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Válka ve Vietnamu bude dlouhá

Po vzoru Malajska

"Člověk nemusí úplně přijmout tzv. dominovou teorii, aby rozeznal význam je Vietnamu při
strategický význam Jižního Vietnamu. Tvoří jeden břeh Jižního čínského kládán ve Washingtone.
moře, které je branou k Malajsku a Indonésii. Kontroluje ústí řeky MeMěnící se zápas
kongu, která je tepnou jihovýchodní Asie. Kdyby Vietnamci prohráli svůj
Jak vlastně vypadá azápas za udržení svobodného a nezávislého národa, byla by to tragická
merická
pomoc Viet
ztráta pro zájmy svobodného světa v celé Asii a jižním Pacifiku”.
namu?
Těmito slovy popsal náměstek amerického ministra zahraničí Balí vý
Vietnamská
armáda
znam Jižního Vietnamu. Dominovou teorií myslil názor těch lidí, kteří věří,
že bý po pádu Vietnamu padly rychle za sebou ostatní státy jihovýchodní nese přirozeně dále nej
větší břemeno války, ale
Asie, jako do řady postavené kostky domina.
američtí "poradci”, a je
Jak řekl podsekretář tedy nezbývá nic jiného, vázány k obraně Vietna
jich tam osm tisíc, mají
Ball člověk nemusí tak než se přizpůsobit okol mu právě tak, jako jsou
čím dál tím větší vliv na
stoprocentně věřit v tu nostem a přijmout ko zavázány k obraně Forjejí vedení.
to teorii, aby viděl stra munismus, když ne s mosy.
Jejich činnost není ani
Podle docela střízli
tegický význam Viet otevřenou náručí, tedy
zdaleka
omezena jenom
alespoň jako nezbytné vých západních odhadů
namu.
na
poradní
roli.
A člověk nemusí tak zlo.
bude k úspěšnému do
stoprocentně
přijmout
Americké vrtulníky a
Vojenský význam pak končení války ve Viet
ani každé prohlášení a- mechanicky vyplývá z namu třeba osmi až de dopravní letadla s ame
merického ministerstva kombinace významu stra seti let. Už ta skutečnost, rickými posádkami do
zahraničí, aby viděl, že tegického a politického. že jsou Američané ochot pravují vietnamské od
by pád Vietnamu ohrozil A ačkoliv to není nikde ni se zavázat k tak dlou díly rychle na ohrožená
Siam, Kambodžu, Malaj stvrzeno na papíře, Spo hému a nejistému zápa místa.
sko a Indonésii.
jené státy jsou dnes za- su, svědčí o tom, jaký (Pokračování na str. 2)
Význam Vietnamu
Předseda Státní plánovací komise zbaven funkce
Význam Vietnamu
však není jenom strate
gický. Politické a psycho
logické důsledky jeho
Už od jara letošního roku se množily zprávy v zahraničním tisku o po
pádu by byly stejně
litickém
napětí v Ústředním výboru Komunistické srany Československa.
vážné.
V očích Asie by to Hospodářská krize (která byla nejvíce zřejmá v krizi zásobovací) zrodila
znamenalo další důkaz, mnoho pověstí o pádu Novotného a jeho kliky "stalinistů" a o nastolení
že západní svět prostě režimu "umírněných technokratů”. Poslední zprávy z Prahy zatím tuto
není schopen zadržet ko koncepci silně potírají. Nepadl "stalinista" Novotný, ale "technokrat" Šimunistický příboj, a že můnek, místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise.
Mocenské drama v Složení slibu byl příto
Ústředním výboru Ko men předseda vlády Ši
munistické strany Česko roký . .
Dostalo se jim ho z místa nejnečekanějšího. Ru
Další aparátčík
dé právo uveřejnilo 22. července dlouhou reportáž slovenska bylo tlumoče
Emila Šípa, nadepsanou “Za Čechy do Texasu”. Po no Československou tis
Do popředí se prodral
pisuje nad očekávání objektivně politické poměry kovou kanceláří takto:
soudruh Alois Indra, omezi americkými krajany a přiznává, že ČechoameNáhlá kariéra
ričané nestojí tak jednotně za socialistickou republi
kresní komunistický po
kou, jak to bylo československým čtenářům po léta
litik na Zlínsku, který
"President
republiky
namlouváno. Emil Šíp napsal:
byl jmenován na místo
Antonín
Novotný
odvo

“Krajané nezapomínají ani dnes na starou vlast.
Mnozí si dopisují s příbuznými, mnozí navštěvují lal 11. července na zákla předsedy Státní plánova
republiku a rodnou obec. Po pravdě však třeba ří dě článku 62 ústavy ČS- cí komise téměř odnikud.
ci, že poměr k novému, socialistickému Českosloven
Indra je od roku 1945
sku není u všech krajanů jednoznačný. Jsou mezi SR Stanislava Vlnu z
spolehlivý aparátčík Ko
funkce
ministra
a
jmeno

nimi pokrokoví lidé, kteří radostně uvítali zrod li
dového státu a hájí jej statečně proti všem pomlu val Aloise Indru minist munistické strany Česko
vám, nedbajíce, že jsou tu někdy označováni za ko rem. Na návrh vlády od slovenska na zlínském omunisty. Část krajanů žije sentimentálními vzpomín
krese, kde se proslavil
kami na minulost a neodpoutala se ještě od doby volal ing. Otakara Šiněkolika neurvalými ná
můnka
z
funkce
předse

Masaryka, Beneše, legionářství. Z nich zase jedna
část uznává sice úspěchy republiky, avšak kolísá a dy Státní plánovací ko jezdy proti katolicismu.
nemůže se smířit se socialistickým systémem. Dru mže a jmenoval předse
Zpravodajství Svobod
há část, určitě menší, je výslovně reakční. Podlehla dou Státní plánovací ko
né Evropy k tomu dodá
vlivu propagandy amerického tisku a televize i po
ministra
Aloise vá:
stoji amerického příbuzenstva v rodině (zeť, snacha, mise
vnuci, kteří jsou již vychováni čistě americky). Ně Indru.
"Zprávy o tom, že bu
kdy se projevil i vliv utečenců, kteří se snažili roz
Stanislava
Vlnu
a
de
třeba konat zasedání
ložit krajanské spolky, do nichž se vetřeli. Svou roli
v poměru k socialistické republice hraje přirozeně Zdeňka Půčíka odvolal z ÚV KSČ, aby se zabý
třídní postavení, majetek, náboženství atd. O tom, funkcí prvních náměstků valo hospodářskou kri
že naši krajané přejímají americké myšlenky a před státní plánovací komise^ a zí, se tedy alespoň částeč
sudky, svědčí i West (městečko v Texasu, středisko jmenoval je náměstky ně potvrdily.
české menšiny, kde vychází souputnický měsíčník
Bylo ovšem nutno
“Hospodář” - pr.). Je tam 600 černochů. Žijí však předsedy Státní plánova
syolat schůzi také proto,
v odděleném místním Harlemu a konají druhořadé cí komise ...
práce... Obdobně je tomu i v krajanském tisku.
Alois Indra složil slib aby byl odložený sjezd
Jsou tu časopisy pokrokové vedle kolísajících a vy
11.
července do rukou KSČ patřičně připraven.
loženě zpátečnických, píšících proti naší socialis
republiky. (Pokračování na str. 2)
tické republice...”
FEC presidenta

Místo Novotného - Šimůnek

Uznání americkým krajanům

K Týdnu porobených národů
Senátor Humphrey držel řeč k zimomřivému
shromáždění politických čachrářů z východní
Evropy, které národy socialistických zemí dávno
poslaly na politické smetiště. A protože se ve
svém politickém a morálním marasmu drží při
životě dolary, jichž je čím dál tím méně, a na
dějemi, které existují jen v jejich zbloudilé
fantazii, zatleskali provokačním řečem vlivného
senátora a dokonce mu udělili zvláštní vyzna
menání. .. .
Rudé právo, 22. července 1962

CELÝ SVĚT SE SMĚJE
Dávno už si lidé přestali představovat pod poj
mem mezinárodní politiky ministerské a vyslanecké
budovy, konferenční stoly nebo skleněný palác Organisace spojených národů.
Na jejich místo se nastěhovaly korejské zákopy,
mrtvoly v Poznani či v Budapešti, východoněmecky
dělník pod ruským tankem, roztrhaná těla obětí OAS
v Alžírsku, hladomory a rány do týlu v Číně, hou
bovitý deštník atomového výbuchu, smrt radiovým
zářením, mučení v Angole, zakrvácený dav v
Kongu atd.
Těžko se popírá, že je to obrázek ošklivý. Stejně
těžko se však popírá skutečnost, že člověk obyčejně
vidí, co chce, a najde, co hledá. Jinými slovy: nic
není tak úplně černé, aby to nemělo svou humornou
stránku.
Špatně by dopadl satirik, který by při pohledu na
Východní Německo viděl jenom temnou siluetu ber
línské zdi nebo mrtvoly uprchlíků, jimž se nepo
dařilo uprchnout.
Proč se však nepodívat na něco veselého? K tzv.
Německé demokratické republice nepatří jenom ber
línská zeď. Patří k ní také Walter Ulbricht, který
vypadá jako nepovedený kříženec Petra Iljiče Čajkovského s Vladimírem Iljičem Leninem. Petr Iljič
měl hudební vlohy a bradku, Vladimír Iljič mozek
a bradku. Walter Ulbricht má bradku.
Není tomu tak dlouho, co jeho ráj pracujících
požádal o hospodářskou pomoc kapitalistické peklo
dr.Adenauera. Už ten fakt je s to probudit obrazo
tvornost satirikovu, neboť jak často se stává, aby
hojnost a nedostatek žádaly o pomoc svrab a nešto
vice?
A to ještě není všechno. Nejveselejší je na tom
Ulbrichtovo prohlášení, že požádal o pomoc z po
hnutek čistě humánních neboť chtěl zajistit práci
strádajícím horníkům v Poruří.
Ulbricht je živým důkazem toho, že záleží na kaž
dém jednotlivci, chce-li plakat nad šibenicemi katů
nebo se raději smát šaškování bláznů.
Jedna vlaštovka sice nedělá jaro, ale v politice
je těch veselých vlaštovek víc.
Do jejich hustého hejna se dá klidně přidat Spo
jená arabská republika, která není ani spojená ani
arabská a nejméně ze všeho res publica.
Její president se honosí jménem, z něhož spřáte
lená československá vláda ponechala taktně v pů
vodním znění jenom Gamal Abdel, a zjevem, který
připomíná napomádovaného tenora Malé operety,
který právě vyšel z kadeřnického závodu Pierre
de Paris.
Do dějin se zapsal jednak znárodněním Suezského kanálu, jednak okázalým odpalem egyptských
raket, jejichž prototypy byly vyzkoušeny v roce 1934
při benátské noci na rybníce v Třeboni. Vážnosti
egyptského vstupu do závodu do vesmíru nijak ne
přidává Nasserovo ujištění, že jeho prskavky na
nesly atomové nálože, protože Egypt je zásadně
proti nukleárním zbraním.
Znovu máme na vybranou. Můžeme ronit slzy nad.
zneužívanou chudobou palestinských uprchlíků a ne
podařenou socialisací Egypta, nebo se můžeme smát
poslednímu operetnímu výstupu presidenta Nassera.
Konečně, člověk nemusí jít tak daleko od austral
ských břehů, aby narazil na humorné aspekty me
zinárodní politiky.
Delegace Papuánců z holandské Nové Guineji právě
požádala o rozhovory s Menziesovou vládou, v nichž
se chce ucházet o australskou podporu pro svou sa
mostatnost.
A zase můžeme plakat nad osudem lidí z doby
kamenné, s nimiž se hraje politický fotbal. Může
me se však také smát grotesknosti situace, v níž
Holanďané bojují za sebeurčení lidí, jichž se stejně
chtějí zbavit, a indonéští parašutisté umírají při
dobývání vlasti těch lidí jenom proto, že ji jejich
president chce z osobních důvodů bez boje.
Komedie mezinárodní politiky neberou konce. Ce
ny masa a másla šly podle Chruščova v SSSR nahc(Pokračování na straně 2)
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Po vzoru Malajska
(Pokračování se str. 1)
Američtí
instruktoři
nesedí ve výcvikových
střediscích, jak bývalo
zvykem, ale účastní se
se zbraní v ruce vojen
ských operací.
"Neamerickým” ale
mimořádně účinným zje
vem je skutečnost, že Američané ve Vietnamu ži
jí a stravují se stejným
způsobem jako lidé, jimž
přišli pomoci.
Měnící se stát

tisíc. Dvě nové divize
mají zvýšit stav pravi
delné vietnamské armá
dy na 200.000 mužů.
Nejdalekosáhlejší ná
sledky bude však asi mít
zřizování stovek opevně
ných "strategických ves
nic’’ s vlastní polovojenskou obranou. Jejich vý
znam je nejen vojenský,
ale také hospodářský a
sociální, protože je spo
jen s rozdělováním půdy
jejím osazencům.

Američané se také sna
ží změnit dosavadní sta
tický charakter vládních
operací.
Vietnamská
armáda
byla zatím do značné mí
ry vázána nezbytnou obranou ohrožených ob
lastí. Tento úkol teď po
malu přebírají místní mi
lice, které mají dosáh
nout početní síly šedesáti
tisíc, a tzv. civilní garda
s tříměsíčním výcvikem,
jejíž plný stav bude 68

To znamená, že při
pravuje komunistické záškodníky o lidovou
podporu, bez níž nemo
hou existovat, a mění k
lepšímu celý sociální a

CHCETE, Aby se vaše
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

hospodářský
charakter né podpory obyvatel závietnamského státu.
škodnickým bandám.
Po yzoru Malajska
Začalo přesazování oVětšina těchto opatře byvatel, které muselo být
ní nevyšla ani z Wa často provedeno násilně.
shingtonu ani ze Saigo- Rodily se strategické ves
nu. Velká jejich část nice. S jejich zavedením
vznikla a byla vyzkouše pak pomalu přišel konec
na v době malajské krize. malajských komunistů.
Mezi Malajskem a
Malajsko bylo tenkrát
právě tak ohroženo jako Vietnamem je ovšem je
Vietnam dnes. Jeho ko den velký rozdíl. Malaj
munističtí záškodníci se sko nemělo společné hra
zdáli ještě drzejší a vše nice s komunistickým stá
mocnější. Za takových tem. Vietnam má.
okolností přišli AngličaJe to skutečnost, jež
ni konečně na to, že je činí z vietnamského zá
diná cesta k porážce ma pasu obtížnější a nejis
lajských komunistů spo tější úkol, než byla likvi
čívá v likvidaci někdy do dace komunistů v Ma
-kwbrovolné a jindy vynuce- lajsku.

Místo Novotného - Šimůnek
(Pokračování se str. 1)
Průběh zasedání ÚV KSČ svědčí o tom, že No
votný dosud drží pevně
kormidlo stranické lodi.
Vina plánovačů
Zřejmě se mu podařilo
přesvědčit většinu členů
politbyra a ústředního
výboru, že se doporučuje
svalovat vinu na zoufalé
zásobování na plánovací
komisi.

Naše rovy
KAM TO VEDE, KDYŽ SE LID MÁ
Pomeranče v šumavských či beskydských
hvozdech nerostou a sotva se jim tam kdy bu
de dařit. Ale přece citrusové plody právě od
tud můžeme dobře získat: za tuny našich hub
dobré jakosti a správně sušených, které vyve
zeme do ciziny, dostaneme pomeranče a citróny!
O naše houby, zejména sušené hřiby, hříbky - nakládačky, silážované lišky, ale i další druhy,
z nichž některé se v celých obrovských oblas
tech vůbec nesbírají a shnijí každoročně bez
užitku v lese, je v zahraničí velký zájem. V
uplynulém roce jsme například nebyli s to do
stát mnoha závazným objednávkám z ciziny.
Jak vysvětlit tento neutěšený stav? Zní to zdán
livě absurdně, ale především podstatným zlep
šením hospodářské situace důchodců, zejména
na vesnici, a nepoměrně lepším zabezpečením
početnějších rodin. Dávno minuly časy, kdy
se výminkáři, ženy podruhů, invalidé a odrost
lejší děti vydali do lesa a s nasbíranými hou
bami pospíchali do města, kde za pár utržených
haléřů nakoupili to nejnutnější. Dnes si ven
kovský dědoušek pár hříbků nechá pro sebe,
babička ryzce zavaří jako dárek vnoučatům do
města a — zbytek zůstane v lese. Nevyhání-li
dnes nikoho na sběr hub nutnost, neznamená
to, že by nebylo jiných podnětů. Vždyť hou
baření je záliba nesmírně ušlechtilá a zdravá.
Nelze podceňovat ani efekt finanční. Za houby
jsou ve výkupnách všech Jednot stanoveny pev
né ceny, letošního roku opět vyšší. Bude-li výsle
dek letošního sběru pozitivní, splníme nejen plán
výkupu a exportu, ale měli bychom bezpečně
pod střechou i několik miliónů kilogramů po
merančů ...
Mladá fronta, 15. července 1962

Je příznačné, že Šimůnek byl nahrazen osvěd
čeným aparátčíkem, kte
rý je zřejmě příslušníkem
mladší generace. Šimůnek jinak zůstává ve
vládní a stranické funkci,
a dostává nový úkol, kte
rý zní velmi honosně.’’
(Bývalý místopředseda
vlády Šimůnek byl "vy
kopnut nahoru’’, stal se,
jako místopředseda vlády, "odpovědný za orga
nizování a řízení meziná
rodní socialistické dělby
práce v naší zemi, za
Státní plánovací komisi,
zahraniční obchod a ně
které další úseky.)
Podobným způsobem
odešel Slánský, podob
ným způsobem odešel
Barák.
Zajímavý
komentář
má zpravodajství Svo
bodné Evropy také o
nástupcích Šimůnka a
dalších "povýšených” po
hlavárů:
Ústup ze slávy
"Okolnost, že Stani
slav Vlna, jeho (Šimůnkův - pr.) zástupce v úřadě předsedy Státní plá
novací komise, který je
také jeho stálým před
stavitelem v Radě vzá
jemné hospodářské po
moci, byl zbaven úřadu
ministra a degradován
na obyčejného náměstka

předsedy Státní plánova
cí komise, a že týž osud
postihl dalšího prvního
náměstka předsedy Stát
ní
plánovací
komise
Zdeňka Půčíka, mluví
spíš pro to, že jde také
v případě Otakara Šimůnka o degradaci.”
O Otakarovi Šimůnkovi je známo: "Je to v
zásadě odborník. Byl od
roku 1949 do roku 1954
náměstkem ministra prů
myslu a ministrem che
mického průmyslu.
Během té doby neza
stával žádný stranický úřad. Na X. sjezdu KSČ
v červnu 1954 se stal čle
nem ÚV KSČ a ihned
po sjezdu byl jmenován
kandidátem
politbyra.
Současně byl jmenován
ministrem - předsedou
Státního plánovacího úřadu.
V roce 1958, na sjez
du Komunistické strany
Československa, byl opět
zvolen do ÚV KSČ a
tentokrát se stal členem
politbyra.
Náhlá kariéra
Když v roce 1959 Stát
ní plánovací úřad byl nahražen Státní plánovací
komisí, byl Šimůnek jme
nován jejím předsedou.
Od roku 1954 je člelem Národního shromáž
dění.

CELÝ SVĚT SE SMĚJE
(Pokračování se str. 1)
ru, protože Američané ohrožují bezpečnost vlasti
všech dělníků. Sovětský svaz je přes svou tradičně
jednotnou kandidátku čistou demokracií, protože tam
neexistují protichůdné zájmy. Sjednocení Německa
na základě celoněmeckých svobodných voleb je nemorální, neboť by připravilo o socialistické vymoženosti lidi, kteří, denně riskují životy, aby se ně
sami připravili útěkem na Západ.
A nejsměšnější na vší té směšnosti je, že se najdou
lidé, kteří těm absurdnostem věří.
Zamyšlení nad takovou lidskou pošetilostí nutí
i satirika k pochybnostem o tom, je-li to všechno
jenom směšné, nebo jenom smutné.
Hranici mezi politickou komedií a tragedií není
snadné vytýčit. Největší šašek naší doby Adolf Hitler byl původcem jedné z největších tragedií lidstva. Není na tom nic divného, protože každou tragedii obyčejně provází nějaká směšná lidská pošetilost, která ji přivodila nebo umožnila.
Záleží tedy opravdu jenom na nás, chceme-li se
něčemu smát, nebo chceme-li nad tím plakat. K smíchu bylo ovšem vždycky třeba smysl pro humor.
Dnešní doba si žádá jenom jednu změnu. Žádá si
smysl pro humor šibeniční.
-kw-

22. 7. Sovětská vláda ozná
mila, že zahájí novou sérii
pokusů s jadernými zbra
němi, protože USA také
zkoušejí.
— Generál Lemnitzer byl
jmenován vrchním veli
telem amerických jedno
tek v Evropě.
— Kambodža žádá americ
kou vojenskou pomoc.
23. 7. Náměstek minister
ského předsedy v Alžirsku Ben Bella, který je
v oposici proti minister
skému předsedovi, sesta
vil sedmičlenné politby
ro, jehož je sám členem,
a v němž jsou také dva
členové oficielní vládní
strany.
— Na fašistickém projevu
Sira Oswalda Mosleyho v
Londýně došlo k vážným
demonstracím.
Naproti tomu Alois
Indra poprvé vystoupil
jako tajemník KV KSČ
v Gottwaldově v roce
1955 a byl také členem
KNV pro zlínský kraj.
Od roku 1957 do roku
1960 byl vedoucím ta
jemníkem KV KSČ v
Gottwaldově a od roku
1960 byl vedoucím od
boru KSČ.”
Zatím zřejmě vyhrála
frakce Novotného "stalinistů”. Co se stane na
XII. sjezdu KSČ? Po
chybujeme, že by se staly
nějaké srdcervoucí změ
ny. Československo je
příliš důležité, než aby si
Moskva, mohla dovolit
nějaké drastické změny
ve vedení.
FEC/tp

PŘIPRAVUJETE
SE
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

25. 7. Američané přenášeli
pomocí družice Telstar
přímý televizní obraz
“berlínské zdi” do Spo
jených států.
—V Ženevě skončila bez
výsledku konference so
větského ministra zahra
ničních věcí Gromyka s
Američanem Ruskem, kte
rá měla řešit berlínskou
situaci.
26.7. Generál Lemnitzer
byl jmenován vrchním ve
litelem evropských sil NATO. Je nástupcem gene
rála Norstada, který ne
dávno resignoval.
29.7. Na mezinárodním
sjezdu mládeže v Helsin
kách došlo k protikomu
nistickým demonstracím.
— Oddíly Ben Belly obsa
dily klíčové posice v Alžírsku.
—Admirál Gorskov ozná
mil, že sovětská armáda
a námořnictvo jsou již vy
zbrojeny atomickými zbra
němi.
— Sovětský svaz vystřeiil
během několika dnů 7
družic.
—Vojenská vláda v Peru
propustila bývalého pre
sidenta Prado, který byl
11 dní uvězněn.
30. 7. Jako další krok k
integraci států Evropské
ho hospodářského spole
čenství
byly
zrušeny
kvantitivní restrikce ve
výrobě a v distribuci ně
kterých zemědělských vý
robků.
— Při zemětřesení v Ko
lumbií zahynulo asi 60
lidí.
31.7. Ve Spojených stá
tech skončila konference
holandského a indonéského zástupce o budoucnosti
západní Nové Guiney. Ůzemí má být předáno In
donésii do května 1963.
1.8. Na ghanského presi
denta Nkhrumah byl spá
chán atentát, který se
nezdařil.
— Malajský ministerský
předseda Tunku Abdul
Rahman oznámil po lon
dýnských poradách, že fe
derace pěti teritorií včet
ně Singapuru a Malajska
se uskuteční do srpna
roku 1963.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Na trati Ústí nad La
bem - Litoměřice došlo u
stanice Sebuzín k želez
ničnímu neštěstí, při němž
přišlo o život 14 cestují
cích. Rudé práv oznámilo,
že příčiny neštěstí nejsou
ještě zjištěny. Železniční
neštěstí v ČSSR se množí.
Přehled od listopadu 1960:
u Stéblové (110 mrtvých a
106 raněných), u Karlo
vic (18 mrtvých, 10 ra
něných), u Kamenného
Zboží (6 mrtvých, 4 raně
ných), u Chotic (17 raně
ných). Železniční neštěstí
v ČSSR si vyžádala jen za
první tři měsíce letošního
roku životy 76 osob.
— Na Mezinárodním fes
tivalu dětského filmu v
Benátkách získal bronzo
vou medaili film Jiřího
Brdečky “Závada není ve
vašem přijímači”.
— Vídeňský list Arbeiter
Zeitung oznámil, že v ČSSR je organizováno ru
šení příjmu rakouských
televizních stanic. Progra
my rakouské televize byly
ve velké oblibě zejména
na Brněnsku a v Bratisla
vě, kde za normálních po
větrnostních
podmínek
byl dobrý příjem.
— Po zprávách o nedostat
ku chleba v historických
zemích přicházejí zprávy
o frontách před pekařství
mi také ze Slovenska. Bra
tislavský rozhlas jmenoval
tato místa: BaJtava a Lela na Novozámecku a obec Komjaty.
— Po skončení pohostin
ských her v Praze odjelo
anglické divadlo Old Vic
do Bratislavy.
—Byl vytvořen nový vlád
ní výbor pro vysoké ško
ly, v jehož čele je ministr
školství dr. F. Kahuda.
Má “vypracovat koncepci
rozvoje vysokých škol s
hlediska
perspektivního
rozvoje společnosti”. Vý
bor tvoří 43 vědců a tech
niků. '
— K 70. narozeninám do
stal Řád republiky člen
Ústřední revizní komise
KSČ Alois Zábojník. Řád

mu odevzdal 'místopředse
da vlády J. Dolanský.
— Na návštěvu Českoslo
venska přijela delegace
jugoslávského Odborové
ho svazu obchodu. Dele
gaci hostili tajemník ÚRO
V. Pasek a president Čes
koslovenské obchodní ko
mory Horn.
— Letos v létě odjede do
pionýrských táborů ROH
přes 280.000 dětí. Budou
v nich “seznamovány se
zásadami komunistické vý
chovy” a při “závěrečném
táborovém ohni na počest
XII. sjezdu KSČ shrnou
výsledky prázdninové prá
ce.”
— Ministerstvo
kultury
uspořádalo “Setkání bás
níků” u Máchova jezera.
Setkání nemělo úspěch.
Podle Literárních novin se
“řada z pozvaných střední
a starší generace nedosta
vila”.
— Tajemník ŮV KSČ V.
Koucký mluvil v Hradci
Králové o problémech
ideologické práce strany.
Prohlásil, že “je nutné
zlepšovat
ideologickou
práci hlavně na vesnici”.
V mnoha JZD je “nezá
jem o dodržování vnitrodružstevní demokracie, sta
nov, podceňování pokro
kových metod výroby.”
Podobné problémy se prý
vyskytují i při výchově
mládeže a v práci učitelů.
—Antonín Novotný blaho
přál v přítomnosti J. Dolanského a J. Hendrycha
předsedovi komise stranic
ké kontroly Janu Harusovi k jeho sedmdesáti
nám.
— Do prodeje “v omeze
ném množství” přišel v
červenci první čs. tranzis
torový stolní přijímač.
Stojí maličkost: 900 Kčs.
Je z plastické hmoty, má
tlačítkové ovládání a po
dobá se “jako dvojče zná
mému
radiopřijímači
Sputnik”.
— V Praze zemřel ve vě
ku 62 let zakladatel čs.
rozhlasové režie Josef
Bezdíček.

PRAHA
JAKO ZÁSTUPCE MOSKVY
Československo očima britského žurnalisty

— Antonín Novotný jme
noval dr. Jaroslava Vorla
novým čs. vyslancem v
Sudanu. Dosavadní vysla
Britský žurnalista Anthony Rhodes napsal pro měsíčník Výboru pro
nec Josef Pospíšil byl po
kulturní
svobodu "Encounter” obsáhlou reportáž ze své návštěvy z Českověřen jinými úkoly.
slovensk
a
. Sebral při ní některé zajímavé poznatky o životě v dnešním Čes
— Žáci základní devítileté
školy v.Osoblaze posekali koslovensku a o zákulisí tohoto života. Před jinými návštěvníky měl výho
a usušili na státním stat du, protože navštívil již předtím jiné satelitní země a mohl proto srovná
ku téměř osm centů ko vat. Praha prý má, podle něho, stále zcela jinou atmosféru než jiná výcho
přiv, jak oznámilo Rudé
doevropská velkoměsta: "atmosféru businessmanů, tramvají a švýcarského
právo z 13. července.
— U příležitosti “Dne stav dekoru”, nikoli východní atmosféru "byzantsko - tureckou”. Kdyby nebylo
bařů” udělil Antonín No pražské architektury, mohl by se prý Angličan domnívat, že se ocitl v Birvotný' Řád práce pově- minghamu.
řenci Slovenské národní
Rhodes také shledal, technikové a aparátčíci, ší daň - k velkému zne
rady ing. Samuelovi Taže dnešní Čechoslováci se které více zajímá obchod chucení československých
káčovi.
občanů.
— Podle záznamů minis dívají na politickou si než revoluce.”
terstva zdravotnictví léčilo tuaci velmi cynicky:
Rhodes slyšel mnoho
Obchod se Západem
se loni v československých
nářků
na to, že Česko"Samozřejmě jsme záNa podporu svého tvr
lázních celkem 6.137 ci
sl
ov
ensko
vyváží na Ku
padnický
národ
....
a
zinců. Celkem přijeli do
zení uvádí Rhodes Angli
ČSSR pacienti z 50 zemí. Západ má všechny naše čana Taylora, sekretáře bu - která nemůže pla
— V první polovině čer sympatie. Ale nezapo Svazu britských průmysl tit - tolik strojového za
vence bylo počasí přízni meňte, co jste nám pro níků:
řízení. “A co za to má
vé průběhu žní. Zeměděl vedli v Mnichově. A
me?” stěžují si lidé.
"Zájem britských prů
ské noviny si však stěžo
"Doutníky.”
valy na nákup sena, kte Mnichov vedl k Lidicím.” myslníků o českosloven
Obchodní a technické
rý je “naprosto neuspoko
Pocit rozčarování
ský trh vzrůstá . . . Loni
nadání Čechoslováků je
jivý”. V nejrannějších ovyvezlo Československo
blastech republiky začali
Rhodes dodává: "Ne do Velké Británie zboží Moskvou vydatně zne
již sklizeň řepky.
činnost Západu v době
užíváno nejen při ob
za 13,6 miliónů liber, a
—- Podle jiné zprávy Ze
maďarské
revoluce
ještě
chodních jednáních se
mědělských novin je man
Anglie dovezla do ČSSR
rozčarování.” výrobky v ceně 10,1 mi Západem, ale i se země
ko ve výkupu mléka za zvětšila
první pololetí tr. 130 mi "Jsme dnes národem
mi východního bloku. I
liónů liber. Ještě v roce
liónů litrů.
Švejků . . . ,
cynických
uvnitř satelitních zemí je
— V Praže zasedala geo Švejků, kteří už nevěří 1955 byly vývoz a dovoz totiž velká animosita pro
na nízké kvótě 4,3 milió
logická skupina Rady vzá ničemu.”
jemné hospodářské pomo
nů a 2,8 miliónů liber.” ti Sovětskému svážu, a
Destalinizace je veřej
ci, která jednala o “sjed
Vedení Komunistické země "šťastné socialistic
nocení metodických pod ná fraška, ale lidmi to
ké rodiny” raději obcho
mínek geologických pra ani nepohne. Nejvíce je strany Československa je dují s ČSSR než s vel
podle Rhodese složeno ze
cí”.
kou učitelkou národů.
— Letošních studentských prý destalinizace znát v tří hlavních skupin:
brigád se zúčastní přes hospodářském životě:
1. z pozůstalých po "Pomoc” a "obchod”
160.000 pracovníků. Vět
"Čechoslováci by moh
Gottwaldovi,
kteří tvoří
šina jich bude pracovat v li být nazýváni - zrovna
Prozatím však sovět
zemědělství, ale 1.800 je jako Britové - národem jádro československých ský blok potřebuje ještě
de na práci do dolů na
stalinistů,
kapitalistický svět, a do
Ostravsku a 1.300 studen kramářů. V obchodě
2. skupiny technokra chází někdy ke grotesk
tů bude pracovat v hutích. jsou také nejzřejmější
tů - odborníků, kteří na ním situacím. Tak když
— V Čáslavicích' u Třebí příznaky destalinizace:
byli velkou moc po Gott např. byla otevřena le
če bylo otevřeno muzeum
Obchodní styky se Zá
zemřelého komunistického padem se zvyšují tak, waldově smrti,
tecká linka z Prahy na
literárního kritika Bedři
3. z aparátčíků, komu Kubu, nastalo velké pře
jak by to nebylo myslicha Václavka.
nistických funkcionářů z
Čs.
— V Soběslavi byl odha telno ještě před pěti povolání, kteří se sou kvapení, protože
aerolinie nenasadily so
len pomník hudebního lety.
středili kolem Novot větské letouny, ale brit
skladatele Otakara OstrTyp starého idealistic
čila. Slavnostní projev kého revolucionáře v ko- ného.
ské Bristoly - Britannie.
měl ředitel opery pražské
Kubánský příklad
Československý obchod
'
munistické
straně
vymí

ho Národního divadla Jan
Až do nedávna sku však stále ještě příliš trpí
Seidel.
FEC/C rá, a dnes vedou stranu
tečně vedli technokrati, byrokracií ministerstev a
jejichž cílem bylo přivo bezhlavým plánováním.
dit komunistické vítězství Na rozdíl od Ameriky
hospodářskými zbraněmi. sovětský blok neposkytu
Nejlepším
příkladem je "zahraniční pomoc”,
ností, jak poškozovat nejen podnik, ale celé
pronikání komunismu na ale "rozvíjí hospodářské
naše hospodářství, a toho také záměrné využíval.
Západ je kubánský pří styky”. Že to při placení
Záměrně určoval do výroby ty zakázky, kte
klad.
vyjde stejně, je vedlejší.
ré z hlediska celkových potřeb národního ho
Kubánské hospodář Zaostalé národy se cítí
spodářství nebyly momentálně důležité. Dělal
ství musí být podporová lépe, mohou-lí "obcho
to tak, že programové zakázky neoznačoval
no zeměmi sovětského dovat” s prázdnou kap
stupněm důležitosti, jak to stanoví pracovní řád
bloku, a zdá se, že Čes sou, než když přijímají
a směrnice. Následkem toho neměli na válco
koslovensko platí největ- pomoc od "kolonialistů”.
vacích tratích přehled o tom, která zakázka je
programová a která ne. Tím Rykl... způso
Provádíme veškeré práce optické
boval vysoké finanční ztráty, protože Spojené
Ocelárny musely platit penále ... Současně tím
přesně, rychle a za levné ceny
přímo narušoval výrobní plány důležitých od
běratelských závodů, takže z toho vzešly oprav
2. poschodí
du značné škody. Projevoval se také jako cham
tivec, kořistník, který za různé úplatky zadával
6 A Elizabeth St.
některé zakázky přednostně, bez ohledu na je
Melbourne - City
jich důležitost. Zde vystupuje na pranýř od
Telefon MF 3256
povědnost vedoucích podniků, jejichž zástupci
podpláceli Rykla ledničkami, plynovými spo
ráky, dětskými kočárky, koloběžkami a jiným
Přijímáme objed
spotřebním, zbožím, které pak Rykl dále pro
návky také poštou
dával ...
FEC

Vrací se slánština?
Pád předsedy plánovací komise Šimůnka ne
věstí nic dobrého komunistickým "specialis
tům” v hospodářství a v průmyslu, kteří zastá
vali své vysoké funkce na základě odborných
znalostí, nikoli na základě stranického nadšení.
První vlaštovkou je případ "odborníka” kla
denských Spojených oceláren, který nejen pro
vozoval nekalou činnost, ale byl i nečistého
třídního původu. O jeho případu referovalo
Rudé právo 10. července:
Na příkaz generálního prokurátora byl vzat
do vyšetřovací vazby pracovník dispečerského
odboru kladenských Spojených oceláren Jan
Rykl z Prahy... Na tak důležité místo se kupo
divu dostal snadno, ačkoli ho provázela podiv
ná vizitka. Rykl, bývalý majitel drogerie, byl
v roce 1949 soudně trestán za rozšiřování pro
tistátních letáků. Když si trest odpykal, praco
val nejdříve jako dělník SONP na Kladně. A
tady si pozvolna a postupně svou mazanosti
vyzískal takovou důvěru, že to dotáhl až na
odpovědnou funkci výrobního plánovače hru
bých válcovaných tratí. Zde měl mnoho mož-
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Ze zákulisí melbournské university
DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

Telefon JA 697 3
byt: J A 67 0 1

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

Československo
jaké je
KAKÁ ETYKETA
Pozdravíš-li člověka v práci pozdravem “Práci
čest”, je to jen v pořádku. Pozdravíš-li člověka
po práci, v přírodě nebo ve společenské místnosti
pozdravem “Dobrý den”, je to také pěkné. Nechci
se dál plést do řemesla profesionálním učitelům
společenské výchovy, myslím si však, že nejdůle
žitější ze všeho je nikoli forma, nýbrž obsah, kte
rý do toho či onoho pozdravu vkládáme. Vezměte
třeba oslovení, které u nás v socialistické společnosti
je plně na místě: “Soudružko, soudruhu!” Někteří
lidé se však ještě oslovují postaru tak, jak byli léta
zvyklí, “paně, paní”. Slyšel jsem např. uklízečku
v jednom závodě, jak volala na předsedu závodního
výboru “pane předsedo!”. Lže jí to mít za zlé? Být
předsedou, spíš bych se zamýšlel nad tím, proč mi
lidé pořád říkají “pane”, ačkoli jsem dělnický funk
cionář ... A co říci těm, kteří se v kanceláři horlivě
oslovují “soudruhu”, “soudružko” — a když se pot
kají jaksi “mimoslužbu” — jsou samé “pane” a “sleč
no”. Znáte je, a jistě jim musí být nepříjemně oo
nošení těch dvou tváří. Jsou nemocní rozpolceností,
měli by se léčit, a lidé kolem nich by jim měli soudružsky pomoci zbavit se pokrytectví...
Práce, 12. 7. 1962
DOVRŠENÍ KULTURNÍ REVOLUCE
Malenice mají přesně 626 obyvatel, avšak stavějí
kulturní dům v hodnotě více než miliónu korun, je
to doslova malý palác. Protože nikdo by Malenicům
takovou nákladnou stavbu nepovolí, předložil tam
ní MNV projekty, podle nichž by měl kulturní dům
stát jen 300.000 Kčs. Ošidil poprvé - a pak musil šidit
dál: aby získal peníze na odměnu brigádníkům MNV,
dojednal s družstvem, aby mu předkládalo faktury
na neexistující práce, MNV že je proplatí a JZD
zase peníze národnímu výboru vrátí. Ani tohle
Malenickým nepomohlo, vidí, že své síly i potřeby
hodně přecenili... Jistě, stavíme a budeme stále
stavět: různá sociální a kulturní zařízení, a strana
také žádá, aby funkcionáři na to mysleli. Ale v prv
ní řadě jejich starostí musí být výroba — aby se
na všech úsecích svěřených národním výborům plnil
plán. Protože lokál - patriotismus, ať jde o podnikový
nebo místní, vážně porušuje zájmy společnosti, ne
ní možné ho omlouvat...
Rudé právo, 14. 7. 1962

KONEC ZÁJEZDŮM NÁRODNÍHO DIVADLA
Národní divadlo (v Praze - pr.) nemůže napo
dobovat zájezdovou činnost oblastních scén, cesto
vat po našich krajích a zabývat se operou v přírodě.
Ne snad kvůli své ctihodnosti, ale protože tuto práci
mohou dobře vykonat i jiné soubory. Bylo by to s
Národním divadlem špatné, kdyby za národem mu
selo jezdit. Jenže tomu tak není, Národní divadlo
má dost obecenstva a právě tak jako v minulosti
vyhledává i dnes národ své divadlo, nikoli naopak.
Dnes dokonce za mnohem snazších podmínek, pro
tože jsou lidé téměř masově motorizováni. Zde je
široké pole pro plánovitou propagační a organizač
ní práci Národního divadla, které má řadu pro
středků, mimo jiné i televizi, jak zajistit styk svého
umění s nejširšími okruhy lidového obecenstva naší
Země. Národní divadlo prostě není lecjaké divadlo
(jako divadla oblastní - pr.), nemá kosmopolitní
repertoár ani soubor, je zakotveno v národní kul
tuře daleko hlouběji a poněkud jinak než divadla
jiná a jinde. Aktivní vztah nových generací k sobě
si musí divadlo vydobýt, to je jisté, ale sám nový
způsob obsluhy by tu nestačil. Ostatně tento pro
blém je složitý a nezáleží zde jen na divadle, ale
i na nás, máme-li vztah ke svému Národnímu di
vadlu.. Nové formy se jistě mohou a budou vytvářet,
ale nesmí opouštět povahu, poslání a význam naší
první scény.
Lidová demokracie, 11. 7. 1962

LEVICEPROTILEVICI
Karel Čapek kdysi definoval demokrata jako člověka, který je bit jak
z pravice tak z levice. O demokratu na melbournské universitě se to říci
nedá. Je většinou bit z levice a z levice. Pokud se o vzkříšení fašismu ne
pokouší nějaký Američan, který se ani do Austrálie nedostane na přednáš
kovou cestu, postarají se o špinění a kalumnie "pokrokové” živly. Ty žijí
hlavně v politické minulosti, což jim umožňuje máchat se v "pokroku” a
"svobodomyslnosti” s bezstarostností toryho, který založil svou myšlen
kovou soustavu na cenách na londýnské burse.
V minulém čísle HD server”, kde napsal, že mu "Bulletinu”, že pros
jsme uveřejnili sloupek Komunistická
strana tě nemůže popřít obvině
"Duch slovanský”, který Austrálie byla velmi sil ní dr. Knopfélmachera.
se zabýval posledním z ným faktorem na mel"Bulletin” pak pokra
řady skandálů na zdejší bournské universitě až čoval v kampani uveřej
universitě.
do roku 1956, do doby, něním dalších dopisů,
Jak to všechno vznik než vypuklo povstání v které se zajímaly o po
lo? Diskuse o vlivu aust Maďarsku.
měry na melbournské uralské levice nebo "le
Řekl také, že komunis niversitě. Pod tlakem ve
vice” (to v uvozovkách tičtí asistenti a docenti řejného mínění byl utvo
znamená kryptokomunis- zneužívají svého akade řen výbor, který "vyšetmus nebo čirou politic mického postavení a že třoval” přes rok.
kou neznalost) začal v by neměli být zaměst
Neveřejný výrok
týdeníku "Nation”.
náni.
Co tento výbor vlastně
O akademické svobodě
Odhalení dr. Kopfel- vyšetřil, nebylo jasné,
Profesor
McMahon machera byla přirozeně protože jeho nález nebyl
Ball tehdy (bylo to na z několika stran napade nikdy zveřejněn. Zají
sklonku roku 1960) si na, a zdálo se, že nakonec mavější bylo, že lidé, kte
stěžoval, že labouristé se nenajde nikdo, kdo ří byli nějak zapleteni
jsou na universitě silně by ho podpořil.
do vyšetřování, měli vel
utlačováni, ba co dím,
Pak jako bomba padl ké oplétačky. Některým
pronásledováni.
dopis profesora Crawfor- z nich bylo vyhrožováno,
Dr. Knopfelmacher na da (jinak známého sil že na to doplatí "v za
to odpověděl z trpké zku nými vztahy k levici), v městnání”. Tyto hrozby
šenosti v týdeníku "Ob- němž napsal sydneyské- přicházely z "levice”.
Případ komunistického udavače Pavla Jurštáka

Udávat se nevyplácí

V roce 1962 se vymě
nila stráž v redakci stu
dentského časopisu "Farrago”, a tento časopis za
čal jménem studentů žá
dat výsledky vyšetřování.
Jinými slovy: "Farrago”
se dostalo z ruky souput
níků do rukou protiko
munistických labouristů.
"Farrago” žádalo v
řadě článků vyjasnění
poměrů na universitě.
Profesor Wright, "volnomyšlenkář” a "levičák”
okamžitě se stal mluvčím
kampaně, která se snaži
la umlčet universitní la
bouristy, kteří byli proti
komunističtí.
Špióni na universitě

Wright šel dokonce
tak daleko, že tvrdil, že
Australská společnost pro
kulturní svobodu získává
na universitě "zvědy”,
kteří mají špehovat na
svých politických protiv
nících. Jednoho z těchto
"špehů” Wright přímo
jmenoval. Byl to student
Thomas, funkcionář stu
dentského spolku a člen
Australské děl. strany.
Pokud můžeme sami,
jako outsideři, posoudit
změnu klimatu na melbournské universitě, tkví
to v tom: našel se koneč
ně člen universitního
sboru, který je ostře pro
tikomunistický, aniž by
mu mohl kdokoli vyt
knout sebemenší náklon
nost k fašismu.
(Pokračování na str. 6.)

Dělník státního statku v Kočovciach (Trenčanský okres) Pavel Juršták zaslal nedávno redakci Rudého práva dopis tohoto znění: "Vážená
redakce! Kritizovat vedoucí se vždy nevyplácí. Koncem minulého roku
jsem upozornil na podvody s mlékem, které se děly na našem státním statku”.
Juršták si pak stěžuje: že “s ním zatočí”.
ním odmítají mluvit. Je
“Dnes se vedoucí na mne
Někteří
funkcionáři diné přátele našel v re
hněvají a dozvěděl jsem strany dokonce veřejně dakci Rudého práva.
se, že hledají záminku, prohlásili, že se s ním “vy
M. Zvára. USA
aby mne propustili ze za pořádají”. Ale Juršták se
městnání. Již jednou jsem nelekl.
musel pro kritiku vedou Rudé právo pokračuje:
cích změnit zaměstnání, a “Pavel Juršták se rozhodl
to je pro člověka velmi neustoupit. Zjistil, že do
nepříjemná věc.”
jička Josefína Kubicová
Celou aférou se pak ob poslala do mlékárny tři
sáhle zabývalo Rudé prá pětadvacetilitrové konve
PETR DEN
vo a dospělo k závěru, že egalizovaného mléka. .
Pavel
a
já,
my
jsme
nikdy neopoměli činně
se na státních statcích dě Nyní měl již důkaz a účastnit božíhodové” bitvy sev kuchyni.
Okouněli jsme
lají podvody ve velkém, upozornil na to znovu tam, dívali se do všech hrnců a lízali všecko sladké,
padělají se čísla plánované předsedu organizace stra co nám padlo do rukou. Babička, ač hubovala, ze
výroby atd. To vše se ny. Když se však egali- překážíme a že nebudeme nic jíst při obědě, nám
většinou děje se souhla zované mléko dál vozilo
trochu sladkého v nějakém tom hrnci ne
sem vedoucích statků, do mlékárny, vystoupil s vždycky
chala, když své sladké výrobky vklopovala na plechy,
kteří jsou ve většině pří tím na členské schůzi stra připravené
do plotny. A poněvadž jsme postřehli,
padů členy komunistické ny, aby na podvody upo že každou chvíli
se něco v kuchyni potřebuje z do
strany.
zornil celý stranický ko lejšího kupeckého krámu, zařídili jsme si na žehlicím
Ti také obyčejně celou lektiv.
prkně v rohu kuchyně krám svůj vlastní, zásobený
podvodnou síť organizují
Na jeho kritiku reago předem z krámu dolejšího.
za nadšené podpory osa vali vedoucí pracovnicí
Financování nákupů bylo snadné: vzala se prostě
zenstva státního statku. oddělení, především zooNajde-li se pak prý mezi technik Guriš, velmi po babiččina knížka, na kterou se v krámě všechno
nimi “černá ovce”, hledí drážděně. Označili ho za bralo na protiúčet nájmu za krám, a nakoupilo se
vše potřebné. Nakoupilo se zvláště mnoho rozinek a
se takového horlivce a udavače.”
mandlí, poněvadž ty se mohly sníst, když náhodou
“poctivého” komunisty co
A tak Pavel Juršták pře zbyly neprodány. Babičce se samozřejmě zboží pro
nejrychleji zbavit.
Juršťák měl skutečně na ce jen nepochodil. Na pra dávalo jen za hotové, za krejcary. Když to jednou
statku mnoho nepříjem covišti se mu lidé vy dědeček uviděl, měl radost, že máme kupecký ta
ností, a zachránil se tam hýbají, spolupracovníci s lent. Řekl, že naše hospodářství je opravdu racio
nální, neboť máme jenom příjmy, a vydání žádná.
jenom tím, že rovnou udal
Naším obchodním heslem bylo: malý obrat, zato
své spolupracovníky.
POJIŠTĚNÍ
Přišel totiž na to, že na domů, bytů, podniků, velký zisk.
Hosté jsou už shromážděni v salónku, také pan
kočovském státním statku
Work. Compensation,
farář již přišel po velké. Babičce se podaří chytit
se ředí mléko ve velkém
aut, povinné ručení
strýce Vénu v chodbě. “Víš, Venoušku, že tě mám
a padělají se statistiky vý
ŽIVOTN Í ,
roby. Věc tedy oznámil úrazové a nemocenské ráda. Ale musíš mi slíbit, že při obědě nebudeš
mluvit neslušně. Máme tady pana faráře!”
místní Stranické organiza
odborně provede
ci, ale špatně pochodil.
“Já, Babetko? A mluvit neslušně?” odpovídá strýc
R.C. KUGLER
Véna, “jak pak se ten farář jmenuje? Přestřik nebo
Soudruzi mu řekli, aby na
(Melb.) XL 2421
Nedostřik?”
celou věc zapomněl, jinak

OBĚD SKUTEČNĚ
BOŽÍHODOVÝ

HLAS DOMOVA
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Michael Triantafyllides: Smrt středního útočníka. Artemis Press, Athény,

Geschichte der Abderiten
Moderní sportovní román nadějného řeckého romanopisce Michaela
Triantafyllidese je v podstatě moderní pohádka z našeho Kocourkova nebo
ze starší Lessingovy Abdéry. Je to román s tragickým koncem, psaný tak,
že je každý rád, když je hrdina mrtev. Střední útočník ovšem není mrtev,
Mrtev je jenom proto, že má rosol v koleně. Doporučuji však každému, kdo
má smysl pro tragikomedii, číst "Smrt středního útočníka”. Střední útočník, klečící v píšťanském bahně, masírovaný sportovními vestálkami, je
postava stejně patetická jako Štursův "Raněný’’.

des o tom říká: "Smrt
gladiátora není zlá, smrt
středního útočníka je kus
života těžkého. Střední
útočník umírá tisícerou
smrtí. Rosolem v koleně
nebo
telegramem
F. I. F. A.”

A tak to dopadlo i v
mezi městy, budeš mě
stem jako takovým? U- Tyru. Nepomáhalo píšvidí mé přestárlé oči ještě ťanské Bahno, nepomoh
tutéž přestárlou kanaliza ly hetéry ani blahořečení
ci? Budou městské lázně delfské věštírny, které
stále ještě na špunt jako stroze pravilo: "Pudeš,
to bývalo za mých před nebudeš!”
ků? Což divadla a jiné
Triantafyllidův román
řecké zábavy nikdy ne o zkáze středního útoč
vstoupí v mysl občanů níka je nadčasový. Jsme
tyrských? Ó kolena, a ne plně přesvědčeni, že se
kolena pouhého střední naší moderní době, zba
ho útočníka, nechť při vené předsudků a pověr
A tu místo komedie Mi blíží se k jezeru a kají tu i tam objeví muž jako
Triantafyllidův
tyrský
chael Triantafyllides u- se!"
deří na vpravdě tragic
"Smrt středního útoč bankéř, který slibuje za
níka” je sociální satira, odnos sardinek celoden
kou notu:
ní mzdu a různé jiné po
"Oj, bychom raději jakou psal William Faulcty.
kner
(nedávno
zemřelý)
zbudovali silné zdi ko
a
Gotthold
Ephreim
LesJe to hořká satira. Úlem Tyru”, zabědoval je
den ze žreců tyronských, sing (dávno zemřelý). těchou je si říci, že dnes
"oj, bychom měli raději Michael Triantafyllides se to stát nemůže. Potřepevnou obranu než střed chce ve svém románu o bovali bychom spíš kříd
jun
ního útočníka s kolenem moderním hrdinovi naší la, pravé i levé.
doby
zdůraznit,
jak
často
v rosolu!”
"Smrt střdniho útoč
společnost zapomíná, že
Michael Triantafylli gladiátor sice slouží zá níka” lze objednat na
značku: Střední útočník,
des je si ovšem vědom
bavě lidu, ale ne lidu.
beze všeho (i bez povo
sociálních proudů, které
Michael
Triantafyllilení), zde.
HD
vanou obyčejně v potru
bích měst, a proto klade
čtenáři tuto otázku:
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
"Jak pak ty, Tyre,
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
město obklopené baštami
D. G. Lupínková
a samo bašta, jak naložíš
393
GEORGE
ST., SYDNEY
ČTĚTE
se svými neduživými a
Telefon BX 2316
EXILOVÝ TISK přestárlými, jak ty, město

Vaselitios byl středním
útočníkem F. C. Korinth,
ale v Řecku se mu nelí
bilo, protože slyšel tolik
o rozmachu kopané v
Tyru, Samarkandě, Eukloze a jiných řeckých osadách na pobřeží dale
kých moří.
Zapomněl dokonce na
svoji největší lásku, hetéru Hétér, protože ji
podezříval, že je příliš
nakloněna
Thrákům,
šampionům ve volném
stylu. Přijal proto nabíd
ku řeckých obchodníků
v Tyru, aby hrál za je
jich klub.
Vaselinovo zklamání
však bylo nejen erotické.
V Tyru na něho čekali
řečtí žreci, kteří byli ochotni splnit každé jeho
přání: k dispozici byly
melouny; fíky, falernské
víno a tanečnice z Vindobony. Nedovedli mu
však dodat pravou spoj
ku a pravého záložníka,
nemluvě o sympatickém
rozhodčím, který by pře
hlédl chyby v trestném
území.

Vaselinos by byl na
šel v Tyru mnoho sym
patických hetér, ale chy
ba byla, že neměl povo
lení hrát kopanou. Uro
nil proto nejednu slzu,
a ty se mu vrazily do ko
lena, jež odolalo i píšťanskému bahnu. Povo
lení nebo nepovolení, Tyros - Podolí ztrácel body
přes všechny výlohy,
placené žreci.

“Vidíš, Véni, už jsi neslušný. Důstojný pan farář
Nechvátal se jmenuje!” — “Já že mluvil neslušně?
Zdá se, že ty, Babetko, máš nějaké neslušné myšlen
ky!” — “Bože uchovej! Véni! Pánbůh mi všechny
hříchy odpusť!” křižuje se babička.
Strýc Véna si však vzal babiččino napomenutí k
srdci a při stole se choval skoro vzorně. Až na to,
že panu farářovi, když se upejpal sednout si na pří
liš čestné místo, řekl, aby si už sedl na to, co mu
Pánbůh tak opulentně stvořil, až na to, že volal na
tu holku, která utrousila trochu játrových knedlíčků do polévky, aby s nimi zacházela jako s těhot
nou nevěstou v kostele. Francouzské jméno božích
milostí pošeptal jen do ucha pana faráře, který to
přijal s humornou blahosklonností, ale zašeptal je
tak hlasitě, že se teta Hebdová, která byla taky
učitelkou francouzštiny, hlasitě pokřižovala.
K obědu byla polévka s játrovými knedlíčky, pak
kuřata s majonézou, o kterých teta Tóny prohlašo
vala, že se letos zvláště povedla, což babička s uzarděním odmítala, pak zeleninová mísa s chřestem, pak
pečený beránek s novými brambůrkami a se salá
tem, pak boží milosti a různé dorty, černá káva s
nekonečnými zákusky, kompot, ovoce a ještě mnohé,
na co jsem zapomněl. Když jsme se na některý dort
příliš okázale sápali a když nás tatínek okřikl, strýc
Véna še na nás obrátil a zeptal se mně, zda ještě
znám průpovídku, kterou Palacký naučil své děti.
Ihned jsem pyšně zarecitoval:
“Děti, děti, jezte s mírou,
neboť všechno musí dírou...”
“Schamst du dich nicht, Veni”, přísně zakročila
babička, “solche Woerter Kindern zu...” — “Já
rozumím německy”, podotkl jsem vítězně. “Já taky
umím německy”, opakoval po mně ozvěnou Pavel,
který nerozuměl nic.
“Co se zlobíš, Babetko”, 'říká strýc Véna, “nesou
hlasíš s tím, co řekl buditel národa, otec vlasti?” —

— “Žádný buditel”, zlobí se babička, “sám sis to
vymyslil, Véni!”
Pan farář se snaží zachránit situaci. “Není hří
chem to, co do úst vchází, ale co z nich vychází”,
praví vážně, nabíraje si kompotu.
Jinak oběd probíhá podle programu. Dědeček,
sedící v čele, nic neříká, jen se usmívá. Babička ho
hubuje, že si krondorfkou kazí žaludek, naříká, že
nikdo nic nejí a zlobí se ha tetu Hebdovou, která
odmítá si vzít podruhé moučník. Pavlovi se poda
řilo rozlít sklenici s malinovou šťávou, což způsobilo
značný rozruch. Strýc Žák probral všechny posled
ní skandály v Praze a dokonce k velké naší radosti
dlouze povídal svou slavnou anekdotu o šišlavém
profesoru polštiny.
Pan farář si vzal z přinesených mís vždy, když
ho babička pobídla, a vůčihledně rudl v obličeji, což
jsme s Pavlem kvitovali s velkým zadostiučiněním,
zvláště když se na nás strýc Véna vždy významně
podíval a řekl, že zvyšuje sázku.
Už je po zákuscích a černé kávě a po modlitbě
pana faráře, babička vstává ze židle. Veden babičkou,
pan farář důstojně kráčí do salónku, a my se vrháme
na strýce Vénu se žádostí, aby pokračoval v jednom
že svých seriálů povídek, kterými nás — k malé ra
dosti tety Hebdové — uváděl do nadšení.
Jeden seriál byl třeba o Honzovi z Čouhů, v němž
vystupovala jeho žena Fanynka jen tak v modračce - byla to vlastně satyra na romány Raisovy, které tenkrát byly v módě. Druhý seriál byl o nešikov
ném Indiánovi, kterému pacifický rychlovlak ujede
ucho, když je přiložil v pralese na kolej, aby zjistil,
blíží-li se něco, a který mrštiv neobratně tomahawkem, aby osvobodil svou squaw, přivázanou k mu
čícímu kůlu, zabodl jí nůž kamsi, místo aby jí pře
sekl její pouta. Ještě dnes si pamatuji, jak jsme
jásali při líčení tohoto hrdinného příběhu.
Třetí nejdelší a nejbarvitější seriál líčil příhody

Song o
Mackie Messerovi
Bert

Brecht

Žralok mívá v hubě zuby,
a ty zuby vidíš hned,
Macheath, ten má jenom kudlu,
a tu kudlu nevidět.
Žralok mívá rudé ploutve,
když někoho zakousne.
Mackie nosí rukavičky,
vidět na nich zločin? Ne!
Lidi k zemi kácejí se
tam u Temže na hrázi.
Lepra ani mor to není,
Macheath jen tam obchází.

Krásná modrá nedělička
a na pláži mrtvý muž.
Za roh mizí člověk zvaný
Mackie - Messer, Mackie - Nůž.
A Šmul Meier — kdepak ten je?
Jeho prachy Mackie má.
Takhle zmizel mnohý pracháč:
mezi čtyřma očima.
Towlerovic
ňadro bílé,
Po nábřeží
co nevěděl

Jenny našli —
kudlu v něm!
kráčí Mackie,
o ničem.

Co je s povozníkem Glitem?
Budem-li to vědět kdy?
Mackieho se nikdo neptá,
drží jazyk za zuby.
A ten velký požár v Soho,
sedm dětí, možná víc —
V davu stojí Mackie - Messer,
který o tom neví nic.
Každý zná tu nezletilou
vdovu, která — marný pláč —
vzbudila se zhanobená.
Zač to bylo, Mackie, zač?
Přeložil L. Kundera

židovského trafikanta, kterého jsme znali z Kolína,
Kandrdáska, v pralesích střední Afriky, kde se náš
známý oženil s chytrou a zrzavou opicí Rézinkou.
Dovedete si představit, jak dlouhými kroky a jak
indignovaně odešla teta Hebdová, když vypravování
dospělo k tomuto důležitému bodu. V tomto vypra
vování vystupovala a mluvila všecka africká zvířata,
zvláště důležitou úlohu tam hrál Rézinčin vážný
ujec, “tapír, který nepotřebuje papír”.
Ohromný úspěch tohoto seriálu docela u nás za
stínil úspěch “Pestrých povídek” Kiplingových a
všecky verneovky, včetně “Příhod tří Rusů a tří
Angličanů v Jižní Africe”. A když vypravování, kte
ré jsme poslouchali bez dechu, dospělo k místu, kde
Kandrdásek při skoku z větve na větev za Rézinkou
spadl a vymkl si palec, nebo kde se Rézince udělal
na ocase uzel, hned strýček Véna přerušil své lí
čení, aby nás jako pod čarou poučil, že jeden ang
lický palec se rovná tolika a tolika centimetrům, žé
mořský uzel' je asi půldruhého kilometru. Hlasitě
jsme vždy protestovali proti takovému přerušování
poutavého vyprávění, tvrdíce, že nám všecky cizí
míry i váhy jsou již dávno dokonale známy.
Dědeček se zatím odebírá do ložnice, aby si hodil
šlofíka, holky pomalu uklízejí ze stolu. Špačíček
pán, také nějak přejedený, se choulí na svém bidélku. Kukačka nad plyšovou pohovkou vyvolává dvě
hodiny. Sluncem zalité náměstí je pusté a prázdné,
poněvadž venkované již dávno odjeli domů. V ku
chyni je slyšet břinkot talířů a sklenic, kladených
do škopků s vodou.
Pan farář se zatím v salónku uvelebil v zeleném
křesle, které mu babička se starostí v hlase nabízí.
“Důstojný pane, nemáte prázdno v životě?” Ale
důstojnému pánu již klesá hlava a se sepjatýma
rukama tiše usíná spánkem spravedlivých. Zatím
obrovská postava strýce Žáka se zvolna šine do ku
chyně poděkovat Náně za dobrý oběd.
Z knížky “Radost ve Veselí”
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DĚJEPISNÁ PROCHÁZKA
Jiřina Zacpalová
Onehdy si ukládal čtvrťák oběd do brašny a dů šelá byla stará Olomouc! I ta má škola, neúčelná,
ležitě povídá: “Víš, mámo, jak je stará Adelaida? nehygienická, zjizvená trpkostmi mnoha študáckých
Paní učitelka nám včera říkala, že už 125 let”.
generací, vzpomínkami teď vyleštěná do třpytu pa
“Jé, to je hodně stará, byla jsi už tenkrát, mámo, lácové nádhery. Stařičké gymnasium, vměstnané do
tmavé ulice, nedaleko katedrály, v níž zahynul po
na světě?”, vložil se do toho náš druhák.
“A také nám říkala, že když tu plukovník Light slední Přemyslovec. Bylo to jednoho smavého má
a ostatní páni přistáli, tak se pod jedním velikým jového dopoledne, blízko, blizoučko k maturitám.
gumovnikem uradili, že založí město, a to je Ade- Profesor mě vyvolal z dějepisu na opakování, šla
laida. Třeba bychom se mohli jet na ten gumovník jsem ke katedře se srdcem rozbolavěným utrpením
svých osmnácti let. Ale přemohla jsem se a dost plyn
večer podívat, ne?”
ně vyprávěla o hospodářských následcích politických
Večer jsme tedy jeli na obhlídku historických pa výbojů Přemyslů Otakarů. Náhle mně strašlivé po
mátek. Chlapci dělali chvíli kotrmelce na trávníku znání zadrhlo hlas: “Ano, tak to bylo, proto On na
pod pamětihodným stromem, kde na každý Austra- mě včera nečekal, protože sexta měla tělocvik a On
lia - Day předčítá guvernér slavnou proklamaci, pak se loudal opačným směrem k dómu, aby mohl jít s
se přimíchali mezi večerní plavce. Opřena o roz Ní”. Slzy se mně vhrnuly do oči. Nemohla jsem ze
pálenou zeď, zadívala jsem se k rudnoucímu hori sebe vynutit jediné slovíčko. Jako v mlze jsem vi
zontu, zvlněnému nekonečným přeléváním moře. děla pitvorné šklebení úst nápovědu, prsty křivící
Jak snadné mají naše děti začátky dějin. Město sta se do tvaru záhadných číslic. Pak třídou zahřměl
ré už 125 let. Ale kdo ví, možná, že je jim to sto profesorův hlas: “Ona, prosím, neví, kdy vymřeli
letí tak těžko pochopitelné, jako bylo tisíciletí nám, Přemyslovci, ona je, prosím, z Olomouce a neví, kdy i
když jsme poslouchali první příběhy vlastivědy. byl zavražděn Václav Třetí a ona prosím, chce jít
Tady děti alespoň přesně vědí, kdo a kdy založil k maturitě!” Podvedená, zesměšněná, nešťastná jsem
jejich město. Kdo nám mohl zaručit, že rodnou Olo vyběhla ze třídy na šerou chodbu. Kéž by mě také
mouc opravdu založil jakýsi Olmút možná ve tře chtěl někdo probodnout. Jen to, že jsem s dějepisem
tím, možná až v šestém století? Snad měsíc, možná nikdy neměla trampoty, a profesor se snad rozpo
dya, potrvá učitelce, něž dětem vyjmenuje postupný menul, že také kdysi lámával dívčí srdce, mě tehdy
vznik předměstí, památnějších budov a posloupnost zachránilo od pohromy.
guvernérů. Jak obsáhlá byla kronika, popisující bit
“Mámo, jeď, už je zelená”, žďuchnul mne čtvrťák.
vy a obléhání, dekrety a návštěvy panovníků, požá
“Mně se chce spát, já se na žádné hůlky už nechci
ry a budování staré Olomouce!
Chlapec se dověděl něco nového a chtěl se jít jít dívat”, zívnul si druhák. A tak se jelo domů.
přesvědčit, že onen gumovník opravdu stojí. Když
mně učitelka vyprávěla, že v olomoucké katedrále SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
byl zavražděn poslední člen českého královského
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
rodu, také jsem se na dóm vypravila. Dychtivě jsem
stoupala po hrbolatém dláždění ke starému koste
lu, obešla několik šeříkových trsů a s bázní vkročila
na vrzavou dřevěnou pavláčku, spojující zadní trakt
s obytnými stařičkými domky. S hrůzou jsem při
tiskla prsty na několik rezivých skvrn. Ne, nesetřela — Z Vídně došly další skladeb. Jeho díla mají
jsem krev, jen vrstvu lepkavých sazí. Uvnitř chrámu zprávy o mimořádném ú- mít premiéru v brzké
každé mé lehké našlápnutí zadunělo pod gotickými spěchu sokolského sletu. době.
oblouky, bála jsem se šera holého chrámu ...
Ňa zpáteční cestě z Vídně — V Ingolstadtu v Němec
Zavolala jsem na chlapce: “Podívejte se ještě jed zastavila se výprava soko ku zemřel za záhadných
nou a pojedeme domů.” “No, je to opravdu velký lů ze Spojených států a okolností Štefan Červenák.
strom”, řekl čtvrťák.
z Kanady v Paříži a v — Bývalý úředník čs. mi
“V zahradě máme skoro také tak veliký”, podotknul Londýně.
nisterstva zahraničí, bás
druhák.
— Na semináři o uprchlic ník a spisovatel (autor
“No jo, ale pod tímhle stál plukovník Light”.
kých otázkách v Geer- "Hovorů s Janem Masa
“To nevadí”, druhák na to, “pod tím naším jsem língshofu v Holandsku rykem”) Viktor Fischl, je
zato včera vyplašil králíka”.
promluvil prof. dr. I. Ga- nyní izraelským vyslan
cem v Polsku.
“Tak jedeme”, ukončila jsem rázně hrozící svár. ďourek.
noviny
“Mámo, já bych se ještě jel rád podívat do mě — Po ročním působení na — Melbournské
sta”, navrhnul čtvrťák. “Paní učitelka říkala, že když Havaji vrátil se prof. psaly o úspěších čs. uprch
Lighta zabili černoši, udělali mu hrob na Light Vladimír Krajina na uni líka, výrobce houslí Fran
Square a teď jsou tam na tom místě dvě hůlky.” versitu ve Vancouveru. tiška Živce. Jeho nástroje
“Aha, na Light Square je ten domek, kde pán Na Havaji provedl kla používají hudebníci nejprodává Ví - dabljú - Volkswagen”, zanotoval druhák sifikaci 560 tamních rost přednějších australských
oblíbený popěvek komerční stanice.
lin a novou delimitaci bio- symfonických orchestrů.
geoklimatických oblastí.
— Nový výbor Sdružení
Dali jsme se tedy širokou třídou do středu města.
Moderní silnice proťatá žlutými obdélníky lamp, — Rafael Kubelík pracuje čs. dobrovolníků ve Fran
vroubená syrově novými domky, syčící pod pneuma společně s Martinem. Dur- cii z první i druhé světové
tikami nekonečné řady aut. Opravdu nic romanticky - rem na očistění partitury války: čestný předseda
- historického není na tomhle městě. Jak vábně om- Janáčkovy opery “Zápis gen. L. E. Faucher, před
seda Alois Brzičký, místo
ky z mrtvého domu” od předsedové J. Příkazský,
cizorodých prvků, které J. Remeta a J. Martiška,
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
se dostaly do partitury ci jednatel F. Kalčík, poklad
zími zásahy. Po smrti ník B. Heger, matrikář B.
České
knihařství
manželky Ludmily napsal Leipold, redaktor listu Jan
Kubelík své třetí “Re- Kozel.
Č/ND/HD
MARIA BOOKBINDING
quiem”. První napsal po
smrti svého otce Jana Ku16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
belíka druhé po komunistickém puči v roce 1948.
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
Kubelík napsal též čtyři
v sobotu po celý den.
opery a několik komorních

ČECHOSLOVÁC v ZAHRANIČÍ

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VICTORU
upřímně zve všechny krajany na
T A N EČNÍ
ZÁBAVU

kterou požádá v sobotu dne 11. srpna 1962
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST., NORTH MELBOURNE

Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.
LIKÉROVÁ LICENCE — BOHATĚ ZÁSOBENÝ BUFFET
Předprodej vstupenek: tel WL 5040 (Viola), MF 5859 (Kaňovský)
SPOJENÍ:
'

elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51,52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č, 19,

Levice proti levici
(Pokračování se str. 4 )
Intelektuální pogrom ?

A tu mátne další zají
mavý a charakteristický
rys "levicové” kampaně
proti protikomunistům.
Týž profesor Wright,
který se bije za čistotu
universitního vzdělání, se
nestydí označovat protibolševický postoj za "neaustralský”.
Dr. Knopfelmacher je
československý žid, ta-

jemník Australského vý
boru pro kulturní svobo
du je polský žid, Paul
Krygier, člověk velice
schopný. Toto je vysvět
lení Wrightova výbuchu
proti "slovanskému du
chu”. Byl míněn ironicky.
Zřejmě "pokrok” a
"svoboda myšlení” jdou
ruku v ruce s "intelek
tuálními” pogromy. Tu
i jinde, v malém i ve vel
kém. Dějiny se opakují.
jun

Nově došlé knihy
Vrba: Z mého herbáře 13/-; Jirásek: Temno 23/-,
Husitský král (2 díly) 32/-; Bezruč: Slezské písně 21/-;
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/-; A. Hejna: České tvrze 33/-; Stašek: O ševci
Matoušovi 14/-; Neruda: Povídky malostranské 12/-;
Praha Guidebook 15/-; 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

Paisley Home Furnishers
P ty. L t d.
prodají krajanům se zvláštní slevou
nábytek, elektrické spotřebiče a vše pro dům
110 Miller’s Rd., North Altona, Vic.
telefon 66 6281, večer 57 6585

ZÁSOBOVÁNÍ A HYGIENA
Nedostatek hodnotných potravin a nepravidelná
distribuce se začínají obrážet v celkovém zdravot
ním stavu čs. spotřebitelů. Vyplývá to z hlášení
pražského rozhlasu, který 4. července citoval list
“Zdravotnické noviny”. Hlavní hygienik doc. dr.
Vilém Škrobánek se v něm rozepsal o tom, že “roste,
počet nákaz a otrav ze závadných potravin. Z toho
vyplývá”, píše dr. Škrobánek, “že je potřeba věno
vat v létě přípravě stravy zvýšenou péči a zvlášť
je nutné, aby pracovníci v technicky málo vyba
vených potravinářských provozovnách dodržovali co
nejpřísněji základní pravidla hygienického minima...
Ve stravovacích zařízeních, zejména na venkově, je
třeba provádět častější odbornou kontrolu a od
straňovat na místě zjištěné nedostatky. Předpokladem
úspěšného boje proti nákazám je spolupráce celé
veřejnosti. Jen tak u nás nebude v létě docházet
ke zbytečným onemocněním”, varuje vedoucí lékař
ský znalec v oboru hygieny.
K tomu je ovšem třeba dodat, že spolupráce celé
veřejnosti nemůže odstranit chronický nedostatek
materiálu pro vhodné obaly na potraviny, nevyho
vující skladní a prodejní místnosti a především zma
tek v zásobování a fronty na všechny základní po
traviny, které jsou spotřebitelé často nuceni naku
povat do zásoby, kdykoli jsou náhodou k dostání ve
vyjedených krámech. Je jen logickým důsledkem
této situace, že lidé pak často jedí i potraviny, kte
ré nejsou čerstvé, místo aby je vždy vyhodili do
smetí, jak si na to ostatně režimní tisk už několi
krát stěžoval.
FEC
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ZÁJEM O
STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA
Věstník Československé národní rady americké
(číslo 100/1962) uveřejnil zajímavý článek "Zá
jem o středoevropská studia na amerických universitách”, z něhož uvádíme podstatné části:

V posledních deseti letech se neobyčejně roz
šířil zájm o studium národů střední a východní
Evropy na amerických universitách. Nejprve se
tento zájem soustřeďoval na Rusko, ale postupně
se rozšiřuje také na ostatní země této oblasti, zvláš
tě slovanské.
Mezi jednotlivce, kteří se o tento vývoj nejvíce
zasloužili na přední místo jistě patří profesor S.
Harrison Thomson, vydavatel časopisu Journal
of Central European Affairs a předseda Conference
on Slavic and East European Studies při Americké
historické asociaci. Na posledním zasedání této
organisace hovořil o svých zkušenostech v tomto
oboru činnosti a nastínil, co by se mělo dělat v
budoucnu.

V Praze jako v Melbourne
V minulých dnech vyvolaly v Melbourne hodně povyku trhliny v mostu,
který stál pár miliónů liber a byl dokončen před krátkou dobou. Nakonec
byli povoláni dva světoznámí odborníci, aby zjistili příčiny a navrhli opra
vy. Jedním z nich byl v Československu narozený a na pražské technice
vystudovaný 491etý dr. Richard Weck, který po útěku před Hitlerem při
jal, anglické státní občanství, druhým byl Američan Erickson.
V téže době, kdy se otázka nešťastného melbournského mostu přetřásala
v australských novinách, rozhlase, na televisi, v projevech řečníků před do
plňovacími volbami i v parlamentě místní vlády, zabývala se Praha podob
ným problémem.
Pražská "Práce” z 6. července tr. o tom píše pod titulem "Zmetek za
milión”:

"Korunovační ulice v
Praze 7 je už několik dní
pro dopravu uzavřena.
Na dehtovém povrchu
se v poslední době obje
vily vlny vysoké skoro
20 cm, takže jízda po té
to 400 m dlouhé komuni
Bude třeba především vydat nové práce o celé kaci byla přímo nebez
středovýchodní Evropě a jednotlivých národech pečná.
tam žijících. Až dosud tomuto účelu sloužilo jen
Jak je možné, že ulice,
několik málo knih vydaných v anglickém jazyku jejíž generální oprava
profesorem Settonem - Watsonem, Haleckým,
skončila teprve před tře
Dvorníkem a Thomsonem samým. Bylo by rovněž mi měsíci, je opět v ne
třeba vydat obsáhlou příručku ke studiu středo sjízdném stavu? Pro od
východní Evropy nebo dokonce zvláštní encyklo pověď na tuto otázku
pedii slovanských národů. Stejně by bylo potřeba jsme šli na dopravní Nvydat knihy pramenů týkajících se slovanských VP, kde už leží mnoho
národů, zvláště takových pramenů, které jsou za podobných dotazů od
nedbávány dnešním komunistickým režimem v té občanských výborů v
Praze 7, orgánů VB atd.
to oblasti.

Hovoře o českých dějinách, profesor Thomson
se pozastavil nad tím, že dosud neexistuje žádná
moderní studie o tak světovém panovníku, jakým
byl Karel IV. Ačkoliv o Husovi a husitství se psa
lo dost, neexistuje žádná dobrá studie o reformaci
a protireformaci ve středovýchodní Evropě. A
ačkoliv Komenský není neznám americkému čte
náři, o tak velkém státníku evropského význa
mu, jakým byl Palacký, se americký student do
vídá pouze z německých knih, které jeho obraz
často značně zkreslují. Bude třeba konečně znovu
promýšlet a prostudovat naše národní obrození
a je nejvýš nutné vydat kritickou práci o Českoslo
venské republice. A je třeba skončit s nešvarem
amerických map a atlasů, v nichž místní jména
slovanská jsou stále uváděna po německu. Zakon
čuje svůj přehled, profesor Thomson se obrátil
na přítomné představitele amerických universit,
jakož i zástup mladých studentů a prohlásil: "To
to je váše práce. Udělejte s tím něco!”

Generální opravu Ko
runovační ulice prováděl
podnik Silniční a vodo
hospodářské stavby v do
bě od října 1961 do úno
ra 1962. Ulice byla roz-

šířena ze 7 na 10 metrů.
Generální oprava stála
930.000 Kčs a byla zpož
děna proti harmonogra
mu o plné dva měsíce.
A teď začínají práce zno
vu, protože podniku by
lo ve zmetkovém řízení
dokázáno, že odevzdal
práci špatné kvality. Bylo
uloženo opravit vozovku
jako reklamaci na vlast
ní náklad.

Komise zjistila pováž
livé nedostatky. Labora
torním rozborem odebra
ných vzorků bylo zjiště
no, že v používané smě
si bylo až 68% dehtu ví
ce, že dehtová pokrývka
měří místy 12 cm místo
6 cm, že nebylo použito
kamenné drtě vhodné ve
likosti a že oba stavbyve
doucí soudruzi Dlouhý a
Talián nezajistili správný
technologický postup.

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPTA!

OPTO

Zároveň se ukázalo, že
podnik Silniční a vodo
hospodářské stavby v
Praze nemá vlastní labo
ratoř a že se dehet, pří-

padně asfalt, mísí s ka
mennou drtí víceméně
od oka. Výsledkem toho
je dezolátní stav nejen
Korunovační ulice, ale
ještě tří dalších ulic, kte
ré musí podnik letos pře
dělávat jako reklamaci a
na svůj náklad.
V této souvislosti by
nás zajímalo, kolik bylo
vedoucím pracovníkům
SVS vyplaceno na pré
miích za plnění plánu,
do něhož byly zahrno
vány zmetky?”
*
*
*

SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA — AUBURN 3 :2 (1:2)
Praha měla hodně práce a trochu štěstí s posled
ním mužstvem v tabulce. Hosté se ujali vedení ve
13. minutě, kdy Blitz skóroval z pravého křídla, ale
pak se dostal ke slovu Auburn a během patnácti
minut dal dvě branky. Praha se naplno rozehrála
po poločase a vyrovnala Hrnčířem. Během dalších
30 minut nemohla žádná strana prorazit a zdálo se,
že zápas skončí nerozhodně. Teprve 4 minuty před
koncem dal vítěznou branku Prahy Jeffrey, který
hrál na levém křídle. V přeházené pražské sestavě
zahrál nejlépe Kristensen na pravém halvu.
PRAHA — PAN HELLENIC 5:4 (2:3)
Rychlý a napínavý zápas, při kterém dominovaly
oba útoky. Praha měla na začátku silnou převahu,
kterou vyjádřila brankou Scheinfluga. Řeci pak zís
kali iniciativu a vedli už 3:1, než Van der Gaag za
znamenal druhý úspěch Prahy. Po přestávce opět
Pan Hellenic zvýšil náskok na 4:2. Pak skórovali za
Prahu Scheinflug dvakrát a opět Van der Gaag. Nej
lépe hrála levá strana pražského útoku Scheinflug
a Jeffrey.
Pět zápasů před koncem má Praha naději se dostat
mezi první čtyři a zajistit si účast na celoaustralském
poháru.
Tabulka: APIA 23, Hakoah 22, Budapest 21, Bankstown 19, Praha 19, Pan Hellenic 18, Sth. Coast
United 17 atd.
kopaná

v melbourne

SLAVIA — JU.ST 1:2 (1:0)
Domácí měli v tomto zápase smůlu a pravděpo
dobně zratili poslední možnost umístit se mezi prv
ními čtyřmi. Slavia se ujala vedení v prvních mi
nutách, kdy Ouderman skóroval po krásné kombi
naci. Pak měla smůlu, když se míč dvakrát, odradil
od břevna jugoslávské branky. Po přestávce se si
tuace rychle obrátila, když JUST změnil sestavu a
jejich nejlepší hráč Micic se postaral o dvě branky.
Slávistický nápor před koncem byl bez výsledku.
SLAVIA — MELBOURNE 1 :1 (1:1)
INLIBRUM BOOKSELLERS
Na blátivém hřišti Melbourne předvedla Slavie
DOMÁCÍ OBĚDY A VEČEŘE
výbornou hru a zvláště ve druhém poločase měla
Box 1888 R, GPO Melbourne
silnou převahu a dovolila soupeři jen několikrát pře
Drůbež, vepřová, ovocné knedlíky atd.
mají na skladě též knihu “ČESKOSLOVENSKO”,
jít poloviční čáru; vítěznou branku se však vstřelit
Vezměte si domů naše PEČENÁ KUŘATA
která vyšla ve Washingtone. Čs. exilové listy při
nepodařilo. Jedinou branku dal na začátku ze sólo
jaly knihu velmi příznivě (viz též recensi v HD
vého útoku Drda. Maďarům se pak podařilo vyrov
156 a Acland St. , St. Kilda, Vic.
č. 12-XII. tr.: “Od slabikáře k čítance”). Cena
nat, a od té doby patřil zápas hostům. Nejlépe hrál
Majitelé Sláva a Milena z Plzně
je £2/5/-.
Angstenberger.
V příštím zápase narazí Slavia na Olympic Parku
na vedoucí Hellas, a očekává se velká návštěva. Za
Slavii nastoupí poprvé anglický ligový hráč Doherty,
kterému britská asociace konečně dovolila hrát v
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
SWISS TRAINED
Austrálii. Jestliže mužstvo zahraje jako proti MelWATCHMAKERS
dovoluje si Vás pozvati na
bourne, mělo by Řeky porazit. Slavia už sice nemá
K.
Ebner
naději hrát v celoaustralském poháru, ale bude se
22 Hunter St. — Sydney s ní muset počítat v Dockerty Cupu.
tel. BL 3970
19 York St
který pořádá v sobotu 18. srpna 1962
UPOZORNĚNÍ MILÝM HOSTŮM
(vchod z Wynyardu)
Společný
pobyt krajanů v Green Gables ve
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST., PRAHRAN
Warburtonu, spojený se zábavným večírkem, kteZačátek v 8.30 —
— Konec v 1.30
rý byl plánován na víkend 4. a 5. srpna tr. , se
LIKÉROVÁ LICENCE
Kompletní staré
odkládá o dva týdny, tj. na 18. a 19. srpna tr.
Průvod masek — Volba nejkrásnější masky a nejhezčí skupiny — Každý
ročníky
Naším čestným hostem bude dr. V. Voříšek,
návštěvník má jeden hlas — Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny
Hlasu domova
který povede zábavnou stránku večera. Prosíme
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ:
zašleme kamkoliv
o reservování pobytu. Telefon: Warburton 2077.
94 6635 (Pick) — WB 3803 (Pekárek) — MX 3855 (Maciboba)
za £1 (2.40 $)
Zdena Pospíšilová
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

MAŠKARNÍ PLES

-8-

6.8.1962

HLAS DOMOVA
PŘÁTELÉ

Řídí

K are l

Janovský,

Mnichov

Františka Brožka (zpráva), Pavla Segala (dopis
v redakci) a Jana Červeňáka (Kanada?),
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

H. Connolly a V. Brumel muži mezistátního lehkoatletického utkání roku 1962:

USA - SSSR 128 : 107 bodům

HLEDAJÍ:

ZPRÁVY OSOBNÍ

Malý oznamovatel

Poplatek za 1 řádku 1/-,
Panu
tučnou 1/6
Miroslavu Roznětínskému
Téměř 150.000 diváků bylo ve dnech 21. - 22. července v kalifornském Palo Alto svědky
a jeho choti J i l l
PRODÁM PRŮMYSLOVÝ
4. mezistátního utkání lehkých atletů USA a SSSR, které přineslo dva nové světové rekordy a
se narodila dcerka.
ŠICÍ STROJ
řadu dalších výkonů světové úrovně. Jak napověděly předcházející výsledky, zvítězili atleti USA Srdečně blahopřejeme
Telefon (Melbourne)
S. K. Slavia Melbourne
přesvědčivě rozdílem 21 bodů, když vyhráli 14 z celkového počtu 22 disciplin.
96-3241 .
Nejúspěšnějším jednotlivcem střetnutí byl Američan Harold Connolly, který zlepšil svůj svě
REDAKCI DOŠLO:
Listárna
tový rekord v hodu kladivem o 34 cm na 70,67 m. Skvěle si v Palo Alto vedl i sovětský výškař
Valeri Bruml, který zdolal výšku 226 cm, čímž zlepšil o 1 cm světový rekord.
Marie
Provazníková:
K. S. Astoria: Díky za STO LET SOKOLA. Jeho
Sovětské (ženy zvítězily nad družstvem USA 66 : 41 bodům. Platnou posilou Američanek byla
Olga Fikotová - Connollyová, která hodila diskem 50,97 m, a získala svým druhým místem teamu U- výstřižky — V. S. Chicago příspěvek ke vzniku, vý
30: Díky za výstřižky — voji a k demokracii Čes
SA tři body.
V. K. Taupaki: Díky za koslovenska. Přednáška,
adresu — K. M. Albert proslovená ve Washingto
(SSSR, 16,20) — Koule: 1. Long (USA, 19.53m): Park: Díky za upozornění ne v den stého výročí za
Zajímavější výsledky mužů:
—M. H. Chicago: Na N. Z. ložení pražské sokolské
100m: 1. Hayes, 2. Sayers (oba USA, 10,2 vt.) — 2. Gubner (USA, 18,97), 3. Lipsnis (SSSR. 18,93)
— 200 m: 1. Drayton (USA, 20,8), 2. Jones (USA, — Disk: 1. Oerter (USA, 60,93 m), 2. Babka (USA, není činný žádný čs. spo jednoty. Nákladem sta
20.9) — 400 m: l.Williams (USA, 46,4), 2. Saddler 59,90) — Oštěp: Lusis (SSSR, 80,09 m) — 1.500 m: lek — K. R. Sydney: Díky rosty Sokola ve Washing
(USA, 46,8) — 800 m: 1. Siebert (USA, 1:46,4min.), Beatty (USA, 3:39,9 min.) — 5.000 m: Bolotnikov (S- za výstřižek —- B. A. W. tone br. M. Neumanna
2. Dupree (USA, 1:46,8 min.) — 110 m př.: 1. Tarr SSR, 13,55,6 min) — Tyč: Morris (USA, 4,90 m) — Perth: Díky za informace (2071 Park Rd. NW, Wa
(USA, 13,4 vt.), 2. Jones (USA, 13,7), 3. Michajlov — 4xl00m: 1. USA (39,6 vt.), 2. SSSR (40,3 vt.) — a výstř. — V. Z. Rand- shington 10, D. C., USA).
wick: Díky za adresy. HD Stran 24.
(SSSR, 13,8 vt.) — 400 m př.: 1. Attersberry (USA, — 4x400m: USA (3:03,9 min.)..
50,3), 2. Cowley (USA, 50,5), 3. Anisimov (SSSR,
50.9) — 3.000 m př.: 1. Sokolov (SSSR, 8:42,3 min.),
před vlastním výročím utkáním anglického národ
2. Young (USA, 8:44,7) — Výška: 1. Brumel (SSSR,
DEBAKL ČS. LEHKÝCH
ního mužstva s mistry světa Brazilci na Wembley
2,26 m), 2. Johnson (USA, 2,13 m), 3. Bolšov (SSSR,
stadiónu v Londýně. Na témže místě se bude hrát
2,08), 4. Thomas (USA, 2,08) — Dálka: 1. Boston
i finále Poháru evropských mistrů a v severní Ang
ATLETŮ V JENĚ
(USA, 8,15 m), 2. Ter Ovanesjad (SSSR, 8,09) —
bude uspořádán turnaj UEFA (evropského fot
Letošní sezónu nezahá ním hodem je “přehodil" lii
— Trojskok: 1. Gorjajev (SSSR, 16,60 m), 2 Fedosejev
balového svazu).
jilo čs. representační druž Lotz.
— 381etý Ivan Andreadis a jen o rok mladší Květa
stvo nikterak valně, když
Čs. lehcí atleti získali v Hrušková jsou v čele žebříčku pražských stolních
v Jeně východo Jeně prvenství pouze ve tenistů, který byl v těchto dnech vydán. Pořadí mu
POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ podlehlo
německým lehkým atle 4 disciplinách: sprintér žů: Andreadis, Miko, Staněk, Vyhnanovký, Švarc.
tům vysoko 83:128 bodům.
V západoněmeckém Kolíně nad Rýnem byl 6. čer Ačkoli team východního Vilém Mandlík vyhrál 100 Ženy: Hrušková, Lužová, Švarcová,. Karlíková, Čhyvence vylosován 8. ročník nejvyšší evropské fotba Německa je v současné metrů za 10,5 vt. a 200 m liková.
lové soutěže klubových celků, Pohár evropských době po sovětském dru za 21,3 vt.; Salinger pro — V Sokolské ulici v Praze byla otevřena výstava
trhl cílovou pásku v bě nazvaná “Naši v Čile”, na které jsou vystaveny všech
mistrů, kterého se tentokrát zúčastní rekordní počet hým
nej vyrovnanějším
30. mužstev z 29 států. Každá země může do soutěže celkem v Evropě (!), pře hu na 1.500 m za 3:50,8 ny upomínkové předměty čs. fotbalového národního
vyslat jen mistrovské mužstvo, Portugalsko pak jako ce jen porážka značně o- min. a ve vrhu koulí vy mužstva z mistrovství světa v Čile, veškerý světo
jediné bude tu zastoupeno mistrem ligy Sportingem mlazeného družstva ne hrál výkonem 18,27 m Ji vý tisk, který pojednával o zápasech čs. teamu, a
ří Skobla.
další zajímavosti ze zájezdu čs. fotbalistů do Jižní
Lisabon a obhájcem trofeje Poháru evropských mi musela být tak vysoká.
Ameriky.
strů, Benficou Lisabon. Čs. přeborník Dukla Praha
Čs.
lehké
atletky
pro

Přispělo k ní několik
hraje v předkole soutěže s východoněmeckým ASK okolností. Předně: naděj hrály v Plavně s výcho — Čs. fotbalové národní mužstvo sehraje letos tři
Vorwärts Berlín (trénuje bývalý čs. internacionál ný překážkář Černošek, doněmeckým
teamem mezistátní utkání: ve Vídni s Rakouskem, v Berlíně
Š. Čambal), takže má velké šance se kvalifikovat který byl velkým favori 39:78 b. Nejúspěšnější čs. s Vých. Německem- a v Bratislavě s Polskem.
mezi 16 nejlepších.
tem, upadl a závod vzdal; representantkou byla Vlas — Američtí plavci zlepšili opět několik světových re
Ostatní zápasy PEM: Dundee (Skotsko) - 1. FC ve štafetovém běhu na ta Přikrylová, která sice kordů: Stickles zaplaval 440 yd polohovým způso
Koeln (Západní Německo); AC Milán - Union Lu 4 x 100 m i v běhu čtvrt- v obou svých disciplinách bem za 4:51,0 min., Tom Stock posunul hranici svě
xemburg; Servette Ženeva - Feyenoord Rotterdam; kařů skončili závodníci skončila na 2. místě, ale tového rekordu na 220 yd znak na 2:16,4 min. a šta
Real Madrid - Anderlecht (Belgie); Ipswich (Anglie) obou států ve stejném ča vytvořila dva nové čs. re feta university Indiana zaplavala 4xll0yd polo
- Floriana la Valetta (Malta); Shelbourne (Sev. Ir se a cenné body získali kordy: ve skoku dalekém hovým stylem ve fantastickém' čase 4:09,3 min.
sko) - Sporting -Lisabon; Polonia Bytom (Polsko) - vždy Němci; v hodu kla posunula hranici národní — Ve finále evropského pásma Davisova poháru po
- Panathenaikos Athény; Fredrikstadt (Norsko) - divem pak vedli oba dva ho rekordu na 606 cm a razilo Švédsko Itálii 4:1.
- Vasas Budapešť; Austria Vídeň - Hifk Helsinki; čs. borci a teprve posled- 200 m zaběhla za 24,6 vt. — 221etý britský student Brightwell vyhrál na me
CDNA Sofia - Partizán Bělehrad. Obhájce trofeje
zinárodním lehkoatletickém mistrovství Velké Bri
tánie na White City stadiónu v Londýně běh na
Benfica Lisabon a francouzský mistr Stade Remeš
postupují přímo do hlavního kola.
440 yd v novém evropském rekordu za 45,9 vt.
— 10 evropských sprinterů zaběhlo už v letošní se
zóně na 200 m čas pod 21 vteřin, Ital Ottolina, Polák
—Předsednictvo Mezinárodního tenisového svazu na Zielinski a Švéd Jonsson za 20,7 vt. Čechoslovák
:: Fotbalová liga ::
svém pařížském zasedání projednávalo znovu otáz Mandlík, Polák Fojk, Angličan Brightwell, Nor Buku tzv. otevřených turnajů, tj. turnajů, na kterých naes, Němec Ulonská, a ruští sprinteři Tujakov a
DUKLA PRAHA MISTREM
by mohli společně hrát tenisté amatéři i profesio Ozolin za 20,9 vt.
SPARTA SE ZACHRÁNILA
nálové. Stejně jako na předešlém zasedání tento — V Bukurešti probíhalo mistrovství světa v házené
Dukla Praha se stala znovu fotbalovým mistrem návrh ani tentokrát neprošel.
o sedmi hráčkách, které skončilo vítězstvím RumuČeskoslovenska, ale o jejím vítězství, už stejně dávno — Jeden z předních francouzských fotbalistů posled nek, které ve finále zvítězily nad Dánkami 8:5. Čs.
ních let, Just Fontaine, zakončil svou úspěšnou representantky, které tu měly obhajovat světové
nebylo pochyb.
Zájem se soustřeďoval na zápasy o záchranu sportovní dráhu. Fontaine se stal na předposled prvenství získané před pěti roky, prohrály v semi
v lize, protože teprve poslední kolo rozhodlo o tom, ním mistrovství světa v r. 1958 ve Stockholmu stře finále s Rumunkami 3:7, a obsadily jen třetí místo.
která dvě mužstva sestoupí společně s Královým leckým králem a se 13 vstřelenými brankami drží — Mezinárodním tenisovým mistrem republiky se v
Polem. Nakonec to byla Žilina a Trnava. Nejdrama- dosud rekord světových šampionátů.
Praze na Štvanici stůl veterán polského daviscupotičtější byl zápas o záchranu Sparty, která musela —V Oslo se jelo evropské finále mistrovství světa vého teamu W. Skonecki, který v závěrečném utká
po remise v Žilině sehrát při rovném počtu bodů na ploché dráze, které přineslo velký úspěch švéd ní porazil čs. přeborníka J. Javorského 6:2, 3:6, 6:4,
rozhodující utkání v Brně. Sparta v něm zvítězila ským motocyklistům. Zvítězil Bjoern Knuttson před 4:6 a 6:1.
nad Žilinou dvěma brankami representanta Maška svými třemi krajany: Fundinem, Bordinem a Sjoesta2:0.
nem. Jediný čs. representant Tomíček se dělil o
HLAS DOMOVA
Pro zasvěcené příznivce kopané v Praze však ne 13. a 14. místo, takže už byl vyřazen z' další účasti
ní žádným tajemstvím, že se. Sparta už třetí rok ne na finále světového šampionátu.
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
zachránila v lize ani tak fotbalovým uměním jako — O titul mistra republiky v dorostenecké kopané
Adresa: Hlas domova,
finančními zásahy agilních výborů.
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
budou bojovat teamy pražské Sparty a Slovana Bra
Konečná tabulka státní ligy:
Telefon: 42 - 5980
tislavy. Sparťané vyřadili v semifinále mužstvo Tep
1. Ďukla Praha 35 bodů, 2. Nitra 32, 3. RH Bra lic 3:1 a 0:0, dorostenci Bratislavy zvítězili nad PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
tislava 30, 4. Bohemians 29, 5. Ostrava 28, 6. Hra Ostravou 1:2 a 4:0. Všechna tato 4 utkání měla vel
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
dec. Králové 28, 7. Slovan Bratislava 27, 8. Prešov, mi dobrou úroveň.
9. Plzeň, 10. Kladno (všichni 26), 11. Sparta 25, 12. — Veslaři Sp. Nusle a Sp. Smíchov se zúčastnili 74. platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
regaty ve Vídni, kde zvítězili celkem v deseti finá ekvivalent v jiné měně. —Výši leteckého příplatku
Žilina 25, 13. Trnava 22, 14. Královo Pole 5 bodů.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
Do státní ligy postupují: Slavia Praha, RH Brno lových jízdách.
— 100 let anglické kopané bude oslavováno už rok
a Jednota Trenčín.

- - Ve zkratce - -

