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Příměří v Alží r sku a Laosu

Zdeněk Šelepa

Divné dohody
V uplynulých čtrnácti dnech došlo ve dvou tak vzdálených místech,
jako je Laos a Alžírsko, k dohodám, které mají přes všechnu rozdílnost
alespoň něco společného: ani na jedné z nich se nedá mnoho stavět.
Je tomu tak proto, že v obou případech podepsali zmíněné dohody
lidé, kteří je buďto nemohou nebo nechtějí dodržet.
K první dohodě došlo po velkých jednáních v Laosu, kde se tamní tři
princové pod vnějším tlakem dohodli na tom, že se pokusí o koaliční vládu,
která má zajistit svobodu neutrálního Laosu.
K druhé dohodě došlo v Alžírsku. Vedení OAS tam slíbilo alžírským
iracionalistům zastavit svou teroristickou kampaň výměnou za určité ústup
ky. Mezi ně patří beztrestnost za zločiny OAS.
Koalice
Američané vyslovili u- na, které jde o dalšího
spokojení nad vratkou
dohodou v Laosu, což
lze těžko pochopit. De
Gaulle vyslovil spokoje
nost s dohodou v Alžírsku, což nelze vůbec po
chopit.

Laoské bludiště
V občanské válce jsou
obyčejně dvě strany. Jed
na je vládou a druhá
chce být vládou.

Dohoda je něco plat
ná jenom tenkrát, hodlají-li Se jí všechny strany
držet. V laoském přípa
dě o tom nemůže být ani.
řeč.
Jak dalece jsou ochot
ny se jí držet prozápadnr a neutrální složky, ne
ní docela jasné. Komu
nisté se jí však nehodlají
držet vůbec.
Jedinou nadějí Laosu,
jakkoli absurdně to zní,
je Sovětský svaz. Rozhodnou-li se v Kremlu,
že je jim neutrální Laos
milejší než čínský Laos,
pak je přece jenom ur
čitá naděje, že svoboda
Laosu bude zachována.
Jak nepatrná je to na
děje, není třeba nikomu
dvakrát připomínat.

nájemníka ve své bam
Tím prý byla naleže
busové ohradě.
na cesta ze slepé uličky,
A tak se střílelo a vy a v koalici připravena
jednávalo, bylo příměří, půda pro další zdárný
byla válka a byly konfe vývoj neutrálního a svo
rence. Nakonec se ti krá bodného Laosu. Byla
lovští vedoucí jednotli prostě zřízena národní
vých stran dohodli na fronta.
Je ovšem pochybné,
koaliční vládě, když se
pravicová vládní strana že by ustavení koaliční
zřekla pod vlivem Wa vlády v Laosu vůbec
shingtonu a vojenských vedlo k něčemu positiv
V Alžírsku
porážek svého nároku na nímu, a je více než po
Alžírská dohoda ne
ministerstvo vnitra a ná chybné, že to na delší
rodní obrany ve pros dobu zaručuje svoboda ní rovněž bez groteskních
prvků.
(Pokr. str. 2)
země.
pěch neutralistů.

Laoská občanská vál
ka však má tolik stran,
že se vtom není lehké
vyznat. Uvnitř jsou tři
Zpověď bývalého ředitele Československé tiskové kanceláře
sporné složky: prozápadní vláda, prokomunistická organizace Pathet Lao
a neutralisté, každý s
Květnové číslo měsíčníku Svobodné Evropy "East Europe” přineslo
vlastní armádou.
článek napsaný bývalým ředitelem londýnské odbočky Československé tis

AŽ CO ŘEKNE TASS

Vně Laosu jsou také
tři sporné strhny: Spo
jené státy, které napřed
chtěly prozápadní Laos
a nyní z nouze slevily na
neutrální, Sovětský svaz,
který by rád viděl komu
nistický Laos (ale ne v

kové kanceláře Antonínem Buzkem, který se rozhodl pro exulantský život
po dvanácti letech zpravodajské činnosti v Četce. Antonín Buzek žije nyní
v Anglii.

Nevrlý gratulant

KAŠÍROVANÝ SVĚT
Nikdy nebylo tak zřejmé pozorovateli českosloven
ských poměrů, který je nucen dívat se na českoslo
venskou skutečnost jenom zdálky, jak neuvěřitelně
neskutečný, jak neuvěřitelně kašírovaný je život v
Československu. Snad je to proto tak zřejmé teprve
letos, kdy Československo prochází dvojí krizí: akut
ní hospodářskou, vleklou politickou. Politická krize,
již máme na mysli, nezačala v únoru 1948, ale v
okamžiku, kdy byla oznámena Stalinova smrt. A ne
ní to ani přísně vzato krize československá, jen kri
ze vedení Komunistické strany Československa. Zato
dnešní hospodářská krize je celostátní. A není z ní
východiska ani pomocí padělaných statistik ani po
mocí slavnostních vládních projevů.

Možná, že to bude nakonec krize hospodářská,,
která rozhlodá základy politické moci Komunistické
strany Československa daleko víc, než dlouhodobá
krize politická. Pravda, za pouhých čtrnáct let vlá
dy se přiznala rodná strana, že měla ve svém stře
du špióna imperialistické mocnosti, terý byl jejím ge
nerálním tajemníkem, a dělnického presidenta, který
tohoto nepřátelského zvěda dal oběsit, a který byl
nedávno posmrtně zneuctěn. Tento dělnický presi
dent byl zneuctěn dělnickým denunciantem, který se
nakonec vyšplhal na presidentský stolec a dal zase
pro změnu zavřít dělnického ministra vnitra, který
prý kradl koberce a obrazy. Připočteme-li k tomu
obskurního advokáta, který se z příbuzenství stal
armádním generálem a ministrem národní obrany,
a právě tak rychle se stal znovu obskurním advo
kátem, připočteme-li všechny meteorické ministry
a pohlaváry, kteří tak či onak špatně skončili, je to
za čtrnáct let tolik skandálů, že by stačily na jeden
věk třem zkorumpovaným jihoamerickým vládám.
Ale tihle všichni pravověrní štrébři, korupčníci,
dobrodruhové a fanatici alespoň nic nepředstírají.
Mají moc a mají prostředky, jak ji udržet. Kašíro
vaný svět začíná o stupeň níž, tam, kde se na nejvyšších místech přijímají rozkazy. Ministerstva ur
čují směrnice a plány. Ministerstva vydávají pří
kazy krajským orgánům. Krajské orgány určují směr
nice a plány. Krajské orgány vydávají příkazy ok
resním orgánům. Okresní orgány místním. A tam
končí teorie. Místní lidové orgány mohou vydávat
příkazy jenom potud, pokud lid je ochoten příka
zům naslouchat. Je habaděj svědectví, že lid jim ne
ní ochoten naslouchat, a co víc, že je není ochoten
provádět.

sloužit boji dělnické tří
dy.” Aby nemohlo dojít
k omylům v interpretaci
zpráv, musí být každá
A ještě jiná svědectví jsou po ruce. A’ je jich
zpráva správné "komen zase habaděj. Že okresní lidové orgány kryjí pře
tována” ve smyslu dané devším samy sebe, nikoli zájmy “lidu”, a že totéž
hrozná tíha, protože prv
platí o lidových orgánech krajských, zemských a ústranické linie.
středních. Je to takový vzájemný podpůrný, ale ni
ně v životě mohu psát
koli soběstačný spolek, který se spikl proti ústřední
Zpráva se "peče”
svobodně.”

Dvojí cenzura
Jeho zpověď je zají
mavým příspěvkem ke
Příznačné je hned prv
studiu duchovní a inte ní přiznání autorovo:
lektuální izolace, ve které "Když píši tyto řádky,
jsou nuceni žít občané cítím, jak ze mne padá

Zdá se, že jedním z důsledků nedávné Chruščovovy návštěvy v Bulharsku bude nová, smířlivěj
ší a přátelštější linie satelitů vůči Titovi. Tato nová
linie se také zcela jasně projevuje v telegramu, za
slaném Chruščovem a Brežněvem maršálu Titovi k
jeho sedmdesátinám. Telegram byl, podle Rudého
práva z 26. května, neobyčejně vřelý: “U příležitosti
vašich sedmdesátých narozenin vám, soudruhu Tito,
srdečně blahopřejeme a přejeme vám zdraví a plod
nou činnost pro blaho jugoslávského lidu..."
Pro Chruščova je dnes Tito soudruhem a ale
spoň do určité míry i ideologickou oporou v jeho
sporu s Rudou Čínou. Tato nová “soudružská” linie
se však prozatím neprojevuje ve stanovisku Anto
nína Novotného vůči Titovi. Rudé právo 25. května
jen stručně referovalo, že Novotný zaslal k “70. na
rozeninám presidenta Federální lidové republiky
Jugoslávie Josipa Broze - Tita blahopřejný telegram”.
Novotný, který je tedy i nadále vůči Titovi stro
ze korektní, zřejmě nezapomíná, že Jugoslávie je
nositelem nebezpečných bacilů revizionismu, jenž
pro Novotného režim představuje i nadále smrtelné
nebezpečí.
Bude zajímavé sledovat, zda se Novotný přizpů
sobí časem nové linii s rizikem, které bude pro jeho
režim znamenat, anebo zda podobně jako na poli
destalinizace bude také v tomto směru pokulhávat
za sovětským vzorem.
FEC

Chruščov naráz vstoupil do celého světa. Celá
Afrika se stala předmětem jeho zájmu, celá
Asie, celá Latinská Amerika. Ale tím také so
větská zahraniční politika vstoupila do světa
plného přeměn a vnitřního dynamismu. Aby
si podržela své rozpětí a neztratila půdu pod
nohama, musela se přizpůsobovat svému no
vému okolí. Musela být pružnější, aby se moh
la přizpůsobit nevypočitatelným změnám.

A ještě příznačnější je
jeho poznání, že ve služ
bě komunistického zpra
vodajství byl vlastně cen
zurován dvakrát: neje
nom dohlížiteli na minis
terstvech, ale sebou sa
tným, jak mu to nezbyt
ně ukládala jeho "stra
nická disciplina”.
Komunističtí novináři
se řídí dodnes naukami
sovětského propagandisty Palgunova, který po
ložil základní maxim
"třídního zpravodajství”:
"... každá zpráva mu
sí být agitační a musí
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Českoslovenští noviná
ři jsou si zřejme vědomi,
že to, co se tiskne, jsou
při nejlepším poloprav
dy. V cynickém novinář- '
ském žargonu se říká, že
se "zpráva upeče”.
Směrnice k interpre
taci zpráv a úpravy stá
vající stranické linie jsou
předávány novinářům na
pravidelných
týdeních
nebo čtrnáctideních kon
ferencích s komunistický
mi ideology. Mluvčí vlá
dy jsou úředníci minis
terstva vnitra.
(Pokračování na str. 2)

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

plánovací komisi a vládě. Toto je nejbezprostředněj
ší a, podle mého názoru, hlavní vysvětlení dispro
porce mezi státním plánováním a státní výrobou. Pří
činy dnešní hospodářské krize v Československu jsou
ovšem také způsobeny vnějšími vlivy, jak to ostat
ně přiznávají i vládní prohlášení. Ale vnitřní příčina
je hlavní příčina. V Československu selhalo přede
vším zemědělství a státní rozdělovny.
Obojí odvětví státního hospodářství má společný
handicap: především musí (alespoň na papíře), plnit
státní hospodářský plán. Ale tu končí podobnost. Za
tímco zemědělec vždycky pracoval v družstvu je
nom s nechutí, často neskrývanou, pracovník v rozdělovně je vystaven daleko horšímu pokušení, ale
i většímu problému: jak splnit plán, jak uspokojit
spotřebitele, jak uspokojit sebe.

Výsledek je znám: fronty před potravinářskými
krámy, rozkvět černého obchodu, nedůvěra v měnu
a hospodářskou stabilitu režimu, korupčnictví, absentismus, honička za zbožím trvalejší hodnoty než
státní měna. Zkrátka balkanizace poměrů, jenomže
československá balkanizace je patrně stále ještě lep
ší než socializace Balkánu.

Je to vskutku kašírovaný svět: svět, který žije
v kulise pokrokového světa, ale který přitom kulhá
za nejhoršími stíny nejčernější demokratické reakce.
jun
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Divné dohody
(Pokračování

se str. 1) strany musí vědět, že ne dy je, že všechny zločiny

V zásadě zaručuje
evropským
obyvatelům
beztrestnost za činnost v
OAS, spoluúčast na bez
pečnosti nového státu a
nepřímo také nedotknu
telnost evropského ma
jetku.

OAS za to slíbila za
stavit své teroristické ak
ce, které hrozily zničit
celé alžírské hospodář
ství.
Oranská větev OAS se
v době psaní tohoto ko
mentáře odmítla podří
dit alžírské dohodě, ale
všechno nasvědčovalo to
mu, že je v. úplném roz
kladu.

Účinnost dohody je
však v každém případě
hodně nejistá.

může být nikdy dodrže
na.
Její splnění by zname
nalo, že by Alžírané vy
měnili jednu bídu za
druhou.
Spravedlivější rozděle
ní půdy, která je z vel
ké většiny v držení Evro
panů, je prvním předpo
kladem zdraví nového al
žírského státu. Naciona
lističtí předáci musili v
době podepsání dohody
vědět, že ji nemohou do
držet. A stejně dobře to
věděli delegáti OAS.

a vraždy OAS byly úplně zbytečné, protože
uzavřená dohoda staví
evropské Alžírany přes
ně tam, kde byli, když
zahájili své teroristické
akce.

Políček de Gaulleovi

Alžírská dohoda není
také nijak lichotivá pro
generála de Gaullea< Je
živým důkazem jeho ne
překonaných potíží s
vlastní armádou, neboť
je neuvěřitelné, že by
francouzská armáda ne
byla schopna potlačit OTragikomickým
dů AS v poměrně krátkém
sledkem toho všeho te- čase.

Je daleko pravděpo
dobnější, že de Gaulleovy rozkazy nešly nikdy
dost daleko, protože se
bál, aby se odpor armá
dy neprojevil drasticky v
samotné Francii.
Obě dohody, laoská i
alžírská, jsou dost cha
rakteristické pro dnešní
stav věcí ve světě.
Američané předstírají
uspokojení nad dohodou
v Laosu, ačkoliv vědí, že
ničemu neprospěla. A
vláda v Paříži předstírá
radost nad dohodou v
Alžíru, ačkoliv ví, že je
to pěst v jejím vlastním
obličeji.
-kw-

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon J A 6 9 7 3
byt: J A 6 7 0 1

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.

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

Až co řekne TASS
(Pokračování se str. 1) na podzim, ani jedny no jsou v čs. tisku předsta
Antonín Buzek udává
několik význačných pří
kladů potlačení veledůle
žitých informací v zájmu
stranické linie.

viny nepřinesly o tom
jedinou řádku.
Když pak přišla ofi
cielní zpráva z Moskvy,
že Sovětský svaz zahájil
Potlačené zprávy
opět zkoušení jaderných
Když Sovětský svaz zbraní, byla tato zpráva
Třetí část je ještě provedl řadu pokusů s zadržena na příkaz KSČ
směšnější, protože obě jadernými bombami loni na několik hodin, aby
ÚV KSČ měl čas vydat
instrukce svým propagandistům, jak tuto skuteč
nost "lidu” vysvětlit.

První dvě klausule al
žírského "příměří” jsou
směšné proto, že takových požadavků mohli
kdysi alžírští Evropané
dosáhnout bez jediného
výstřelu.

DAR U J T E

-Naše rovyKÁMEN
A BOLEST,
BOLEST
A
KÁME N

( Uprostřed cesty )
Uprostřed cesty ležel kámen
kámen ležel uprostřed cesty
ležel kámen
uprostřed cesty ležel kámen
Nezapomeň té události
v životě sítnic unavených
Nezapomeň že uprostřed cesty
ležel kámen
kámen ležel uprostřed cesty
uprostřed cesty ležel kámen
Carlos Drummond de Andrade
(Přeložil F. Listopad)
Carlos Drummond de Andrade je jeden z
největších žijících brazilských básníků. Jeho
rozsáhlá tvorba, byť nestejné hodnoty, dovršila
boj proti příliš sentimentálním tradicím bra
zilské poezie; nicméně, v orchestru světově
poezie básníkův hlas zní velmi původně, velmi
brazilsky. Porotci Nobelovy ceny si vněm prý
pilně čtou.
F. L.
Nový život, Řím, květen 1962

LYŽAŘSKÉ POTŘEBY

PADDY PALLIN
201 Castiereagh Street
(mezi Park &iBathurst Streets)
SYDNEY

Telefon

BM 2 6 8 5

Československý tisk
např. vůbec nezazname
nal zprávu, že byl z afric
ké Guineje vypověděn so
větský vyslanec, kterého
nachytaly guinejské úřa
dy při organizaci komu
nistického puče.
S africkými zeměmi je
to prý vůbec potíž. Ač
koli všechny jsou oficiel
ně "osvobozenecké”, jsou
pro zpravodajské účely
přísně rozděleny do ně
kolika skupin. Českoslo
venští čtenáři dodnes ne
vědí, že guinejský Sekou
Touré se rozešel s ko
munisty v nevůli. Na
proti tomu českoslovenští novináři rozšiřovali
ve svých novinách smyš
lené zprávy, že v Kenji
došlo k nové krvavé
lázni.

Stranické tabu
Africký problém je
vůbec velmi choulostivý.
Antonín Buzek prozradil, že zatím co komunistické strany na veřejnost se staví za panafrické snahy, v zákulisí instruují své diplomaty a
novináře, aby nepřímo
pracovali proti panafrikanismu, který by vedl k
úchylce "buržoazního nacionališinu”.
Státy jako je Nigérie,
Sierra, Leone, Libérie atd.

ZE DNE NA DEN

vovány -jako státy, ovlá
dané "imperialistickými
loutkami”.
10. 6. španělská vláda vy — V Alžírsku došlo k pří

Někdy se stane, že ČTK dostane zprávu, se
kterou si neví z ideolo
gických důvodů rady.
Tak tomu bylo např. v
případu indicko - čínské
ho pohraničního konflik
tu, kdy v Praze redakto
ři novin čekali celé dny,
až co řekne moskevská
TASS.

Nadto ještě jsou v
československém
tisku
zachovávána
některá
přísná tabu: není dovo
leno referovat o vnitř
ních sporech v komunis
tických stranách, hlavně
ne o sporech v Komu
nistické straně Sovětské
ho svazu.
A dodnes čekají česko
slovenští čtenáři na se
bemenší zmínku o tom,
že panuje totální ideo
logický bej mezi mos
kevským a pekinským
vedením světového bolševismu.
-tp-

hostila tři osoby, které se
zúčastnily v Mnichově
konference španělských oposičních skupin.
11. 6. Tři laoské frakce se
dohodly na koaliční vládě.
Ministerským předsedou
bude neutralista Souvanná Phouma, jehož strana
bude zastoupena 7 členy.
Komunisté budou mít 4
ministry, pravicová stra
na 5 a nezávislí 3.
13.6. Australský minister
ský předseda skončil po
byt v Británii a odletěl
k dalším hospodářským
pohovorům do Spojených
států.
— Panamský president Roberto Chiari konferoval s
presidentem Kennedym.
14. 6. V Keni i byl pro
puštěn na svobodu člen
teroristické
organizace
Mau Mau “generál Čína”.
15. 6. V Barkeley v jiho
západní Anglii byla otev
řena první britská jader
ná elektrárna.
18.6. Nikita Chruščov při
byl na zájezd do Rumun
ska.
— V kanadských volbách
získala sice nejvíce man
dátů opět Diefenbakerova
vládní strana, ale nebude
mít absolutní většinu.

měří mezi teroristickou
organizací OAS a moslimy. Oranské vedení OAS
s tímto příměřím nesou
hlasí a prozatím pokra
čuje v činnosti.
19.6. Z Berlína došla
zpráva, že komunisté zdvo
jují zeď mezi západním
a východním sektorem.
— Indie
podala
ostrý
protest u čínské komu
nistické vlády, protože
Číňané postavili v Kaš
míru 5 nových vojenských
základen a nadále porušují indické hranice.
— V Itálii byla znárodně
na výroba elektřiny.
— Americký ministr zahra
ničních věcí Rusk zahájil
evropský zájezd návště
vou Francie.
20. 6. V Ghaně byla vyhlá
šena politická amnestie a
bylo propuštěno 152 po
litických vězňů. Vedoucí
oposice Joe Appiah pro
puštěn nebyl.
21. 6. Čínské komunistické
jednotky se prý soustře
ďují na pobřeží proti Formose.
22. 6. Ceny akcií na new
yorské a londýnské burse
podruhé v krátké době
vážně poklesly.

OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
čně

zve

na

veselohru

Miloše

Kareše

RYBA A HOST TŘETÍ DEN
( HOST DO DOMU )
kterou sehraje v sobotu 30. června 1962
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
NORTH MELBOURNE
Režie: A. Rosenfeld
Osoby a obsazení:
Bernášek, továrník - B. Tomeček; Bernášková, je,ho choť - B. Tomečková; Betty, služebná - Mr
Voborská; Píďalka - K. Graf; Heran, účetní - J<.
Průša; Plíšek, manipulant - E. Svoboda; Vrhcáb,'
prokurista - J. Sadílek; Žéňa, úřednice - H. Haberová; Valášek, intendant - J. Cába; Yvonna - I. No
votná; 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, 5 1, 52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.

25. 6. 1962

ČESKOSLOVENSKO
— ÚV KSČ se rozhodl od
ložit jíž jednou odložený
XII. sjezd KSČ z října
1962 na začátek prosin
ce. Důvod:"... dosud pro
bíhají a nejsou skončeny
práce na návrhu základ
ního sjezdového dokumen
tu o výhledech dalšího
rozvoje naší socialistické
společnosti.” Za dnešních
zásobovacích
podmínek
není divu, že se ÚV KSČ
rozhodl odložit “diskusi
pracujících” o “výhledech
socialistické společnosti”
až na podzimní měsíce,
až po žních.
— V Moskvě se konaly
porady předáků komunis
tických stran sovětského
bloku. Československá de
legace byla vedena Anto
nínem Novotným, v dele
gaci byli: ministerský
předseda Viliam Široký a
ministři O. Šimůnek a F.
Krajčír. Novotný byl při
jat v audienci Chruščovem, podobné pocty se
dostalo i československé
parlamentní delegaci. Mos
kevské porady si pochva
lovaly hospodářskou si
tuaci a naplánovaly další
rozvoj obchodních styků
se zeměmi tvrdé valuty.
—Tradiční pražský hudeb
ní festival Pražské jaro
byl zakončen ve Smeta
nově síni. Závěrečný pro
slov přednesl prof. Vác
lav Holzknecht.
— V Praze byl zatčen ra
kouský příslušník maďar
ské národnosti Štefan Johaczy, který byl zaměst
nán rakouskou cestovní
společností jako šofér au
tobusu, který jezdil s ra
kouskými návštěvníky' do
ČSSR. Johaczy se prý do
pustil špionáže. Náhradní
ho šoféra musil zapůjčit
“Čedok”.
— Podle
nepotvrzených
zpráv byla v Praze sou
zena manželka bývalého
ministra vnitra Rudolfa
Baráka. Byla prý odsou
zena na 3 roky žaláře,
protože nehlásila Baráko
vy zločiny, a protože se
prý snažila v blanské to
várně, kde kdysi Barák
pracoval, pohnout dělníky
k protestní akci proti je
ho zatčení.
— Podle ostravské Nové
svobody jsou v něčem li
dé v ČSSR na tom lépe
než američtí milionáři:
mohou si koupit pravé havanské doutníky Palmas
Reales, Romeo y Julietta,
Partagas Perfectos. Vážný
závěr úvahy: “... Tož už
i takhle je na tom našinec
lip než Rockefeller nebo
Morgan. Nic jim nejsou
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platné jejich milióny a
miliardy - na kubo i na
Kubu už jim zbyla jen
chuť...”
— Prostřednictvím bulharských studentů došly další
podrobnosti o májové demonstraci studentů v Praze. Podle nich se konala
nikoli u Máchova pomníku, ale na Václavském
náměstí. A byla prý to
organisace masová, organizovaná tajně jednotlivými fakultami. Hlavní
heslo: “Kuba si, maso ne!”
Studenti byli rozehnáni
policií. Zatýkání začalo
později, až když byly vyvolány fotografie demonstrace, a postižení identifikováni komunistickými
studentskými výbory.
— Londýnský Čechoslovák
přináší další zprávy o
studentských nepokojích.
Došlo prý k nim na jednotlivých fakultách, kde
se českoslovenští studenti
začali bouřit proti výhodám barevných studentů.
Hesla: “Chceme více po
travin”, “Zastavte výhody
barevným”. Počet zatčených studentů se prý odhaduje na sto osob.
— Pěvecký sbor “Ondráš”
z Nového Jičína si vyjednal výměnný zájezd
do Švýcarska se Švýcarským sborem “Unseres
Lied”. Švýcarské minister
stvo zahraničí mu udělalo
čáru přes rozpočet: odmít
lo čs. souboru vstupní
visum.
— V Bratislavě se konala
tisková konference, na
níž mluvčí čs. vlády před
ložil zástupcům tisku no
vé doklady o podvratné
činnosti ing. F. Karmazina
a dr. F. Ďurčanského v
době války.
— 10. června se konala v
Lidicích velká manifestace
v den 20. výročí zkázy Li
di c. K dvacátému výročí
vyšel román J. Škoulové,
Konopkova kniha “Lidice”
a stejnojmenná kniha
manželky amerického renegáta Eleonory Wheelerové.
— Danteovský název mě
la hra pražského rozhlasu
“Zanechte všech nadějí”,
podle níž máme zanechat
všech nadějí. Zpodobněn
je v ní také bývalý protektorátní mnistr dr. Kalfus, který jako jedna ze
ztracených
existencí”
dnes přednáší finanční vě
du na americké universitě.
— Spisovatel - soudničkář
František Němec byl vy
znamenán “za zásluhy o
výstavbu republiky” a
spisovatel - rodokapsář J.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
2. poschodí
6 A Elizabeth St.

Melbourne - City
Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objed-

návky také poštou

Pilař “za vynikající práci”.
— Československý filmový
režizér Pavel Blumenfeld
natáčí výpravný vojenský
film bez kulis “Tam za
lesem”. Námětem je uče
saná verse bitvy o dukel
ský průsmyk, kde čs. ar
mádní sbor utrpěl vinou
sovětského velení těžké
ztráty.
— Ministr spravedlnosti
dr. A. Neumann a sloven
ský povereník spravedl
nosti dr. L. Gešo sjednali
v Budapešti novou právní
dohodu.
— V liblickém Domě vě
deckých pracovníků se ko
nala prazvláštní porada za
účasti zástupců. 20 komu
nistických stran. Konfe
rence jednala o “antikomunismu”.
— Zemědělské noviny si
stěžovaly, že nejsou k dos
tání zubní pasty. Dotazem
zjistily, že “surovin Je
dost, ale v obalech se si
tuace stále zhoršuje.”
Chcete-li pastu, přineste
si putýnku.
— Svět v obrazech zase
přináší žánrový obrázek
z Klatov:"... Od koloniá
lu ke koloniálu, od pro
dejny pekařských výrob
ků k prodejně křížem krá
žem putují spousty zákaz
níků, pátrajících po rohlí
ku i po chlebě. V drtivé
většině případů však mar
ně. Ten, kdo nenakoupil
dopoledne nebo brzy po
poledni, zůstane bez pe
čiva i bez chleba.”
— Ministerský
předseda
Viliam Široký slavil tento
měsíc šedesátku.
— Do Itálie odletěla na
porady stranická delegace,
vedená tajemníkem ÚV
KSČ Vladimírem Kouckým.
— V Karlových Varech se
konal mezinárodní džezo
vý festival. Mezinárodnost: soubory z Polska,
Rumunska, Maďarska a
Východního Německa. Z
čs. orchestrů se účastnily:
Krautgartnerův a Bromův, Studijní skupina tra
dičního džezu a Pražský
dixieland.
Č/FEC

ČTĚTE
EXILOVÝ TISK

K návštěvě východoněmecké vládní delegace v Č S S R

Závěr Ulbrichtovy návštěvy
V minulém čísle Hlasu domova, kde jsme se zabývali návštěvou vý
chodoněmecké vládní delegace v Československu (str. 3 "Družba polab
ských Slovanů”), jsme napsali: "Nikde ve vládních zprávách nenajdete
zmínku o tom, že v Praze šlo především o porady hospodářské, a že patrně
ani českoslovenští ani východoněmečtí komunisté si neměli co vyměnit než
slova soucitu a porozumění v prekérní situaci.” Mýlili jsme se a nemýlili
jsme se. Neměli jsme tehdy po ruce závěrečné komuniké, podepsané jak
československou tak východoněmeckou vládou.
Mýlili jsme se, pro
tože jsme napsali, že ni
kdo se nedozvěděl, že šlo
o porady hlavně hospo
dářské. Závěrečné komu
niké o těchto poradách
mluví.
Nemýlili
jsme
se
ovšem, když jsme napsa
li, že tyto porady byly
odsunuty na vedlejší ko
lej, protože obě strany
si uvědomily, jak málo
mohou takové porady
docílit tam, kde není nic.

"Dosažené výsledky’’
O hospodářských vzta
zích praví prohlášení obezřele a nezávazně je
nom toto:
"Doposud
dosažené
výsledky v hospodářství
obou zemí umožňují roz
voj vyšších forem hos
podářské spolupráce do
konalým využitím mož
ností, které skýtá pře
vaha mezinárodní socia
listické dělby práce.
Obě delegace vyjadřu
jí své uspokojení nad úspěšným prováděním do
hod přijatých stranický
mi delegacemi obou ze
mí v listopadu 1959.

Tyto dohody vedly ke
zvýšení výměny zboží, ke
specializaci u více než
400 výrobků a k rozší
ření výměny výrobního
zboží. Současně došlo k
rozvinutí přímých styků
mezi hlavními projekční
mi a výzkumnými insti-

tucemi a 0ýrobními zá
Bod čtvrtý je pocho
vody obou zemí . .."
pitelně nejslabší. Ani ČSSR ani Východnímu
Další "specializace”
Německu se dosud nepo
Na povrchu je tedy dařilo vybudovat sobě
všechno v nejlepším po stačné zemědělství, které
řádku. Ale vespod není. by stačilo zásobovat v
Východní Německo a Č- dostačující míře domácí
SSR jsou nuceny čím dál potravinářský trh.
tím víc k "specializaci” v
Politické deklarace
rámci Rady vzájemné
hospodářské pomoci, jíž
V politických otázkách
dnes českoslovenští obča se zřejmé jednalo o spo
né vděčí za nesocialistic- lečný taktický postup
ké fronty na potraviny. proti Západnímu Ně
Vládní prohlášení po mecku, neboť:
". . . Delegace Němec
tvrdilo, že obě země bu
dou "dále a hlouběji”: ké demokratické republi
1. rozvíjet dělbu prá ky vyjádřila dík za vel
ce a kooperaci výroby ký příspěvek ČSSR, kte
především v oblasti prů rý poskytuje ve společ
myslu základních suro ném boji proti západovin, strojírenství, chemic německému militarismu a
kého průmyslu, metalur revanšismu a pro zajiš
gie a spotřebního prů tění míru v Německu.
Obě delegace se dohodly
myslu,
na
konkrétních opatře
2. vyjasňovat rozvoj
vzájemných
hospodář ních k dalšímu upevnění
ských styků do roku a prohloubení spoluprá
ce stran a vlád obou stá
1970,
tů v tomto společném
3. zvyšovat vzájemnou
boji . . .”
výměnu zboží nad úro
Zbytečné dodávat, že
veň dlouhodobé obchod
obě
delegace se dohodly
ní dohody na léta 1961 na
nekvalifikované
pos
- 1965,
lušnosti Moskvě a pod
4. usilovat o plné vy
poře jejích politických
užití vhodných možnos
cílů:
tí spolupráce v zeměděl
"Hlavní úkol’’
ství, 5. plánovitě rozšiřovat
"Československá socia
výměnu spotřebního zbo listická republika a Ně
ží lehkého průmyslu, kte mecká demokratická re
rá obohacuje vnitřní trh publika považují za svůj
a vede k zvýšení sério- hlavní úkol všestranně
vosti výroby.
(Pokračování na str. 6.)

Malá šmelina se trestá
Na okraj dnešní zásobovací situace v Česko
slovensku přinesly pražské noviny Večerní Pra
ha 15. května realistický obrázek způsobů, jak
se shání dneska jídlo:
"Statné padesátnici paní Marii nemůžete za
lichotit lépe, než když jí přiznáte její podivu
hodný obchodní talent. Celý život nedělala nic
jiného, než že levněji koupila a o něco dráž
prodala. A celý život jí to vynášelo. Když jí
vzali do národní správy kožešnictví na jedné
rušné pražské třídě, zanevřela málem na svět,
obrátila se tak řečeno k radovánkám velko
města zády a postavila si vilu nedaleko Prahy, v
obci, kam jezdí spousta městských lidí na re
kreaci. Nenápadně omrkla situaci, co by se
dalo dělat, aby její obchodnický talent nele
žel ladem.
A vidí: lidé z města by v neděli rádi sem
tam sehnali hlávku salátu, nějaké to vajíčko,
kousek toho ovoce. Loni přišla velká úroda
třešní. Paní Marie je lacino v městě nakoupila

a za přirážku Pražanům prodala. Když snůška
vajec od jejích pěti slepic nestačila, zajela ob
chodnice do Prahy, přivezla vejce, prodala.
Zvlášť pronikavě se rozkřídlil obchodnický duch
paní Marie letos na jaře.
Před minulou nedělí zajela do Prahy hned
ztána a začala obcházet prodejny. Sehnala
15 kg brambor, půl kopy vajec, pár kilo hově
zího a několik vepřových obalených řízků v
polotovarech a také nějaké ty citróny. S touto
kořistí putovala domů a čekala na lidi z měs
ta. Přišli. Brambory jim dávala po dvou kilech,
vajíčka po deseti kusech, a tak dále, zkrátka
na všem něco trhla. A lidé si v neděli večer
odváželi brambory z Prahy, maso možná kou
pené od řezníka ve své ulici, ale nesené přes
kořeny, takže snad o to mělo lepší chuť. Soud
nému člověku to připadá jako začarovaný kruh.
Obchodnický talent paní Marie jistě nikdo ne
popře a ocení jej náležitě i kontrolní orgány.”
FEC
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Vliv stalinistů na světovou politiku

ČSSR v přímé řeči
TANEC KOLEM VAJEC
Jsou případy, kdy mám opravdu chuť si vyhrnout
rukávy a uštědřit viníkům různých těch nepořádků
“rákoskovou” lekci. Třeba zrovna teď. Hlavně vy z
měst víte, kolik úmorných chvil jste před svátky pro
stáli ve frontách, než jste se dočkali tuctu vajíček. A
na Karlovarsku jsou “odpovědní” lidé, kteří nechají
ležet tisíce vajíček ve vědrech a bednách, místo aby
je odvezli ke spotřebitelům. Den před velikonočními
svátky jsem v drůbežárně ve Dvorech u Karlových
Var našel 12.500 vajec ve třiceti bednách a deseti
vědrech.
Soudružka, která tam pracuje, už si s tím nevěděla
rady. Volala na všechny strany a nakonec i na ok
resní národní výbor. Už vůbec neměla vajíčka kam
dávat. A z Drůbežářských závodů v Lokti pro “po
mlázku” nejeli a nejeli. Teprve po urgenci na ONV
se o věc počal zajímat soudruh Chlán z Lokte, který
odpovídá za pravidelný svoz. Vajíčka sice neodvezl,
ale zato vyhuboval drůbežářce, že prý “vyrábí moc
vajec a že má asi nějaké slepice navíc”! Tentýž den
pak se ve Dvorech objevilo auto Drůbežářských zá
vodů, aby problém “vyřešilo” — přivezlo další prázd
né bedny a zase zmizelo. A vajíčka zůstala na místě - v době, kdy lidé v Plzni, Karlových Varech a dalších
městech kraje čekali ve frontách na vejce!
Pravda, Plzeň, 2. května 1962
BIBLIOGRAFIE S OKÉNKEM
Ve 4. čísle“České literatury” z minulého roku —
— které vyšlo k sedmdesátinám akademika Jana Mukařovského — je také pečlivě uspořádán soupis pra
cí Mukařovského za léta 1952 - 1961. Máme tedy za
chyceno celé, úctyhodné a bohaté životní dílo před
ního českého estetika a literárního teoretika prakticky
ve třech bibliografiích: ve 3. díle Kapitol z české poe
tiky (1948), dále ve sborníku Janu Mukařovskému k
šedesátce (1952) a nyní v “České literatuře” (1961).
To je třeba jen pochválit. Chvály si však nezaslouží
úmyslné “okénko” v posledním soupisu, uspořádaném
Emanuelem Mackem. V pracích Mukařovského z roku
1953 vynechal Macek studii Stalinovy Ekonomické
problémy socialismu a literární věda, která vyšla sho
dou osudu v “České literatuře” (1953 č. 2) a není
ani rozsahem nepatrná ani nedostupná. Ovšem i bi
bliografie má svůj humor: kvartálník “Slovenská li
teratúra” (časopis Slovenské akademie věd) uveřejnil
také v 4. čísle minulého roku bibliografií Mukařov
ského z období 1952 - 1961, a to jen výběrovou. V ní
však zmíněnou studii po právu uvedl. Prostý rozum
a cit pro poctivost ovšem říkají, že nelze v biblio
grafii zamlčovat práce, které byly tak nebo onak
ovlivněny názory překonanými a jsou nebo mohou
být později vystaveny kritice. I bibliografie má svou
morálku: ideál je - úplnost.
Host do domu, květen 1962
STÍŽNOSTI NA NEVYŘÍZENÉ STÍŽNOSTI
Nevím, co si myslil občan B. H., který poslal stíž
nost na ONV Příbram a marně čekal téměř rok na
odpověď ... Občan si stěžoval, že mu nebyla vydá
na odhláška z trvalého pobytu v obci. S takovými
případy se stále setkáváme. A tak vznikají další
stížnosti na nevyřizování stížností. Nechybějí ani
případy, kdy se prostě stížnost nebo žádost utopí
v šuplíku, a nechá-li si to stěžovatel líbit, je jeho
stížnost sprovozena ze světa suchou cestou. Při pro
věrce v Jihočeském kraji se např. loni na podzim
přišlo na to, že zemědělská komise MNV ve Čkyni
nevyřídila žádosti podané v roce 1960 o povoleni
vykácení stromů na nelesní půdě. A stejně tak za
ložila námitky proti rozpisu nákupních úkolů, aniž
je projednala ... Např. při prověrce ONV v Berouně
se ukázalo, že o přijetí písemné stížnosti nebyl vy
rozuměn ani jeden stěžovatel. Bylo by však nespra
vedlivé poukazovat na nedostatky při vyřizování
jen na národní výbory. Máme zkušenosti, že stíž
nosti se dlouhou dobu povalují často na ministerst
vech a ústředních úřadech, a bohužel i některé ok
resní a krajské výbory strany je třeba mnohdy urgo
vat, než konečně oznámí, co se stalo se stížností, kte
rá jim byla postoupena k vyřízení.
Rudé právo, 14. května 1962
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Starý dobrý Chruščov
Opozice je v demokracii vždycky, nebo téměř vždycky "nebezpečná”.
Vláda nikdy neví, co se může stát v příštích volbách a musí vykazovat
alespoň nějaké výsledky tak dlouho, dokud jí opozice šlape na paty. Ne
bezpečí opozice je tedy hybnou pákou, pracující demokracie, a je to proto
"nebezpečí”, které demokracii neohrožuje, ale posiluje.
Je asi v každém demokratu, že hledá opozici všude, tedy i tam, kde
vlastně neexistuje. Taková imaginární opozice pak může být někdy opravdu
nebezpečná. Západní političtí komentátoři např. vysvětlují s pomocí takové
imaginární opozice nejzáhadnější kličky sovětské politiky.
To znamená, že by v
Proti takto zvelebené
SSSR proti Chruščovovu postavě dobráka Chrušrežimu nebyla vůbec žád čova staví opozici kru
ná opozice.
tých stalinistů. Vhodnou
manipulací obou těchto
Nepřátelé diktátorů
faktorů pak vysvětlují
Komunistický diktátor
všechny kejkle sovětské
má mnoho nepřátel.
politiky.
Uvnitř privilegované
Chruščov se jede do
třídy má nepřátele mezi
Vídně
dohodnout s Kenlidmi, které nechal za
sebou na cestě na vrcho nedym, Chruščov usiluje
lek a před nimiž dal při o neutrální Laos a Chruš
rozdělování
vlivných čov vidí nevyhnutelnost
míst přednost jiným. Má nějaké dohody se Zápa
také nepřátele mezi lid dem.
Pařížskou konferenci
mi, kteří nesouhlasí s je
však
rozbili stalinisti, staho politikou a s jeho inlinisti
zkoušeli nukleární
terpretací "svatých pí
bomby a stalinisti vyvo
sem” Marxe a Lenina.
lali všechny berlínské
A diktátor má přiro
krize.
zeně vždycky dost ne
Chruščov jim v těch
přátel v národě, jemuž
chvílích prostě nemohl
tancuje na břiše, a které
odolat.
mu ve jménu své moci
Jednou ty, jednou já
a ideologie upírá mož
nost žít svobodně.
Taková interpretace je
O tom, že by nebylo ovšem nelogický a vyso
opozice proti Chruščo ce nebezpečný blud.
vovu režimu, tedy nemů
Nebezpečný proto, že
že být řeči. Nepřátelé vzbuzuje tendenci k útvoří opozicí. Jde však stupkům, aby se posílila
o to, jak velká je ta opo Chruščovova vnitřní pozice, má-li vůbec nějaký
vliv, a jestliže ano, jak
velký.

Věc taktiky

Dnes je poměrný klid,
a západní komentáře vi
dí Chruščova pevně v
sedle. Ale příští berlínská
krize (nemůže být pří
liš vzdálena), bude no
vým signálem k speku
zice. Nelogický proto, že lacím o tlaku stalinistů.
není možné, aby byl v
Pravda ovšem je, že už
Kremlu jeden týden na je Chruščov dávno v sed
vrchu Chruščov a druhý le a že je v něm podle
jeho stalinští odpůrci.
všech známek perma
Na jaře 1960 rozbil nentně.
Chruščov pařížskou kon
Střídání kritických pe
ferenci. Viněn byl Mali- riod s dobou poměrného
novský, kterého tam prý klidu nepřišlo s Chruščoposlali stalinisti.
vem, je to stárá komu
Nedlouho nato však nistická taktika: Vyvolat
jel Chruščov do Vídně krizi, snažit se z ní vy
jednat s Kennedym, čili, těžit, co se dá, ale potom
stalinisti byli znovu v přejít k smířlivějšímu tó
bryndě. O tři měsíce poz nu, který má na Západě
vzbudit
pocit
ději začaly Sověty zkou znovu
šet jaderné pumy, a zno klamného bezpečí a při
vu byli viněni stalinisti, pravit vhodné podmínky
kteří k tomu hodného k dalšímu úderu.
Chruščova donutili.
Věc okolností
Za nějakých osm tý
dnů byla Stalinova mu
Tlak, který přitom na
mie vykopnuta z Lenino Chruščova působí, nemá
va mausolea, což prý mě nic společného s úklad
lo zase znamenat, že nými stalinisty. Chruščov
jsou stalinisti na bez je zajatcem vlastního
hlavém ústupu.
kulhajícího hospodářství
Kolotoč "jednou ty a a touhy obyvatel SSSR
jednou já” mezi Chruš- po vyšší životní úrovni.
čovem a "stalinistickou To si často vynutí perio
opozicí” by se tak mohl dy klidu.
opakovat do nekonečna. (Pokračování na str. 6.)

K 20. VÝROČÍ LIDIC

Zlí Dětřiši a
hodný Fridolín

Paní Eleonor Rooseveltova učinila k letošnímu dvacátému výročí vy
hlazení Lidic nacisty zvláštní prohlášení pro vysílání Hlasu Ameriky do
Část západních komen Československa. Bylo vysíláno v neděli 10. června 1962:
Jako každý jiný Ame zemí, a zeměpisné jméno československého původu,
tátorů kreslí Chruščova
kde jeden z nich, bývalý
jako komunistu nové do ričan, můj manžel Frank- místa že bylo formálně starosta Chicaga, položil
lin Daleno Roosevelt byl zrušeno.
by, který je spokojen s hluboce rozhořčen a dojat,
I lidičtí mrtví byli zne- svůj život, aby zachránil
tím, co Sovětský svaz do když jsme právě před dva svěceni a pomníky na je mého manžela, a kde jiný
zastává
sáhl, nepřeje si další vý ceti lety slyšeli zprávu o jich hrobech pokáceny. V Čechoameričan
dnes nejvyšší státní úřad
Lidicích.
té
době
panovalo
přesvěd

voj a vede své národy
Na tomto malém a ne čení, že nacisté podezří jako guvernér.
pomalu a opatrně k stále známém hornickém měs vali obyvatele Lidic, že
Asi v témže čase naši
mírnějším formám ko tečku v Československu, podporovali českosloven mexičtí sousedé na jihu
munismu, které jednou které na sebe strhlo svě ské vlastence, kteří odváž změnili jméno města San
ným způsobem zavraždili Geronimo, které leží ne
musí vyústit v něčem tovou pozornost právě v nacistického generála po daleko hlavního města
den, kdy bylo úplně vy
hodně podobném demo hlazeno, byl spáchán je licie a říšského protektora Mexika, na Lidice, také
kracii.
den z nej hroznějších zlo v Čechách a na Moravě proto, aby uctili ženy a
muže, kteří byli zabiti v
Reinharda Heydricha.
Chruščov, říkají tito činů lidských dějin.
onom vzdáleném městeč
Avšak
pravda
byla
zná

Desátého
června
1942
se
odborníci, je "náš člo
celý vzdělaný svět zděsil ma daleko později, teprve ku. A řada dalších zemí
věk v Moskvě” nebo ale toho, že ve dvacátém sto když po válce vláda Spo ve svobodném světě násle
spoň nejmenší zlo, jaké letí je možno celé městeč jených států uveřejnila dovala tohoto příkladu.
Ovšem upřímně lituje
ko v srdci Evropy vyma tajné nacistické doklady,
si tam můžeme přát.

NA

CESTU?

LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND TOURIST BUREAU
138. ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

zat z mapy. Všichni dospě
lí muži byli zabiti bez ohledu na věk. Všechny
ženy byly odvezeny do
koncentračního tábora v
Ravensbruecku, kde mno
hé z nich zemřely. Všech
ny děti byly odvlečeny,
odvezeny do Polska a vět
šinou také zahynuly patr
ně v koncentračních tábo
rech.
V úředním oznámení té
hož dne nacisté doznali,
že všechny domy v mě
stečku, včetně starého
kostela, byly srovnány se

z nichž vyšlo najevo, že
městečko bylo vybráno
docela libovolně a že ne
mělo pražádnou spojitost
s československými para
šutisty, kteří přiletěli z
Velké Británie, aby zabili
Heydricha na pražské ulici.
V novém světě byla
rychle vzdána pocta nevin
ným mučedníkům z Lidic.
12. července 1942 založili
jsme nové Lidice poblíž
města Joliettville ve státě
Illinois, kde sídlí mnoho
tisíc amerických občanů

me, že význam Lidic je
dnes v Československu
oficiálně překrucován.
Domníváme se totiž, my
Američané, že Lidice, stej
ně jako Coventry, jako
Anne Franková, jako Os
větim a jako Katyn, by
měly zůstat trvalou při
pomínkou ponížení, které
přináší lidská nenávist a
touha po moci.
Lidice musí být výstra
hou pro nás, že lidstvo
musí žít v míru a že by
nepřečkalo novou válku.
VoA

HLAS DOMOVA
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Miroslav Rašín: Uhlem na oblohu.

Universum Press, New York, 1961

Psáno dvojím uhlem (no papír)
Ten první uhel je útočný a výrazný, protože autor smí: "... v ranních
a večerních červáncích vidět denní a nekonečné obnovování života, krásy,
naděje a víry — a nikdo mne nemůže přinutit, abych v červáncích viděl
prorocké rudé svítání na Východě, jehož barva pochází od krve, která
kane s dialektického křiváku materialistické smrti.” Ale není to ten správný
uhel, který je třeba pro Rašínův jihoamerický pastel dojmů a nálad. Však
ten pravý uhel, který skutečně zapůsobí na čtenáře, je jiného ražení a jiné
měkkosti: "... Kopce byly modré, liány modrozelené, tráva na svahu svěží,
svěží, svěží! — několik obrovitých stromů pokryto rudopomerančovými
květy, několik keřů fialových, několik růžových — na svazích pralesa roz
hozeno několik stříbrolistých stromů, skupina žlutě kvetoucích akácií. Po
tok cvrnkal o kamení, šuměl, zurčel až zvonil. Najednou až na pavlač,
když ustalo mžení a prosvitlo slunce, zdola z hluboka zdola mořská pláž
zasvítila tříštící se pěnou vln — i hukot bylo slyšet. Myslil jsem, že jsem
v parku sám ....’’
Věru bychom si někdy toři cpou tolik dopředu den otiskli (Slast Dolce
přáli, aby se naši pro se svým bolavým nebo far niente - Bonde). A
zaikové zase oddali pros bolestínským já. Elstne- byl v tom čapkovský
té rozkoši popisu a zážit rovo "Tango Argentino” duch, čapkovské pozoro
ku, aniž by nám na kaž (a byl to spěšný a jenom vání i čapkovské vyznání
dé druhé stránce zdů komerčně dělaný cesto- kounáležitosti s
těmi
razňovali, jak jsou rádi, pejsek), byl šlágr. Dal drobnými pasažéry jiho
že nejsou v komunismu, nám možná zkreslený americké tramvaje.
a jak při pohledu na obrázek Jižní Ameriky,
Ale nedá se zakrýt, že
vodstvo Iguazú teskně ale byl to obrázek.
"Uhlem na oblohu” je
vzpomínají na předkoRašínova sbírka nám dílko nevyvážné. Impre
nedá ani takovou prcha sivní pasáž stíhá pasáž
munistickou Nežárku.
Rašinův soubor fejton- vou perspektivu. Pocho rétorickou, vtip je pohř
ků z Jižní Ameriky je pitelně: je to psáno na ben pedantským výkla
pln těchto nesmiřitelných oblohu. Jenom nechápu, dem. Sklon k dramatizaci
rozporů. Je to takové proč autor, který žije lé svádí k humbuku:
procítěné, je to vzděla ta v Jižní Americe, se
"Favela (u nás se to
né, je to správně politic stále babrá v minulosti, mu říká slum) je před
ky zaměřené (hlavně do místo aby dal čtenářům mět hrůzy pro cizince tu
minulosti), a hlavně to to, co bychom se rádi ristického. Favela je před
mu chybí to hlavní: od- dozvěděli: jaká je ta Již mět studu pro domo
poutanost, bezprostřed ní Amerika, proč je ta rodého Brazilce, hlavně
nost, a ta nezbytná leh ková. Chtěli bychom ně pro Brazilce carioca. Fa
kost, která z knížky pouč co psát do písku.
vela je vhodný předmět
Není pochyb, že Ra- orátorských marathonů v
né a nabádavé udělá
šín umí napsat pádný a době předvolební. Faveknížku fejtonů.
Opravdu nevím, proč patřičný fejton. V minu la je problém, říká so
se tolik naši exiloví au- lém čísle HD jsme je- ciolog, lékař, právník,

KOUPÁNÍ U KLOBOUKU
Karel

Poláček

My, kteří spolu mluvíme, chodíme se koupat do
Kalhot nebo ke Klobouku. Cizinci se táží, odkud ta
to jména svůj původ vzala? Odpovídám, že tato jmé
na pocházejí od nepaměti. Poněvadž všichni hoši,
co se chtějí koupat, musejí se nejdříve svléknout do
naha a pak v náručí si přenést všechny šaty na dru
hou stranu. Poněvadž tam je vysoký břeh a není
tolik kopřiv a všelijakého roští jako na první straně.
Před dávnými léty se přihodilo, že jeden kluk při
přenášení upustil kalhoty. On o tom nevěděl a kal
hoty mu uplavaly. On se nazývá Rudla Venclíků.
Dneska už je velký chasník, vyučil se nožířství a
prodává kudly o jarmarku. Pročež to místo se na
zývá U kalhot.
Zrovna to samé se stalo Honzovi Pivcovýmu, ale
na jiném místě. Tomu při přenášení šatů uplaval
klobouk. Honza Pivců jest už ženatý, má výrobu
sodovky a prodává karbid. Pročež to místo se na
zývá U klobouku... U klobouku je krásně. Jsou
tam vrbičky a na nich rostou věšáky, co na ně vě
šíme šatstvo. Kdo má plavky, ten si oblékne plavky.
Já mám taky plavky, červeně a bíle štráfkované.
Kdo má plavky, ten si oblékne plavky, Zilvar z chu
dobince nemá plavky, pročež se koupá jenom tak.
Ale s jásotem se vrháme do vody.
Tak jsme se tuhle šli koupat ke Klobouku, byli
jsme čtyři. Já, Bejval Antonín, Éda Kemlink a Zil
var z chudobince. Když jsme šli a bylo horko, tak
se mezi nás připletl malý chlapec jménem Venda
Štěpánků, že jako taky půjde s námi. My jsme byli
neradi, protože je malý chlapec, a kdyby se mu ně
co stalo, na kom to bude? Na nás! Pročež Bejval na
něho křikl: “Jedeš!”, a já jsem taky na něho křikl:
“Jedeš” a všichni jsme na něho křičeli: “Jedeš!”,
ale on nešel pryč, ale pořád šel s námi. A pořád
říkal: “Já taky, já taky.” Tak už jsme nic neříkali,
ale mluvili jsme spolu. A bylo nás teda pět.
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stavitel, policajt. Favela
je ostuda, rozhořčuje se
k rozhořčení vždy a stá
le pohotový žurnalista.
Favela je. Tečka.”

Je to dramatický a na
dějný úvod k stati o čtvr
tích brazilské chudiny.
Ale jak končí? Všechno,
co autor dovede říci na
konec, je otřelý bonmot:
"Nezapomeň, že za
tím, co zveme sociálním,
je LIDSTVÍ !” Dokonce
tak, jak je to tady, vel
kým písmem.
Ale přitom jsou jiho
americké motivy v Rašínově knížce ještě nejlá
kavější. Oddíl nazvaný
"Jsem zoon politikon” je
nejen nudný, ale přímo
dětinský.
Konec jednoho z člán
ků' (to už nejsou fejtony): "Happy New Year
"1984” on the "Animal
Farm” in the "Brave
New World”! ”.
A hned poté zazní ja
ko motto úvahy o "Polosilácích” lidová písnička
v novém zabarveni:
"Tluče Fidel Castro /
tluče na buben . . .” Kdo
za toto je zodpověden,
nedozrál. A to nemluvím
o poslední části "De re
bus pluribus”. Tam už
jsou v jednom mlýně dekadenti, slavný španěl
ský malíř, úvaha o spra-

Když jsme přicházeli k továrně, tak se k nám,
jakoby nic, přidal Čeněk Jirsák. Dělal, jako by se
k nám nic nepřidal, ale my všichni jsme viděli, že
se přidal. Já jsem se ho otázal: “Co dolejzáš, Krako
noši?” On odpověděl, že nedolejzá a že není žádný
Krakonoš. Tak jsem se ho prudce otázal: “Kam te
da jdeš?” On odpověděl, že se jde koupat ke Klo
bouku. “Hahá!”, pravil jsem silným hlasem, my se
jdeme koupat ke Klobouku, a ne ty!” “Však já se
jdu sám koupat ke Klobouku”, pravil Jirsák a pří
šerně se šklebil. “My jsme si to vymyslili”, pravil
jsem. “Já jsem si to taky vymyslil”, pravil on. “Nech
ho”, pravil Bejval Antonín, “když jde sám, ať si
jde sám, ale s námi nepůjde. A nebav se s ním.”
Tak jsem se s ním nebavil, ale schválně jsem
dával pozor, jestli půjde sám nebo s námi. On dě
lal, jako když jde sám, ale já jsem poznal, že jde
s námi, ačkoli dělal jako že ne, s nikým nemluvil
a silně si pískal. Když se jde ke Klobouku, tak se
jde kolem vysoké stráně, na které rostou lísky, a
my na podzim chodíme na oříšky a máme jich plné
kapsy. A dole jest trať místní dráhy.
Jirsák, který kráčel před námi, najednou se zasta
vil a zvolal: “Že skočím se stráně dolů!” On je to
tiž hrdý a rád se vytahuje. Pravil jsem, ať nedělá
ze sebe vejtahu, že stejně neskočí, to bych se vsadil.
On pravil, to se uvidí, rychle vylezl nahoru, a když
byl nahoře, zvolal: “Pozor!” a rozpřáhl ruce. My se
dívali. “Neskákej, ty vole!” zařval jsem, “nebo si
polámeš všechny hnáty!” — “Pozor!” zvolal po dru
hé, “jeden, dva a jednou jsou - tři!” Pak se pokři
žoval a rozběhl se. Zamhouřil jsem oči, abych to ne
viděl. Když jsem oči otevřel, byl už dole. Nic se mu
nestalo, jenom koleno si trochu odřel. Všichni jsme
si oddychli a začali s ním mluvit.
“Proč ses předtím pokřižoval?” tázal jsem se ho.
“To se musí”, pravil Čeněk Jirsák, “aby mne při
tom chránil anděl strážný a ode všeho zlého mne
odtáhl”, “Máš smrtelný hřích”, pravil jsem. “Jaký
smrtelný hřích, ty blůmo?” otázal se. Pravil jsem:
“Protože kdo skáče se stráně na trať, tak je to opo
vážlivé spoléhání na milost boží”. On se lekl, že uvalil na sebe tak těžký hřích, ale pak pravil: “Ne

LES
Jaroslav

Seifert

Kamení města šlapu rád,
tvrdé už se mi nezdá.
Každého jinam vede snad
na nebi jeho hvězda.
Lesníkem také chtěl jsem být,
počítat kubíky dřeva,
les křížem krážem prochodit
a čekat na tetřeva.
Srnečky hlídat na louce
a měřit smrky, duby,
mít sojčí pero v klobouce
a znak s kančími zuby.
Po mechu bych se procházel
a v zimě krmil laně.
I pro psa už jsem jméno měl —
však zapomněl jsem na ně.
Veverky, bílé pod bříšky,
jež hnízdí mezi ptáky,
mám dodnes rád. A oříšky,
ty míval jsem rád taky.
Dýchal bych vůni pryskyřic,
i houby voněly by.
Řekněte, co je v světě víc,
než najít pěkné hřiby !

Co ze všeho dnes zbylo mi,
z těch snů šťastného lovce?
Chodím dnes také pod stromy,
ale jen ve Stromovce.
Kamení města šlapu rád,
tvrdé už se mi nezdá.
Každého jinam vede snad
na nebi jeho hvězda.
vedlnosti a úvaha o Že
ně, která vrcholí kulha
vou parafrází Ortenovy
Sedmé elegie z péra au tora. K celé neorganické
změti jsou ještě přidány
poznámky, kdyby něko
mu nebylo něco jasno.

Vrcholí vykleštěnou ver
sí Ortenovy Sedmé ele
gie, zkrácené o pouhých
27 veršů, aby se to vešlo
na poslední stránku.
To všechno psáno na
oblohu. Pro pozemšťana
to není.
jun

mám hřích, protože opovážlivé spoléhání na mi
lost boží jsme v nábožce ještě neměli.”
“Hahá”, pravil jsem velmi silně, “náhodou jsme
měli, pan káťa nám o tom vypravoval”. — “Kdy?”
tázal se Čeněk Jirsák. “Minulý týden ve středu”,
pravil jsem, “tadyhle Tonda je svědek”. Bejval pra
vil, že je svědek, Éda Kemlink taky pravil, že je
svědek.
“Ve středu jsem chyběl”, pravil Čeněk Jirsák.
“a tak jsem nanejvýš zhřešil nevědomostí. To je leh
ký hřích a spraví se to jedním otčenášem a jedním
zdrávasem.” “Jo, pěkně”, pravil jsem, “pohané také
hřeší nevědomosti a je jim to houby platné. Všichni
přijdou do pekla, a když se budou vymouvat, že ne
poznali světlo pravé víry, tak jim pánbůh řekne:
Tak jste se měli starat, vy troubové, a šup. s vámi
do pekla!”
Čeněk Jirsák mlčel a už neříkal nic a hodnou
chvíli přemýšlel, co by řekl, aby nebylo vidět, že
jsem ho pořádně převezl. Potom pravil hrdě: “To
nebylo žádné spoléhání na milost boží, ale sportov
ní výkon!” Mně se to nelíbilo, že je tak hrdý, a pra
vil jsem: “Náhodou to bylo opovážlivé spoléhání na
milost boží, to bych se chtěl vsadit!” “Tak se vsaď !”
pravil Čeněk Jirsák. “Vsadím se, oč chceš!”, pravil
jsem. Čeněk Jirsák pravil, že by pak všichni spor
tovci přišli do pekla, kdyby to byla pravda, jak jsem
povídal. Přišli by tam sprintéři, těžká i lehká atle
tika, volejbal i házená, plavci a závodníci, cyklisti
a automobilisti, vzpěrači těžkých břemen, ba i fotr
balisti. Ba i sám velebný pán by podle toho musil
přijít k věčnému zatracení, protože je o něm zná
mo, že když byl majstrem, tak hrával za seminářskou
jedenáctku proti Strahovákům a jako brankář obě
tavě hájil svatyni.
“To by pak peklo bylo plné a nebylo by v něm
k hnutí”, pravil Čeněk Jirsák. “To je mně fuk”, pra
vil jsem já. Tak jsme mluvili a hádali se cestou, jat
jsme šli přes louku, a pořád jsme o tom rozmlou
vali, až jsme přišli ke Klobouku. Bejval Antonín
pravil, ať už toho necháme, že jsmé oba volové. Tak
jsme toho nechali.
Z knihy "Bylo nás pět"

HLAS DOMOVA
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DVACÁTÝ ČERVENEC
J u n i u s
jenskému puči. Olbricht odeslal osudný rozkaz k
(Pokračování)
Keitel se Stauffenbergem přišli na velitelskou kon Valkýře, spiklenci konečně vojensky obsadili budovu
ferenci pozdě. Generál Heusinger byl právě uprostřed na Bendlerstrasse a spojili se s plukovníkem Hostrategického rozboru válečné situace na východní fackerem, jejich spojkou s klíčovými veliteli na zá
frontě. Stauffenberg postavil potom co nejblíže k Hit padní frontě. Velitel pařížské posádky, generál von
lerovi aktovku s bombou - pod těžký dubový stůl, Stuelpnagel, dokonce vydal rozkaz zajistit všechny
na kterém byly rozloženy štábní mapy. Po dvou, třech příslušníky gestapa a SS ve svém okrsku. Zatýkání
minutách v místnosti se šeptem omluvil svému sou SS-manů a gestapáků začalo i na jiných zemských
sedovi, že musí jít telefonovat, a opustil rychle kon velitelstvích, např. ve Vídni a v Praze. Ale vrchní
ferenční sál. Muž, který změnil na jistou dobu svě velitel na západě, maršál von Kluge, váhal právě
tové dějiny, byl plukovník Brandt. Jak se nakláněl tak jako jiní generálové.
V Berlíně samém dva muži odsoudili puč k zá
nad vojenskou mapu, stála mu Stauffenbergova ak
tovka v cestě. Zcela bezmyšlenkovitě ji nohou po- niku. Jeden z nich byl generál Fromm, velitel
šoupl, tak že mezi ní a Hitlerem se octla těžká du všeho záložního vojska, druhý neznámý a nevýznačbová přepážka, která podpírala mapový stůl. Brandt ný major, který v daném okamžiku velel berlínské
mu strážnímu praporu. Jeho jméno je Remer. Když
zaplatil tento bezděčný pohyb svým životem.
se Stauffenbebrg vrátil z Rastenburgu, objevil se ko
Heusinger právě dokončoval svoji zprávu a Kei- nečné na berlínském středisku generál Beck. Fromm
tel se ohlížel po Stauffenbergovi, který měl před zatím ještě netušil, že k převratu došlo, ačkoli o
nést svůj referát jako další. Heusinger uzavíral svoji spiklencích hodně věděl. Stauffenberg byl přece je
zprávu: “Sovětské předvoje jsou již jihozápadně od ho náčelníkem štábu. Generál Olbricht teď zašel
Dunaburgu. Jestliže nebude okamžitě naše armádní do Frommovy kanceláře a informoval ho o tom, že
skupina na peipuském jezeře stažena, katastrofa .. ’ puč se rozjel a že Hitler je mrtev. Fromm odmítl
Byla to katastrofa. Stauffenbergova bomba vybuchla, uvěřit. Spojil se telefonicky s Keitelem v Rasten
demolovala síň a tlak vzduchu vymrštil některé z burgu, který mu potvrdil, že Hitler byl jenom lehce
účastníků konference otevřenými okny. V troskách zraněn. Olbricht této rozmluvě nezabránil, protože
místnosti byl na místě mrtev těsnopisec Berger, ge si myslel, že linka je dosud Fellgiebelem přerušena.
nerálové Korten a Schmudt a plukovník Brandt byli Jiný telefonický rozhovor pak oloupil spiklence o
smrtelně zraněni. Hitler byl v polospálené uniformě, jakoukoli vojenskou pomoc, bez níž nemohli puč
s protrženými ušními bubínky a s menšími zraněními, provést.
vyvlečen z velitelské budovy Keítelem, který vypadal,
Olbricht povolal na Bendlerstrasse majora Remejako by prošel lesním požárem.
ra, kterému nařídil, aby jeho batalion obsadil stra
Stauffenberg viděl explosi zvenčí. Rychle se roz tegické body v Berlíně, a aby on sám zatkl Josepha
loučil s generálem Fellgiebelem, jehož úkolem teď Goebbelse, který byl nejvyšším nacistou, který byl
bylo přerušit telefoní spojení s Berlínem, vskočil právě přítomen v Berlíně. Remer uposlechl bez rep
do čekajícího auta a rychle vyjel z velitelství. V prv tání. Goebbels však věděl, jak působit na lidi. Když
ního kontrolního bodu použil triku. Před důstoj Remer prohlásil, že Hitler je mrtev, spojil se Goeb
níkem, který měl službu, zavolal naoko velitelství, bels okamžitě s Rastenburgem a vyžádal si Hitlera.
a než měl esesák možnost zkontrolovat správnost Hitler nařídil Remerovi zlikvidovat berlínský puč.
konverzace, Stauffenberg ho přesvědčil, že právě
(Pokračování příště)
dostal povolení k odjezdu. Na třetím kontrolním bo
du už byla stráž opatrnější a sama telefonovala ve
litelství o povolení Stauffenbergova průjezdu. Ve
litel velitelství, kapitán von Moellendorff, povolení
dal.
— 17. května zemřel náhle v Manitobě měl hlavní
Cestou z Wolfsschanze na letiště demontoval Stauf- v Madridu bývalý čs. vy projev čs. novinář Lubor
fenbergův pobočník Haeften rezervní bombu, která slanec ve Španělsku dr. Z. Zink. Námět: Nedokonče
byla celou dobu v autě. Na letišti čekalo Stauffen- Formánek. Po obřadech, ná revoluce.
bergovo letadlo. Ještě nebyl vyhlášen poplach a které vykonal páter Šimon — Odborník v oboru do
Stauffenberg nerušeně odletěl. V příštích třech ho- Zuska, byl pohřben na mácí výroby vína H. J.
dinách byl v Berlíně promrhán celý účel atentátu. britském hřbitově v Mad Růžička sestavil anglický
Zatímco byl Stauffenberg v letadle, generál Fell- ridu. Francův režim po “Almanach výrobců vína"
giebel v Rastenbugu skutečně přerušil spojení s Ber nechal dr. Formánkovi i s mnoha technickými po
línem. Ještě před tím kolem jedné odpoledne za po jeho resignaci většinu kyny.
telefonoval spiklencům na Bendlerstrasse. že aten výhod diplomatického zá— Josef Josten měl před
tát byl proveden. Spojení však bylo špatné a Fell- stupce cizí země.
nášku na kongresu brit
giebel sám, mohl mluvit jen v náznacích, takže spik — Na slavnostním večeru ských karikaturistů. V
lenecké cetrum nebylo jisto, zda se má v převratu na paměť gen. M. R. Šte- předvečer kongresu vysí
pokračovat. Tak jako tak ani Beck, titulární hlava fánika v Torontě promlu lala Jihoanglická televise
spiknutí a říšský kancléř in spe, ani designovaný vo vil dr. Josef Lettrich.
rozhovor s J. Jostenem o
jenský velitel spiknutí maršál von Witzleben se ješ — Ve Švýcarsku zemřel významu politické karika
tě do Bendlerstrasse nedostavili. Generál Olbricht čs. úspěšný podnikatel tury v současné době.
nejvyšší důstojník přítomný na Bendlerstrasse vzal Ladislav Kaufman, který — Na obědě dávaném na
sice rozkaz k Operaci Valkýra z pancéřové schránky dříve působil na Kubě.
počest pozvaných hostí na
ale jeho vyslání zdržel až do příchodu Stauffes- — Redaktor elevelandské- sjezd francouzské křesťan
berga. V rozhodujících prvních hodinách převratu ho -Nového světa Václav sko - demokratické strany
nebylo vykonáno nic.
Hyvnář dostal na návh (MRP) v Dijonu, promlu
Stauffenberg přistál v Berlině ve tři čtvrtě na gen. Juliena Flipo vyzna- vil jménem, zahraničních
čtyři. Zavolal na Bendlerstrasse rovnou z letiště, menání -Pour le Mérite delegací Edmund Řehák.
potvrdil spiklencům, že Hitler je mrtev a závodní de National Francais.
Mluvil hlavně o boji ná
rychlostí jel autem k berlínské centrále spiknutí. — Na shromáždění Ka- rodů za Železnou oponou
S jeho příchodem se teprve rozběhly rozkazy k vo- nadské obchodní komoryza svobodu.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

6 A ELIZABETH STREET, MELBOURNE, C. 1
obstará vše pro Vaše cesty do zámoří
nebo po Austrálii
LODÍ I LETADLEM

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

Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným
LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?
Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
TÉŽ PENÍZE JIM MŮŽEME ZA VÁS POSLAT
Vyžádejte si náš ceník.

25.6.1962

Starý dobrý Chruščov
(Pokračování se str. 4 )
Na druhé straně na ně
ho působí vlivy celého
komunistického
bloku,
jehož vedení nechce pusstit z ruky. To si někdy
žádá údobí tvrdé poli
tiky.
Je proto více než prav
děpodobné, že je střídání
komunistické útočnosti a
umírněnosti jednak věcí
taktiky, jednak otázkou
přirozených tlaků uvnitř
komunistického impéria.

Teorie o starém dob
rém Chruščovovi, který
je v neustálém zápase se
stalinistickými extrémis
ty, se zdá ve světle sku
tečných událostí úplně
nesmyslná.
Pokud se týká nepo
piratelného sporu s ko
munistickými ideology v
Pekingu, nejde o roz
dílnost cílů. Jde o rozdíl
né prostředky, jimiž má
být dosaženo téhož cíle.
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NAJÍTE SE, NA MOU VĚRU,
NEJLÉPE JEN

U

ŠTEINDLER Ů

Kontinentální restaurace
roh Campbell & Bourke Sts.
TAYLOR SQUARE — SYDNEY
Otevřeno 11 am — 2.30 pm,
4.30 — 8.30 pm

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

ULBRICHTOVA NÁVŠTĚVA
(Pokračování se str. 3) společenství
podporovat boj za pro
sazení návrhů Sovětské
ho svazu na všeobecné a
úplné odzbrojení pod účinnou mezinárodní kon
trolou . . .”
Obě komunistické stra
ny se pak znovu přimlou
vají za "vytvoření pásma
bez atomových zbraní ve
střední Evropě”, "zame
zení dalšího - rozšiřování
jaderných zbraní” a "uzavření paktu o neútočení mezi zeměmi Seve
roatlantického obranného

a zeměmi
Varšavského paktu”.
A nakonec zase dobré
slovo přímluvy v pozapomenuté otázce rozdělené
ho Berlína:
"Pro zachování míru
a bezpečnosti v Evropě
má rozhodující význam
odstranění
pozůstatků
druhé světové války uzavřením mírové smlou
vy s Německem a pře
měnou Západního Berlí
na v demilitarizované
svobodné město . . .”
FEP

— V “Parku české kultu
ry” v Clevelandu byl od
halen pomník T. G. Ma
saryka, dílo sochaře J. F.
Jiroucha. Projevy měl Ch.
A. Vaník, dr. F. Schwarzenberg a V. Vrázová.
— Prof. V. Hlavatý před
nášel v Seattle, Wash. a
na universitě v Santa Bar
bara v Kalifornii o re
lativitě.
— Bývalý duchovní správ
ce tábora v Ludwigsburgu
páter Jaroslav Tománek
oslavil v USA 25. výročí
vysvěcení na kněze.
— Bývalý člen pražského
Městského divadla Karel
Hradilák hrál v televisních seriálech “US Route
66” a “Surfside” v Los
Angeles.
— Rolf Wanka hraje v
mnichovské Komedii ve
hře “Roztomilý pán”.
— Na valné hromadě Spol

ku čs. žen v Londýně by
la zvolena předsedkyní
opět A. Lokayová.
— Syn bývalého ministra
výživy Václav Majer ml.,
studující na universitě v
Marylandu, byl poctěn
cenou americké letecké
asociace za projekt “Po
kusná ohebná křídla”. Od
borníci pokádají projekt
za vynikající. Cenu mu
předal gen. Trudeau.
— Sokolský pracovník Jan
Waldauf vyprávěl na torontské televisi o čs. při
stěhovalcích do Kanady a
zvláště o jejich přínosu v
oboru tělesné výchovy.
— Americkou
výpravu
Ústředí čs. sokolstva v za
hraničí na slet ve Vídni
vede starosta dr. A. Hře
bík. Výprava navštíví též
Paříž a Londýn.
č/nh/svu/hd

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE

D. G. Lupínková
393 GEORGE ST„ SYDNEY
Telefon BX 2316

2. 6. 1962

Dopisy redakci:

HLAS DOMOVA

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.
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Výzva ministra přistěhovalectví

Austrálie se snaží v posledních letech zvýšit přistěhovalectví nejen z Bri
tánie, ale i z ostatních zemí Evropy a z Ameriky. Ministr přistěhovalectví
A. R. Downer navštívil v těchto dnech většinu států západní a jižní Evropy,
aby zjistil možnosti zvýšeného vystěhovalectví do pátého světadílu. Všude
apeloval zvláště na ženy, aby využily možností, které jim skýtá Austrálie, a
podle místního tisku prý měl neobyčejný úspěch.
Před svým odjezdem do přistěhovalectví
A. R. Austrálie, se však dnes
Evropy vydal ministr Downer výzvu k přistě jeví v jiném světle. Teh
hovalcům, žijícím již v dy to pro nás znamenalo
Austrálii. Upozorňoval v něco nového, nezvyklého
VÝZVA VOJÁKŮM
SOKOL SYDNEY
ní především na výhody, a zvlášť nepříjemného.
Legonáři, zahraniční vojáci 2. světové války, par
které jim dává australské Časem přišli mnozí k po
tyzáni, cizinečtí legionáři, účastníci Národního po
JUBILEJNÍ OSLAVY STOLETÉHO VÝROČÍ
státní občanství: zajišťuje znání, že to bylo dobré
vstání na Slovensku atd. do houfu. Víte velmi dobře,
ZALOŽENÍ
SOKOLA
jim volební právo, a pobí řešení zejména pro ty,
že v organisaci je síla. Neotálejte a sdělte své jmé pořádá T. J. Sokol v Sydney ve dnech 6. a 7. čer rání
starobního pojištění, kteří neznali anglicky. I
no na adresu: K. Šulák, 34 The Avenue, Yagoona, vence 1962 (v době, kdy se koná jubilejní slet svo ulehčuje
získání cestovní jim byla zajištěna pra
Sydney, NSW.
bodného Sokolstva v zahraničí ve Vídni). V pátek ho pasu a hlavně pak u- covní místa, plné platy
6. července od 7. hod več. je složení sokolského sli možňuje plné začlenění a bydlení - i když mnohdy
KAM VÍTR TAM PLÁŠŤ
bu nových členů a obnovení slibu ostatních členů v do národního celku. Zmí jen provisorní.
Zajímalo by mne, kolika národům se dá vrhnout tělocvičně ve Fort Street. Poté se budou konat zá nil se přitom o národnost
do tváře obvinění “Kam vítr tam plášť”. Použili vody jednotlivců všech cvičebních složek jednoty. ních menšinách a zhodno V dopisu redakci Hlasu
jste je posledně v článku “Stráž na řece Mekongu” Přesný rozsah závodů, organisační uspořádání a dal til jejich přínos pro aus domova upozorňuje aus
(HD č. 11 - XII - pr.). Nestudoval jsem dějiny Siamu, ší podrobnosti budou včas vyhlášeny. Každý účastník tralskou kulturu a hospo tralské ministerstvo při
stěhovalectví, že od konce
ale myslím si, že v takové zeměpisné pozici, jako závodu obdrží vkusný diplom s vyznačením dosa dářství.
je Siam (a co víc - v takové dějinné pozici), jedná ženého pořadí.
Vcelku možno říci, že II. světové války do ro
takový národ téměř automaticky, z čistého pudu se
V sobotu 7. července se koná v. obou sálech v Mac- australská přistěhovalecká ku 1961 přijalo celkem
bezáchovy. A nehodilo by se to také na Českosloven cabean Hall: od 6. hodiny sokolská výstava a od 7. politika obstála v posled 321.000 přistěhovalců aus
sko nejen v roce 1945, ale zvláště v letech předcháze hodiny program k oslavě 100 let Sokola. Účinkuji ních letech velmi dobře. tralské státní občanství,
jících?
J. H., Dulwich Hill všechny složky Sokola. Po skončení pořadu je sokol Země bez velkých zkuše včetně 9.600 Čechoslová
ská veselice, na níž hraje populární soubor br. Z. ností s hromadným pří ků. Dalších 2.900 Čecho
Vymyslického.
sunem obyvatelstva, jaký slováků si o australské
ČS. ZÁSTUPCE V MEZINÁRODNÍ UNII
se prováděl zvláště v le státní občanství nezažádatech 1948 - 1951, byla lo, ačkoli žijí v Austrálii
křesťanských demokratů Edmund Řehák z Paříže
často kritizována pro svůj déle než pět leť. V tomto
zaslal telegram kancléři Adenauerovi, v němž pro
postoj k nově příchozím. počtu je přes 2.300 plno
testoval proti části Adenauerova poselství sjezdu
I
nejvíce
odsuzovaná letých osob, kteří mají
sudetských Němců. V něm prý bylo dle německých
KOPANÁ V SYDNEY
dvouletá pracovní smlou rozhodnutí, plně ve svých
listů uvedeno, že, Československo nebo jeho část
PRAHA — HAKOAH 1 : 1 (0:0)
va, kterou jsme museli rukách.
byly německou zemí. Telegram končí: “Takové pro
Dep. of Imm. /cg.
Praha měla v tomto zápase štěstí. Hakoah měla plnit po svém příjezdu do
hlášení neslouží ani budoucím stykům německo - čes
koslovenským, které si přejeme, aby byly co nej většinu zápasu převahu, ale před brankou se jí ne
lepší, ani Evropě, ani míru, nýbrž jen propagandě dařilo. První branku vstřelil v 52. min. bývalý hráč
MISTROVSTVÍ SVĚTA V ČILE
komunistického režimu, pod nímž úpí také část Va Prahy A. Saghi, který byl nejlepším hráčem hosti.
Praha vyrovnala teprve v posledních vteřinách hry,
ší země.”
kdy skóroval van der Gaag, který poprvé oblékl
(Pokračování se strany 8)
PŘEDSEDA ČS. NÁR. SDRUŽENÍ V SYDNEY dres Prahy. Nejlepší hráč Prahy byl E. Ninaus v
ČESKOSLOVENSKO
— JUGOSLÁVIE 3:1 (0:0)
dr. Bedřich Mikl a pí. Reinerová slavili sňatek. centrhalvu.
O
největší
překvapení
se čs. fotbalisté postarali
Gratulujeme.
PRAHA — BUDAPEŠŤ 3 : 3 (0:3)
Nedělní zápas na Sydney Athletic Field měl sen v semifinále, kde porazili vysoce favorisovaný team
zační průběh, když Praha - po třetí v letošní se Jugoslávie 3:1. Čs. team, který nastoupil ve stejném
zóně. - dovedla remisovat zdánlivý prohraný zápas. složení jako s Maďary, neměl tentokrát vůbec sla
Paisley Home Furnishers
V poločase už Praha prohrávala 3:0, ale po přestáv bin. Bratislavský brankář Šroif byl k nepřekonání,
P t y . L t d.
ce nový centrforvard van der Gaag třikrát skóro obrana ani na chvíli nezaváhala, záloha nejen dob
prodají krajanům se zvláštní slevou
val, naposled v poslední minutě hry bombou z 15 ře bránila, ale dovedla i podporovat útočné kvin
nábytek, elektrické spotřebiče a vše pro dům
metrů. Pět minut před koncem zápasu byl vylou teto, které mělo velký den. Kladenský Kadraba, kte
rý patřil v nedělním zápase s Maďarskem k nej
čen Herbert Nina0s pro odmlouvání.
110 Miller’s Rd., North Altona, Vic.
slabším hráčům na hřišti, si tentokrát dobře rozuměl
telefon 66 6281, večer 57 6585
se svými spoluhráči, a vstřelil ve čtvrté minutě dru
KOPANÁ V MELBOURNE
hého poločasu velmi důležitou první branku Čecho
SLAVIA — CROAT 2:1 (2:0)
slováků.
V prvním poločase hrála Slavia s mimořádně sil
Už počátek tohoto semifinálového střetnutí na
ným větrem, ale teprve v posledních pěti minu
PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
značil, že čs. národní mužstvo bude Jugoslávcům
tách
před
přestávkou
této
výhody
využila
zásluhou
BEZ UPOMÍNÁNÍ
při nejmenším rovnocenným soupeřem. Útok si
Haasze, který dvakrát za sebou unikl a skóroval.
Ve druhém poločase měli Chorvati velkou pře v prvních 30 minutách hry vypracoval několik pěk
sahu a Slavia měla několikrát štěstí. Teprve 13 minut ných brankových příležitostí, ale jugoslávští obrán
před koncem hosté snížili náskok na 2:1, a vyrovnat ci v čele s brankářem Soskičem byli vždy na místě.
ZLOBÍ VÁS OČI?
se jim už nepodařilo. Slavia pořád ještě hraje bez Pak se hra v poli vyrovnala, a oba teamy propás
Bolí Vás hlava?
zraněných hráčů Angstenbergera, Grosse, Engel- ly několik pěkných šancí.
Po změně stran bylo jasné, že by Čechoslováci
bogena a Cooka, a v zápase s Croatem se zranili
Noste brýle od OPTA!
chtěli už v prvních minutách rozhodnout střetnutí.
Glennie a Haasz.
Po krásné výměně míče mezi záložníky a útokem
VÝBOR S.K.SLAVIA VYZÝVÁ KRAJANY,
aby podali návrhy na kluboyní vlajku Slavie a na dostal se v 49. minutě do výhodné brankové posice
znaky na kapsy sportovních kazajek (barvy klubu Kádraba, proti jehož střele byl jugoslávský bran
jsou červená, modrá a bílá, modrá hvězda). Návrhy kář Soskič bezmocný. Československo vedlo 1:0, a
Capitol House, 109 Swanston St.
zašlete na. jednatele: A. Švihla, 23 Edgecombe St., Jugoslávci byli tak nervosní, že se uchylovali k ne
dovoleným zákrokům, a několik čs. hráčů muselo
Kew, Vic.
MELBOURNE (vedle kina, Capitol)
Tamtéž nechť se hlásí chlapci, kteří se zajímají vyhledat lékařské ošetření. Jugoslávské mužstvo pak
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
vsadilo vše na útok. Při velkém shluku před čs. bran
a kopanou. Tréning žáků se koná dvakrát týdně.
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
kou podařilo se v 70. minutě zápasu centrforvardu
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Jerkovičovi za pomoci jediné chyby čs. hráčů vstřeV PROCESU S ŘEDITELI Company a sesterských lit vyrovnávací gól. V tuto chvíli jistě všichni z
v nutných případech telegraficky
North Američan Vending společností, který se konal těch 20.000 diváků byli přesvědčeni, že se čs. team
v Melbourne a trval 85 zhroutí. Vyrovnávací branka Jugoslávie však byla
dnů, byli odsouzeni i oba naopak velkou vzpruhou pro Čechoslováky, kteří od
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
Čechoslováci pro účast na tohoto okamžiku obléhali branku soupeře. Když
podvodu (přes 1 milión už Jugoslávci počítali s prodloužením zápasu, dostal
srdečně Vás zve na
liber), a to Zdeněk Kemp- se deset minut před koncem utkání k míči průbojný.
ný na 6 roků a Jan Mohr Šerer - Jugoslávci Markovičovi odskočil míč - a ze
na 5 roků žaláře.
vzdálenosti dobrých deseti metrů zaznamenal druhý
gól Československa. Neuplynuly ani tři minuty, když
Markovič musel jako poslední instance zachránit dal
kterou pořádá v sobotu 14. července 1962
CHCETE, ABY SE VAŠE ší Pospíchalově brance jen za cenu ruky, a tak švý
děti naučily hrát na kte carský rozhodčí Dienst nařídil pokutový kop. Šerer
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
s klidem poslal potřetí míč do jugoslávské branky.
rýkoli
hudební nástroj? V
Začátek v 8.30 — Konec v 1.30
závěrečných minutách čs. hráči ještě útočili, ale
už spíše jen proto, aby uběhly drahocenné vteřiny.
VOLEJTE (Melb.)
BOHATÝ PROGRAM
—
LIKÉROVÁ LICENCE
51-7012
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :
SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
A. CHROMOVSKÝ
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
94 6635 (Pick) — WB 3803 (Pekárek) — MX 3855 (Maciboba)
ZBOROV 1917-1962
2. července tomu bude 45 let, co naši legionáři
šli poprvé do boje v samostatné jednotce, které se
říkalo Československá brigáda.
T. G. Masaryk řekl v rozhovoru s Čapkem: “Snad
nejvíce nám pomohlo veřejné mínění, když se naši
u Zborova dobře drželi”. Zborov leží 30 km na zá
pad od Tarnopolu na trati Tarnopol - Lvov v Haliči.
Čest padlým a zdar vlasti!
J. N. Canterbury

SPORT V AUSTRÁLII

OPTO

TANEČNÍ ZÁBAVU

-8-

25. 6. 1962

HLAS DOMOV A
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Ludvíka Hluchého nar. 1.8. 1931 v Lednici, Mi
roslava Motyku a Alfréda a Egona Jelínkovy ze Žamberka.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné odresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Mnichov

Brazílie opět mistrem světa

Čechoslováci se dostali až do finále
Českoslovenští fotbalisté překvapili kdekoho, když se podruhé v historii probojovali až do
finále světového mistrovství. Mistrem se stala opět Brazílie, která ve finále v neděli 17. tm. po
razila Československo 3:1 po nerozhodném poločase 1:1.
V minulém čísle jsme otiskli všechny výsledky zápasů v kvalifikačních skupinách a refero
vali jsme o prvním zápase ČSSR se Španělskem. Dnes přinášíme referáty z dalších zápasů a ostatní výsledky, a v příštím čísle se k mistrovství vrátíme referátem o finálovém zápase s Bra
zílií a dalšími komentáři.
Kromě Čechoslováků překvapilo také mužstvo po
řádající Čile, které se probojovalo do semifinále
na úkor favorizovaných Italů a Rusů, a bylo vyřa
zeno teprve Brazílií, která absolvovala celé mi
strovství bez porážky.
Ve čtvrtfinále porazila ČSSR s trochou štěstí Ma
ďary 1:0 a v dalších zápasech Jugoslávie porazila
Západní Německo po velké převaze jen 1:0, Čilané
po silném nástupu porazili SSSR 2:1 a Brazílie vy
řadila Anglii 3:1 v zápase, ve kterém byla Anglie
rovnocenným soupeřem po 54 minut (stav 1:1), ale
pak se zhroutila a dovolila Brazilcům předvádět ex
hibici.
Jedním z nejhezčích zápasů bylo semifinálové
utkání Čile s Brazílií, ve kterém brazilský útok - a
hlavně pravé křídlo Garincha - předvedl 80.000 di
váků výkon, na jaký se nezapomíná. Garincha zís
kal Brazílii po 30 minutách dvoubrankový náskok.
Toro snížil před poločasem na 2:1, ale Braziici
po přestávce zvýšli opět na 3:1. Podporován mo
hutným či-či-či-le-le-le, viva Čile, domácí team e
vypnul ke krásnému výkonu a Sanchezem snížil na
3:2. O několik minut později měli Čilané velkou
šanci vyrovnat, ale jejich levá spojka Tobar minul
opuštěnou brazilskou branku. Vava pak upravil konečný výsledek na 4:2.

ČESKOSLOVENSKO — BRAZÍLIE 0 : 0
Mistři světa Braziici zahájili toto střetnutí rych
lým tempem a jejich útoky se jen valily na čs. bran
ku. Narazily však na skálopevnou hráz v podobě
čs. zadních řad, které nedovolily Brazilcům skórovat. Ve 20. minutě se podařil “černé perle Brazí
lie” Pelemu jeho typický únik, při němž oklamal i
zkušeného pravého záložníka Pluskala. V pokutovém
území mu však míč trochu odskočil od nohy a než
se nadál, ležel mu pod nohami čs. brankář Šroit.
Když se pak po půlhodině hry Pele zranil (hrál
pak jen jako statista na pravém i levém křídle),
ztratil brazilský útok na důrazu, a pak přišly vel
ké chvíle Čechoslováků. Největší šanci měl v 69. mi
nutě zápasu Masopust, který se sám octl přeci bra
zilským brankářem Gilmarem, ale jeho rána skon
čila v rukách brankáře.
ČSSR nastoupila ve stejném složení jako proti
Španělsku, tedy v sestavě: Šroif — Lála, Novák —
— Pluskal, Popluhar, Masopust — Štibranyi, Šerer,
Kvašnák, Adamec, Jelínek. Před 20.000 diváky ří
dil utkání Francouz Schwinte, který měl usnadně
nou úlohu slušnou hrou obou teamů.

PORUCHA V MAŠINĚ
Když byl SSSR ve čtvrtfinále světového mist
rovství v kopané vyřazen mužstvem pořádají
cího Čile, nastalo zklamání nejen v řadách
ruských fanoušků, ale i mezi obdivovateli so
větské techniky.
"Jeden z posledních divů sovětské vědy”, jak
napsal časopis Československý sport 30.5. tr.
— elektronkový mozek Uralů 2 — totiž před
pověděl, že mistrem světa bude SSSR. Komu
nistický sportovní tisk zřejmě bral tyto výpočty
vážně. Československý sport napsal 30. května:
"Nebyla to jednoduchá práce. Vědcům posloužily výsledky všech účastníků mistrovství svě
ta v posledních čtyřech létech i výsledky z mist
rovství světa ve Švédsku v r. 1958, znalosti o
podmínkách, v nichž se mistrovství světa hraje,
a další údaje. Složitými výpočty a různými
kombinacemi sehrál elektronkový přístroj tisíce
utkání a konečný výsledek byl: SSSR se stane
mistrem světa!”

ČESKOSLOVENSKO — MEXIKO 1:3 (1:2)
Čs. národní mužstvo nastoupilo v tomto zápase až
na levé křídlo Jelínka (vystřídal ho Mašek
z pražské Sparty) sice v kompletním složení, ale ni
kterak se nenamáhalo, neboť už mělo zajištěnu účast ve čtvrtfinále- A hlavně nechtělo se stát vítě
zem skupiny, aby nemuselo ve čtvrtfinále hrát s
Angličany, nýbrž s fotbalisty Maďarska, jejichž kon
cepce hry Čechoslovákům vždy lépe vyhovovala než
hra Angličanů- Strůjcem vítězství Mexika byl bran
kář Carbajal, který zlikvidoval snad desítky vylože
ných brankových šancí Čechoslováků, zvláště ve
2. poločasu, kdy se hrálo jen na mexickou branku.
Jedinou branku ČSSR vstřelil už v 1. minutě hry
debutant Mašek. Třetí branka Mexika padla naopak
v posledních vteřinách zápasu z penalty.
ČESKOSLOVENSKO — MAĎARSKO 1:0 (1:0)
Čs. fotbalisté, kterým se před odletem na mistrov
ství světa v Čile nedávaly naděje ani na postup me
zi posledních osm, dosáhl na Hod Boží svatodušní
největšího úspěchu v poválečných, letech vůbec (by
lo tomu právě na den 28 let, kdy ČSR prohrála v
Římě finálové mistrovství světa s Itálií 1:2), když
v Rankagvě zvítězili nad representanty Maďarska
1:0 a kvalifikovali se tak do semifinále této vrchol
né soutěže. Vítěznou zlatou” branku zápasu vsí
til už ve 13. minutě 1. poločasu bratislavský Šerer,
který skóroval po nezištné přihrávce levého zálož
níka Masopusta. Tímto vítězstvím znehodnotili Če
choslováci- všechny předpovědi a úvahy západoněmeckých, francouzských, švýcarských i jiných spor
tovních žurnalistů, kteří považovali Maďary v ut
kání s Československem za jasné favority.
Čs. team nastoupil ve složení: Šroif — Lála, No
vák — Pluskal, Popluhar, Masopust — Pospíchal
(Ostrava), Šerer, Kvašnák, Kadraba (Kladno) a Je
línek. Tedy proti zápasům s Brazílií a se Španěl
skem nastala změna na pravém křídle, kde Štibranyiho vystřídal Pospíchal a na levé spojce nastou
pil místo Adamce Kadraba.
Už začátek utkání ukázal, že zápas přinese dra
matický boj. V nástupu byla sice hra vyrovnaná a
obě mužstva se střídala v útocích na soupeřovu bran
ku, ale když Šerer vstřelil ve 13. minutě první — a
jak se pak ukázalo rozhodující — gól, udávali tempo
hry Maďaři. Vypracovali si několik vyložených bran
kových šancí, ale ty jim zneškodnily zadní řady
Čechoslováků v čele s hrdinou zápasu bratislavským
brankářem Šroifem. (Po zápase ho odnesli čs. hrá
či na. ramenou do kabiny.) Pravda, dvakrát mělo
čs. mužstvo štěstí, když Albert s Tichym se dostali
před Šroifovu branku, ale štěstí a smůla už patří
k světovým šampionátům. Stejně jako v předešlých
zápasech mistrovství světa, nejlepší výkon podaly

NOVÉ SVĚTOVÉ REKORDY
V Leningradě vytvořil
Rus Truseněv nový svě
tový rekord v hodu dis
kem, když výkonem 61,64
metrů překonal dosavadní
světový rekord Američana
CErtnera z 18. května le
tošního roku o 54 cm.
Jeho 241etý krajan Ter
Ovanesjan skočil do dálky
8,31 m, čímž zlepšil svě
tový rekord olympijského
vítěze Američana Ralph
Bostona o 3 cm.
Ruska Tamara Pressová
posunula hranici světové
ho rekordu ve vrhu koulí
na 18,55 m a její krajanka
Ščelkanová skočila do dál
ky světový rekord 6,53 m.

HLEDAJÍ:

Ve skvělé formě je také
finský tyčkař 231etý Pentti
Nikula, který v Helsin
kách zlepšil svůj vlastní
evropský rekord o 5 cm,
když skočil 4,85 m. Podle
názoru odborníků může
Nikula zaútočit i na svě
tový rekord, jehož drži
telem je 271etý poručík
amerického námořnictva
Dave Tork.

Francouz Michel Jazy
zlepšil světový rekord v
běhu na 2 km časem 5,01 6
minut. Dosud držel rekord
Maďar Rozsavolgyi, který
zaběhl v roce 1955 čas
5,02.2 minut.

Listárna

POJIŠTĚNÍ

domů, bytů, podniků,
Work. Čompensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb,) XL 2421

B: K. Cleveland: Dopis
odeslán adres. Díky za
výstřižek. — M. H. Paris
XVII.: Díky za zás. novin.
— V. S. Austin: Díky za
lístek. — B. A. Perth: Dí
ky za výstřižky. — J. M.
Elizabeth Bay: Díky za servoir: Díky za noviny a
doporučeni. — A. N. Re- výstřižky.
HD

opět zadní řady ČSSR, kterými neprošli ani tak slav
ní střelci jako centrforvard Albert a. pravá spojka
Tichy. Přímo oslňující výkon podal brankář Šroif
(čilští novináři napsali, že je to druhý Plánička),
v obraně se skvěle doplňovala dvojice Lála - Novák,
v záloze byl nej lepším mužem Popluhar, přes kte
rého neprošel nikdo z maďarských hráčů, ale i oba
krajní: Pluskal na pravé a Masopust na levé straně
zálohy prokázali, že patří k nejlepším na světě. Ani
snad tentokrát nezahrál čs. útok takovou hru, jaká
by se od něho očekávala. Ale všichni dostali od tre
néra Vytlačila pokyn, aby po případném vstřelení
branky hráli opatrně, a pomáhali spíše zadním řa
dám, a jen rychlými protiútoky ohrožovali maďar
skou branku. Pospíchal zahrál svůj dobrý průměr, a
jen snad tvrdý zákrok maďarských obránců v trest
ném území (10 minut před koncem), který měl so
větský rozhodčí Latyšev potrestat pokutovým ko
pem, zachránil Maďary od druhé branky.
(Pokračování na str. 7)

- - Ve zkratce - — Stejně jako předešlá léta, pozvala si i tentokrát
Britská lehkoatletická unie na zahájení sezóny do
Londýna řadu předních evropských borců, kteří se o
svatodušních svátcích zúčastnili tzv. mezinárodních
britských lehhkoatletických her. Z čs. atletů tu- do
sáhl pozoruhodného úspěchu akademický mistr svě
ta Tomáš Salinger, který vyhrál běh na 1.500 m v
dobrém čase 3:45 min. , když nádherným finišem v
posledních 50 metrech porazil známého maďarského
mílaře Szentgaliho o 0,3 vt. Salingerův čas je jen
o 0,1 vt. za limitem, stanoveným pro účast na mist
rovství Evropy v Bělehradě. Také čs. sprintér Vilém
Mandlík si tu vedl znamenitě, když vyhrál závod na
200 m za 21,3 vt., o prsa před známým britským
sprintérem Brightwellem.
— Mezinárodní olympijský výbor za předsednictví
kancléře Otty Meyera rozhodl na svém zasedání v
Moskvě, že od roku 1968 mohou mít olympijské hry
nejméně 15 a nejvíce 18 různých druhů sportu. Ješ
tě však na olympiádě v Tokiu v r. 1964 budou o medaile bojovat sportovci 22 různých disciplin.
— Malou náplastí na velký neúspěch italské kopané
na mistrovství světa v Čile je suverénní vítězství
italských cyklistů v druhé nejslavnější soutěži světa,
v Giro ď Italia, která byla zakončena v sobotu 9. čer
vna v Miláně. Vítězem se stal 221etý Franco Balmamion, který v 21 etapách zajel 4.168 km za 123:06,3
hodin, náskokem 3:57 min. před svým krajanem Massingnanim. 3, de Filippis, 4. Taccane, 5. Adorni
(všichni Itálie).
— Na Labi u Špindlerova Mlýna se jel VI. ročník me
zinárodního závodu ve slalomu a v obřím slalomu,
který je bezpochyby největším letošním podnikem
vodáků. Čs. representanti tu překonali mistry světa,
závodníky východního Německa, neboť zvítězili te
měř ve všech soutěžích. V kanoi jednotlivců vyhrál
Beneš z Bechyně, v kanoji dvojic Valenta - Stach ze
Žižkova, a v soutěži kajakářek Veberová z Českých
Budějovic.
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