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Sovětský svaz zkouší jaderné bomby

H roz í bom by míru

Někdo se spoustou času a papíru by měl jednou vypsat všechny slav- přijetí všech svých ponostní sliby, které kdy Sovětský svaz učinil a nedodržel. Bylo by toho určitě žadavků.
víc než sebrané spisy Václava Třebíského. Aby bylo takové dílo úplné,
Hitler řval, že chce
musil by tam být také Chruščovův slib, daný před dvěma léty, že Sovětský koridor, Chruščov řve,
svaz nikdy první neporuší neoficielní moratorium nukleárních pokusů.
že chce Berlín. Z HitlePředcházející týdny viděly obvyklou sovětskou věrolomnost. Zatím co ko- rova řevu byla nakonec
munističtí delegáti jednali v Ženevě s delegáty U S A a Anglie o odzbrojení, válka. Co bude z Chrušv SSSR se připravovaly další bomby. Dokazuje to skutečnost, že Sověty ex- čovová se teprve ukáže.
plodovaly první bombu jenom několik hodin potom, co oznámily, že se rozPeníze nebo život
hodly k obnovení pokusů.
O d teorie, že byl
Radioaktivní mraky, které se vznesly hrozivě po každém z devíti dosavadChruščov donucen k toních výbuchů, nejsou přes veškerou hrůzu bez určitého humorného aspektu.
Těch devět radioaktivních mraků totiž donutilo celou řadu pacifistů, proko- mu, co dělá, je jenom
munistů a komunistických kavek, jejichž hlavní kratochvílí jsou obyčejně krůček k obvyklému náútoky na Spojené státy, aby také jednou rozpačitě obrátili pozornost k pra- vrhu, že se ňiusí ustoupit už proto, aby ho nevému škůdci světového míru.
nahradil někdo horší.
Stálo za to vidět tako- tit, protože jsme o něm mecka a také tomu, že
Faktem je, že ho může
má
dost
síly,
aby
srazil
vého J . B. Priestleyho, nikdy neměli žádné'přenahradit zase jenom jisvět
na
kolena.
hnané
iluze.
protestujícího rozpačitě
Hitler
nepotřeboval
Chruščov se rozhodl ný kovaný komunista,
na schodech sovětského
který bude mít totožné
velvyslanectví v Londý- nikoho k tomu, aby ho k obnovení atomových
cíle,
za nimiž p ů j d e zrovdonutil
vpochodovat
do
výbuchů, protož^ je. taně, a podobných přípana jako Chruščov s obPorýní,
okupovat
Raké
darebák,
a
protože
dů bylo po světě více.
komunistickou
kousko, znásilnit Česko- věří v nadřazenost ko- vyklou
Sovětské důvody
dravostí.
slovensko a napadnout munismu a je, jako H i t Ruské zahájení pokus- Polsko. Hitler to všechno
ler, přesvědčen o tom,
Nikitu Chruščova niných výbuchů ohromilo udělal proto, že byl daže má k disposici moc, kdo k ničemu nenutil. S
svět a vedlo k záplavě rebák, který věřil v nadjíž může svět donutit pokusnými výbuchy začal
dohadů, co k nim asi řazenost nacistického N ě na str. 2)
strachem k postupnému (Pokračování
Chruščova vedlo.
Teorií je několik. JedO mírovou smlouvu se sjednoceným Německem
na tvrdí, že Chruščov
podlehl tlaku Pekingu,
druhá, že ho k tomu donutili jeho vědci a gene* 21. srpna 1961 uveřejnila československá vláda prohlášení, které se týrálové, kteří považují za
kalo uzavření "mírové smlouvy s Německem". Československé prohlášení
nutné vyrovnat a předpřirozeně odpovídá roli satelita,' kterou komunistická vláda z plna srdce
honit náskok, který mají
přijala. V německé otázce je pro nás stále připomínka minulosti a tvrdá
v jaderných
zbraních
skutečnost přítomnosti: českoslovenští exulanti neztratili ještě podezření,
Spojené státy.
že je příliš mnoho bývalých nacistů na odpovědných místech v Západním
Je.typické pro západní Německu, a jistotu, že nejméně týž počet slouží v řadách lidově - demomyšlení, že znovu pře- kratického režimu v Německu východním.
mýšlí především o tom,
Československá vláda statisté chtějí sjednocení
Československá vláda
kdo a co k tomu kroku
jednou
schvaluje ve svém prohlášení říká: Německa pod
přinutilo
Chruščova. přirozeně
podmínkou.
.
.
S
e
zřetelem
k
nutvšechny
návrhy
,
podané
N á m se nezdá dost jassvazem . o nosti zastavit růst miliné, proč
by
musilo Sovětským
Chruščova něco k tako- smlouvě s "oběma ně- tarismu a revanšismu v noví, že Z á p a d n í NěmecZ á p a d n í m Německu . a ko bude vydáno v té či
vému rozhodnutí donu- meckými státy".
odstranit v co nejkratší oné formě kontrole sodobě stav, který ohrožuje větského bloku. Výboj
světový mír, považuje čs. začne berlínským MniMinulost stará dvacet let byla vzbuzena českoslo- vláda za jeden z před- chovem a skončí uchvávenskými úřady, když byl ventilován veřejně případ
cením celého Německa.
dozorce v koncentračních táborech Stephana Royka. ních a neodkladných úuzavřít
mírové To je alespoň sovětský
Československá vláda se nyní snaží vyhrabat všechny kolů
doklady nacistických zločinů.
smlouvy s Německem. ." plán, podporovaný česRudé právo z ZZ. srpna oznámilo: "Terezínský vrah
němcoVládní prohlášení dá- koslovenskými
Stephan Royko, který byl před několika dny pod
žrouty
v
komunistické
tíhou usvědčujících důkazů o svých zločinech ko- le tvrdí: "Mírová smlouva s Německem je neod- vládě.
nečně zatčen, nebude vydán ČSSR k potrestání."
Royko bude postaven před rakouský soud, protože kladná z hlediska zájmu
Část vládního prohlárakouský ministr spravedlnosti rozhodl: "Od doby ČSSR a ostatních socia- šení obsahuje typické kouzavření státní smlouvy s Rakouskem nepřichází v
pokrytectví,
Úvahu vydání rakouského státního příslušníka k po- listických zemí a ta- munistické
trestání jinému státu. Proto bude Royko souzen ra- ké v zájmu a prospěchu které ignoruje sovětsko kouským soudem, až státní prokuratura prozkoumá národů všech ostatních - nacistickou smlouvu ze
svědecké výpovědi a důkazy."
zemí Evropy i německé- srpna 1939.
> Vídeňský časopis Die Presse oznámil zatčení SteVládní prohlášení dáphana Royka 16. srpna tr. Royko byl velitelem kon- ho národa, stejně jako
centračního tábora v Terezíně. Žaloba, která dnes by- lidu Spojených států." le praví:
la proti němu vznesena, říká, že byl zodpověděn za
Jsou to velká slova,
" D r u h á světová válka,
smrt několika vězňů, a že s jinými zle nakládai.
pokud jsou na novino- na jejímž počátku stála
Royko byl za války zloduchem Terezína. Jeho
jméno bylo zmíněno v každé knize o Terezíně, která vém papíře. Pravda je, mnichovská zrada, byla
že Sovětský svaz a jeho (Pokračování
byla po válce vydána v Československu.
na str. 2)

Zasloužilý statista SSSR

Stíny minulosti

Vítězství, o něž nám jde, přijde po mnoha
letech tvrdé práce a sebeobětování. Nebude to
vítězství Spojených států ani Sovětského svazu.
Nebude to vítězství kapitalismu nad socialismem. Bude to vítězství národů, které si chtějí
zachovat důstojnost, nad národy, které chtějí
zneužít moderní dychtění po pokroku. Toto vítězství bude znamenat nastolení práv muže a
zeny, kteří chtějí být svobodní a nezávislí, v
takové míře, jak si přejí a představují. Z e srdce věříme, že toto vítězství přijde. Přijde na
obou stranách Železné opony.
W. W. Rostow

SNĚM NEUTRÁLŮ
Definicí neutrálů by mohlo být v šedesátých letech dvacátého století hned několik. Komunista by
možná řekl, že je neutralismus vítanou fází státu
na cestě ke komunisaci. Antikomunista řekne, že je
neutralismus v dnešní době nemravnost a navíc pošetilost, která stejně nikoho nezachrání. Neutrál vidí
v neutralismu moudrost člověka,- který se nedá zaslepit vyhraněnými stanovisky soupeřů studené války.
C'ynik řekne, že neutralismus ]'e"moderní vyděračství,
za něž se normálně platí kriminálem a v politice
finanční pomocí.
My bychom si měli po zkušenostech posledních let
říci především to, že neutralismus je něco, co s námi bude ještě dlouhou dobu, a že je to rostoucí síla, s níž třeba ve studené válce počítat.
Pohnutek k neutralismu je celá řada, ale těžko
bychom mezi nimi hledali něco ušlechtilého. Spíše
při takovém hledání zjistíme, že je neutralismus
až příliš často jenom zástěrkou zbabělosti, vypočítavosti a pošetilosti, čímž ovšem nechceme úplně vyloučit existenci upřímných neutrálů, kteří prostě
touží po samostatné zahraniční politice, a nedovedou
rozeznat černé od bílého.
Neutralismus tryská především z úplně mylného
pochopení toho, oč vlastně ve studené válce jde.
Neutrálové, alespoň někteří z nich, v ní vidí jenom dvě válčící strany: Sovětský svaz a Rudou Čínu
na jedné a USA s Anglií a Francií na druhé straně.
Zůstaň mezi těmi dvěma bloky, říká si náš neutrál,
a nic se ti nemůže stát. Mylnost toho názoru především spočívá v tom, že ve studené válce nejde jenom
c SSSR a Spojené státy. Jde v ní o svět.
Amerika je hlavním cílem sovětského útoku i'enom proto, že je poslední Maginotovou linií mezí
komunismem a splněním sovětských světovládných
plánů. Kdyby měla Amerika rozlohu Lucemburska
a Lucembursko rozlohu Ameriky, Lucembursko by
se stalo hlavním cílem sovětského útoku.
Dojde-li k otevřenému konfliktu mezi SSSR a USA
a skončí-li ten konflikt vítězstvím Sovětů, neutralismus nezachrání nic a nikdo. Svět bude zkomunisován ohněm a mečem.
Neutralismus , je v politice vlastně něco už samo
o sobě absurdního. Člověk není neutrální, hleaí-li
si svého tam, kde jde očividně o zápas dobra se zlem,
protože už svou pasivitou nebo, chcete-li, neutralitou, pomáhá k vítězství zla.
- Bělehradské sněmování neutrálů je typickou ukázkou absurdnosti neutralismu. Každý pravověrný neutralista, Nehruem počínaje a Sukarnem konče, vás
poučí, že je odpor k politickým blokům prvním
znakem pravého neutrála. Mezi shromážděnými potentáty jsme však našli ghanského dr. Nkrumaha,
který se snaží vytvořit pod svým Avedením africký
blok. presidenta Sukarna. který se ohání afro - asijským blokem kde může, a egyptského Nassera, který
se div nepřerazí, aby získal kontrolu bloku arabského.
Konečně, už samotný fakt, že se bělehradské sněmování vůbec sešlo, znamená snahu po vytvoření
bloku, který by ovlivňoval politiku dvou hlavních
scupeřů světové vlády.
Jak absurdní je sám neutralismus, tak je také hledání neutrálního stanoviska, protože neutrální stanovisko nemůže nakonec nikdy být úplně neutrální.
Nehru se snažil být neutrální v době maďarské revoluce a svou neutralitou pomohl zahladit sovětskou řezničinu jako nikdo jiný. Za korejské války
se dali neutrálové do vážné debaty o tom, vedou-li
Američané opravdu bakteriologickou .válku nebo ne.
čímž dodali nesmyslné čínské obžalobě určitou dů-'
věryhodnost. V obou případech se tedy stalo ze
zamýšleného neutrálního stanoviskr stanovisko prokomunistické.
Minulý týden se v Bělehradě někteří neutrálové
soukromě přiznali, že odsuzují sovětský postup v
Berlíně a sovětské obnovení pokusných jaderných
výbuchů. Tvrdili však, že nemohou SSSR odsoudit
otevřeně, protože by to nebylo neutrální.
(Pokračování na straně 2)
Published by Ft. Váňa,
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HROZÍ BOMBY MÍRU
CPokračovánl se stár. 1)
proto, že chtěl říci světu
jako prachsprostý darebák "peníze nebo život")
nebo
snad
přesněji:
" D e j t e mi Berlín a bude
mír. N e d e j t e mi h o a bud e atomová válka!"
Otázkou je, dá-li se
svobodný svět Chruščovovým vydíráním opravdu zastrašit. Vzdá-li se
Berlína, bude se podobat
hráči, který zahodil v pokeru čtyři esa proti soupeři, který neměl víc než
dva páry.

více než pochybné, že by
dokázaly spoušť tak dokonalou, jakou by způsobily v celém komunistickém světě rakety a
bombardéry
západních
spojenců.

jí Sověty momentálně silnější raketové motory
nemění vůbec nic na f a k tu, že Američané mají
víc než dost prostředků
k doručení své smrtelné
protírány.

Sovětský svaz je totiž
přes veškerou sílu v postavení člověka, který stojí v samém středu kruhu nepřátel. Aby je zničil, musil by zředit svoji
palební sílu rozptýlením
raket po celém jeho obvodu, zatím co by z toho
obvodu dopadala" mračHitler a Chruščov
na odvetných střel do
.Skutečností totiž je, snadno
zasažitelného
že byl Adolf Hitler, když středu.
řval po koridoru, v relaZápadní síla
tivné silnějším postaveV tom spočívá rozdíl
ní, než je dnes jeho ruský nástupce. Hitler stál mezi Hitlerem v roce
tenkrát po zuby ozbroje- 1938 a N . Chruščovem v
ný proti světu, který se r. 1961. V prvním přípateprve s holýma rukama dě Z á p a d neměl síly k
probouzel z mírového okamžité odvetě. Dnes
spánku. J e h o letectvo by- je má.
lo kvalitou i množstvím
Samotné Spojené státy
nadřazeno všem na Z á mají tolik
jaderných
padě, a jeho tankové dibomb, že by mohly znivise představovaly nejčit Sovětský svaz třivětší údernou sílu, jakou
krát za sebou a ještě by
kdy svět viděl.
zbylo. Skutečnost, že m a .
Chruščovova síla je
sice na papíře daleko vět_
ší, než kdysi Hitlerova,
relativně je však nepo(Pokračování se str. 1.)
měrně slabší. Není potrpkým a draze zaplacechyb o tom, že by jeho
ným ponaučením nárorakety dovedly zpustošit
d ů m celého světa o tom,
Spojené státy. J e však

Dva tisíce dálkových
bombardérů je v pohotovosti, část je jich ve
vzduchu dvacetčtyři h o din denně. Americké letadlové lodí s nákladem atomových bomb
jsou připraveny k akci
ve vhodných posicích.
Ponorky typu Polaris,
které jsou vyzbrojeny
raketami s jadernými náložemi, a které představují pohyblivý cíl, mají
v pohodlném dostřelu
sovětské břehy. Raketové baterie v Anglii a na
kontinentu jsou připraveny k akci.
Znalci o d h a d u j í , ¡že
jenom rakety, soustředěné v Západním Německu, představují větší výbušnou sílu, než jsou spojenci souhrnně použili
proti Hitlerovu zázemí
za celou druhou světovou válku.

Raději rudý než mrtvý
Nezdá se pravděpodobné, že by Chruščov
tohle všechno nevěděl a
že by si nedovedl spočítat, že útok proti Z á p a d u
znamená téměř okamžité
zničení Sovětského svazu.
Mělo by tedy být úplně jasné, že Chruščov
kvůli Berlínu do války
nepůjde. Všechny jeho
kroky směřují jenom , k
tomu, aby strachem z
války dohnal neutrály a
vylekané spojence, aby
společným tlakem přesvědčili Washington, že
Berlín za risiko jaderné
války nestojí.
N a Z á p a d ě i jinde je
dost ustrašenců, kteří věří jako Bertrand Russel
v ponižující mír. N a tako
vé zdemoralisované pošetilce se Chruščov spoléhá. N e b o ť nezáleží na
tom, může-li Sovětský
svaz zničit Ameriku třikrát a U S A Sověty pětkrát za sebou. Svět je ve
studené válce a na bojové morálce vojáků té války bude nakonec záležet
její výsledek.
-kw-

Zasloužilý statista SSSR
co přináší paktování s
německými imperialisty
a militaristy ve znamení
zavilého
antikomunismu . . . "
]
A, političtí představitelé moskevské Ljublanky,
Rokosovského osvobozovací armády propuštěných zločinců a sovětská
diplomacie, která se dohodla s Hitlerem, když
západní demokracie byla ve smrtelném nebezpečí, mají dnes drzost
veřejně prohlašovat:

- Naše rovy JEJICH
ROVY
Položili jsme své životy v čestném boji. Padli
jsme na přední uhelné frontě milovaného socialistického Československa . . . Předrahé děti,
synkové a dcerky, poupata a hvězdičky našich
srdcí! Vtiskněte si navždy do svých mladých a
statečných srdcí náš odkaz a smysl našich životů. Vám jsme klestili cestu k podivuhodné
budoucnosti, k bohatství přírody, ke světlu vědy a moudrosti, k myšlenkám bratrství mezi
lidmi a národy, k smělým letům ke slunci a ke
hvězdám...
Vy, soudruzi z továren, závodů a dolů, celé
naší země, vy mladí, kteří dnes přicházíte na
pomoc uhelným frontám Ostravsko - karvínskéh o revíru, poslyšte naše poctivé havířské slovo:
svěřujeme vám jeden z nejodpovědnějších a
nejslavnějších úseků na cestě k novému životu.
Z d e se bojuje ve svitu kahanů o světlo a teplo
domovů...
Kamarádi, havíři! Soudruzi! Napřimte hrdě
hlavy nad našimi hroby (hrpby 108 horníků
na dole Dukla - pr.). Postavte se k mohutným
strojům, kterými vás vyzbrojil váš pracující lid,
vezměte do ruky sbíječky, ony slavné havířské
zbraně, chopte pevně a pokračujte v našem společném díle. Naše smrt budiž vám polnicí k
nezdolnému nástupu ve všech stěnách a porubech . . .
Národní umělec Zdeněk Štěpánek v časopisu "Horník a energetik", 20. července 1961.

"Mnichovský komplot
byl výrazem solidarity
tehdejších vlád Z á p a d u
s hitlerovskými plány
"Drang nach Osten", za
něž zaplatil lid Československa nezměrnou cenu.
N á r o d y Československa stanuly proto již za
druhé světové války rozhodně ve frontě nesmlouvavého boje proti
fašismu i. proti mnichovanství a tento svůj boj
vedou důsledně spolu se
svými spojenci a přáteli
i nadále . . ."
Mnichovský diktát byla rána dýkou do zad
Československa. Ale co
znamenal Ribbentroppův
a Molotovovův pakt? Co
znamená dnes snaha Sovětského svazu obsadit
Západní
Německo
v

rámci atomického vydírání? Z á p a d n í mocnosti
mohou vyklidit Z á p a d n í
Berlín. Nikdo . nemůže
zaručit, že se to nestane.
Výsledek bude týž, ne-li
horší, než když Francie
a její spojenci vydali zemi, "o níž nikdo nic neví", jak to řekl Neville
Chamberlain.
Čechoslováci jak doma
tak v exilu mají stále v
paměti historii
druhé
světové války.
Českoslovenští exulanti sdílejí názory československého lidu o návratu
sudetských Němců. Českoslovenští exulanti však
vědí,
jak
je
otázka
"Drang
nach
Osten"
zneužívána dnes a denně ve službách " D r a n g
nach Westen".
Československá vláda
prohlásila (přesně podle
Chruščovova jízdního řád u ) , že uzavře do konce
tohoto
roku
mírovou
smlouvu s Východním
Německem.'
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Sněm neutrálů
(Pokračování se strany 1)
Neutralita bělehradských neutrálů však dostoupila vrcholu při sestavování závěrečného komuniké,
protože každý neutrál si představoval neutrální komuniké jinak. Ve vzniklé vřavě se pak nejlépe ukázalo, že vlastně není neutrálů. Prazápadněji orientovaní neutrálové jako arcibiskup Makarios nebo paní
Bandaranaikeová by byli raději zdůraznili otázku
války a míru, což by alespoň vzdáleně mířilo proti
Sovětskému svazu. Prosovětští neutrálové, jako Tito
nebo Nhrumah, chtěli postavit na první místo kolonialismus, což by znamenalo další odsouzení Západu.
Nic z toho, co jsem řekl, nemůže přirozeně změnit
mnoho na tom, že je neutralismus v dnešní době
zbabělý, pošetilý a, chceme-li býti důslední, také
zhola nemožný. Nic z toho však nemůže také příliš
změnit skutečnost, že je silou, jejíž vliv jen tak nevyprchá, a že je s ním tedy třeba počítat. '
Kennedyho cesta trpělivého přesvědčování se mi
proto zdá za nynější situace účinnější než Dullesovo,
možná správné, ale rozhodně neúčinné: "Kdo není
s námi, je proti nám!"
To neznamená, že by trpělivost mohla přesvědčit
třeba takového Tita. Všichni neutrálové však nejsou
Tito. Jsou mezi nimi lidé, kteří opravdu věří, že jsou
útočníkem Spojené státy a nikoliv Sovětský svaz.
O ty lidi běží. Žádná trpělivost na světě nemůže vyléčit zbabělce a vyděrače. Může však vyléčit pošetilce, a pošetilí neutrálové dneška mohou zítra rozhodnout zápas mezi komunismem a svobodným světem.
-kwZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A í

OPTO

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

ZE DNE NA DEN
3. 9. Na konferenci neutrálních států v Bělehradě
žádali Nkrumah a Nehru,
aby se sešli Chruščov a
Kennedy.
— Spojené státy a Velká
Británie předložily Sovětskému svaziv společnou
nótu, ve které žádaly, aby
Sovětský svaz nezkoušel
jaderné zbraně v atmosféře.
5.9. Vicepresident Goulart byl nastolen na úřad
presidenta Brazílie.
6.9. President Kennedy
dal rozkaz, aby Spojené
státy začaly opět zkoušet
jaderné zbraně pod zemí a
v laboratořích.
— Nkrumah a Nehru přibyli do Moskvy, kde budou žádat Chruščova, aby
pracoval pro mír. Sukarno
a Keiti navštíví presidenta Kennedyho.
7. 9. V Paříži se nepodařil
pokus o atentát na presidenta de Gaullea.
9.9. Jižní pobřeží Spojených států bylo zasaženo
hurikánem. Půl miliónu
lidí bylo z postižené oblasti evakuováno.
— Na Kubě bylo poprave-

Zásilky šatstva do Československa
v NEOMEZENÉ VAZE, jakož i
jakoukoli
zámořskou
dopravu
obstará spolehlivě -evropská spediční firma
HERMANN LUDWIG, HAMBURG
AGENCY SYDNEY
184 Brook Street, C o o g e e , N S W .
Tel. 65-4101
Možno psát česky

no pět členů nedávné invasní skupiny.
10. 9. Chruščov formálně
zamítl americko - brítský
požadavek, aby se jaderné
zbraně nezkoušely v atmosféře.
11. 9. Na Kubě demonstrovali katolíci proti vládní
politice.
12. 9. Britský filosof Bertrand Russell byl spolu s
jinými odsouzen do vězení pro účast na "mírových" demonstracích.
13. 9. V konžské provincii
Katanga došlo k bojům
mezi oddíly Spojených národů a katanžské vlády.
Hlavní zástupce Spojených národů v Kongu
oznámil, že Katanga je
teď de facto pod správou
ústřední vlády v Leopoldville.
— Na Formose se stalo 106
lidí obětí tajfunu.
— Sovětský svaz detonov
a l devátou jadernou bombu během 14 dnů.
15. 9. Spojené státy explodovaly pod zemí atomovou bombu.
16. 9. Turecký soud vynesl
rozsudky nad vedoucími
státníky bývalého režimu.
15 osob bylo odsouzeno k
trestu smrti, 12ti z nich
byl však trest změněn v
doživotní
žalář.
Trest
smrti má být vykonán nad
bývalým min. předsedou
Menderesem,
ministrets
zahraničí Zorlu a ministrem financí Polaíkanem.
Hlavní bod obžaloby: porušení ústavy.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— 27. srpna došlo k dalšímu železničnímu neštěstí v ČSSR. Osobní vlak
narazil na soupravu nákladních vagonů na nádraží v Karlovicích v
severozápadních Čechách.
Zabito bylo 18 osob, počet zraněných nebyl oznámen. Vinu. na neštěstí nese "nesvěďomitost železničního personálu".
— Ústavně - právní výbor
Národního
shromáždění
projednal zprávu generálního prokurátora dr. J.
Bartušky o stavu a vývoji socialistické zákonitosti.
— 2. září se konalo na
Hradčanech "setkání absolventů vysokých vojenských škol s představiteli
strany a vlády". Setkání
se účastnili: P. David, J.
Dolanský, Z. Fierlinger, J.
Hendrych, O. Šimůnek, V.
Široký, V. Hlína, R. Střecha j, A. Dubček, V. Koucký, V. Slavík, dr. A. Neumann, J. Plojhar, L. Štrougaí. Hlavním řečníkem
byl ministr národní obrany generál B. Lomský. Za
absolventy vysoké mírové
školy odpověděl major
František Pajl.

Václava Kopeckého. Jméno soudruha Kopeckého
ponese nadále škola v Kosmonosích a Strossmayerovo náměstí v Praze — Holešovicích.
— V Bratislavě se konal
celostátní aktiv vedoucích
pracovníků krajských orgánů strany, národních
výborů a nákupních organizací, který projednával
otázky nákupu živočišných výrobků a obilí, dokončení žní a výmlatu a
organizačního
zajištění
podzimních polních prací.
— Autentická zpráva o
letošním létě v Československu a průběhu žní:
"Počasí bylo až do 26.
srpna přímo hanebné. Takové léto nepamatuji. ..
Jindy také bylo někdy
buď příliš sucho anebo
příliš mokro, ale přitom
bylo teplo. Letos denně
pršelo třebas několikrát
denně a přitom byla zima. Úroda se těžko sváží
s polí, jde to jedině s pomocí dobrovolných pracovníků . . ."
—Krajští
funkcionáři
KSČ dostali novou školu,
kam budou chodit za
— ÚV KSČ zaslal blaho- "marxisticko - leninským
přání Komunistické straně vzděláním": Je to budova
Belgie k 40. výročí jejího bývalého senátu českozaložení.
slovenské
republiky.
— V Děčíně byla zahájena — Lidový soud v Příbravýstava "Pravá tvář ně- mi odsoudil -kulaka" z
meckého
imperialismu". Nechvalovic B. Prášša pro
Byly tam vystavovány "do pobuřováni a rozšiřování
sud neznámé dokumenty nepravdivých zpráv na 15
o zradě české a slovenské měsíců žaláře.
buržoazie a řádění nacistických okupantů v Čes- — Ministr vnitrního obchodu J. Uher vedl českokoslovensku".
slovenskou obchodní de— Kapitalistický koncern legaci na zahájeni LipskéČeskomoravská - Kolben - ho podzimního veletrhu.
— Daněk slavil 90. socialis-— Z. Fierlinger přijal skutické jubileum. Referát pinu italských poslanců a
Lidové demokracie dokon- představitelů
italských
ce dodává, že k svému mést. Zástupce vládního
85-letému jubileu byl vy- komisaře města Říma Sanznamenán Řádem repub- nini odevzdal Fierlingerovi
liky.
upomínkové dárky a pa— Za Václavem Kopec- mětní medajli.
kým: bude zřízena Státní — Výňatek z Večerní Pranovinářská cena Václava hy: "Mysleli jsme si:
Kopeckého. Cena bude prázdniny, dovolená, Praudělována u příležitosti ha je jako vymetená, v
Dne tisku pracovníkům sekretářské službě v pasáži
tisku, rozhlasu, televize.
U Nováků jistě nemají do
— Vlnařský
kombinát čeho píchnout. Dne 8. srpTextilana v Liberci byl na odpoledne jsme se přepřejmenován na Závod svědčili o opaku. Co chví-

li sem někdo přišel. "Především sem chodí afričtt
stude.nti", řekli nám tady.
Překládáme jim diplomové práce z frančtiny do
češtiny . . . "
— V tělovýchovném středisku v Numburce probíhá kurs fotbalových trenérů z různých afrických
států, "které se nedávno
vymanily z područí kolomalismu". Zubožené národy patrně potřebují především lehkoatletické trenéry.
— Ing. Jaroslav Barák byl
v Praze odsouzen na 7
let žaláře, protože vylákal 125.000 Kčs jako úplatky za zprostředkování koupě automobilu.
— Z pražského kostela
Panny Marie Vítězné byla
uloupena soška -'Pražského Jezulátka" (v cizině
známá pod italským názvem ''Bambino di Praga").
Byly uloupeny také tři kalichy a 15 litrů mešního
vina. Policie prý ihnpri
vypátrala zloděje a zaíila
je. Podrobnosti případu
nebyly zveřejněny.
— Ve v ě i a S3 let zemřel
v Praze kdysi slavný tenor Národního divadla v
Praze Theodor Sciutz.
— V Praze zemřel jeden
z prvních režisérů, českého
Uhnu M_ J- Kxáaxtsšý— Ze zdravotních ¿úvodů
byl odvolán dosavadní čs.
vyslanec v Uraguaji Josef Gabriel
— VTárinf činitelé se ú~
častrtfli konference učitelů
v Praze. Za Komunistickou stranu Československa
se účastnili: Jiří Hendrych, Vasil Bílek, František Kahuda a Zdeněk Urban.
— U Pavlova bylo objeveno sídliště lovců mamutů, staré nejméně 25.000
let.
— Zástupce ministra zemědělství v Kanadě S. J.
Chagnon vedl skupinu kanadských agronomů, kteří
přijeli do ČSSR k devítidenní návštěvě.
— Požáry, jež vznikly letos v ČSSR, způsobily škody za 71 mil. Kčs. Přitom
bylo 51 osob zabito a 292
zraněno.
FEC/Č/HD
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Pochop neutrálů

Pochop byl v Bělehradě dost tvrdý. Mezinárodní komentátoři vyjadřovali
za A / zklamání, za B / naděje. Za třetí nikdo neřekl závazně a v mezinárodním protokolu, že se mu nelíbily sovětské atomické prskavky, vypálené
jak do tváře západního světa, tak do tváří neutralistických předáků, kteří
se shromáždili v Bělehradu k poradám o tom, jak zmenšit mezinárodní
napětí kolektivním vyděračstvím. Ani Sovětský svaz ani Československo nebyly na těchto osudných hříčkách zastoupeny.
Rudé právo s libostí
Československá reakce
Z d á se, že neutrálové
byli jiná odrůda. Ti se na schůzku zástupců ne-' ovšem poznamenalo, že
alespoň snažili být neut- utrálních států v Běle- konference neutralistických státníků v Bělehrarální, dokud se přes ně hradě byla příznačná.
dě se stala "pro impenepřehnala invase obrán31. srpna otisklo Rudé rialisty nepříjemným p r a .
ců míru a rovnováhy spoprávo stručnou zprávu nýřem všech forem kolečenského pořádku.
svého zpravodaje z BěDnešní neutraliste jsou lehradu o tom, že se tam lonialismu a neokoloniati, kteří přesně vědí, od- sjíždějí delegace, jež se lismu".
kud až kam využitkovat "účastní konference neCo znamená pojem
obě sporné strany, odkud utrálních zemí". Česko- "neokolonialismus"
oaž ka.m vybudovat svůj slovenský tisk šel dokon- všem. Rudé právo zapomjepicí neutraiismus; od- ce tak daleko, že přiznal, nělo vysvětlit. Rudé prákud až kam vysunout že tato konference "může vo také nemluvilo o úsvé pochopy neutralismu. pozitivně přispět k úsilí točnosti, ačkoli právě
a na jak dlouhc lze spo- mírumilovných národů o tehdy rodná strana se
léhat na jejich pochop mírové řešení sporných pustila do bubnové palby
a pochopení neutralismu mezinárodních otázek". atomických zbraní, stříDoufáme, že si neutlených
(prozatím)
do
Československá propa- vzduchu.
raliste občas přečtou Rudé právo, které tu a tam ganda musila spolknout
Rudé právo se' také zauděluje lekce v neutralis- hořkou pilulku. Musila
referovat
o
konferenci,
radovalo,
že delegáti nesxíí. jak vypadati má.
kterou hostil nejnenávi- utralistických zemí "souBělehradští neutraliste
děnější z nejnenávidénej- stavně odhalují nejrůzse vyznamenali hlavně
ších, titoista Tito.
nější manévrování kolotím. že se zařadili do
nizátorů na záchranu kotřídy, popsané autorem
2. září uveřejnilo Ruloniálního otroctví".
slavného románu "Kruté dé právo text poselství,
Rudé právo mělo jemoře" Monsarratem, je zaslaného konferenci nehož definice neutrála zní utrálů "šéfem sovětské dinou výtku: některé detakte:
vlády", to jest Nikitou legace prý projevovaly
"Neutrál je člověk, Chruščovem. Text toho- jistou "váhavost při prakterý pozoruje, jak vám to poselství není proza- nýřování vojenských základen na cizím území".
někdo pomalu podřezá- tím p o ruce.
Bylo by to špatné, kdyvá krk. Až tato válka
Rudé právo také při- by tomu tak nebylo.
skončí, pochybuji, že by
pojilo zprávu českoslomne někdo přinutil k toKdyby neutrálové skuvenského dopisovatele z
mu mít rád neutrály".
Bělehradu o zahájení tečně dělali rovnítko meMcnsarratův hlas před- konference. Z výchov- zi Severoatlantickým obstavuje kapitalistický ná- ných důvodů ji zřejmě ranným společenstvím a
zor, ačkoli tehdy šlo o omezilo jen na krátké vý- Varšavskou smlouvou (a
Angličany, kteří udržo- tažky z projevů maršála někteří z nich toto rovvali přísun armádám So- Tita, presidenta Sukarna, nítko skutečně dělají,
větského svazu, a o Irča- presidenta Nassera a ně- majíce na paměti děravé
ny, kteří seděli na plotě. kolika jiných.
S E A T O ) , kdyby- neutrálové skutečně věřili, že
Z výchovných důvodů sovětský kolonialismus je
citovalo Rudé právo také méně nebezpečný než kojenom to, co znělo příz- lonialismus bývalých konivé pro Sovětský svaz. lonialistů, nebylo by jim
dírání. Rudé právo doporučuje československé
mládeži kostnatou, nikoli kosmickou cestu ke
3. září se objevilo v Ru- ani rady ani pomoci.
slávě:
dém právu další článek o
Ostatně se za neutrála
"Naše stavby mládeže, to je slavná stránka
konferenci neutrálů, kde v naší mezinárodní situamladé dosud naší historie socialistické mládevěnoval pražský zpravo- ci může prohlašovat jen
že - a není ovšem zdaleka jediná. I když se
d a j pochopitelně všechnu ten, kdo by splnil obojí
před naší mládelží zdaleka nerozkládají do dálky
pozornost projevu ku- požadavek: nechtít ani
nekonečné tajgy, čekající na zúrodnění, i když
bánského presidenta Os- radu ani pomoc od jedje nevolají dálky mnoha tisíc kilometrů, jejich
valda Dorticose.
né nebo druhé strany.
mcfžností není o nic méně, její perspektiva není
J e to úplně tak, jako Kolik bylo v Bělehradě
o nic chudší."
neutrálů?
kdyby hlas Josefa Ploj- opravdových
Rudé právo objevilo cestu, jak se mladí komA kolik vyděračů?
hara
představoval
hlas
somolci mohou stát gagarinovci: je to' "zdravá
FEC/vm
svobodného
Českoslocesta dobrodružnosti", a mladá generace ji neslovenska. U k a z u j e to
musí hledat v "kovbojském klobouku a trampPOJIŠTĚNI
ovšem také, jak o konské písničce".
domů, bytů, podniků,
ferenci
neutrálů
smýšlí
Zaučený soustružník, který odjede v sobotu
Work. Compensatíon,
kubánská
vláda.
Pro
na Far West na Librajdu patrně zachrání soaut, povinné ráčení
Castrovu
Kubu
byl
výŽIVOTNI,
cialismus, pokud si bude pamatovat, že dnes
sledek zcela týž, kdyby
úrazové a nemocenské
není doba pro tramping, ale že je potřebí "sny
odborně provede
tam
vyslala
ministra
naplňovat", jak pravilo Rudé právo. Pedro,.
R.C. KUGLER
spravedlnosti a admirála
starý parťáku, bud' naplň sny, nebo jsem sorry.
(Meib.) XL 2421
podmořských tanků.

PROTI K O M P L E X U M É N Ě C E N O S T I
Rudé právo z 25. srpna 1961 upokojilo ctižádost nespokojeného soudruha mladší generace a znepokojilo nejednoho ze starších. Rudé právo to však pravilo tradičně a se smyslem pro omezenost demokracie:
"Nemusíme hledat další Gagariny jen tam
daleko od Moskvy. V tisících závodů a kolchozů . . . najdeme mladé l i d i . . . kteří nehledají
tiché přístavy, v nichž vždycky žily gagarinské
sny v každodenní touze dostat se dál, dostat
se výš.''
Československý astronaut, který chová gagarinské sny, má před sebou vábivou budoucnost:
"A co u nás? Ano, i naše mládež má své
gagarinské sny, i ona dovede opouštět tiché
přístavy. . . "
Ale Rudé právo nedoporučuje létat do vesmíru. Nejlepší je jít tam, kde je to nejhorší.
Rudé právo doporučuje československé mládeži jinou cestu ke slávě, cestu, kterou Nikita
Chruščov nikdy nepoužije při atomickém vy-
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Bratrovražedná bitva o krtčí kopeček
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ

LÁTEK

A.A. INVISIBLE M E N D I N G SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Teleíon BX 2316

ČSSR v přímé řeči
SVOBODĚ SHROMAŽĎOVANÍ
SE MEZE NEKLADOU
Četl jsem v Prácí, jak si někde funkcionáři a hospodářští pracovníci usnadňují svou práci tak, že chtějí
těm, kdo se neúčastní schůzí, krátit prémie. To je
hrubé porušení demokratických zásad. Stejně pohodlné je, dělat místo přesvědčování absentérům potíže při různých potvrzeních, půjčkách apod. J e
správné upozornit, že chtějí-li od společnosti něco,
musí také pro ni něco udělat. A účast na odborářských schůzích je to nejmenší, co mohou d á t . . . Není však správné zatněřit přesvědčovací kampaň jen
tímto směrem. Dokázali bychom snad to, že lidé by
na schůze chodili, protože "člověk nikdy n e v í " . . . a
co kdyby za rok chtěl třeba žádat o poukaz na auto,
chtěl byt, půjčku nebo rekreaci... Práce, 25. 7. 1961
HROZNY HNĚVU
POD PEDAGOGICKÝM DOZOREM
Podle soutěžních podmínek bude zhodnoceno a
četnými uznáními i vysokými finančními částkami odměněno 26 kolektivů, řada nejlepších česáčů (chmele,
rekrutovaných z řad školní mládeže - pr.), pedagogických vedoucích a nejlepších organizátorů z řad
Československého svazu mládeže. Jednou ze soutěžních podmínek bude dodržovat režim pracovního dne
žáků. Vysokých výkonů česáčů se proto nesmí dosáhnout prodlouženou pracovní dobou, jak tomu dosud
někdy bylo. Pedagogickým a organizátorským uměním bude právě za normálních podmínek dosáhnout
dobrých výkonů ž á k ů . . . Uvedená opatření jistě
potěší naše učitele a vychovatele, protože vytvářejí
předpoklady jak k radostné a úsilovné práci při česání chmele, tak i k citlivému řízení rekreační činnosti mimo pracovní dobu. Na tuto činnost se pedagogičtí vedoucí jistě dobře připraví a neopomenou
vzít s sebou např. potřeby k tělovýchovné činnosti
apod. Všem nám musí jít jak o kvalitní sklizeň chmele, tak i o to, aby se chmelové brigády staly jedním
z činitelů při výchově našich, příštích občanů
Nelze ovšem očekávat, že bude již letos všechno dle
našich představ, zejména v ubytování m l á d e ž e . . . .
Hlavní naši pozornost zaujme jistě problematika
morálně politické výchovy mládeže, kterou také vláda v letošním roce projednávala již d v a k r á t . . . Někteří pedagogičtí vedoucí nedostatečně organizovali
práci, nesledovali řádně a nehodnotili výkony česáčů, nahrazovali slabé průměry jednotlivců prací
přes čas celých kolektivů, nerozvíjeli vhodnými zpítsoby soutěživost mládeže a nesnažili se vytvářet podmínky pro sportovní, po případě kulturní vyžití
mládeže ve volném čase. Volného času bylo ve skutečnosti na mnohých místech velmi málo.
Učitelské noviny, 20. 7.1961
ZA ZVÝŠENI KABARETNOSTI !
Dnes musí jít kabaret, byť i takový, který je servírován k dobrému pivu, cestou, kterou mu vytkli
jeho původní tvůrci: musí být kritikem chyb a závad, našich prohřešků, zbytků maloměšťáctví. Kabaret musí bít na poplach proti farizejům v celém
světě, musí bít na poplach proti válce, proti imperialismu, musí žít životem dnešního člověka! A to
v pořadu u Fleků postrádáme .. Soubor potřebuje
patrně autory, kteří by mu dali dobrá libreta. "Kam
s tou flintou" je pořadem scestným, zejména proto,
že se snaží rozesmát i staromódními dámskými kalhotkami a fiumorem často neotesaným . . .
Večerní Praha, 27. 7.1961
DISTRIBUCE JAKO TAKOVÁ
Proč jsou fronty v prodejnách mléka od šesti do
půl osmé a potom ve zbývající době prodavačky nemají do čeho píchnout? Lidé chtějí k snídani čerstvé
mléko. K obědu a k večeři j'en výjimečně. . . Převážná část pracujících, žen v Ostravě i v jiných městech nakupuje cestou ze zaměstnání. Proto se také
ve všech prodejnách potravin a některého spotřebního zboží mezi 14. až 17. hodinou tvoří fronty. ..
Ve žních skoro pravidelně, už několik let je na Ostravsku málo brambor. Občané kritizovali obchod,
prodavači vysvětlovali, že to je vina velkoobchodu
ovocem a zeleninou, a ředitel této obchodní organizace obviňoval družstevníky, že si hledí jen sklizně
a ne brambor...
Na Ostravsku v těchto týdnech jen s nej většími
obtížemi koupíte kladivo, motyku aneb krumpáč .. .
Na doporučení národních výborů mnohé komunální
podniky zrušily výrobu spotřebních předmětů a nahrazují ji službami obyvatelstvu . . . Práce, 11. 8. 1961

M á m e na k r k u velký d e k r e t
Zpronevěřili jsme se odkazu a budeme pykat. Dr. Josef Rýpar, který
založil tento časopis s pomocí svých, přátel, našel konečně nové následovníky. Ústředí československých demokratických organizací v Austrálii
a na Novém Zélandě (číslo 2) vydalo v srpnu 1961 "Organisační věstník",
kde to všechno je:
"Želbohu, dr. Rýpar zemřel (4. září 1950 - pr.) . . . Dědicové, kteří odkaz
přejali, při památce zakladatele dr. Rýpara slíbili, že úkol v něm obsažený
budou p l n i t . . . Chudák dr. Rýpar. Musí se v hrobě obracet, vidí-li, jak
dědicové s jeho odkazem naložili: z čs. života v Austrálii udělali krtčí
kopeček, naplili na Českou besedu, čs. exil položili na prkna jako skoro
hotovou mrtvolu a "hnidám", které tu ještě zbyly, doporučili, aby komunismus odprosily a způsobně s ním zasedly za jeden š t ů l . . .
Hlas domova záměrně hanobil a zesměšňoval čs. exilové organizace, čs.
spolkový život a exilové pracovníky a to zejména tam, kde se pokoušeli
o jednotu exilu a organizačně se o ni snažili.
Hlas domova zlehčoval, bagatelisoval a neutralisoval úsilí čs. exil. organizací a exil. pracovníků, směřující proti komunismu, jeho odrůdám a proti
koexistenci s komunismem.
Hlas domova přijal theorii gradualismu a tím koncepci koexistence s komunismem a tuto linii doporučil čs. exilu jakožto reálnou cestu, na kterou
by se měl exil dát. K tomu podotýkáme: Pro tato obvinění jsme ochotni
přinést důkazy . . . "
Zanícení
bojovníci jednotu exilu a organi- silí, směřující proti koproti komunistické ne- začně se o to snažili.
munismu, ale nikdy si
mravnosti pak skutečně
Máme však polehču- příliš nevážil slavnostsnesli důkazy v různých jící okolnost: zesměšňo- ních dopisů, které rádi
článcích tohoto věstníku. vali jsme tyto fanatiky píší lidé, kterým drobná
jednoty, protože si v záj- práce smrdí, velikánům
Polehčující okolnosti
mu jednoty založili nové našeho věku, ani řečiček
osobností, které jsou oStojíce před národním Ústředí.
řešit
světové
Jednotě zřejmě pros- chomy
soudem tohoto "Ústředí", přiznáváme své vi- pívá, může-li si vybrat problémy v rámci pětikrajanského
ny. Zesměšňovali jsme mezi ústředím a vzdoro- členného
presidia.
čs. exilové organizace a ústředím.
čs. spolkový život a exiV dalších obou bodech
H l a s domova také niklové pracovníky zejména jsme nevinni. Hlas do- dy nepřijal theorii gratam, kde se pokoušeli o mova nebagatelisoval ú- dualismu, nejméně to, co

si pod
gradualismem
Věstník představuje.
Koketní zvrácenost
Redakce Hlasu domova také popírá, že by se
skládala z osob perversních, jak by Věstník napovídal:
" P o k u d by zvrácenosti
tohoto d r u h u (gradualismus, koexistence atd.
- pr.) byly omezeny jen
na hlouček pobloudilců
(mírně řečeno) kolem
čtvrtletníku Svědectví v
U S A nebo s koexistencí
koketujícího melbournského Hlasu domova v
Austrálii . . ."
Ale
vydání
tohoto
Věstníku je věc potěšující. J e alespoň znovu
prokázáno, že z malých
věcí rodí se velké. N a
základě české besedy v
Adelaidě vzniklo nové
ústředí v Austrálii, ' na
základě Hlasu domova
vznikl . Věstník. Rosteme, rosteme.
í
Protikomunist i c k é vlastnosti české
besedy by- měl posoudit
taneční mistr Jirák nebo
Červinka. Přiznáváme se
alespoň k, tomu, že jsme
(Pokračování na str. 6.)

SATIRA Z A Ž E L E Z N O U O P O N O U
slova mne dojala. Má-li šedovlasý básník pochybnosti, zda-lí svým • literárním
dílem někomu
skutečně prospěl, já jsem takové nejistoty prost.
Uznaný a uctívaný bělovlasý básník měl právě svoji Ostatně to mohu i svědky prokázat.
*
*
*
chvilku melancholie. Doznával přátelům, že mívá nad
svým životním dílem pocit marnosti. Přál by si mít
NA
CO
STALI
V
ALEJÍCH?
jistotu, že řadou těch knih byl někomu vskutku prosStefania Grodzieňska
pěšný. Dostalo se mu ze všech stran ujišťování, on
však dále pochybovačně pokyvoval hlavou. Zadíval
Každá žena v Polsku ví, že není-li někde tlačenice,
jsem se na básníka útrpně, neboť ačkoliv jsem vy- není tam radno vcházet, neboť kdyby to stálo za
dal jen jednu knihu, kterou četl jediný čtenář, ne- to, pak by ta-m byla tlačenice. A j'e-li tlačenice, znamohu mít o svém díle pesimistický soud. Můj ro- mená to, že se tam něco dává, stojí se, neboť nestomán koupil u nádražního stánku muž,"spěchající na jí-li se, tak se nedostane, - a právě proto je tam tavlak. Usuzuji, že tomu nemohlo být jinak, poněvadž ková tlačenice, že se musí stát.
za jiných okolností by si byl nejspíš lip vybral.
Vyšla jsem na jaře na ulici a vidím, že tam stojí
Usedl do vlaku, najedl se bez použití příborů (há- hromada lidí. Cpu se tedy, jak mohu, a ptám se
dám, že měl řízek nebo kotletu) a pak se pustil do nějakého pána: "Odpusťte, prosím, co tu dávají?"
čtení. Přečetl 14 stránek, načež, roztrpčen jeho ob- A ten pán řekl s rozhořčením: "Co tu dávají? Nasahem a jsa povahy vznětlivé, vyhodil jej otevřeným šim do těla!" To byl totiž Závod míru.
oknem z vlaku. Šťastnou náhodou - a byla to opravKdyž jsem pak vešla do Újazdowské aleje, dívala
du šťastná náhoda - padl ten dosti obsažný svazeK jsem se pouze, kde j'e, plno. Již vidím, stojí tam zána hlavu muže, kráčejícího podél vlaku. Způsobu stup lidí. Postavila jsem se za jakousi paní a ptám
mu zranění, jež nestálo celkem za řeč. Onen muž se: "Odpusťte, paní, co je to tam?" A ta paní povšak několik let předtím, jako bezprostřední účastník vídala, že neví. Poradila'jsem té paní, aby se zeptavýbuchu, leknutím' oněměl, a nyní, leknuv se po la té paní, co stojí před ní, ale ta paní mi povídala,
druhé, nabyl opět řeči.
že se již té paní ptala, ale ta . paní také neví, a že
Lituji, že nevolil lépe slova, kterými si tuto sku- tamta paní se ptala toho pána, který stojí před
tečnost pohotově ověřil, avšak omlouvám jej. Je to tamtou paní, ale ten pán také neví.
člověk p<rostý, zaměstnaný v lomu, a dvě slova, ktePřesto jsem se rozhodla postavit, neboť již jedrá v tu chvíli vyřkl, jedno zcela krátké a druhé nou jsem tak stála a nikdo nic nevěděl, a potom se
poněkud delší, jsou v prostředí, ve kterém žije, zcela ukázalo, že dávají belgické svetříky a vyplatilo se
běžná, hovorová.
stát, jenomže poslední prodali té osobě a na mne
Mé knize však prokázal čest, že ji pečlivě sebral se nedostalo, ale bylo mi útěchou, že za mnou stálo
a odnesl domů. Po večerech ji potom přečetl. Do- ještě asi dvacet osob, a na ně se také nedostalo. Kokonce neváhal napsat mi první psaní, ve kterém sdě- nečně dobře tak, že se na mne nedostalo, neboť nač
lil, jak je šťasten, že se mu dostala do rukou. Pozval potřebuji belgický svetřík. Když jsem se již v těch
mne k sobě a strávil jsem v. jeho baráčku nezapo- Alejích postavila, zkusila jsem vyhlédnout přes ucho
menutelné chvíle, neboť byl jediným ze čtenářů mé té paní, která stála přede mnou, že přece třeba
knihy, se kterým jsem se setkal. Byl jediným mým něco uvidím. Ale spatřila jsem jenom tu paní, co
čtenářem vůbec.
stála před tou paní. A tamta paní, co stála před tou
Můj román leží trvale na jeho nočním stolku. Před paní, měla moderně načechraný účes, jako by měla
hlavu porostlou stepní travou, a proto nebylo již
spaním v něm pravidelně čítá. V dřívějších letech dál vidět.
trpěl nespavostí a bral z toho důvodu prášky. Od
Náhle se na mne obrátila nová paní, která již delší
toho mohl nyní zcela upustit. Sedm prvních listů té dobu stála za mnou: "Odpustťe, paní, co je tam?"- —
mé knihy nese stopy prstů, mastných od jídla. On "Nevím", odpověděla jsem poctivě. — "Nevíte, a proč
však odmítl vyměnit jej za bezvadný exemplář. Jeho
LITRARNl ÚSPĚCH
Karel Beran
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Z a socialistický život, za socialistickou operetu !

Když večer nad Prahou . . .
Divadelní ústav v Praze připravil k vydání soupis operetní tvorby 1945 * 1960. Čtenář tam najde základní údaje, ale i podrobné obsahy všech těch
zhruba 150 operet, zpěvoher a hudebních komedií, které vytvořili čeští a
slovenští autoři v posledních patnácti letech. Je to příručka, která má váhu
oblžalovacího spisu: naprosto nestranným způsobem se tady provádí rozsudek nad jedním z nejrozšířettějších žánrů naší soudobé kultury. Zažijete-li tři, čtyři operetní premiéry, pocítíte možná lehké rozčarování. Zažijete-li jich deset, napadne vás snad, že s operetou něco není v pořádku. Jestliže si však souvisle přečtete obsahy těch 150 novinek, začne vám třeštit
hlava a zapochybujete, zda je vůbec -možné, aby něco takového bylo napsáno, hráno a konzumováno. Ano, mluví se řadu let o tak zvaném "operetním problému'', ale tato malá publikace dokazuje už něco jiného a pádnějšího: čím dříve zmizí z našich jevišť tento "problém", tím lépe pro nás,
pro divadelníky i obecenstvo.
Literární noviny, 8. září 1961
Rozzuřený
divadelní
kritik Literárních novin
snad opravdu očekával,
že nad Prahou někdy
zaplanou hvězdičky jako n a d donskou uhelnou
pánví a Vltava že se bude třpytit jako Volha o
přesčasu.
Pamatujeme si jiného
teoretika operetní vědy,
který dokazoval, že v komunismu nastal zlatý věk
operety, protože je opereta dílo revoltující, nezvedené a pokrokové.
Snad pokládal " M a d a m e
Sans Gene" za hudební
životopis La Passionarie
a "Podzimní manévry"
za
oslavu
mírového
hnutí.

Opereta v zemi, směřující k socialismu, se
podle svědectví Literárních novin stala dítkem
nezvedeným a revoltujícím jenom v anglickém
významu, kdy toto slovo
znamená něco, co kazí
chuť k jídlu, k spánku
a životu.
Riskujeme, že budeme
znovu napadeni ctiteli
Josefa Kajetána Tyla,
zakladatele nezapomenutelného Tyláčku v Praze
- Nuslích, ale ocitujeme
tu další řádky z Literárních novin:
" M á m e celou řadu operet, které se celkem nezakrytě hlásí k pivnímu
humoru, provozovanému

tu' stojíte?", podivila se ta nová paní. — "A vy víte?", zeptala jsem se. — "Nevím." — "Tak proč tu
stojíte?" — "Já tu stojím, že vy tu stojíte". — Zatím
se za tu novou paní postavila ještě novější pani.
"Tak tu tedy stůjte",, poprosila ta nejnovější paní,
"a já se půjdu zeptat. Jenom mi musíte dosvědčit,
že tu stojím. Zapamatujte si mě, mám na nose neštovici a baret na hlavě".
Po několika minutách se vrátila. Všechny jsme se
rozestoupily a udělaly jí místo, neboť jsme si pamatovaly, že má na nose bradavici a baret na hlavě.
"Mnohokrát, děkuji, ale nezůstanu", povídala, "protože tam nic není". — "Jak to nic?", zaburácela fronta. — "Ano, nic, pouze jakási brzechwa je vyložena".
—."A k čemu to je?", zeptala jsem se pro každý případ. "K ničemu", odpověděla ta paní.
Ale tu ten pán, co tu také stál, obrátil se k té
paní, že je nesečtělá, aby si doplnila mezeru, a že
vlastně právě proto je knižní trh. "A kolik taková
brzechwa stojí?", zeptala jsem se, abych mu udělala radost, neboť jsem neměla v úmyslu kupovat.
Zajímaly mne spíše mýdlové vločky.
• Teprve ten pán, co měl doplněné mezery, mi vysvětlil, že Brzechwa je člověk, který píše knihy. Oaešla jsem tedy, neboť tu knihu jsem již.dostala k
jmeninám.
*

* \

*

SPALA JSEM S KOSTELNÍKEM
Sylva Groszová
Nemyslete si o mně nic: špatného, ale říkám to
otevřeně - spala jsem s kostelníkem. Nebyl to ten z
divadelní hry "Slepice a kostelník". Škoda, bylo to
prvně, kdy bych šla spát se slepicemi, ale neměl je
prostě s sebou. Navíc ten z divadla byl fešák, zatím
co tenhle nebyl a kouřil páchnoucí fajfku. Pravil
sice: "Mladá paní, nebude; vám vadit, že chrápu?"
Nepřiznal pak už, že ze spaní také píská víc než
lokomotiva. Ještě štěstí, že nepískal na tu dýmku,
ale nosem.
Stejně mi to nevadilo. Mohla jsem tak celou noc.
uvažovat o tom, proč za dvacet korun mohu spát
třeba s kostelníkem, ale za 36.90' ani s vlastním
manželem. Myslím samozřejmě v jednom kupé. To
je zřejmě takový divný a pozoruhodný předpis našich drah.
V lůžkovém voze je totiž: oddělené kupé pro muže
a ženy,, takže vlastní manžel i syn jsou odmrštěni
na druhý konec vagónu. V. lehátkovém voze takové
předpisy nejsou, tam můžete spát třeba i se psem,
pokud takový pes má dvacet korun. Psí blechy, po-

v proslulém Tyláčku . . .
Pak je tady ovšem velmi početná skupina operet, které s neobvyklou
tvrdošíjností se pokoušejí dát nějakým obratem
dohromady zvetšelá sché_
mata mladokomiků
a
starokomiků se soudobým námětem."
T o jsou tedy ony slavn|é budovatelské operety,
jimiž
mimové
druhu
Fandy Mrázka přinášejí
osvětu městu i venkovu.
Literární noviny mohly- posoudit operetní výboje z první ruky:
"Nový námět je v takové (socialistické - pr.)
operetě povětšinou jen
zástěrkou, kterou operet-

ní diva stydlivě přikrývá
starodávné vnady. T r a diční svůdci žen jsou
převlékáni za revolucionáře nebo alespqň za členy Jednotného zemědělského družstva.
Krásné,
lehkomyslné
ženy nejsou již hraběnkami, ale pilnými pracovnicemi v továrnách a
obchodech . . .
Bohužel
nejde již malovat lákavé
glorioly kolem oslnivého
světa společnosti, ale ono
tradiční operetní prostředí lze "parodovat" a divák si přijde na své."
Literární noviny tím
chtějí říci, že v socialismu vůbec nevymřel maloměšťácký divák, který
dává přednost " H r a b ě n ce Marici" před "Borisem
Goduinovem"
a
" M a m ' zelle
Nitouche"
před " O n a brání vlast".
Kritik tak,é prozrazuje,
jaká muka musí podstoupit pokrokový spisovatel
socialistických operetek,
aby se zavděčil censure
i obecenstvu:
"Opereta musí zkrát-'
ka hýřit, oslňovat, musí
(Pokračování na str. 6.)

kud nevyžadují ložní prádlo, cestují zdarma. Při čemž
mezi lehátkovým a lůžkovým vozem 2. třídy kromě
těch 16.90 Kčs až do Bratislavy není tak velký rozdíl, nepočítám-li, že se v tom druhém případě může
člověk umýt skoro vždycky, v prvním jen občas,
pokud teče voda.
Aby bylo jasné, nemám nic proti kostelníkům.
Všichni snad, konečně, ze sna nepískají a je to aspoň
změna. Ale je mi jen záhadou, proč jsou při stejných
dopravních předpisech jiné předpisy mravnostní?
Nebo si snad dráha myslí, že na bohaté musí být
přísnost? Jinak si to nedovedu vysvětlit. Leda, že
by to byla pozoruhodnost pro cizince. Ti patrně takovou specialitu doma nemají.
^

PROBLÉMY OKOLO KVALIFIKACE
Miroslav Orlík
Jsem člověk veskrze zásadní: A nejen to, slíbím-li
komukoliv cokoliv, snažím se za všech okolností slib
dodržet.
Stalo se mi, že jsem slíbil manželce vykonávat
převážnou část domácích prací, tedy nikoliv pouze
svou emancipovanou polovinu.
A to vše v rámci slibu o vzájemné pomoci po dobu, kdy se manželka bude věnovat rpimořádnou formou studia návštěvě nižší hospodářské školy s eventuelním předpokladem pokračování po dobu dalších
tří let, ve kterých by absolvovala nástavbu ukončenou zkouškou zralosti. Jak jsem uvedl v úvodu,
jsem člověk zásadní a příslušný slib jsem proslovil
zhruba před dvěma léty.
Manželka tedy studovala nižší hospodářskou školu, a tím se zvýšil nejen obzor jejích znalostí, ale i
její platové zařazení. Souběžně s problémem zvýšení
odborové kvalifikace své manželky jsem zvýšil i já
svou kvalifikaci v oboru vaření a šití, zvýšila se
tedy odborná úroveň nás obou.
Protože práce v domácnosti mi nedovolovaly nejen pracovat zdarma přesčas, ale uváděl jsem i objektivní omluvy pro neúčast na schůzích odborové
organizace, a jelikož u nás v podniku stále ještě
platí zásada, že vedoucí pracovník nemůže všechny
své úkoly vyřešit v zákonem stanovené pracovní době, podal jsem žádost o přechodné přemístění na
méně náročné pracoviště, které bylo ihned vyhověno. Tak rychle, že .to bylo téměř se zpětnou platností.
Měl jsem mnohem více času vypracovávat již odpoledne úkoly své manželky a zopakoval jsem sl,
kdy se píše y a i a proč jsou pražáci s malým p,
ačkoliv Praha je s P velkým. Naučil jsem se sou-

VERŠE PRO DĚTI
František
TRHÁNI

Hrubín
JABLÍČEK

Trháme ze stromu
nažloutlá jablíčka.
Hádejte pro koho?
Pro tátu, tatíčka.
Trháme jablíčka,
nejlepší jablíčko
schováme pro tebe,
maminko, mamičko!
H Á D E J T E , K D O JE T A M
Schovejme se za prstíčky,
hádej, kdo je tam?
My vidíme, točíme se,
pojďte také k nám.
Točíme se, koukáme se,
koukáme se — kuk!
Kdopak je to za prstíčky?
Holka nebo kluk?
HUSIČKY
Husičky jdou pěkně v řádce
na travičku na zahrádce,
cupy, cupy, cupají,
zůstanou hned na kraji,
tam je tráva, sladká tráva, —
husičkám se o ní zdává,
vždycky po nich Jeníček
najde trochu peříček.

běžně s řešením rovnic o 2 neznámých dusit včerejší maso tak, že chutnalo jako čerstvá minutka, a
mé znalosti se den ze dne nejen obnovovaly, ale doplňovaly o prvky zakotvené v nových učebnicích.
Naše vysvědčení — tedy vysvědčení mé manželky
— dopadlo již v prvém roce večerního studia pro
mě úspěšně, protože při stanovení konečné známky
byl zřejmě brán zřetel na úroveň prací domácích.
Po roce studia byla má manželka přeřazena z funkce
pomocného referenta do funkce referenta samostatného a já plně ovládal technologii
výroby
třešňového nákypu z rýže. V druhém roce studia
se manželka s mou pomocí prokousala výpočty dopravného za bambus z Bratislavy do Děčína a já
jsem požádal výbor dílenské organizace ROH o zproštění . z funkce úsekového důvěrníka, protože mi ná
to nezbýval čas. Podařilo se mi však podle střihu
uplést pro naší dcerku skládanou sukénku, a šití
lonu mi nedělá ani nejmenší potíže, ačkoliv vzpomínám, že když manželka chodila do školy prvy
rok, tak se mi silon zadrhával mnohem více než
třeba popelín.
^ Abych však byl stručný — manželka dokončila úspěšně i druhý rok hospodářské školy. Tím získala
kvalifikaci požadovanou pro funkci, kterou zastává,
a máme prázdniny. Za dobu dvou let se manželka
odnaučila částečně vařit, plést a zašívat a já jsem
si na to naopak navykl. A téměř zapomněl, co j'sem
se učil na vysoké škole.
Po dobu prázdnin jsme si uložili vyřešit problém,
zda manželka má pokračovat ve studiu, nebo zda ji
nabyté vzdělání stačí k uspokojení hmotné a kulturní úrovně. Domnívám se, že stačí. Ve druhém roce
studia. manželky jsem totiž byl přeložen do funkce
vedoucího referátu a manželka po ukončení studia
postoupila do funkce vedoucího oddělení, ve kterém
pracuji.
Již jsem • naznačil, že jsem člověk zásadní. A ze
dodržuji slib za každou cenu. A kdysi jsem prohlásil manželce: "Když tě to bude bavit, tak študuj
třeba 10 let".
Stojím před otázkou, zda mám dodržet slib, nebo
ne. Kdyby to tak šlo dál, tak za několik málo roků budu pracovat ve funkci pomocné síly v domácnosti nebo korespondentky.
A vůbec nechápu, proč si některé manželky stěžují, že jim manželé nepomáhají.
Rozebrali jsme tento problém podrobně s ekonomickým náměstkem právě včera, když jsme žehlili
prádlo. Vlastně jsem žehlil jen já — on zašíval prostěradla. Jeho manželka studuje jedenáctiletku.
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DOMOVA

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

Domorodci směli jezdit v autobusu jen asi dva
roky před mým příchodem. Byly námitky, a nejpádnější důvod byl ten, že mezi Papuánci je mnoho
nečistých osob, osob s kožními chorobami, a že domorodci vůbec nelibě páchnou. Co se pobřežního
obyvatelstva týká, j'sou to lidé zvyklí na častou koupel v moři a se špínou to u nich není zlé. Horší je
to s návštěvníky z vnitrozemí, kteří jsou s čistotou
na štíru a vodě se vyhýbají, pokud do ní náhodou
nespadnou nebo pokud nezmoknou. Mezi těmi domorodci je také zvykem natírat se kokosovým olejem,
a žluklý kokosový olej lpící na kůži domorodce skutečně obstará patřičné aroma miniaturnímu autobusu
(Pokračováni)
pro deset cestujících. Jsou velmi nizounké a okénka (Pokračování se str. 5)
Na zaškolení do tajů a záhad účetních procedur jsou bez ventilace.
našemu divákovi ukazobyl jsem poslán do zdejšího "ministerstva" financí.
•Když jsem byl v Portu Moresby, stala se jedna vat, jaký je ten jeho žiMinisterstvo sestávalo ze dvou bud z vlnitého plechu, částečně chráněných před sluneční výhní ko- z nečekaných událostí, které oživí kterýkoli přístav vot ubohý a šedivý - a
runami košatých mangovníků. Mangovníky jsou ma- kdekoli na světě. Přijela jedna z "milionářských proto se do "soudobých
jestátní stromy, které dávají bohatý stín a bohatou lodí". Byla to jedna z oněch lodí, které podnikají námětů" neustále vpléúrodu šťavnatého ovoce, kterému se právem říká král cesty kolem světa a jsou plné cestujících, kteří se
ovoce a ovoce králů. Potíž je v tom, že plod manga domnívají, že taková cesta buď vyléčí jejich spleen tají módní přehlídky,
je kryt tuhou slupkou, která, když se oloupe, odhalí nebo komplex méněcennosti. Takové lodi obyčejně soutěže v tanci (pokud
šťavnatou dužinu, tak šťavnatou, že i při lehkém nepřistávají v Portu Moresby. Tato loď byla výjim- možno s parodií rock' n
dotyku teče sladká lepkavá šťáva praménky pc kou. Snad chtěla tato lodní společnost poskytnout rollu), plesy, posluchač
prstech. Doposud jsem ještě neobjevil Jediný způ- zákazníkům panenskou přírodu. Místní obchodníci
sob, kterým by se dalo mango jíst s minimálním. za- se s nadšením chopili nebem seslané příležitosti utržit je zaváděn do prostředí
mezinárodních
hotelů,
chováváním stolních mravů. Domorodcům ovšem neočekávaný dolar.
tohle vůbec nevadí. Mango bylo jejich zamilovanou
divadelního zákulisí - a
Už
několik
dní
před
příjezdem
turistické
lodi
začaly
pochoutkou před příchodem Evropanů, a domorodci
samozřejmě do ciziny,
říkají, že to zůstane tak i po odchodu Evropanů. Do- místní obchody mít takový exotický nádech. Listy
morodci ostatně kradou plody manga ve velkém ze kokosových palem byly pečlivě rozvěšeny před krá- nejraději do Španělska
všech soukromých zahrad, protože věří, že toto Je my, za krámy, v krámech, kde se dalo. Některé ob- nebo Jižní Ameriky.
jejich ovoce a nikoho jiného. Jiných druhů ovoce chody dokonce vystavily tabulky English spoken
Nový námět? Ano, ale
nere, nechávajíce skromně stranou skutečnost, že jise nedotknou.
nak než anglicky by se tam člověk normálně nedo- specificky
zpracovaný,
Zpět k plechovým palácům, které hostí poklad- mluvil Evropské prodavačky šly ještě dál. V onen zamilovaní se vezmou,
nici správy Teritoria. Jsou zevně omšelé se stopami slavnostní den se oděly ve smíšený oděv, který jed- špatní lidé jsou odhaleni,
dávného nátěru, uvnitř rovněž omšelé. Uvnitř. je nak připomínal japonské kimono zdola, svrchu oděv
omšelost ovšem zpestřena pavučinami na stropech a Tahiťauek. angažovaných za síatisty pro hollywood- zlí kapitaiisté poraženi na
hlavu, krasavci - revoluv různých koutech. Velkým úředním místnostem skou versi -Vzpoury na Bountv-"vládnou řady velkých větrníků, které zaručují, že
cionáři zvítězí a navíc se
Donaorodé ženy to mély jednodušší. Proudily do dobře ožení . . ."
úřednictvo nebude vyplaveno z kanceláří na vlnách
města
oblečeny
v
normální
bavlněné
šaty.
ale
pod
vlastního potu.
Začíná se již rozednípaži každá z nich fwfrla travnatou suknici, která buVyžádal jsem si slyšení u ředitele mého "minis- de navlečena, až á to romantika bude vyžadovat.
terstva" a vyložil jsem mu svoje obavy, pokud šlo Byť i v bavlněných šatech, měly domorodé krásky
o mé budoucí pracoviště. Pan ředitel řekl. že mým květy a mušlové ozdoby ve vlasech. A jejich mužpotížím rozumí, a že bude dělat, co se dá. Hlavně ští se nedali zahanbit. Vyrojili se k milionářské loči
nic nesliboval. Nabádal mne však abych se ponořil oděni červenými rami. které sahají od pasu ke kot- — Sdružení
porobených
do hlubokého studia metód ministerstva financí, a- níku. A jako jejich ženy. měli všichni korálkovou, národů (ACEN) vydalo v
bych uspěl a prospěl.
květinovou a na těle malovanou výzdobu.
Paříži francouzsky broÚřední hodiny v Konedobu odpovídaly hodinám
Ručně vyřezávané figurky želv a krokodýlů, do- žuru "Skutečnosti o pov kursu. Ovšem v sobotu bylo volno, což byla jistá morodé bubny potažené ještěří koží, miniatury do- robených zemích".
výhoda před ostatními úřady v Teritoriu, výhoda, morodých lodic a náhrdelníky z mušlí jsou nej- — V Kanadě požádal o akterá platila jen pro Port Moresby. Na venkově- ma- lepším obchodním artiklem. Domorodci na Nové syl Otto Kocourek, který
jí vládní úřady delší polední přestávku, ale zato Guineji je vyrábějí na běžícím pásu. ale to nezna- se vracel z montáží na
musí pracovat v sobotu dopoledne. Čajovací přestáv mená. že v Bostonu nebe v Los Angeles nebudou Kubě.
ky, drahé australským srdcím, byly ovšem i tady. vypadat jako vzácné relikvie exotických světů.
— Bývalý majitel SchichJakmile se začalo pracovat, byla přestávka pro-čaj.
tova koncernu v Ústí n. L.
(Pokračování příště) Jiří Schicht zemřel.
Druhé čajování bylo o desáté hodině. Další šálek
čaje byl hotov v poledne a v půl třetí odpoledne
ještě jeden. Jedna ze starších a spolehlivých úřednic
měla dozor nad vařením čaje a rozdílením sušenek.
K ruce ovšem měla domorodé služebnictvo.
(Pokračování se str. 4 )
Zdravá skepse
odstavec recenze, která
Mé školení spočívalo v tom, že jsem většinou při- tento taneční výkon nastudii představuje čtenáhlížel v různých odděleních tomu, co dělají ti druzí.
Takovou skepsi ospraByla to jednotvárná záležitost. Nezlobil jsem se, že zvali dokonce "krojova- vedlňuje Věstník Ústře- řům, aniž by pisatel vyslovoval své vlastní nájsem mohl zůstat ještě nějaký čas v Portu Moresby, ným atavismem", proale upřímně jsem se těšil, že budu za krátkou dobu tože je nám nepříjemné, dí. Co si pomyslí čtenář zory:
moci dělat něco samostatně. Večery byly také dlouhé. představují-li si Austra- o charakteru pisatele po"Jenom budoucnost uV mense se večeřelo záhy, a po šesté hodině byl už
lemiky, který soustavně
každý po večeři, a šlo o to, co s celým večerem. Ně- lané Československo jen vytrhává z kontextu od- káže, která cesta je správkdy to vyřešila zajímavá knížka, jindy psaní dopisů. jako zemi, obydlenou
nější. Jisté je jen to, že
Biograf byl obyčejně nezajímavý. Někdy jsem se vesničany z Prodané ne- stavce, aby ukázal na každý československý uzrádnost
politické
kon-"
vypravil na návštěvu známých krajanů. Někdy jsem věsty.
prchlík se musí tak nebo
měl štěstí, a odvezl mne tam jeden z krajanů.
Protikomunistické sna- cepce protivníka? Z d e je onak vyrovnat s probléJindy jsem musil jet autobusem. Cesta autobusem
příklad:
znamená dlouhé čekání na zastávce, zdlouhavou jíz- hy všelijakých celostátmem . . ."
du, která je přerušována hádkami domorodého řidiče ních Ústředí sledujeme
Věstník otiskuje odstaTakto se tedy rafinos domorodými pasažéry, kteří se smlouvají o jízdné, s dávkou skepse, která vec z recense eseje Pavla
a celá společnost byla ledacos dlužna čistotě.
vaně páchá zrada.
se nám zdá být zdravá. Tigrida "Marx na H r a d Máme ná krku velký
čanech" ( H D 2 3 - X . ) :
dekret. Ale domníváme
"Stojíme-li však dnes se, že to alespoň usmlouP Ř I P R A V U J E T E
SE
NA
C E S T U ?
před poměrně dlouhou váme na malý, neboť
L E T A D L E M — LODÍ — V L A K E M —
A U T O B U S E M
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt dobou ozbrojeného mí- např. pan Stanislav Poru, pak skutečně stojí za korný, předseda Ústředí
to pokusit se dorozumět vzniklého
na
základě
a poučit se o skutečném české besedy, ústředí,
138, E L I Z A B E T H STR., MELBOURNE - CITY
stavu věcí v ČSR a pus- které vydalo
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Věstník,
tit se po stezkách gra- nám v dopise napsal:
Cestujte do ciziny na deposit
dualismu."
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
". . .Neupírám Hlasu doFrantiška £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
Státní
prokurátor
Věstmova
protikomunistickou
splátkách £ 10 až 20.
níku jenom zapomněl ci- tendenci . . ." ( H D 8 Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
tovat další a závěrečný - X I . . Dopisy)
HD

Když večer nad Prahou . . .
vat, říkají Literární noviny, ale podle tónu tohoto
článku se nezdá, že to
bude brzo.
Už mám lístek na dekadentní představení " I r ma la Douce". "East
Lynn" j.sem už viděl třikrát. "South Pacific" v
biografu jenom jednou,
ačkoli tomu
připisuji
náhlé hemeroidy.
V Melboúrne ovšem
nemohu vidět takovou
státně schválenou legraci
jako Goldoniho
"Poprask na Laguně", "Taj_
ný Vinca" v Divadle komedie (bývalé Komorní) , Kunderovo "Totální
kuropění"
anebo
"Žebráckou operu" bez
Louise Armstronga. Z a
to jsem celkem vděčen.
jun

K R Á T C E Z EXILU

MÁME NA KRKU VELKÝ DEKRET

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

— Tři muži
(inženýr,
právník a profesor), přidělení na práci v zemědělství, dále dvě ženy a
dvě děti, prorazili těžkou
nákladní Tatrou, obrněnou proti střelám železnými plechy, u českých
Velenic ostnaté dráty hraniční zábrany a ujeli do
Vídně, kde požádali o asyl.
Tatru vrátily rakouské úřady do ČSSR.
— Dr. Adolf Procházka
byl zvolen místopředsedou třetí konference Světové křesťanské demokracie.
— Norská televise zařadila třikrát do svého pořadu
záběry z letního tábora
Čs. dálkové školy v Norsku.
— J. Houda a dr. J. Pluhař z USA byli jmenováni
dopisovateli historické Akademie věd a umění v
Římě - Academia Tiberina.
— Americká známka s
T. G. Masarykem stojí prý
v ČSSR na černém trhu
kolem 1.000 Kčs.
— Alois Kulhánek, rodák
ze Stodů u Plzně, byl
jmenován docentem moderních jazyků na Vysoké
škole pedagogické ve West
Chester v Pensylvánii.
— Evangelický farář Jan
Jarkovský, bývalý ruský
legionář,
vydal
knihu
svých vzpomínek "Stalo
se v Moskvě".
— Na mezinárodním festivalu lehké hudby, který
se konal v červnu v Londýně, dirigoval orchestr
BBC čs. dirigent Vilém
Tauský.
Č/ČS
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Dopisy redakci:
DOPIS

Z PRAHY

ČTENÁŘI V

LETOVISKO

" Š U M A V A "

Locke's Way, blíže Belgrave South
pořádá v neděli 24. září 1961

AUSTRÁLII

NÁRODNÍ POUŤ

Málo nám píšete. Ještě že se tu a tam něco dočteme v novinách o Austrálii. Možná, že ani sám nevíte,
že: 1/ hosti sportovního hotelu Victoria v Melboúrne
s překvapením zjistili, že místo teplé vody proudí /e
sprch pivo. Provozář hotelu omylem zapojil vedení
pro pivo místo vedení pro vodu, 2/ v Melboúrne se
vloupali zloději dó bytu, v němž byli ubytováni 3
členové divadelní společnosti Old Vic Company, 3/
evropští přistěhovalci v Bonegille demonstrovali, že
nemohli dostat práci, 4/ při oslavě výročí čínského
restaurantu vybuchl předčasně 10-metrový ohňostroj,
který popálil mnoho účastníků a zapálil restauraci.
Nuže, stačí to na důkaz, že víme někdy o Austrálii
víc než Vy?
YX,. ČSSH/Mel
SYDNEYSKÉ
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k uctění svátku sv. Václava
Ve 2.30 hod. odp. průvod ke kapličce Pražského
Jezulátka, kde bude promluva a modlitba za
domov
Národní kroje vítány
Od 3.30 hod. taneční zábava

Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat

POZOROVANÍ

Nevím, co jste v článku "Československé pozorování" vynéchali nebo pozměnili (viz dopisy 18 - XI. pr.),
ale nenašel jsem na něm mnoho závadného, pokud
měl informovat o té výstavě v Sydney. Snad mám
jen trochu odlišné názory o druhu nejlepších vystavovaných předmětech, ale i můj názor může být
subjektivní.
J . S. Kingsgrove

RUČNÍ

16 Brunning St., ST. K I L D A , Vic.

Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

Po delší přestávce zahajuje opět svo]i činnost jezdecký odbor Tělocvičné jednoty Sokol v Melboúrne.
Vyzýváme všechny dřívější členy i další zájemce o jezdecký sport, aby
se přihlásili. Vyučování
jízdě na koni se bude
konat každou sobotu a neděli v krásné kopcovité
krajině na okraji Melboúrne, kde je možno konat i zajímavé vyjíždky.
Přihlášky a bližší informace: telefon 41 1652.
E. S.

zahajuje
(INCORPORATED IN VICTORIA)

V E V Š E C H B U D O V Á C H E. S. & A. B A N K

v pátek 29. září 1961
34% úrok ročně do £3.000
Váš vklad v E. S. & A. Savíngs Bank
j'e zaručen a kryt celým majetkem
E. S. & A. Banky. Spolky, dobročinné organizace a jiné nevýdělečné organizace mohou uložití neomezené
částky, na které obdrží úroky (3£fe
ročně do £3.000, 2% ročně přes
£3.000).
Založit si vkladní knížku je snadné
V několika minutách a s malým
vkladem jako 1/- si můžete otevřít
E. S. & A. spořitelní knížku pro sebe
nebo člena rodiny. J e též snadné
převést spořitelní účet z jiné banky.

S P O Ř T E PRO Z Í T Ř E K — D N E S . . . . S

E. S. & A. B A N K

The English Scottish & Australian
Bank Limited
( Incorporated in England )

ŘEČNICKÝ

MARATÓN

Milan (Miky) Kortiš Komy - Morgan organizuje v Melboúrne řečnický maratón, který se má'
konat od pondělí 25. září do pátku 29. září v Alicante Restaurant, 203 Ccllins St., City. Řečníci se
prý pokusí o překonání
světového rekordu na ř-aenickou výdrž. Výtěžek má
být určen mrzáčkům z
Newcastlu. S nap jetím čekáme na výsledky.
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St..
SYDNEY
B X - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami odešleme.

V

S Y D N E Y

— APIA

2 :2

(1:1)

V napínavém zápase měla Praha na domácí půdě
před téměř 9.000 diváků většinu zápasu převahu,
ale nemohla se prosadit proti výbornému brankáři
Iglesiasovi. Praha se ujala vedení hned ve třetí minutě, ale Italové vyrovnali o dvě minuty později,
a dokonce se ujali vedení v deváté minutě druhého
poločasu. Praha vyrovnala teprve sedm minut před
koncem. Nejlepší řadou Prahy byla záloha ve složení
Tamandl- - Bond - Scheinflug. Branky: A. Saghi a
Haniotis.
P R A H A — C A T E R B U R Y 2 : 2 (1:0)

Poslední a nej důležitější-zápas ligové ssjóny byl
také nejnapínavější. Praze stačil k prvnímu místu
nerozhodný výsledek, ale porážka by znamenala druhé místo. Ještě pět minut před koncem byl stav 1:1,
ale pak se Canterbury ujal vedení. Situaci zachránil
teprve v posledních vteřinách A.- Saghi, který opět
vyrovnal přímo kopem z rohu. Branky Prahy: H. Ninaus a Saghi. nejlepší hráči: Sherwin, W. Tamandl,
Lord. Výborný zápas vidělo 7.500 diváků.
Konečné pořadí v tabulce: Praha 33 b., Canterbury
31, Hakoah 30, Pan Hellenic 27, Polonia 27, APIÁ 24,
Budapešť 21, Bankstown 20, Áuburn 20, Gladesville
15, Sth Coast 13, Sydney Austral 1.
K O P A N Á

JEZDECKÝ ODBOR S O K O L A V M E L B O Ú R N E

SAVINGS
The English, Scottish and Australian Bank Limited, založená v roce
1852, oznamuje zahájení provozu
,E. S. & A. spořitelen ve všech svýca
bankovních budovách v Austrálii.
E. S. & A. banka nyní nabízí plnou,
bankovní službu Vaší rodině.
Bankovní služba pro každého
Osobní účty, společné účty pro manžela a manželku, členy rodiny nebo
přátele, účty různých sdružení, klubů
a dobročinných organizací, vkladní
knížky k zvláštním účelům, knížky
pro děti jakéhokoli věku. Společnosti
a firmy mohqu vést "Trustee accounts".

KNIH

knihařství

MARIA BOOKBINDING

Z Á J E M C I O I N Z E R C I V HD ZE S Y D N E Y
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong Hostel, Staff.
M A T R A V I L L E , NSWVolejte večer FJ 7372

VAZANÍ

České

SPORT V AUSTRÁLII
K O P A N Á

SLA VIA —

V

MELBOÚRNE

GEORGE

CROSS

3 :2

(0:0)

V posledním ligovém zápase zaznamenala Slávia
nečekaný úspěch vítězstvím nad druhým mužstvem
tabulky'na vlastním hříšti. Hra postrádala obvyklého
vzruchu, ale byla celkem vyrovnaná. George Cross
se ujal vedení brankou z penalty (za Berryho ruku)
v páté minutě druhého poločasu, ale Slavia, která
zmařila několik šancí v prvním poločase, odpověděla dvěma góly Haasze a Grosse. George Cross
pak vyrovnal, ale Slavia si zajistila vítězství tři minuty před koncem, když Haasz proměnil" penaltu za
surovost na Cooka. Nejlepší hráči: Barotajs, Glennie,
Kikás, Gross.
Pořadí v tabulce po posledním kole: 1. P o l o n i a 35

bodů, 2. George Cross 32, 3. Wilhelmina 30, 4. Hakoah 27, 5. Hellas 25, 6. Slavia 23. 7. JUST 22, 3.
Melboúrne 21, 9. ' Juventus 19, 1*0. Moreland 13.
11. Richmc-nd 9, 12'. Box Hill 8.
5
S L A V I A — H A K O A H 3 : 1 (0:0, 1:1)

Čtvrtfinálový zápas Dockerty Cupu na hřišti Slavie
sice nepřinesl nejlepší fotbal, ale zato hodně vzrušení. Slavia měla většinu zápasu převahu, ale neproměnila několik vyložených šancí. Teprve sedm minut před koncem se ujala vedení .Hakoah po několika
chybách ve slavistické obraně, ale situaci zachránil
skvěle hrající Angstenberger. který hned nato vyrovnal a vynutil Slavii nastavený čas. Ve zbývajíc!
půlhodině pak Slavia hosty rozdrtila. Hned ve třetí
minutě střílel Angstenberger z dálky trestný kop,
a jeho míč se odrazil - od břevna přímo na .noha
Cooka, který .nemohl minout. Engelbogen, který byl
zraněn a dohrával na křídle, pak zpečetil osud Hakoah
4 minuty před koncem další brankou, opět z Angstenbergerc-vy nahrávky. Nejlepšími hráči: Angstenberger. Glennie.
V neděli 24. 9. si přijdou všichni fandové Slavie
na své. V 1 hodinu nastoupí poprvé ženské "mužstvo" Slavie proti dorostenkám Austrie, a v hlavním
zápase se střetnou staří páni se starými Rakušany,
Mužstvo Slavie bude sestaveno z těchto hráčů: Gottesman, Laehman, Vlček, Helebrant, Díckson, Buriánek, Křišta, Terek, Tikal, Roznětínský, Lucký, Guentner, Volný atd.

ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V MELBOÚRNE
sehraje v sobotu 30. září 1961 veselohru z venkovského živote
od Jiřího Hory o 3 dějstvích
V ST. M I C H A E L H A L L , B R O U G H A M
NTH. MELBOURNE

ST.,

VESNIČKA POD LIPAMI
R e ž i e : F. Rosenfeld
Obsazení:

B. Cóoková (Anička), H. Rosenfeldová (Pepča),
M. Voborská (Hovorková), J. Bačák (dědeček),
E. Svoboda (Tomáš), H. Sadílek (Jirka), F. Vozábal (šantala), C. Titibach (Kuba), S. Ďesa]
(Francek).
Začátek v 8 hodin večer
P Ř E D P R O D E J V S T U P E N E K : BM 5618 -Vozábal, 39 2156 - Rosenfeld
S P O J E N Í : elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Mistrovství Evropy ve veslování

N E Ú S P Ě C H Y ČS. V E S L A Ř Ů

HLEDAJÍ:

Fratiška Skálu nar. 5. 5. 1913' v Sedlci (poslední
známá adresa Daylesford, Víc.), Jiřinu Jedličkovou
roz. Kuegelsteinovou, Antonína Dubrvaitera (dopis
v red.) a Jana Bendu (dopis v red.).
Zjistí|ne-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD
Malý oznamovatel

L i s t á r n a
Poplatek za 1 řádku 1/-,
N a vltavské dráze tzv. Stadiónu vodních sportů (na Císařské louce) bylo ve dnech 24. - 27. srpna
H. K. Cicero a J. M. Totučnou 1/6
uspořádáno jubilejní, už 50. mistrovství Evropy v e veslování mužů, od kterého si příznivci tohoto
ronto: Díky za adresy. Usportu v celé republice po výborných výkonech Čechoslováků v přípravě hodně slibovali. Česko- HLEDÁME PERFEKT. kázk. čísla zasíláme. — M.
KUCHAŘE, znalého kon- J. M. Toronto: Dopisy
slovenští veslaři však zklamali a zůstali daleko za úspěchem z olympijských her v Římě.
tin. i australské kuchyně. jsme předali. — B. Š. HoZvláště olympijští vítězové ve dvojskifu Kozák - dr. Schmidt, kteří nenašli v letošní sezóně pře- Nabízíme
vysoký
plat nolulu: Díky za lístek. —
možitele, ve finále evropského šampionátu ztratili při startu několik metrů (Kozák vypadl z lodi) d o b r é síle. TOURIST F. S. Londýn: Díky za výa museli se tentokráte spokojit jen bronzovou medailí, když byli předstiženi nejen svými dlou- CAFE, 85 Sharp St., Coo- střižky a adresu. — B. A.
holetými rivaly Berkutov - Tjukalov, ale o špici lodi i britským párem (Angličanem Birkmyre - ma, NSW, tel. Cooma 653. Perth: Díky za 3 zas. výPOMOCNICI DO DO- střižků. — M. K. Green- Čechem Jiřím Justicem, který žije už od roku 1946 ve Velké Británii).
MÁCNOSTI hledáme. Úk- acre: Díky za odresy. —
Poměrně malou náplastí na tento velký neúspěch je překvapující druhé místo čs. skifaře Vla- lid a žehlení 2 x nebo 3 x J. R. Caulfield: Díky za
dimíra Andrse z Prahy, který se přímo fantastickým finišem dostal z pátého místa na druhé.
týdně. Hawthorn, Vic. výstř. Zpráva viz č. 16
str. 3.
HD
Třetí medaili - bronzovou - získal Chalupa a Strejček s kormidelníkem Dvořákem ve dvojkách Tel. JB 2782 (Urban).
s kormidelníkem.
— Fotbalisté Kladna prohráli opakované utkání "Střepočet finálových vítězství) mužstvo SSSR před Itá- doevropského poháru" (první bylo pro déšť přeruVÍTĚZOVÉ EVROPSKÉHO ŠAMPIONÁTU
Dvojky bez kormidelníka: 1. Německo, 2. Finsko, lií a Německem, v soutěži o tzv. pohár Gastona Mul- šeno) v Udine s místním Udinese po prodloužení
lega (v disciplinách bez kormidelníka) team SSSR 2:3, hlavně proto, že neuměli svou převahu vyjádřit
3.. Holandsko.
Dvojky s kormidelníkem: 1. SSSR, 2. Rumunsko, před Německem a Itálií, a v soutěži o pohár Carla střelecky.
Montu (družstvo, které získalo ve finálových závo3. ČSSR.
— Na mezinárodním lehkoatletickém mítihgu v BraČtyřky bez kormidelníka: 1. Itálie, 2. SSSR, 3. dech nejvíce bodů za umístění) mužstvo Německa tislavě byly vytvořeny dva nové čs. rekordy: Matoupřed SSSR, Itálií, ČSSR, Francií atd. Do bojů zasáhlo
Německo.
šek posunul čs. rekord v hodu kladivem na' 64,65 m,
Čtyřky s kormidelníkem: 1. Německo, 2. SSSR, 3. 450 veslařů z 19 evropských a zámořských zemí.
a Jaroš zaběhl 400 m překážek za 42,2 vt.
Itálie.
—
Vítězi IX. ročníku mezinárodního turnaje v ko. Skif: 1. Ivanov (SSSR), 2. Andrs (ČSSR), 3. USA
šíkové žen v Messině "Coppa Agosto" se staly hráčDvojskif: 1. SSSR, 2. V.Británie, 3. ČSSR.
Osmiveslice: 1. Itálie, 2. Německo, 3. Francie, 4. DUKLA PRAHA OPĚT V ČELE ČS. STÁTNÍ LIGY ky pražského Orbisu, které ve finále porazily team
Udine 67:40 b.
ČSSR.
Mužstvo Dukly Praha, které po svém návratu z
Evropský šampionát ve veslování, jehož finále sle- vítězného turnaje v New Yorku prohrálo doma mistr — Přes 130.000 diváků sledovalo v Brně Velkou cedovalo za úmorného vedra přes 30.000 Pražanů, vy- rovské utkání s Bohemians 0:3, ]'e i nadále v tas nu ČSSR motocyklistů, jejímž absolutním vítězem
hrálo, v soutěži o tzv. Glandazův pohár (nejvyšší skvělé formě jako na turnaji v USA a v Kanadě. se stal Rakušan Thalhammer,' který na stroji Norton
Pražané zvítězili v Prešově 1:0, doma nad nováčkem vyhrál závod do 500 ccm před čs. závodníkem Frant.
Kr. Pole 8:0 a nad Plzní 7:1, a dostali se tak opět Šťastným..
do čela 1. čs. fotbalové ligy. Dobře si v letošní sezóne — Titul absolutního mistra republiky v lukostřelbě
MISTROVSTVÍ SVĚTA V DRÁHOVÉ CYKLISTICE vede i team Ostravy, který i bez svého nej lepšího pro rok 1961 získal v Praze na Strahově v novém
hráče, internacionála Pospíchala (zraněn už několik čs. rekordu 2.183 bodů Bříza, v soutěži žen obsadila
O šest titulů mistrů svě- ledních 200 m tzv. klasic- týdnů) je spolu s Hradcem jediným, kdo nebyl le- nejlepší čs. represehtantka Deptová až třetí místo
ta v dráhové cyklistice v kého kilometru dosáhl tos poražen.
za Polkami Kanickou a Wisniowskou.
Curychu se stejným dílem 10,8 vt., což je světový
—
Ústředním trenérem čs.' hokejistů se stal B. Rejda,
V
posledních
14
dnech
byla
sehrána
další
tři
korozdělili representanti Itá- rekord.
který byi v minulé sezóně coachem rakouského nála ligy.
lie, Německa a Holandska.
V soutěži stíhacích jízd
3. KOLO: Bohemians - Žilina 3:0, Hradec Králové - rodního mužstva. Jeho pomocníkem bude prof. KostVé sprintech dominovali
Italové: v soutěži amatérů profesionálů získal zlatou - Ostrava 1:1, Královo Pole - RH Bratislava 2:6, ka, který na posledním mistrovství světa ve Švýzvítězil Sergio Bianchetto medaili Němec Rudí Altig, Slovan Bratislava - Trnava 1:0, Plzeň - Kladno 6:2, carsku (ČSSR se stalo mistrem Evropy) byl spolu
z Padovy, titul nej rych- amatérským mistrem svě- Prešov - Dukla Praha 0:1, Sparta Praha - Nitra 3:0. s nejlepším hráčem čs. teamu V. Bubníkem iniciá4. KOLO: RH Bratislava - Plzeň 0:0, Trnava - torem úspěšné taktiky Čechoslováků ve vítězném
lejšího světového sprinté- ta se stal Holanďan NijSparta
Praha 3:1, Bohemians - Prešov 1:3, Kladno - utkání s SSSR 6:4 i v důležitém střetnutí s Kanadam,
vítězem
soutěže
za
ra profesionála získal už
po páté jeho krajan Anto- motorovými vodiči profe- - Slovan Bratislava 1:0, Dukla Praha - Královo Po- dou 1:1.
nio Maspes, který ve fi- sionálů byl Němec Marcel, le 8:0, Žilina - Ostrava 1:1, Nitra - Hradec Králové 2:2. — Mistrem světa v moderním pětiboji (jízda na ko5. KOLO: Kr. Pole - Bohemians 1:7, Dukla Praha - ni, šerm, střelba, plavání a přespolní běh na 4 km)
nále porazil Francouze a v soutěži amatérů pak
Plzeň
7:1, Sparta Praha - Kladno 4:1, Slovan Bra- v Moskvě se stal už po čtvrté 32-letý sovětský uHolanďan
van
ď
Meulen.
Róussauho, když v postislava -RH Bratislava 3:2, Prešov - Žilina 3:6, Ost- čitel Igor Novikov, jehož výkony byly ohodnoceny
SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT V SILNIČNÍ CYKLISTICE rava - Nitra 2:0, Hradec Králové - Trnava 1:0.
5.217 body, což je nový světový rekord. Čs. repreTABULKA PO 5. KOLE: 1. Dukla Praha 8 bodů, sentant Nesňal .obsadil 21. místo, Polák byl 23. .u
Opět po 25 letech byl Stejně jako v minulém
tzv, Berngarten okruh v roce získal i tentokráte ti- skó,re 19:5; 2. Ostrava 8 bodů, 10:4; 3. RH Bratislava vítěz soutěže v'šermu, Vladimír Černý, skončil se
předměstí Bernu dějištěm tul nejrychlejšího profe- 7 bodů; 4. Bohamians 6 b.; 5. Slovan Bratislava 6 b.; 3.869 body až na 27. místě.
•mistrovství světa v sil- sionálního závodníka svě- 6. Hradec Králové 6 b.; 7. Sparta Praha, 8. Plzeň — Čs. representantka Věra Pužejová - Suková vyhrániční cyklistice, kterého se ta JBelgičan Rik van Looy, (oba po pěti bodech); 9. Trnava; 10. Žilina: 11. Klad- la v Moskvě mezinárodní tenisový turnaj, když ve
zúčastnili přední amatéři který zajel trať 285 km za no; 12. Prešov (všichni po 4 bodech); 13. Nitra 2 finále porazila nejlepší sovětskou hráčku Annu Dmiti; profesionálové. V sou- 7:46:35 hod., a jel tedy body; 14. Královo Pole 1 bod a skóre 7:28.
rijevovou 5:7, 6:1, 6:1. Pužejová - Suková získala
těži. amatérů dosáhli skvě- průměrnou
tu i další dva tituly: v dámské čtyřhře zvítězila
hodinovou
lého úspěchu francouzští rychlostí 36,75 km. Na
spolu s Němkou Johanesovou a spolu s Kordou i
cyklisté, kteří
obsadili
ve smíšené čtyřhře.
všechna tři prvá místa. startu bylo 71 závodníků z
— V Krakově zvítězilo družstvo Polska v mezistát15
států,
kteří
svedli
mezi
Zvítězil 20-letý Jean Jour— V Monze se jely motocyklové závody o Velkou ním utkání v plování nad ČSSR 132:113 b.
den před svými krajany sebou velký boj, hodný cenu Itálie, které byly další jízdou světového mistBelenem a Gestraudem. světového šampionátu.
rovství. I tu potvrdil Gaxy Hocking z Rhodesie, že — Vítěz Poháru evropských mistrů v kopané - Benje v současné době nejlepším závodníkem ve třídě fica Lisabon - vyhrál na domácí půdě 1. střetnutí o
do 350 cm, když vyhrál soutěž naprosto suverénně, Světový pohár s jihoamerickým Penarol MonteProvádíme veškeré práce optické
a nemůže tak být v celkové klasifikaci silničního video 1:0. Podle názoru expertů tento těsný výsledek
mistrovství světa pro rok 1961 již nikým předsti- však' nebude stačit k odvetnému utkání v Montepřesně, rychle a za levné ceny
žen, ani Čechoslovákem Frant. Šťastným, který byl video
v prvních jízdách jeho velkým xivalem. Hocking na — Sedmý ročník Poháru evropských mistrů byl zastroji značky MV Augusta jel průměrnou hodino- hájen dvěma zápasy: západoněmecký mistr I. FC
2. poschodí
vou rychlostí 181,5 km. Čs. závodník Gustav Havel Norimberk zvtíězil doma nad Drumcondra Dublin
a východoněmecký Vorwärts Berlin zdolal Lin6 A Elizabeth St. na stroji značky Jawa obsadil v těžké mezinárodní 5:0,
konkurenci třetí místo za Hockingem a Angličanem field Belfast 3:0.
Hailwoodem.
Melboúrne - City
HLAS
DOMOVA
— Čs. • rohovníci vyhráli v Praze mezistátní utkání
Telefon MF 3256
s Japonskem 10:4 b. Japonci ukázali hodně snahy,
Vychází čtrnáctidenně
Sídí redakční kruh.
rychlosti i fysické přípravy, ale chyběla jim větší
Adresa: Hlas domova,
jistota a rozhodující úder. Z jejich boxerů byl nej8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Přijímáme objedlepší Karasawa, který v muší váze zvítězil nad ČeTelefon: 42 - 5980
návky také poštou
choslovákem Immlerem ve třetím kole t. k. o. (rozPředplatné: na rok £ 1/17/-, na i roku 19/-,
hodčí zastavil střetnutí pro neschopnost Immlera
na 7 čísel 10/-, jednotlivě 1/6
pokračovat v boji).

Fotbalová liga
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