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Čínský vliv na berlínskou krizi

Jadernézbraně nestačí
Generál Taylor, nynější vojenský poradce presidenta Kennedyho, hájil jeho protějšky v Londýuž jako náčelník amerického generálního štábu zásadu, že jsou konvenční ně, Paříži a Bonnu, chystají konkrétnější opatřearmády právě tak nutné jako jaderné arzenály.
V e své knize "The Uncertain Trumpet" dokládal tento názor tenkrát ní. J e na nich vidět, že
jenom předpokládanou berlínskou krizí a tvrdil v zásadě toto: západní vojenský poradce Bílého
velmoci by byly pro Berlín pravděpodobně ochotny riskovat konvenčni, d o m u gen. T a y l o r nijak
nikoliv však atomovou válku a byly by ji ochotny riskovat jenom tenkrát, neustoupil od svých stakdyby jejich konvenční armády byly tak silné, aby byly schopny odrazit rých názorů a že používá svého nového postaútok konvenčních armád sovětských.
V případě berlínské, nebo jakékoliv jiné podobné krize, bude tedy dů- vení k jejich prosazení.
Z d á se totiž, že se záležité, prohlásil Taylor, aby měl Západ takové síly k disposici Bez nich
padní
mocnosti
snaží
by stál před alternativou jaderné války a úplného ústupu. Výsledkem tapředevším
posílit
své
kového dilemnatu by podle Taylora byl ústup.
konvenční armády v E ní
nóty
Sovětskému
svarální
závazek",
řekl
K
e
n
J a k se zdá, vývoj uzu, které se zabývaly vropě. D e O a u l l e patrné
dálostí m u dává za prav- nedy.
d o d á další čtyři divise,
Berlínem.
du.
S n a d každý západní
Jenomže řeči a nóty místo slíbených dvou, nevůdce, Macmillanem, d e
Ř e č i
celkem nepřesvědčí, a změní-li ovšem na tom
Gaullem a A d e n a u e r e m
nejméně ze všech komu- něco události kolem BiMinulý týden viděl
počínaje a
posledním
zerty, a nové německé
nisty v Kremlu.
záplavu vzájemných nót
americkým
senátorem
jednotky jsou urychleně
a prohlášení, jirrfiž se
F a k t a
konče, se vyjádřil podobdávány d o h r o m a d y . N e obě strany snažily j e d n a
Aby se tedy dostalo ní vyloučeno, že i A m e ně, a v témže smyslu se
d r u h o u přesvědčit, že to
také vyjádřily tři západ- slovům váhy, Kennedy a (Pokračování
na str. 2)
s Berlínem myslí vážně
a že jsou pro něj ochotRub péče o pracujícího člověka
ny jít do důsledků.
" S p o j e n é státy, spolu
se svými britskými a
francouzskými spojenci,
považují zachování svobody dvou miliónů lidí
v západním Berlíně za
základní politický a m o -

Úrazovostí ke katastrofóze

Tváří v tvář tragedii se nežertuje. Náš nadpis není zamýšlen jako Vtip.
Chce jen ukázat jeden z nejošklivějších aspektů komunistického systému.
Tisíce drobných tragedií pracujícího člověka oděli bolševici ve zrůdná slova:
úrazovost a nehodovost. Socialistický' humanismus může milovat lidstvo, ale
nebere ohled na člověka, který podléhá úrazovosti a nehodovosti.

Nástup pionýrů
Před hotelem Velká Fatra v Rájeckých Teplicích
na Slovensku se shromáždili vybraní pionýři a pionýrky, aby uvítali na své celostátním shromáždění
elitu dělnické třídy. Dostavili se: Antonín Novotný
s choti, Karol Bacílek, Rudolf Barák, Jaromír Dolanský, Zdeněk Fierlinger, Otakar Šimůnek, Viliam
Široký, Jan Hlína, Drahomír Kolder, Bruno Koehler,
Rudolf Strechaj, Alexandr Dubček, Vladimír Koucký, Josef Plojhar, Josef Kyselý a Michal Žákovič.
Byla to drtivá legie statných a mladistvých padesátníků a šedesátníků, jež přijela morálně povzbudit budoucí mladistvé.
Útlá i drsnější mládež mohla přihlížet napínavé
podívané: vystoupení členů Svazarmu ze Žiliny » letců, motoristů, akrobatů, leteckých modelářů i výcviku služebních psů. Rudé právo dodalo vrcholný
detail: "Branné odpoledne vyvrcholilo skupinovým
seskokem výsadkářů do blízkosti tábora. Příslušníci
armády tu také uspořádali pionýrům přehlídku
bojové techniky . . . "
Ještě si pamatujeme, zač byl takový Baldur VOJI
Schirach souzen jako říšský vedoucí mládeže v Norimberku. Účastnil se produkcí, které by té, o které
se zmiňujeme, jakoby vypadly z oka: " . . . Slavnostní manifestační shromáždění začalo fanfárami, po
nichž předseda pionýrské rady t á b o r a . . . podal hlášení ,... Novotný pozdravil shromážděné děti pionýrským pozdravem "Budovat a bránit vlast, buď připraven." Jako mohutná ozvěna zazněla shromaždištěm jednohlasná odpověď: "Vždy připraven.". Poié
přistoupil... Novotný k mikrofonu a pronesl projev . . . Poté následoval slavnostní pochod."
Poselství
Novotného
československé
mládeži:
"První člověk ve vesmíru byl sovětský člověk, Jurij Alexejevič Gagarin. Ten nechť je vám příkladem . . Nechť je vám vždy Sovětský svaz a jeho
lid příkladem v práci.. . . Vyrostou mezi vámi hrdinové práce, technici, vědci, umělci — budoucí komunisté . . . "
- Bylo to všechno v zájmu světového míru. Doufáme jenom, že školní mládež nebude spojovat věc
míru s vojenskými přehlídkami a s podlostí a podlézavostí dnešních československých pohlavárů.

V minulých čtrnácti
dnech se úrazovost změnila v katastrofózu. která'
bude stejně chladnokrevně zahrnuta v sloupce
státních statistik.
Českoslovenští komu-nisté byli nuceni zabývat
se konečně také lidskou
stránkou plnění plánů na
dobytí světa dvěma neštěstími, která si vyžádala d o h r o m a d y 186 životů.
Letecké neštěstí
Letecké neštěstí československého dopravního
letadla na lince P r a h a - Konakra by m o h l a vláda vysvětlit jako další
článek v ďábelském sabotážním p r o g r a m u imperialistů. D o s u d , p o k u d
víme, se tak nestalo.

se přiházejí na
ných leteckých
čas od času.

přetíželinkách

Komunistické neštěstí
V Československu samém došlo k jiné, větší
tragedii na jiné přetížené lince.
108 horníků zůstalo v
šachtách dolu D u k l a v
ostravsko - karvínském
uhelném revíru. Pravděp o d o b n á příčina katast r o f y : vznícení plynů.
V témže revíru .byly
z dolu - 1. m á j e hlášeny
závaly, které si naštěstí
nevyžádaly lidských životů. Ostravská elektrárna byla po dva dny
bez p r o u d u následkem
nezjištěné poruchy.

Stručná zpráva praví,
Letadlo letělo z Prahy že .vláda a K S Č se zapřes Casablancu za ob- bývají těmito problémy.
tížných
povětrnostních . Lbncfýnský Čechoslovák
podmínek. H l a v n í letiště dodává, že "vinníci bubylo zamlženo a tak le- dou pohnáni k odpovědtadlo bylo dirigováno na nosti".
pomocné letiště.
Kde však hledat vinPři odbočce narazilo níky? N e j s o u to ti, kten a vysoké vedení a zří- ř,í se stali b u ď na ředitilo se. V troskách zůsta- telstvích závodů nebo v
lo 78 mrtvých.
odborových organizacích
Byla to j e d n a z do- pohůnky dělníků.
pravních tragedií, které (Pokračování
na str. 2)

V komunistickém státě je vlastnictví zákonem
uznáváno za společné a národní. V e skutečnosti
spravuje všechen majetek jedna skupina lidí ke
svému vlastnímu prospěchu. Rozdíl ve skutečné
a právní situaci vede k utajovaným a abnormálním sociálním a hospodářským poměrům. Znamená to také, že slova vedoucích neodpovídají
jejich činům, a že všechny jejich činy směřují
k posílení jejich politického postavení a osobního majetku.
Milován Džilas

TŘETÍ STRANA
Pro Čechoslováky v Austrálii byl nejvýznamnějším rysem voleb do státního parlamentu státu Viktorie značný přírůstek hlasů, který zaznamenala tak
zyaná Demokratická dělnická strana. Spolkové volby
ke konci roku nám ověří, jestli byly volební výsledky ve Viktorii jen úkazem místním nebo celoaustralským. Ve Viktorii vyhrála volby liberální strana,
která vládla uplynulých šest let, za pomoci víc a
víc vlivnější Demokratické dělnické strany. Oficielní
Dělnická strana utrpěla pokořující porážku.
Nikdy nebyly příznivější poměry pro volbu dělnických kandidátů. Austrálie procházela, nebo ještě
prochází, jednou z menších (a kontrolovatelných)
hospodářských krizí, způsobených vládním zásahem
do úvěrových praktik. V některých částech Austrálie, zvláště ve velkoměstech, se najde dnes větší
procento nezaměstnaných. Zvyšování cen a zvyšováni počtu přistěhovalců se nabízelo dělnické Straně
jako lákavá a na první pohled jistá volební základna,
na které' založit útok proti vládnoucí straně.
Dělnické strany tradičně chodívají do voleb s programem, který slibuje plnější peněženku pracujícím.
Liberálové dělají prakticky totéž, jen s tím rozdílem, že zatím co slibují prosperitu Austrálie, budují čím dál tím těsnější hospodářská pouta s Amerikou. Tato spolupráce prostředků a kapitálu má
dvojí význam: jednak hospodářský, jímž se umožňuje
rychlejší a rozsáhlejší zprůmyslnění Austrálie, jednak politický, neboť americké investice v Austrálii
zaručují aktivní zájem Američanů na osudu této
pevniny.
Nejvýznamnějším a nejpříznačnějším rysem voleb ve Viktorii bylo, že důležitý volební zisk mohla
prokázat strana, která agitovala hesly, které jsou v
podstatě víc odrazem mezinárodní situace než situace
vnitřní. Demokratická dělnická strana vznikla jako
odštěpek Australské dělnické strany. Pozice jejich
vůdců -je hodně podobná pozici pravicových československých sociálních demokratů, kteří se kdysi
ve dvacátých letech odtrhli za Modráčkova vedení
od sociálně demokratické-strany s prašpatnými výsledky. Čím to tedy je, že tato odštěpená stranička,
získává víc a víc podpory? Vysvětlení je trojí, a v
každém je zhruba třetina pravdy.
Demokratická dělnická strana dostává především
hlasy nespokojených labouristů, kteří se nemohou
smířit s politikou Australské dělnické strany v odborech, kde se zoufalou pravidelností kandidují labouristé s komunisty na společných kandidátkách.
Za druhé: v těchto volbách dostala Demokratická
dělnická strana i hlasy některých nespokojených 11berálů, kteří vyslovovali nespokojenost s federální
finanční politikou víc než nespokojenost s místním
předsedou vlády. A za třetí: pro Demokratickou dělnickou stranu hlasovalo mnoho přistěhovalců, kteří
vyjadřovali souhlas s mezinárodní orientací Demokratické dělnické strany. Máme-li být Demokratická
dělnické straně za něco vděčni, je to za to, že dokázala, že ostrovanství je minulost a že je možno jít
do voleb s programem jiným, než j'e levnější benzin nebo vyšší penze.
Existence Demokratické dělnické strany má dvojí
význam. Je především dokladem hlubokého myšlenkového a taktického rozkolu v Australské dělnické
straně, která bude patrně dříve či později přinucena
snažit'se o dohodu s pravicovými labouristy. Volební
výsledek posílí také postavená pravicových labouristů
v Australské dělnické straně samé. Nedojde-li k dohodě, je zcela možné, že se postupem času stane z
Demokratické strany vlivná třetí síla v politickém
životě.
Vývoj událostí v jihovýchodní Asii a v americké
oblasti samé bude v budoucnosti nutit australské politiky zabývat se mezinárodními problémy v nebý- .
valé mířa. Přistoupení Anglie k Evropskému společnému trhu ovlivní postavení Austrálie nejméně tak
jako je ovlivnilo dobytí Singapuru Japonci a zničení
britské flotily Dálného východu. Existence třetí strany, mezinárodně zaměřené a při tom reformistické.
by velmi přispěla k zint-enzivnění politického života
a rozšíření dosud nevelkého obzoru australského
voliče.
jun
Published
8 Moorhouse St.
Printers:
6 Elizabeth St.,

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

- 2-

HLAS

DOMOVA

Jaderné zbraně nestačí
(Pokračování se str. 1)
ričané zesílí stav svých
armád v Evropě. V případě nutnosti se uvažuje
i o částečné mobilisaci
zemí Severoatlantického
paktu.
Tato opatření
jsou
zřejmě založena za předpokladu, že se generál
Taylor ve své knize nemýlil, protože se opravdu
zdá, že Rusové prostě
odmítají věřit, že by byl
Z á p a d pro Berlín ochoten riskovat jaderný konflikt.
Demokratičtí vůdcové
tedy asi začínají přicházet na to, že jim nezbývá nic jiného, než konfrontovat SSSR s takovými konvenčními silami,
které by v něm dovedly
vzbudit respekt.
SSSR a Rudá Čína
Berlínská
krize
se
rychle vyvíjí v typickou
ukázku toho, jak těžké
j e dnes izolovat konflikt
a jak výsledek jedné události v Evropě může
záviset na vlivech všech
konců světa.
. Z á p a d n í znalci si např.
lámou hlavu tím, jaký

asi vliv vykonává na události v Berlíně Rudá
Čína.
Již dlouhou dobu je
jasné, že vztahy mezi Sovětským svazem a Rudou
Čínou nejsou tak ideální,
jak se je komunisté snaží kreslit. Minulý listopad se oba rudí partneři pokusili o jakés takés
narovnání tak zvanou
Moskevskou
deklarací.
O d té doby však došlo
k událostem, které nasvědčují tomu, že rozkol
mezi Moskvou a Pekingem pokračuje.
Podepsání "obranné"
smlouvy mezi SSSR a
Severní Koreou je jednou takovou
událostí.
O d čínské intervence v
korejské válce se mělo
za to, že Severní Korea
zakotvila pevně v čínské
sféře, takže
zmíněná
smlouva opravdu vypadá
jako ruský pokus o vytlačení čínského vlivu z
jednoho z asijských komunistických států.
Další známkou rozkolu
bylo ruské ignorování

čtyřicátého výročí čínské komunistické strany,
které jako by bylo úmyslně zdůrazněno f a n f á r a mi, jimiž Moskva zdravila čtrnáctý sjezd komunistické strany Mongolská. Moskevské vytrubování faktu, že' Peking
dluží Sovětům 300 miliónů dolarů, protože nesplnil slíbené dodávky,
zapadá do téhož rámce.
Vedle těchto událostí,
o nichž nemůže být pochyb, kolují nepotvrzené
pověsti o oběžníku, který Chruščov ú d a j n ě rozeslal zahraničním k o munistickým vůdcům, a
v němž prý obvinil čínské komunisty z neloajálnosti, podvratné agitace
a provokování třetí světové války.
Rudá Čína a Berlín
Ačkoliv se tedy množí úkazy- toho, že je sot
větsko - čínský konflikt
vážnějšího
charakteru,
než se někomu zprvu
zdálo, většina západních
komentátorů správně v a j

24. 7. 1961

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
A N E N S K O U

ruje, že by bylo nebezpečné jej
přeceňovat.
Všeobecně se uznává, že
jsou síly, jež tla,čí Peking
kterou pořádá v neděli 30. Července 1961
s Moskvou dohromady,
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
pořád ještě účinnější, než
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
síly, které je rozdělují.
J í d l o —P i t í
Otázkou zůstává, jaký
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
vliv má interní komuHraje Eda Zlatý se svou kapelou
Na farmě .se též hrají kuželky, odbíjená a
nistický spor na berlínstolní tenis
skou krizi.
Většina pozorovatelů
se domnívá, že ChrušPŘÍJEMNOU DOVOLENOU
čovova tuhá linie předv krásném prostředí Dandenong Eanges,
stavuje vlastně ústupek
30 mil od Melbourne, strávíte v
extrémnější politice PeYOSEMITE T O U R I S T H O U S E
kingu. Tento názor je
Maj. J. & S. Pospíchaloví
možná správný. Přehlíží
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
však možnost, že může
K delšímu pobytu neb jen na víkendypředstavovat také úplný
Informujte
se na teL Kalorama 98 nebo v HD
opak, a že chce ChrušO víkendu si zajeďte k nám na domácí
čov v Berlíně ukázat Peoběd neb večeři.
kingu a celému komunisPokud možno volejte předem.
tickému světu, jak lze na
Z á p a d u vynutit důležité
A ť už je čínský vliv ním, pokud se chce Z á ústupky -bez jediného
na Chruščovovo berlín- pad přidržet druhé možvýstřelu.
ské ultimatum jakýkoliv, nosti.
Západní linie
Z á p a d u stejně zbývají
Z d á se totiž nepochybTohle všechno j é snad jenom dvě věci: ustoupit,
né, že jenom úplně očinebo
se
postavit
nekomdocela zajímavé odhadování, které však z hledis- promisně za svá práva, vidné odhodlání bojovat
ka Z á p a d u stejně nikam vyplývající z válečných může zlikvidovat nebezpečnou berlínskou polidohod.
nevede.
Názor generála Tay- tiku Sovětů bez ohledu
lora o posílení konven- na to, kterým směrem ji
čních armád v Evropě je tlačí nebo tahají komu-kwnevyhnutelným
opatře- nisté z Pekingu.
vali na splnění 'dopravních úkolů, ale již méně
se starali o účinná a preventivní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany práce. Ani odbo- 9. 7. Bývalý předseda ji- vě USA, kde jedná s prerová organizace nemá v hokorejského revolučního sidentem Kennedym.
— V Símě jednali zahratom směru čistý štít. . ." hnutí Do Jing Čang byl niční ministři zemí Evropzatčen pro kontrarevolučského společného trhu.
Mladá fronta přišla se ní činnost.
statistikou
dopravních 10. 7. Britský ministr pro Mimo jiné se dohodli pozvat na příští konferenci
nehod v roce 1959 a v záležitosti Britského spo- britského ministra zahralečenství národů Sandys
roce 1960. Loni došlo jedná s australskou vlá- ničních věcí.
k 34.806 autonehodám..'' dou o problémech spoje- 12.7. Američané vystřeLondýnský Čechoslo- ných s evropským společ- lili družici, která poletí táž
vák přispěl dílčí statis- ným trhem. Austrálie a přes SSSR.
jiné země Britského spo- 17. 7. V Angole došlo fe
tikou: za měsíc bylo lečenství národů se obá- nove ofensivě portuga í
2.779 nehod, při nichž vají, že spolupráce Velké ských oddílů proti domopřišlo o život. 124 osob, Británie se zeměmi E- rodým povstalcům.
těžce zraněno 879 a leh- vropského společného trhu 18. 7. Západní mocnosti oby byla na úkor jejich devzdaly Sovětskému svace 1.584.
obchodu.
zu nóty, ve kterých vysloPráce z 22. června pro- 11. 7. Sovětský kosmonaut vují ochotu jednat o nězradila fakta o "požár- přiletěl do Londýna, kde meckém problému, ale
nosti": " N a území naší se mu dostalo bouřlivého varují před neuváženými
rozhodnutími
sovětské
republiky vzniklo loni přijetí.
Pákistánský president vlády.
5.246 požárů a způsobily —
Ayub Chan je na návště- 19. 7. V Bizertě v severškody v hodnotě 113,
ním Tunisu došlo ke sráž417.588 Kčs. Zahynulo níků v zemi komunistic- kám mezi Francouzi a tupři nich 102 osob, 640 ké. stalo se neštěstí, a niskými oddíly, které, obklíčily francouzskou vose zranilo.
jeho oběti jsou prohlá- jenskou základnu. Tuniský
Z a prvních pět měsí- šeny za bojovníky za no- president Bourguiba žádá.
aby Francie evakuovala
ců tohoto roku zazname- vý řád."
Bizertu.
Dělnická tragedie na
náváme škodu 50 milió20. 7. Tunis žádá BezpečOstravsku p o d t r h u j e tra- nostní radu Spojených nánů Kčs . . ."
Ani zdaleka jsme ne- gedii pracujícího člově- rodů, aby zastavila frantušili, jak blízko jsme ka v sovětském systému. couzskou agresi v Bizertě,
ošklivé sovětské skuteč- Kdysi usmrcovaly dělní- a aby zařídila evakuaci
všech francouzských ' vonosti, když jsme napsali ky četnické kulky. Dnes jáků z tuniského území.
převzali tento hanebný — Všechny banky a po( H D 6. - X I ) :
"Zabije-li se pět hor- úkol straničtí hodnostá- jišťovny ve Spojené arabníků v kapitalistické ze- ři jiným způsobem, v ji- ské republice byly -zná- mi, stali se obětmi kapi- né uniformě, ale se zvý- rodněny.
21. 7/ Amerika vystřelila
talistického vykořisťová- šenou smrtelností.
úspěšně drahého kosmoní. Zabije-li se sto horF E P / Č / v m nauta.

TANEČNÍ ZÁBAVU

Úrazovostí ke katastrofóze

opatře(Pokračování se str. 1.) bezpečnostních
ních, praktické stránce
" Kde jsou vinníci ?
humanismu, kterou staPraví vinníci sedí v vitelé lepšího světa nějak
plánovacích úřadech, na přehlédli, nebyli zpraministerstvech, v ústřed- veni.
ním výboru KSČ, ve vláNamátkou jen ze zprádě. Nemohou tvrdit, že
vy poslance Závěty v
o zanedbání základních
parlamentě, uveřejněné v
Práci z 28. června tr., citujeme:
" . . . V hornictví bylo
v uplynulém roce 27.152
pracovních úrazů, jimiž
JAROMÍR
VON
B U D WEISS
byla způsobena absence
Utopistické romány od Vernea po Orwella
455.778 pracovních dní.
zabývají se budoucností. Utopie z minulosti a k
To znamená, že bylo
tomu politická je zvláštností. . . Jak by vypa- vyřazeno po dobu jednodála situace ve střední Evropě a ve světě —
ho roku 151.9 zaměst"kdyby'' a na tom je virtuozně napsané dílo
nanců.
autora, který pochází z Čech a říká si "Carl
Ve stavebnictví bylo v
von Boeheim". Je to český, politicky velmi
roce 1960 6. 263 úrazů,
vzdělaný a historicky sběhlý šlechtic, jehož dílo
které způsobily absenci
jde do hloubky a dó šířky . . . Autor za roz100.797 pracovních dní.
klad monarchie neviní Čechy, ale Maďary . . .
Tak bylo vyřazeno z praČeši hrají významnou úlohu, státoprávně i osobcovního procesu na dobu
ně: stránkami knihy kráčí prof. Masaryk jako
jednoho roku 336 pračinitel smíření, dr. Hodža a dr. Kramář, "důscovníků.
tojný,. elegantní a světový" . . . František ŠtěObdobná je situace v
pán se dá ovšem korunovat v Praze za českého
hutních závodech, zeměkrále, přísahá na ústavu českého státu a miluje
dělství, dopravě . .
Prahu, která už není Popelkou, ale Klenotem . . .
Poslanec Dudač praUtopistický hrdina románu František Štěpán
vil téhož dne v parlamá být velmi vzdělaný, liberální, moudrý, půl
mentě:
tuctu řečí mluvící a osobně statečný demokrat.
Kde jsou odboráři ?
. . . Všechny národy jsou si rovni: Češi, Němči.
POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Wark.. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Meib.) XL 2421

- Naše rovy -

. . . František Štěpán nemá být germanofil ani
spojenec Berlína . . . Je tu mnoho intimit z rakouské politiky, císařského dvora a tehdejších
osobností a potvrzuje to velké znalosti i vzdělání autora.
Jaromír Měšťan v recensi "Utopia Austriaca",
Čechoslováky Londýn, 28 - XIII, 14. 7.1961.

"Stav ve vývoji úrazovosti v železniční dopravě není uspokojivý.
Jedna z hlavních příčin
spočívá v tom, že hospodářští pracovníci všech
stupňů a jejich orgány
se jednostranně zaměřo-

ZE DNE NA DEN

24, 7. 1961

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Antonín Novotný přijal zástupce komunistických organizací, kteří se
sjeli n a zasedání předsednictva Světové odborové
federace do Prahy. Delegáty vedl italský předseda
SOF Novella a francouzský generální tajemník
Saillant.
— 10. července byl v Bratislavě zahájen XII. ročník Filmového festivalu
pracujících. Bude probíhat současně v Českých
Budějovicích,
.Ostravě,
Jihlavě, Košicích, Karlových Varech a ve Zlíně.
— Kanadský vyslanec Mc
Cordick uspořádal na počest kanadského státního
svátku recepci, jíž se zúčastnili ministr zdravoK
nictví Plojhar, ministr
obchodu J. Uher, náměstek ministra zahraničních
věcí dr. A. Gregor a vedoucí presidentské kanceláře dr. L. Novák.
— Ministerský
předseda
Široký, tajemník ÚV KSČ
Koucký a ministr zahraničí V. David hostili ve Valdštejnském paláci v Praze
vládní delegaci Vietminu.
Porad se účastnili též ministři .Šimůnek a F. K r a j čír.
— Ministr
spravedlnosti
dr. A. Neumann byl "služebně" v Polsku, kde podepsal smlouvu o vzájemné právní pomoci mezi
ČSSR a Polskem.
— V Praze byl odsouzen
pro .špionáž na 10 let západoněmecký student Dieter Koniecki, který byl v
ČSSR jako delegát západoněmeckého studentského svazu. Pracoval prý
pro americkou a německou špionážní službu a
snažil se "získávat čs. občany pro špionáž". Koniecki se "plně doznal".
— Hráč
reprezentačního
mužstva pozemního hokeje. J. H. a jeho manželka
byli odsouzeni podmíněně
pro pašování hodinek z
Rakouska do ČSSR.
— Ve Strážnici se konal
národopisný festival, na

kterém účinkovaly soubory z Bulharska, Finska,
Francie, Polska, Řecka a
Švédska a "40členný taneční soubor z Republiky
Mali".
— Zaměstnanec brněnského družstva invalidů F.
Marvánek
"fotografoval
na černo po nedělích" a
vydělal na 250.000 Kčs . . .
Za prsty mu zůstalo přes
30.000 Kčs ... . Část vyplatil V. Potácelovi, který fotografie zhotovoval, část
poštmistrovi v Bohdalicích
V. Šilerovi, který fotografie rozesílal na dobírku.. .
F. Marvánek byl odsouzen
na 1Ž měsíců nepodmíněně.
— Antonín Novotný a Karol Bacílek byli na zájezdu na západním Slovensku. Navštívili okresy Bratislava, Dunajská Středa,
Komárno, Nové Zámky a
Levice, kde sledovali průběh žňových prací. Doprovázel je tajemník ÚV
KSS F. Dvorský.
— Antonín Novotný pověřil Pavla Majlinga řízením Ústředního úřadu
státní kontroly a statistiky. Ruší se tím Státní
úřad statistický, který dosud fungoval samostatně.
— Po jmenování Pavla
Majlinga předsedou Úřadu státní kontroly jmenovala Slovenská národní
rada jeho nástupcem ve
funkci místopředsedy SNR
poslance J. Štencla.
— Ve věku 61 let zemřel v
Praze básník Miloš Jirko.
— Ve věku 80 let zemřel v
Hrabyni u Ostravy národohospodář
světového
jména a profesor Karlovy
university v. v. dr. Karel
Engliš. Úmrtní oznámení
otiskla jen Lidová demokracie.
— Po delší přestávce vystoupil opět na veřejnost
Zdeněk Nejedlý, který
předsedal zasedání ÚV
Svazu čs. - sovětského přátelství. Zasedání uveřejnilo resoluci proti západoněmeckému militarismu.
— V Náprstkově museu v

Praze byla zahájena, výstava "Afrika se osvobozuje".. INía vernisáži zazpíval
člen Národního divadla
Přemysl Kočí několik černošských písní.
— Rudé právo obvinilo
profesora dr. ing. Josefa
Čermáka, vedoucího katedry kotlů na Českém
vysokém učení technickém v Praze, že "promrhal statisíce na zlepšovacích návrzích a vynálezech", které nikdy nedokončil. "Akvizitéra" mu
dělal jeho asistent ing. M.
Mikule, který sjednával
finanční podmínky "zlepšováků".
— Rolník Josef Malásek
na Blansku byl odsouzen
pro veřejné násilí, protože se se sekerou hnal na
funkcionáře JZD a policejní asistenci. Dostal
3 roky.
— Na 5 let byla v Jilemnici odsouzena řeznice F.
Tomášková, která šidila
spotřebitele na jakosti
masa.
— 4 a půl roku dostal
zaměstnanec čokoládovny
v Modřanech u Prahy Josef Bartůněk za krádeže
čokolády.
— Na studijní návštěvu
do ČSSR přijel finský ministr sociální péče Erkkilae. Hostil ho předseda
Státního úřadu pro sociální zabezpečení Evžen
Erban.
— Na džezu se obohacoval
Jaromír Doležal z Prahy,
který organizoval vystoupení amatérských džezových souborů. Dostal 7
let. Asi mu přitížilo, že
jeden ze souborů se jmenoval "Pentagon".
— Středoškolské prázdniny: Brněnští svazáci budou sklízet seno a obilí na
Šumavě, další na Lounsku.
Bruntálsku" nebo
Chebsku. Slovenští chlapci a děvčata pomohou při
melioračních pracích. Průmyslováci sfáraií do dolů.
. . . Také hutě očekávají
brigádníkv. . . (Svobodné
slovo). "
FEC/-Č/ČSZ
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Vyzvědač
nacválal postrkem
PERRY

MASON

BY MĚL ZASÁHNOUT

V nekonečné řadě oblíbených příruček, které nabádají podnikavé duše,
jak si něco zrobit nebo jak se něčím stát, eventuelně jak získati přátele,
aniž by si člověk nezískal přespříliš nepřátel, by měla mít malé místečko
podnětné série článků komunistického tisku s názvem: "Jak se nevinně
stát vyzvědačem". Pokud si čtenáři pamatují, vyzvědač v potazu je rada
československé mise u Spojených národů Nacvalač, kterého komunistická
vláda přemístila na zdvořilou americkou žádost z New Yorku do Prahy.
Aby se alespoň něco Američanům nevyvedlo, prohlásila kategoricky československá vláda, že rada Nacvalač nebyl zproštěn svého poslání, jinými
slovy, že ho americké úřady poslaly domů postrkem.
Z toho plyne, že i
šupák může mít třídní
hrdost. H o d l á m e předložit čtenářům několik
vybraných úryvků z detektivky, kterou vyrobila československá informační služba z případu
postrčeného diplomata.

ukázal jeden z podlých
zrádců našeho národa
(plukovník Hlásný-pr.),
který pro peníze zradil
svou zem (proto jel dc
Austrálie - pr.), představil Nacvalačovi oba
dalši kumpány."

Pan Bartoň a já

" J e d n o h o označil jako
"pana Maca", který v
průběhu rozhovoru otevřeně prohlásil, že je generálem Central Intelligence Agency, tj. Dullesovy špionážní organizace, druhého jako "pana
Jacka".
Nacvalač
rozhořčeně
protestoval proti jejich
přítomnosti a žádal, aby
opustili místnost. Ukázalo se však, že . . . byl
již ze všech stran obklopen agenty . . ."
Perry Mason by měl
vyložit alespoň tento brilantní kousek úřední dedukce: proč Nacvalač
žádal agenty, aby opustili místnost, a jak to
přijde, že se najednou
nalezl obklopen, když
vůbec nechtěl odejít.

N a tiskové konferenci
v Praze ( H D 14 - XI.)
vyložil Nacvalač, jak to
vlastně bylo:
" . . . 1 3 . června obědval v restauraci Gripsholm, kde ho kontaktovali agenti FBI . . . se
svým americkým známým,
panem
Fredem
Bartonem,
Jak americký občan
sám později prohlásil americkým
novinářům,
přistoupil v průběhu oběda k jejich stolu neznámý člověk, legitimující se jako agent FBI
a požadující, aby Bartoň
okamžitě opustil místnost."
A ted ; přišlo drámo:
" V té chvíli obklopila
čs. diplomata tři individua. První, v kterém se

Chladné soudružské pozdravy
Vzájemný poměr Sovětského svazu a Rudé
Cíny byl už bezpočtukrát podroben optimistickým rozborům západních novinářů. ' Z rozborů obyčejně vyplývalo, že Západ nemusí dělat nic jiného než čekat, až si ruští a čínští
bolševici vjedou do vlasů. Aniž bychom se pouštěli tak daleko, myslíme, že máme z československých pramenů ověřeno alespoň tolik, že
vnitřní ideologický a mocenský boj v sovětském
bloku trvá. Pozorovatel československých událostí k tomu měl dvě příležitosti v uplynulých
třech týdnech.
Komunistická strana Mongolská pořádala
X I V . sjezd, který byl československými delegáty osobně obeslán. Vedoucím
delegace
byl tajemník Ú V K S Č V. Slavík. Ten pak
hrál na vyloženě pravověrnou moskevskou strunu;
. . Čtyřicetiletá bojová cesta vaší strany,
která vždy postupovala v jednotě s KSSS a
měla její velkou podporu, je přesvědčivým důkazem věrnosti marxismu - leninismu . . ." Nezapomněl ovšem vypíchnout, že v "zájmu jednoty budeme důsledně bojovat jak proti pravičáckému revizionismu, jakožto hlavnímu nebezpečí, tak proti levičáckému sektářství a dog-

matismu . . . "
Co měl pod pojmem levičáctví na mysli soudruh Slavík, potvrdil v táže době pozdravný
telegram KSČ k 40. výročí Komunistické strany Číny. V telegramu vynechali ani ne tak pro
úpravu oslovení "Drazí soudruzi", a ještě nápadnější je zaklínání se jednotou "dělnického"
hnutí a. jednotnou ideologu:
"Po historickém vítězství v národně osvobozeneckém zápase, dovršeném vyhlášením Čínské lidové republiky, stali se čínští komunisté
- inspirováni přikladeni Velké říjnové socialistické revoluce a slavné Leninovy strany KSSS strůjci a obětavými organizátory budování so
cialismu • . . Věříme, že
plnění úkolů vytyčených poradou představitelů komunistických
a dělnických síran v listopadu 19S0 v Moskvě,
se toto piátejství ieStě více upevní v boji za
další vítězství věci míru .
Ať žije marxisticko - leninská jednota mezinárodního komunistického hnutí . . ."
Achilovou patou sovětského bloku bývaly
satelitní státy. Dnes však jsou jen patičkou,
když sovětské vedení začíná do krve dřít východní bota.
FEC

Individua na obzoru

bec na svoji budoucnost?
Můžeme vás znemožnit,
že u vás vám nikdo neuvěří . . . Celá řada v í ších kolegů ze Spojených
národů jednala docela
Jjinak . . .''
<
Rudé právo si po tomto detektivním výkonu
dokonce lichotí, že "tento případ svou průhledností sám odhalil- jeho
režizéry a zesměšnil americkou vládu v očích
světové veřejnosti. . ."
T o bylo zveřejněno
24. června 1961. Rudé
právo však nevysvětlilo,
proč zesměšněná americká vláda "se zoufalou
odvahou ohřívá - tento
případ". Americká vláda
se zřejmě domnívá, tak
jako my, že Nacvalačův
případ není ani směšný
ani ojedinělý.
Trapný

případ

Fyzické vyhrůžky

Mladá fronta ze 4. července se alespoň - znovu
zabývala špionážní aférou a usoudila, že případ je "svrchovaně trapný pro americkou diplomacii a její rodnou sestru, špionáž . .

Agenti si počínali jako
v ruském filmu. Pan Mac
se Nacvalačovi svěřil, že
"může otvírat dveře třebas -až do Bílého domu
a vyzval československého radu u Spojených národů ke zradě.
Narazil ovšem na odpor, a tak se Američané
opět uchýlili k "fyzickým" vyhrůžkám: " M á te rodiče, ženu, děti . , .
Nemrzelo by vás, kdybyste se s nimi nikdy neuviděl? . . . Myslíte vů-

"Vnucuje jako "argument" nadále i dvě fotografie, z nichž na jedné je "učitel jazyků na
armádní škole", jakýsi
Hlásný, kterého podle
amerických pomluv prý
M. Nacvalač "kontaktoval", a na druhé v téže
restauraci čs. diplomat. ."
"Neuvěřitelné, kdyby
to byla pravda", konstatuje Mladá fronta.
Neuvěřitelné, kdyby to
nebylo pravdivé, řekneme si my.
• FEC/vm

šije šaty dobře
Dílna nyní:
127 Acland St.
Obchod:
164 Acland Street
ST. K I L D A ,
VIC.
Telefon: 9 4 2 2 6 0
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O zpevnění západního spojenectví

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství"

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

Kukátko do Č S S R
DOKLAD LIDOVOSTI SOUDNICTVÍ
Ještě v letošním roce budou provedeny první
volby soudců podle nové ústavy. Přímé volby soudců okresních soudů jsou názorným dokladem lidovosti našeho soudnictví a úspěchů, kterých jsme při
budování socialistické společnosti d o s á h l i . . . Za
soudce budou navrhováni příslušníci dělnické třídy
i ostatní pracující, kteří se osvědčili jako přední budovatelé socialismu. . Pouze takoví občané, kteří i
svým občanským životem jsou vzorem pro ostatní,
mají morální právo rozhodovat o záležitostech svých
spoluobčanů. Návrh zákona posiluje pravomoc okresních a krajských soudů. Okresní soudy budou pečovat o místní lidové soudy a zabezpečovat jednotný
politický přístup k rozhodovaní o proviněních...
Ministr dr. A. Neumann v Národním shromáždění,
27. června 1961

TEMNO NA ZÁPADĚ
Před čtrnácti dny měli v Moskvě letecký den. Západní pozorovatelé,
kteří se toho podniku zúčastnili, zjistili podlé předváděných letadel s překvapením, že Rusové nejsou vepředu jenom v raketách.
Překvapení to bylo jako obyčejně náramné, ale zbytečné. Vždyť se vlastně
nestalo nic jiného, než že k dlouhé řadě porážek všeho druhu byla připojena porážka další.
Poválečná historie je takovými neúspěchy poseta. V Evropě padlo Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Československo a Albánie, v Aáii
Čína, Severní Vietnam, Tibet a Severní Korea. V Africe byla vytvořena
příhodná předmostí v Ghaně a Guineji, v Karibském moři na Kubě. Západní vliv byl vytlačen ze Středního východu, a komunistický vliv v
jižní Americe roste.
Ztracen byl americký monopol na jaderné zbraně, a Sovětský svaz dosáhl značného náskoku v politicky, propagačně i vojensky důležitém závodu ve vesmíru. Západní posice v O S N byla rovněž oslabena vlivem
nových členů, kteří se většinou kloní k "prokomunistické neutralitě".

Z á p a d n í morálka klesla s každou utrženou porážkou, zatím co komunistické sebevědomí a
komunistická prestiž ve
světě úměrně rostly.
Jaképak tedy překvaPREMIÉRA V HAVANĚ
pení, s nějakou tou další
Branou čs. výstavy v Havaně prochází za hodinu
průměrně tisíc lidí. Dopolední hodiny jsou vyhra- porážkou. zeny kolektivním návštěvám. V tu dobu přicházejí
Nutnost riskovat
skupiny návštěvníků z různých pracovišť, studenti,
Místo
překvapených
milicionáři, vojáci. V úterý (20. června - pr.) ztrávili dobře tři hodiny před exponáty a v sále po- lamentací by bylo na
lyekranu příslušníci 128. praporu národních revo- místě, aby si lidé na Z á lučních m i l i c í . . . Největší pozornost věnovali dopravňím prostředkům, nákladním vozům, traktorům padě začali konečně troa malým osobním vozům . . . Mnoho milicionářů po- chu lámat hlavy tím, jak
znalo na velké fotografii národního hrdinu Julia je ten řetěz porážek vůFučíka- jako autora nesmrtelné reportáže. Jedna z bec možný.
četných otázek, které pracovníkům výstavy položili,
Protože spolu s námi
byla, zda bude polyekran také instalován v některém ž havanských kin. Jednomyslně přitom prohla- odmítají věřit v nadřašovali, že by byla představení' neustále vyprodána.
zenost komunismu, odRudé právo, 21. června 1961 pověď musí být někde
jinde. Ani nepopiratelPŘÁSTEVNÍČEK AMERICKÝ
A JINÍ SABOTÉŘI
ná skutečnost, že se dikStřídavé počasí v uplynulém období bylo příznivé tatury obyčejně zdají úpro šíření rzi, především rzi plevelové na ozimo- spěšnější nežli demokravých pšenicích. V teplých oblastech Slovenska a cie, nestačí všechno vyMoravy přešla tato choroba již do klasů. Na ječmenech trvá silný výskyt prašných snětí. V teplej- světlit.
ších oblastech byia zjištěna první vajíčka druhé geV minulém čísle H D
neráce květilky řepné. V krátké době dosáhne šíření
jsme
otiskli výňatky z
mšice makové svého vrcholku .. . Výskyt perenospory
řepné byl zjištěn též na východním Slovensku . . . V článku amerického noviPolabí, na Hané, na jižní- Moravě a jižním Sloven- náře (Zpověď intervensku, místy na Českomoravské vysočině a v jižních cionisty), který viděl důČechách byly zjištěny nové výskyty plísně bramborové . . . V důsledku vlhkého počasí dochází k in- vody demokratických netenzivnímu šíření perenospory chmelové, která již úspěchů mimo jiné také
přechází do vyšších pater c h m e l e . . . Na cibuli se- v neochotě riskovat tředále šíří plíseň cibulová... V některých oblastecn ba i jadernou válku. Nejako na jižní Moravě, Olomoucku, Pardubicku, Kutnohorsku apod. byly osevv okurek značně poškozeny otiskovali bychom to,
květilkou všežravou . . . Na jižní Moravě ie místy na kdybychom se sami neporostech ozimové řepy silnější výskyt kryfonosce domnívali, že je změna
šešulovébo . . . V okresech Levice, Trfebišov, Lučenec, západního myšlení bezRimavská Sobota a Hodonín se vyskytla perenospora
tabáková .. . Zejména na jižní Moravě došjo k dal- podmínečně nutná.
šímu šíření perenospory vinné révy. Místy se začíNení to však jediná
ná v silné míře objevovat padlí révové. V uplynulém změna, které je třeba,
období byly příznivé podmínky pro rozvoj strupovitosti jádrového ovoce. Objevují se první housenky má-li demokracie nakočtvrtého vývojového stadia přástevníčka americké- nec v zápase s komunisho .. .
Zemědělské noviny, 27. června 1961 mem přece jenom vyhrát.
POVZBUZUJÍCÍ MOMENT PRO KftESŤANY
Na tiskové konferenci, která se konala 19. června
na Komenského evangelické fakultě bohoslovecké v
Praze, informoval předseda hnutí křesťanské mírové konference prof. dr. J. L. Hromádka a předseda
pracovního výboru dr. Viktor Hájek čs. a zahraniční
novináře o výsledcích křesťanského mírového shromáždění. Podle závěrečného komuniké se ho zúčastnilo 680 zástupců z takřka 50 zemí světa .. .
(Prof. Hromádka - pr.) poukázal na to, že přes
různost názorů na řešení různých otázek podařilo
se delegátům shromáždění vytvořit základnu pro otevřené přátelské rozhovory mezi představiteli církví
ze Západu a Východu . . . Za zvláště povzbuzující
moment jednání označil mluvčí tiskové konference
pozdravné dopisy předsedy rady ministrů SSSR-N.
S. Ghruščova a presidenta ČSSR A. Novotného . . .
Práce, 20. června 1961

Nutnost jednoty
Opravdový demokrat
je si vědom toho, že má
demokracie své slabiny.
Jednou z nich je tendence zůstat ve starých vyježděných kolejích, děj
se co děj.
Demokracie potřebuje
ke každé nové věci čas.
Před
náhlou
změnou
kursu dává přednost pomalé evoluci. Jenomže

výjimečné doby vyžadují
výjimečná opatření. N ě k dy prostě není na evoluci čas. Svobodný svět teď
právě nemá času nazbyt.
Buďto opustí starou vyježděnou kolej úzkoprsého nacionalismu a krátkozrakých
hospodářských zájmů a dá se po
koleji, která vede k nadnárodní jednotě, nebo
jsou jeho naděje v zápase s komunismem značně pochybné.

James Reston z časopisu New York Times je
přesvědčen, že Chruščov
tohle všechno ví a že je
proto zamezení uskutečnění sjednocovacích snah
na Z á p a d ě problémem,
jemuž věnuje nejvyšší
pozornost.
"Soustřeďují se (komunisté - pr.) na dvě
věci", říká Reston. " N a
vytvoření dokonalejšího
svazku svých vlastních
států a na maření veškerého úsilí po vytvoření
dokonalejšího
svazku
svobodných národů . . ."
". . . Staví se proti účinné mezinárodní akci
O S N v Kongu. Jsou proti spojení Západního a
Východního Německa. .
. . . Staví se proti hnutí
za evropskou jednotu,
společnému trhu a římské smlouvě. Jsou proti
britskému spojení s tímto
hnutím. Jsou proti vojenským
organisacím
svobodných národů . . ."
(Pokračování na str: 6.)

Československá propaganda za hranicemi ČSSR

Czechoslovak Life v Pacifiku

Československý zahraniční ústav neúnavně zásobuje kdekoho, kdo jen
neopatrně hne brvou, zásilkami anglicky psaného obrázkového měsíčníku
Czechoslovak Life. Krajanům poskytuje lidovější a méně dekorativní Čs.
svět, protože tam už není reprezentace tak nutná.
Czechoslovak. Life při- fovi, 42 Goldsmith Ave., veřej nil jinou, daleko zarozeně má stránku čtená- E. Preston N. 18, Victoria, jímavější a dojímavější
řů, bez níž by žádné no- že nadšeně šíří českoslo- historku, třeba nechtěně.
viny v západním světě venskou kulturu po vlas12. května tr. vyskytl se
se neudržely. Pročetli tech australských.
v Československém světě
jsme několik čísel a našli
Jeden předměstský ča- malý článek s nadpisem:
jsme- několik příspěvků z sopis jim uvolnil výklad' "Z krajanského života",
Tichomoří, které by pod- ní skříň, v níž mohli uspo- který patřičně oslavil kraporovaly teorii, že zdejší řádat výstavku českoslo- janský život v Austrálii.
lidé jsou v pořádku, že venských knih, plakátů a
Hvězdami článku byli
jen na slabší konstituce uměleckého průmyslu.
opět několikrát oslavovaní
působí občas podnebí.
Zprostředkovali
také Jim a Besi-e Kolských
Kenneth Baker z Nové- dodávání
Czechoslovak Sydney, kteří pilně rotují
ho Zélandu (adresa: 41 Life do 20 středních škol. mezi Sydney a Prahou v
Slater St.,. Richmond, Manželé Ratclifíovi na- zájmu dorozumění pracuChristchi^rch), který byl vštívili Československo v jících vrstev.
na konci války v -RAF v roce 1957. Jinak pořádají
Tentokrát způsobili proČeskoslovensku,
sděluje ambulantní výstavky čs. mítání filmu o spartakiáredakci časopisu, že má umění na měšťankách.
dě v "krajanském kroužtříměsíčního syna, který
Czechoslovak Life do- ku", který byl velmi vděbyl pokřtěn Kenneth An- dal 'v redakční doušce čen, že se vrátili, neboť
tonín. To druhé jméno je zcela zbytečně: "Manže- u této příležitosti uspořák "uctění dvou čs. presi- lům Ratcliífovým je třeba dal taneční zábavu.
dentů, a protože je to nez- blahopřát . . . "
Dalším oslavencem byl
vyklé jméno v této zemi".
V číslech Czechoslovak krajan V. Havlín, který
. Druhý důvod se- nám Life najdeme i ustaranou dle Československého svězdá pádnější a rozumnější. íichomořskou
mamičku, ta se vyznamenal tím, že:
Pak např. sdělují man- která se stará o výchovu
"Pozoruhodná byla reč
želé Alan a Lila Ratclif- nezletilých dítek:
kr. Havlína, ktorý porov"Ráda bych zvěděla, nával rozdiele pred tridzda-li se vyrovná naše siatmi rokmi a dnes . . ."
Provádíme veškeré práce optické
školství vašemu. Mohou
Krajan Havlín musil
se vaše děti zdarma vzdě- mít přednášku pozoruhodpřesně, rychle a za levné. ceny
lávat v umění, hudbě atd." nou. Byl přes třicet let v
Matky celého světa by si Austrálii, nevzal, občanměly uvědomit, jak důle- ství, emigroval do Česko2. poschodí
žitou roli hrají v zápasu slovenské republiky s nadšením. Vymázl zpět velmi
6 A Elizabeth St. o mír pro své děti."
Tohle už ani není na- rychle, jakmile zjistil výMelbourne - City
čichlé, al-e to smrdí sekre- ši penzí ve státě dělníků
tariátem
Komunistické a rolníků, jakmile zjistil,
Telefon MF 3256
strany Austrálie, ačkoli je že stát dělníků a rolníků
rod tím podepsána paní trvá na tom, aby převedl June Tarwington (house- své .úspory na . českosloPřijímáme objedw'ffO. 215 Ware St., Fair- venskou měnu.
íť^-d,. Sydney, NSW.
návky také poštou
Jeho přednáška by měli
českv a s^vensky psa- být nozcruhodná. A nár
vnd./vm
ný Československý s\ ět u~ zorná.
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HLAS

D O M O V A

Rozumný hlas divadelního kritika trampské hry

Blues Křížového Pete
Tramping nevyvrátil v dávné minulosti ani zemský president Kubát,
který vyslal kanadskou jízdní kontrolovat oddací listy a jiné nešvary na
Kamýk, v zadumané údolí Sázavy a modravé chlumy Podbrdí. Tramping
byl vždycky nejrealističtějším únikem ze středoevropské skutečnosti, v určitém smyslu'reakce mládeže na pocit bezmocnosti, bezvýchodnosti, šedivosti
denní existence. Ttamping přežil republiky, okupaci, a všechno ukazuje,
že přežije i komunismus, jehož budovatelské obzory mu nenahradí zapovězené dálky Colorada a Oklahomy. Ž e tohle není nadsazování, dokazuje
volba repertoáru jednoho pražského divadla na letní sezónu 1961, které
uvedlo hudební komedii s názvem "Rozvrácená Oklahoma". Oficielně je
to satira na život a způsoby dnešních trampů. Kritika však byla smíšená.
Svazáčtí kritikové ji přirozeně odsoudili, ale jiní kritikové se zamyslili,
přikývli a dokonce byli dojati. Tolik alespoň připustil divadelní kritik Literárních novin Ivan Klíma.
Ivan Klíma považoval
za v h o d n é uvést " n e j p r v e
několik reálií":
" H r a ze života dnešních trampů, těch, které
potkáváme na poslední
zastávce vlaku v Praze,
v Brně nebo v Ostravě.
A sedět v hospodě o kus
dál, už ve volné přírodě. Sombrera, pobité p á sy, lesklé odznaky, kytary a rance. Sedmnáctiletí a sedmnáctileté."
" D i v a d l o (Klíma míní
představení "Rozvrácené
O k l a h o m y " - pr.)
na
první pohled zcela n e profesíonální: autoři textu i h u d b y Z d e n ě k T a x
a Pavel H a r t l jsou vychovatelé a herci jsou
příslušníci D o m o v a výchovy mládeže v O b o řišti".
T a k h l e nějak začínali
i Pelhřimovští s Divadlem satiry na Malé straně. Ivan Klíma však
chválí nejen námět a sna-

hu, ale i podání a hlavně
atmosféru, které toto a matérské divadlo přineslo do divadelní pražské
zatuchliny. Citát, v němž
líčí návrat nefalšovaného
lidového blues, je sice
dost obsáhlý, ale stojí za
přečtení:
" J e noc, na scéně zůstali jen dva. T e n první,
sotva patnáctiletý, to je
Kid Slepičák, neboť zao p a t ř u j e partu slepicemi z blízké drůbežárny.
T e n d r u h ý , trochu těžkomyslný - Křížový Pete."
Klíma cituje scénář:
"Pete: J á to tak neumím říct, já sem blbej,
já sem ti chtěl ¡jenom
říct . . .
Kid (sedí a škube slepici) .
Pete: J á sem ti chtěl
jenom říct (rychle), jestli mě máš rád. Víš, to já
jen tak jako, víš, kámoš,
tak . . .

SCHŮZKA S CHRUŠČOVEM
Alex Atkinson
Jen tak náhodou jsem se srazil s Chruščovem při
koktajlové radovánce na kterémsi vyslanectví v Moskvě. Postěžoval jsem si mu silně nevrle na tajnůstkářství jeho poddaných. "Já vím", povídal Chruščov,
"já mám s nimi taky potíže". "Copak se stalo s Kagánovičem?", ptám se na rohu hokynáře, "co je se
Šepilovem, Málenkovem a Molotovem?" Myslíte, že
mi řekne? Kdepak. Ha ha ha. No ale máme ruské
přísloví: čeho oči nevidí, toho srdce neželí."
"To je anglické přísloví", pravil jsem.-"Ale, ale",~
řekl Chruščov. "Nakonec mi budete vypravovat, že
jste vynálezli stinítka nebo šlehačku. Chcete asi mít
se mnou dlouhý rozhovor, který byste mohl prodat
novinám a být navždy uctíván jako prorok?"
"Ano", řekl jsem.
"V pátek ve tři", řekl Chruščov a prodral se přeplněným sálem, aby polehtal na bradě kterousi primabalerinu.
Tyhle koktajlové dýchánky a recepce jsou součástí
moskevského života., a za týden mne zcela zdeptaly.
Večer co večer se rozjíždějí elegantní černé limuzíny k vyslanectvím, obsazeny velvyslanci s kamennými tvářemi, kteří se .vydali za roztdpáčí a důvěrným rozhovorem o meziplanetárních raketách. Cinkot saní proniká noční Moskvou. Za propoceným
koňstvem zachumlávají se do dek hlaváči z Afganistanu, Polska nebo z Reader' s Digestu a narychlo
zkoušejí nové duchaplnosti a zábavné kousky pro
dům i společnost. Uvnitř se všechno leskne a sálá.
Členové nejvyššího sovětu obcují svobodně s každým, komu. se nepodaří včas uprchnout, z plna hrdla
se chechtajíce každé nevinné poznámce, a snaží se
nalít alespoň jednoho západního novináře. V koutech syčí pečlivě nacvičené urážky. Pod lustry mramorových schodišť a v překobercovanýčh síních a
halách, ba i v tlačenici kolem bufetu se vzněcují

Kid: T y seš takové i
vůl.
J á tě mám rád,
fakt. A neptej se tak
blbě, jó.
Pete: J á jen tak. T i
dík. - Dyš vona máma
nás má každýho s jiným
a ráda má jen ty malý."
Steinbeck,
Faulkner
nebo Williams by mohli
zaměnit tuto pasáž zcela
snadno za český překlad
episody n e j e d n o h o díla.
A zatraceně dobrý překlad.
Ale zpátky k "Rozvrácené O k l a h o m ě " . I v a n
Klíma zaznamenává také
blues Křížového Pete,
toho "trochu těžkomyslného":
" N e u m í m hrát na k y taru, / uši vod sebe, /
nebyl já sem eště v baru / ani u tebe / v tom
náručí / nebyl já sem
eště v baru / ani u tebe /
to já dycky radši zahnu
/ rychle vod tebe / říkáš, ten má ale ránu, /

uši vod sebe, / neumí
h r á t na kytaru, / co von
dovede?"
Z "Rozvrácené Oklah o m y " asi zavál z pražského jeviště vítr života,
n e b o ť I v a n Klíma se
přiznal:
"Vím, že blues se musí
slyšet, scéna se musí vidět, m o h u jen říci, že
jsem tleskal, divadlo tleskalo a zároveň cítilo
smutek, dojetí a lítost."
" T o je blues Křížovéh o Pete, / co se mu smějete . . .",
tak končí scéna, vysoko
ceněná Ivanem Klímou.
Blues Křížového
Pete
podnítil Ivana Klímu,
aby napsal několik povinných lidbvě vzdělávacích řádek, ale také
aby dál zdůraznil postoj
mladé generace: "
" . . . ty pionýrské tábory s kuchařkami a s
elektrickým světlem ve
stanech, snaha zorganizovat všechen jejich čas,
stále je vést, ovlivnit i
to, koho si vyberou za
svého dětského vůdce,
to všechno vyvo,lává v
mnohých
reakci,
jež
často končí až t a d y . . ."
A, kde to přesně k o n čí? I to Klíma prozrazuje, když cituje další
úryvek z "Rozvrácené
Oklahomy". Tramp z
epochy přechodu ke k o munismu se vyznává:

a uhasínají mezinárodní incidenty jako prskavky.
Politikové se usmívají a potí, důstojníci Rudé armády štrngají ostruhami na počest baletek z Bolšoj Teátru, skryté kapely hraií vybranou směs z
Billy Meyerla, a rozčilení velvyslanci si vjíždějí do
vlasů. Uprostřed tohoto ruchu stojí Chruščov, který
usrkává malířovou- šťávu a předstírá, že naslouchá
tlumočníkům. Tu pohladí spodničku baletky z Bolšo], tam vytáhne z kouta ustrašeného byrokrata z
nějaké zapadlé provincie a obviní ho, že je loutkou
upírů z Well Streetu, prostě romantika, nádhera a
veselí těchto diplomatických náležitostí nebere konce.
Proti tomu vypadala moje oficielní schůzka s
.Chruščovem onoho osudného pátečního odpoledne
ztrnule a obchodnicky. Bylo zamračeno a postřeni
jsem rampouchy, které visely na zdi Kremlu, kde u
vchodu byl nápis:
Interview y
ROZHOVORY V DUCHU
Jen

na

PŘÁTELSTVÍ

pozvánky

V sobotu zavřeno
Sousedsky mne prošacovali a zavedli do čekárny.
"Dneska tu byl bolšoi fofr", poznamenal strážný,
který mi dal poslední číslo Krokbdila, prohrábl sporák a zmizel. Již za třičtvrtě hodiny jsem se dostal do konferenčního sálu, kde stál Chruščov uprostřed zástupu poradců. Vřele mi potřásl pravicí a
sedli jsme si. Byl oblečen ve světlém obleku v obvyklé košili krémové barvy. Já isem měl tvídové
sako, staré šedivé kalhoty, školní kravatu, 'hnědé
polobotky a teplé zimní prádlo.
Po Chruščovově pravici stál Marelievský v tmavomodrých šatech. Ajonev, po Děrovově levici, měl
vysoký tvrdý límec. Napravo od Aioneva seděl Borajev, který byl tím pádem nalevo od Andreje Borežova, a měl dva hořejší knoflíky obvyklé uniformy
nedopjaty. Po Syžovově pravici byl Kirilin a Kubukin seděl mezi Petrolenským a Nikolajem Borzovem,
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Velryby
Alexandr

Kliment

V i d í m e i potmě.
J e n ať nás h a r p u n u j e
ultramarínový sršeň.
T a k jako dýcháme,
dovedeme se i dívat
celým povrchem těla.
J s m e velryby fantazie,
podmořští savci h m a t u .
Abychom dokonale přilnuli,
proto se n e j r a d ě j i potápíme
d o svého houpavého světa.
Z lidí se nám p o d o b a j í
jenom lovci perel,
ale ti musí zatajit dech,
aby vynesli. na břeh
i d r u h o u polovinu duhy.
Protože jsme těžké,
n e z d r ž u j e m e se na mělčinách,
s jejichž hloubkou si h r a j e
příliv "á odliv.
Když vyplujeme na hladinu,
vysoko vzhůru v r h á m e vodotrysky
z nitra moře,
které jsme nabraly do vlastního nitra.

" J á jsem začal trempovat jenom proto, abych viděl h o d n ě často
h o d n ě barev, abych pár
hodin neviděl ksichty,
který vidím celej tejden,
abych neviděl t r a m v a j e
a auta . . .
Když se vracíš z trampů, máš jiný voči. T a kový hladovější a taky
zas nějak vokartáčovaný,
vyluxovaný. Blbejm lidem vidíš chvíli až do
žaludku. J e n o m chvíli,
než se zaprášíš jako voni.
než se mezi ně zařadíš. . .

Copak je to ňáká rekreace jít ve d v o j s t u p u s těma známejma ksichtama
a poslouchat jejich stokrát vomletý f r k y ? "
"Rozvrácená O k l a h o m a " má patrně v posledním obrazu výchovnou'
vládní tendenci. Jinak by
se nedostala na jeviště.
Ale z úryvků alespoň
tu a tam jistě musí čišet
pravý socialistický realismus, ten, který chce vlá-^
da potlačit.
M.Zvára.

USA

vrchním účetním Úřadu veřejných prací a dogmat,
který -měl na sobě zelené ponožky a domácky vyrobenou paruku. Ani Bělišová ani Pavel Pavlovic Lobanov, Henry R. Potěmkin a Vladimír Semjonov nebyli'přítomni. Ani jsem se neptal, prop.
Seděl jsem za stolem tváří v tvář Rusům, při
čemž jedna má dlaň spočívala na kusu pijáku, zatím co druhá volně trčela ve vzduchu, hotova k
jakýmkoli- náležitým gestům. Naproti tomu Rusové
seděli naproti mně. Zdálo se mi, že to je skutečný
fair - play. Po dlouhé pomlce se mne zeptal překladatel zdvořile, ale důrazéě, jestli vím, že by byl
čas jít na čaj. Použil jsem tedy této příležitosti,
abych přečetl třicetistránkové prohlášení, o němž
Chruščov prohlásil, že nemá ani hlavu ani patu. Překladatel však mínil, že se mu zdálo jasné, protože
se v něm pravilo, že ve světě panuje napětí.
"K čertu s napětím", řekl Chruščov. Pohrozil mi
buclatým prstem: "Až přestanete vystřelovat čarodějnice komínem, pak můžete mluvit!" — "Já nikoho
nevystřeluji komínem", pravil jsem, vědom si toho,
že Rusové v debatě obdivují odvahu a bezohlednost. — "To je mi fuk, k d o ]'e vystřeluje", řekl
Chruščov. "Ale koukejte je zase rychle sestřelit, jinak o tom uslyší Spojené národy, to se nepleťte."
— "Se mi zdá", pravil jsem, "že jsme se dostali do
slepé uličky."
"To není důležité", prohlásil Chruščov srdečně.
"Důležité je, že isme si vysvětlili názorové rozdíly.
Když se zastavíte u portýra, vrátí vám tam portmonku, klíče, jakož i veškeré osobní příslušenství. Můžete tam taky dostat moie fotografie, jak vystupuji
z letadla, čtyřicet kopějek." — "Máucta, pánové",
pravil jsem.
Bylo přesně pět sedmnáct. A jak Jsem vyšel na
Rudé náměstí, spatřil jsem hlouček Íidí, kteří se v
mrazu potloukali okolo mého .auta a snažili se na
mne sáhnout, aby měli o čem vypravovat vnoučatům.
Z knihy Alexe 'Atkinsona a Ronalda Searla "Rusko
pro začátečníky".
Volně přeložil jun.
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K R Á T C E Z EXILU

(Pokračování)
Byla to tak říkajíc velmi nemilá situace. Tupulusei
še nalézá sice jen asi 30 mil od Portu Moresby, ale
doprava byla jen občasná a výhradně po moři. Na
cestu po souši bez potřebné výstroje, bez znalosti
terénu nebylo ani pomyšlení. Z jedné chýše se v té
chvíli vynořil mladý domorodec, kterému jsme posunčinou vysvětlovali, že se chceme dostat rychle
na zakotvenou loď. Nejdříve se mu do ničeho nechtělo, ukazoval na kanoe na břehu a na loď v zálivu a přitom něco brebentil. Nakonec se však rozhodl, pokynul, abychom mu pomohli sesunout kanoe
do- vody. Sám- táhl vpředu, my tlačili zezadu lodici,
až Se octla ve vodě, a všichni tři jsme do ní naskočili. Domorodec vytáhl tři pádla s výmluvným
posunkem, abychom ukázali, jak umíme pádlovat.

Navečer, když vládní úřady v Konedobu skonči
práci, a obchody v Portu Moresby jsou zavřené, pořádá se v domorodých částech města velké korso.
Kolem trhu v Koki a ohchodů pro domorodce v Badili se ulice hemží stovkami domorodců. Jedni nakupují své denní potřeby, jiní se sem přicházejí setkat s přáteli, a většina jich ťu nemá na práci nic
než trochu toho okounění. V tomto směru a v tento
čas mi Port More"sby připomíná podvečer v Neapoli:
slaná vůně moře, pach tlících chaluh a odpadků z
trhu, horko a lomozný, nonšalantní dav na .ulicích.
Koho zajímá národopis Papuy a Nové Guiney, ten
tu. najde bohatý studijní materiál. Jak je přirozené,
hlavní město ostrova vždy přitahovalo domorodce
ze všech končin jak pro možnost výdělku, tak pro
jiné atrakce a výhody, kt-eré jim poskytuje. Proto
jsou dnes původní, obyvatelé kraje kolem Portu Myresby ve městě samém v menšině, která má co dělat,
aby si svoje postavení udržela mezi -tisíci přistěhovalců. Ti jsou většinou lidé drobnější postavy, jejich
pokožka je obvykle hnědá s okrovým nádechem - pokud se vůbec barva kůže dá generalizovat nebo rozlišovat - a jejich obličeje s vysedlými lícními kostmi a poněkud šikmýma očima prozrazují příměs malajské „krve. Je tu ovšem vidět i vitalitu bílého muže na mnohých dětech a dospělých, kteří nicméně
platí úředně za plnokrevné domorodce. Místní ženy
sice nepatří mezi - typy, které by bělochovi učarovaly, ale sem tam se přece najdou hezká děvčata, a
co chcete: nouze naučila Dalibora housti.
Mezi jednotlivými složkami domorodého obyvatelstva nepanuje právě bratrská láska. Je zde ještě
zřetelný vliv dřívějšího kmenového_ zřízení, kdy jeden kmen válčil s druhým a všechny se všemi ad
věků do věků. Příchod bílé správy zastavil kmenové
války - i když ne hned, i když ne všude - ale staré
vášně a kmenová řevnivost spí v domorodých srdcích, a není potřebí mnoho, aby se znovu probudily.
To je také značnou překážkou sjednocení země. Papuánci jsou na příklad svorní jen v jednom směru:
v nevraživosti vůči obyvatelům mandátního území
Nové Guiney. Ale o těch lze říci plnou měrou totéž.
Splácejí Papuáncům měrou vrchovatou.
Zatím co Badili a Koki jsou večer a v noci volně
přístupny bělochům - nedá se s tím nic dělat, jsou
tam i evropská obydlí a-navíc tudy vede jediná cesta, která spojuje Port Moresby s převážně evrooským Borokem -, na druhé straně města, při pobřeží
asi míli na západ od Konedobu leží domorodá vesnice, která iiž podléhá místním zákonům, které zakazují bělochům vstoupit do domorodé vesnice mezi
západem slunce a osmou hodinou ranní. Výjimky
jsou .povoleny jen .v nutných případech," a ti, kteří
povolení dostanou, musí nosit zvláštní propustku.
Důvody omezení pro bělochy jsou zřejmé: prostituce
a jiné druhy pokoutné činnosti, provozované podnikavějšími zástupci bílé rasy.

Pádlovali jsme o sto šest, ale už jsme viděli, že
na loď. vystoupili poslední z našich spolucestujících,
Že se loď točí zádí k zátoce. Zbývala -jediná naděje,
že nás někdo na palubě zpozoruje a udělá. poplach,
ale nevýhodou bylo, že ostatní domorodá plavidla
bránila v rozhledu.
Byli jsme všichni tři zpěněni potem, ale naše snaha nezůstala bez odměny. Nakonec nás na lodi zřejmě někdo pohřešil, protože loď zpomalila chod a
pomalu- zastavila. Vděčně jsme se vyšplhali na palubu. Našemu domorodému převozníkovi se dostalo
kromě~ vřelých díků i hrsti. cigaret.
Druhý výlet byl do hor na sever od Portu Moresby do osady jménem Sogeri. Cesta autobusem
trvala zhruba dvě hodiny, do čehož je uz započtena
i zastávka na válečném hřbitově v Bomaně. Hřbitov. je : moderně upraven, pečlivě udržován a plný
stinných stromů a květů. Vedle australských vojáků
jsou tu pohřbeni i mnozí z jejich domorodých druhů ve zbrani. Za Bomanou se začal terén prudce
zdvihat. a silnice se zúžila na jednosměrnou cestu. doprava tam probíhala ve střídavých intervalech jedním a druhým směrem. Cesta vedla nekonečnými
serpentinami v nemožných úhlech výstupu a sestupu,
jak jsme přejížděli jeden horský hřeben za druhým.
, Krajina byla scenéricky nádherná, až na to, že
byla vyschlá. Už přes týden před dnem výletu totiž
málo pršelo, a to se pod horkým sluncem okamžitě
projeví na vzhledu kraje. Ale v blízkosti Sogeri jsme
se octli ve vlhčím, hustě zalesněném kraji. Naším cílem byla jedna z gumových plantáží, kde se také
surová guma udí nad ohněm a pak odesílá do Austrálie a do zámoří ve velkých, těžkých, ale ohebných deskách hnědé barvy k dalšímu zpracování. Domorodí dělníci na plantáži si počínali velmi zručně (Pokračování se str. 4 ) a zdálo se nám, že podávají dobrý pracovní výkon,
. . Chruščovovi se
což se o většině lenošného obyvatelstva tohoto te- podařilo vyvoláním berritoria často říci nedá.
línské krize odvrátit poNa zpáteční cestě se mně zastavily hodinky. Vrátili zornost od politické konjsme se do Portu Moresby v časných odpoledních
hodinách, takže jsem měl čas zajít si do místního solidace Evropy, která
hodinářství, abych' si je dal prohlédnout a spravit. ho opravdu znepokojuje,
A . tu jsem se dozvěděl nepříjemnou skutečnost. V k vojenské obraně Bercelém městě se nikde hodinky ke správce nepřijí- lína . . ."
mají,lidé je vždycky musí poslat do Austrálie. To
Roston žádá úplně novšak není všechno. Před odesláním je nutno zařídit
na celním úřadě jejich registraci, jinak by na ně vá opatření k zabezpečení
bylo při vrácení po opravě v Austrálii uvaleno clo. svobodného světa.
Nejpraktičtější se zdála rada, abych si rovnou koupil
"To znamená", píše,
vzduchotěsná hodinky. Obyčejné hodinky dlouho ve
vlhkém podnebí nevydrží a je škoda platit za nové "posílení obranného, voa riové opravy.
jenského a politického

(Pokračování

příště)

Temno na Západě

P Ř I P R A V U J E T E
SE
NA
C E S T U ?
LETADLEM — LODI — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky 1 pobyt

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

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

plánování Z á p a d u . To
znamená, je-li to možné,
že se Británie musí odvážně a rychle rozhodnout k připojení k římské smlouvě. A znamená
to také, že musí washingtonští politici rozhodnout
nutnost opuštění starých
kolejí, na něž jsou zvyklí, a že se musí pustit
směrem k silné konfederaci atlantických národů . . ."
"Nic jiného asi nedodá sílu a jednotu, nutnou ,k vyhrání studené
války. Jenom ukáže-li
Z á p a d své odhodlání k
dosažení takové jednoty,
bude Chruščov svolný k
čestnému narovnání. Jemu jsou tyto věci jasné.
Jsou však jasné Z á padu?"
Temno na Západě
Z d á l o by se, že ty věci
musí už být jasné kaž-

— Sokolská mládež vydává-ve Vídni vlastní cyklostilovaný . časopis "Hlas
Sokola".
— Křesťanská akademie v
Kímě vydala v edici Vigilie "Radost ve Veselí"
od Petra Dena a " . . . k
smíchu i k pláči" od Michala Horatczuka.
— Dr. E. Táborský byl
jmenován řádným profesorem' politických věd na
universitě v Texasu.
— Rudolf šturm byl pověřen Danforthovou nadací, aby studoval současnou československou, polskou a ruskou literaturu.
— Alois Kulhánek . byl
jmenován docentem moderních jazyků na pedagogickém učilišti ve West
Chesteru v Pensylvánii.
Profesor Josef Rouček
vydal dvě knihy: "Soudobé politické ideologie" a
"Sociologie zločinu". Druhá se zabývá hlavně mládeží, emigranty a zkušenostmi z ČSR, Ruska a
dalších
východoevropských zemí.
— Po návratu z výzkumné cesty po Africe přednáší Michal. Flach v USA
o svých nálezech.
— Dr. J. Matějka z Chicaga byl jmenován členem
poradního sboru na vydávání amerických pamětních poštovních známek.
— Členové hlavního výboru Shromáždění evropských porobených národů
byli přijati státním podsekretářem USA Chester
Bowlesem, kterému sdělili
své názory na otázku obnovy svobody porobených
národů za Železnou oponou. Z Čechosiováků byl
přítomen dr. P. Zenkl.
— V newyorském nakladatelství
"Universum"
vyšla knížka politických
vzpomínek dr. Ladislava
Feierabenda "Ve vládách
druhé republiky".
Dr.
Fei-erabend oslavil právě
ve Washingtonu sedmde:-:átku.
dému, ale, není to tak
jednoduché.
Postoj australské vlády
v jednání o britském
vstupu do evropského
společného trhu je typickou ukázkou temna,
které panuje v hlavách
západních politiků tam.
kde je třeba vidět trochu dopředu. Anglický
ministr Sandys, kterého
Macmillan
poslal
dc
Austrálie, aby tu připravil půdu pro britské přistoupení k římské smlouvě, neodjížděl spokojen.
Menzies a jeho kolegové
se nestavěli k britským
záměrům nijak kladně.
Snažili se mu dokazovat,
že anglický vstup do evropského trhu rozdělí
Britské společenství národů, jako by se dalo
rozdělit něco, co už je
dávno rozpolceno.
Ale o to nám teď nejde. Canberský případ
uvádíme jenom jako typickou ukázku potíží,

— V Londýně zemřel ve
věku 66 roků bývalý čs.
vojenský atašé v Británii
brig. gen. Jaroslav Plass.
— Protokol US kongresu
přinesl článek dr. P. Zenkla o Zorinovi, který uvedl
senátor Claiborne Pell.
Článek byl předtím uveřejněn v "Saturday Evening Post".
— Ve Švýcarsku zemřela
po operaci čs. houslistka,
Ludmila
Kubelíková — Bertlová, choť Rafaela
Kubelíka. .
— Usnesením Svrchované
rady Maltského řádu byl
vyznamenán předseda Cyrilometodějské ligy Josef
Czernín Záslužným křížem I. třídy.
— Vedoucí čs. katolické
mise ve Velké Británii a
předseda všech politických
vězňů ve VB dp. dr. J.
Lang se zúčastnil -mezinárodní ' manifestace za
osvobození
politických
vězňů v Paříži. Ve svém
projevu tam poukázal též
ná -osud arcibiskupa Berana.
— Na valné hromadě Sokola Toronto 2 byli zvoleni:. starostou L. Vávra,
místost. J. Corn a J. Rezek, vzdělavatelem dr. K.
Jeřábek, náč. manž. Waldaufovi, jednatelem J.
Čermák a pokl. B. Krištof. Jednota má 157 členů.
— Josef Pejskař se vzdal
funkce ' vydavatele a odpovědného redaktora mnichovského Českého slova.
Novým vydavatelem a redaktorem se stal J. Parma.
— Při volbách městských
úředníků a členů obecní
rady v Bervvynu, Illinois,
bylo zvoleno 17 funkcionářů čs. původu (mezi-nimi
starosta Kříž) a pouze 5
Američanů jiného původu.
— Profesor filosofie na
Carietonově koleji v-e státu Minnesota v USA dr.
Milič Čapek vydal knihu
s názvem "Filosofický dosah moderní fysiky".
— Předsedou odbočky Čs.
národního sdružení v Ottawě v Kanadě byl zvolen opět dr. J. Bouček,
místopř. prof. S. Florián a
L. Horová.
— Předsedou odbočky Čs.
obce legionářské v Torontu byl zvolen ing. Mráček, místopř. Hrček n
Svatoš.
— Anna Vaňková hraje v
mnichovském Komorním
divadle v Giraudouxově
jednoaktovce "Píseň písní".
Č/NH./ČS
které stojí před každou
sebelepší myšlenkou, která znamená pronikavou
změnu. Myšlenka evropské jednoty je pravděpodobně největší věcí,
která se světu přihodila
v jeho poválečné historii.
Strach z eventuelních
krátkodobých hospodářských poruch je však některým politikum dostatečným důvodem, aby jí
házeli klacky pod nohv.
Tragedie je, že temno
nepanuje jenom v hlavách politiků v Canbeře.
-kw-
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Dopisy

redakci:

SLUNCE NAD KIEFERGARTEN
I přes "hospodářský zázrak" nejsou v Západním
Německu laciné byty a tak hlavně političtí uprchlíci
bývají, kde se dá. Nyní, kdy jsou vlahé červencové
noci, to není problém neřešitelný. Bydlím pod střechou statné hospody, v podkrovní světničce na bavorské vesnici vzdálené dobrou hodinu od Mnichova.
Na?vali ji Kiefergarten, á mnozí její obyvatelé říkají, že je samostatnější než Kongo. Před lety sem
přišli nynější obyvatelé s ruksaky a s vyhublou tváří ze všech koutů světa, a tak tu potkáš černě oděné
babičky z Bačky, stejně jako v poslední době černé
Araby, opálené Řeky, Španěly, Turky a samozřejmě
i Čechy. Největší zájem však m a j í zdejší plavovlasá
děvčata o americké vojáky, hlavně po prvním, když
m a j í ještě • dostatek zelených bankovek s přísnou
tváří Washingtona. Koupit zde dostanete všechno
mimo novim Na kulturu tady nedbají, a kdo chce
číst, musí si zajet rozviklaným autobusem do města.
Včera tu vyhrávali na zahradě čtyři břichatí muzikanti a lidé jim plácali za "Černou čáru na zdi"
a "Válelo se jablíčko, válelo". V sále se j'elp moderně s Rock' n Rollem a snivým Kalypsem. Pan
Peitz, věčně usměvavý, nestačil čepovat pivo a my
Češi jsme při něm rozbírali Kubu, Laos, Chruščova,
Kennedyho, fotbal a exilové poměry: Po šestém půllitru jsme se nemohli dohodnout na tom, zda bude
presidentem Drobný, Kubelík anebo Zenkl. Když
však kapela spustila "Čtyři páry bílých koní" potáhli
jsme si a na mezinárodním fóru zazněla česká polka. A s tou jsme to vyhráli na celé čáře i u vyhnaného řezníka Franze Swobody z Karlových Varů,
který dal postavit několik štamprlat jalovcové. A
zase se politisovalo, skoro do časného rána, když
už v Kiefergarten vstávaly babičky z Bačky, aby
šly na ranní mši vzdát chválu Pánu a pomodlit se
za hříšníky.
.
J. Sládek, Mnichov
VELKÁ BUDOVANÍ SOCIALISMU V C S S R —
— PROTO SE VRÁTIL DO AUSTRÁLIE
. V čísle 14 z 10. 7. čtu zpověď "Jsme krajany?"
Pokrok, který udělala nynější vláda v republice s
pospolitým lidem za posledních 14 let je pro blaho
člověka, Máte zkrátka svrchu na komunisty doma
v naší a Vaší ótčině a proč? Protože by na Vás
chtěli, abyste pracovali proti kapitalismu, tak se nechcete stát krajany staré vlasti. Jste na omylu. Komunisté chtějí být s každým dobře, umějí odpouštět, ale i bojovat. Přijde čas, kdy byste se všichni rádi
vrátili, jako se z Vás už «hodně vrátilo a jsou spokojeni, že přišli v rouše krajanů. Nikomu se nic nestalo,
kdo nepobuřoval. Tam potřebují lidi, kteří stavějí
a ne bourají. Byl jsem svědkem života doma, neb
jsem tam byl před pár lety celých šest měsíců, v
nichž jsem prošel Československo křížem krážem.
Ty změny, které se staly za třicet let. Vaše plátky
jsou jen injekce, jak udržet při životě naděje uprchlíků. Máte dále profesionálního nadháněče v jednom
faráři, který létá z Melbourne do Sydney shánět
.nevěřící o komunistickém režimu doma. Tomu se
nedivím. "Za prácu pláču" - každý se k něčemu hodí:
házet špínu na starou vlast nebo se modlit za toho,
kdo platí a dává pít. My starousedlíci, krajané každému z Československa, jsme nepřišli do Austrálie,
abychom pomlouvali starou vlast. Přišli jsme za prací a chlebem, které nám neuměla a ani nechtěla dát
první republika, protože byla republikou kapitalistickou. Nynější republika je lidová, kde j'dou všechny
zisky na stavby a k zušlechtění všeho, co je státní.
Je to dokumentárně vidět na těch velkých budováních socialismu. Kdo chce být nevěřícím Tomášem,
ať se jde přesvědčit. Víra v mír zvítězí. Kdo chcete
házet slinu, špínu a hanu na domov, pokračujte,
dokud Vás to živí. Zatím co my jsme přišli do Austrálie za prací,' Vy jste z domu od práce utekli sem
hledat ulici, kde se sbírají peníze, které jste bohužel
ještě nenašli. Ale jen hledejte!
"Hel", Sydney

DOVOLENÁ
v zimě.

V

SPORT V AUSTRÁLII

HORÁCH
v
létě

Sasha's Lodge

K O P A N Á

PRAHA — POLONIA 2 : 3 (1:1)
Na zápas prvních dvou mužstev v tabulce se"přišlo podívat 3.500 diváků. Praha hrála-bez Jeífreyho,
ale byla celkem rovnocenným soupeřem. V. první
půli měla Polonia více ze hry a ujala se vedení, ale
Praha vyrovnala těsně před poločasem brankou
Haniotise. Po přestávce měla Praha převahů, ale
útok se nedovedl prosadit. Polonia hrála účelněji
a zajistila si vítězství dvěma dalšími brankami. V
poslední minutě hry skóroval za Prahu Scheinflug.
Nejlépe hráli oba krajní záložníci W. Tamandl a
Scheinflug.

P r v n í č e s k ý noční klub v S y d n e y
CLAREMONT
FLAMENGO 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

KQPANA

LÁTEK

KNIHY :

Poláček: Podzemní město 17/-, Lustig:: Ulice ztracených bratří 11/-, Noc.a naděje 11/-, Démanty noci
12/-, Palacký: Z.dějin národu českého 21/-, Erben:
Kytice 14/-, Vrba: Bažantnice 14/-, Vančura: Amazonský proud 10/-, Čtení o.Karlu IV..a jeho době
40/-, Hoffmeister: Kavárna Union 20/-, Hrubín: Špalíček^ pohádek 44/-, Hrajte si s námi 17/-, B.Němcová: Národní pohádky 12/-, Bezruč: Slezské písně
11/-, Šrámek: Stříbrný vítr 11/-, Neruda: Povídky
malostranské 11/-, Světlá: Frantina 8/-, Baar: Pro
kravičku 8/-, Majerová: Siréna 26/-, Dickens: Nadějné vyhlídky 21/-, Godlenski: Tahiti nejkrásnější 17/-,
V. Hugo: Dělníci moře 27/-, Rais: Zapadlí vlastenci
18/-, Čapek: Krakatit 14/- a m n o h o
jiných.

MELBOURNE

Zásilky šatstva do Československa
v NEOMEZENÉ VÁZE, jakož i
jakoukoli
zámořskou
dopravu
obstará spolehlivě .
evropská spediční firma
HERMANN

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

LUDWIG,

HAMBURG

AGENCY SYDNEY
184 Brook Street, C o o g e e , N S W .
Telefon 65 - 4101
Možno psát česky

Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

KOMEDIE PLNA SVATEB
České ochotnické divadlo v Melbourne tentokráte
překonalo všechna očekávání, když místo předem
oznámené veselohry Třikrát SVStDS. zakončilo představení čtyřmi svatbami. Z účinkujících zůstali svobodní jen E. Svoboda (byl lichý) a brdský zajíc
(mrtvý už na začátku). Dobře hrál a koktal K. Graf
(nevýřečný lesnický mládenec) za vydatné podpory ostatních účinkujících: M. Uttendorfské, H.
Rosenfeldové. A. Zamrazilové, M. Voborské, K. Vozábala, S. Česala a E. Svobody.
Škoda že nebyla návštěva na obou představeních
taková, jakou by si provedení veselohry zasloužilo.

Box 1888 R,G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova

V

SLAVIA — JUVENTUS 2 : 1 <1:1)
Vítězstvím nad Italy se Slavia dostala na šesté
místo v tabulce a je nyní jen dva body za čtvrtým
mužstvem (Hellas). Slavistický útok bez Angstenbergera a se slabým Nissenem na pravém křídle
vypadal rozháraně, ale obrana byla na pravém mís+ě.
První branku Slavie vstřelil po chybě italské obrany
Krause na začátku první půle, ale Juventus, který
byl rychlejší, dokázal vyrovnat. Po druhé brance
Slavie, která padla brzy po přestávce, se obrana
Juventusu zhroutila, ale Slavia zmařila několik vyložených šancí. Nejlépe, hráli Berry, který úplně
znemožnil Barbazzu, Barotajs, který si při vyrovnávací brance zlomil palec, ale dohrál zápas, a střelec druhé branky Cook, který opět udělal hodně užitečné práce.

-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
TeleEon BX 2316

NOVĚ DOŠLÉ

S Y D N E Y

PRAHA — SYDNEY AUSTRAL 5 : 0 (3:0)
Za velmi těžkých povětrnostních podmínek vyhrála
Praha bez námahy nad posledním mužstvem tabulky
(Sydney Austral letos ještě nezískal ani jeden bod).
Praha se ujala vedení hned ve druhé minutě brankou Ninause a zvýšila ještě gřed poločasem náskok
další brankou Ninause a Kristensena. V závěru hry
dvakrát skóroval nový střední útočník Haniotís.

Thredbo Alpíne Víllage, Snowy Mountains
1.200 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 pstruhů v řekách
a jezerech
Veškeré pohodlí a příjemné prostředí nabízejí
Saša a Karel Nekvapilavi
T h r e d b o via Jindabyne, N S W .
Telefon Crackenback P. O. 16

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ

V

Telefon 42-5980

Restaurace a kavárna
M O N I C A
216 Barkly S t . , St. Kilda, Víc.
(vedle Commonwealth Bank — Tel. 94 6909
Otevřeno celý týden. Denně výborná česká jídla.

ČS. DĚTEM V MELBOURNE
České ochotnické divadlo v Melbourne • chce nacvičit pásmo dětských zpěvů, říkánek a tanců a dětské divadelní představení.
Prosíme rodiče dětí, aby
je přihlásili co nejdříveČESKOSLOVENSKÉ N Á R O D N Í SDRUŽENÍ VE
VIKTORII
telefonicky na č. BM 5618
nebo 42 5980.
upřímně" zve
všechny
k r a j a n y na

MÁTE V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D ?

DARUJTE

moderní keramiku

TANEČNÍ

E L L I S

—
86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.
Telefon

JA

6973
byt:

JA

6701

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

k t e r o u

ZÁBAVU
p o ř á d á

—

v sobotu dne 12. srpna 1961 od 8.30 h o d . večeř d o 1.30 h o d .
ve velkém sále T H E B U F F E T E R I A , Capítol H o u s e ,
109 Swanston St. , Melbourne - City (naproti melbournské radnici)
Kontin. kapela * Likérová licence * Občerstvení * Vstupné 1 5 / P ř e d p r o d e j vstupenek:

W L 5040 a B M 2 1 0 5

Č T Ě T E
EXILOVÝ
TISK
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami odešleme.
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Ludvíka Hluchého nar. 1. ¡srpna 1931 v Lednici,
Roberta Heydricha - Horského elektromechanika z
Karl. Varů - Rybářů, Jindřicha Pittrofa nar. 5. 8. 1930
v Mar. Lázních a bývalého učitele Horáčka.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesděiujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Mnichov

- Dukla Praha favoritem turnaje

Fotbalový turnaj v N. Yorku a Montrealu
Mezinárodní fotbalový turnaj v New Yorku a v Montrealu, který je, propagačním podnikem
kopané Ve Spojených státech a v Kanadě, vstoupil už do své druhé poloviny. Bojují v ní: Crvena
zvezda Bělehrad, francouzský mistr A C Monaco, Dukla Praha, Rapid Vídeň, Espaňol Barcelona,
Petah Tikva, Shamrock Rovers (Irsko) a Concordia Montreal. Vítěz této skupiny se střetne ve
finále s anglickým Evertonem, který vyhrál 1. část turnaje.
U ž prvá utkání ukázala, že velkým favoritem j e tu čs. mistr Dukla Praha, který vede po 5. kole
tabulku s devíti body a skvělým brankovým poměrem 21 : 5.
DUKLA PRAHA — CZ BĚLEHRAD 4 : 2 (1:1)
Přes 12.000 diváků vidělo v Montrealu velmi pěkné
utkání a v závěru exhibici fotbalistů pražské Dukly,
kteří zvítězili naprosto zaslouženě nad teamem, ve
kterém hrálo 6 hráčů jugoslávského representačnfho
•mužstva. Branky Dukly Praha: ve 24. minutě vyrovnal Masopust na 1:1, v 81. a 84. minutě Kučera zvýšil na 2:1 a 3:1, a v 88. minutě Pluskal na 4:1. Nejlepším hráčem Pražanů byli oba krajní záložníci
Pluskal a Masopust a v útoku levá strana Kučera - Jelínek. Dukla Praha hrála v sestavě: Kouba —
— Šafránek, Novák — Pluskal, Čadek, Masopust —
Brumovský, Vacenovský, Borovička, Kučera, Jelínek.
DUKLA PRAHA — PETAH TIKVA 7 : 1 (3:1)
Stejně jako v utkání s Crvénou zvezdou Bělehrad
předvedlo mužstvo pražské Dukly i v zápase s předním izraelským teamem velmi dobrou kopanou, kterou 11.000 newyorských diváků odměnilo několikráte
dlouhotrvajícím potleskem. Spolehlivě hrála obranná dvojice Šafránek - Novák, v záloze vynikali opět
oba krajní: Pluskal a Masopust, a v útoku byla tentokráte celá pětka střelecky na výši. Čtyři branky
Dukly vsítil Kučera, po jedné vstřelili: Vacenovský,
Borovička a Pluskal. Dukla Praha hrála ve stejném
složení jako v prvním utkání.
DUKLA PRAHA — RAPID VÍDEŇ 6 : 0 (1:0)
Pražané, kteří v New Yorku nastoupili ve stejném
složení jako v předešlých dvou zápasech, předvedli
proti semifinalistovi Poháru evropských mistrů hru
hodnou československé kopané, svou velkou převahu
dovedli vyjádřit však až v 2. poločase. I když čs.
zadní řady byly pro rakouské útočníky nepřekona.telnou překážkou, přece jen nejlepší řadou bylo útočné kvinteto, a jen velmi dobrý výkon vídeňského
brankáře Huyera zachránil Rakušany ještě od většího debaklu. Po dvou brankách vstřelili Kučera a Jelínek, autorem zbývajících dvou gólů byl centerforward Borovička a pravá spojka Vacenovský.
POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ ROZLOSOVAN
V Kodani byl 4. července vylosován už 7. ročník
PEM v kopané, ve kterém zasáhne do bojů rekordní
počet 29' předních evropských klubových celků. Pouze
3 teamy: obhájce trofeje Benfica Lisabon, turecký
fotbalový přeborník a finský mistr postupují přímo
do hlavního kola, tedy mezi posledních 16. Ostatní
si musí účast v hlavním kole vybojovat v kvalifikačních zápasech. Fotbalisté čs. mistra Dukly Praha se
střetnou v předkole PEM s vítězem bulharské 1. ligy
CDNA Sofia, který je prakticky totožný s bulharským
národním mužstvem. Zajímavější další vylosování:
Real Madrid - Vasaš Budapešť, Partizán Bělehrad - Sporting Lisabon, Glasgow Rangers - AC Monaco,
1 FC Norimberk - Drumcondra Dublin.
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
DODAMÍE LÉKY VŠECH DRUHťT
Vašim příbužhým i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
firmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placeni cla

HLEDAJÍ:

DUKLA PRAHA — CONCORDIA MONTREAL 2:2
(poločas 1:1)
Hráči pražské Dukly, na kterých se už projevila
únava z předešlých zápasů (v osmi dnech ¡.čtvrté
utkání) a také z přílišného cestování, byli v poli
lepším teamem, ale nemohli tentokráte prorazit velmi dobré zadní řady teamu Concordie "Montreal",
který je složen z brazilských a britských fotbalistů,
"půjčených" na dva měsíce do Montrealu. Hráno v
Montrealu před 14.000 diváky. Střetnutí velmi dobré
úrovně.
DUKLA PRAHA — AC MONACO 2 : 0
(Referát příště)

REDAKCI DOŠLO;

Malý oznamovatel

ZE ZEMĚ SLUNCEM
OSLNĚNÉ, "Sbírka povídek Viléma Gran Embustero ("Velkého lháře").
Vyšlo v Edici Sklizeň, c/A. Vlach, Hamburg 13,
Postfach 2700, Germany.
Stran 56, cena 0.50 dolaru.

Poplatek za I řádku 1/-,
tučnou 1/6

Listárna
J. S. Londýn: Díky za
noviny. — M. H. Vídeň:
Oznám. jsme uveř. zdarma. — A. C. Berwyn: Díky za výstřižky. — J. G.
Kings Cross: Šotek si s
"Vlastou" zařádil - provětšinu naštěstí zcela viditelně. — F. H. Glen Forest: Díky za výstř. Vrátíme dodateč. — J. N.
Canterbury: Díky za výstřižek. — J. N. Albert
Park: Sdělení bereme s

CUKRÁRNU A DELIKATES, dobře zavedené, plně
nově zařízené, z osobních
důvodů prodám za nízkou
cenu £ 2.000. Možno jednat o financování. 6 Clark
St., Sunshine, Vic. (proti
pošt. úřadu), tel. (Melb.)
311 3224.
PRONAJMU 1 - lůž. zaříz.
pokoj s kuchyňkou. 801
Burwood Rd., E. Hawthorn, Vic. Tel. WB 3804
(večer).
H O L D E NY N O V É
se slevou. Volejte tel.
(Melb.) 81 9505 - Standa
Vogt.
díky na vědomí. — M.V.
Moore Park: Díky za adresy.
HD

OSTATNÍ UTKANÍ TURNAJE
Espaňol Barcelona - AC Monaco 3:1, AC Monaco ANDREADIS A KROUPOVÁ NEJLEPŠÍ
- Shamrock Rovers 4:1, Crvena zvezda Bělehrad TABLETENISTÉ Č S S R ROKU 1961
- Concordia Montreal 2:2, Shamrock Rovers - Espa29.
června
schválila sekce stolního tenisu celostátní
ňol Barcelona 1:4, Concordia Montreal - Petah Tikva
4:0, Shamrock Rovers - Petah Tikva 2:2, AC Monaco - žebříček za uplynulou sezónu 1960 - 61. V čele mužů
je opět 37-letý Ivan Andreadis, který nebyl v ligové
- Rapid Vídeň 3:2.
soutěži ani jednou poražen, stal se mistrem republiky a na mistrovství světa v Pekingu byl spolu se
Staňkem největší oporou čs. teamu. Pořadí mužů: 1.
Andreadis, 2. Staněk, 3. Miko, 4. Vyhnanovský, 5. Polakovič, 6. Švarc, 7. Posejpal, 8. Kopialanský, 9. Moudrý, 10. Dressler. Pořadí žen: 1. Kroupová, 2. Uhrová,
Anglický čtvrtkař Adrian Metcalfe vytrrál v Oslo 3 Švarcová. 4. Rabasová. 5. Hrušková.
závod na 400 m v nejlepším letošním světovém čase
za 45,8 vt. — Evropský rekordman v překážkovém
běhu na 400 m Němec Janz zaběhl v Londýně 440 yd
přek. za 50,7 vt., což je o 0,2 vt. lepší výkon než dosavadní evropský rekord Rusa Litujeva z r. 1954. —
Ve Versailles vytvořilo francouzské kvarteto Clausse, — Švýcarský lyžař Roger Staub z Arosy, který vyBogey, Bernard a Jazy nový světový rekord ve šta- hrál na olympijských hrách ve Squaw Valley zlatou
fetě na 4 x 1.500 m. Časem 15:4,2 min. zlepšili Fran- medaili v obřím slalomu, podepsal smlouvu s něcouzi dosavadní světový čas východoněmecké štafety kolika filmovými společnostmi v Mnichově a v Holz roku 1958 o 7,2 vt. :— Desetibojařským mistrem lywoodu.
USA se stal Paul Herman, jehož výkony byly ohod- — Anglický rohovník Dave Charnley obhájil titul
noceny pouze 7.142 body. Phil Mulkey startoval se mistra Evropy v lehké váze, když před 18.000 dizraněním, a umístil se čtvrtý. — Olympijský vítéz váky jeho vyzývatel Ital Raimondo Nobile v 5. kole
v běhu na 5.000 m, Novozélanďan Murray Halberg, pro zranění na ruce zápas vzdal.
vytvořil ve finském Turku nový světový rekord na — V Moskvě zvítězilo fotbalové mužstvo SSSR v
2 míle: 8:30,0 min. (dosud Australan Thomas 8:32,0 kvalifikačním zápase pro světové mistrovství v Čile
minuty). — V západoněmecké Solingen zaběhl drži- nad teamem Norska 5:2. Stav 5. skupiny:^ 1. SSSR
tel bronzové medaile, Polák K. Zimný, 5.000 m v 4 body, 2. Turecko 2 body, 3. Norsko bez bodu.
nejlepším letošním světovém čase za 13:49,6 min. - - — Vítězem španělského poháru v kopané se stalo
Olympijský vítěz v trojskoku Polák J. Schmidt skočil nečekaně mužstvo madridského Atletica, které ve
v Helsinkách 16,26 m. — Americký diskař Jay Sil- finále zvítězilo před 110.000 diváky nad pětinásobvester hodil v Helsinkách 59,28 m. — Čs. sprintér V. ným držitelem Poháru evropských mistrů, Reálem
Mandlík zaběhl v Praze 200 m za 20,9 vt.
Madrid, 3:2.
— Rumunka Yolanda Balasová skočila v- Budapešti
190 cm, a zlepšila tak o 4 cm svůj vlastní oficielní
světový rekord ve skoku vysokém.
SVĚTOVÝ REKORD, KTERÝ NEBUDE UZNÁN
— Vítězem poháru evropských mistryň v košíkové
O největší lehkoatletic- všech dob. Funkcionáři se stalo družstvo TTT Riga, které ve finále porazilo
kou senzaci letošní sezóny americké • lehkoatletické čs. přeborníka Slovan Orbis Praha vysoko 72:37 bodu.
se bezpochyby postaral 27 Unie po skončení závodu — Na vodácké regatě v Gruenau u Berlína obstál z
leetý americký učitel Phil ohlásili jeho světový re- čs. representantů pouze Polakovič, který vyhrál souMulkey, který na závo- kord, ale rekord nebude těž v kanoii jednotlivců na 1.000 m před východodech ve svém rodišti uznán, neboť Mulkey bě- německým representantem Mohsem, a v závodě na
Memphis zlepšil ještě o žel v závodě na 100 m 10.000 m zvítězil před druhým čs. závodníkem Jirá26 bodů dosavadní světo- proti, sprinterovi, který s-2 něm a Maďarem Gabrielem.
vý rekord olympijského nezúčastnil soutěže v devítěze Američana Rafer setiboji. .Ale i tak bude se — Fotbalisté pražské Slavie, kteří sestoupili letos do
Johnsona "v disciplině o jeho výkonu dlouho ho- 2. ligy, zvítězili v přátelském utkání nad jedenáctkou
disciplin", v desetiboji, vořit. Mulkey zaběhl 100 Súdánu 3:1skvělým výkonem 8.709 metrů, za 10,7 vt., 400 m — V 1. finálovém utkání Poháru evropských mistrů
bodů. Američan Mulkey, za 51 vt., 110 m překážek v odbíjené v Bukurešti zvítězili muži Rapidu Bukterý musel na olympij- za 14.6 vt., v běhu na 1500 kurešť nad CSKA Moskva 15:10, 13:15, 15:5 a 15:11.
ských hrách v Římě pro metrů mu stopli 4:43,8
zranění po třech discipli- min., do výšky skočil
HLAS
DOMOVA
nách soutěž vzdát, se od 199 cm, do dálky 7,34 m,
Vychází
čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
minulého
roku
zlepšil ve skoku o tyči zdolal
Adresa: Hlas domova,
hlavně ve skoku vysokém, 4,39 m, ve vrhu koulí do8 Moorhouse St. Richmond, E. 1, Vic.
v hodu diskem a oštěpem, sáhl 15,32 m, diskem hodil
Telefon: 42 - 5980
což rozhodlo o jeho nej- 47,03 ¡m a oštěpem 67,45
Předplatné: na rok £ 1/17/-, na i roku 19/-,
lepším světovém výkonu •metru.
na 7 čísel 10/-, jednotlivě 1/6
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