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Austrálie ve světové politice
Australská váha ve světové politice byla vždycky úměrná spise malému ně nejasné. Dnešní au
stralská armáda je něčím
počtu obyvatel než velkému počtu svých čtverečních kilometrů.
To znamená, že její význam nebyl valný. Jako člen Britského spole právě tak symbolickým,
čenství národů, úplně závislý na pomoci mateřské země, dodávala Austrá jako někdejší "expediční
lie až do konce druhé světové války někdy hlas a někdy nějaký ten symbo sbor” na Koreu nebo
dnešní přípěvek k obra
lický pluk, podle toho, co právě vyžadovala situace.
Od konce světové války se však začal obrázek pozvolna měnit. Někteří ně Siamu.
Australané začali nesprávně vinit Anglii z toho, že jim za války více nepo
Liberální
poslanec
mohla, jiní si správně uvědomili, že jim víc pomoci nemohla.
Kent Hughes se nedávno
Obě ty skupiny tak došly různými cestami k stejnému závěru že je vrátil z cesty Evropou a
třeba hledat ochránce někde jinde.
Spojenými státy přesvěd
Sentimentální pouta s Anglií trvají, ale tvrdé skutečnosti, potvrzené čen, že Austrálie je na
válečnými zkušenostmi, začaly tlačit Austrálii směrem ke Spojeným státům. prosto nepřipravena če
Titulní stránky novin o Ameriku a Sovětský dání ostnatých drátů pro lit nebezpečí doby. Jeho
pořád ještě často zapl svaz, že jde o svobodu "koncentrační tábory” ve obavy potvrdil právě v
ňuje škytavka korunního všech lidí, jeho vlastní Vietnamu.
těchto dnech generál
Obvyklým argumentem Bennett, který tvrdí, že
prince, nebo propuštěný nevyjímaje.
lokaj královské princez
Bylo docela typické, že proti jakémukoliv aktiv je australská "branná
ny. Reorientace k Spoje australská Labour Party nímu zásahu mimo Au síla” výsměchem toho oným státům však již stej bouřlivě
protestovala strálii bývá staré klišé o značení.
ně začala.
proti vyslání hrstky vojá nevměšování, spojené s
Podle Bennetta se Au
U vlastních břehů
ků do Malajska, že se nesmyslem, že obrana strálie spoléhá téměř vý
Austrálie začíná u au
lučně na své letectvo,
Lidem všude na světě setkává s protestem sym stralských břehů.
které však nesnese srov
to trvá hodně dlouho, bolická pomoc Siamu, a
Symbolická armáda
nání s letectvem žádného
než si přiznají, že je že se australský přístavní
dělník
dal
tak
snadno
Jak se pak mají austral možného útočníka.
mohou nějak ovlivnit události mimo hranice je svést k odmítnutí naklá ské břehy hájit, je znač- (Pokračování na str. 2)
jich vlastních států. Au
Krize přerůstá československé hranice
stralan v tom není vý
jimkou. Snad je jí jenom
v tom, že mu to po dlou
hé isolaci trvá ještě o ně
Výkladní skříň socialismu zůstává stejně lesklá a mámivá pro oko zá
co déle.
padního zákazníka, ale je jisté, že se za ní dohaduje československý obNení lehké mu doká chodvedoucí se sovětským majitelem, jak lesk naleštit tak, aby nebyly vidět
zat, že v dnešním světo pukliny na štítě firmy. Na to byl povolán sovětský znalec Leonid Iljičev,
vém zápase nejde jenom v civilu tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu.
V dnešní hospodářské větší sovětský činitel,
Obrácení strýčka Brázdy? krizi, v níž českosloven hned po Suslovovi.
... na vzestupu
Čechoamerický farmářský časopis “Hospodář’, kte ské hospodářství vězí po
rý vycházel v Omaze, měl sice špatnou, ale zato stá uši, je mátuška Moskva
A jestliže, jak se mno
lou pověst. Byl to souputnický časopis, který pod ochotna pomoci ideolo
rouškou zemědělství a slzavých krajanských vzdechů gicky.
zí dnes domnívají, hvězšířil mezi americkými Čechy jednoduchou a zvráce
da Suslovova začíná
Propagandista . . .
nou myšlenku: my jsme Američané a proto poblednout, je pozice Leonechme našim krajanům v Československu, aby si
Soudruh Iljičev, který nida Iljičeva tím význam
zařídili život tak, jak chtějí. O tom, že jim život za
řídil někdo jiný, tvrdohlavě mlčel, ale zato se snažil přijel do Československa nější.
předstírat, že americká politika je zpátečnická a so se svou družinou na "stu
Byl to Iljičev, který
větská pokroková.
dijní návštěvu”, je ta
“Hospodář” byl jeden z mála časopisů, který si jemníkem moskevského na nedávné ideologické
mohl dovolit přímé zasílání do komunistického Čes
konferenci pronesl hlav
koslovenska. Ale i tehdy byly v něm tu a tam stíž ústředí, které má na sta ní referát, a je to Iljičev,
rosti
propagandu.
nosti, že jednotlivá čísla nedošla, protože obsah čís
jehož formulace se teď
la byl “závadný”. Za vedení pánů Kozumplíka, PisMoskva poslala do často citují jako závazná
kače a Ženatého, abychom jmenovali ty nejvýznač
propa- interpretace stranické li
nější, byl klasickou ukázkou bolševictví na dálku, Československa
jež, řečeno s Cyranem, v “slovo blb se svíjí”. Kon gandistu v době, kdy by nie”.
cem minulého roku se “Hospodář” přestěhoval z O- se Praze spíš hodil zdis
mahy do Westu v Texasu, a jeho redaktorem se kreditovaný
A ještě důležitější do
kšeftsman
stal Štěpán Valčík.
datek ze zprávy Česko
Kaganovič.
Linie “Hospodáře” se měnila od čísla k číslu. V
prvních číslech tohoto ročníku se začaly nesměle
Soudruh Iljičev, podle slovenského zpravodaje,
objevovat dopisy čtenářů (které tradičně tvoří jád "Československého zpra který čerpá informace ze
ro “Hospodáře”), jež se lišily od standardních kryp- vodaje”, "je dnes na zpráv západních agentur
tokomunistických slátanin. V květnovém čísle už byl
v Západním Německu:
dokonce uveřejněn dopis čtenáře, který napsal: “Co moskevském sekretariátu
se týče čtení v Hospodáři, rád čtu, ale když slyším vedoucím sekce agitpro"Zdá se, že tento muž
ty úsudky o staré vlasti, proč tam nezůstali, proč pu, což znamená, že má teď občas funguje jako
přijíždějí zpátky? My jsme tam také byli, ale já
jsem to hned mazal zpátky.” A čtenář Louis Truh na starosti otázky ideo prodloužená ruka Chruščovova, když Moskva po
lář veřejně obvinil bývalou redakci, že házela do ko- logie a propagandy”.
že dopisy čtenářů, kteří navštívili Československo a
Čekoslovenský zpravo kládá za nutné zjednat
kritizovali tamní poměry. Nový redaktor Valčík si daj k tomu dodává: "Po pořádek v satelitních ko
právem povzdychl: “Zdá se, že nynější redakce je
munistických stranách.”
trestána za hříchy minulosti.” Potrvá to chvilku, než dle všech náznaků je (Il“Hospodář” si získá ztracenou důvěru.
vm jičev - pr.) druhý nej- (Pokračování na str. 2)

IDEOLOGICKÁ POMOC

Jsou dva spodní tóny, které podbarvují naši
Marsaillaisu. Jeden je tón napoleonský, druhý
nezodpovědného a bezstarostného libertinství.
Oba jsou součástí francouzské národní povahy.
Zatím co Kapetovci, Napoleoni a Pétainové sni
li o francouzské trikoloře nad celým světem, je
jich poddaní nezapomněli ani Bastillu ani Wa
terloo ani jízdní vůz, ve kterém se dvakrát po
depisovala kapitulace. Otázky, které se živelně
dotýkají bytí nebo nebytí národa, považují s
cynickým obveselením za nějaký omšelý druh
košonerie.
André Maurois

CO SE SLÁVOU ?
Odvaha a tvrdohlavost jdou často ruku v ruce. Ně
kdy je ta kombinace přínosem k věci a základem
úspěchu, jindy prvním znakem záporu, o nějž se roz
bíjejí velké věci.
Tak otázka Alžíru. Přes francouzskou spravedlnost,
která, zdá se, popravuje loupežníčky a toleruje arciloupežníka, a přes pokračující teroristickou činnost
OAS, je jasné, že Francie pomalu nechává alžírský
problém za sebou. Stávky a ministerské resignace, ty
pické znaky toho, že se Francie vrací k normálnímu
životu, nahradily atmosféru akutního nebezpečí, kte
rou nad Paříží tak dlouho udržovala válka v Alžírsku.
A konec (nebo blízkost konce) alžírského problému
nelze přičíst ničemu jinému než tvrdohlavosti a od
vaze, jimiž je tak bohatě zásobena osoba generála
de Gaullea.
Konec alžírské krize umožnil de Gaulleovi zaměřit
energii novým, naneštěstí nesprávným, směrem. Z
alžírského hrdiny de Gaullea stává se obtížná a tru
covitá “Johanka z Arcu”, jejíž nechuť ke všemu
anglosaskému a touha po obnově francouzské slávy
staví se do cesty jednotícím proudům Evropy.
De Gaulle je proti “nadnárodní” Evropě, proti vstu
pu Anglie, proti Kennedyho koncepci “atlantického
společenství”.
Proti nadnárodní Evropě je proto, že chce zacho
vat Francii jako vládnoucí jednotku Evropského hos
podářského společenství. Proti vstupu Anglie proto,
že se obává dalšího kandidáta na svoji vůdčí pozici.
Proti “atlantickému společenství” proto, že se bojí
vlivu Spojených států.
Proti “národní Evropě” staví “Evropu států”, proti
“Atlantickému společenství” evropskou “třetí sílu”'
bez Anglosasů.
Pět křesťansko - demokratických ministrů resignovalo na znamení protestu proti de Gaulleovu roz
mělňování sjednocování Evropy. De Gaulle na jedné
a těch pět ministrů na druhé straně pak symbolisuji
jeden z hlavních problémů, které budou musit být
překonány dříve, než se jednotná Evropa stane sku
tečností.
Všichni dohromady totiž nejsou nic jiného, nez
šest Francouzů, kteří se tak docela nemohou dohod
nout o nejdůležitějších otázkách naší doby. Pět z
nich došlo k názoru, že jsou důležitější věci než “la
grandeur francaise”, šestý věří v zásadu “Francie
napřed a Evropa až potom”. Je to prostě paličatý
Francouz.
A všude po Evropě by asi člověk našel vedle pali
čatých Francouzů paličaté Belgičany, paličaté Ho
lanďany, paličaté Angličany a paličaté Němce. Žádný
z nich ovšem nemůže nadělat tolik škody jako pre
sident de Gaulle. Každý z nich však představuje ma
lý škodlivý vliv.
Najdou se konečně i paličatí Češi. Až budeme
jednou postaveni před tutéž otázku, před níž dnes
stojí národy západní Evropy — Evropa, nebo ne
dotknutelná národní suverenita, ani naše odpověď
nebude jednoznačná. Vyskytnou se “vlastenci doby
probuzenecké”, kteří budou považovat “českou pali
čatost” za ctnost, a kteří nikdy nepochopí, že co bylo
užitečné včera, může být zatraceně škodlivé dnes.
Budou na stejně nesprávné cestě, po jaké dnes
rázně vykračuje president de Gaulle.
Spojená nadnárodní Evropa neznamená ani uto
nutí národů, ani ztrátu národního charakteru. Boj
za evropskou integraci neznamená zradu vlastního
národa.
Albert Camus kdysi napsal: “Láska k vlastní zemi
se může rozšířit, aniž by umřela.... Právě proto, že
miluji svou zem, cítím se Evropanem. Jednota a roz
dílnost, nikdy jedno bez druhého — není právě co
pravé tajemství naší Evropy?”
Měl pravdu. Evropanství není zradou národa. Prá
vě naopak. Je docela možné, že náš národní cha
rakter, naše vlastní kultura a naše vlastní civilisace
mohou být spolu s kulturami ostatních evropských
národů zachráněny pouze v jedné a nadnárodní Ev
ropě.
(Pokračování na straně 2)
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Austrálie ve světové politice
(Pokračování se str. 1
Podle možnosti
Hughes i Bennett mají
na neštěstí pravdu.
Kvalita australského
vojáka je dobře známa.
Jenomže nebezpečí, je
muž je dnes Austrálie
vystavena, nevyžaduje 2
pluky elitních dobrovol
níků. Spíše si žádá divize
a armádní sbory obyčej
ných vojáků.
Je lehké tvrdit, že se
Austrálie sama stejně ubránit nemůže a že je
tedy stejně v každém
směru odkázána na ochranu Spojených států.
Prvním požadavkem kaž
dého poctivého spojenec
tví však musí stejně být
to, že každý účastník při
spěje alespoň tolik, kolik
mu jeho možnosti dovo
lují.
Austrálie tuto svou po
vinnost nesplňuje ani
zdaleka. Nechat Ameri
čany vybudovat v Zá
padní Austrálii základny
pro nukleární ponorky
nebo řetěz radarových
stanic je jedna věc. SáhPOJIŠTĚN Í
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

Alespoň někteří Au
nout do vlastní kapsy a
alespoň
zdvojnásobit stralané si uvědomují, že
vlastní nedostačující vo všechno není v pořádku
jenskou sílu je věc jiná, a že je třeba dohonit, co
do níž se australská vlá bylo zameškáno.
Hned dva australští
da nijak nežene.
ministři
hledají v těchto
Skutečné nebezpečí
dnech tolik zanedbanou
A přece nebezpečí,
dobrou vůli nekomuniskteré už se dávno rýso tické Asie, a australská
valo na obzoru, přiblížilo
Nová Guinea má být ho
se teď téměř na dosah rempádem připravována
ruky.
na samostatnost vybudo
Nejbližší souseď Au
váním první university.
strálie, Indonézie, sahá
nedočkavě po západní Neskutečné nebezpečí
Velká většina Austra
Nové Guinei a silná indonéská
komunistická lanů si však pořád ještě
strana čeká jen na vhod všímá více neskutečného
nou příležitost, aby sáhla "nebezpečí” Evropského
po moci ve vlastní zemi. hospodářského společen-

ství než skutečného ne
bezpečí na severu.
Menzies hledá toho
času v Londýně ztracené
hlasy přehnanou obranou
"australských zájmů” a
se svými kolegy z Kana
dy a Nového Zélandu
snaží se udusit novoro
zeně jednotné Evropy
mrtvolou Britského spo
lečenství národů.
Austrálie se beze všech
pochyb konečně dostala
z viktoriánské éry do mo
derního věku. Za revo
lučním kvasem, který je
v proudu všude kolem
ní, však pořád ještě těž
ce pokulhává.
-kw-

Ideologická pomoc
se str. 1)
Podle všech náznaků
je Iljičev Chruščovův
"troubleshooter”. Ales
poň v této roli vystupo
val nedávno v Sofii, kde
uvnitř bulharské komu
nistické strany zuří bratrovražedné nesnáze.
Dvojí potíž
V Československu je
dvojí potíž: závazky v
rámci Rady vzájemné
hospodářské pomoci jsou
závazné. Stejně závazné
jsou smlouvy, které za
vazují
československé
hospodářství dodávat zadarmo nebo skoro zadar(Pokračování

Naše rovy
PROČ ON PRAKTICKY NIC NEPÍŠE

mo československé vý
robky tzv. "zaostalým”
nebo "revolučním” zemím.<
Zatím co československé hospodářské úřady
selhávají na celé čáře
jak při distribuci potravin a poživatin, když
jde o zásobování okresů,
nesmějí selhat v dodáv
kách ve velkém dnešním
nebo budoucím spojen
cům Sovětského svazu
vně Železné opony.
Soudruh Iljičev nebu
de mít úspěch v Česko
slovensku, bude-lí vystu
povat pouze jako ideo
log. Bude musit na místě
rozhodnout, jak zaměřit
napříště československou
průmyslovou výrobu a
především výrobu země
dělskou.
Je ještě jedno vysvět
lení návštěvy soudruha
Iljičeva:
V úloze reportéra ?

nezbytnosti neúnavného
boje proti buržoazní ideologii”, ale v závěru
debaty zdůraznil, (a má
me to z Rudého práva z
19. května 1962), že "těs
ná jednota hospodářsko - organizátorské a ideo
logické součinnosti je zá
kladní otázkou veškeré
stranické práce.”
O dvojí základně
Podle této definice je
práce organizací Komu
nistické strany Českoslo
venska zcela nedostateč
ná. Dokonce se zdá, že
ideologická činnost KSČ
opravdu daleko přesáhla
svoji hospodářskou zá
kladnu tak, že potrvá
dlouho, než se její poli
tické ambice v zahraničí
budou moci vyrovnat s
nedostatky vnitřními.
O důležitosti návštěvy
soudruha Iljičeva nemů
že být sporu. Při jeho ve
řejných vystoupeních se
kundovali jak hlavní ideolog Jiří Hendrych tak
vlivný tajemník Ústřed
ního výboru KSČ Vla
dimír Koucký.

Vážený příteli,
... v poslední době prakticky nic nepíši pro
výšeuvedené důvody ... Kromě toho, neměl
jsem mnoho nálady na psaní ode dne zvolení
J. F. Kennedyho presidentem. To byla snad
"Nevíme, zda Iljičev
největší tragedie posledních let. Je naprosto přijel do Prahy jako od
neschopný v zahraničních věcech. Věděl jsem to pověď na volání o po
předem, poněvadž jsem sledoval jeho činnost moc, nebo prostě jako
v posledních letech a měl s ním i koresponden muž, který má přehléd
ci...
Josef Doubravský, USA nout situací a podat zne
(Poznámka redakce.) Ode dne zvolení Ken- pokojené Moskvě zprá
nedybo? A co Eisenhower? Co Roosevelt? Ken- vu.”
inedy, Flaherty nebo Bigbottom — málo na tom
Na povrchu nebylo,
záleží: tragedie začala, když Holanďané ztratili nad čím se znepokojovat,
Nový York, Angličané New England, Španělé protože soudruh Iljičev
Kubu, Puerto Rico, Floridu, New Mexico, Ka poučoval čekoslovenské
lifornii atd ..., Francouzi. Louisianu ... Důvody zástupce kompartaje "o
k optimismu? Dívejte se na Evropu! Ne na ideologických otázkách,
Evropu "oficielní”, Evropu hokynářů a parla- jež v současné době ře
mentárních kecalů, ale na MLADOU EVRO ší sovětští komunisté”.
PU, na EVROPU BOJUJÍCÍ ! Dívejte se na
Československý
sou
OAS generála Salana, na portugalské para druh Hendrych také
šutisty v Angole, na evropskou dobrovolnou mluvil jenom o "poznat
milici v Katanze, na holandské vojsko v Nové cích, které čs. lid a KSČ
Guineji, na MAC a Jeune Europe v Belgii, na čerpají z velkého ideolo
Jong Europa v Holandsku a v Jihoafrické U- gického přínosu XXII.
nii ... na mladé hlasy v maďarském, polském sjezdu KSSS.”
i čs. exilu — v těch skupinách a skupinkách
Soudruh Iljičev bil
jsou důvody optimismu!
stále na ideologickou
Západoslavia, Sao Paulo, březen 1962. strunu, když mluvil o
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Co se slávou ?
(Pokračování se str. 1)
Jedinou alternativou se zdá být “kultura” nám. ci
zího komunismu.
Stuart Chase řekl v roce 1941 Američanům pod
vlivem fašistického nebezpečí: “Musíme se teď semk
nout dohromady a slíbit věrnost nejen své zemi.
ale celému světadílu. V určitém smyslu se musíme
stát většími nacionalisty, v druhém většími internacionalisty.”
V roce 1962 vystřídal komunistický nápor překo
naný nápor fašismu. Chaseova slova jsou teď proto
stejně platná, jako byla v roce 1941, a měla by znít
stejně hlasitě v uších Američanů i Evropanů.
Nedejme se svésti starými předsudky! Nadnárodní
Evropa, spojená s Amerikou v atlantickém, společen
ství, je nutná k záchraně evropských národů a k čertu
se “slávou” Francie. A chceme-li vidět jasně, k čer
tu se “slávou” Československa.
-kw-

ZE DNE NA DEN
28. 5. Americké helikopté
ry dopravují pravicové
laoské oddíly na frontu u
Houei Sai blízko siamských hranic.
—Austrálie posílá do Siamu turbinové stíhačky.
— Sovětská vláda pozvala
jugoslávského presidenta
Tita na dovolenou do SSSR.
30. 5. Komunistická ofensiva v severozápadním Laosu si vynutila ústup vlád
ního vojska u Houei Sai.
800 vojáků překročilo ře
ku Mekong do Siamu.
— Generální
tajemník
Spojených
národů
U
Thant žádá Holandsko a
Indonésii, aby se dohodly
na příměří.
31.5. Ministerský předseda
Menzies přibyl do Londý
na, kde bude vysvělovat
australské stanovisko k
britské účasti na Evrop
ském. hospodářském spo
lečenství.
1. 6. Turecká vláda Ismeta
Inonuho resignovala po
krizi, která byla způsobe
na připravovanou amnes-

Důsledky
návštěvy
Leonina Iljičeva Česko
slovenské socialistické re
publice bude možno lé
pe posoudit teprve v pří
štích měsících, a to jak
na ideologické tak na
hospodářské základně, o
jejichž těsné spojitosti
nás všichni řečníci kom
petentně ujistili.
-tp-

tií uvězněných členů bý
valého Menderesova reži
mu.
— Izraelský president za
mítl Eichmannovu žádost
o milost a Eichmann byl
popraven.
2. 6. Ve venezuelské ná
mořní základně Puerto Cabello došlo ke vzpouře,
při níž bylo zabito přes
200 lidí.
3. 6. Britský ministerský
předseda Macmillan na
vštívil presidenta de Gauilea.
4. 6. Na francouzském le
tišti Orly u Paříže zahy
nulo při havárii letadla
130 lidí, většinou Ameri
čanů z Atlanty.
6.6. Bývalý generál a
druhý velitel OAS Jouhaud, který očekává po
pravu, napsal z vězení do
pis, ve kterém žádá o ukončení teroristické čin
nosti.
7.6. Valné shromáždění
Spojených národů se se
šlo, aby debatovalo o pro
blému samostatnosti afric
ké provincie Ruanda - Urundi, kde proti sobě bo
jují dva kmeny.
— V Paříži byli popraveni
dva příslušníci OAS.
—Tři laoští princové, je
jichž armády proti sobě
bojují, se sešli k jednání o
koaliční vládu.

Kompletní staré
ročníky
Hlasu domova
zašleme kamkoliv
za £1 (2.40$)

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečně zve na veselohru Miloše K a r e š e

HOST A RYBA TŘETÍ DEN
(HOST DO DOMU)
kterou sehraje v sobotu 30. června 1962
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
NORTH MELBOURNE
Režie: A. Rosenfeid
Osoby a obsazení:
Bernášek, továrník - B. Tomeček; Bernášková, jeho choť - B. Tomečková; Betty, služebná - M.
Voborská; Píďalka - K. Graf; Heran, účetní - K.
Průša; Plíšek, manipulant - E. Svoboda; Vrhcáb,
prokurista - J. Sadílek; Žéňa, úřednice - H. Haberová; Valášek, intendant - J. Cába; Yvonna - I. Novotná; inkasistka - K. Průšová; soudní vykonava
tel - R. Mach
Začátek v 8 hodin večer
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: BM 5618 - Vozábal, 39 2156 - Rosenfeld
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.

HLAS DOMOVA

11. 6. 1962

ČESKOSLOVENSKO

VE ZKRATCE
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Slavnostní bratření východoněmeckých
soudruhů s československými

DRUŽBA
POLABSKÝCH SLOVANŮ

dal tiskovou konferenci u
příležitosti 10. výročí trvá
ní Pomocné stráže Veřej
né bezpečnosti. Pravil:
V druhé polovině května se v Praze rojili polabští Slované. Mluvili
“Pomocníci Veřejné bez
pečnosti s modrou páskou sice nenáviděnou řečí bonnských revanšistů a berlínských diverzantů (i když
na paži mají hrdou bilanci se saským přízvukem), ale české holubičí povahy jim vyšly vstříc vzorným
své činnosti. Při službě v polabským pohostinstvím a chutnou úpravou slavností. Zase jednou jsme
době svého volna, bez ná to u ciziny vyhráli. Pohnutý místodržící Východního Německa Walter
roku na odměnu, vykoná
vali nesmírně mnoho při Ulbricht byl hluboce dojat, když telegrafoval na odjezdu němcobijci No
ochraně
socialistického votnému: "Ještě s hlubokým dojmem z krásných zážitků ve vaší zemi rádi
majetku .. .”
bychom jménem naší delegace při opuštění hranic ČSSR vyslovili srdečný
— Podle zprávy dopisova přebytky, falšovali dodací — 19. května bylo v Pra dík vám i čs. lidu za prokázané pohostinství. Naše návštěva a dosažené vý
tele Sunday Telegraphu listy a rozváželi odcizené ze zahájeno dvoudenní za
demonstrovaly prý praž ovoce do obchodů, kde sedání Čs. obránců míru. sledky znovu posilují naše země v pevné jednotě a v jejich společném boji
ské hospodyně před nej bylo prodáváno pod ru U předsednického stolu za mír a vítězství socialismu ..." KSČ se přece jenom učí z dějin: dnes se
větší prodejnou Masny kou”. Šlo o metráky jab “seděli představitelé spo prokazatelně provádí odsun vysoce humánními prostředky.
proti nedostatečnému zá lek, pomerančů, citrónů a lečenských organizací, vě
Návštěva východoně střít smrtelnou slabost 1. uctívalo památku zem
sobování. Demonstrace se banánů, jejichž hodnota dečtí a umělečtí pracov
prý účastnila asi stovka “byla v cizině draho za níci a člen Světové rady mecké vládní delegace jednání: že všechno to řelého poslance Ladisla
žen, které po chvíli byla placena”. Z 18 obžalova míru Mohamed Mehdi El byla doposud nejopu- falešné nadšení pro po va Waita,
nucena policie rozehnat. ných byli někteří odsou Džavehiri z Iráku.” Kon
lentnější z návštěv sou- labskou družnost nezna 2. schvalovalo jednomy
— Ministr školství dr. F.- zeni až na 10 let žaláře. ferenci předsedal akade
Kahuda slavnostně otevřel — Zemědělské noviny z mik J. Mukařovský, hlav družských Polabanů. K mená, že Ulbricht může slně smlouvu mezi ČSSR
v Havaně Dům českoslo 13. května přinesly tento ní referát měl akademik pevné družbě vede ovšem mluvit za Německo sa- a Maďarskem o úpravě .
venské kultury. Po proje inzerát: “Prodám země J. Macek. Konference se vzájemné pochopení vzá mé, že může mluvit i za právních vztahů ve vě
vech si zúčastnění pro dělskou usedlost 7.77 ha, rozhodla zintenzivnět boj jemných problémů.
to Německo, odříznuté cech občanských, rodin
hlédli zařízení domu a včleněnou do JZD. Vodo za světové odzbrojení, kte
ných i trestních,
ostnatým drátem.
Co nás spojuje
výstavku o českosloven vod, velká zahrada, záhu- ré “musí být spojeno ne
Nikde ve vládních 3. vyslovilo jednomyslně
menka. Pracovní jednotka rozlučně s hnutím závaz
ském školství.
Jak československá tak
—Amnestie, vyhlášená A. 16 Kčs a naturálie. Dva ků k XII. sjezdu KSČ ...” východoněmecká vláda zprávách nenajdete zmín souhlas se zákonným o-Novým
předsedou
byl
na

ku o tom, že v Praze šlo patřením předsednictva o‘
Novotným k letošním má členové do JZD.”
jovým oslavám, se vzta — Předseda Čs. akademie volen starý předseda J. byla nucena vystavět na především o porady hos zřízení ústřední správy
západní hranici státu podářské, a že patrné ani
huje na “soudní trestní věd akademik F. Šorm za Mukařovský.
nákupu zemědělských vý
činy”, nikoli na tresty ulo slal k 90. narozeninám po —V Prešově se konala zeď, aby zabránila mi
Kulturního
českoslovenští ani výcho- robků a se zákonným ožené ve správním řízení. zdravný telegram britské konference
liónovému přílivu pod doněmčtí komunisté si
Amnestie se výslovně ne mu filosofovi Bertrandu spolku ukrajinských pra
cujících.
Konferenci
obe

vratných živlů ze Zá neměli co vyměnit než patřením o začlenění Čs.
Russellovi.
vztahuje na “sabotéry so
akademie zemědělských
slala
KSČ
delegací,
slo
ž
epadu.
cialistické výstavby”, “pří —Ústřední výbor KSČ
slova soucitu a porozu věd do Čs. akademie věd.
nou
z
tajemníka
ÚV
Jomé agenty imperialismu”, zase gratuloval k 60. na zefa Lenárta a ministra
Jak československá tak mění v prekérní situaci.
“organizátory nebezpeč rozeninám členu politické Vasila Bilaka.
Poslední bod mohl Ulvýchodoněmecká vláda si
Naopak: úřední zprá brichta zvláště zajímat.
ných protistátních sku- ho byra a tajemníkovi ÚV
— Policajtské
sportovní uvědomují, že loajalita
pin”.
vy zdůraznily, že výcho
Komunistické strany Ra kluby v ČSSR budou kon
občanů na sever nebo na doněmecká delegace se Jak československé tak
— Laoský povstalecký ge kouska F. Fuernbergovi.
cem této sezóny “v zájmu
nerál Kong Le, který byl —V Karlových Varech se co nejtěsnějšího přimknu jih od Hřenska je vy zajímala o pražskou zoo východoněmecké zemědělství je ve psí, a bude
na návštěvě v ČSSR, pro konala evropská konferen tí sportovní činnosti k vel soce pochybná.
logickou zahradu (která
hlásil zpravodaji ČTK, že ce o boji s tuberkulózou. kým výrobním závodům”
Jak československá tak jim darovala medvědici potřebí něco víc než pou
“kdyby se uskutečnila pří Předsedou konference byl zrušeny. Tak fotbalisté
východoněmecká vláda Berolínu do berlínského há akademie věd, aby se
má americká vojenská po zvolen dr. K. Raška.
Rudé hvězdy Bratislava
moc v Laosu, laoský lid — Tamtéž se konalo tří přejdou do S. K. Slovnaft. nakonec musily uznat, že znaku), že východoně dostalo znovu na nohy.
Ulbrichtovu vystoupe
jednotně nastoupí na o- denní zasedání poradního a hokejový mistr republi- obě jejich země prochá
branu své vlasti”. Dodal, výboru pro pokračování v kv Rudá hvězda Brno pře zejí těžkou hospodářskou mečtí soudruzi přijeli na ní v čs. parlamentě stato
porady s československý
že “Kennedyho rozhodnutí práci Křesťanské mírové jde ďo A.C. TJ ZKG Brno.
krizí, kterou ani jedna mi vědeckými pracovní val předseda Národního
(poslat americké letectvo konference, kterého se ú- Což jim přejeme. Zdeněk
a námořní pěchotu do častnilo 100 delegátů ze — Do Východního Němec ani druhá nemohou vy ky, jak to alespoň tvrdili shromáždění
Slamu - pr.) má být de všech světadílů. Na tisko ka odjela delegace čs. od léčit bez souhlasu Slova místopředseda vlády Ja Fierlinger, který se před
monstrací, která má za vé konferenci promlouvali borářů, vedená předsedou nů povolžských.
ochotnými poslanci ČS
romír Dolanský a před
strašit vlastenecké hnutí.” o plánech “křesťanů” J. ÚRO F. Zupkou, tajemní
SR přimlouval, aby Ně
Vzájemná
seda Čs. akademie věd
— V květnu se konal v L. Hromádka a senior Čes kem G. Hniličkou a vedou
mecká demokratická re
Bratislavě velký proces s kobratrské církve evange cím mezinárodního oddě
František Šorm.
hospodářská krize
publika byla co nejdříve
lékárníky, kteří rozkráda lické dr. V. Hájek.
lení Bedřichem Kačírkem.
O návštěvě východo Ulbricht v parlamentu "jako suverénní pokroko
li a rozprodávali na černo —Ve věku 75 let zemřel — Tři britští vědci prof.
léčiva. Karol Námer byl v Praze zakladatel kaba P. Kilner, prof. E. D. Ad německé vládní delegace
Ulbrichtova delegace vý a demokratický stát”
odsouzen na 12 let, Juraj retu Červené sedmy dr. rian a J. Parkinson převza vydala
Československá se asi nejlépe bavila, po právu mezinárodně
Winkler dostal 8 let, La Jiří Červený.
li z rukou čs. velvyslance
dislav Winkler 7 let, Voj — Prof. dr. K. Henner, v Anglii Z. Trhlíka dekre tisková kancelář mnohá .když přišla do schůze uznána a plně respekto
skvělá prohlášení, ale Národního shromáždění, vána.
tech Čontaš 6 let a Šar- přednosta pražské neuro ty členství Purkyňovy
lota Námerová 4 roky. logické kliniky, byl zvolen společnosti.
FEC/ST/Č přece jen nemohla za- které právě:
(Pokračování se str. 7)
Nejvýznačnějším obžalo jedním ze 4 místopředse
vaným byl ředitel kraj dů Světové federace neu
ské správy lékáren Benja rologie.
min Murcina; který byl —A. Novotný a V. Široký
odsouzen na 7 a půl roku zaslali svým kubánským
žaláře, pokutě a “ztrátě protějškům gratulační te
V květnovém čísle literárního měsíčníku Pla pozic”, proti čemuž Drozda namítá, že celý prob
čestných titulů”.
legram u příležitosti stát
men
byl otištěn zajímavý rozbor současného sta lém nemůže být řešen tak lehce. Je prý velkým
ního
svátku
Kubánské
re

— Svobodné slovo píše o
procesu s nejmenovanými publiky: “Stojíme pevně
vu sovětské literatury, nadepsaný "Případ Ko- štěstím pro sovětskou literaturu, že Kočetov a
členy šmelinářské skupiny za vámi, drazí přátelé ...”
četov”. V Plameni referoval literární kritik J. soudruzi nemají na současný vývoj sovětské li
v n. p. Import, kteří “za — Náměstek ministra vnit
Drozda
o malé skupině literárních stalinistů v So teratury rozhodující vliv, a kdyby jej měli, pra
jišťovali a vytvářeli tzv. ra plk. Jan Zárůba pořávětském svazu, seskupené kolem vyhlášeného "su- ví Drozda, "byli bychom vážně znepokojeni”.
chara” Vselovoda Kočetova (autora propagan
Drozda se vyslovuje s uspokojením o "libe
Provádíme veškeré práce optické
distického a nabubřelého románu "Krajský ta
rálech
” v sovětské literatuře, a přidává podivnou
přesně, rychle a za levné ceny
jemník”).
poznámku o tom, jak dnes mají sovětští umělci
Z Drozdova referátu je zřejmé, že skupina
"právo na svobodnou výměnu názorů, z nichž se
kolem Kočetova se stále snaží ovlivňovat směr
rodí pravda!” Typické je ovšem zakončení Droz
2. poschodí'
dnešní sovětské literární produkce, a že její ná
dovy úvahy: "Literární život tak diferencovaný
zory jou hojně otiskovány předním časopisem
6 A Elizabeth St.
a tak rozprouděný můžeme sovětským spisova
Litěratura a žizň. Drozda vyčítá Kočetovovi, že
Melbourne - City
telům jen závidět!’’
se snaží zdiskreditovat co nejlacinějšími prostřed
Telefon MF 3256
Je málo pochyb, že celý referát je skrytým úky myšlenku, že je třeba odstraňovat následky
"kultu osobnosti”, a právě tak laciným způsobem tokem na českoslovnské stalince typu Štollova a
odbývá jak tragedie nevinných obětí stalinštiny, Hendrychova. Bude zajímavé slyšet, ozvou-li se
Přijímáme objed
tak jejich pozdní rehabilitaci. Kočetov prý vede hlasy také na příštím sjezdu čs. spisovatelů, který
návky také poštou
M. Zvára, USA
svůj boj za stalinismus "ze starých dogmatických je plánován na jaro 1963.

BOURAČKA NA LETN É
V Praze na Letné byly zahájeny přípravy k bourání Stalinova pomníku. Oplocuje se velká část letenske stráně a kolem pomníku samého se staví
lešení. Na Stalinově pomníku asi lpěla kletba. Autor
návrhu sochař Švec spáchal sebevraždu, stavbyvedoucí arch. Mňučko Švece napodobil a jeho nástupce arch. Arnošt Svoboda z Brna byl v roce
1957 odsouzen na 12 let žaláře, že stavbu sabotoval.
Pomník váží něco mezi 60 - 80 tisíci tunami a stál
pouhých 700 miliónů Kčs.
Č

Případ Kočetov nebo Štoll ?
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SMÍCH V ČESKOSLOVENSKU
PRANIC Z PRANIC ?
Náš zpravodaj si došel na ředitelé PraPraPra
(Praktické Pražské Prádelny) soudruha Ctibora Na
močeného a požádal ho o intervjů, abychom vyho
věli přání Pražanů.
Otázka: Proč se právě nepere, ačkoliv máte na
praní závazky?
Odpověď: Právě jsme zřídili subkomisi při legis
lativně kolaudační komisi, která kontroluje nedostat
ky v uvádění do chodu několika parních prádelen,
jež stále nejsou pod parou, ačkoliv měly být již od
poloviny minulého století.
Otázka: Otázka se tím vyřeší ke spokojenosti ob
čanů?
Odpověď: Bez obav, soudruzi, kromě toho ve všech
pražských obvodech plánujeme zřízení pralinek na
světové úrovni (prácích linek - pozn. redakce) a to
od roku 1964, kdy se situace prudce zlepší.
Otázka: A kolik bude pralinek?
Odpověď: Nejméně tři. Pokud bude pražských obvodů přebývat, mám dojem, že je jich nyní deset,
pak požádáme v rámci opětného zjednodušení re
organizace o jejich sloučení.
Otázka: A co do té doby?
Odpověď: Jednak v rámci zpožděni projekční pří
pravy projektujeme experimentální vysokopecní pra
linku pro Petřiny, jež by mohla být uvedena do pro
vozu kolem roku 1970, nebude-li do té doby vyřešen
problém papírovým odhazovacím prádlem. Jednak
jsme prozatímně řešili problém takto: každý občan,
který se již bude loupat nebo odprýskávat na límci
košile, bude přestříkán našimi zaměstnanci bezbar
vým šelakem. N. P. Bezbarvý a Šelaky za tím úče
lem v Hencovcích již vybudoval výrobnu o kapacitě
6 mil. brutotun šelaku ročně a bude potřebné kvóty
do Prahy dodávat potrubní poštou.
Otázka: Co můžete doporučit našim čtenářům
dnes?
Odpověď: S chutí do pranice!
“Večerní Pražanka”
*
*
*
Satirický interview z “Večerní Pražanky” byl ve
skutečnosti parodován v literárním měsíčníku “Pla
men”. Třeba v literárním měsíčníku, ale mluví velmi
výmluvně o službě, které se dostane československým
pracujícím, kteří si náhodou potřebuji vyměnit ko
šili, zapocenou při výstavbě socialismu.
Další ukázky jsou přímo z lidu, ukázky neoficielní
a anonymní. Z pochopitelných důvodů:
* * *
Jaký je rozdíl mezi Karlem IV. a Komunistickou
stranou Československa?
Karel IV. vládl v zemích království českého z bo
ží milosti. Komunistická strana Československa z bo
žího dopuštění.
*
*
*
Stalinova socha na Letné si naříká, že musí dolů,
ale že na Staroměstském náměstí zůstává socha
mistra Jana Husa. Jan Hus suše říká: “Inu, já mistr —
— ty jenom továryš”.
*
*
*
Soudruh učitel se ptá žáka: “Kdo stavěl pyrami
dy?” Žák: “Faraoni.” Učitel: “No a kdo jim pomá
hal, přece to nemohli stavět sami?” Žák: “Otroci,
páč tenkrát nebyly brigády.”
*
*
*
Čechoameričan šel s průvodcem po Praze. Viděl
frontu na maso, a chtěl vědět, co to je. “Tady dá
vají maso”, povídá průvodce. “To je báječné”, po
vídá Čechoameričan, “a proč tady stojí tahle fron
ta?” — “Ale tady zase dávají pomeranče”, povídá
průvodce. “To teda máte báječně zařízené”, povídá
Čechoameričan, “a na co čekají tady?” — “Ale”., po
vídá průvodce, “tady se dostanou brambory”, Če
choameričan se zamyslil: “Ty bych si radši u nás v
Americe koupil, než abych na ně stál frontu.”
* * *
*
Proč je na Hradě hradní stráž? Že by nám moh’
bejt ukradenej.
*
*
*
Ještě drobet zatemnění a máme to zrovna tak jako
za protektorátu.
*
*
*
Náš národ je nejbojovnější, proože jdeme z fron
ty do fronty.
*
*
*
Poslední lidové postřehy k prvnímu máji:
Byl slavný první máj a lid si namaloval transpa
renty, které jim lid “nahoře” nedovolil nést. Tak
na příklad:
" Hitler byl vůl
a dal nám masa kilo a půl.
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OD SLABIKÁŘE K ČÍTANCE
V žádné jiné evropské zemi, v níž se komunisté zmocnili vlády, není
tak velký rozdíl mezi situací dřívější a situací za komunistické vlády, jako v
Československu. A komunistický režim žádné jiné z porobených zemí ne
snaží se šířit ve světě takové nepravdy jako režim československý. Také
žádný jiný režim neláká občany svobodného světa takovými prostředky jako
československý, aby navštívili svou dřívější vlast. Útočí na ně všemi cito
vými prostředky, ale sleduje přitom jediný cíl, aby dostal do Českosloven
ska co nejvíce dolarů. Proto láká občany Západu, zejména Američany, k
návštěvě Československa. Když tam přijedou, zabraňuje jim, aby se dově
děli pravdu o skutečné situaci v zemi a snaží se je získat na oko působivými
prostředky, aniž jim dá možnost přijít do přímého, nekontrolovaného sty
ku s československými občany.
RSČ

Lépe pozdě nežli ni
kdy, takže i dnes je vel
mi vítaná a potřebná
publikace Rady svobod
ného Československa, na
zvaná prostě "Českoslovenko”.
Příručka pro zmámené
Je to konečně uspoko
jivá a úplná příručka,
jak čelit opojení krajanů,
kteří se dali zlákat svět
ly socialistických velko
měst a velkovesnic.
Dosavad jsme měli k
dispozici jenom stručnou
brožurku vydanou Čs.
národní radou americkou
v redakci Vlasty Vrázové. Proti ní je dnešní
"Československo” daleko
obsáhlejší a podrobnější.
Je to krok od slabikáře
k čítance.
Bezprostředním podně
tem k vydání této čítanky
bylo zasedání Českoslo
venského
zahraničního
ústavu v Praze, na kte
rém byla odsunuta dlou
holetá předsedkyně ústa
vu Marie Trojanová a
"zvolen” nový předseda
Gríša Spurný, chmurný

typ z ministerstva vnitra.
A říká jim ještě víc:
v
Československu
se cho
Nový nápor na krajany
vejte jako občané svo
Ten hned v nástupním bodného světa a žádejte
projevu ohlásil, že se Za tatáž práva, na jaká jste
hraniční ústav bude sta zvyklí ve vašem druhém
rat o krajany v zahraničí domově.
novými a zintensivněný
Narazíte-li, ptejte se,
mi metodami:
proč. Buďte připraveni
"Velká pozornost bude odpovídat na otázky čes
věnována i ostatní kul koslovenských
občanů.
turní pomoci krajanským Nepostačí, když řeknete,
organizacím ať už v zasí kolik ta a ta věc stojí
lání knih a publikací, fil v Americe, ale musíte ta
mů, gramofonových de ké říci, jak dlouho musí
sek, nebo jinými forma dělník pracovat, aby si
mi.”
na to vydělal.
Nebo jinými formami.
. . . To mluví dlouholetý Praktické připomínky
náměstek minitra vnitra,
Jinou praktickou při
a bude dobře, vezmeme-li pomínku má naše čítan
jeho hrozbu na vědomí. ka. Říká napřed návštěv
"Československo” vy níkům Československa,
dané v pěkné formě RSČ co si mají vzít s sebou,
je především příručkou, protože to v Českoslo
jak potírat pokřivené ná vensku dostanou jen ná
zory krajanů na dnešní hodou:
Československo.
1. žvýkací gumu,
Knížka je psána věcně 2. žiletky,
a bez zbytečných invektiv: toho a toho si vší 3. mýdlo,
mejte, na to a na to se 4. papírové ubrousky
ptejte, říká krajanům, 5. dostatek cigaret,
kteří odjíždějí na náv 6. šicí potřeby, knoflíky
a patentky.
štěvu Československa.

A další rozumná rada:
návštěvníci Českosloven
ska ať si neberou s sebou
nic politického. Podaří-li
se, přivezte ženám módní
časopis, mužům nějaký
"do-it-your-self” maga
zín a mládeži nějakou ukázku moderní jazzovéhudby (nejlépe gramo
fonové desky - gramofo
nů je v ČSSR dostatek).
Kupujte a darujte
"Československo”
je
kus pozitivní a účinné
práce. Aby bylo tak účinné, jak si zaslouží, bu
de zapotřebí, aby se dos
talo co největšímu počtu
čtenářů do rukou.
Starousedlík se o něm
těžko dozví. Je na nás,
abychom je rozšířili v
pravých kruzích, jimž je
určeno. Správné použití
výtisku "Československa”
bude praktický politický
čin.
Objednávky adresujte:
Council of Free Czechoslovakia, 2051 Park Rd.,
N. W., Washington 10,
D. S., USA. Šek nebo
Money Order na £A
2/5/- . Opravdu to stoji
za to.
CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj'?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

Slast far niente: bonde

Miroslav R a š í n
Není to kouzelné slovo, ale označuje kouzelnou je ve všudypřítomných rozestavěných domech. Ale
věc v Rio de Janeiro. Bonde je pouliční elektrická hlavně dovede takový liják zaplnit všechny doprav
dráha, čili elinka, elektrika nebo tramvaj'. Málokdo ní prostředky. A tu se stalo, že jel kolem vůz bonde.
by tady rozuměl mezinárodnímu a i v Portugalsku Byl plný, pravda, ale bonde není nikdy dost plná.
srozumitelnému slovu “tramvía” nebo tramway. Ta Vždycky je ještě nějaký centimetr tyče volný, za
který se podržíš a špičkou boty se zachytíš na něja
dy je bonde a dost!
Poněvadž společnost, která dráhy postavila a vlast kém tom výčnělku někde na něčem, co se nedá v
ní, je britská — jmenuje se “Light” — je bonde od tom okamžiku popsat, protože to pod hustým hroznem
vozeno asi z anglického “bond”. Ostatně se v Riu ta lidských těl nelze spatřit.
Nevida východisko, jak se dostat z blátivého
ké každý měsíc platí “light” a nikoli “luz” čili světlo.
rybníku před Jockey Clubem, z něhož auta a auto
Když jsem před lety poprvé projížděl Riem, videl busy vrhaly kaskády bláta na moje letní šaty, v
jsem tu kouzelnou věc, jíž je to divné jméno bonde. nichž jsem nazítří měl pokračovat v letu do New
Není možno ji nevidět. Ne tak pro její velikost, jež Yorku, navrhl jsem ústup ze slávy — na bonde. “Ani
je úctyhodná. Spíše pro její vrozený půvab, o němž kdybychom měli jít pěšky, nemůžeme jet na bonde!
jsem si umínil napsat více. Byl jsem proto trpce zkla- A ještě k tomu z Jockey Clubu!” zněla odpověď.
mán, když mně bylo řečeno, že “bůh vás chraň jezdit Dobře. Nejeli jsme v bonde. Zničili jsme si šaty,
v bonde.To je jen pro černé a pro docela chudé. zmeškali obchodní večeři. Od závodiště jsme se ko
Kdyby vás tam někdo viděl, jste nemožný.” Byl to nečně dostali v maličkém autobusku, v němž je za
Evropan, který žil tady pěknou řádku let a já jsem kázáno stát, tj. smí vozit jen tolik lidí, kolik má
tehdy Brazílii a Jižní Ameriku znal asi jako dnes sedadel: byl přeplněn, museli jsme sedět na uťapané
znám Zemi Františka Josefa — a věc jsem přešel.
podláze ve společnosti několika veselých, rozchech
Stalo se po několika letech, že jsem znovu zavítal taných černošských kluků. Hlavní věc: nejeli jsme
do Ria. Byl jsem pozván na proslulé koňské dostihy v bonde, neztratili jsme tvář. Za to, jak řečeno, ztra
— jež ostatně z duše nenávidím jakožto projev nej- tili jsme večeři. To byl tedy můj první — vskutku
nezkrotnějšího snobismu Jih.oameričanů a nenávi negativní styk s bonde.
Aby byl náležitě pochopen můj vpravdě kladný
Teď máme, co jsme chtěli —
děl jsem je také u nás, poněvadž i tam byly dosti
deset deka na neděli.
hy zařízením pro “vejtahy”, kteří o koních a jízdě vztah k bonde, musím ji trochu popsat: v prvé řadě
Anebo:
na koních neměli nejmenšího ponětí. Po skončení je na bondech vidět, že byly postaveny a zavedeny
Vítáme Kubu a sušíme hubu.
závodů, jež probíhaly obvyklým hlemýždím tem Brity. Jsou solidní, jako by měly sloužit do soudné
*
*
*
pem za vytrvalého deštíku, se dalo do lijáku, jaký ho dne. Odpovídají nashromážděným zkušenostem
A víte, co je vlastně za rybu sardinka? To je jen v tropech dovede rázem zaplavit všechny kanály, Angličanů v koloniích. Je to ideální dopravní pro
velryba, která přežila socialismus.
chodníky a jízdní dráhu veškerým svinstvem, které středek pro tropy:
PI/ZS/Bič/HD
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Český a slovenský tisk za hranicemi do roku 1962

Nejenom chlebem, ale i tiskem
K I. sjezdu Československé společnosti pro vědy a umění, který se
konal letos o velikonocích ve Washingtonu (HD 10 - XII.) vydala Spo
lečnost studii V. N. Dubna: Czech and Slovák Periodical Press Outside
Czechoslovakia — Its History and Status as of January 1962. Jak vidno z
předlouhého titulu, je to studie poloinformativní a polostatistická. Je to
také studie průkopnická. V. N. Duben jí udělal kus poctivé a průkopnické
práce, která odstraní příštímu historikovi nejednu potíž při shromažďová
ní faktů. Jak to řekl v předmluvě profesor Václav Hlavatý: "Už to bylo
svrchovaně zapotřebí. Dubnova práce nejen důkladně popisuje historický
vývoj (českého a slovenského tisku v zahraničí - pr.), ale i jeho dnešní
stav.” Stav českého a slovenského tisku ve svobodném světě vzbudí ovšem
dvojí reakci. Vlastencové a sběratelé národních rekordů pocítí uspokojení,
že "dnes můžeme říci, že české a slovenské noviny byly vydávány ve všech
světadílech (poslední přídavky: Afrika a Austrálie) ...”, ačkoli zaburácí
nevolí, když si přečtou, že dokonce v Evropě samé nevyšel ani jediný český,
nebo slovenský časopis v Albánii, Dánsku, Finsku, Řecku a Portugalsku.
To by se mělo napravit. Realisté se zase zachmuří: jakže, tolik časopisů
v tolika zemích, když v jednotě je síla? Myslím, že předností Dubnovy stu
die je především vzácný smysl pro fair play a statistická důkladnost.
Ať jsi velikáš nebo pe československým časopi 31 slovenských. Americ
simista, zde jsou fakta, sem v cizině”.
ké časopisy by ovšem za
jak je Duben shrnul su
Ale je přirozené, že při sloužily zvláštní článek,
ma.. sumárum:
statistickém výzkumu se protože zahrnují ve svých
V lednu 1962 vychá historický úmysl nutně řadách nejednu dojem
zelo ve svobodném svě srazí s praktickým vý nou a nejednu zarážející
Astronomická zkamenělinu, zanechanou
tě 121 českých a sloven myslem.
ských publikací a 10 al čísla cirkulace českoslo větrům dvacátého století
manachů. nebo ročenek. venských publikací jsou ještě ze století devatenác
Podle Dubnových výpoč úskokem českých a slo tého.
vydavatelů,
tů je to s roční cirkulací venských
Lokální patrioty bude
kteří jednak:
našich časopisů takto:
zajímat, že prvním histo
81 českých časopisů 1. neradi přiznávají bar ricky doloženým Čechem
má podle odhadu cirku vu, a odhad cirkulace v Austrálii byl litomyšllaci přes 26 miliónů, a promptně zaměňují za ský řezník Jan Jílek, kte
40 slovenských časopisů počet tištěných výtisků rý přijel do Austrálie v
asi 7 miliónů výtisků.
a násobí třemi,
roce 1838. Do roku 1920
Tato zdánlivá dispro 2. si nemohou dovolit bylo v Austrálii asi 100
porce je způsobena tím, pravdu, protože by jim přistěhovalců.
že je nejen daleko více třeba ušla inzerce, kte Pak přišla vlna uprch
českých časopisů, ale že rá platí značnou část vý líků před Hitlerem, po
některé české časopisy dajů.
ní ani ne za deset let
mají mnohé slovenské Většina čs. zahraničních vlna uprchlíků před sta
čtenáře.
časopisů ovšem vychází linismem. Ověřená statis
Duben uvádí konkrét ve Spojených státech, tika říká, že je nás tu
ní příklad: "Zvlášť chi kde mají Slováci daleko dnes 15 tisíc.
cagský Denní Hlasatel, víc než košickou tretinku:
Na 15 tisíc lidí máme
který je daleko největším 46 časopisů je českých, za jedno desetiletí taky
1. Nejede příliš rychle, poněvadž v tropech stejně
nikdo nikdy nikam nespěchá, či alespoň nemá po
spíchat: jednak to unavuje, jednak je to nezdravé a
konečně to není stejně nic platné, pravda?
2. Vozy jsou celé otevřené, tak asi jako na naší
pražské tramvaji bývaly za blahých časů letní vlečné
vozy, které jezdívaly hlavně do Královské obory
---- ach, ta vytoužená, vzácná nedělní rána s tátou
ve Stromovce! Bonde jsou proto vzdušné, využívají,
každého Sebemenšího závanu zvenčí, který nedovoluje
sebemenšímu vánku, aby se pozdržel uvnitř. Tedy:
žádné “Quelques pieds”, ani “Mon Bidet”, ani “Souvenire de la Nuit Carioca”!
3. Většinou je trať vedena ulicemi a třídami se
starými alejemi stinných stromů, které tvoří nahoře
téměř uzavřenou klenbu, takže vozy jezdí skoro stále
ve stínu, samy nejsou sluncem vyhřáty a cestující
jsou chráněni před sluncem.
4. Sedadla jsou příčná přes celou šířku vozu, každé
pro pět osob. Nastupuje se po celé délce vozu na ven
kovní podélná stupátka, na nichž se také stojí, i když
je místa k sezení dost. Po stupátku stále chodí prů
vodčí a vybírá.
5. Stanice jsou označeny bílým širokým pruhem na
kandelábru ve výši asi dvou metrů — jinak nic.
Po tomto popisu se snáze pochopí poesie bondu,
kterou na sensitivní duši cizince a na sentimentální
srdce lokálního patriota působí: pasažér v bonde sice
jede, ale nevzdálil se z ulice, zůstává mezi všemi
těmi chodci kolem, může takřka pohladit nejen po
hledem, ale i rukou pěkné dítě, hezkou holku, může
pokřikovat na známé, přejít z jednoho konce vozu
na druhý jen tak na návštěvu. Sedí pohodlně, nic
s ním necloumá, nenatřásá, může číst noviny, ro
mány, luštit křížovky v pohodlí, dřímat jako ve
vlaku.

bohatou novinářskou mi
nulost:
V roce 1950 vyšel na
Novém Zélandě Pacific,
který byl později přene
sen do Sydney. Poslední
tři čísla za rok 1960 byla
poslední.
V Brisbane vycházelo
v letech 1952 - 53 České
slovo a v letech 1954 - 55
Revue.
V Adelaidě vycházel
katolický Čech v Austrá
lii v letech 1952 - 53, v
Sydney Za svobodu (separatistický) 1953 - 54, v
Melbourne (nezapome
nutelné - pr.) Jiskry (pár
čísel).
Slovenští
separatisté
vydávali v letech 1953 - 1960 Štít. Duben kon
statuje: "Nyní je jediný
pravidelný časopis v
Austrálii a na Novém
Zélandě Hlas domova.”
Dubnova studie ovšem
neopomíná ani klubově
publikace: Krajan - in
formační bulletin Česko
slovenského kroužku v
Sydney (kolem konsulátu - pr.),
Sokolský věstník - Sokol
Sydney,
Zpravodaj Čs. národní
ho sdruženů v Sydney.
Dubnovo zhodnocení
HD je velmi lichotivé a
zavazující:
"Hlas domova je jed
ním z nejlépe redigova
ných listů protikomunis
tických exulantů. Pečlivě
sleduje poměry v Česko
slovensku a zasvěceně je
(Pokračování na str. 6.)

Je neskonale půvabné a teplé vidět a cítit, že prů
vodčí a řidič mají své stálé hosty, jsou s nimi v
osobních vztazích, vítají je jako na venkovských lo
kálkách, vyřizují si s nimi vzájemné vzkazy od zná
mých: a to vše beze spěchu, klidně, nikoli mezi
dvěma hlomoznými změnami rychlostí nebo za do
provodu prudkého jekotu brzd jako v moderním au
tobusu. Personál je většinou černý nebo “bílé kafe”,
zubatý a samá švanda, pokud ovšem nenadává au
tům, která je podle utiskují tím, že jim jezdí po
kolejích a zastavují se na nich. Mezi rijskými pro
středky je to vlastně jediný podnik, v němž je per
sonál opravdu uniformován. Jsem si jist, že to
nesmírně přispívá k spokojenosti a pýše všech ba
revných.
A tak bonde se mně zdá být vždy jakýmsi ostrův
kem spokojených lidí, usměvavých a důvěřivých. Jak
by ne! Hle, jaké mají zařízení na vybírání, jízdného:
není lístků, není žetonů, není ničeho, co by cestující
dostal do ruky jako doklad, že zaplatil. Jen uvnitř
v čele vozu pod stropem je počítadlo: celý vůz je
svědkem, že cestující zaplatil — a to ještě jen pro
ten teoretický případ, že by snad průvodčího napadlo
se zmýlit a zapomenout tvář pasažérovu. Nestává se
to. Jsou obdivuhodní, jak se nemýlí ani v případě,
že se ve voze mění místa.
Je to krásný pocit, že si tady v bonde shluk ná
hodně, efemerními prostředky sehnaných lidí věří:
věří si mezi sebou, věří svým “nadřízeným” a “nad
řízení” zase věří jim. To vše ve dvacátém století,
ve věku - syndikátů a odborových organizací šířících
a učících závist, nenávist, nedůvěru, neposlušnost a
rebelii na straně jedné — a kontrolních mechanických
a neomylných robotů na straně druhé! Nazval bych
to sociologickou poesií důvěry.
Vždycky se snažím, abych alespoň některou ze
svých pracovních jízd nebo pochůzek mohl ztrávit

BABÍ JAR
Jevgenij Jevtušenko

Nestojí památník nad strží Babí Jar.
Jen strmý sráz ční jako náhrobek.
Je mi tak úzko. Dnes jsem stár
s židovským národem celý jeho věk.
Zdá se mi — teď jsem žid.
V otrockých hadrech Egyptem se vleču.
A zemřu nahý na kříž vbit —
hle: moje rány dosud krví pláčí.
A zdá se mi, že Dreyfus — to jsem já.
Udán i souzen měšťáckou pakáží.
Mají mě za mříží. Už se léč zatáhla.
špiní mne, soptí, a plivou mi do tváří.
I jejich fenky v bruselských krajkách
vřeští a tasí svá paraplátka.
A zdá se mi — jsem chlapec v Bialystoku.
Zas vidím téci krev od stolu k posteli.
A z pogromčíků táhne cibulé a vodka,
jak rovnou z krčmy pro nůž letěli.
Odkopnut jako pes a vysílený už,
zbytečně prosit na kolenou chci je.
Za řevu: "Židy bij, chraň Matku Rus!”
krupařský kupčík moji matku bije.
Ach, ruský lide, srdce mé!
Až k dřeni kostí jsi internacionální.
Často však špinavci a lumpové
tvým svatým jménem řinčeli jak zbraní.
Vím, jak je dobrá země má.
Tím větší podlost — židobijské hordy
nechávaly si říkat beze studu
"Svaz ruského národa”!
Pohleďte — teď jsem Anne Franková,
útlá a čistá jako snítka v dubnu.
A miluji. A kašlu na slova.
Stačí mi verše z očí do očí.
Jak málo můžeme! Necítíš květy,
nevidíš stromy po obloze plout.
Jak mnoho můžeme! Druh druha něžně,
něžně
v temné tmě obejmout.
Jdou sem? Neboj se, lásko,
to jaro jako hříbě vyběhlo na pole pustá.
Pojď blíž. A rychle dej mi ústa.
Už páčí dveře? Ne, to tající led třaská. . .
Nad Babím Jarem šumí uschlé trávy.
Strom hledí přísně, upřeně jak soudce.
A jak tu všechno mlčky umí křičet!
V dlani mám první šedivý vlas s hlavy.
A sám jsem jak bezhlesý táhlý sten
nad obrovskou mohylou kostí.
Jsem každá z těch postřílených žen.
Jsem každé z těch zabitých dětí.
A navždy tu v hlíně i můj vrub je vryt.
Internacionála dlouho bude hřmít,
až vykopeme jednou za hřbitovy
hrob poslednímu antisemitovi.
Ne, ani kapka židovské krve neproudí ve
mně.
Však antisemité mě nenávidí
zavilou zlobou stejně jako židy.
A proto jsem pravý syn ruské země.
Přeložil Josef Hanzlík
v bonde. Raději si odřeknu příjemné pozdržení na
“cafecinhu” nebo ztrátu času spojenou s “laranjadou”. Je to odpočinek, oddych, slast ne neúčelného
“far niente”. V (malém bych to přirovnal asi k po
žitku a odpočinku, jenž se svojí, intenzitou nedá pře
konat žádným jiným: k cestovaní lodí přes oceán.
Letadlo je rychlé, moderní, výkonné — všecko, co
chcete, ale bonde je — jaký je bonde?
Věru nevím, jak to říci Bonde je jedinečná, bonde
je tišina nervů, zátoka klidu pro smysly, bonde je
jakoby anticipované zápraží domku, v němž bydlím.
Jako technický vynález již zestárlá a kdysi neroz
lučná součást života velkoměsta, se jaksi odmechanizovala a zlidštěla: bonde jsou už dnes jen ti lidé
na ní, kdežto autobus jsou jen jeho špatná pera a
naftový smrad.
Slast far niente. Slast nespěchat!
Z knihy “Uhlem na oblohu”.
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Nejen chlebem ...

(Pokračování se str. 5) tak špatný,aby v něm ob
J u n i u s
komentuje.
Spolehlivě čas se nemohlo objevit
berg odešel do kanceláře generála Fellgiebela, za informuje o životě 15 ti něco zajímavého. V Aus
(Pokračování)
Spiklenci věděli, že Hitlerovo Německo dávno vál tímco Haeften nařídil pilotovi kurýrního letadla, aby síc Čechů a Slováků v trálii vydávají poslední
ku prohrálo. Pochyby o tom, zda má být Hitler od byl připraven na letišti k okamžitému startu “kdy Austrálii a na Novém čeští mohykáni liberalis
straněn atentátem, ustoupily pochybám, kdo s ním koli po poledni”.
mu a humanimu čtrnácti
To bylo důležité. Hitlerova konference měla začít Zélandě. Řídí se zásada
má být odstraněn. Spiklenci (anebo alespoň někteří
mi Masarykovy humanit deník, který se měl jme
v
jednu
hodinu,
atentát
musil
být
proveden
v
násle

z nich) byli tragicky neinformováni o světovém ve
novat "Se Švejkem na ...
řejném mínění. Někteří se dokonce domnívali, že po dující půlhodině, a pro zdar spiknutí bylo důležité, ní demokracie.”
Ale to je jenom jeden věčné časy” - list libe
odstranění Hitlera bude všechno v pořádku, že neo- aby Stauffenberg mohl odstartovat z Rastenburgu,
humanistických
nacistická vláda bude spojenci akceptována. Alespoň dokud zpráva o atentátu nebude hlášena veliteli názor. Jeden z našich rálně
jeden z vedoucích spiknutí (Poppitz) se dokonce za letiště. Když se Stauffenberg rozloučil s Fellgiebelem kolegů v Jižní Americe švejkofilů v exilu”, kte
sazoval o to, aby byl navázán styk s Himmlerem, a hlásil se u polního maršála Keitela, dozvěděl se, že získal z četby HD v do rý se však ve skutečnosti
v němž spatřoval možného Hitlerova nástupce. To denní konference byla uspíšena o půl hodiny. To
byl ovšem pro většinu spiklenců příliš silný tabák. proto, že Hitler očekával příjezd Mussoliniho, právě bě, kdy Duben psal svoji jmenuje Hlas domova. .”
“osvobozeného” z Badogliova zajetí. Ani tato změna
Takže ono je to všech
V červenci 1944 vypadala německá válečná pozice neohrozila tedy provedení atentátu. Keitel byl ne studii, jiný dojem:
jun
kriticky. Angloameričané provedli úspěšné vylodění trpělivý. Stauffenbergovi řekl, že si musí pospíšit,
"Žádný časopis není no relativní.
v Normandii, Pattonova 3. armáda úspěšně prora aby stihl začátek konference, a že Stauffenbergova
zila německou frontu u Avranches. Na východní fron zpráva o stavu záložních jednotek musí být stručná.
tě se dal opět do pohybu sovětský parní válec. Dne
ČESKÉ KNIHY
Krátce před půl jednou vyšel Stauffenberg s Kei16. července se konala poslední porada v bytě plu telem z jeho kanceláře. Jak vyšli z budovy, Stauffen
Neruda:
Povídky
malostranské 11/-, Palacký: Z
kovníka von Stauffenberga. Mezi jejími účastníky berg poznamenal, že si zapomněl opasek a čapku.
byl plukovník von Hofacker, spojka berlínské centrá Dřív, než měl Keitel čas něco namítnout, vběhl zpát dějin národa českého 21/-, Rais: Západ 14/-, Hašek
ly se spiklenci na západní frontě. Tam byli zapleteni ky do budovy, v předsíni rychle otevřel aktovku a mezi svými 11/-, Poláček : Podzemní město 17/-,
do spiknutí (nebo o něm prokazatelně věděli) před rychle nasadil bombu naostro. Keitel naštěstí neměl Bylo nás pět 15/-, Erben: Kytice 14/-, Šrámek: Stří
brný vítr 11/-, Když léto přihrává 23/-, Plicka: Pra
ní velící generálové. Závěr diskuse spiklenců byl žádné podezření.
ha ve fotogr. 45/-, Čtení o Karlu IV. a jeho době
jednomyslný: vojenský puč musí být proveden, i
Tak jako tak, na konferenci přišli pozdě. A to ješte
když bude následován bezpodmínečnou kapitulaci. Stauffenberg zdržel Keitela na chodbě, kde zašel do 40/-, Lustig: Ulice ztracených bratří 11/-, Peroutka:
Důležité jen bylo, aby byl Hitler odstraněn Němci telefonní centrály a hlasitě řekl službu konajícímu Demokratický manifest 20/-; Legenda o sv. Kateřině
60/-; Má vlast (čítanka) 18/-; Neumann : Kniha lesů,
samými, nikoli nepřítelem.
feldvéblovi, že čeká důležitý telefonický hovor s vod a strání 75/-, Čapek : Povídky z jedné i druhé
20. července byl plukovník von Stauffenberg oče Berlínem. To jako záminku, aby mohl bez podezření kapsy 18/-, První parta 10/-, Válka s mloky 11/-,
káván v Hitlerově hlavním stanu v Rastenburgu, kde opustit konferenční síň.
Zahradníkův rok 16/-, Three Novels: Hordubal, An
měl podat zprávu o stavu čerstvých jednotek v zá
(Pokračování příště) Ordinary Life, Meteor 18/-, Matějíček: Národní di
zemí, jež by mohly ucpat díry na východní frontě.
vadlo 39/-, Hugo: Dělníci moře 27/-, Česká kuchařka:
Jeviště bylo připraveno pro tragedii, která se právem
49/-; Baar.: Pro kravičku 14/-; Bass: Rozhlásky 14/-;
jmenovala Operace Valkýra. Byl to vojenský plán,
Beneš: Rudá v černé 15/-, Bureš: Utkáno z pramenů
který byl dokonce vypracován s Vůdcovým souhla
14/-, Carpentier: Království z tohoto světa 7/-, Cy
sem: na povrch proto ten případ, kdyby v mocné
rano: Cesta na měsíc 10/-, K. Čapek: Anglické listy
Třetí říši vypuklo povstání Ausslaenderů a Ostarbei12/-, Jak se co dělá - O lidech 18/-, Trilogie 19/-,
terů, zavlečených do Německa na otrockou práci. — Podle zprávy Vídeň — V Paříži zemřela Lud Faulkner:
Divoké palmy 17/-, Gordon: Skalpel a meč
Spiklenci doufali, že podle tohoto plánu budou mít ských svobodných listů mila Brzická, manželka
16/-, Godbucchi: Tahiti nejkrásnější 17/-, Gottlieb:
k dispozici v klíčových oblastech dostatek armádních dostala počátkem května předsedy Sdružení čs. do Cesta
k mistrům 11/-, Hostovský : Půlnoční
jednotek, které budou poslušný rozkazů Beckových řada bývalých, sociálních brovolníků ve Francii z opacient
25/-,
Jeřábek: Odcházím, přijdu 11/-, Ji
bou
světových
válek
a
čle

a velitelů, kteří se účastnili spiknutí, než nacistických demokratů - exulantů ob
rásek: Zahořanský hon 13/-, John: Eskamotér Jo
Kreísleiterů a Stadthalterů. V plánu spiklenců však sáhlý oběžník, podepsaný na roty Nazdar.
sef 7/-, Cyrano z Bergeracu : Cesta na měsíc 10/-.
byla velká mezera. Protože to byl von Stauffen bývalým gen. tajemníkem — Čs. odbočka “British
a mnoho jiných
berg, který měl provést atentát ve Fuehrerově hlav Čs. soc. dem. strany B. Legion” pořádala zájezd
Uvedené
ceny
jsou včetně poštovného a obalu.
Vilímem.
Vilím
však
pro

ním stanu ve Východních Prusích, a současně
na čs. legionářský hřbitov
být hnací silou berlínského povstání, zela v plánu hlásil, že jde o podvrh, u Arrasu ve Francii.
mezera tří hodin, které potřebovalo letadlo k letu na němž byl jeho podpis — Na valné hromadě Klu THE INLIBRUM BOOKSELLERS
zfalšován. Jde pravděpo
mezi Rastenburgem a Berlínem.
bu čs. kolonie v Londýně
Box 1888 R.G.P.O. Melbeurne
Byla to mezera v plánu, která se ukázala osudná. dobně o další akci čs. a- byl zvolen předsedou K.
gentů.
Knihy
můžete též objednat prostřednictvím
Teoreticky se zdála být překlenuta ujednáním mezi
Michal. Klub má 201
Hlasu domova
Telefon 42-5980
spiklenci v berlínské Bendlerstrasse a generálem spo — Slet Kanadského Sokola členů.
jovací služby v Rastenburgu Fellgiebelem, jedním ze se konal v Torontu za vel
—
V
Rejkjaviku
vyšla
kni

spiklenců. Generál Fellgiebel se zavázal zatelefonovat ké účasti cvičenců i čs. a
do Berlína hned poté, jakmile bude atentát proveden. kanadských osobností. V ha dr. Zdeňka Pichy: “Die tegických záměrech a o psal skladbu “šest prelu
Co víc: vzal na sebe odpovědnost za přerušení tele rámci sletu byly též zá Psychische Energetik und hospodářském plánování v dií pro klavír”, kterou ufonního spojení mezi Rastenburgem a Berlínem na vody v gymnastice a na die Organisation des See- zemích sovětského bloku, vedla na svém koncertu
co nej delší dobu. Fellgiebel závazek dodržel. Neselhal nářadí a sokolská výstav lischen”. Dr. Pícha žije na — Přednosta sociologické klavíristka Lydie Smut
Islandu.
ka.
generál, ale selhal atentát sám.
fakulty v Bridgeportu, ná - Štěrbová.
rozhlasový Conn., Josef Róuček, uve — Bývalý profesor uni
20. července 1944 v sedm hodin ráno vstoupil do — Profesor theologie na — Bavorský
zvláštního kurýrního letadla plukovník von Stauffen chicagské universitě J. Pe orchestr provedl Mozar řejnil dvě studie v lon versity na Kubě Jiří
berg se svým pobočníkem poručíkem von Haeftenem. likán ml. je autorem šesti tův klavírní koncert. Di dýnském listě “Contem- Hauer přednášel ‘v CleV ruce měl aktovku plnou vojenských raportů. Byla knih, z nichž “The Riddle rigent Rafael Kubelík, só porary Review”: Nacis velandu na téma “Fidel
tický původ politiky Niki- Castro a komunismus”.
v ní také košile, do níž byla zabalena britská plas of Roman Catholicism" lista Rudolf Firkušný.
tická bomba, bomba, která měla změnit tragický osud měla náklad přes 40.000 —10. června se konal v ty Chruščova a Albánie — 6. května zemřel náhle
Německa. Počasí bylo ideální. Jak v Berlíně tak v výtisků. Je též redakto Boontoně, N. J., slet Ame v geopolitice. Filosofická v Prairieburgu, Iowa, pá
Rastenburgu byl teplý a slunečný den. Stauífenber- rem zápisů a hesel o ná rického Sokola - župy vý knihovna v USA vydala ter' Ludvík Urbánek, bý
govo letadlo přistálo ve Východním Prusku v deset boženství v Encyclopaedia chodní a župy Milana Roučkovu knihu “The Un- valý kaplan uprchlických
usual Child”.
ráno.
Britannica.
Hodži.
táborů v Lechfeldu a v
Hitlerova Wolfsschanze byla skryta uprostřed hlu — Mezinárodní federace — V předměstí hlavního — Dr. Adolf Procházka Ludwigsburgu.
bokého lesa. Chráněna byla trojím opevněním s svobodných novinářů se města Haiti, Port au Prin přednášel v Saratoga
Č/SVU/HD
bunkry, ostnatými dráty a minovými poli. Každý na návrh svého místopřed ce, byl slavnostně odevz Springs, v Albany a v
New
Yorku
na
thema
návštěvník prošel trojí kontrolou, než se konečně sedy J. Jostena rozhodla dán svému účelu moder
dostal na vrchní velitelství. Stauffenberg neměl o- obeslat vlastním stánkem ní kostel, který postavila “Brněnská právnická ško
všem nejmenší potíž. Byl jednak stálým návštěvní I. mezinárodní výstavu nákladem 13.000 dolarů la”.
kem hlavního stanu, jednak měl i řádnou propustku, “ADEX”, kterou bude po Československá baptistic — Profesor politických věd
která byla platná pouze na jednu návštěvu nejvyš- řádat v Londýně od 10. ká konvence ve Spoje na Clarksonově koleji v
šího velitelství. Stauffenberg i Haeften hladce pro do 15. září tr. největší ných - státech a Kanadě. Potjdamu, USA, Daniel
jeli. Na velitelství se nasnídali ve společnosti zástup odborný list “Worlďs — Rudolf Firkušný byl v Kubát, otiskl dvě studie
o Československu: ve “Sla
ce velitele, kapitána von Moellendorffa, a Stauffen- Press News”.
květnu členem poroty v vic Review” a v “Ameri
mezinárodní klavírní sou čan Journal of Sociology”.
těži pro pianisty, kterou — Ke stému výročí Sokola
PŘIPRAVUJETE
SE
NA
CESTU?
pořádala Leventrittova na a ke sletu ve Vídni byl
dace.
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
vydán bronzový odznak a
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt — Čs. uprchlík Jaromír sletový plakát, které na
Marek je z pověření Spo vrhl prof. Jan Zach z
jených národů adminis Eugene v USA. Sletové
GREYHOUND TOURISTBUREAU
trátorem v konžském Al- pohlednice bylý vytištěny
138. ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
bertville.
podle návrhů malířek Ha
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
— Profesor
politických ny Hladíkové z New Yor
věd na Stanfordské uni ku a Marie Zacharové ze
Cestujte do ciziny na deposit
STŘEDISKO
versitě Jan Tříska uveřej Sydney.
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
PÁNSKÉ MÓDY
nil v revui “Journal of — Ředitel hudebního od
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
dělení Mortonovy vyšší 164 Acland St, St. Kilda.
Conflict
Revolution
”
stu

splátkách £ 10 až 20.
dii o vojenském myšlení v školy v Ciceru v USA Vic.
tel. 94 2260
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
Sovětském svazu, o stra- prof. Robert Dvořák na-
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Družba Polabských Slovanů

Dopisy redakci:
MASOVÁ STÍŽNOST
Ačkoli jsem osobně proti jakékoli revoluci v zahra
ničí, Sovětskému svazu a Masosvazu, který nás ukracoval,... hlas národního uvědomění doutná ve
mně neztenčen odstupem času, a nemohu než sou
hlasit v určitých věcech s panem Janečkou (dopis
v č. 11-XII. - pr.) . .. Hlas domova je poslední do
bou snůškou neschůdných protiv. Tak v “Problema
tickém máji” v č. 11. tvrdí redakce v jedné větě,
že českoslovenští studenti demonstrovali kvůli NE
DOSTATKU MASA, ale hned v příští větě dodává:
“.. .. petřínská demonstrace NEBYLA DEMON
STRACÍ MASOVOU...” Nebo v další stati, kde
se básník Junius znovu těžce rozhoduje “MEZI RE
PUBLIKOU A PROTEKTORÁTEM” a vynáší na
světlo denní dr. Feierabenda, speluje jednou tohoto
pisatele FEIERABAND podle vzoru KONTRABAND
a podruhé FEIERABEND podle vzoru GUTEN
ABEND, ačkoli si musí být vědom, že takové de
taily jsou důležité pro milovníka jazyka a nezbytné
pro skloňování. Proč nepsat rovně a jasně?
“Vlastenec”, Melbourne

ČÁSLAVSKÝ V Č S S R
Téměř před sedmi léty vyvolal hodně zájmu
článek o praktikách lákání k návratu do Českoslo
venska (“Na čs. konsulátu v Melbourne”, HD 21.
ze 17. 10. 1955). Zájem, který tehdy projevili místní
čs. uprchlíci o zprostředkovatele a horlivého rádce
k návratu, Františka Čáslavského, způsobil, že tento
spolupracovník zdejšího čs. konsulátu odjel urych
leně do Anglie. (Jako australský občan neměl s od
jezdem potíže). I tam mu však kvetlo štěstí j’en krát
kou dobu. Brzy mu byl zakázán vstup do Čs. národ
ního domu v Londýně a byl vyloučen z Klubu čs.
kolonie. Když pak zmizel z Anglie, vysvětlovali si
lidé z jeho okolí odjezd jednoznačně: jistě jel do
Prahy pro instrukce! Zpráva, kterou jsme nyní dosta
li, jen potvrdila doměnku, že je zpět v Českoslo
vensku: 1. června byli oddáni na radnici v Praze 11.
František Čáslavský a Ludmila Kašáková.
Doufáme, že to znamená konec Čáslavského “bla
hodárné” zahraniční činnosti, konec jeho zneužíváni
tolerance svobodných zemí. Podotýkáme ještě, že
Čáslavský nebyl politickým uprchlíkem, za něhož
se vydával. Odjel z Československa po puči na řád
ný pas do Švýcar a odtud později do Austrálie.
-s-

(Pokračování se str. 3) toho měl zase radost
Welche Freude !
Fíerlinger.
Radost byla prostě vše
Ulbricht měl z toho
radost. Ve svém projevu obecná a družba důklad

zdůraznil, že Východní
Německo se svými 17 mi
lióny obyvatel (většinou
nedobrovolných), ještě
ukáže správnou cestu Zá
padnímu Německu a je
ho 56 podvyživeným mi
liónům.
Ujistil Národní shro
máždění, že v Německé
demokratické republice
byl "kapitalismus, impe
rialismus a militarismus
navždy překonán”, a z

ná. Mohla se jí účastnit
i dítka jisté bratislavské
jedenáctiletky, která já
sala Ulbrichtovi vstříc a
"srdečně vítala” polabské
Slovany heslem "Freundschaft”.
Závěrem to podepsali
všichni. Novotný i Širo
ký, Ulbricht i Leuschner, a přihlíželi k tomu
mnozí hodnostáři. Ale
nezměnilo se tím nic.
-tp-

VALNÁ HROMADA
Na valné hromadě Čs.
klubu v Queenslandu, kte
rá se konala dne 13. květ
na tr. v Brisbane, byli zvo
leni na další období tito
funkcionáři: předseda S.
Pokorný,
místopředseda
A. Rada, jednatel J. Va
něk, pokladník J. Mucek,
členové výboru: J. Nový.
K. Holzer, J. Voříšek, M.
Voříškové, J. Hechtová, K.
Ulver.
Valná hromada jedno
myslně odhlasovala, aby
se Čs. klub v Queenslan
du postavil v otázkách

SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ v SYDNEY
PRAHA — BANKSTOWN 2 : 2 (2:1)
Bankstown měl silný nástup a ujal se vedení ve
druhé minuté. Po půl hodině se Praha konečně ro
zehrála a využila převahy dvěma rychlými brankami,
jejichž autory byli Jeffrey a Scheinflug. Po přestáv
ce byla Praha lepší, ale Bankstownu se podařilo vy
rovnat a nakonec opět útočil ve snaze střelit vítěz
nou branku. Výborný zápas vidělo 3.500 diváků. Nej
lepším hráčem na hřišti byl levý záložník Prahy
Sherwin, ale dobře zahrála celá obrana v čele s
Lordem.
PRAHA — GLADESVILLE 4 : 0 (3:0)
Příznivci Prahy si opět jednou přišli na své. Praha
zahrála naplno a nedovolila soupeři se rozehrát. Prv
ní branka padla po 25 minutách hry, a během pěti
minut padly dvě další. První dvě vstřelil Jones, kte
rý hrál na pravém křídle, a třetí H. Ninaus, který
podal výborný výkon. V mužstvu nebylo slabin, snad
jen F. Tamandl na levém křídle nebyl v obvyklé
formě. Nejlépe zahrál Bond na levém halvu.
kopán Á

V MELBOURNE

čs. exilu plně za Výbor
pro svobodné Českosloven
sko. Čs. klub v Queenslan
du vyvíjí činnost v oblasti,
kde žije přes 1.600 čs.
uprchlíků.
Čs. klub v Qld.

SLAVIA — JUVENTUS 1:1 (1:1)
V nedělním zápase na Olympic Parku měla Slavia
dobrou návštěvu 7.000 diváků, kteří viděli napína
vý zápas. Slavia začala mocným náporem, ze které
ho vytěžila branku, kterou vstřelil po dobré kom
binaci na pravém křídle Angstenberger. Juventusu
se podařilo vyrovnat, když Barotajs, který byl velmi
nejistý, nesprávně vyběhl. Ve druhém poločase byla
Slavia lepší, ale útoku se nedařilo před brankou. Nej
SWISS TRAINED
lepší hráči: Kikas, Glennie, Angstenberger, Gross.
WATCHMAKERS
Juventus podal proti výsledku zápasu protest, pro
K.
Ebner
tože za Slavii hrál David, jehož přestup z Melbour
22 Hunter St. — Sydney ne nebyl správně proveden. Podobný protest podai
tel. BL 3970
Hellas. Trestní komise rozhodla, že Slavie ztrácí bod
19 York St.
s Juventusem, ale nepřijala protest Hellas, protože
(vchod z Wynyardu)
nebyl včas podán.
SLAVIA —CROAT 0:0 (0:0)
Na vlastním hřišti nastoupila Slavia bez zraně
ných hráčů Angstenbergera, Engelbogena, Grosse a
Cooka. Rychlejší a tvrdí Chorvaté měli v první půl
LYŽAŘSKÉ POTŘEBY
hodině po větru více ze hry, ale pak Slavia hrála
při zemi a útočila. Po změně stran Croat udržel
otevřenou hru a nápor Slavie přišel teprve v pos
NAJÍTE SE, NA MOU VĚRU,
PADDY PALLIN
ledních 10 minutách, kdy už bylo pozdě. Pět minut
NEJLÉPE JEN
před koncem přehlédl rozhodčí ruku v trestném území Croat. Nejlepší hráči Slavie: Barotajs, který
U ŠTEINDLERŮ
201 Castlereagh Street
na začátku druhé půle zachránil dva vyložené góly,
Kontinentální restaurace
Berry, Kikas a Rambousek.
(mezi Park & Bathurst Streets)
roh Campbell & Bourke Sts.
SLAVIA — WILHELMINA 2:3 (0:3)
SYDNEY
TAYLOR SQUARE — SYDNEY
Opakovaný zápas (Slavia podala protest proti vý
sledku prvního utkání) se hrál na Olympic Parku
Otevřeno 11 am — 2.30 pm,
Telefon B M 2 6 8 5
za návštěvy asi 5.000 diváků, kteří se přidali na
4.30 — 8.30 pm
stranu oslabené Slavie, která se ve druhém poloča
se snažila zoufale vyrovnat. Zápas měl senzační
začátek, když Wilhelmina získala v prvních 12 mi
nutách na rozbláceném terénu tříbrankový náskok
zásluhou levé strany Van der Lindea a Beerendonka.
NYNÍ JE NEJVHODNĚJŠÍ DOBA
Trade Up To
Slavia dokázala udržet otevřenou hru, ale před bran
kou se jí nedařilo. Ve druhém poločase Rambousek
KE KOUPI LEDNIČKY
kelvinator
dopravil Haaszovu nahrávku do sítě rukou, ale soudce uznal gól. Druhou branku dal dobře hrající Drda,
ale vyrovnat se přes mocný nápor nepodařilo. Nej
lepší hráči: Rambousek, Drda a Haasz, který na
Máme vše, co potřebujete do domu:
hrál na oba góly.
SLAVIA — LIONS 1 : 0 (0:0)
kamna — pračky — ledničky — radia
Proti
předposlednímu
mužstvu v tabulce podala
televisory — hodinky — osvětlení — nábytek
Slavia velmi slabý výkon a vyhrála se štěstím. Je
záclony — pokrývky — koberce — atd. atd.
dinou branku dal v 10. min. druhého poločasu Haasz.
V poslední minutě zápasu měli Lions šanci vyrovnat,
ale jejich útočník nastřelil míč na tyč, a ani odra
žený míč nedokázal dopravit do prakticky prázdné
Krajanům poskytneme zvláštní slevu
branky. Nejlépe hráli Glennie, Kikas a McCrae.
Slavia skončila první polovinu sezóny s 9 body a
v nebezpečné blízkosti konce tabulky.
Než něco koupíte, zeptejte se nezávazně u nás
a porovnejte ceny s jinými obchody

Paisley Home Furnishers
PTY. LTD.
110 MILLER’S ROAD, NORTH ALTONA

Všechny informace ochotně podá:

M. HÁJEK ,

KELVIN A TOR — Model 232

tel. 66 6281 (večer 57 6585)

169 gns — automatické odmrazování

ODBORNĚ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVTLLE, NSW.
Volejte večer FJ 7372

11. 6. 1962

HLAS DOMOVA

-8-

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Bořka Šlerku z Pardubic, Roberta Heydricha - Horského z Rybářů, Dušana Bohanese (dopis v
red.), učitele Horáčka a Josefa Weinmanna (dř.
Leichhardt).
Josefa Křesničku nebo zprávu o něm hledá K.
Toman
z Hollywoodu a příbuzní z Chicaga (hrál ko
Řídí Karel Janovský,
Mnichov
panou v Adel., posledně psal v r. 1958 z Port Augus
ty do Brazílie).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné odresy
nesdělujeme! Upozorněte laskavě hledané nebo nám
Krátce poté, kdy čilský president Jorge Alessandri prohlásil sedmý světový šampionát v ko sami udejte jejich adresu.
HD

FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA

pané za zahájený, byla ve čtyřech městech sehrána první mezistátní utkání. Českoslovenští fotba
listé, kteří nastoupili druhý den, zahájili mistrovství až nečekaně úspěšně. V prvním zápase po
razili silné mužstvo Španělska 1 :0 a ve druhém remisovali s mistrem světa Brazílií 0 :0. Ve třetím
utkání sice podlehli nejslabšímu mužstvu své skupiny Mexiku 1 : 3, ale to už měli postup do čtvrt
finále zaručen, takže z toho nelze vyvést nijak tragické závěry. Trenér Vytlačil zřejmě šetřil se
silami pro další těžké zápasy.
V ostatních skupinách došlo snad jenom k jednomu většímu překvapení, když bylo vyřazeno
silné mužstvo Itálie. Při zápase Itálie s domácím mužstvem Čile došlo k nepěkným scénám, a dva
Italové byli vyloučeni. — Trochu snad překvapil nečekaně dobrý výkon Maďarska, které se, jak
se zdá, vrací do bývalé slávy. A bude to právě Maďarsko, s nímž se ČSSR utká ve čtvrtfinále. Ostat
ní čtvrtfinálové zápasy: Západní Německo - Jugoslávie, Brazílie - Anglie a SSSR - Čile.
Výsledky v jednotlivých skupinách:
ARICA: Uruguay - Kolumbie 2:1, SSSR - Jugoslávie
2:0, Jugoslávie - Uruguay 3:1, SSSR - Kolumbie 4:4,
SSSR - Uruguay 2:1, Jugoslávie - Kolumbie 5:0.
Postupují SSSR a Jugoslávie.
SANTIAGO: Čile - Švýcarsko 3:1, Záp. Německo - Itálie 0:0, Čile - Itálie 2:0, Záp. Německo - Švý
carsko 2:1, Záp. Německo - Čile 2:0, Itálie - Švýcar
sko 3:0.
Postupují Západní Německo a Čile.
VINA DEL MAR: Brazílie - Mexiko 2:0, ČSSR -Špa
nělsko 1:0, ČSSR - Brazílie 0:0, Španělsko - Mexiko
1:0, Brazílie - Španělsko 2:1, Mexiko - ČSSR 3:1.
Postupují Brazílie a ČSSR.
RANKAGVA: Argentina - Bulharsko 1:0, Maďarsko - Anglie 2:1, Anglie - Argentina 3:1, Maďarsko - Bul
harsko 6:1, Maďarsko - Argentina 0:0, Anglie - Bul
harsko 0:0.
Postupují Maďarsko a Anglie.
V dnešním čísle přinášíme referát o prvním zá
pase Československa, referáty o zápasech s Brazílii a
s Mexikem budou otištěny příště.

Pěkný start Čechoslováků ve Viňa del Mar
ČSSR — ŠPANĚLSKO 1 : 0 (0:0)
Čs. fotbalové národní mužstvo, které před odjez
dem do Jižní Ameriky podávalo slabší výkony, pře
kvapilo na mistrovství světa hned při svém prvním
startu, když dovedlo porazit representační team
Španělska 1:0. Čs. team měl velmi dobré zadní řady,
které vlastně rozhodly o zápasu, a i útočné kvin
teto zahrálo svůj dobrý průměr. Snad nejlepším mu
žem na hřišti byl pravý obránce Lála z pražské Sla
vie, na kterém ztroskotala sebelepší akce slavného
levého křídla útočníka Real Madrid Genta. Lála do
vědí nejen skvěle bránit, ale i pěkně podporovat čs.
útok. V tomto důležitém utkání jen potvrdil, že patří
k nejlepším obráncům, jaké kdy Československo vůbdc mělo. Dobře se zhostil svého úkolu i čs. bran
kář Šroif, který při velkém náporu Španělů na po
čátku 2. poločasu zlikvidoval několik nebezpečných
střel maďarského exulanta Ference Puskasze. Také
záloha ČSSR má velký podíl na vítězství. Ať už to
byl Pluskal, Popluhar či Masopust, všichni jako
jeden muž dali do boje celé své umění, které bylo
nakonec korunováno úspěchem. V útoku byl nej
lepším hráčem Štibranyi, který také vsítil 11 minut
před koncem zápasu vítěznou branku ČSSR.
Španělům patřil nástup, ve kterém se několikrát
dostali do trestného území Československa, ale tu
byli zastaveni skvěle hrajícími Lálou a Novákem. Po
deseti minutách se hra vyrovnala a oba teamy hrá
ly v prudkém tempu. Těsně před poločasem měl Scherer příležitost ke skórování, ale jeho střela šla jen

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A !

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

těspě vedle španělského brankáře Carmela. Prvních
30 minut 2. poločasu patřilo Španělsku, které nebez
pečně útočilo, a čs. zadáci prožívali horké chvíle.
Když už se zdálo, že čs. obrana přece jen podlehne
lavinovým útokům Španělů, dostal se k míči Štibra
nyi a z velmi těžkého úhlu vsítil za jásotu 10.000
diváků vítěznou branku. V závěrečných minutách
zápasu se Španělé snažili o vyrovnání, ale čs. hráči
hráli už s klidem a přehledem a tak udrželi tento
velmi čestný výsledek. Uvážíme-li, že v barvách Špa
nělska nastoupili fotbalisté světové extratřídy jako
del Sol (prodán pro příští sezónu do FC Turína a
600.000 dolarů!), maďarský exulant Ferenc Puskasz,
nejlepší fotbalista roku Suarez z Inter Milana a Gento, je to jistě velký úspěch čs. kopané. Podle prvnícn
zpráv fotbalových odborníků mělo Španělsko lepší
jednotlivce, ale čs. mužstvo představovalo dobrý
team. Zápas řídil objektivně rakouský rozhodčí
Steiner.

Čs. tenisté ve čtvrtfinále
EVROPSKÉHO PÁSMA DAVISOVA POHÁRU
Na Městských kurtech
v Helsinkách si čs. teni
sové družstvo poprvé od
dob Jardy Drobného za
jistilo účast ve čtvrtfinále
evropského pásma Davisova poháru, když po znač
ně zlepšeném výkonu de
klasovalo team Finska 5:0.
Čechoslováci tak nyní
nastoupí s velkou pravdě
podobností v Praze na
Štvanici proti vysoce favorisovaným Švédům, kte
ré letos trénuje čs. exu
lant Jarda Drobný. Jed
notlivá střetnutí: Javorský - Nyyssoennen za 65
minut 8:6, 6:2 a 6:4. Korda - Saeiae 6:0, 9:7 a 6:4.
Javorský / Štrobl - Nyy
ssoennen / Salo 6:0, 3:6,
8:6 a 6:4. Štrobl - Saelae
6:2, 6:3 a 6:3; Korda - Nyy

ssoennen 4:6, 4:6, 6:4, 6:1
a 6:3.
Soupeř čs. tenistů zví
tězil v 2. kole Davisova
poháru v Bruselu nad Bel
gií rovněž 5:0.
Další střetnutí: v Paříži
porazili tenisté Jižní Afri
ky nečekaně Francii 3:2,
a střetnou se ve čtvrtfiná
le se Západním Němec
kem, které v Hannoveru
zdolalo team Rumunska
5:0. V Kodani porazili te
nisté Maďarska Dánsko
5:0 a utkají se s vítězi
evropského pásma, s Italy,
kteří vyřadili družstvo SSSR 5:0. A konečně: ve
Vídni zvítězila podle oče
kávání Velká Británie nad
Rakouskem 4:1, a bude
hrát s tenisty Brazílie, kte
ří vyhráli ve Varšavě nad
Polskem.

LONG 20,08 m A CERTER 61,10 m

NOVÉ SVĚTOVÉ REKORDY
221etý držitel bronzové medaile, Američan Dallas
Long, vyhrál na losangeleském mítinku vrh koulí
v novém světovém rekordu 20,08 m a stal se tak prv
ním atletem, který překonal dvacetimetrovou hra
nici. Na druhém místě skončil Gary Gubner (19,78
metru), třetí byl Dave Davis (19,03 m).
Nejúspěšnější diskař posledních let, 261etý Alf
Oerter, hodil na témže mítinku 61,10 m a zlepšil tas
o 38 cm dosavadní světový rekord svého krajana
Silvestra.
Frank Budd zaběhl ve Villanově 220 yardů na rov
né dráze za 20,0 vt., čímž vyrovnal světový rekord
Sima z r. 1956. Štafeta Oregonské university vyhrá
la závod na 4 x 1 míli v novém světovém rekordu
za 16:08,9 min., a na tzv. Braunově memoriálu v
Mnichově skočil finský tyčkař Pennti Nikula nový
evropský rekord 4,75 m.

ZPRÁVY OSOBNÍ

Dne 8. tm. bylo páté
výročí úmrtí dobrého člo
věka p. J. KLUSE, jedna
tele Českého ochotnického
divadla v Melbourne.
A. Zamrazilová

L i s t á r na
M. H. Chicago 37: Do
pis předán. Díky za dopo
ručení. — J. J. N. York 2i:
Díky za výstřižky a adre
su. — P. S. Wellington:
Díky za lístek. — B. A.
Perth: Díky za 4 zás. vý
střižků. — Anonym, Clayton: Díky za humor v č.

Malý oznamovatel
Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6
ŠIČKY NA STROJI na
lepší šaty za dobrých
plateb, podmínek se přij
mou. Lynn & Dane, 29 - 31
Eastbourne St., Windsor,
Vic.

SLOVENKA Z JUGO
SLÁVIE hledá staršího
pána na N. Zélandu, kte
rý by jí tam pomohl vy
cestovat. Adresa: J. P. , 17
Conlan St., Queenstown,
Tasmania.
— F. S. Summer Hill: Dí
ky za výstřižky.
HD

- - Ve zkratce - — Čs. kladivář Matoušek z Hradce Králové potvrdil
na závodech v Kutné Hoře velmi dobrou formu, když
měl všechny pokusy nad 60 m, a druhým hodem po
sunul hranici čs. rekordu na 64,67 m.
— XI. bývalých čs. fotbalových internacionálů zví
tězila v Plzni nad mužstvem trenérů Plzně 5:1. Bran
ky vstřelili: Vacek 3, Bican a Veselý — domácích
Janda.
— Vítězem Poháru evropských mistrů ve stolním
tenisu se stalo družstvo GSTK. Záhřeb nečekaným
finálovým vítězstvím v Budapešti nad Voeroes Me
teor Budapešť 5:4.
v terénním závodě moto
— Velkou cenu Šárky v
cyklistů do 250 ccm vyhrál strakonický Válek na
ČZ před Angličanem Smithem. Po pěti jízdách vy
padá pořadí letošního mistrovství světa takto: 1.
Lampkin 25 b., 2. Smith 24 b. (oba Anglie), 3. Hallman (Švédsko), 4. Válek (ČSSR) 12 bodů.
— Fotbalisté pražské Slavie a Jednoty Trenčín si
už zajistili účast v 1. čs. lize; třetím účastníkem nejvyšší soutěže bude s velkou pravděpodobností muž
stvo RH Brna.
— Trojnásobný olympijský vítěz v rohování Maďar
Lázslo Papp, který je jediným východoevropským
profesionálním boxerem, se stal ve Vídni mistrem
Evropy ve střední váze, když zvítězil nad Dánem
Christensenem v 8. kole r. s. c.
— Basketbalistky Slovana Orbis Praha vyhrály sice
v Praze odvetné semifinálové utkání nad TTT Ri
ga 54:52 b., ale Riga měla 28bodový náskok z 1. zá
pasu, takže Pražanky byly vyřazeny z Poháru evrop
ských mistryň.
— 20letá Věra Čáslavská se stala absolutní mistryni
ČSSR ve sportovní gymnastice (porazila suverénně i
olympijskou vítězku Evu Bosákovou) a je podle ná
zoru odborníků velkou nadějí ČSSR pro blížící se
mistrovství světa v Praze.
— Veslaři Slavoje Vyšehrad vyhráli na závodech v
Lyonu dvě discipliny: čtyřku s kormidelníkem a osmiveslice — v distančním závodě osem byli pak
druzí za armádní lodí Francie.
— Na Zimním stadiónu v Praze obhájili titul mistrů
ČSSR v rohování pouze Němček ve welterové váze a
Heczei v lehkém welteru. V muší váze vyhrál Mešter, v bantamu Cvek, v pérové váze Měřička, v lehké
Toeroe, v lehké střední váze Stantien, ve střední vá
ze Kovačič, v polotěžké Poláček a v těžké Němec.
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