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Starosti v Kremlu a v Bílém domě

Život státníků
Být vůdcem moderní velmoci, a dnes jsou jenom dvě, není žádný med. denta Spojených států, a
Vezměte presidenta Kennedyho, který má právě přes všechnu popularitu jeho problémy jsou je
potíže, kam se jen podívá. Jeho návrh zemědělského zákona byl poražen nom odleskem potíží,
v kongresu a jeho návrhu zákona na lékařskou pomoc starým lidem hrozí jimž dnes čelí celý svo
bodný svět.
stejné nebezpečí, protože prý čpí socialismem.
Od svého ostrého zákroku proti americkým ocelářům je pak bit na
Svízele členitosti
všech stranách. Tzv. "big bussiness” mu vyčítá, že je proti němu, odboro
Ve všem tom "trápe
vé organizare zase tvrdí, že není pro ně. Některé časopisy referují o těch
ní” má dnešní americký
věcech slovy, která vynutí v očích čtenáře slzy pohnutí nad osudem, jehož
president určitou útěchu
se dostalo z rukou krutého presidenta strádajícím ocelářům.
ve vědomí, že je na tom
Kennedyho vnitřní potíže prostě vypadají jako potíže člověka, který
jeho
kremelský protějšek
se snaží vidět věci objektivně a který je proto v neustálém křížovém ohni
ještě daleko hůře.
lidí, jimž jde především o jejich vlastní úzké zájmy.
Kdysi jednolitý kolos
A více specificky. Jak
Jeho
vnitropolitické neutrály a jak je naladit
komunistického
světa se
starosti však nejsou o nic víc prozápadně než do zabránit, aby se Čankajzačíná štěpit. President
škovi nacionalisté nedo
tíživější než starosti za sud?
Spojených států může
hraničně - politické.
Jak uspíšit přechod stali do sebevražedného mít potíže v Paříži, Bon
Svízele
národů k samostatnosti, křížku s Pekingem? Jak nu nebo Londýně. Vlád
Holanďanům
neztratit je při tom pro ulehčit
zahraniční politiky
ce SSSR však začíná mít
svobodu a neurazit vlast převod Nové Guineje stejně potíže v Pekingu,
Sovětský svaz a Rudá ní přátele?
Indonézií? Jak zůstat
Varšavě, Bělehradě a
Čína nejsou jedinou sta
Jak zachránit vládce spojencem Pákistánu a Tiráně.
rostí presidenta Spoje
latinské Ameriky před přítelem Indie?
A jsou to potíže dale
ných států. Přátelé jsou
Stovky takových prob ko nepříjemnější. Členi
vlastní pošetilostí a ame
často větším zdrojem sta
rický kontinent před ko lémů staví se do cesty tost je jednou z podstat
rostí než nepřátelé.
munismem?
klidnému životu presi- (Pokračování na str. 2)
Jednou z mnoha noč
ních můr presidenta Ken_
Boj proti fašismu a národní charakter:
nedyho musí být otázka,
jak udržet pohromadě
spojenectví ne vždycky
sourodých států, se vše
V minulém měsíci se rozpředla na stránkách literárního měsíčníku Pla
mi jejich protichůdnými
problémy. Není to jediná men překvapující debata. Vedoucí komunističtí literáti se tam rozpovídali
mučivá otázka, je jich o kladech a záporech "protifašistického boje’’ a o tom, jak byl ovlivněn
v minulosti českým národním charakterem. A jeden z účastníků debaty
daleko více.
Jak udržet na svobod položil velmi překvapující a dvousečnou otázku: Existuje souvislost mezi
né straně Železné opony protifašistickým bojem za okupace a dneškem?
Plamen výslovně ne stranickou historii druhé
praví, kde a jak se roz- světové války a let bez
předváleč
přádá rozhovor o národ prostředně
Od 6. do 9. července probíhal ve Vídni jubilejní ním charakeru. Ze sty ných.
61et Československého Sokolstva v zahraničí. Byl po
řádán k stoletému výročí založení Sokola, organi lizace samé se zdá, že Miloš Hájek např. pro
zace, která nejvýznamnější měrou přispěla ke kon mluvčí v Plamenu se vy hlásil: "Hlavní překáž
solidaci národního uvědomění v 19. století a která slovují k nějaké širší de kou (boje proti fašismu
dala jádro organizace pro osvobozovací akci v le batě, která zřejmě nebyla - pr.) byl český atentistech 1914-1918. Tisíce Čechoslováků umíraly ještě
v koncentračních táborech nacistického Německa ještě nikde zaznamenána, mus, pasivní vyčkávání,
pro sokolskou myšlenku a za sokolské organizace. a která zřejmě probíhá až nám svobodu někdo
Že komunisté po puči uchvátili Sokol doma je jenom i jinde než v sálech stra přinese, povýšení zbabě
důkazem, jak nebezpečná je jim myšlenka tělesné ny a v jejím tisku.
losti na princip. Mnoho
a národní výchovy na základě dobrovolnosti a de
lidí mělo za okupace jen
Mluvčí
se
shodli
v
tom,
mokratičnosti.
Vídeňský slet Československé sokolské obce v za že v českém národě byl jeden cíl: ve zdraví pře
hraničí manifestuje, že sokolské myšlenky namnoze fašismus izolovaným vře čkat a do ničeho se ne
přešly do teorie a praxe tělesné výchovy i za hra
míchat.”
nicemi Československa. Letošní stoleté výročí je nám dem a obrovská většina
Jan Stern zase útočil
národa
byla
protifašis

nejen přiznáním k století sokolské tradice, ale i dů
na pověstného malého
kazem toho, že myšlenka může být přenesena da tická.
leko od vlasti, aniž by se stala myšlenkou “vyko
českého člověka:
Národní pasivita
řeněnou”.
"Pocit občánkovství za
Vídeňský slet byl slavnostně zahájen koncertem,
To se zdá debatérům sáhl i prosté lidi. Vzpo
na němž se podílel jeden z nejvýznačnějších čes v pořádku. V pořádku
mínám si na paní, která
kých hudebníků naší doby. Rafael Kubelík dirigo
val na zahájení sletu Smetanův “Blaník”. Závěrem prý není, že "ve srovná nosila za války železo do
ní s některými jinými ná sběru, a třebaže byla
koncertu byl Sukův tradiční “V nový život”.
Hlavní sletový den pro cvičící byla sobota, kde rody, například Rusy, přesvědčena, že Hitler
od tří odpoledne se konala cvičení všech stupňů so jen poměrně malá část
válku prohraje, osprakolského členstva na cvičišti v X. vídeňském okresu,
a kde se pak večer konala slavnostní sletová vese aktivně proti fašismu bo vedlňovala své jednání
lice. Pořádala ji Menšinová rada Čechů a Slováků jovala.”
typicky
občánkovskou
ve Vídni.
Debatující
vyslovili morálkou: Nechci, aby
Slet byl ukončen 9. července závody ve hrách
a slavnostní schůzí Ústředí čs. sokolstva v zahra některé překvapivě ostré můj syn dostal ve ško
ničí, po níž následovala sletová beseda na rozlou názory, které se nijak ne le dvojku z mravů.
čenou.
HD srovnávají s oficielní (Pokračování na str. 2)

Debata o povaze národa

Sletu zdar !

ZAHRANIČNÍMU SOKOLSTVU
Jsem rozhodný pacifista, ale mám vojsko rád.
I kdyby už nebylo válek, nebudou nikdy zbytečný
dvě základní vojácké ctnosti každého celého mu
že: kázeň a statečnost. Chci-li mír, neznamená
to, že přijímám útok bez obrany, právě naopak.
Já chci mír prakticky, ne utopicky. To znamená,
že pro udržení míru vynaložím všechnu sílu
důvtipu a lásky k národu i k člověčenstvu, ale
je-li třeba, i všechnu sílu obrany.
Karel Čapek: Hovory s T. G. M

DVOJÍ TLAK
V letošním roce se ukazují všechny známky toho,
že jak politická moc Komunistické strany Českoslo
venska tak její hospodářství procházejí silnými otře
sy. Hospodářské poruchy může vláda lidem vysvět
lit, byť jen napolovic, byť jen polopravdivě. Nemů
že však vystoupit před lid a pokusit se vysvětlit, jak
to, že po solidní periodě moci nedovedla zabránit
dnešní balkanizaci politických a hospodářských po
měrů v Československu.
Proces s bývalým ministrem vnitra Barákem byl
toho zřejmým a osvětlujícím příkladem. Ministr,
který vládl tajnými fondy i tajnými policajty, byl
se vší slávou přeložen na jiné význačné místo, kde
měl pečovat o to, aby lid si mohl spravedlivě vlád
nout. Když byl zatčen, prohlásil komunistický pre
sident, že Barák chystal protivládní puč. Když však
byl Barák postaven před vojenský soud, nebyl ža
lován z ničeho většího než z korupce, z přestupku,
z kterého může být obžalován dnes a denně který
koli komunistický funkcionář od místního výboru
až po ústřední výbor strany.
Otázka Barákovy viny přitom přirozeně zůstala
stranou. Ještě dlouho se nedozvíme, byl-li Barák
opravdu revisionista nebo zasloužilý mistr šmeliny. Vyvázl lehce pravděpodobně proto, že velezřádný proces by byl asi politicky neúnosný. Barák ne
byl ani muž se stalinskou minulostí (jako jeho soud
cové), ani politický dogmatik. Ztělesňoval dokonce
početný kádr členů Komunistické strany Českoslo
venska, jimž jsme říkali ředkvičkáři. Jádro celého
jeho případu netkví v tom, kradl-li obrazy nebo domlouval-li se s nepřátelskými mocnostmi. Jeho vina
byla v tom, že tak nebo onak stál v cestě politice
vládnoucího křídla ústředního výboru Komunistic
ké strany Československa.
Pro nás, kteří pozorujeme vývoj v Československu
zvenčí, má Barákův případ význam jenom potud,
pokud jím chceme měřit stupeň nervosity a hudlařství československých komunistů. Nalézají se dnes
skutečně mezi dvěma mlýnskými kameny. Jedním
z nich je sekretariát v Moskvě, druhým je česko
slovenský lid. Trvalo to dost dlouho, ale nakonec se
projevilo nade vši pochybnost, že tlak na českoslo
venskou vládu je veden nejen shora, ale i zdola.
Českoslovenští komunsté dnes vykládají, že jednou
z příčin dnešních hospodářských potíží bylo rozhod
nutí vlády decentralisovat čs. hospodářství, aby se
“lid” mohl více podílet na vládě. Vláda tak rozhod
la především proto, že přebujelá ústřední odministrativa hrozila úplně zaškrtit hospodářství. Rozhodnutí
decentralisovat bylo učiněno proto, že vláda doufa
la, že to podnítí místní iniciativu a usnadní správu.
Opak byl skutečností. Ústřední výbor a ministři, kte
ří předtím představovali vysoké satrapy, stvořili tím
jenom nové satrapy krajské a okresní, z nichž mno
zí, jsouce “blíže lidu”, se snaží udžet se v sedle za
cenu ústupků, místním “voličům”, a opět mnozí, kte
ří se nyní sice necítí nijak “blíže lidu”, ale dále od
ústředního dohledu.
Komunistická strana se tu ocitla ve slepé uličce.
Tím, že stále předstírala “lidovost”, nemohla nijak
zakrýt podstatnou stránku “lidovosti”, kterou hlásá
komunistický režim: že je to strana, která vede “lid”,
že je to strana, která převzala odpovědnost. Jestliže
se dnes strana pokouší zastřít fiasko tím, že přesu
nuje vinu na “odborníky” ve výrobě a distribuci, ří
ká tím, že její kontrola smutně selhala. Příznačné
také je, že mnozí její “odborníci” čím dále tím hluč
něji ukazují na nerealistické a nesplnitelné předpi
sy, které strana vydává. I v jejich hlasech se ozývá
hlas lidí “zezdola”.
Balkanizace poměrů v Československu je čím dál
tím patrnější, čteme-li denní československý tisk.
Úplatkářství a korupce se množí čím dále tím více,
Jednak z důvodů nízkých a nečestných, jednak z
nezbytnosti. Režim, který se rozhodl vládnout bez
oposice, nemá možnost kontroly ani nad nejvěrnějším služebníkem vlády. Zdá se, že čím dál tím více
se bude snoubit reptání “němě” oposice se stížnostmi
“odborníků” proti vzrůstajícímu rozpadu. státní ad
ministrativní moci a jejích výkonných orgánů. jun
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ŽIVOT STÁTNÍKŮ
(Pokračování se str. 1)
demokracie a demokraté
si s ní po dlouhých zku
šenostech nakonec dove
dou nějak poradit.
Tatáž členitost v ko
munismu však znamená
(protože je mu úplně ci
zí) přímý útok na centralisované vedení, a je po
chybné, bude-li se s tou
neznámou vymožeností
schopen vypořádat.
Dvě fáze

Nikita Chruščov pro
hlásil mnohokrát,
že
pohřbí kapitalistický svět
re ve válečném konflik
tu, ale v mírové soutěži.
Úctu světa mu. měla
zjednat jednak technická
vyspělost jeho vojenské
mašinerie, jednak životní
standard, nejméně rov
nocenný životní úrovni
Spojených států.
První fáze proběhla
celkem úspěšně. Vodíko
vé bomby, sputníci a ba
listické střely' mu oprav
du získaly respekt té čás
ti světa, která se dá ta
kovými věcmi ohromit.
Horší to bylo s druhou
fází. Zkušenosti poučily

plánovací
komise
v
Moskvě, že je splnění
obou základních poža
davků Chruščovova plá
nu nad zdroje a omezené
hospodářské schopnosti
komunistické společnosti.
Hospodářské potíže

Poznali, že jedno ne
jde oddělit od druhého.
Úměrně s výkonností so
větských raket nestoupa
la životní úroveň, ale ce
ny věcí, které jsou žalud
ku člověka bližší než ces
ta na měsíc. Ceny masa
stouply o 30 procent, ce
ny másla o 25 procent
atd.
Chruščov z toho všeho
vinil nebezpečí americké
ho nukleárního útoku.
Je to obvinění směšné,
ale i na něm je zrnko
pravdy.
Američané přijali ko
munistickou výzvu k mí-

rové soutěži, s níž je za
nynější situace trvale
spojeno zbrojení. A do
konalejší americké hos
podářství dovedlo vstře
bat ránu fantastických
nákladů na umělé sate
lity, nukleární zbraně a
balistické střely daleko
lépe, než dýchavičné hos
podářství komunistické
ho světa.
V
úzkých
Chruščovovy
potíže
jsou tedy ještě daleko
vážnější než potíže pre
sidenta Kennedyho.
Nějaké zhroucení So
větského svazu je ovšem
nyní nemyslitelné, ale
skřípání jeho zpomalené
ekonomie je čím dál tím
patrnější.
Poměrná umírněnost
sovětské politiky v pos
ledních měsících je zřej
mě důkazem zmíněných

potíží. Chruščov se v ny
nější situaci musí snažit
vyhnout vážnějším do
brodružstvím, v jakých
si jinak libuje.
V době poměrného
klidu bude se asi snažit
dosáhnout opravdové, ne
jenom předstírané rov
nováhy sil. Pokusí se
zdánlivou
umírněností
brzdit vojenské úsilí Zá
padu a bude také chtít
zvětšit svůj zahraniční
obchod. Uvnitř komunis
tického bloku použije
všech prostředků k úplné isolaci čínských a
albánských heretiků.

Před západní svět se
tak dostává otázka, jak
těch vnitřních potíží ko
munistického bloku nej
lépe využít. Ale to už
je zase další starost pre
sidenta Spojených států.
-kw-

Debata o povaze národa
(Pokračování se str. 1)
Málo si všímáme toho,
že mnichovská kapitula
ce vyvolala v našich li
dech pocit studu a za
hanbení. Tento pocit
mohl být překonán jedi
ně aktivním bojem . . .”

"V určitém smyslu vy rakteru však musí být
zvědáme daleko více 17. spravedlivá.”
listopad nebo Lidice, te
A pak v obraně čes
dy trpná hrdinství, než kého
protifašistického
aktivní hrdinství bojovní hnutí dává všem před
ků - partyzánů a přísluš cházejícím kritikám ko
POJIŠTĚNÍ
níků východní armády. runu:
domů, bytů, podniků,
Skutečnými hrdiny proti
Work. Compensation,
"Hodnotíme-li chování
fašistického hnutí byli ti,
aut, povinné ručení
Kult utrpení
českých
vězňů ve fašis
ŽIVOTNÍ,
kteří aktivně bojovali . . .
koncentračních
úrazové a nemocenské
Karel Bartošek zase Skončeme již s hrdin tických
odborně provede
zaútočil na "kult utrpe stvím trpět. Hrdinstvím táborech, je třeba po prá
R. C. KUGLER
vu říci, že byli mezi věz
ní”, který je prý v nás je bojovat!”
(Melb.) XD 2421
ni oblíbeni pro své ka
vypěstován:
Bartošek tím samozřej marádství a humor a že
mě má na mysli boj za se značnou měrou podí
komunistické cíle. Sou leli na vytváření ilegál
hlasila s ním i Milena ních politických organi
Honzíková, která definu zací (v koncentračních
je hrdinství takto: "Hr táborech - pr.).”
NA OVAR A JELITA
dinství začíná tam, kde
"Ale”, pokračuje PuDORAZILA ELITA
se člověk rozhodl, že bu
tík, "tím už přecházíme
Letošní hody měly býti vrcholným podni de aktivně bojovat”. A k jinému tématu: jak se
kem v přírodě. Byly připravovány pro naše prakticky dodává:
nám jeví okupace a pro
dlouholeté příznivce a přátele... Bohužel se
"Ať už jsme stačili u- tifašistický boj z odstu
ukázalo, že se to počasí nevypršelo. V neděli dělat více či méně, to pu patnácti let? Existuje
lilo jako z konve a to byl konec dlouho při nejdůležitější bylo ne souvislost mezi protifa
pravovaných hodů, do nichž bylo investováno skládat ruce v klín a ne šistickým bojem za oku
více než £ 200. Finanční katastrofa byla nevy čekat, až to za nás udělá pace a dneškem?”
hnutelná. Alespoň to tak vypadalo. Stalo se někdo jiný . . .”
Redakce Plamene zřej
však něco, co v historii Sokola musí být za
Stinné stránky
mě myslí, že ano. "V
psáno zlatým písmem. Každý by předpokládal
Jaroslav Putík patrně nejvypjatějších chvílích
a správně, že za takového počasí nikdo, kdo
se
všemi vývody souhlasí, dějin projevuje každý
zbytečně nemusí, nevyjde z domu, neřku-li, aby
národ své přednosti i
se vydal v autu na cestu, kde pro záplavu deště protože uzavřel debatu
slabiny”, říká redakce.
nebylo vidět dále než na vzdálenost několika takto:
Důležitější však jsou
"Stinné stránky proti
metrů jen proto, aby si koupil jaternici. To ne
uvěřitelné se však stalo skutkem! Nejdříve fašistického hnutí nelze jistě příčiny, které k de
jedno auto, pak druhé, třetí, pak čtvrté a tak skrývat ani zamlčovat. batě vedou, příčiny i
vm
se pomalu trousily až do druhé hodiny odpo Kritika národního cha- spojitosti.
lední. Někteří zůstali v zaplaveném stanu až
do čtvrté hodiny odp. Jiní si přijeli jen pro
RUČNÍ VÁZANÍ KNIH
"nákup” a zase odjeli. Na 160 porcí se pro
České
knihařství
dalo, koláče šly na dračku a i nějaké to pití
se prodalo. Kapelník br. Z. Vymyslický netrval
na tom, aby se hrálo, naopak ještě budíka dal
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
do tomboly ...
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
Sokolský věstník TJ Sokol Sydney,
v sobotu po celý den.
květen - červen 1962

Naše rovy

MARIA BOOKBINDING
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PO MASU CHLEBA
Pražský deník Práce z 16. června uveřejnil člá
nek Hany Černé o příčinách nedostatku chleba v
jednotlivých částech republiky. Fronty před pekař
skými krámy nebyly ojedinělé jen ve velkých mě
stech. Nouze o chleba se zřejmě rozšířila i na venkov.
Hana Černá vysvětluje, že chleba bylo dost, ale že
nedostatek byl způsoben poruchami v distribuci. Stát
ní kontrola prý zjistila, že vedoucí prodejen objed
návali o svátcích v květnu méně chleba. Ředitelům
Pramene byla prý za to už vyměřena pokuta.
Ale pak se znovu objevily zásobovací poruchy —
— tentokrát prý vinou pekáren, jejíchž kapacita ne
byla plně využita.
Nedostatky v zásobování se projevily i v jiných
krajích: “V Poděbradech např. MNV mezi květno
vými svátky rozhodl prodávat chleba jen místním
občanům podle občanského průkazu. V květnu se
chleba dovážel z Prahy až do Plzně, Děčína, Hrad
ce Králové, Havlíčkova Brodu a až do Brna. Tyto
přesuny pochopitelně narušovaly plynulost zásobo
vání, zvyšovaly náklady na dopravu, při čemž po
chopitelně přeprava na tak velké vzdálenosti měla
vliv na vzhled i kvalitu chleba.”
Hana Černá pak ještě vypočítává další problémy,
spojené s pečením a distribucí chleba: “Chleba se
peče v několika druzích... Zejména je třeba, aby
byl zdravější, biologicky hodnotnější samožitný chléb.
Mnozí pracovníci pekáren ... vrtí odmítavě hlavou,
protože podle jejich názoru spotřebitelé právě ten
to chleba nechtějí. Příčina bude zřejmě v jakosti,
která je někdy velice kolísavá... Opožděný dovoz,
zdeformování teplého chleba při nešetrné dopravě,
někdy nehygienické uložení v prodejnách - to vše
jsou další příčiny stížností spotřebitelů a vyskytují
se více či méně ve všech krajích ..."
FEC

ZE DNE NA DEN
24.6. Na západní Novou
Guineu přistáli další indonéští parašutisté.
— Bývalý generál Gardy
vyzývá zbytky organizace
OAS v Oranu, aby pokra
čovaly v teroru, přesto že
uvězněný generál Salan
přiznal porážku.
25. 6. Náměstek minister
ského předsedy čínské ko
munistické vlády Čen Ji
prohlásil, že se Čankajšek
chystá s americkou po
mocí vylodit na čínské
pevnině.
26.6. V Turecku byla vy
tvořena nová koaliční vlá
da 3 stran. Ministerským
předsedou ie Ismet Inonu.
— Jednání mezi konžským
ministerským předsedou
Adoulou a katanžským
presidentem Tšombe skon
čilo bez výsledků.
— Podle americké zprávy
si letos vyžádala válka ve
Vietnamu 9.000 lidských
životů.
— Holandsko
protestuj e
proti indonéské agresi u
Spojených národů.
— Argentinský
ministr
vnitra Perkins resignoval.
Zprávy mluví o vládní
krizi.
27.6. Oranští vedoucí OAS odvolali další boj.
— Mluvčí britského minis
terstva zahraničních věcí
popřel zprávu, že Británie
má dát Francii tajné in
formace o jaderných zbra
ních.
28. 6. Usvědčený sovětský
špion Robert Soble, jenž
byl v USA odsouzen k
doživotí, uprchl do Izrae
le. Izraelská vláda ho okamžitě vyhostila a posla
la zpět. V letadle se Sob
le pokusil o sebevraždu
a skončil zatím v londýn
ské nemocnici.
29.6. President Kennedy
navštívil Mexiko.
30.6. Dva nové africké
státy - Rwanda a Burun-

di - byly prohlášeny za
samostatné.
1.7. V alžírském plebiscitu hlasovalo pro nezá
vislost téměř 6 miliónů
voličů z celkového počtu
6,500 000.
3. 7. Francie formálně pře
dala vládu v Alžírsku pre
sidentu prozatímního vý
boru Abderrahmane Faresovi. V zemi je napětí,,
protože proti vládě mi
nisterského předsedy Ben
Kheddy je silná oposice
v čele s radikálním ná
městkem předsedy vlády
Mohamedem Ben Bellou.
4.7. De Gaulle a Adenauer se v Paříži vyjádřili
pro přijetí Británie do
evropského hospodářského
společenství. Přijetí Bri
tánie však nesmí zdržet
evropskou politickou jed-,
notu. - Několik hodin po
tomto prohlášení mluvil
president Kennedy, který
žádá úzkou spolupráci zá
padoevropského bloku se
Spojenými státy.
5. 7. V Brazílii resignoval.
ministerský předseda Au
ro de Moura Anrade.
7. 7. V Canbeře byla uve
řejněna zpráva, dle níž se
stala Rudá Čína jedním z
největších zákazníků Aus
trálie. Za prvních 11 mě
síců obchodního roku
1961 - 1962 koupila zbo
ží v hodnotě 62 miliónů
liber. Podstatné zvýšení,
vývozu do Číny je dů
sledkem krachu tamního
zemědělství. Přes zvýšení
obchodu nehodlá austral
ská vláda uznat vládu ko
munistické Číny.
— Při letu z Austrálie do
Itálie se zřítilo poblíž In
die tryskové letadlo s 92
pasažéry a členy posádky.

DOPORUČTE
HLAS DOMOVA
svým přátelům

9. 7. 1962
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HLAS DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO

VE ZKRATCE

— Sedmdesát tisíc lidí se vizorů na tisíc obyvatel
účastnilo výroční tryzny patříme ze socialistických
v den 20. výročí zničení zemí na druhé místo v
Lidic. Hlavní proslov měl Evropě. Před námi je
Antonín Novotný, který Německá
demokratická
zneužil příležitosti k prud republika.”
kým útokům na západo- — Předseda vlády africké
německou vládu. Přítom Republiky Mali Madibo
ni byli Fierlinger, Hend- Keita přijel na návštěvu
rych, David, Štrougal, ďo
V Ruzyni ho če
Neumann, Plojhar, Kyse kalaČSSR.
početná
čs.
lý. Početná byla britská vlády v čele sdelegace
Novotným.
delegace, v níž byli čle
Praze se jednalo o “dal
nové parlamentu a sta V
rozšíření vzájemně
rostové měst Coventry a ším
spolupráce oStoke - on - Trent. Tryzna prospěšné
bou zemí”. Novotný slíbil,
byla zakončena přečtením že přijede do Mali na
“mírového manifestu” i- návštěvu.
dických žen.
V Karlových Varech se
— Sovětský generál An- —
přehlídka džezo
tonov, dosavadní náčelník konala
vých orchestrů ze zemí
štábu armád zemí Var za
Železnou oponou. Ru
šavského paktu, převzal dé právo poznamenalo, že
podle dosud nepotvrze zkušenosti
z přehlídky by
ných zpráv velení “Po ly “velmi trpké”. Český
dunajské strategické ar džez potřebuje prý “své
mády”. Tato armádní sku- bytnou cestu, úzce spja
pina zahrnuje armády
s naší společenskou
československou, maďar tou
situací a životem ...”
skou a bulharskou. Antonov vystupoval na nedáv —Letos se bude konat
ných manévrech v Podu- “Spartakiáda armád Var
nají jako odborný poradce. šavského paktu”. O celém
a o tělovýchově
—V Karlových Varech se projektu
v armádě mluvil na tisko
konal XIII. mezinárodní vé konferenci náměstek
filmový festival. Účastni ministra národní obrany
lo se tentokrát dvanáct gen. V. Janko.
zemí a bylo předvedeno
— Na schůzi vlády v červ
350 filmů.
nu byly na pořadu pře
— V přírodním amfiteát vážně zemědělské problé
ru v Plzni byl zahájen
zejména otázka zabez
plzeňský filmový festival my,
sklizně brambor v
pracujících filmem “Baron pečení
příštích letech. Vláďa ta
Prášil”. Současně byly fil ké jednala o možnostech
mové festivaly “pracují
pracovně méně
cích” zahájeny v dalších reaktivace
schopných pensistů - in
24 městech republiky.
validů.
— Podle zpráv z Prahy a — Dosavadní českosloven
Bratislavy se konaly po. ský velvyslanec v Indii dr.
finále světového mistrov Ladislav Šimovič byl od
ství v kopané v Brazílii volán a na jeho místo byl
davové oslavy, tentokrát
dr. I. Rohál zcela dobrovolné. Tisk o- jmenován
všem využil mistrovství k — Ilkiv.
propagandě: “Naši hráči — Podobně v Jugoslávii
dosahují úspěchů nejen byl odvolán dosavadní vy
vynikající hrou, ale také slanec dr. B. Švestka a na
proto, že bojují jako... jeho místo byl jmenován
vzorní sportovci. Všichni A. Kroužil.
Čilané už vědí, že naším — Československé státní
hlavním přáním je boj aerolinie otevřely nové
za mír, že jsme přijeli do cestovní kanceláře ve Víd
této vzdálené země s ni, Stockholmu, Bombaji
myšlenkou přátelství a a Phnom Pennu.
spolupráce . .."
— Delegace čs. odborářů
— Pražská Práce oznámi odjela do Švýcarska na
la, že k 1. květnu tr. by konferenci Mezinárodního
lo v ČSSR 1,215.000 tele úřadu práce. Delegace je
vizních koncesionářů: “Po složena takto: Evžen Erdle počtu majitelů tele- ban, tajemník ÚRO G.

Hnilička a ředitel pověst
né roztocké “penicilinky”
dr. A. Mahler.
— Novými zasloužilými umělci byli jmenováni čelista M. Sádlo, dirigent dr.
V. Smetáček a malíř a vý
tvarník J. Gabriel.
— Československé vagonky
dodaly již do Indonézie
200 železničních vagónů.
— Náčelník hlavní správy
ministerstva vnitra gene
rálmajor K. Smíšek byl
vyznamenán Řádem re
publiky.
— Do. Moskvy odjela čes
koslovenská hospodářská
delegace, vedená předse
dou státní plánovací ko
mise ing. O. Šimůnkem.
— Ministr
zahraničního
obchodu František Krajčír
povede “Československou
misi přátelství”, která
navštíví africké státy Mali
a Guineu.
—Podle soukromých zpráv
pracuje prý nyní bývalý
litoměřický biskup dr. Ště
pán Trochta v továrně.
— Ze zájezdu na Kubu se
vrátil vojenský umělecký
soubor Víta Nejedlého.
— Mezi Prahou a Kahýrou bylo zahájeno pravi
delné letecké spojení.
— Akademik
František
Šorm, předseda Českoslo
venské akademie věd, od
jel do Belgie na meziná
rodní konferenci pracov
níků v organické chemii.
— Členka činohry Národ
ního divadla v Praze Vlas
ta Fabiánová slavila pa
desátku.
—V minulých dnech ze
mřeli: pražský romanista
dr. Bohumil Rak, akade
mický malíř V. Tauer a
plzeňský malíř a ilustrá
tor Bohumil Krs.
— Na světové výstavě zná
mek “Praga 1962” budou
vystavené známky pojiš
těny na 100 miliónů Kčs
— V Praze byla podepsána tříletá obchodní doho
da s Francií. Platnost od
1. listopadu tr.
— Primátor hlavního mě
sta Prahy přijal ve slav
nostní audienci zahraniční
Čechoslováky - turisty v
ČSSR. Krajané přijeli z
Ameriky, Francie a Bra
zílie.
Č/FEC

Zásobovací potíže v Československu trvají

Kuba si - maso ne!

Hořejší heslo se zrodilo na letošního prvního máje v Praze a zřejmě
se uchytilo ještě dříve, než policie rozehnala dav protestujících studentů.
Antonín Novotný toho už letos nasliboval československým občanům
mnoho. K Novému roku sliboval, že letos bude prací písek, pak zase pro
ces s velezrádným ministrem vnitra, nakonec maso. Ani jeden ze slibů ne
byl dodržen. Jak se zdá, ani letos nebude sklizeň v Československu valná.
Jaro bylo velmi studené a deštivé (na 1. května v Praze sněžilo) a zdá se,
že už českoslovenští občané se zdráhají uvěřit i v teplejší počasí, jak do
kazuje úryvek z dopisu z Československa:
"Ovšem jak dlouho šeptají si, "tak snad bu
Není nad výpomoc
oteplení potrvá, se neví, dou řízky”.
Československé země
a myslím, že je optimis
"My jsme již neměli
mus nejméně na místě. kotlety několik týdnů”. dělské noviny přišly však
Máme smutné zkušenosti
"Jen aby se na nás do s jiným "výpomocným”
několika posledních let, stalo. Máme každou ne- projektem celostátní dů
že obyčejně léto nestálo děli hovězí maso. Ráda ležitosti:
za nic, až teprve podzim bych udělala něco jiné
"Nejen zelenina, ale i
byl slušnější.
maso se dá vypěstovat na
ho”.
"Už není”, proběhne vlastní zahrádce. Právě
Také úroda - podle to
ho, jak to teď dopadá, - frontou neradostná zprá nyní při nedostatku ma
- bude chabá. Nu, nedá va. Ženy se rozcházejí sa je nejlepší příležitost
se nic dělat, musí se brát "Tak řízky zas nebudou”, chovat králíky.
vzdychne matka.”
Kromě trávy a čistění
vše, jak to přijde.”
kotců to nevyžaduje nejProč není?
Šibeniční hádanky
menší námahy.
Pro všeobecnou náladu
Československý rozhlas
Něco naroste na za
v Československu je snad ze 14. června se "zamýš
hrádce,
něco v příkopě a
nejpříznačnější hádanka, lel nad jednou stránkou
ostatní
na
dosycení krá
která teď koluje po Čes otázky, která vás jistě
líků
se
najde
v domác
koslovensku:
všechny zajímá: proč
nosti.
Co dělá Děda Mráz? nemáme dost vepřového
Než stát frontu na ma
Jezdí Novotnému po zá masa? Proč není na trhu
vždy dostatek brambor a so, raději jdu s nůší na
dech!
proč stolní brambory trávu. Dnes je doba, kdy
Nebo jiná:
by neměla být ani jediná
Jak může člověk spá jsou málo kvalitní?”
vesnická
domácnost bez
Odpověď čs. rozhlasu:
chat nejrychleji sebevraž
králíků . . .”
"Příčin
je
několik.
du? Když se vrhne do
Jeden krajan, který
propasti, která je mezi Chceme upoutat vaši po
jezdí
pravidelně do ČSvedením KSČ a lidem. zornost k jedné, která je
SR
na
návštěvu příbuz
našeho
soudu
Pokud jde o zásobo podle
ných, shrnul dnešní ná
hlavní.
vací situaci, rozepisuje se
ladu doma takto:
V Evropě se sklízí v
list KSČ pro Severočes
ký kraj Průboj o tom, posledních letech prů "Jako na vybuchnutí"
145
metráků
jak to vypadá v Ústí měrně
"Nelíbila se mi celá
nad Labem v pátek od brambor z hektaru. U situace. Nechci přehánět,
nás pouze 108 metráků.
poledne:
ale něco takového jsem v
"Před obchodem, na A teď uvažujte s námi: Československu ještě ne
jehož štítě je napsáno
Kdyby zemědělské zá zažil. Je to jako na vy
Maso a uzeniny, stojí vody sklidily loni místo bouchnutí.
fronta. Ženy s nákupní 108 metráků 150 metrá
Lidé sice vždycky na
mi taškami trpělivě čeka ků brambor z hektaru,
dávali
na poměry, ale
jí až na ně dojde řada. mohli jsme mít letos
nikdy
ne
tak otevřeně a
Je všední ústecký pátek. 21,630.000 metráků
veřejně
a
hlavně beze
"Přivezli
vepřové”, brambor navíc . . .
strachu. A nejvíce mne
Víte kolik z nich moh překvapilo, že se nikomu
lo být vyrobeno vepřo nic nestane.
vého masa? Ale i mlé
To tak před rokem,
ka, másla a vajec?”
když jsem tam byl na
Takto tedy popisuje značka "jo’’ nenajedeVládní propagandisté posledy, to bylo něco do
nost dnešních Pražanů, kteří dnes nevědí, co by
si to velmi zjednodušili. cela jiného. Ale dnes je
dřív snědli, a ještě si naříkají a zpupně pro
Vina není na straně a i reakce u komunistů úvolávají Kuba si - maso ne! A s touto luznou
vládě, která se drží ne plně jiná.”
FEC
vidinou tlačenkového blahobytu pak srovnává
praktického dogmatu, ale
obraz bídy a utrpení v druhé scéně, která se
na zemědělcích, kteří má
SWISS TRAINED
odehrává:
lo vyrábějí.
WATCHMAKERS
V DRUGSTORU U DOLARU
Nikita Chruščov chtěl
K.
Ebner
nedávno řešit zásobovací 22 Hunter St. — Sydney
"Jako obyčejně, missis Maud. Dva chleby,
tel. BL 3970
krisi v Sovětském svazu
plátek sýra, kousek salátu. A správně, sklenici
19 York St.
tak,
že
by
se
lidé
naučili
mléka. Děkuju za optání, to víte, roboty je
(vchod z Wvnvardu
jíst koninu.
právě zaplaťpánbu dost. Jeden ovšem sebou
musí pořádně švihnout. No a sebou bych si
vzal támhle tu konzervu míchané zeleniny - ne
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
bo mi radíte jen samý hrášek? Jak myslíte,
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
Maud. Žena bude mít aspoň míň přemýšlení,
co k tomu hovězímu. Copak my — my si tu
D. G. Lupínková
v USA žijeme. . . Ale co ti chudáci za Že
393 GEORGE ST„ SYDNEY
Telefon BX 2316
leznou oponou!”
FEC

Aby se lid nepřecpával!
Československá propaganda se ocitá v zou
falé situaci a pokouší se čelit hlasitému nadá
vání na poměry líčením hladu a bídy v kapita
listické cizině. Nejsme jisti, myslí-li to autor
zcela vážně, když psal dva záběry pro pražské
Květy z 24. května tr.:
V BUFETU U KORUNY

"Copak tohle je nějaká výživa, Alois — de
set deka tlačenky na svačinku? Cože? Že toho
bylo o dvě deka víc? Hele, tak skáchni ještě
pro dva špekáčky. Když dají tři, že to můžou
nechat. A mně jednu tvrdou. Zatracenej ži
vot! Z té včerejší pečínky nezbyl doma ani plá
tek — k vobědu si zas budu muset dát smaženej kotlet — a k večeři sehnala žena jenom
roštěnky. Kde má pořád jeden brát tu sílu?
Jó, Alois, tam za velkou louží si dávají jiný
šmakes!”
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ZLOBÍ VÁS OČI ?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

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

Rovnou
z Československa
Naříkavé dopisy z Československa se množí.
Nelze jim vlastně říkat "naříkavé”. Jsou to spíše
dopisy napovídavé, podle starého vzoru — chyt
rému napověz. Výběr, který máme po ruce v re
dakci, kryje zhruba všechny rysy života v Čes
koslovensku, a má originální příchuť: příchuť bez
prostřednosti a autentičnosti.
HD

JAK S KACHNOU?
.. Zdeňka mi přinesla kachnu a šalamounsky mi ji
dala až po obědě, poněvadž měla strach, že bychom
ji snědli k obědu, a já jako oslavenec bych přišel
zkrátka. Že bychom ji snědli, to měla zcela pravdu.
Kachna, to je teď vzácnost. President republiky ve
svém projevu doznal, že zemědělství trochu zaostá
vá a v distribuci jsou také potíže a tak o tu ně
jakou frontičku není nouze, a poněvadž jsou lidi
panikáři, frontiček utěšeně přibývá. Stačí, když tři
lidi se postaví za sebou před dveře, zachvíli je tam
už fronta. Kdysi, a to je již dávno za první světové
války, když jsem přišel po 17 měsících na dovolenou
z fronty, viděl jsem již z večera stojící lidi v neko
nečném zástupu, čekající, až se ráno otevře krám
s chlebem, aby se na ně dostalo. Od těch časů, vidím-li frontu, mám husí kůži na zádech. Na maso
do fronty nechodíme, stát celou noc se mi nechce,
poslouchat to klábosení teprve ne, a dívat se na tu
sobeckou bezohlednost teprve ne. Koncem minulého roku jsem slyšel předpověď těžkých chvil poli
tických i hospodářských. Bylo a zase bude. Víra v
lepší mne nikdy neopustila ...
KLASICKÝ FILOLOG
Není dobře býti příliš studovaný v rozpínající sestátní ekonomii. Nejhůře je na tom klasický filolog,
který nemůže přispět k dnešnímu horentnímu po
kroku ba ani jediným distychem, natož elegickým.
Původem z pražské vísky, žiji vzdálen ruchu velko
města v poklidné krajské metropoli, kde studium
latinských básníků a řeckých filosofů je jen zřídka - jako například letos - přerušeno studiem davových
reflexů. Obávám se, že klasické vzdělání, jehož jsem
vzdor vichřici hněvu nabyl, nijak nepřispívá socio
logickému rozboru stádního člověka - člověka fron
tového. Bohužel mám žaludeční vřed, který mi za
mezuje studovat občasné příděly Masny n. p., ale
zdá se mi, že bych se lépe uživil ambrosií z Olympu
než mlékem. Nevím, kde se dnes stojí na to strdí
- žiji patrně příliš intelektuálně ...
MASO BUDE...
Pravda, jsou jakési nedostatky v zásobování tu i
tam. Ale, jak pravil náš president, maso bude, jen
když se o to všichni přičiníme. Velmi jsme se ob
divovali cizím krasobruslařům, kteří k nám zavítali
z daleké ciziny, a byli jsme rádi, že se u nás cítili
jako doma v cizině...
MAJÍ INVAZI...
Československo dnes prožívá pravou invazi zá
padní kulturních vlivů. Nejlepší díla našich spiso
vatelů jsou neustále překládána do cizích jazyků.
Některá díla byla už přeložena i do angličtiny.
Spousta prací vychází v jazycích socialistických ze
mí a v ruštině. Otčenáškova novela “Romeo, Julie
a tma” byla již přeložena do mnoha jazyků a film
o ní nezapomeň shlédnout. Kulturní život je v pra
vém rozmachu... Chtěli jsme ti již napsati dávno,
že nemusíš nic posílat, neb všeho je dostatečně, a
víme, jak je těžko žít v cizině...
...A NARUŠENÉ ZÁSOBOVÁNÍ ...
Měli jsme několik neděl narušené zásobování,
protože služba distribuční sítě nebyla na výši. Až
jich pár zavřeli, bylo všechno v pořádku, ale potom
byly jiné nedostatky, na které se doplácí, ale které
se stále překonávají. Výhledy jsou dobré, žně asi
budou ještě lepší, takže se všechno zlepší. Sledujeme stále úspěchy Čechoslováků v cizině a fandíme našemu národnímu mužstvu v kopané v Čile...
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NEBEZPEČÍ
NA DÁLNÉM VÝCHODĚ ?

KRACH ČÍNSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

President Spojených států apeloval v minulých dnech na obě Číny, národní i komunistickou,
aby upustily od příprav k jakékoli útočné akci. Prohlásil, že zahájí-li čínští komunisté útok na
ostrovy Matsu a Quemoy a tím nepřímo na Formosu, Spojené státy nezůstanou nečinně přihlížet.
Toto prohlášení přišlo po zprávách o přesunech čínských komunistických jednotek v pro
vincii Fukien, která je nejblíže Čankajškoyým ostrovům, a po zprávách, že vlivné kruhy na Formose považují nynější dobu za nejvhodnější k zahájení operací proti komunistickému režimu na
pevnině.
V interní zprávě amerického ministerstva zahraničí, vypracované před několika týdny, byla
komunistická Čína odepsána jako možný útočník ve východní Asii nejméně na dobu několika
let. Jako hlavní důvod jsou ve zprávě uváděny hospodářské potíže, které má Čína již delší dobu,
a jejichž vnějším zjevem jsou tisíce hladových uprchlíků, kteří denně se snaží dostat do Hong
kongu nebo do Macaa.
Základním kamenem dělců bylo naverbováno každá země s nevyvinu třeba že si mohou ze
čínských nesnází je ny do kolchozů a komun, tým hospodářstvím musí mědělci ponechat malé
nější stav zemědělské vý a plány předpokládaly, financovat zavádění prů záhumenky pro svoji po
že se tím zemědělská pro myslu především z vý třebu a volně prodat, co
roby.
Ve své tisícileté tradici dukce zvýší nejméně těžků vlastní prvovýroby. sami nepotřebují, nepři
Čína vždy byla a stále trojnásobně. Výsledkem Krach zemědělské výro nesly nutné zlepšení si
ještě je zemědělskou ze byl však pravý opak. Ja by pomáhá tedy i ke kra tuace.
Denně dává spousta
mí. Pole, obdělávaná ce ko všude jinde nebrali chu plánů na zprůmysloČíňanů přednost spaní na
lou rodinou, byla zákla ani komunisté v Číně v vění země.
Vedoucí komunisté si ulicích
přeplněného
dem hospodářství země. úvahu citovou stránku
Životní úroveň nevzrůs- obyvatelstva, nebrali zře museli uvědomovat, že Hongkongu před návra
tala tak rychle jako na tel na okolnost, že čín rychlejší industrialisace tem do země "dělníků a
Západě, avšak až do na ská sociální struktura by je možná jen za cenu rolníků”. V roce 1948
stolení komunistického la tradičně založena pře snížení životní úrovně o- měl Hongkong 600.000
režimu v roce 1949 byl devším na soudržnosti byvatelstva, ale těžko po obyvatel, koncem loňské
v Číně celkem vždy dos rodin. Nechuť a odpor čítali, že se životní pod ho roku už převýšil 3 mi
tatek základních poživa k zaváděným novotám mínky zhorší takovou lióny lidí, při čemž ti
tin jako rýže, mouky a byly větší, než všechny měrou, jak to dokazují síce uprchlíků odejely na
nynější poměry v zemi. Formosu a další tisíce
luštěnin, a tyto produkty plány předpokládaly.
Plány též počítaly s Ani malé ústupky z vy byly vráceny postrkem
byly laciné.
rychlou
industrialisací hlášeného programu, kte do Rudé Číny.
Neúroda a hlad na
země. Zapomněly, že ré byly oznámeny, jako (Pokračování na str. 6.)
vštěvovaly ovšem Čínu i

v minulosti. Vzhledem k
velikosti země šlo však
většinou pouze o kala
mity místního rázu. Rozvodnila-li se Žlutá řeka
nebo když zničilo sucho
či kobylky všechnu úro
du v některých částech
Číny, sousední provincie
mohly vypomoci.

Předsjezdová diskuse československých spisovatelů :

LITERATURA A ČLOVĚK

Po dlouhých průtazích byl konečně svolán další sjezd čs. spisovatelů
— na jaro 1963. V červnovém čísle měsíčníku Plamen zahájil předsjezdovou
diskusi přední teoretik KSČ Jiří Hájek. V úvaze nadepsané Literatura a
současný člověk pak vyzval spisovatele, aby v sobě překonali vše, co na
hrává opatrnictví, a aby bez obav vyslovili své názory na stránkách Plamene.
Upřímně řečeno, Hájko
“V nejedné situaci se tického centralismu, zvý
Tentokrát však neúro vo vyzývání zní tak tro nám nedostávalo i zák šení vlivu pracujících na
da a hlad nejsou jen od chu jako když svého času ladních informací, jež by řízení hospodářství.
vislé od dešťů a nálady soudruh Mao zahoroval nám mohl a měl poskyt Uvědomujeme si také,
pro teorii o tisíci květech, nout např. denní tisk,
kobylek, ale jsou způso které v rozkvětu pak spá kdyby byl často nezaostá že vážnou překážkou je i
liknavost vedoucích čini
beny především násilným lil mráz stalinské reakce. val za nároky chvíle.
telů řady podniků k za
Doufejme, že to Hájek
Nebylo by poctivé, kdy vádění nové techniky.
zásahem čínských komu
nistů, kterým se poda myslí poctivěji, ale kdo bychom tvrdili, že vše,
Chápeme, že potíže,
může říci, kolik spisova oč dnes jde, bylo každé
řilo jejich nesmyslným telů raději nechá Plamen mu z nás od začátku okam které nastaly v zásobová
plánováním zničit velkou Plamenem, aby se osudně žitě jasné. Mnohé otázky, ní, souvisí s nedořešený
problémy našeho ze
které nyní naše společ mi
část zemědělství a roz nespálili.
mědělství. ..”
Jiří
Hájek
se
tentokrát
nost
řeší,
nás
zastihly
ne

vrátit čínskou rodinu.
Tohle mají patrně vy
obořil na denní tisk v Čes připraveny - v tom jsme
řešit čs. spisovatelé, když
Od roku 1949 zaváděl koslovensku, který prý ostatně nebyli sami.”
národohospodáři
V tom má Hájek prav státní
rudý režim dalekosáhlé “nedostatečně informuje”.
zklamali.
A
už
je
rovnýma
nohama
du,
krise
zastihla
stranu
a
změny podle sovětských uprostřed důvodů, které vládu právě tak nepřipra V dalším se vyslovil
vzorů, které později ještě prý způsobily dnešní hos veny. Krisi způsobily (po Hájek pro novátorství v
"zdokonalil”. 95% země- podářskou krisi:
dle opatrného Hájkova literatuře a prohlásil, že
výkladu, který je zaštítěn mladá literární generace
citováním projevů minist obohatila čs. literaturu
rů a tajemníků strany): přesto, že se jí kladou
“Z projevů vedoucích výčitky, že přejímá cizí
představitelů strany už vzory. A aby nebylo sporu
LYŽAŘSKÉ POTŘEBY
dnes víme, že jednou z o tom, jaké vlivy má Hápříčin našich dnešních jek na mysli, dodal, že
těžkostí byla vedle růz má-li západní literatura
ných komplikací, které právo na originální litenastaly v zahraničním ob- rární formy, že na ně má
chodu, například i ne stejné právo literatura
201 Castlereagh Street
uspokojivá kvalita práce československá.
Rok bude trvat předurčitých odvětví našeho
(mezi Park
Bathurst Streets)
sjezdová “diskuse” spisotěžkého průmyslu.
Víme, že řada dalších vatelů. Kdoví, co se do
SYDNEY
obtíží vznikla z lokálpa- roka může přihodit, a kotriotického výkladu opa likrát může “duch XXII.
Telefon B M 2 6 8 5
tření, která měla sloužit sjezdu KSSS” být pozměM. Zvára, USA
ve smyslu zásad demokra-něn.

PADDY PALLIN
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O zpotvořené literatuře z druhé strany Železné opony

Doslov k “Šesti rozhněvaným”
"... příliš málo, dovolte, abych vás políbila!’’ Mluvila rychle a její
bujné tělo sálalo touhou po jeho objetí. Prudce povstal od klavíru. "Račte
milostivě odpustiti, spanilá baronesso, neboť jsem zasnouben!” — "Aj,
toť velmi zajímavá zpráva, milý doktore! Vy jste zasnouben? A dovolte,
kdo a kde je vaše vyvolená?” — "Je dcerou továrníka v Ústí n. Labem,
baronesso!”
Jestli si některý z našich čtenářů ještě vzpomene na náš fejton z 10. čís
la tr. (Parodie z výstřižků — str. 4-5), hořejší odstavec je pokračování
"společenského románu” v sérii výňatků, které jsme opravdu jen omylem
nazvali "Parodií z výstřižků”. Ty výňatky totiž vůbec nebyly parodie, ale
autentické výňatky z tvorby nadějných socialistických i nesocialistických podivínů, kteří propadli vášni psát.
Redakce "Plamenu” totiž uveřejnila výňatky z "děl” budoucích spiso
vatelů, poněvadž "o publikování rozhodly tři důvody: víra, naděje a láska”.
První důvod: víra ve valu rukopisů z řad "li stránky románu "Válka
vaši soudnost. Druhý du”, který, jako obyčej s Mariem”, provázených
důvod: že se budete ně, je dav strašně mí tímto programovým pro
smát. Třetí důvod: láska chaný - od vyložených hlášením:
k poctivé knížce.
cvoků až po vypočítavé
"Jak jsem informová
písaře
a literární ne
Redakce Hlasu domo
na,
mnoho koncertních
va se pamatuje ne neje mravy.
členek ze Státního sou
Socialistický realismus
den nepřátelský komen
boru rády by se propůj
tář, který se pojil k u- si na sebe upletl zvláštní
čily ku účinkování v
veřejnění. "Parodie z vý bič. Podle zvláštní teorie,
historickém nebo jiném
střižků”. Hlavní námitka která tvrdila, že nejlíp filmu, s tančením a zpě
byla, že si máme hledět umí pozorovat život dej vem.
mravní úrovně časopisu. me tomu soustružník,
K nabídce ku zfilmo
Uveřejnili jsme první stvořil vrstvu děldopů, z
nichž
ti
nejpi
l
nější
a
nej

vání
zde přiloženého ro
výtažky v naději, že jde
o parodii. Možná, že obratnější se vecpali do mánu dovoluji si též poznamenati, že bych se
jsme měli být kritizováni řad literátů.
za úroveň parodie. Ale
Odklon od socialistic cítila nejvýše poctěna urozhodně jsme netušili, kého realismu (byť pře znáním p.t. filmové člen
proti čemu musí bojovat chodný), vynesl na po ky Glorie Swansonové a
redaktoři dnešních "so vrch spoustu adeptů tak případným jejím dopo
cialistických”
časopisů, zvaně zábavného škváru, ručením po přečtení jí
kteří bojují na dvě který je jenom povrchně předložené části romá
naondulován
nějakým nu . . .”
fronty.
Bojují nejen proti tím pokrokem.
V přiložené části pak
striktním předpisům stra
Tak se stalo, že Svazu vybuchují ohňostroje ne
nické linie, ale i proti ná- čs. spisovatelů došly 82 smyslů, jako je tento

VELKOSTATEK JINDY A DNES
Karel Schwarzenberg
Když tak studuji dějiny svých předků, stane
se někdy, že skorem pocítím jakousi sympatii pro
dnešní československé mocipány. Jejich “trable” mi
v lecčems připomínají potíže, které někdejší Eggenbergové a Schwarzenbergové mívali s českými sed
láky. Tento bezděčný pocit pochopení pro dnešní
držitele našich statků se ve mně nedávno pohnul
při četbě staré edice pramenů: “Archiv český” (vy
dal Jos. Kalousek, sv. 23, v Praze 1906).Jsou tam
otištěna různá akta z našeho Třeboňského archivu - a jak říkám: potíže, s nimiž zápasil velkostatek
pobělohorský, jsou v lecčems právě ty, které naru
šují plány dnešních Jednotných zemědělských druž
stev.
Je to především dvojí obtíž — patrně nerozlučně
spojená se soustavou robotní práce. Sedláci buď
chtějí z panství zbíhat, anebo jejich práce nestojí
za nic. — A nemohou-li sedláci zběhnout sami,
snaží se aspoň své děti odcizit zemědělské práci:
nejraději by chtěli dávat selské syny na studie. Tu
tedy jsou otištěny dopisy knížat Jana Kristiána z
Eggenbergu a Ferdinanda ze Schwarzenbergu, kte
rými se ředitelům panství nařizuje, aby žádné sel
ské syny studovat nenechali, nýbrž aby tito, prý
ku vlastnímu prospěchu a také k užitku panství,
raději se učili práci rolnické neb aspoň řemeslu; a
odešel-li poddaný někam na studie, aby ředitel hle
děl dostat ho zpátky. Dnešní boj proti absenci a
proti studiu nepovolaných je ovšem o to snazší, že
na školách samých už je konána přesná kontrola, a
kdo nemá od vrchnosti propouštěcí list, či vůbec
kdo nepatří k vládnoucí třídě, tomu je vstup na vyš
ší školu znemožněn, a musí se chtě] nechtěj vrátit
na panství.
To vše bylo v 17. století mnohem primitivnější.
Při tehdejším nedostatku pracovních sil ostatně ne
bylo vyloučeno, ba naopak bylo pravděpodobné, že
zběhlý poddaný navrácen nebude, nýbrž že si ho
jinde s radostí nechají. (To se prý přes všechnu

"historický” popis sta
rověké Kahýry:
"Půvabné obrázky mi
lostných dvojic anebo
přátelských besed noc
úplně zakryla. Snad jen
nejvyšší Amon - Re po
těší smutnou zemi a ne
dopustí, aby příchozí voj
sko zemi, poplenilo a s
krásnou duší lidu aby se
jen zahrálo těšínskými
jablíčky . . .”
Jiná adeptka literární
slávy zase sáhla do výh
ně dneška a vykouzlila
milostný románek Evy a
Karla. Ona pochybuje o
ideálu mravní čistoty, on
je však pevný. Když sel
že jeho rada, aby Eva ne
vysedávala nad Březino
vými verši a "šla si za
tancovat a zazpívat do
Svazu mládeže”, dá si
s ní rande, a spisovatelka
je hned ve svém živlu.

Redakce
dušuje:

Plamene

se

"To, co předkládáme,
není ani Lacina, ani
Schulz, ani Pick, na mou
duši. Je to opravdová
pravda. Většina autorů se
drží klasických vzorů,
myslíme klasických ve
svém hájemství . . .

Je vůbec na pováže
nou, že mezi námi žijí
ještě lidé cítící ve svém

kontrolu může stát i dnes.) A tak se tedy dopisem
z r. 1666 kníže Jan Adolf pozastavuje nad tím, jak
mu třeboňský hejtman hlásí ubývání počtu podda
ných. A hned přemýšlí, jak by tady zjednal nápra
vu. Píše mu tedy ještě v témže roce, aby se v robotních a dodávkových požadavcích mírnil. Kníže
Jan Adolf nehledal tedy nápravu ve zpevnění norem,
nýbrž naop'ak svého hejtmana vybízí: aby nehleděl
tolik na to, čeho b.y snad mohlo nějak vyžadovat
panství, nýbrž spíše na to, jak by poddané ucho
val od hospodářského zhroucení - protože prý, budou-li existenčně zničeni poddaní, musí celé pan
ství propadnout zkáze.
Ovšem že ani pobělohorské době nebylo cizí pře
kračování pracovních norem. Bylo už oď konce stře
dověku uznávanou zásadou, že v případě nezbytí - zejména ve žních anebo při živelní pohromě - mož
no žádati robotu mimořádnou. Kdežto však dnešní
brigáda je zásadně bezplatná, stanoví kníže Jan Adolf přípisem z r. 1669, že se za takovou mimořádnou robotu musí dát odměna.
A jeho syn, svrchu již zmíněný kníže Ferdinand,
dává 18. ledna 1685 třeboňskému hejtmanu směr
nice, které se od dnešního náhledu na akumulaci a
investici znatelně liší. Přikazuje mu, aby hleděl ro
botami poddané nepřivádět na mizinu, “jelikož lze
spíše zodpověďěti a snésti, aby ty opravy a předse
vzaté stavby, kdež žádné zvláště naléhavé nebez
pečí v prodlení nespočívá, o něco později byly do
konány, než aby tím chudí lidé byli zničeni - což
však se zdá hlavně záviseti na rozvaze a rozumu úředníků, tak aby vrchnost a poddaní vedle sebe,
pokud možno, beze stížnosti obstáti mohli.”
Takové instrukce jsou ovšem sepsány v jazyce
německém. Ale jazyková otázka pobělohorských Čech
a psychologický její dosah neunikly pozornosti tře
boňské vrchnosti. Kníže Jan Adolf - nabyvatel Tře
boně - měl úředníka zvláště zasloužilého, zvaného
Brandis, který byl jeho důvěrníkem a spravoval
jeho rodné panství Schwarzenberg v Němcích. Bran
dis si přál být přeložen do Třeboně. Ale přípisem
z 31. ledna 1669 mu to kníže odepřel, protože Bran
dis prý neumí česky, a Třeboňští zase neumějí ně
mecky, “tak že s obou stran se jeví veliký nedosta

Vyznání exilu
Jiří

Kavka

Děj bez děje mi exil vypráví
(můj příběh už je dál než uprostřed)
Neřešitelné hvězdy nad námi
kdybych dohlédl, kdybych neoslep
Stín ruky možná na zem padl by
překrásné ruky, ruky sochaře,
stín, který zvedne nebo zahubí
jak pohled času, přímo do tváře
Kam odnášejí mrtvou hodinu
Královna zlatou šerpou stažená
do soudného dne čeká novinu
tak toužící, tak neobnažená

A na tolika z nedozřených míst
vytryská řeka, větrá století
Co však se stane s tím, kdo zůstal čist
a celou duší přál si shořeti

nejhlubším
soukromí
přesně totéž a přesně tak
jako jejich rozvášněný
praděd, a reprodukující
své city a myšlenky slo
vy podnes nesmrtelných
Zahradníků.
Jindy zas, v pokrokářském vzepětí, namnoze
však z důvodů mravně
podezřelých, pokouší se
autor o zachycení sou
časného dne, všedního
jako úterý, ba ještě všed
nějšího, podle toho, kam
se zrovna až smí a co se
nosí . . .”
Je to vzácná upřím
nost, ale není to celá
pravda. Když se redakce

CHCETE, ABY SE VAŠE

děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj'?

VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

Plamene snaží čtenáři na
mluvit, že toto je ta pra
vá zásuvková literatura,
o níž se prý potají doma
hovoří, nemluví pravdu.
Ovšem ta pravá zásuv
ková literatura se nedo
stane na světlo světa, do
kud neuhasnou Pochod
ně, Záře a Plameny.
jun

tek nutné důvěry a příchylnosti, což je pro chudé,
lidi nanejvýše neutěšené.”
Než co se týče psychologie selského poddaného,
tu je zvláště zajímavý připis knížete Jana Adolfa
hlubockému hejtmanu ze 17. prosince 1671. Přípis
ten by snad mohl i dnešním družstevním správám
napovědět, jak to zařídit, aby nebývalo těch “okam
žitých potíží” se zásobováním, a aby se početní stav
dobytka spíše množil než snižoval. Ze spisu vychází
na jevo, že kníže prve svým poddaným hospodář
ský dobytek půjčoval - a to že si ho nevážili a ne
chávali ho hynout. Tu tedy kníže nařizuje svému
hejtmanovi, ať působí na poddané, aby si pořídili
dobytek vlastní. Nevidíme tu tedy boj proti záhumenkům, ba ani boj proti vesnickým boháčům - nýbrž slyšíme pravý opak. (Však také dnešní re
žim všecky vzpomínky na pobělohorské “temno”
rázně potírá.) Kníže Jan Adolf si tedy přeje, aby
jeho družstevníci, promiňte, jeho poddaní měli vlast
ní dobytek: “neboť dokud ničeho vlastního nemají,
je jim práce a hospodářství protivné a mrzuté; když
však jednou něčeho se dodělají a nabydou vlastních
prostředků, tak jim to dodá srdnatosti a konají svou
práci radostněji a pilněji.”
'
Jak vidno, problém byl pro pobělohorskou i pro
dnešní vrchnost stejný: jak dostat sedláka k tomu,
aby na panství zůstal a aby tam chutě pracoval.
Ale názor na rolnickou psychologii a na vhodné
prostředky k dosažení cíle byl patrně zcela proti
chůdný. Protichůdné byly také výsledky. V Čechách
pobělohorských, jakmile se obyvatelstvo zotavilo z
děsných ztrát třicetileté války a nouze o pracovní
síly polevila, přestalo zcelování půdy - a konečně by
lo rozšiřování panské půdy na úkor selské přímo
zakázáno. Ba vrchnosti ještě svou půdu parcelo
valy zakládáním nových vsí — ne ovšem z pouhé
lidumilnosti, nýbrž z přesvědčení, že sedláci budou
na vlastním pracovat - jak svrchu řečeno - “radost
něji a pilněji”. V Čechách poúnorových nedostatek
pracovních sil na venkově stále hrozí, ježto poddaní
využívají všech možností ke zbíhání do odvětví lé
pe placených, méně namáhavých; a proto zcelování
půdy pokračuje až do konce. Soustava velkostatků
bude totální, a sedláků již nebude.
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DVACÁTÝ ČERVENEC
J u n i u s
(Pokračování)
Ohlas puče v Třetí říši a. na frontách byl nepatr
ný. Na východní frontě spáchal sebevraždu před
Od okamžiku, kdy Remer dostal od Hitlera roz nepřítelem
generál von Tresckow. Podrobnosti o Je
kazy, byl osud generálského puče definitivně zpeče ho posledních
hodinách mohl předat jeho pobočník
těn. Berlínský strážní batalion obsadil strategické von Schlabrendorff,
kterého zázračně zachránila apozice a zarazil všechny jednotky v berlínské oblasti, merická bomba v okamžiku,
kdy byl veden před
které uposlechly rozkazů v rámci operace Valkýra. lidový
soud. Táž bomba zabila soudce Freislera, zví
Večer 20. července 1944 zůstali na Bendlerstrasse ře v lidské
podobě, který předsedal všem procesům
jen povstalečtí důstojníci - a hrstka zajatců. Jedním se spiklenci z 20. července. Henning von Tresckow
z nich byl velitel záložního vojska generál Fromm. posoudil význam spiknutí a význam jeho selhání.
Od okamžiku, kdy mluvil telefonicky s Rastenbur- Nepřál si žít “v rouše kajícníkově”. V předsunuté
gem, byl pro puč ztracen. Dokonce se snažil zatknout pozici na východní frontě vytrhl rozbušku granátu,
vedoucí povstalců, ale byl jimi přemožen a dán do který přitlačil na tělo.
čestné vazby - ve své vlastní kanceláři, zásobené
Na západní frontě zažili spiklenci další zklamání.
obloženými chlebíčky a vínem. Spiklenci příliš spo Vrchní velitel von Kluge jim studeně řekl, aby se
léhali na čestné slovo pruského důstojníka. Fromm žařídili po svém, že pokud jde o něho, k puči se ne
je porušil skoro okamžitě. Poslal několik podříze přidá. Přidal se k sebevrahům. Když byl krátce po
ných důstojníků, kteří se naskytli poruce, pro po atentátu vystřídán maršálem Modelem, spolkl jed na
moc zvenčí. Někteří z nich se nerušeně vrátili na cestě do Berlína. Vojenský velitel Francie von StuelpBendlerstrasse a vpašovali do budovy větší množ nagel, až po uši ve spiknutí, neměl tolik štěstí.
ství automatů.
Při pokusu o sebevraždu si vystřelil obě oči, a žil
Ještě odpoledne bylo v budově berlínského centra tak dlouho, aby mohl být na nosítkách souzen Freismnoho důstojníků, kteří jen čekali na to, jak puč lerovým lidovým soudem a oběšen.
dopadne. Ve večerních hodinách - kolem osmé hodi
Osud maršála Rommela je dostatečně znám. Romny - přibyl teprve dlouho postrádaný maršál von mel byl z pozdních spiklenců, ale měl váhu. Byl to
Witzleben, ale ani ne za hodinu opět vyšel z budovy, nejpopulárnější maršál Třetí říše. Když po 20. čer
aby odjel na svůj statek za Berlínem, kde byl dru venci vyšlo při vyšetřování najevo, že byl zapleten
hého dne zatčen gestapem. V té době už bylo zná ve spiknutí, dal mu Hitler na vybranou: buď sebe
mo, že Vůdce učiní zvláštní rozhlasový projev, aby vražda se státním pohřbem nebo Freislerův lidový
dokázal, že je na živu. Proč spiklenci především ne soud. Rommel spolkl jed.
obsadili budovu berlínského rozhlasu, budovy říš
(Pokračování příště)
ských ministerstev a hlavní strategické body hned
odpoledne, je otázka, která znepokojila mnoho histo
riků. Proč až do Stauffenbergova příjezdu na Benolerstrasse neudělali nic, je otázka další. Odpověď
se zdá být. nabíledni: Stauffenberg byl pravým a
uznaným vůdcem, a na něm spočívala iniciativa. O- — Kniha Eduarda Tábor Evropy. Při té příleži
statní byli jen generálové bez vojska, čekající na ského “Komunismus v tosti mu udělí universita
rozkazy obyčejného plukovníka.
Československu” vyšla též v Mnichově čestný dokto
Ve večerních hodinách 20. července už bylo všem v japonském překladu.
rát.
důstojnickým outsiderům na Bendlerstrasse jasné, že —V britské katolické re- — V New Yorku byla za
puč selhal. V jejich čele teď byl Fromm, který unikl vui “Tablet” byl uveřej ložena “Společnost pro dě
z teoretické vazby a s několika ozbrojenými důstoj něn článek A. Luzného jiny čs. židů”. Informace
níky uspořádal razzii na bezbranné spiklence. Beck, “Komunism a církev v podá: Dr. Kurt Wehle, 82
Stauffenberg, Olbricht, jejich pobočníci a přátelé ČSSR”.
— 34, 265th Street, Floral
byli vehnáni do Frommovy kanceláře, a generál
Fromm vyhlásil nad některými z nich náhlý soud. — Dr. František Schwar- Park, N.Y., USA.
Stauffenberg, plukovník Mertz von Quirnheim (kte zenberg bude přednášet — Kanadský Sokol vydal
rý na vlastní odpovědnost vyslal rozkaz k operaci jeden rok na Loyolově k vlastnímu sokolskému
Valkýra), generál Olbricht a Stauffenbergův poboč universitě v Římě. Je pro sletu program o 42 strán
ník poručík von Haeften byli odsouzeni k smrti tím fesorem Loyolovy univer kách s příspěvky předních
čs. i kanadských osobností.
to zvláštním Frommovým soudem, který se pravdě sity v Chicagu.
podobně nikdy nesešel, a jímž chtěl Fromm zakrýt — Dr. Milada Součková — Pro nesouhlas s linií
bude přednášet češtinu a listu “Svědectví” (redak
stopy o tom, že věděl o existenci spiknuti.
Všichni odsouzení byli vyvedeni na dvůr velitel českou literaturu na uni tor Pavel Tigrid) resignoství (Stauffenberg byl při razzii střelen do zad), a versitě v Chicagu.
val z redakčního kruhu
zastřeleni popravčí četou. Stauffenberg zemřel sty — Notou, podanou pro dr. J. Horák. Novými čle
lově: “Ať žije svaté Německo!” Právě, když byla střednictvím amerického ny redakčního kruhu se
přivedena k odstřelu druhá várka spiklenců, dorazil velvyslanectví, požádala stali prof. university v
na Bendlerstrasse známý hitlerovský dobrodruh Otto pražská vláda vládu Ně Berkeley, Cal, Emil KovSkorzeny. Policejní zkušenost ho poučila, že živí spik mecké spolkové republiky tun a kulturní redaktor
lenci. budou užitečnější v mučírnách gestapa než na o vydání Karmasina a čs. vysílání francouzské
anonymním popravišti. Zastavil další popravy a od- Durčanského, které obvi ho rozhlasu prof. V. Peš
vezl všechny zatčené do vězení gestapa. Stauffenberg nila z válečných zločinů. ka. Administraci vede J.
a jeho druhové byli ti šťastní: jejich konec byl milo — Profesor Jindřich Ku Vrzala z Paříže.
srdně rychlý.
čera z Brown University,
— V obci Lidicích u JolDva vedoucí spiklenci byli z Frommovy fémy vy USA, vydal -knihu “The liet, Illinois, se konala
ňati. Byl to Beck, který kdysi býval Frommovým velí Phonology of Czech”.
pouť za velké účasti Če
cím důstojníkem, jenž dostal milost. Směl se zastřelit — Jiří Pravda hraje hlav choslováků a jejich ame
vlastním revolverem. Byla to pomalá smrt. Po dvou ní roli v Huxleyově hře rických přátel. Projev měl
pokusech, které selhaly, byl doražen poddůstojníkem “Genius a bohyně”, kte plk. O. Pejša.
na příkaz Frommův. Druhý byl generál Hoepner, rou uvádí divadlo “Co— V Burmě působí čs. ka
generál, který byl vyloučen z armády v době, kdy medy” v Londýně.
byl předním z velitelů tankových vojsk, proto, že — Dr. Jaromír Měšťan tolický misionář, školský
proti Hitlerovu rozkazu stáhl své jednotky na vý řídil v Mezinárodním foru bratr Vincenc Kozák. V
chodní frontě, aby zabránil jejich zničení. Hoepner v Západním Německu Jižní Africe koná oběta
dal přednost lidovému soudu před sebevraždou. Než konferenci o ideologické vou misijní práci dp. Zde
zemřel, jistě proklel mnohokrát svoji nešťastnou vol obraně před komunismem. něk Čížkovský. Jeho kos
bu. Byl jedním z těch, kteří umírali pomalým škrce —Prof. dr. F. Král z Penn- telík je zasvěcen Praž
ním na řeznických hácích za hrčení filmových ka sylvanské university v U- skému Jezulátku.
mer Goebbelsova ministerstva propagandy.
SA odejel přednášet do — Luboš Šourek byl jme
nován sekretářem Kance
láře katolické exilní mlá
PŘIPRAVUJETE
SE
NA
CESTU?
deže v Mnichově.
LETADLEM — LODÍ - VLAKEM - AUTOBUSEM
— Bývalá čs. mistryně v
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt! krasobruslení Věra Hrubá
—Ralstonová - Yatesová
odvolala žádost o rozvod s
filmovým ředitelem Yate138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
sem. Hrubé je 41 roků,
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Yatesovi právě dvakrát
tolik.
Cestujte do ciziny na deposit
—Na oslavě 100. výročí
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Sokola v Clevelandu byl
Franciska£ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
slavnostním řečníkem se
splátkách £ 10 až 20.
nátor F. J. Lausche, dále
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
promluvil vzdělavatel J.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

GREYHOUND TOURIST BUREAU

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
jr

NEBEZPEČÍ NA VÝCHODĚ?
(Pokračování se str. 4 )

Jiným ukazatelem ná
lady obyvatelstva byl po
stoj čínských válečných
zajatců z korejské války
- ze 14.000 zajatců se 95
procent odmítlo vrátit do
Číny. Většina z nich ode
šla na Formosu. Podob
ně když se rozhodl Čan
kajšek v roce 1954 na
"doporučení” Spojených
států evakuovat ostrov
Tačen odešlo 18.505 osob na Formosu a pouze
19 se rozhodlo zůstat.

Přesuny

vojenských

jednotek na čínské pev
nině jsou pravděpodobně
jen psychologickým ma
névrem, kterým chtějí
komunisté odpoutat po
zornost obyvatelstva na
domácí frontě od hos
podářských nesnází. Po
kud jde o cizinu, pak jde
Číně asi o to, aby - jak
se říká v Orientě - "ne
ztratila tvář”. Tamní ko
munisté si musí být vě
domi, že kdyby za da
ných okolností začali vál
ku, pak by zaručeně
ztratili daleko víc než
jenom "tvář”.
-cg-

Nově došlé knihy
Vrba: Z mého herbáře 13/-; Jirásek: Temno 23/-,
Husitský král (2 díly) 32/-; Neff: Veselá vdova 17/-;'
Poláček: Hrdinové táhnou do boje 17/-; Hašek:
Švejk (4 díly) 65/-, Dědictví po panu Šafránkovi 17/-,
Fialový hrom 15/-; Seton: Moji známí z divočiny.
12/-; Nezval: Sbohem a šáteček 11/-; Stašek: O ševci
Matoušovi 14/-; Neruda: Povídky malostranské 12/-;
Rais: Západ 14/-; Řezáč: Rozhraní 16/-; Včelička:
Pražská tajemství 16/-; Otruba: Tvůrčí cesta J. K.
Tyla 37/-; Šimáček: Ze zápisků studenta 13/-; Feuchtwanger: Goya 32/-; Kolář: Nápady pana Apríla.16/-;
Foerster: Až na vrchol' světa 24/-; Kriebel: Koulej
se, sluníčko (dětská) 23/-; K. Čapek': Italské listy,
Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holand
ska 20/-, Kalendář, Zahradníkův rok 16/-; Peroutka:
Demokratický manifest 20/-; Jirásek': Filosofská his
torie 13/-, Zahořanský hon 13/-; Palacký: Z dějin ná
rodu českého 21/-;Feyfar: Krkonoše (krásné foto
grafie) 29/-; Česká kuchařka 49/a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box. 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

Čihák. 121etá E. Skalníko
vé a 11letý J. Hudec dos
tali odměny za práce na
námět “Co pro mne zna
mená Sokol”.
—Čtvrtletník australského
Sdružení pro kulturní svo
bodu “Quadrant”, vychá
zející v Sydney, uveřejnil
ve svém posledním (23.)
čísle úvahu docenta psy
chologie na melbournské
universitě dr. F. Knoepfelmachera “Svědomí a
svoboda”.
— Úvodníkář kanadského
listu The Brandon Sun
Lubor Zink odjíždí na
pozvání bonnské vlády
do Berlína. Později se bu
STŘEDISKO
de stěhovat do Ottawy,
PÁNSKÉ MÓDY
odkud bude psát denní po
liticko
hospodářské 164 Acland St., St. Kilda,
sloupce pro list Toronto Vic.
tel. 94 2250
Telegram.
Č/NŽ/HD

9. 7. 1962
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Dopisy redakci:

LETOVISKO

“ŠUMAVA”

Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

ČERNOŠSKÁ OTÁZKA V USA

Poměrně velké procento chicagského obyvatelstva
tvoří černoši, kteří se sem stěhují z jižních států za
možností lepšího výdělků ,a příznivějších poměrů.
Většina z nich je mravů primitivních, ale zastírají
to velkou drzostí' vůči bílým obyvatelům... Mnohdy
vidíme černochy v krásných nových Cadillacích, jak
přijedou k pumpě pro benzin za 50 centů. To je ty
pické. Černoch chce udělat dojem a snaží se mít
všechno “nejlepší” jako bílý. Koupí si proto na splát
ky drahé auto, na které většinou nestačí platit. Má
pak Cadillaca a živoří o chlebu a vodě. Nenávist
mezi bílými a černými zde stále je, třebaže se to
často zastírá. Černí mají též velké procento zločin
nosti a téměř denně čteme v novinách o loupežích,
přepadech, útocích a vraždách, které spáchali čer
noši. Černoši obsadili velkou část jižního Chicaga a
stále se tlačí na západ, kde jsou české čtvrtě Berwyn,
Cicero, North Riverside atd., a na sever... Jakmile
sé černochovi podaří koupit dům v exklusivním
předměstí, bílí se začnou stěhovat z celé ulice, a
tak se černí dostanou k poměrně dobrým čtvrtím.
Jak se dostanou černoši k penězům, aby mohli kou
pit dům? Rodiny jsou poměrně početné a všichni
dospělí jsou nasazeni do práce: manželky, sestry
bratři a kdekdo pracuje dvě šichty, nikam necho
dí; nic neutrácejí, až našetří na deposit a pak splá
cejí. České čtvrtě se stále ještě udržují a černochy
tam nepouštějí.
Tento popis se bude zdát leckomu krutým, nede
mokratickým a rasistickým. Měl jsem tytéž názory,
než jsem se dostal mezi černochy, denně jsem s nimi
pracoval a přesvědčil se, jaká je to verbež. Chlapi
nemyslí na nic jiného, než jak se dostat snadno a
jakýmkoli způsobem k penězům. Morálka je hrozná,
manželská věrnost je jenom paragrafem, který se
čte ve: slovníku. Nedivím se americkým občanům, že
nechtějí, aby se jejich dětí nebo výrostci stýkali s
černošskými dětmi, které se už od dětství učí mo
rálce svých rodičů a užívají výrazů, které nejsou
zrovna vhodné pro děti.
V. J. Chicago

RYBA A HOST
České ochotnické divadlo v Melbourne sehrálo
30. června tr. Karešovu frašku “Ryba a host”. Vol
ba hry nebyla šťastná; je psána pro komika rázu
Vlasty Buriana a na to jinak dobrý Píďalka (K. Graf)
hlavně pamětí nestačil. Potíže s textem se přenesly
též na Bernáška (Tomeček). Dobrý byl Valášek
(Cába). Zbývající pánské role byly celkem v dobrých
rukách: Plíšek (E. Svoboda), Vrhcáb (Sadílek), Heran (Průša) a výborně maskovaný soudní vykonovatel (Mach). Z dam byla dobrá Betty (Voborská).
Také inkasistka (Průšová); Bernášková (Tomečková) a Zéňa. (Haberová) obstály pochvalně. Svůdnice Yvonna (Novotná) vypadala, svůdně, což vyvážilo trochu nepřirozený přednes. Režie nebyla špatná,
ale přesto se zdá, že Rosenfeld dokáže víc jako he
rec než jako režisér.
DRVO

ANENSKOU

SPORT V AUSTRÁLII
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PRAHA — SOUTH COAST UNITED 1 :2 (0:1)
Praha sice hrála dobře v poli, ale před brankou
byla nemožná. South Coast, který hrál účelněji, se
ujal vedení v poslední minutě prvního poločasu, a
kterou pořádá v neděli 29. července 1962
hned po přestávce zvýšil vedení na 2:0. Jedinou
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
branku Prahy dal teprve dvě minuty před koncem
zápasu nově podepsaný Hrnčíř. Touto porážkou se
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
pravděpodobně Praha připravila o poslední naději
J í d 1 o — P i t í
získat letos mistrovský titul. — Nejlepší hráč byl
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
brankář Lord.
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
PRAHA — POLONIA 4 : 0 (3:0)
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
Zápas byl v první půli vyrovnaný, ale Praha se
šťastně ujala vedení ve druhé minutě brankou van
der Gaaga, a ve 12. minutě Scheinflug zvýšil z pe
Malý
oznamovatel
ZPRÁVY OSOBNÍ
nalty na 2:0. Lord v brance zachraňoval, co se dalo,
Poplatek za 1 řádku 1/-, a ještě před přestávkou Jeffrey vstřelil další gól.
Po poločase Polonia úplně odpadla a Praha také ne
Mary Lou CRICHFIELD
tučnou 1/6
hrála naplno. Van der Gaag skóroval naposledy v
a Vladimír JIRÁK
77. minutě. Nejlepší hráči Prahy: Lord, E. Ninaus,
oznamují své zasnoubení
ČÍŠNÍCI (barmani) se L. Scheinflug. . Praha je teď na sedmém místě se
Chicago, 111., USA
přijmou v Severním teri 14 body, 7 bodů za vedoucí APIA.

TANEČNÍ ZÁBAVU

PANÍ VĚŘE A PANU toriu.. Adresu sdělí HD.
HERBERTU MALÍKOVI
z New Yorku děkujeme
PSACÍ STROJ “Erika”,

za péči a za milé přijeti
v USA — Milada Klemešová s rodinou, Surfers
Paradise.
REDAKCI DOŠLO:

Helena Koželuhov á
ČAPCI OČIMA RODINY,

III. díl (dokončení). Edi
ce Sklizeň, Hamburg 13,
Postfach 2700. Tento dílmá 60 stránek a stojí 0.50
dolarů. Vyšlo v dubnu tr.

přenosný, kancelářská ve
likost, české typy, nový,
prodám za £40. Dotazy
na adr.: Service Station
“Total”, Cnr. Victoria Rd
and Gaggin St., East Parramatta - Sydney. Tel.
630-3809.
TÝDEN V THREDBO

Manželé mají najatý byt
v Thredbo k týdenní do
volené, _z něhož mohou
přenechat dále výhodně
dvoulůžk. pokoj. Odjezd
Květoslav Svoboda: NA z Melb. autem 21.7. Ad
CO SE NEZAPOMÍNÁ
resu a telef. sdělí HD.
Vzpomínky na desetiletý
pobyt v Titově Jugoslávii,
ST. JEDNOvčetně popisu poměrů v LŮ2ŽK.SAMO
k použ.
tamních vězeních a kon kuchyň POKOJE,
a
koupelna,
pro
centračních táborech. Vy najmeme. 770 Brunswick
dal autor vlastním nákla St., North Fitzroy. Infor.:
dem, tiskla Universum tel. BJ 4665.
Press Co. New York. Stran
52, cena neudána. Adre
sa: K. Svoboda, Box 567
Times Square Sta., New nada. Jsou v ní tři komen
táře k “mírovému hnutí”.
York 36, N. Y., USA.
Jako první je otištěn ko
“DR. ALCOCK S PEACE mentář Lubora J. Zinka
MACHINE”. Brožura vy “The Fallacy óf Peace.
daná listem The Brandgn Research Institutes”. 12
Sun, Brandon, Man., Ka- stran.

Trade Up To

NYNÍ JE NEJYHODNĚJŠÍ DOBA
KE KOUPI LEDNIČKY

KELVINATOR

Máme vše, co potřebujete do domu:
kamna — pračky — ledničky — radia
televisory — hodinky — osvětlení — nábytek
záclony — pokrývky — koberce — atd. atd.

KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA — POLONIA 3:0 (0:0)
Na Olympic Parku porazila Slavia loňského mistra
zaslouženě rychlejší a účelnější hrou. Strůjcem ví
tězství byl Cook, který hrál poprvé po zranění a
skóroval všechny branky. Slavia hrála pořád ještě
bez Angstenbergera, Grosse a Engelbogena, ale také
bez Glennieho a Haasze. Proti silnému větru v první
půli se Slavia ubránila, a pak si zajistila vítězství
v prvních deseti minutách druhé půle dvěma bran
kami. Poslední branka padla několik minut před
koncem. Nejlepší hráči Slavie: Cook, K-ikas, Berry.
SLAVIA — HAKOAH 0:2 (0:1)
Slavia měla celkem více ze hry, ale útok se nedo
vedl prosadit proti výborné a tvrdé obraně domácích.
Hakoah se ujala vedení v 17. minutě po chybě ve
slavistické obraně. Slavia vsadila vše na útok a Ha
koah se do konce zápasu bránila a omezovala na
ojedinělé útoky. Tři minuty před koncem se jim po
dařilo vstřelit druhou branku.
SLAVIA — GEORGE CROSS 2:1 (1:0)
Napínavý zápas vyhrála Slavia se štěstím. První
branka padla hned ve třetí minutě, kdy Haasz skó
roval krásnou ranou z trestného kopu. George Crosš
měl pak celý zápas převahu, ale podařilo se jim vy
rovnat teprve 6 minut před koncem. Když se zdálo,
že se Slavia pod náporem hostí zhroutí, rozhodl o
výsledku Rambousek, jehož pomalá rána přesko
čila brankáře a stočila se od tyče do sítě. Nejlepší
hráči: Rambousek, Glennie, Bárotajs.
Výbor viktoriánské federace prozatímně přiřkl
dva body ze zápasu Slavia - Hellas (3:2) Rekům,
že za Slavii hrál neregistrovaný hráč David. Případ
ještě není skončen.
V neděli 15. tm. uvidí příznivci Slavie opět v
akci staré pány, kteří v Port Melbourne nastoupí
proti starým pánům Polonie. Za Slavii nastoupí: Va
šek, Roznětínský, Vlček, Novák, Křišta, Hellebrandt,
Bell, Lachman, Terek, Gottesman, Dickson.
ČS. NÁRODNÍ SDRU
ŽENÍ ve Viktorii vyzývá
všechny členy, aby zapla
tili pokladníkovi členské
příspěvky za rok 1962, tj.

muži s 12/- a ženy s 6/-,
na adresu: L. Blažek, 22
The Esplanade (Fl. 9),
St. Kilda, Vic.
R. K.
*
*

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzal a, Bunnerong Hostol, Staff.
MATRAVLLLE, NSW
Volejte večer FJ 7372

Krajanům poskytneme zvláštní slevu

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

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

Všechny informace ochotně podá:
M. HÁJEK ,

KE L VIN AT O R

— Model 232

tel. 66 6281 (večer 57 6585)

169 gns — auto matickéodmrazování

Telefon JA 6 97 3

byt: JA 67 0 1

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

HLAS DOMOVA

-8-

9.7.1962

PŘÁTELÉ

Řídí Karel Janovský,

Františka Bauera (od Č. Krumlova), Josefa Tiesenbacha z Brumovic a Jiřinu Jedličkovou - Kuegelsteinovou.
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

Fin Nikula přerušil doménu US tyčkařů
Kopanou, která byla ještě před dvěma týdny středem pozornosti na celém světě, vystřídala
v těchto dnech v mezinárodním sportu lehká atletika a tenis. Z předních světových lehkých at
letů podává nejvyrovnanější výkony 231etý Fin Pentii Nikula, který na mítinku ve finském měs
tečku Kauhava skočil 4,94 m, čímž překonal o 2 cm dosavadní světový rekord ve skoku o tyči, je
hož držitelem byl od 28. dubna letošního roku Američan Dave Tork. Krátce po závodech prohlá
sil Nikula sportovním novinářům, že se už při svých příštích startech pokusí zdolat laťku na 5
metrů. Odborníci, kteří měli možnost sledovat Nikulu při tréninku i při vytvoření tohoto světo
vého rekordu, zastávají názor, že Nikula může dokonce jít nad 5 m. Tímto skvělým výkonem
přerušil 371etou nadvládu amerických tyčkařů. Vždyť posledním Evropanem, který byl držitelem
světového rekordu ve skoku o tyči, byl už v roce 1925 Nor Charles Hoff, který patřil výkonem
4,25 m dlouhou dobu k světové extratřídě.
VÝKONY AMERICKÝCH LEHKÝCH ATLETŮ

V kalifornském Walnutu probíhalo ve dnech 22.
a 23. června lehkoatletické mistrovství USA, které
bylo pro americké representanty poslední přípravou
na mezistátní utkání s Polskem a se SSSR. Ačkoli
tyto přebory zůstaly daleko za úrovní posledních let,
přece jen tu bylo dosaženo několika pěkných vý
sledků.
Tak mistrem USA v běhu na 220 yd se stal Paul
Drayton, kterému stopli 20,5 vt., čímž vyrovnal svě
tový rekord Angličana Radforda. Ve finálovém zá
vodě na 1 míli šli 4 běžci pod 4 minuty, což se ještě
v USA nikdy nestalo. Cílovou pásku protrhl Jim
Beatty z Los Angeles, jehož čas 3:57,9 min. patří
k nejlepším na světě vůbec. 2. Jim Grelle 3:58,1 min.,
3. Gary Weisinger 3:58,1 min., 4. Bili Doston 3.59,0
minuty.
Další pozoruhodné výsledky mistrovství Spoje
ných států: 100 yd Hayes 9,3 vt. — 440 yd Williams
45,8 vt. — 880 yd Jerry Siebert 1:47,1 min. — 120 yd
překážek: 1. Jerry Tarr, 2. Jones (oba 13,4 vt.) —
— dálka: Ralph Boston 8,07 m — tyč: Ron Morris
4,88 m — kladivo: Al Hall 66,82 m— koule: Gary
Gubner 19,36 m — disk: Al Oerter 61,62 m (2 cm za
světovým rekordem Rusa Truseněva).
LEHKÁ ATLETIKA V ČSSR

Na lehkoatletických závodech v Praze vytvořil čs.
oštěpář Vojtek nový národní rekord, když zlepšil
svůj vlastní rekord ze 75,32 m na 75,44 m.
V Bratislavě hodil čs. diskař Ladislav Petrovič

- - Ve zkratce - — Pražská Slavie bude opět hrát v lize. Kdežto o
třech sestupujících teamech 1. čs. fotbalové ligy se
rozhodne s definitivní platností až v posledních 3
kolech v červenci, jsou už známi nováčkové této
vrcholné soutěže. Postupují všechna tři mužstva,
která před rokem sestoupila do 2. ligy: vítěz skupiny
A (české) Slavie, první mužstvo skupiny B (mo
ravsko - slezské) RH Brno a nej úspěšnější team C
skupiny Jednota Trenčín.
— Maďarské národní fotbalové mužstvo, které pro
hrálo v Rankagvě s ČSSR 0:1, zahájilo 14 dnů nato
ve Vídni své nové období znamenitě, když v Prát
ru zvítězili nad Rakouskem 2:1.
— 331etý Američan Harold Johnson obhájil na olym
pijském stadiónu v Berlíně opět titul mistra v polotěžké váze profesionálů, když před 40.000 diváky
porazil svého vyzyvatele, Němce Gustava Scholze,
v utkání na 15 kol, přesvědčivě na body.
— Tradiční automobilové závody “24 hodin Le Mans”
skončily už podruhé vítězstvím americko - belgické
dvojice Phil Hill - Olivier Gendebien, která na stroji
italské značky Ferrari dosáhla průměrné rychlosti
185,046 km za hodinu.
— Více než 15.000 diváků vidělo na Boží tělo v Pe
kingu mezistátní střetnutí ve stolním tenisu mezi
representanty Číny a Japonska, které mělo skvělou
úroveň. Zvítězili podle očekávání, mistři světa Čí
ňané 5:1, když podali takový výkon, který jim dá
vá velké šance na obhájení. světového prvenství i
na příštím světovém šampionátu na jaře 1963 v Praze.
--Kontinentální finále mistrovství světa na plochých
drahách jednotlivců vyhrál ve Vratislavi Polák Kaiser před svým krajanem Waloczekem a Čechoslová
kem Tomíčkem, který tak rovněž postoupil do evrop
ského finále. — Motocyklista - silničář František
Šťastný vyhrál pak na Velké ceně Jadranu v jugo
slávské Opatii závod strojů do 250 ccm, 350 ccm a
500 ccm.

HLEDAJÍ:

mimo konkurenci 59,03 m. Rekord nebude uznán,
ale tento výkon je velikým příslibem do budoucnosti
tohoto talentovaného diskaře.
Na Rosickém memoriálu v Praze zaběhl pak čs.
sprinter Mandlík 100 m za 10,4 vt.
Na olympijském stadiónu v Římě došlo k mezistát
nímu lehkoatletickému střetnutí Itálie - Západní Ně
mecko, které skončilo očekávaným vítězstvím Něm
ců 118:90 b. Pozoruhodné výkony tohoto utkání:
400 m překážek vyhrál Ital Morale za 50,3 vt., hod
oštěpem Ital Lievore 79,82 m, 100 m Němec Gamper za 10,4., 400 m Němec Kinder za 46,7 vt., 1.500 m
Němec Eyerkaufer za 3:41,8 min. a ve skoku o ty
či Němec Lehnertz 4,52 m.

Kompletní staré
ročníky
Hlasu domova
zašleme kamkoliv
za £1 (2.40 0)

Listárna
Dr. J. L. Londýn: Dí
ky za výstřižek. — V. J.
Chicago 40: Díky za výstř.
a program. — M. Š. Paddington: Dopis zaslán do
NY. — A. S. Cooma: Dí
ky za před. objed. — V.
V. Burwood: Oznámeno

býv. čin. Čs. ND. — M. K.
Surfers Par.: Díky za vyř.
vzkazů. — J. K. Adelaide:
Díky za adresy.
HD

Suková ve finále Wimbledonu
O největší senzaci letošního Wimbledonu se po
starala Věra Suková (Pužejová), která v dámská
soutěži zaslouženě a “s klidem Angličanky” vyřa
dila Jan Lehaneovou, loňskou mistryni Mortimerovou, americkou mistryni Hardovou (nasazenou jako
č. 2) a v semifinále Brazilianku Buenovou, která vy
hrála Wmbledon v r.1959 a 1960 a byla nasazena
jako č. 3.
Ve finále podlehla Suková Američance Susmanové.
K úspěchu 30leté Sukové se vrátíme v příštím
čísle.
V pánské dvouhře se stal letošní Wimbledon zcela
kořistí Australanů, kteří obsadili první čtyři místa.
Titul podržel Rod Laver, který porazil ve finále
Martina Mulligana ve třech setech.

Řím 1934 a Santiago 1962 — dva největší úspěchy čs. kopané

ŠŤASTNĚJŠÍ BRAZÍLIE ZVÍTĚZILA
VII. fotbalové mistrovství světa v Čile patří sice už minulosti, ale pro tak vynikající a strhu
jící hru, jakou ve finále předvedla mužstva Československa a Brazílie, bude ještě dlouhý čas do
znívat na stránkách světového sportovního tisku. Čs. fotbalisté zde prokázali, že jejich postup až
do finále nebyl náhodný. Zahráli jednu ze svých nejlepších her posledních let, ale štěstěna se
k nim tentokrát obrátila zády.
Brankář Šroif, který byl ve čtvrtfinálovém zápase řin později Zagallo přihrál Amerildovi, který si našel
s Maďarskem hrdinou, a místní čilský tisk ho ozna cestu mezi čs. obránci, poslal téměř z brankové čá
čoval za druhého Pláničku, ve finále totálně zkla ry točený míč přes Šroifa do čs. svatyně, a bylo
mal, a má velký podíl na všech třech brankách sta vyrovnáno 1:1. Čs. hráči se jen smutně dívají na
hrdinu předešlých zápasů Šroifa, který tentokrát
ronových mistrů světa Brazilců.
Čs. mužstvo, které si v Čile vybudovalo pověst měl velký podíl na vyrovnávacím gólu Brazílie. Čs.
teamu s nejlepší obranou, ukázalo v semifinále proti team však nebyl deprimován, naopak má dále více
Jugoslávií i ve finále s Brazílií, že má neméně do ze hry. Ve 34. minutě pěkný centr Jelínka před
brý útok. Pravý křídelní útočník Pospíchal často branku, Kvašnák hlavou jen několik centimetrů vedobehrával skvělé brazilské obránce, záložník Maso le pravé tyče mistrů světa. O dvě minuty později
pust pak hrál velkou útočnou hru. Kapitán mužstva má Československo zase pro změnu štěstí, když Gar
ČSSR Ladislav Novák nedovolil slavné hvězdě bra rincha obchází několik čs. hráčů, nahrává Amarilzilské kopané Garrinchovi se dostat do bezprostřed dovi, ale ten střílí vedle. V posledních minutách 1.
poločasu mají útočníci obou teamů příležitost ke
ní blízkosti čs. branky..
Ve finálovém zápasu se 70.000 diváků a sovět. roz skórování, ale do šatny odcházejí hráči za neroz
hodčímu Latyševovi představila mužstva v těchto hodného stavu 1:1.
Nástup v druhé půli patří Československu, jehož
sestavách:
ČESKOSLOVENSKO: Šroif — Tichý, Novák — Plus- hráči se “zakousli” do Brazilců. ČSSR má v 64. mi
kal, Popluhar, Masopust — Pospíchal, Šerer, Kadra- nutě velkou šanci, když Jelínek posílá bombu na
brazilskou branku, ale Gilmar pádem k tyči kryje.
ba, Kvašnák, Jelínek.
BRAZÍLIE: Gilmar — D. Santos, N. Santos — Zito, Přichází osudná 68. minuta zápasu. Amarildo přihráMauro, Zozimo — Garrincha, Didi, Vava, Amarildo, vá záložníkovi Zitovi do postavení mimo hru, a ten
Zagallo (8 hráčů, kteří získali v r. 1958 titul mistra získává Brazílii vedení 2:1. Čs. hráči protestují, ale
Latyšev ukazuje na střed hřiště. Soudruh Latyšev,
světa).
proti jehož stanovení rozhodčím před finálovým bo
Průběh finále
Čs. fotbalisté začali ráznými útoky, obratně čeli jem Brazilci protestovali, chce dokázat, že je objek
li protiakcím Brazilců, a tak se v úmorném vedru tivní. Svou “objektivitu” prokazuje i v 72. minutě,
postarali o vzrušující průběh střetnutí. V 11. minutě když pravý obránce Djalma Santos sráží ostrou stře
získává čs. team první roh. Míč od Pospíchala po lu Jelínka rukou, což měla být “desítka” ve prospěch
sílá Kvašnák hlavou jen těsně vedle brazilské bran čs. mužstva. O šest minut později uniká Garrincha,
ky. Brazilci oplácejí, ale čs. zadní řady jsou na místě. v tísni stačí ještě odcentrovat, shluk hráčů, vyska
V 15. minutě Pospíchal vybojoval v rohu hřiště míč kují Šroif a Pluskal, Šroifovi vypadává míč z ruky,
a přihrál Šererovi, ten “českou uličkou” prohodil a Vava stačí ještě břichem dopravit míč do sítě.
Názor mnohých o finálovém zápase vyjádřil re
Masopustovi, který zaznamenal pěknou střelou bran
ku. ČSSR vede 1:0. Radost v táboře Čechoslováků daktor italského Il Corriere Sportivo: “Latyšev okradl
však nemá dlouhého trvání. Už o necelých 90 vte Československo o vítězství!”

DAVIS CUP: ŠVÉDSKO-ČSSR 5 :0
Českoslovenští tenisté
podle očekávání prohráli
ve čtvrtfinále evropské zó
ny Davisova poháru se
Švédy 0:5.
Korda — Schmidt 2:6,
4:6, 2:6. Javorský — Lund
quist 0:6. 8:10, 2:6. Javor
ský, Štrobl — Schmidt,
Lundquist 6:8, 3:6, 0:6.

Korda — Lundquist 2:6,
0:6, 4:6. Javorský —
Schmidt 4:6, 6:3, 3:6, 2:6.
Švédové,- které trénuje
čs. exulant Jarda Drobný,
se utkají v semifinále evropského pásma s Jižní
Afrikou. Ve druhém se
mifinále se střetnou Itá
lie a Británie.

HLAS DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E.11, Vic.
Telefon: 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

