také není nevyléčitelné. Kolonie malomocných tu
biografu nebo do hotelu, kde se dokonce legálně nejsou vzácné, většinou jsou spravovány různými
čepuje. Já jsem zakončil svůj první papuánský víkend misiemi, ale nemocným se občas zasteskne po rodné
návštěvou kina, kde panuje nepsaná rasová diskri- vesnici a vytrácejí se tajně z leprosárií: Úřady něminace. Nikde sice není napsáno, že Papuáncům Je které dopadnou, některé ne.
vstup zakázán, ale ředitelství kina to obešlo nenáMalárie má na Nové Guineji méně škodlivou, ale
padnou tabulkou u pokladny, že ctěné ředitelství si zato tvrdou sestru. Říkají jí "dengue". I "dengue" j e
vyhrazuje právo odmítnout přístup kterékoli osobě přenášena moskyty. Jeden starousedlík mí průběh
bez udání důvodu. Ctěné ředitelsví se ještě nikdy této choroby popsal velmi výstižně: "To je jako když
nepokusilo odmítnout bělocha, a nevím ani o jednom dostaneš malárii, chřipku, koliku, . mořskou nemoc
případu, že by se byl nějaký Papuánec pokoušel o a pořádný výprask, všechno v jednom balení. Navíc
vstup. Domorodé obyvatelstvo má svoje kino v Badili. někdy močíš krev. První dva dny je ti opravdu miVstupné bylo- jednotné, normální sedadla byla na- zerně, ale to přejde, a příští dva dny máš opravdu
hrazena sklápěcími lehátky. Mělo to své výhody a strach, že zůstaneš naživu. Pak se začneš zotavovat a
nevýhody. Bylo to sice pohodlnější než plyšované za nějaký ten den můžeš vstát z postele s bolavými
křeslo, ale na druhé straně se zhusta stávalo, že pou- kostmi. Je ti dobře a pak chytíš ten prevít znova."
tavost předváděných filmů uspala značnou čásť obeDomorodé obyvatelstvo trpí běžně kožními chorocenstva. Při své prv-ní návštěvě kina jsem bděl skoro bami. Běloši se chrání hygienickými prostředky a
jako československý lid. Nemínil jsem zmařit spán- včasnou lékařskou pomocí. Nicméně i běloši trpf
kem pět a půl šilinku, i když film zářil měděnkou.
těmito chorobami, jakmile trošku sleví ve zdravotV Jpondělí ráno jsem byl vzhůru už před šestou ních opatřeních. Přihodilo se jednou, že jsme seděli
hodinou,, ale když jsem přišel do koupelny, smutně v družně zábavě^ v hotelovém pokoji jednoho z kojsem zjistil, že jsem nebyl první r a n n í ptáče. Začínal legů, který vypadal silně sklíčeně. Všichni účastníci
náš kurs. Všeobecné a konstruktivní kritice byl po- dýchánku si toho všimli. Udeřili jsme konečně na.
droben studený oběd, sestávající z obávaných chle- něho. Zprvu byl zatvrzelý, ale po chvilce přemloubíčků, poškozených marmeládou a výživnými výtažky vání přiznal barvu: neví, čím to je, ale hrozně ho
nerudné Chuti, který nám dávali na cestu. Nádavkem- -Válí pokožka v rozkroku. Horlivě nás ujistil,- že se,
jsme dostali jedno zelené jablko. Po sedmé hodině slečnami nechodil a že nepřechovává cizopasníky.
přijel autobus, který nás zavezl do vládní čtvrti Dal se posléze přesvědčit, aby vystavil postiženou
zvané Konedobu, což znamená "hluboká pláž". Proč* oblast názorům veřejnosti. Oblast byla zarudlá a vyto. ví jen bůh, protože tam bylo-mělko, písku nepa- padala zbědované. Za hodinu už byl zpátky z orditrně a lesík kokosových palem připomínal patetické nace s receptem v kapse. Nebylo to nic vážného.
Lékařská diagnóza říkala tomuto neduhu latinsky
háječky u Nymburka.
Ve vládní čtvrti vládla rozmanitost: některé z "tinea", anglicky jí říkali "Dobbie's itch" a domobudov ; byly moderní a vzdušné, Jiné připomínaly ba- rodci jí říkali jednoduše "grili". Onemocnění způsoráky uprchlických táborů v Německu. Byl to přece buje mikroskopická houba, které vlhké ovzduší silně
však rozdíl. Tyhle byly daleko zchátralejší než ty pomáhá... Nejsnáze ji běloch dostane, nosí-li špatně
vyprané prádlo. Tato část bílé hygieny v Portu
německé.
Moresby je nákladná: za vyprání košile nebo šortek
Orientační kurs pro nové zaměstnance se naštěstí se platilo čtyři šilinky, za ponožky skoro dva. Prokonal v jedné z moderních budov. Měli jsme koedu- tože každý z nás potřeboval nejméně jednu soupravu
kaci: bylo tam půl tuctu osob ženského pohlaví. Žáci denně, a když se šlo někam večer, soupravy dvě,
byli většinou statní třicátníci. Ráno jsme prodělali většina z nás se .vzpírala utrácet tolik peněz a snanezbytné formality a obdrželi jsme učební osnovy. žila se pomoci si laciněji. Moje prádlo pral krajanův
Kurs sám, ačkoli jsem se z vlastní píle vzdělával io služebník, ale kdo neměl ve městě dobré známé, muforoty, byl zajímavý. Přednášky byly z různých obo- sil si prát za všelijakých podmínek sám v hotelu.
rů, ilustrovány filmy, v programu byly také dva
celodenní výlety do rybářské vesnice a na typickou
(Pokračování příště)
plantáž. Smysl kursu byl' ten, že se máme pokud
možno vystříhat třenic s domorodci. Což byla zásada
rozumná a chvályhodná. Nicméně našli se školáci,
kteří shledávali kurs nezajímavým. Během kursu bylo
dopadeno a přísně vyplísněno několik švencířů.
Do výchovy však byla hned první den zařazena — Čs. malíř Viktor Tinkl — Bývalý státní prokurátor dr. Jaroslav Drábek
nevítaná nutnost >
• - očkování. Dostali jsme injekce má výstavu v Torontě.
proti tyfu a tetanu. Největší hrozbou zdravotnictví — Dr. Ivan Vašíčka byl oslavil v USA šedesátku.
je ovšem na Nové Guineji malárie. Nelze ji ani pře- jmenován profesorem po- — Prof. R. š t u r m ze Skidceňovat ani podceňovat. V některých částech hor- rodnictví na universitě v more College bude předských oblastí se vůbec nevyskytuje. Zbytek Nové Texasu.
nášet ná universitě v KenGuiney je však malárií zamořen. Ne každý. dbá na — Na výroční schůzi Čs. tucky na námět "Odraz
dobré rady, někdo z lenosti, jiný, protože si mysli, YMCA v Ludwigsburgu v amerických událostí _v
že je otužilý. Pilulky jsou nadto nepředstavitelně Německu byl zvolen před- české literatuře před rohořké. Jeden z nebezpečných druhů malárie napadá sedou J : Vacek, mluvčím kem 1848".
mozek, a postižený, není-li lékařská pomoc okamžitě Suchánková, referenty J.
— Román Egona Hostovk dispozici, zešílí a umírá v několika hodinách.
Šimandl a J. Otava.
ského "Všeobecné spiknutí", který byl vydán v
New Yorku, vyjde též v
S P O R T O V N Í KLUB S L A V I A P O R T M É L B O U R N E
Londýně a německy ve
Švýcarsku.
srdečně Vás
zve na

KRÁTCE Z EXILU

TANEČNÍ

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 24. června 196Í
V EMPIRE BALLROOM, 386 C H A P E L S T .
—
PŘEDPRODEJ

PRAHRAN

LIKÉROVÁ LICENCE —

Začátek v 8.30 ' —
Konec v 1.30
LÍSTKŮ:
94 6635 (Piek) — W B 3803 (Pekárek)
W M 9700

(Švihla).

— Pod záštitou místního
Uměleckého klubu budou
.vystavovat v Torontě tři
čs. malíři: škvorová, bývalý vyslanec v Indii J.
Šejnoha a J. Lněnička.
— Čs. ženská- národní rada v exilu v Londýně měla mimořádnou valnou
hromadu, na níž se usnesla, změnit-název na "Spolek čs. žen v Londýně".
Výbor zýstal téměř beze
změny: předsedkyně Lo-

V

HORÁCH
v l é t ě

Sasha's Lodge
Thredbo Alpíne Village, Snowy Mountains1.200 m nad mořem
322 mil ze Sydney, 332 mil z Melbourne
Letadlem do Coomy, pak autobusem nebo autem
V zimě lyžaření s použitím nejdelšího
horského výtahu v Austrálii
V létě jedinečné chytání p s t r u h ů v řekách
a jezerech
Veškeré pohodlí a příjemně prostředí nabízejí
Saša a Karel Nekvapilovi
T h r e d b o via Jindabyne, N S W .
Telefon Crackenback P. O. 16

PŘED NĚMECKÝMI VOLBAMI
(Pokračování se str. 4 )
K její rekapitulaci je
si jenom třeba znovu
vybavit trosky poválečného Německa vedle jeho dnešní prosperity a
mentalitu
poválečného
Německa
vedle
jeho
dnešní mentality. Je si
také dobře znovu připomenout
práci,
kterou
Adenauer
udělal
pro
myšlenku spojené Evropy. J e n o m tak si znovu
dokážeme, že není přehnané, řekneme-li,
že
byl A d e n a u e r jedním z
největších státníků poválečné éry.
Přesto je docela možné, že by bylo. dobře,
kdyby A d e n a u e r letošní
volby prohrál. D e m o k r a tická změna vlády je totiž něco, co by dalo mlad é německé demokracii
punc, který každá demokracie potřebuje.

D o k u d němečtí sociální demokraté setrvávali
ve svých marxistických
pošetilostech, p o t u d byla
změna vlády v Bonnu nežádoucí. Situace se však
změnila natolik, že -už
představá sociálních demokratů v Bonnu nikoh o nemusí děsit. Nic
dnes nenasvědčuje tomu,
že by to nějak seslabilo
pouta, kterými Adenauer
připoutal Německo k západním demokraciím.

kayová, jednatelka Kolářová.
— Ing. Ladislav Dolanský
je šéfem výzkumného oddělení na Northeastern
University v Bostonu.
— Hudební skladatel a
profesor Královské - konservatoře v Torontu Oskar Morawetz byl vyznam e n á n Kanadskou kulturní radou. Dostal též
stipendium 4.500 dolarů,
aby mohl pokračovat ve
skladatelské činnosti.
Profesor astronomie a
astrofysiky na universitě
v Chattanooga Karel Hujer měl přednášky v Anchorage na Aljašce.
— Po návratu z úspěšného
zájezdu do Evropy podnikla Eva Liková koncertní turné po USA. Turné zakončí 27. června na
Lewishon Stadion v New
Yorku, kde bude zpívat
s Newyrskou filharmonií
v pořadu "Richard Strauss
a Johann Strauss".
— Filmař a divadelník
Mojmír Drvota dokončil
studia na Columbia University a pracuje nyní v
knihovně v Brooklynu.
— Bývalý technický ředitel Zbrojovky Karel Staller zkonstruoval nový typ
křemíkového usměrňovače střídavého proudu pro

americké
těžké tanky,
který umožňuje přesné
řízení pohybů tankových
věží a zaměření děl v
tancích.
— Karel Staller ml. byl
jmenován technickým -ředitelem A.M.F. International (American Machine and Foundry Co. Inteinational). Druhý syn ing.
Karla Stallera st., Jiří, je
asistentem profesora - národního hospodářství na
Cornell
University
v
Ithaca.
— Výzkumný hospodářský
ústav při Stanfordské universitě v USA vydal srovnávací studii o dělnickýchmzdách v zahraničí, kterou napsal profesor národního hospodářství na
státní koleji v San José v
Californii František Meissner.
— Na výroční schůzi Společnosti pro čs. - polské
přátelství v Chicagu bylo rozhodnuto uspořádat
čs. - polský kulturní večer a výstavu lidového
umění a knih. Předsedou
společnosti byl zvolen A.
L. Nehasil.' Za čs. korporace byli do výboru zvoleni: Milada Ferjenčíková.
plk. O. Pejša, dr. V. Chalupa, V. Kubíček, A. Šalamoun a dr. L. Rozbořil.
Č/SVU/H/ČS

Možná, že by jeho porážka n ě k o m u připadala
jako nevděk k člověku,
který pro svou zem a celou Evropu tolik udělal.
D l o u h o d o b ě je však docela možné, že by právě
taková porážka pomohla
k naplnění ideálů, které
A d e n a u e r postavil před.
Německo jako konečný
cíí.
-kw-
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redakci:

OD ČESKÉ BESEDY K PENĚŽNÍM FONDŮM
Četl jsem se zájmem Vaši "Besedu o fondech"
(HD 11-XI. str. 4 - pr.) a novinářsky zajímavý způsob, jak jste -konfrontovali dva protichůdné názory.
Je však třeba dodat několik závažných informací:
Na fond a jeho osudy poprvé upozornil již v roce
1949 šefred. Ivan Herben v New Yorských Listech
á to způsobem, který nedovoluje reprodukci v této
zemi, aniž bychom se vystavili nebezpečí žaloby. Nejedná se také o dotaci £ 5.000, kterou Ústav "řádně
koijsumuje", ale o podstatu disposičních fondů dr.
Eduarda Beneše ve výši 75.000 liber a další velkou
částku v hodnotách trvalé ceny. Konečně, a to je
pro mne nejdůležitější, jméno dr. Jaroslava Stránského s mé strany nepadlo. On pouze bránil pozvanou
"bojůvku", p. býv. gen. tajemníka soc. dem. a poslance Blažeje Vilíma, kterému jsem. patřičně odpověděl, když prohlásil, že "si musím zvykat, že se v
Anglii na schůzích hekluje .." Tak tedy "od mandátu
přes heklování došlo na lustry". Kdo dává,-, musí
také umět přijímat.
J. Josten. redaktor Čechoslováka, Londýn
ROZKOL EXILU (pokrač.)
Je-li vůbec někdo na pochybách o absurdnosti
teorie gradualismu (t.j. - postupné demokratisace komunismu), jak je ražena jistou skupinou čs. exulantů
v USA, stačí, aby si uvědomil podstatu komunismu,
jeho konečný cíl a prostředky, jimiž tohoto cíle chce
dosáhnout a o nějž se snaží již od uveřejnění komunistického manifestu v polovině minulého století,
Komunistická strana, která je v každé komunisty
ovládané zemi prováděcím orgánem komunismu jako
takového a drží ve svých rukách veškerou moc, nepřipustí demokratisaci v "takové míře, aby se jí stala
nebezpečnou. Graďualismus neznamená nebezpečí pro
komunismus, jeho přijetí však jakožto možného prostředku pro eliminování komuninmu neutralisuje
odpor proti komunismu a tím mu vlastně slouží. Jako exúlanti musíme tedy teorii gradualismu odmítnout, neboť ona v praxi doporučuje soužití s koípunišmem. Doporučuje smířit se se status quo. •
J. Vaněk, Brisbane

TISKOVÁ ZPRÁVA RSČ
Nově zvolený výbor Rady svobodného Československa sešel se k ustavující schůzi ve dnech 20. 21. května 1961 v Novém Yorku. Vedle věcí povahy
organisační a administrativní projednal i některé
otázky mezinárodně politické a stanovil si program
činnosti pro nejbližší dobu.
Předsedou výboru byl zvolen jednomyslně opět
dr. Petr Zenkl, místopředsedkyní Anna Josková - Ursínyová. ,V průběhu dalšího jednání a po provedení
důkladného zhodnocení úkolů, jež výbor v nejbližších dvou letech očekávají, a finančních a technických prostředků, Jež má RSČ k disposici, došlo se k
závěru, že je nezbytné provést značnou pracovní decentralisaci a přidělení některých pracovních úkolů
jednotlivým členům výkonného výboru. Proto bylo
jednomyslně rozhodnuto obnovit funkci referentů a
přidělit jim pracovní úseky, za něž by měli plnou
zodpovědnost vůči předsednictvu a výboru, na druhé
straně však též dostatečně širokou kompetenci v prováděni konkrétních úkolů. Výbor zvolil jednomyslně
dr. Jána Papánka referentem pro otázky mezinárodní, dr. Matěje Josku referentem finančním a Jaroslava. V. Zicha referentem pro otázky vnitropolia.k:
Výbor vyslechl a schválil zprávu svého předsedy
o činnosti Shromáždění porobených evropských národů (ACEN), jež byla doplněna zástupci RSČ v jednotlivých komisích této organisace. Bylo s uspokojením konstatováno, že jednání s americkou admistrativou a s představiteli amerického senátu i domu
representantů se vyvíjí velmi uspokojivě a bylo
dosaženo příslibů podpory pro některé konkrétní akce mezinárodní povahy. Očekává se, že také letos
vyhlásí president Spojených států "Týden porobených národů", čímž americká vláda a sněmovna opětovně budou dokumentovat solidaritu amerického
lidu s národy trpícími pod komunistickým útlakem.
Zástupcem RSČ ve stálém výboru ACENu byl potvrzen dr. .Zenkl, jeho zástupcem byl zvolen , dr.
Papánek.
Z jednotlivých konkrétních problémů bylo jednáno o vývoji a výsledcích _tzv. kulturních výměn mezi
svobodným světem a zeměmi sovětského bloku. Byly
zhodnoceny některé příznivé úkazy a zkušenosti, bylo však zároveň konstatováno, že tyto výměny jsou
stále příliš Jednosměrné a je jich používáno komunisty k politické propagaci ve svobodném světě, aniž
se dosáhlo uspokojivé reciprocity. Obzvláště v oboru cestovního ruchu je výměna omezena jen a jen
na ojedinělé oficielní komunistické delegace, na
návštěvy odbórníků, jejichž úkolem je použít návštěv ke "kopírování" - ba možno říci, že v mnoha
případech Jde přímo o hospodářskou a vědeckou
špionáž. Při tom prostým občanům zůstává otevřena
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M. D. J A N K O V I Č
ordinuje dočasně jen v
270 Unwins Bridge Rd.,
SYDENHAM — SYDNEY
Telefon 5 1 5 9 0 0
P r v n í č e s k ý noční klub v S y d n e y
CLAREMONT _ FLAMINGO RESTAURANT
101 Darlinghurst Rd„ KINGS CROSS
Vyhlášený 'svými kontinentálními jídly a vínem.
hudbou a zábavným programem
Pořádáme též svatby, zásnuby, oslavy narozenin aj.
V o l e j t e 35 - 5677 '

LYŽAŘSKÉ POTŘEBY

PADDY PALLIN
201 Castiereagh Street
(mezi Park & Bathurst Streets)
S Y D N E Y
Telefon

BM 2685

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ

LÁTEK

A.A. I N V I S I B L E M E N D I N G SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316
jen jediná cesta na Západ - přes ostnaté překážky.
RSČ tlumočila příslušným místům své stanovisko ke
kulturní výměně a zkušenostem aplikovatelným na
Československo, a hodlá tak učinit opět, jakmile bude možno zhodnotit poznatky z letošní prázdninové
cestovní sezóny.
Jiným problémem, jímž se RSČ zabývala, a v
němž hodlá předložit své stanovisko na kompetentních místech, je otázka Tuzexu, pomoci příbuzným
v Československu, a nátlaku, který je vykonáván
zástupci Tuzexu na některé krajanské firmy.
V činnosti publikační pokládá výkonný výbor za
nejdůležitější úkol vydávání anglického zpravodaje,
jímž by byli zahraniční političtí i veřejní představitelé informováni o programu a stanoviscích Rady,
a. o jejím hodnocení vývoje v Československu. Kromě toho doufá výbor, že mu finanční prostředky
dovolí vydávat zprávy pro informování čs. veřejnosti
v zahraničí a jiné publikace o Československu, jež by
vyvracely nehorázné smyšlenky komunistického režimu.
.
Ve zprávě finanční bylo shledáno, že RSČ nedostává žádných pravidelných finančních dotací a je odkázána výhradně na dobrovolné příspěvky svých členů a dary příznivců. Je pochopitelné, že tyto zdroje
jsou omezené, čímž je také podvazována práce Rady, obzvláště na poli informačním a propagačním.
RSČ

ODRA
TRAVEL
Telefon

SERVICE
MF 6681

-7-

SPORT V AUSTRÁLII
HOKEJ

V

SYDNEY

BOMBERS — LIONS 4 : 3 (0:2, 2:1, 2:0)
V prvním mistrovském zápase Bombers hráli rozháraně. Brankář Brookner pustil dvě lehké rány v
prvních o minutách, a jen dobrý závěr zachránil
Bombers od porážky.
BOMBERS — ST. GEORGE 6 : 0 (2:0, 0:0, 4:0)
St. George nastupoval k zápasu v roli favorita a
místními experty byl označován za mužstvo, které
skončí sedmiletou suverénitu Bombers v NSW. Na
špatném ledě, který vadil kombinační hře čs. mužstva. si Bombers udrželi převahu po celý zápas a
hladce vyhráli. P 0 brankách Cohena a Ralleyho v
první třetině rozhodčí neustále vylučoval hráče Bombers,^ takže mužstvo hrálo většinu druhé třetiny o
4 hráčích. V závěru Bombers neustále obléhali branku St. George, a brankář Zachar se sotva dostal k
puku. Přesto, že bylo promarněno několik vyložených
šancí, nastříleli Bombers v poslední třetině 4 branky: Miller 2, Kuldán a Drexler.
K O P A N Á

V

S Y D N E Y

PRAHA — SOUTH COAST 3 : 2 (0:1)
Ještě čtvrt hodiny před koncem zápasu vedl South'
Coast 2:1, ale pak Praha nasadila a zajistila si vítězství dvěma brankami. Vítěznou branku dal teprva
dvě minuty před koncem levý záložník Scheinpflug,
který byl nejlepším hráčem na hřišti. Střelci ostatních branek: Jeffrey, který byl v "zápase zraněn, a
Jcbbagy.
PRAHA
AUBURN 0 : 5 (0:2)
Praha s prakticky náhradní útočnou řadou na výborně hrající Auburn nestačila a zaslouženě prohrála. Touto porážkou Praha ztratila vedoucí postavení
v lize. Na praním místě je teď Hakoah, na druhém
Polonia a na třetím Praha, všichni s 12 body.
KOPANÁ

V

MELBOURNE

SLAVIA — J.U.S.T 3 : 2 (1:0)
Slavia podala výborný výkon a zasloužila si lepší
výsledek. V útoku podal dosud svůj nejlepší výkon
Haasz, který skóroval dvakrát a nahrál Cookovi na
třetí branku, a Angstenberger, kterému vyhovovala
posice staženého centerforvarda. Slabinou byl Krause,
který nastoupil zraněn a dopomohl soupeři k oběma
brankám. V prvním poločase zavinil • penaltu, kterou Barotajs kryl.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
2. poschodí
6 A Elizabeth St.
Melbourne - City
Telefon MF 3256
Přijímáme objednávky také .poštou

Optical Service

ODRA
PARCEL
Telefon

SERVICE
MF 6178

6 A ELIZABETH STREET, MELBOURNE, C. 1
obstará vše pro Vaše cesty do zámoří

Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným

nebo po Austrálii

LÉKY — P O T R A V I N Y — TEXTILIE ?

LODÍ

I

LETADLEM

Hodláte-li přivézt do Austrálie své
příbuzné, spojte se s naší kanceláří.

Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
- za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
Vyžádejte

si náš

ceník.
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J a^n o v s k ý,

Mnichov

Slavie Praha a Trenčín sestupují

Dukla Praha mistrem ligy
Ačkoli do zakončení čs. fotbalové sezóny 1960 - 61 chybí sehrát ještě mistrovská utkání posledních dvou kol, je už znám mistr republiky a i dva ze tří sestupujících teamů. Přeborníkem ČSSR
a tím i účastníkem příštího, už 7. ročníku Pohár u evropských mistrů se stalo mužstvo pražské
Dukly, které má velmi dobré zadní řady (obrana národního mužstva: Šafránek - Novák; oba krajní
záložníci: Pluskal a Masopust) a i jeho omlazený útok patří k nejlepším v Evropě. Podle názoru
odborníků může Dukla Praha nejen čestně obstát na mezinárodním fotbalovém turnaji v Novém
Yorku, kam odcestuje už v příštích dnech, ale může hrát slušnou roli i v příštím ročníku Poháru
evropských mistrů.
D o druhé ligy sestupují už pražská Slavie a team Trenčína; obě mužstva měla sice poměrně
dobrou obranu, ale jejich útoky hrály naprosto neproduktivní kopanou. Jelikož v minulém roce
došlo k reorganisaci 2. ligy (byla rozdělena do tři skupin: české, moravské a slovenské), budou
z l . l i g y sestupovat poprvé tři teamy. Třetím kandidátem sestupu je mužstvo Brna, které má
zraněného i svého nejlepšího hráče, hokejistu Vlastu Bubmka. a tak je v situaci nezáviděníhodné.
". Tabulka 1. čs. fotbalové ligy po 24. kole (dvě kola
l»řed závěrem): 1. Dukla Praha 36 bodů, skóre 63:21:
2. RH Bratislava 30 bodů, 38:24; 3. Slovan Bratislava:
4. Ostrava; 5. Sparta Praha (všichni po 26 bodech);
C. Prešov 25 bodů; 7. Bohemians, 8. Hradec Králové.
9. Trnava (všechna, mužstva po 24 bodech); 10. Kladno 23 bodů; 11. Nitra 22 bodů; 12. Brno 20 bodů: 13.
Trenčín 17 bodů; 14. Slavie Praha 13 bodů.
V čele druhé ligy kopané skupiny A (české) je
Plzeň, skupiny B (moravsko - slezské) Královo Pole
a jistým vítězem skupiny C (slovenské) a tím í příštím účastníkem nejvyšší čs. fotbalové soutěže je mužstvo Žiliny, které má 3 kola před závěrem sedmibodový náskok před Košicemi.

Tenisové mistrovství Francie

Mezinárodni
tenisové a 6:1.
mistrovství Francie v PaOba čs- tenisté. Javorříži přineslo letos něiolis ský a Pužejová. kteří nepřekvapení: vítězem pán- uspěli ve dvouhrách. poské dvouhry se stal neče- kusili se opět o štěstí ve
kaně 23-letý Španěl Ma- smíšené čtyřhře. Dosáhli
nuel Santana, který na své ti» • několika nfrfcnýrŤi vícestě do finále dovedl \ y - tězství ale ve finále pře"řadit několik předních ce jen podlehlí zfaíšenějsvěto\ých hráčů, a v zá- šqdu australsko - americvěrečném zápase porazí kému páru Laver - nardoi Itala N. Pieíxangeliho v vá 0:6. 6:2 a 3:5. Ale i tak
pěti setech: 4:6. 6:1. 3:6. druhé místo v tétc těžké
KVALIFIKAČNÍ UTKANÍ PRO '
6:0 a 6:2.
soutěží je pěkným ůspěMISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ
V dámském singlu zví- cheir. tohoto čs. páru a
V Lausanne: Švýcarsko - Belgie 2:1, v Lisabonu: tězila Angličanka
Aur: znamená i dobré nasazení
Anglie - Portugalsko 1:1, ve Stockholmu: švédsko - Haydonová, která ve fi- na neoňcíelníni světové—
Švýcarsko 4:0, v Madridu: španělsko - Wales 1:1,
nále zvítězila nad Mexi- šampionátu ve Wimblev Casablance: Maroko - Ghana 1:0.
čankoú Ramirezovou 6:2 donu.
PŘÁTELSKÁ MEZISTÁTNÍ FOTBALOVÁ UTKANÍ
V Římě: Anglie - Itálie 3:2, ve Vídni: Rakousko Anglie 3:1 (!), v Kodani: Dánsko - Východní Německo 1:1, v Budapešti: Maďarsko - Wales 3:2 a ve
Varšavě: Polsko - SSSR 1:0. V utkání ve, Varšavě — 201etý student oklahomské university George Dapřes 100.000 diváků bouřlivě podporovalo své muž- vies překonal světový rekord ve skoku o tyči výstvo a za každý sovětský přestupek zahájilo dlouho- konem 4,24 m. Další světové rekordy: Boston, ve skotrvající koncert. Vyvrcholením nesympatií byla 61. ku dalekém 8,24 m (série: 8,07, 8.17. 8.0« 8.24,
minuta, kdy sovětský útočník zranil polského bran- 7,97 a 8,18 m) a Ukrajinec Grigorij Taran 3.000 m
káře Šymkowiaka na hlavě. Jako na povel vtrhli di- překážek za 8:31,2min.
váci na hrací plochu, kam též létaly desítky lahví — Na mezinárodní veslařské regatě v Ostende doa', kamenů. Pořádkové policii se jen s velkou náma- bylo čs. družstvo tří vítězství: Olympijští vítězové
hou podařilo utišit rozhořčené davy a zahnat diváky Kozák - dr. Schmidt vyhráli dvojskif, ve skifu zvítězí
v rozjíždce mladý Pálko, který se ve finále umístil
s hřiště.
'
na velmi čestném druhém místě za Australanem Sí>;
Kenziem, a Bartáková s Musilovou vyhrály dvojskif.
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z KOPANÉ
—
Předsednictvo čs. ústřední sekce lehké atletiky
'-Pěknou kopanou vidělo 40.000 diváků ve Florencii, kde místní Fiorentina porazila skotského ' pře- zakázalo s platností od '15. května 1961 používání
borníka Glasgow Rangers 2:1, a celkovým branko- Heldových oštěpů, tak jak bylo dohodnuto už na
vým poměrem "4:1 z obou finálových zápasů se stala loňském kongresu IAAF v Římě. Ve všech závodech
vítězem 1. ročníku "Poháru vítězů evropských po- může být nyní použito jen finských oštěpů.
hárových soutěží".
— Mezistátní utkání ČSSR - SSSR cyklistů v Plzni
Trenérská práce bývalého čs. internacionála Jirky vyhráli nečekaně čs. representanti 13:8. Stíhací záSobotky v 'Rotterdamu přinesla už první ovoce: muž- vod jednotlivců vyhrál Čechoslovák Volf, jízdu tanstvo Feyenord Rotterdam vyhrálo 28. května své demu dvojice Miklušica - Škvařenina, pevný kilometr
mistrovské utkání nad Rapidem Heerlem 2:1, a stalo Staněk, stihací závod družstvo ČSSR a ve sprintu
se tak týden před zakončením holandské fotbalové byl nejrychlejší Rus Vasiljev.
sezóny mstrem -ligy a tím i příštím účastníkem Po- — Bratislavská parašutistka B. Mehešová překonala
háru evropských mistrů.
v Mladé Boleslavi světový rekord v seskoku padáNejlepší fotbalista r. 1960, Španěl Luis Suarez z kem z 1.000 m s 10 vteřinovým zpožděním na přesFC Barcelony, podepsal 26. května přestupní smlou- nost přistání prům. vzdáleností 1,53 m. Dosavadní
vu do Inter Milana. Inter Milano za něho platí o d - držitelkou světového rekordu byla Bulharka Mitestupné v rekordní výši 400.000 dolarů.
vóvá: 3,76 m.
— Basketbalistky čs. přeborníka Slovan Orbis Praha
prohrály své prvé semifinálové utkání Poháru evropPŘÍJEMNOU DOVOLENOU
ských mistryň v Plovdivu s místním Akademikem
66:72 b. Odveta se hraje v Praze. v
krásném prostředí Dandenong Ranges,
— Československé fotbalové Béčko zvítězilo ve Cvi30 mil od Melbourne, strávíte v
kově nad východoněmeckým B teamem zaslouženě
YOSEMITE TOURIST H O U S E
1:0. Čs. útočná řada dobře kombinovala, často se
Maj. J. & S. Pospíchalovi
dostávala před soupeřovu branku, chybělo jí však
stále dobré zakončení. Jedinou branku zápasu vsítil
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
ve 38. minutě Vacenovský, který hrál na pravé spojce.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
— Vybrané mužstvo Prahy prohrálo s fotbalisty
•Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
Alžírska v Praze zaslouženě vysoko 1:4. Afričané
O víkendu ši zajeďte k nám na domácí
předvedli rychlý a technický fotbal.
oběd neb večeři.
— Mistrovství profesionální tenisové Kramerovy skupiny vyhrál Pancho Gonzales před španělem GiPokud možno volejte předem.
menem.

- - Ve zkratce - -

HLEDAJÍ:

Jana Furku z Mostu na Ostrově nebo Parkáně a
S. Michálka hledá naléhavě S. Zubařík z USA. —
Dále se hledá Otto Procházka nar. 4. 4.1929 v Praze
neb kdo o něm ví - nutné — a Eduard Pláteník z
Českých Budějovic.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjiátěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

List á rn a
J. H. Chicago 8: Díky
za výstřižky. — Dr. M. P.
Columbus:
Hledaného
jsme uvědomili. Podobná
služba je zdarma.—A. K.
Oslo: Díky za potvrzení
a foto. — D. K. Berwyn:
Ďíky za komentář "Neuvěř. extrémy" a adresy.
— F. P. Chippendale: Dí-

REDAKCI DOŠLO;
KATALOG
ARCHIVU
BOHEMIA 1961, 265 stran
Adresa: Koeln - Ehrenfeld, Hansemannstr. 54,
Germany
ky za výstřižek. Zpráva
viz č. 10. str. 6. — A. S.
Chelsea: Díky za adresy.
— J. K. Adelaide: Díky za
adresy.
HD

— Mezistátní utkání fotbalistů Norska a Mexika
skončilo v Oslo' nerozhodně 1:1. Mexičtí fotbalisté
sehráli v Evropě tato utkání: v Amsterodamu zvítězili nad Holandskem 2:1, stejným brankovým poměrem prohráli s ČSSR, v Londýně podlehli Anglii
vysoko 0:8 a s Norskefn hráli nerozhodně 1:1.
— - Fotbalisté čs. přeborníka Dukly Praha zahájí mezinárodní turnaj v Novém Yorku 28. června utkáním
s Rapidem Vídeň.
— Tenisté Spojených států, zvítězili v Bridgetown
H2d teamem Západní Indie 5:0, a postoupili tak do
semifinále amerického pásma Davisova poháru, kde
se střetnou s družstvem Ekvádoru.
— V Utrechtu zlepšil 251etý holandský diskař Cees
Koch svůj vlastní národní rekord na 56,55 m.
— Do finále jihoamerického poháru v kopané se kvalifikovala mužstva: Penarol Montevideo a Palmeiras
Sao Paolo Vítěz tohoto střetnutí se utká s vítězem
Poháru evropských mistrů, ktérý vzejde z bernského
zápasu Benfiky Lisabon s FC Barcelonou.
— Světoznámé mužstvo amerických basketbalistů
"Harlem Globetrotters" sehraje v příštích dnech v
Polsku šest exhibičních zápasů, a pak se představí
: příznivcům košíkové v Maďarsku a Rumunsku.
ČSSR na pozvání tohoto teamu nemá peníze!
— Argentinské fotbalové národní mužstvo sehraje
v červnu v Evropě šest zápasů: v Lisaboně se střetne s Portugalskem, v Seville, se Španělskem, ve
Florencii s Itálií, v Brně s ČSSR, v Moskvě s SSSR
= v Miláně s místním. Inter Milano.
— Tradiční mezinárodní závody v motocrossu do
250 cem v Šárce vyhrál Angličan Smith před svým
krajanem Lampkinem. 3. Čížek, 4. Souček, S.Hallman,
S. Chára. 7. Válek (všichni- ČSSR).
— Fotbalové mužstvo Hradec Králové prohrálo doma mezinárodni střetnutí s anglickým Nottingham
Forest 1:2. Team Prešova se rozešel s mužstvem FC
Liverpool za nerozhodného stavu 1:1. Obě střetnutí
byla jen-průměrné úrovně, a byia hrána velmi ostře.
— Na závodech v Londýně prohrál mladý čs. půlkař
Salinger běh na 880 yd o metr s evropským mistrem
Angličanem Rawsonem. Čas Rawsona byl 1:51,9 min..
Saliinger byl o 0,1-vt. pomalejší.
— V Praze na Juiisce probíhalo poslední květnovou
neděli mezinárodní lehkoatletické utkání RH Prahy
s Dynamem Berlín, které skončilo nečekaným vítězstvím čs. mužů 115:105 b. , ženy prohrály 46:58 b.
Nejlepšího výkonu dosáhla Dana Zátopková, která
už minulého roku po olympijských hrách ohlásila, že
přestane s aktivním sportem. V Praze dosáhla 52,33
metrů, což je jeden z nejlepších evropských výkonů
vůbec. Diskař Němec hodil 54,10 m, Čihák -53,15 m.
— Tradiční závod veslařů, už 48. ročník Primátorských osmiveslic, vyhrálo družstvo Slavoje Vyšehrad, které zajelo trať 2.000 m za 6:19,4'min. 2. Slovan Břeclav 6:27,9 min.
— Přední světoví motocyklisté - plošináři absolvovali
první tři rozjižďky světového mistrovství: v Liberci,
v Poznani a v západoněmeckém Abendsbergu. V
Poznani zvítězil čs. representant Bartoněk před svým
krajanem Slaným, v Abensbergu Němec Hofmeister
(kvalifikovali se však do dalšího kola i Čechoslováci
Kasper /3./', Volf mladší /4./, a Volf stárší /o./ ).
V Liberci obsadili prvá místa Poláci. Do dalšího kola mistrovství světa se tu však kvalifikovali i čs.
jezdci Dušánek a špinka.
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