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Na okraj kubánské krize

Odvaha a rozvaha
Stránky československých časopisů jsou už dlouhou dobu plné neroz- rovnou o krok víc a neborriého přátelství ke kubánskému lidu. Jeden ministr přijímá obchodní přikročit k přímému a
delegaci, druhý vojenskou a třetí kulturní. "Zátopkovi nám píší z Kuby" okamžité účinnému vy
a Raul Castro asi píše z Československa na Kubu. Kubánští sportovci se jezdí lodění?
učit do Československa a českoslovenští jezdí učit na Kubu.
Senátoři, kteří navrhu
Kdyby ještě bylo třeba nějakých důkazů, tyto skutečnosti by je mohly jí cestu blokády, si asi
nahradit. Neboť nabízí-li československá vláda někomu přátelskou ruku příliš nepotrpí na detai
s takovým elánem, pak s příjemcem té pocty musí být něco v nepořádku ly. Začít takovou bloká
S Kubou je toho v nepořádku víc než dost.
du a provádět ji důsled
Českoslovenští a hlavně sovětští "trenéři” nejezdí do Havany trénova ně jsou dvě různé věci.
jenom lehkou atletiku, vzpírání nebo kopanou. Hlavním exportem komuStálo by zato vědět,
nistických zemí na Kubu jsou zbraně a trenéři, kteří učí Castrovy milice jestli by potom byli titíž
jak s nimi zacházet.
senátoři ochotni dát roz
Druhá část "radikálů" kaz k potopení lodí pod
Tento příliv komunis ně republikánskou opozitických zbraní spolu s cí, tvrdí, že je komunis žádá důslednou blokádu dejme tomu norskou, ho
oznámením, že tam bude tické nebezpečí z Kuby ostrova.
landskou nebo anglickou
Sovětský svaz zřizovat tak vážné, že je na ně
vlajkou, jestli by byli oBlokáda
"rybářskou základnu”, možno odpovědět jedině
chotni potápět lodi neut
Tato druhá cesta se rální a, a to je nejdů
dodal Kubě v zápasu ko násilím.
losů význam, který dale
Jedna část lidí, zastá nezdá být dost dobře do ležitější, jestli by byli oko přesahuje její relativ vajících tento názor, žá myšlena. Blokáda zname- chotni zahájit palbu na
dá prostě plnokrevnou ná podle mezinárodního sovětské lodě.
ně jepičí rozlohu.
Pro ozbrojený zásah invasi Kuby Spojenými práva válečný akt, a je-li Je očividné, že by ná
státy, bez ohledu na mož někdo ochoten jít tak mořní blokáda dokázala
Sovětské zbraně, so né následky.
daleko, proč neudělat (Pokračování na str. 2)
větští poradci a hlavně
vidina sovětské základny
Špionážní horečka v Československu se rozrůstá
na Kubě přirozeně vyvo
lali vzrušení především
ve Spojených státech. Ze
Politická situace v Evropě zijejmě vyžaduje, aby byli opět vytahováni
vzniklé vřavy se dají po
pečlivém přebrání všech na světlo špioni, na nichž by bylo možno prokázat útočnický záměr států
možných i nemožných západního světa. Je čím dál tím víc patrnější, jak pečlivě je zorganizována
kampaň, směřující k zvýšení politického tlaku na Berlín a západoněmeckou
nesmyslů isolovat dva
vládu. K zvýšení efektu se v Praze konal hromadný proces s vyzvědači,
základní názory.
První, hájený přiroze- jehož hvězdou byl tentokrát Ladislav Zimmermann nezjištěné národnosti.

Monstreproces s vyzvědači

---- —----------------------- Byl prý americkým vyzvědačem.

Hlas Ameriky o TGM
U příležitosti 25. výročí smrti Tomáše G. Masaryka
konaly se slavnosti v řadě amerických měst. Ve
Washingtonu uspořádala vzpomínkovou slavnost Ra
da svobodného Československa v hotelu “2400”, kde
Masaryk za první světové války bydlel. Na slavnosti
promluvil senátor Dodd a J. Zástěra, který byl 13
let vězněn v komunistickém Československu. Před
seda slavnosti dr. P. Zenkl dostal osobní projev ře
ditele Zpravodajské služby Spojených států (USIA)
Edwarda Murrowa, z něhož vyjímáme:
“Pokládám si za čest, že mohu připojit své jméno
k mužům svobodného světa, kteří v knize Rady svo
bodného Československa vzpomínají 25. výročí smrti
T. G. Masaryka a připomínají jeho universální hu
manismus. T. G. M. zajisté patří všem, kdo se budou
obírat jeho demokratickou filosofií a budou jí po
vzbuzováni... Jeho lid ho nazval presidentem Osvo
boditelem. Masaryk byl Lincolnem i Washingtonem
své nové republiky... Po dvě desetiletí trvání re
publiky okoušelo srdce Evropy po prvé v jeho po
hnuté historii růst moderní demokracie.
Téměř každý rok v den sedmého března uctívá
kongres Spojených států tak či onak narozeniny to
hoto vlastence .. Každý rok v ten den klade náš
velvyslanec v Praze na prostý hrob v české vsi Lá
nech věnec s prostým nápisem “Od amerického li
du”. Před dvěma lety vláda amerického lidu vydala
v sérii věnované bojovníkům za svobodu pamětní
poštovní známku na počest T. G. Masaryka ... Dokud
se Československo mohlo přidržovat velkých ideálů
Masarykových, bylo ostrovem míru a vzkvétajícím
státem. Nic lepšího také nenahradilo Masarykovu fi
losofii v jeho zemi... Jistě není přehnaná naděje,
že Spojené státy jednou zase budou moci pokládat
republiku Tomáše Masaryka za blízkého partnera ve
světové rodině svobodných národů, a že žádný svo
bodný občan Československa nebude odstrašován od
toho, aby demokraticky myslil a otevřeně vyslovoval
Masarykovo jméno.”
USIA

Zímmermannovým po- cí, jak jim slouží řada
mocníkem byl prý v Lin- "turistů”, "obchodníků”,
ci jakýsi Štefan Joháczi, "redaktorů”,
"sportovkterý obstarával spojova- nich funkcionářů i věd
cí službu mezi ČSSR a ců”, kteří pro ně získá"mnichovskou
centrá- vají důležité údaje v rozlou”.
hovorech s našimi obZimmermann byl odčany." V tom je asi souzen a 14 let, nezjiš- druhotný účel strašící
těný počet dalších "špio- kampaně. S pootevřený
nů" byl souzen anonym- mi dveřmi Českoslovenně. Podle úřední zprávy ska je nutno zastrašit lidi
"se podařilo Zimmer- před stykem s cizinci a
mannovi a jeho pomocní- tím zabránit návštěvní
kům získat informace a kům, aby si nemohli ozprávy špionážní po- věřit údaje, dodané státvahy”.
nimi propagandisty.

Špionážní výstava

Komický přídech

Nápadné je, že pro
ces s americkými vyzvě
dači spadá do doby otevření výstavy minister
stva vnitra, která bude
putovat po větších měs
tech a některých průmys
lových závodech.
Výstava ukazuje, jak
"imperialistické rozvědky, zvláště americká a
velmi aktivní západoněmecká, využívají ke špio
náži všech institucí a ak-

Výstava sama musí být
značně komická. Vysta
vují se tam případy jako:
""Po odchodu z mi
nisterstva ‘navštívil jsem
restaurační podnik Zlatá
husa, U Fleků a vinárnu
Družba na Václavském
náměstí. Při odchodu ko"
lem 24. hodiny z tohoto
podniku měl jsem aktov
ku s tajnými materiály
ještě u sebe. Při cestě na
(Pokračování na str. 2)

Vláda Československé socialistické republiky
považuje tak zvaný Společný hospodářský trh
za nanejvýš škodlivou instituci, která je v roz
poru se zájmy míru ve světě a zásadami dobrých
vzájemných vztahů mezi národy a jejíž pod
statou a smyslem je narušit a dezorganizovat
mezinárodní hospodářskou spolupráci, poškozo
vat zájmy a potřeby národů a sloužit zájmům
válečných příprav. Základní vojenskopolitický
smysl společného trhu spočívá v tom, že je eko
nomickou základnou agresivního Severoatlantic.
kého paktu, že je nástrojem strategie a politiky
mezinárodního imperialismu především proti
mladým rozvíjejícím se zemím.
Viliam Široký

POSLÁNÍ DO MOSKVY
Seděli jsme ten večer před obrazovkou televíse
napůl nevěřící a napůl znechuceni. Třicet let staré
iluse a omyly byly nám podávány na vybroušené
hollywoodské míse v Curtizově pověstném propa
gačním filmu “Poslání do Moskvy”. Scénářem filmu
byla kniha zápisků amerického diplomata Daviese,
který byl americkým velvyslancem v Moskvě v
kritických letech těsné před druhou světovou vál
kou. A to, co jsme viděli a slyšeli, nebyla přehlídka,
ale hřbitov ilusí, protože mrtvé iluse snad ani po
chodovat, nemohou. Nebo snad ano?
Věříme dosud v princip kolektivní bezpečnosti. Vě
říme, že mír bude zajištěn jenom tehdy, až se všech
ny národy světa sejdou v jedné a účinné bezpeč
nostní organizaci, která znemožní vypuknutí válek.
Je to dobrá myšlenka, a věříme, že se jednou usku
teční. Máme důvody se domnívat, že tato myšlenka
postupně získává půdu. Od Společnosti národů k
Spojeným národům byl jeden krok dopředu. Roz
díl mezi habešskými sankcemi a intervencí na Koreji
je viditelný.
Nemůžeme však uvěřit, že kolektivní bezpečnost
se stane skutečností dříve, než útočníci znovu a zno
vu usvědčení z agrese přestanou být vládnoucí tří
dou těch národů, které stejně tak jako zbytek lid
stva po klidu a míru opravdu touží. V tom je také •
nejošklivější a nejtragičtější omyl amerického “li
berála” Daviese: že obhajuje a káže spojenectví
se smrtelným nepřítelem věci, které se snaží sloužit.
Pravda, v době Daviesova vyslancování byli čerti
dva. Doplatili jsme všichni nato, že čert byl vyháněn
belzebubem.
Bylo to mé třetí setkání s druhem myšlení, jež re
prezentovali s tak nešťastnými následky Davies, Wallace, Winchell a — je to třeba dodat — Roosevelt.
Poprvé jsem četl jeho knihu, doma v Českoslo
vensku. Zdála se mi dobrá, třebaže už tehdy jsem
měl své pochybnosti a zábrany, protože mnohé, co
hlásala, se nesrovnávalo s tím, čeho jsme doma by
li svědky. Podruhé mi jenom byla připomenuta v
nejneočekávanější souvislosti.
To bylo tehdy, když jsem četl knihu jednoho z
prvních sovětských zběhů - Viktora Kravčenka. Utkvěla mi v mysli ta část, v níž líčí svůj poslední
večer na sovětské misi v Americe. Bylo to při jaké
si americko-sovětské společenské události za války.
Vrcholem večera bylo zvláštní představení Curtizova
filmu. Kravčenko, který se už rozhodl přejít na
druhou stranu, seděl v sále kina jako omráčený: tak
to si představují Američané Sovětský svaz? Toto
má býť objektivní líčení sovětské skutečnosti? Jsou
opravdu západní politikové raněni slepotou? “Poslá
ní do Moskvy” ho téměř zvrátilo v úmyslu uprchnout.
A teď jsem viděl konečně film. V Austrálii v ro
ce 1962, kde kdosi zodpovědný na ředitelství televisní stanice rozhodl, že to je film vhodný pro nej
širší australské publikum. Jestliže soudruzi Brown
a Sharkey mají jenom trochu smysl pro humor, mu
sili pukat smíchy. Jestliže diváci měli trochu soud
nosti a paměti, musili trnout. Vždyť pravým hrdinou
filmu byl sám Stalin, největší z liberálů, který se
svojí dýmkou a moudrým pohledem zachraňuje lid
stvo před hrůzami barbarství. Stalin, který v zájmu
lidstva uzavírá pakt o neútočení s Hitlerem, který
v zájmu kolektivní bezpečnosti napadá Finsko.
Sovětský lid je tu zastoupen úhlednými parašutistkami a strojvůdkyněmi, svalnatými chlapíky nordického vzezření, kteří buďto budují hydrocentrály
nebo se starají o zachování míru. Oběti čistek v
Kremlu jsou padouši, kteří zrazují Sovětský svaz
hnědému moru.
A tato celá nemravnost a nepravda je nám dnes
předkládána k zábavě i poučení ve jménu boje za
kolektivní bezpečnost. Má-li na tomto klamu být po
stavena, zač by stála? Není radno stavět na hřbi
tovech ilusí.
jun
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Odvaha a rozvaha
(Pokračování se str. 1)
s větším rizikem méně
než přímé vylodění.
Invase by znamenala ozbrojenou akci proti Ku
bě a nikomu jinému. Dů
sledná blokáda by mohla
znamenat ozbrojenou akcí proti celé řadě států,
včetně Sovětského svazu.
Proti
ozbrojenému zákroku
Zastánci nenásilného
řešení tvrdí především
to, že situace na Kubě
nepředstavuje ani teď
tak velké ohrožení bez
pečnosti Spojených stá
tů, aby ospravedlňovala
válečnou akci.
Domnívají se, nebo
alespoň doufají, že So
větský svaz má dost ro
zumu, aby nepřekročil
mez, která by vedla k
nevyhnutelnému výbu
chu. Nevěří proto, že by

se Chruščov odvážil zří
dit na Kubě opravdovou
sovětskou vojenskou zá
kladnu.
Tato "umírněná” sku
pina klade daleko větší
důraz na veřejné mínění
světa než "radikálové”
Její členové považují
útok na Kubu za poruše
ní zásad OAS (Organi
zace amerických států),
která se staví proti jed
nostranné intervenci kde
koliv na americkém kon
tinentě, a obávají se pro
pagačně - politických dů
sledků takové akce.
Nezříkají se úplně ozbrojeného řešení, ale
nynější dobu k němu po
važují za nevhodnou.
Kubánská akce Sovětů je
podle nich manévrem,
který má přivést Spoje
né státy do rozpaků a

podpůrnou akcí tlaku na
Berlín.
Očekávají, že sovět
ský zásah na Kubě dlou
hodobě uškodí komunis
mu v Latinské Americe a
posílí posici Washing
tonu.
Dosavadní politika USA
Americká politika vů
či Kubě se od nepoda
řeného vylodění kubán
ských vlastenců soustře
ďovala především k iso
lování Kuby a na její ho
spodářské a politické oslabení.
Americká vláda vě
řila, že k přímému zá
kroku potřebuje plnější
podporu jihoamerických
států, než jaké se jí až
dosud dostávalo. Její
postup byl opatrný, pro
tože se bála, aby nějakým
bezohledným
dobytím

Kuby neztratila celou
Latinskou Ameriku.
Do jaké míry změnily
poslední události smýš
lení Washingtonu, není
dosud úplně jasné. Jisté
je, že vystaví presidenta
Kennedyho téměř neodo
latelnému tlaku, aby po
slal americkou námořní
pěchotu na Kubu.
Takové řešení také vypadá na první pohled
nejjednodušší a nejúčin
nější. Odvaha má své
přednosti.
Cenu rozvahy však ne
lze podceňovat. Je těžké
říci, které řešení vypadá,
dlouhodobě nejsprávněji.
Rozhodně by teď nebylo
příjemné být v kůži člo
věka, který si z těch, dvou
řešení musí vybrat a kte
rý už k té volbě nemá,
mnoho času.
-kw-

1. 10. 1962

ASSOCIATION FOR THE BLIND
dává v úvahu, abyste
pamatovali svými dary
nebo ve své poslední vůli na potřeby starých
a nemocných slepců
DOMOVY V BRIGHTONU, BALLARATU
A BENDIGU
Charita začíná DOMA
Dary jsou odčitatelné od daně z příjmů
J. W. WILSON, vedoucí úředník
7 Mair St., Brighton Beach, S. 7, Vic.
Telefon: 98 1077, 98 3833
DOMOVY A POMOC
STARÝM A NEMOCNÝM SLEPCŮM
Provádíme veškeré práce optické

přesně, rychle a za levné ceny

Monstreproces s vyzvědači
(Pokračování se str. 1.)
stanici pouliční dráhy se
mi udělalo nevolno, ... v
tramvaji jsem usnul. Te
prve po vystoupení jsem
zjistil, že postrádám ak
tovku. Vzhledem k to
mu, že se do dnešního
dne nenašla,
hlásím
ztrátu.”
Tajných materiálů se
patrně v tramvaji zmoc
nila americká rozvědka.
Francouzská technika je
zase jiná, po výtce rafi
novanější.
Dopadený

Naše rovy
TAM
POD
BRDY
Zde v Praze byla prožita prvá léta školy
obecné, kdy námi dětmi zbožňovaná učitelka
Ludmila Landrová nás učila lásce k mateřské
mu jazyku a našemu národu ustavičně nepříte
lem ohroženému. Slečna učitelka měla krásný
soprán a když zpívala národní písně, bylo sly
šet jak miluje tuto zemi a její lid. Vyprávěla
nám o jeho počátcích od samého Přemysla Orá
če, knížete Kroka, kněžny Ludmily, o Horymírovi a jeho Šemíku, o Blanických rytířích a
synech Svatoplukových, jejichž nesvornost nám
dávala jako výstrahu a poučení do života.
Vyprávěla o době Přemysla Otakara Prvého
a slavné době Karla Čtvrtého, kdy Česká země
rozkvetla a nabyla významu nebývalého a čes
ké jméno bylo za hranicemi váženo. Vyprávěla
o době Jiřího z Poděbrad, o válkách husitských
a Janu Žižkovi z Trocnova a o smutné době,
pobělohorské a vše co po ní následovalo. Pře
vedla nás s netajenou nechutí přes habsburskou
dynastii až k slavnému dvacátému osmému říj
nu 1918, kdy ještě jako dnes vidím, jak sličná
paže slečny učitelky rozhodným pohybem sejímá se zdi portréty mocnáře a jeho manželky
císařovny a jak nám na dětské šatečky radostně
připíná červeno — modro — bílé trikolory.
E. Michalovská v Novém domově, 7. 7. 1962

zvěd André Kirchenberger svědčí:
Francouzská technika
"Nakreslil mi (jakýsi
čs. občan - pr.) také naf
tovod do mapy (v Čierné
pri Čope - pr.), když
jsem se ho ptal na ulo
žení naftovodu, byl vel
mi povídavý, a tak jsem
se ho snažil zavést na té
ma rozhovoru, abych se
dozvěděl co nejvíce vě
cí, za kterými jsem byl
vlastně
zpravodajskou
službou ze zahraničí do
Československa vyslán".
Špionáž je vlastně úplná hračka: "Nejčas
tějšími příčinami toho,
že se utajované věci stále
dostávají do rukou ne
přátel, jsou bezstarost
nost, žvanivost, vychlou
bačnost, nepořádky v evi
denci tajných písemností
a v nesprávné manipulaci
s ní.
Důležité spisy se sice
dávají do tresorů, ale klí
če k nim jsou volně pří
stupné. Ukládají se pod
telefon, za nástěnnou ma
pu, do zásuvky: "Ládíku,
šel jsem domů. Klíč od
tresoru je jako obvykle.
Karel.” To napsal jeden
z těch bezstarostných.”
Ale tato tajemství mo
hou objevit jenom ti nejzběsilejší
dobrodruzi..
Špehové méně vynalézaví
však také nemusí hla
dovět:
Špionáž jen pro gramotné

"Kontrolní orgány zjis
tily, že často unikají ja
kékoli evidenci stenogra
fické záznamy tajných
spisů jejich opisováním

na volné listy, že se v
některých
kancelářích
povalují magnetofonové
pásky se záznamy důle
žitých konferencí, že se
listiny předávají bez po
tvrzení, že se zveřejňují
utajované skutečnosti v
odborných,
krajských,
místních či závodních ča
sopisech . . .”
Ale nejjednodušeji to
zařídil špion Ladislav
Sklenář, zástupce Siemensových podniků. Ten
uplácel funkcionáře v
průmyslu tranzistory, americkými a tuzexovými
bony. A když něco nevě
děl, tak se dotyčného zá
vodu písemně dotázal:
"A tak můžeme číst na
výstavě pozvánku z Kovoprojekty na technický
aktiv z oboru slévárenství neželezných kovů.
Nebo dopis ze závodu
v Dubnici, v němž infor
mují Sklenáře, že Strojimport jim zakazuje přímé jednání s ním. Nebo
doklad, jak Projekta
Brno jedná se Sklená
řem za zády Strojimportu. Kovohutě G. Klimenta z Rokycan dokonce
posílají technické vý
kresy.
Nebo je tu dopis z MEZ Postřelmov, kde se
závod ptá Sklenáře o ra
du, jaké zařízení by bylo
výhodné pro ně v roce
1963 zakoupit.”
Pěkné jsou to poměry.
Ale taky ukazují, do jaké
míry je každá hospodář
ská akce považována za
státní tajemství. To se to
potom špehuje. FEC/tp

16. 9. Spojené státy vyhos
tily dva sovětské zaměst
nance Spojených národů
pro špionáž.
17. 9. Na sedmnáctém val
ném zasedání Spojených
národů byl zvolen za před
sedu Pakistanec Zafrulla
Chan a Ind C. W. Narasimhan za podsekretáře.
—Jemenský Imam zemřel.
Jeho nástupcem se stal
korunní princ Seif El Is
lam Mohamed El Badr.
— Ministerští předsedové
Britského společenství ná
rodů vydali mnoho neří
kající komuniké, kterým
byla skončena konference
o vstupu Británie do Evropského hospodářského
společenství.
— Interpol hledá dva ně
mecké raketové odborní
ky, kteří jsou nezvěstní.
— V argentinské armádě
vypukla revoluce.
20. 9. Vláda Jižní Rhodesie
postavila mimo zákon stra
nu ZABU (africkou lido
vou unii Zimbabwe).
— Situace v Maďarsku by
la zařazena na program
jednání valného shromáž
dění Spojených národů,
přes odpor SSSR a spol.
21.9. Podle nepotvrzených
zpráv byly v komunistic
ké Číně zavřeny tři sovět
ské konsuláty.
— Indie přijala návrh ko
munistické Číny k jednáni
o hraničních rozporech.

MASÁŽE
těla — obličeje
H. SINKOROVÁ
Fiat 22,
614 St. Kildá Rd.
MELBOURNE
Tel. 51 - 3635
Též opalovače a
elektrické masáže

23.9. Argentinský presi
dent Guido se postavil na
stranu revoltující části
armády pod velením ge
nerála Onganii.
— V Akře detonovali te
roristé několik bomb. Pre
sident Nkhrumah vyhlásil
mimořádný stav. Indický
ministerský předseda Néhrů odvolal připravovanou
návštěvu, poněvadž mu
ghanská vláda nemohla
zaručit osobní bezpečnost.
24.9. Sovětský president
Leonid Břežněv přibyl do
Jugoslávie na 10denní úřední návštěvu.
—V Adenu došlo k váž
ným demonstracím. 106 li
dí bylo zatčeno.
25.9.
Americký senát
schválil presidentu Kennedymu plán povolat do
zbraně 150.000 reservistů.
Toto rozhodnutí je odpo
vědí na oznámení, že SS
SR zřídí na Kubě námořní
základnu.
— Australský ministerský
předseda Menzies se sešel
s presidentem Kennedym.
26. 9. Při bouřích a povod
ních zahynulo v Barce
loně 242 lidí. 395 je ne
zvěstných.
28.9. V Jemenu vypukla
revoluce, při níž byl za
bit Imam Mohammed,
který nastoupil na trůn
před několika dny. Vzbou
řenci vyhlásili republiku.
Poslední zprávy mluví o
tom, že na hlavní město
Sanaa táhnou ozbrojené
jednotky, podporující dy
nastii.
— Podle zprávy z Pekingu
došlo k změnám v ústřed
ním sekretariátu čínské
komunistické strany. Dva
vedoucí komunisté, Huang
Ke-čeng a Tan Čeng byli
vyloučeni z ústředí a
ze strany.
29. 9. Turecko se připojilo
ke státům, které odmítají
dopravu zboží na Kubu.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Generální
tajemník
Spojených
národů
U
Thant byl na oficielní
návštěvě v Českosloven
sku, kde byl přijat ve sly
šení Antonínem Novot
ným. Na jeho počest po
řádal slavnostní večer
předseda Čs. společnosti
pro mezinárodní styky dr.
J. Martinic.
— Na světové výstavě zná
mek v Praze, kterou shléd
lo čtvrt miliónu lidí, byly
udělovány filatelistické ce
ny: zlatou medaili dostal
Antonín Novotný, Novot
ného medaili SSSR, cenu
ÚRO Kuba. Výstava byla
magnetem hlavně proto,
že se lidé sjížděli do Pra
hy za nákupem potravin.
— Ředitel Orientálního ústavu akademik J. Průšek
zahájil v Praze “kolok
vium” o otázkách výzku
mu afrických a asijských
zemí.
— Státní sekretář pro za
hraniční obchod Jugoslá
vie S. Kvarger byl v ČSSR na obchodní návště
vě. Jednal s místopředsedou vlády Šimůnkem a
ministrem Krajčírem o
rozšíření výměny zboží
mezi oběma zeměmi.
— Ve věku 74 let zemře
la v Praze divadelní a fil
mová herečka Růžena
Šlemrová.
— V Praze zasedala ko
mise Rady vzájemné ho
spodářské pomoci pro leh
ký a potravinářský prů
mysl. Jako pozorovatelé
zasedali Korejci a Viet
namci. Zástupci Rudé Čí
ny se nedostavili.
— K šedesátým narozeni
nám dostal Řád republiky
čs. odborář maďarské ná
rodnosti František Déneš.
Řád mu odevzdali Novot
ný, Bacílek a P. David.
— 12. září odletěla na za
sedání Spojených národů
do New Yorku čs. dele
gace, vedená ministrem
zahraničí V. Davidem. V
delegaci jsou: velvyslanec
a vedoucí stálé mise u
OSN dr. J. Hájek, před
sedkyně zahraničního vý
boru Národního shro
máždění H. Leflerová, vel
vyslanec ČSSR v Anglii
dr. Z. Trhlík a vedoucí od
boru ministerstva zahra-

ničních věcí dr. J. Pudlák. — Předsednictvo ÚRO se
— Čs. vyslanectví v Iránu na svém zasedání rozhod
bylo povýšeno na velvy lo svolat XI. plenární za
slanectví. Novým velvy sedání ÚRO na 9. a 10.
slancem byl jmenován Z. října k projednání doku
Karmelita.
mentu ÚV KSČ “O vý
— Antonín Novotný přijal hledech dalšího rozvoje
nového burmského velvy naší socialistické společ
slance U Pe Kina. Obě nosti”.
strany se vyslovily pro — Státní sázková kance
rozvinutí dalších hospodář- lář Sazka a Sportka zvy
ských styků. Novotný slí šuje od září ceny výher:
bil, že ČSSR bude pod v Sazce ve všech pořadích
porovat Burmu, která bu do 20.000 Kčs, ve Sportce
de “pro mír a přátelství do 40.000 Kčs. Podle no
se všemi”.
vých podmínek může sá
jemuž
vyjdou
— Ještě slavnostnější au zející,
dienci měl indický vysla všechna čísla i prémie, vy
nec v ČSSR Mathur, kte hrát až 80.000 Kčs.
rý předložil pověřovací — 1. září odletěla z ČSSR
listiny. Kromě Novotného dvě komorní kvarteta,
byli přítomni ministr za Smetanovo a Janáčkovo,
hraničí David a šéf pre- na turné po “zemích Dálsidentské kanceláře dr. L. ného východu”. Janáčkovo
Novák.
kvarteto uspořádá 10 kon
—V Horním Smokovci by certů v Japonsku, zatímco
la zahájena podzimní se Smetanovo navštíví “Dál
zóna v Mezinárodním tá ný východ” Nového Zé
boru mládeže. Do polovi landu, Austrálie, Japon
ny října se tam vystřídá ska, Filipín, Cejlonu, In
860 funkcionářů Svazu die, Iránu, Turecka a Řec
východoněmecké mládeže ka. S kvartety odletěl ta
a přes 300 členů Svazu ké klavírista J. Hála, kte
maďarské
komunistické rý bude koncertovat spo
mládeže.
lečně s ex - Australanem
— Československá akade L. Jáskem.
mie věd pozvala do ČSSR — V Bardějově byl odha
k zasedání výkonný vý len pomník Aloisu Jirásko
bor Mezinárodní rady vě vi u příležitosti 110. vý
deckých unií. V Praze bu ročí Jiráskových naroze
dou jednat o: 1. resoluci nin. Pomník je dílem
OSN o využití kosmické prof. Karla Pokorného.
ho prostoru, 2. oceánograrickém výzkumu Antark — Francouzský spisovatel
Louis Aragon byl promo
tidy.
— Čs. soubor lidových pís ván na čestného doktora
ni a tanců z Hradišťan Karlovy university v Pra
získal na dijonských slav ze. Promoci provedl reknostech vína hlavní cenu tor dr. J. Procházka, upro folkloristické skupiny častnili se tajemník ÚV
KSČ V. Koucký, ministr
- Zlatý náhrdelník.
Kahuda a Arago—V nově vybudovaném školství
nova
manželka
spisovatel
hotelu Partyzán na Táloch ka Elsa Trioletová.
v Nízkých Tatrách pro
běhla mezinárodní škola, — V Brně byl 18. září za
pořádaná Ústavem jader hájen IV. mezinárodní ve
ného výzkumu Čs. akade letrh. Je obeslán z 50 ze
mie věd. Školu vedl ko mí. Zahájení se účastnil
respondent ČSAV prof. předseda vlády Viliam Ši
roký a ministři F. Krajčír,
dr. V. Votruba.
K.
Poláček a J. Reitmajer.
— Příznačný inzerát v Ze
mědělských novinách z 6. — Z Bratislavy odjela sku
září tr.: “Prodám hospo pina čs. turistů y počtu
dářský domek o 3 místnos- 185 členů na lodi "Amur"
těch, zděděný, elektřina, na cestu Maďarskem, Ju
vodovod, vše v bezvad goslávií, Bulharskem, Ru
ném stavu - 1 člen do munskem a SSSR.
FEC/Č/Hd
JZD.”

3 měsíce podmínečně, protože nedbal předpisů
při používání- rozmrazovacího zařízení, při čemž
vznikl požár na pražském nádraží v Bubnech.
Kanta byl příkladným strojvedoucím, ale loni
v zimě mu zamrzla lokomotiva na trati číslo
jedna. Podle předpisů se měl dát odvléci do
Vysočan, protože to je nejbližší nádraží, ve
kterém vzácný přístroj, který podle předpisů
má být na každém nádraží, byl k dispozici. Soud
nakonec pravil: "Z našeho jednání by měly vy
vodit závěry ČSD a měly by odstranit závadu,
která se notoricky opakuje už pět let.” ČSD
závěry nevyvodily. Práce 6. září komentuje: "Je
sice léto, ale zima se blíží. Dráhy dodnes prý
marně jednají s ČKD o Svolení k přimontování
elektrických rozmrazovačů ...”
— Nejmenovaný O. Č. byl mechanizátorem
JZD Chyňava. Po sloučení dvou družstev byl
přeřazen na nižší funkci traktoristy. Dostal se
taky před soud: během vyšetřování vyšlo na-

Výchova ke vzpouře a cynismu
I náš soukromohospodářský plán by měl být výraznějším činitelem v
převýchově občanů od soukromovlastnických sklonů k socialistickému ži
votnímu stylu. Tato okolnost byla podle mého názoru při sestavování plánu
poněkud opomíjena. Vyrábělo se mnoho zboží pro soukromou potřebu
a zanedbávaly se služby obyvatelstvu. Lidé byli vlastně samou výrobou a
obchodem přesvědčování, že zvyšování životní úrovně záleží převážně na
množství zboží, které mohou učinit svým osobním majetkem... Čteme-li
tedy ve zprávě na zasedání vlády ze dne 27. srpna o tom, že nový plán
musí počítat s novou skladbou sortimentu-zboží a s omezením výroby
některých druhů, přispěje to k značným úsporám.
Práce, Praha 4. 9. 1962
Nový
hospodářský dežnický odborník ÚV
Prozatím se nezdá, že
plán, možná vychová z KSČ V. Slavík a různí by tato vědecká společ
československých občanů jiní vědci.
nost korytářských platohoufy střádalů z nouze,
niků zanechala nějaký
ÚV KSČ zaslal zase
ale neodstraní hlavní ne
hlubší dojem na pracu
dostatek a bolavé místo dání dopis, ve kterém jících masách.
celého
komunistického vyslovil naději, že celá
Neustále se dočítáme v
pokusu: nevychová z společnost "celou svou tisku o přestupcích proti
nich nadšené budovatele prací ještě více pomáha socialistické zákonnosti, o
la šíření vědeckého ná
a socialisty.
nedostatečné uvědomězoru, upevňování socia
losti a mravní vrtkavosO selhání komunistic
listického
uvědomění
ké "výchovy občanstva” pracujících, projevující ti soudruhů samých. Ru
svědčil tón projevů na ho se hlavně v tvořivé dé právo z 10. září ci
tuje typický příklad:
zasedání ústředního vý práci”.
". . . Může se stranická
boru Československé spo
Společnost se pak za organizace spolehnout na
lečnosti pro šířeni poli
tických a vědeckých zna vázala, že učiní vše pro každého člena? Skutečně
lostí, které se konalo 11. "zkvalitnění výchovné a jsou někteří, kteří svojí
vzdělávací činnosti” a že- pasivitou oslabují akce
září v Praze.
V popředí se pnuly "získá co největší okruh schopnost stranické orga
známé vědecké nuly ko naší socialistické inteli nizace. Např. soudruzi . .
munistické ideologie: ob- gence pro aktivní účast proč právě oni se nechají
chodní akademik L.Štoll, při komunistické výchově do všeho strkat, proč oni,
akademik J. Macek, mlá- pracujících”.
(Pokračování na str. 6.)
Potíže s plánováním průmyslové výroby v roce 1963

CO JE NEJSTARŠÍ V ZÁVODĚ ?

"Co je nejstarší v závodě? — To jsou určitě stroje. Tenhle vtip z Di
kobrazu výstižně charakterizuje situaci v některých našich závodech. Vždyť
mají v provozu zařízení dvě - tři desítky let, v textilu slouží mnoho strojů,
přes půl století.”
nom úseku pracuje mo renské subdodávky.
Zastaralá technika, na
derní stroj, na jiném
Podle ministra Reitniž si stěžují českoslo
se pracuje takto, jak to majera je plánování na
venské noviny, není je
líčí Práce z l.září:
rok 1963 stěžováno i odinou starostí hospodář
“Tím ovšem nemíníme tázkou zvyšování pro
ských plánovačů.
omlouvat skutečnost, že duktivity práce:
Státní plány nutí k někde mají zastaralé za
"Plnění výroby je na
nejvyšším výkonům ne řízení, že například v se
jen ředitelství podniků, veročeském revíru vedle dále rušeno rozpory v
nejen zaměstnance, ale i moderních
velkostrojů kompletačních subdodáv
strojové zařízení. Na jed- horníci upravují pro ně kách. Dosavadní opatře
kolejiště lopatou a krum ní na snižování pracnosti
nejsou účinná, a jsou
páčem.”
překračovány
plánované
O dalších potížích, s
počty
pracovníků,
hlav
nimiž zápasí ti, kdo roz
ně režijních dělníků, a je
hodují
o
číslicích
plánů,
jevo, ze sice slíbil po domluvách do práce nahovořil ministr těžkého špatně využíván fond
stoupit, ale půl roku na práci nesáhl a praco
strojírenství Josef Reit- pracovní doby.
val jinde. Tímto jednáním způsobil poruchu v
majer:
Mezi
produktivitou
hospodářském provozu JZD a byl v Berouně
“Příprava plánu na práce a průměrnými vý
odsouzen pro trestný čin porušování povinnosti
rok 1962 probíhala za dělky dochází k nesou
provozu socialistické organizace. Dostal šest
nepříznivého plánu v ladu v důsledku přeměsíců podmíněně.
loňském roce (1961 - kračování norem prac
— Kameničtí mistři Jan Šťastný z Brna - Žaprvní oficielní zjištění, nosti a neúměrné přesbovřesk, Stanislav Maluška z Brna - Komína
že
plán v roce 1961 také časovosti . . . Nedostatky
a Karel Matocha pykali za fušky na hřbito
nebyl
splněn).
se projevují i v dodáv
vech. Šťastný si prý vydělal 150.000 Kčs na
Situace v národním kách pro naše rozhodu
černotě s náhrobky. Dostal 4 roky žaláře. Je
hospodářství si vyžádala jící stavby. Důvody spo
ho kolegové byli šťastnější: Maluška dostal 3
přeorientovat
výrobu na čívají v opoždění pro
roky za vydělaných 52.000 Kčs a Matocha 6 mějektové přípravy staveb,
přednostní
zajišťování
síců podmínečně za 12.000 Kčs.
vývozních
úkolů.
Toto
v nekomplexním naplá
— V Opavě byl odsouzen pro podvody s li
zaměření
si
vynutilo
od

nování technologických
terárními památkami v Muzeu Petra Bezruče
zařízení v našich podni
souvat
z
výrobních
plá

ředitel muzea dr. Drahomír Šajtar, který sou
cích.
V důsledku toho
nů
již
rozpracované
za

kromě "střelil" jednotlivé kusy antikvariátu, a
vzniká mimořádné hro
kázky,
na
něž
byly
ob

pak je zase kupoval ze státních fondů pro mu
jednány materiály, vý madění montážních pra
zeum.
FEC
kovky a odlitky i strojí- cí koncem roku . . .” FEC

Ze soudní síně
— Strojvůdce Bohumír Kanta byl odsouzen na

Potíže s převýchovou čs. občanstva k socialismu
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Zemědělská politika
v Čskoslovensku

Kolektivisace podle
plánu, výroba zaostává

Červencové číslo časopisu Journal of Central European Affairs (čtvrtletník vydávaný koloradskou universitou) přináší pod hlavičkou "Soviet - Style Agricultuřal Reform in Czechoslovakia” přehled změn, které prodělalo československé zemědělství od konce poslední války. Autorem
článku je Josef Kalvoda, který přednáší politiku na universitě v San Diego.
SOUDNÍ DOHRA
Socializace se v Československu provádí věrně podle sovětského vzoru, ale autor poukazuje
na několik důležitých rozdílu v podmínkách a ve způsobu provádění.
DŮLNÍ KATASTROFY
V úvodu člálnku ukazuje Kalvoda, že situace je v Československu velmi odlišná od Sovětské
ho svazu, který je pořád ještě silně zemědělský. V roce 1957 bylo v SSSR 43% obyvatelstva za
Svobodné slovo z 30. srpna přineslo obšírný soud městnáno v zemědělství, kdežto v ČSSR jen 18,8%. Od roku 1948 ubývá počet dělníků v česko
ní referát o procesu s viníky důlního neštěstí, ke slovenském zemědělství nejen relativně ve srovnání s jinými odvětvími průmyslu, ale i absolutně:
kterému došlo 7. července 1962 na dole Dukla v
Ostravsko - karvínském revíru. Přelíčení se konalo v v r. 1948 pracovalo v zemědělství 2,239.000 lidí, v r. 1959 jen 1,623.000. Podíl zemědělské výroby
Karviné a trvalo od 13. srpna do 20. srpna. Před sou na národním důchodu klesá nezadržitelně z 18 - 19% v letech 1948/50 na 8% v r. 1959.
dem stálo téměř celé vedení dolu, které “nedbalým
Rozdíly v hospodářské tak těžce poškozeno jako kami a politickým tla kách koncem téhož roku
výkonem své funkce spoluzavinilo těžký následek”
výbuchu na šachtě. Při katastrofě zahynuli 104 horníci. struktuře nezabraňují čs. zemědělství jiných evrop kem. Jednotným země 65,4%. Organizace těch
komunistům, aby se ne ských států, ale přesuny dělským družstvům se to družstev byla modelo
K neštěstí došlo takto: “7. července 1962 se v
11. sloji zadřel gumový dopravní pás, který byl v řídili podle sovětké před obyvatelstva a série “re dostalo státní podpory ve vána podle sovětského .
dopolední směně opravován a po skončení opravy lohy při organizování a forem” mu zasadily těž všem.
vzoru z r. 1935. Stát in
nebyl řádně zajištěn. Nedodržením bezpečnostních přeorganizování zeměděl kou ránu.
vestoval do socialistické
Změny v politice
předpisů byl dopravní pás uveden do nekontrolo ského sektoru. Zkušeno
Dekrety z r. 1945, 1947
ho zemědělství v r. 1958
vatelného chodu a zadřel se. Tak vzniklo ohnisko
sti sovětských komunistů a 1948 bylo konfiskováno
Socializace zemědělství 10,5 miliard Kčs, což je
požáru, které bylo příčinou neštěstí.”
Po provedeném přelíčení karvínský soud zjistil, a rozdíly v tradici je však 4,100.000 hektarů půdy však pokračovala poma desetkrát tolik, co v r.
že největší nedbalost při výkonu svých funkcí pro donutily k "úchylkám” v — 35% veškeré zeměděl lu. V polovině roků 1953 1948 (celkový státní roz
jevili obžalovaní Š. Stařičný, dispečér, a inženýr C. metódách.
ské a lesní plochy. Ko dosáhla vrcholu, a pak počet se za tu dobu jen
Barfus, vedoucí výroby. Stařičný se řádně nesezná
Zatímco kolektivizace munisté začali kolektivi- nastala krize. Vláda ú- ztrojnásobil).
mil s větrným systémem a havarijními plány, a
existujících ředně zastavila kolektivi
Chruščovova zeměděl
tak zanedbal svou přípravu, jak se zachovat při v Sovětském svazu byla sovat od
havarii. Proto když mu byl hlášen výskyt zápachů provedena rychle a ná družstev, která byla pře- zaci a řada družstev byla ská, reforma z roku 1958
a později i kouře, neučinil rychlá a náležitá opatření silně s velkými obětmi, organizována na Jednot zrušena a jiná proměně byla signálem pro změny
k okamžitému vyvedení ohrožených posádek a k českoslovenští komunisté ná zemědělská družstva. na na družstva nižšího v čs. zemědělství. Čtvrtý
rychlé likvidaci požáru.
si počínali opatrněji a V roce 1949 byly zřízeny typu. Po maďarské revo národní sjezd Jednot
Podobně zanedbal své povinnosti i vedoucí výro prováděli změny postup 4 typy družstev podle po luci se situace znovu oných zemědělských druž
by inž. C. Barfus, který se na dispečinku dozvěděl
veřejného brátila. Vláda zřídila ně stev v r. 1959 přinesl čist
o výskytu zápachů. Podcenil nebezpečí a hrubě po ně a pomocí takových kročilosti
rušil své povinnosti tím, že nezjistil zdroj zápachu, prostředků, jako jsou vlastnictví, a komunistic kolik tisíc nových druž ku ve" vedení a nové plá
směr jeho šíření a neučinil opatření k likvidaci vzni diskriminační cenová po ká mašinérie se rozjeli stev a zvětšila družstva ny. Antonín Novotný okajícího požáru. Ani v pozdější době, když z přija litika, povinné dodávky, naplno proti “vesnickým existující.
Socialistický známil, že do roku 1961
tých hlášení poznal, že v dole vznikl požár, neučinil
boháčům
”
,
kteří
měli
být
daně,
přednosti
používá

sektor,
který
na počátku musí být všichni země
včasná opatření k odvolání ohrožených posádek, ač
zvýšenými roku 1957 kontroloval dělci v družstvech a že
právě jemu jako bývalému vedoucímu větrání bylo ní strojů a umělých hno- likvidováni
známo vzájemné propojení větrného systému.
daněmi, většími dodáv- 47,8% půdy, měl v ru- (Pokračování na str. 6.)
jiv a propaganda.
Po zvážení viny obou těchto obžalovaných zjistil
Sovětští komunisté se
soud, že při řádném a důsledném výkonu funkce
Žňové výsledky jsou neuspokojivé
nemusela mít havarie tak závažné následky. Nedba opírali o resoluce strany
lost byla hlavním znakem viny i dalších obžalova a o vládní dekrety, kdež
ných. Karel Chvístek jako strojní zámečník neza to v Československu, kte
jistí po opravě dopravního pásu jeho ovládací sy ré mělo demokratickou
stém před nežádoucím uvedením do pohybu. Revír
Kdo by o tom pochyboval, ať si přečte Rudé právo ze 7. září, které
ník E. Urbanczyk a předák K. Harok po zjištění zá tradici, byla zachována
pachů a později kouře nepátrali po jejich zdroji a forma zákonů schvále píše: "Rychle dokončit sklizeň a splnit státní plán nákupu obilí, to je první
nehlásili to včas dispečerovi.
ných parlamentem.
část našeho úkolu našeho zemědělství v těchto dnech.” Všeobecně čs. tisk
Vedoucí pracovníci dolu Dukla, ředitel L. Klimša
přiznává,
že letošní sklizeň byla opožděna "vlivem povětrnostních podmínek”.
Slabina
komunistického
a výrobně technický náměstek inž. A. Petráš při cel
kem dobrém výkonu svých odpovědných funkcí za
Je s tím ovšem svázán že vina leží také v odporu
Tím pochopitelně rostou
hospodářství
nedbali při plánování a provádění přípravných, odalší a vitální problém, zemědělců k “technologii i neplánované náklady
který zase upozornili sklizně”:
tvírkových a dobývacích pracích své povinnosti tím,
družstev a státních státSituace v zemědělství na
Zemědělské noviny:
že nezajistili vybudování řádného a spolehlivého
“Proč máme tedy země ků . . .
byla vždy jedním z hlav
větrného systému některých slojí.
“Vzhledem, k letošnímu dělské závody, kde stáleA další jeremiáda Ze
Další obžalovaný J. Feber jako bezpečnostní tech ních problémů komunis opoždění žní se podzimní nechávají stát kombajny mědělských novin: “Prů
hospodářství. práce začínají překrývat na dvorech? Je to proto, běh žní by mohl být letos
nik dolu Dukla nevykonával vždy svou funkci důs tického
že zde často podléhají, tla velmi dobrý, protože má
ledně. V rozporu se svými povinnostmi včas neupo Před poslední válkou by sklizní obilí...
ku ze strany družstevníků. me dostatečný počet kom
zornil vedení závodu na tyto závady.
Budeme-li
se
držet
agro

la Československá repub
Ti se někde všemi deseti bajnů. Jenže zatímco má
Svobodné slovo pokračuje: “U těchto obžalova lika v potravinách téměř technických termínů a vynaložíme-li v této době drží vazačové sklizně, pro me na jedné straně přes
ných nelze tvrdit, že závady v jejich práci přímo
Od roku veškerou organizátorskou tože vedení družstev jim 500 kombajnérů, kteří skli
zapříčinily neštěstí. Avšak přesto soud uznal za zá soběstačná.
važná pochybení, jichž se při výkonu svých funkcí 1945 je však třeba stále práci na urychlenou skli nedokáže zajistit jinou dili více než 100 hektarů,
dopustili a jež nepřímo souvisejí se zmíněnými ná-' více potravin importovat, zeň množitelských ploch, práci, jako by v zeměděl na druhé straně máme
ství nebylo co dělat..." kombajny, s nimiž bylo
sledky havarie.”
protože po odsunu 3 mi nebude úroda příštího ro
Ale zase tam, kde použí dosud sklizeno 5 až 20 hek
V úterý 20. srpna bylo líčení ukončeno vyhláše liónů sudetských Němců ku letošními přírodními
podmínkami nijak naru vají kombajny, nastávají tarů nebo které do sklizně
ním rozsudků. Všichni obžalovaní byli odsouzeni pro
jiné problémy:
ještě vůbec nezasáhly.”
trestný čin obecného ohrožení k trestům na svobodě: se hustota obyvatelstva šena ...”
Ale nebylo to jenom po
“Hůře je to s výkony
A to je z článku.z 23.
Š. Stařičný na 4 roky, inž. C. Barfus na 3 a půl ro podstatně změnila. Te
ku. U těchto odsouzených byly tresty nepodmíněné. prve v roce 1960 dosáhla časí, které postavilo zou průměrných kombajnérů. srpna!
Ostatní obžalovaní byli odsouzeni k podmíněným československá zeměděl falé ministerstvo zeměděl . . . Co říci na adresu funk
Není to tedy počasí, kte
ství před úkol téměř ne cionářů okresu Hradec ré kazí sklizeň. Zeměděl
trestům: E. Urbanczyk ná 2 roky se zkušební lhůtou
Králové, kde na začátku ské noviny to řekly 24.
4 let, K. Harok na 18 měsíců se zkušební lhůtou 3 ská výroba výše roku řešitelný.
let, L. Klimša na jeden rok, K. Chvístek na 10 mě 1936. Československé ze
V jiném čísle Zeměděl tohoto týdne připadlo na srpna naplno a přesvěd
síců a J. Feber na 9 měsíců - všichni se zkušební mědělství nebylo válkou ských novin se dovídáme, jeden kombajn jen 21 hek čivě:
tarů? A jak by se neměli
lhůtou 2 let.
“Rok co rok se potýká
červenat na Jičínsku, kde me s bilancí jadrných
Ani Svobodné slovo nemohlo však zatajit pravého
DAIRY PRODUCTS PTY. LTD.
na
kombajn
sklidili
jen
16
viníka katastrofy na Dukle: honbu za plněním plá
krmiv. Když je bída o
KEREN 720 Heidelberg Rd., Alphington,
hektarů?”
nů, při které se vědomě riskují životy dělníků na
každé kilo jádra, pak hud-.
teL 492 752
Nová
technologie
zřej

úkor bezpečnosti práce: “Z chyb a nedostatků, kte
rujeme nebo slibujeme, že
mě' straší všude. Práce se za rok uděláme víc proto,
ré vedly k havarii na dole Dukla, byly a jsou na
Mléčné výrobky jako doma
zmiňuje o ní takto:
dále vyvozovány příslušné závěry pro celý Ostrav
abychom na tom byli lépe.
“Neuspokojivé je i pro
sko - karvínský revír. Průběh a výsledky soudního Plnotučné sýry * Tvaroh * Tvaroh z odstř. mléka
Přijdou žně a opět jako
cento
pokrokové
techno

Podmáslí * Kyselá smetana * Jogurt
jednání jsou varovným poučením o nezbytnosti dologie, protože značná část letos připouštíme, aby se
držovat bezpečnostní předpisy nejen na dolech, ale
K dostání ve všech potravinářských obchodech
obilí se sklízí na úkor to nám obilí ztrácelo- přímo
na všech úsecích našeho národního hospodářství.”
a delikatesech
před očima...”
ho
vazači.
FEC

Sklízelo se pozdě a málo
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HLAS DOMOVA

Miroslav Švandrlík: Krvavý Bill a viola. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1961

Z chuligána stal se studujícím
"Jdu na koncert”, oznámil jsem rodině, upravuje si motýlka. "Na co?”
zalapal táta po vzduchu. "Na koncert”, opakoval jsem důstojně. "Vážná
hudba zušlechťuje duši.” — "To jsem blázen”, řekl táta. "Mně je tady
osmačtyřicet, duši mám zušlechtěnou ažaž a na koncertě jsem jakživ nebyl!
A když spustili někdy ta pičikáta v rádiu, tak jsem to vždycky vypnul dřív,
než to na mne mohlo zapůsobit. To jsem opravdu blázen!”
Maminka mu ale řekla, aby mě od koncertu nezrazoval, protože je na
čase, abych se už zbavil toho klackovství, a že jemu by taky trochu vážné
hudby neškodilo, poněvadž by následkem toho přestal myslet na prostopášnosti. Táta se ohradil, že by se mu jeden omyl nemusel otloukat o nos
celý život, ale maminka prohlásila, že těch omylů bylo víc, ona že ví aspoň
o čtyřech a bůhví o kolika ještě neví a že je ráda, když kluk začíná myslet
na pořádné věci. Táta zahuhlal, abych si pro něj za něj šel třeba na přednášku o amébách a dal se do čtení novin.
Strany 102-103
"Krvavý Bill a viola” řich Ježák pocházel z votní škole. Zapojila se
by v normálních dobách dělnické rodiny, jejíž o- do všech možných orga
skončil na stránkách "A- sou byla pracující matin- nizací včetně Spolku přá
hoje”, kdyby Fan Vav ka, která "balila nějaké tel žehu. Kdyby ten ži
řincová a Eduard Fiker čajové pečivo”, protože votopis četl Karel Marx,
byli na studijní dovolené "ona Polidarová a Hav musel by zblednout zá
v SSSR. Humor této ránková tam také chodí”. vistí a považovat se za
knížky je po výtce mírný Jinak charakteristiku té pravicového sociálního
to dělnické rodiny poda demokrata”.
a vládní.
Chuligán Bedřich jí
Tématem je, jak napo la matička sama velmi
vídá vábný titul, duševní výstižně:
tedy podvrhl jinou žá
"Pěkně to s námi do dost, v níž vykreslil pa
zvrat nastávajícího nusel
ského chuligána, na je padá”, pravila odevzda třičně její sklony ("jsem
hož drsnou posázavskou ně, "otec je nesvědomitý od narození slabomysl
duši hluboce zapůsobila holkař, z kluka roste u- ná” je motto), a když
dívka Alena, dcera hu ličník a gauner, a co bu sestra Marcela, chtivá
debního učitele. Alena de z holky, to si vůbec básnictví, v hysterickém
záchvatu
zarecitovala;
byla propadlá koncertní netroufám pomyslet!”
Takto odsouzená dce "I kdyby život můj byl
vášni, ale též jezdila na
studijní brigády do lesů ra Marcela však k tomu plný hříchů / plničký ne
kolem Boubína, kde patr přišla nevinně. Stalo se šťastných omylů, osud
ně v happy-endu došlo k totiž, že chuligán, Bedřich ných kroků”, zvedl se
splynutí duší vzdělané objevil její žádost o ve nesvědomitý holkař a oAleny s chuligánem, kte dení pionýrského tábora tec rodiny zcela klidně
rý se jejím vlivem pro a zjistil, že:
a prohlásil:
",... téměř od naroze
"No, co se dá dělat.
pracoval až na studují
cího večerní průmys ní bojovala za práva děl Já zejtra dojdu ke Kránické třídy a nepustilo ji líčkovům a Bořivoj si tě
lovky.
Původní chuligán Bed- to ani na sociálně zdra- musí vzít. Jste sice oba

VE STÍNU ŠIŠATÉHO MÍČE
“Někdo má rád tlustý a někdo tenký”, praví
staré české přísloví. A tak je tomu i ve sportu.
Někdo holduje skoku o tyči, jiný vrhu koulí a
kladivem, a. najdou se i podivíni, kteří se vyží
vají podporem ležmo za rukama, stojem o rame
nou nebo roznožkou přes koně nadél bez madel
či s madly.
Tito lidé tleskají výkonům atletickým. Největ
ší popularitě se však těší ty druhy sportů, které
spadají do kategorie míčových her.
Královnou mezi nimi je beze všech pochyb ko
paná neboli fotbal, která dala světu vedle vzác
ných charakterů a ideálů miliónů také nezapo
menutelná rčení jako: “rozčísni mu patku”, "rozeber ho jak šrajbtyš svatýho Lukáše”, “načechrej
to do kuchyně” a “přihřej, vole”.
Ctitelé tohoto sportu jsou znalci hry, jak doka
zuje přívrženec jednoho melbournského klubu,
který úpěl znalecky: “Jak to může bejt ofsajd,
když běží za míčem?”, nebo jiný kolega, který se
naopak dožadoval ofsajdu 'při kopu z rohu.
Jsou mezi námi také ryzí vlastenci. Příkladem
mládeži by mohl být jistý přívrženec a znalec
anglického jazyka, který se vyřítil z auta se za
řváním: “Cože, Plánička že byl Maďar?”, a snažil
se fysicky zohavit maďarského milovníka kulaté
ho míče, který právě prohodil nevinně a anglicky,
že byla česká kopaná v dobách Pláničky na výši.
Je jeho zásluhou, že národu českému nebyl zcizen
jeden z nejdrazších pokladů, “Plánička, ten kluk
zlatej”.
Obávám se však, že jsem předčasně vyjevil,
kde leží moje sympatie. Dosti již bylo řečeno okulatém míči. Jak pravil náš moudrý předek “ně
kdo má rád tlustý a někdo tenký”. Je proto nut
no přiznat, že ne všechny míče jsou kulaté, a sta
ré přísloví třeba poopravit na “někdo má rád
kulatý a někdo má rád šišatý”.

ještě mladí, ale když jste
nedávali pozor ..."
Snad tu bylo dostateč
ně ukázáno, zač vděčí ko
merční autor Poláčkovi,
zač Němcovi a zač Lacinovi. A také co jim
ještě dluží.
Půvab čtení historie
Krvavého Billa spíš tkvi
v tom, jak odhaluje sku
tečnou dnešní rodinu, je
jí řeč, její problémy. A
je to obraz daleko vzdá
lený obrazu rodiny budo
vatelské.
I při sporadické cha
rakterizaci postav nemů
žete pochybovat o tom,
že autor popisuje typy,
lidi, s nimiž se denně set
kává, s nimiž žije. Jeho
trampové s opasky po
bitými cvoky, kteří obno
vili přízrak Toma Mixe
a Hoot Gibsona na sá
zavských savanách, jsou
prokázaně
socialistická
realita.
Protože
socialistický
tisk nepřináší vysoce oblíbenou rubriku "Ze
soudní síně” (nejeden
slavný spisovatel si tam
vysloužil úřednická léta),
přece si zase při čtení
Krvavého Billa připome
neme, že tento aspekt ži
vota nezmizel ani v so
cialismu:
"V následujících dnech
žalovala maminku ta
sboristka z operety pro

Ti, co mají rádi “šišatý", holdují někde rugby,
v Americe americkému a v Austrálii australské
mu fotbalu.
O rugby není třeba mluvit. O americkém fot
balu víme jenom tolik, že výzbroj, která při něm
připadá na osobu, váží zhruba jeden metrický cent.
Australský fotbal je však oblíbenou kratochvílí
mnoha našich spoluobčanů a alespoň z toho hle
diska nás tedy musí zajímat.
Je to hra, která v krátkém rozpětí sta let do
byla srdce miliónů a získala australskému sportu
světovou pověst ve Victorii, Jižní a Západní Aus
trálii a dokonce i v zámořské Tasmánii.
Hra spočívá v tom, že se na prostoru, zvící ruzyň
ského letiště, pere 36 svalnatců o šišatý míč, jehož
plný význam nebyl ještě zcela zjištěn. Je totiž za
znamenán případ, kdy neznámý záluda uzmul upro
střed zápasu zmíněnou šišku. Zápas však pokračoval
nerušeně dál ve zvýšeném tempu, aniž by někdo
postřehl celkem bezvýznamnou ztrátu, a všichni si
tentokrát moc pěkně zahráli.
“Letecký ping - pong”, jak tomu sportu přezdívají
jeho nepřátelé, je mužná, ale vzácně slušná hra. Před
minulý týden např., oznamoval jeden sportovní re
ferát hrdě: “Policisté, rozhodčí a tréneři od sebe
odtrhávali v utkání juniorů 30 peroucích se hráčů.
Nikdo nemusil být potrestán”.
Není divu, že náboženské organizace používají to
hoto čistého sportu, aby odlákaly dospívající mlá
dež od nečistých úkladů “mléčných doupat”, jimiž
jsou pod nevinným názvem “milkbarů” zamořeny
všechny australské metropole. Je ještě v živé paměti
zářný případ “méthodistických dorostenců”, kteří methodicky “odkráglovali” všechny soupeře v širém
okolí, načež se odebrali v sevřeném trojstupu k ve
černí modloslužbě, zanechávajíce za sebou hřiště
pokryté hustou vrstvou obětí svého sportovního elánu.
Hlavní atrakcí tohoto důmyslného sportu je ovšem
pivo. Australští “fotbaloví” fanoušci neodcházejí na
hřiště vyzbrojeni' pytlíkem buráků a hrstí preclíků
jako jejich evropské protějšky. Místo toho se oddá
vají sportovnímu požitku, vyzbrojeni “porodnickým”

Loučení s TGM
Karel

Toman

Vítězná cesta stoupá
do věcných bran.
Už mlčí žal i sláva,
buď mír Ti přán!

Pláč osiřelé země
a zvonů hlas
posvátným hlasem ztichl:
živ budeš v nás.
V zlých dobách dobrý vůdce,
buď naše stráž,
na věky srdcím, duším,
prapore náš.
Náš otče, vstup v říš boží!
Z nebeských bran
žehná Ti svatý Václav
i mistr Jan.

lehké ublížení na těle.
Maminka říkala, že jí
mohla klidně ublížit i
těžce, neboť všechny od
barvené blondýny jsou
na jedno brdo . . .”
Anebo: jak se za so
cialismu změnil dav sno
bů, kteří se proflakovali
koridorem Smetanovy sí
ně, vzbuzujíce tento po
vědomý kritický halas:
"Dneska diriguje Rampalík”. — "Co s tím mů
že udělat? Dřeva ještě
ujdou, ale zato ty smyč
ce! Ty smyčce!” — "Pro
sím vás! Vždyť on nad
tím orchestrem cvičí jako
na spartakiádě!” — "Ná
hodou, pane, Rampalík
se může vypracovat!” —
— "To se ví. Ale co mů
že dělat, když mu tam

půl orchestru spí? Jak
na ně má přenášet ten
svůj prožitek?” — "Přej
dostane laureáta!” —
— "Za co, prosím vás?
Za to, že mu posledně
nastoupily dechy o čty
ři takty dřív?” — "Dí
vejte se na něj dneska.
Symfonie gis-moll, to je
jeho specialita! To andante sostenuto ve třetí
větě a ten pathos v závěru . . "
Zkrátka Krvavý Bill
a viola stojí za přečtení,
přečtení nenáročné a
alespoň částečně poučné.
Snad je to proto, že prav
du o životě v naší zemi
se dnes dočtete bud’ v
obrazech současné poezie
nebo mezi řádky okrajo
vé literatury.
jun

kufrem, který skrývá tucet i více plechovek, plných
hustého a potentního výrobku místních pivovarů. Ani
vyprázdněné plechovky nepřijdou nazmar. Jsou po
užívány jako dálkové střely jednak proti rozhodčímu,
jednak proti nepřátelským borcům. Zbytek je po vel
kém britském vzoru Jindřicha Osmého vrhán přes
hlavu a bariéru na ulici, kdež značně ztrpčuje život
motoristům i tramvajákům, a zvyšuje hodnotu vy
řazených buldozérů.
Vyvrcholením zápasů je přirozeně vstřeleni gólu,
které vyžaduje mimořádnou zručnost, neboť je roz
měrů nepatrných, že je za jasných dnů často vidět
od jedné tyče k druhé. K přesnému zjištění branko
vého poměru postačí úplně příruční počítací stroj,
takže sportovní novinář může druhý den prohlásit
s autoritou, že “Straky porazily Labutě nebo Ďábly
těsně 134 ku 132 bodům” a podobně.
Nikdo tedy nepopírá, že je australský fotbal, který
se jmenuje “footbal” proto, že se hraje hlavně ru
kama, poutavá a důmyslná hra.
Jenomže co dědův odkaz, “Dědova mísa”, Jan
Amos a Karel IV. - otec vlasti? Jak kdysi řekl Ri
chard Načeradec, majitel konfekčního závodu s gumáky: “V jaké víře jsme se narodili, v takové taky
umřeme!” A my, Evropané, přijímali jsme vždycky
“pod kulatou” a nikdy “pod šišatou”.
Naši velicí letenští předkové již jistě bouřlivě
protestují u nebeské trestní a hrací komise při pohle
du na hrst odpadlíků, kteří zradili rudé dresy Spar
ty, pěticípou hvězdu Slávie, elegantní červenobílý
štráfek žižkovské Viktorky, modrou a bílou černého
Kladna nebo svěží zeleň vršovické Bohemky za du
dáky a hašašíry ze St. Kildy, Essendonu, Hawthornu
nebo Collingwoodu.
My, kteří jsme nepodlehli nenáviděné feudální
zásadě “cuius regio, huius religio” a zůstali pevni ve
víře svých otců, však nesmíme zapomenout svých
zbloudilých bratří. Musíme pokleknout mezi autařskými praporky, velkými vápny a čeřeny svatyň, obrátit zrak k posvátné kulaté mičudě a zvolat horoucně: “Košku, Piláte. Káďo a Pláničko, odpusťte
jim, neboť nevědí, co činí!”
Kadlík

1. 10. 1962
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MUŽ NA MĚSÍCI
Peter

Ustinov

(Pokračování)
Gwatkin - Pollock byl vědátor, jehož často vláda
posílala na oficielní mise, protože vzbuzoval chladny
a majestátní dojem, který vždy hluboce znepoko
joval ostatní delegáty. Vždycky vypadal, že něco
skrývá. Měl také ve zvyku začít se smát bez před
chozího varování zrovna tehdy, když někdo jiný
činil závažné nebo programové prohlášení. Tento
zvyk byl pak vystřídán kamenným mlčením, kdy
koli byla řada na něm, aby se vyslovil. A tak se
stalo, že právě v okamžiku, kdy Gwatkin - Pollock
zasedal s předními americkými vědci na vrcholné
konferenci ve Washingtoně, John dýmal z jednoho
z lepších doutníků ministerského předsedy a jeho
kritický duch byl tlumen ukolébavkou dýmu. Temné
plány britské vlády se dobře rozvíjely na obou fron
tách. Slavný americký vědec, který z nějakého dů
vodu mluvil se silným německým přízvukem, prá
vě rozvíjel plán na vyslání celého praporu bílých
myšek do vesmíru, když se Gwatkin - Pollock, vzpomenuv si na jakousi dávnou a směšnou příhodu,
začal hlasitě smát. Američtí delegáti se dívali s ustr
nutím jeden na druhého a ptali se sami sebe, jestli
president udělal dobře, že povolil těmhle Angliča
nům přístup na vrcholné konference.
Zatím v Londýně generál Toplett, voják s tváří
licousovitého ořechu, tahal z aktovky jakési velké
fotografie. “Tady vidíte”, pravil Johnovi a minister
skému předsedovi, “je úplně jasné, že kdokoli, kte
rýkoliv národ vysadí lehké jednotky na kráteru K
- je červeně označen - bude ovládat všechna pobočná
údolí na naší straně měsíce. Proto je v mém plánu
vysadit lehké parašutistické oddíly tak blízko perimetru kráteru, jak jenom bude možno, a pak po
stupovat co nejrychleji ve čtyřech kolonách až k
téhle zelené čáře.”
To už bylo na Johna příliš. Vybuchl. “To je od
porné! Nevynalezl jsem meziplanetární loď s lid
skou posádkou jenom proto, aby se mého projektu
zmocnili ti, kteří už nám tak zasvinili naši planetu!
Nepřeji si, aby mi přiboudlí vojáci a špinaví poli
tikové poskvrňovali měsíc!” — “Pomalu, pomalu”,
zavrčel generál, který třímal fotografii kráteru K,
jako kdyby to byl ruční granát. Ministerský před
seda se rozesmál. “Nemyslíte, Kermidgi”, řekl tiše,
“že je v dnešní situaci docela roztomilá ironie? Ro
zumějte mi: Američané jsou, a vždycky budou, na
šimi spojenci, to je bez řečí. Ale přece jaksi. . . ma
jí u nás takový přátelský vroubek, nemyslíte?”
“Mezi vědci je vždycky jistý element nevinného
soupeření”, pravil John jak uměl nejklidněji. — “Ne
mám na mysli vědecké pole”, přerušil ho minister
ský předseda. “Mám na mysli dějiny. Kermidgi, lá
meme si mozky, jak zaměstnávat a živit padesát
miliónů lidí na našem malém ostrově. Přirozeně že
jsou naše zákony přísné, naše daňová soustava ne
lidská a přirozeně že se jiným národům jevíme ja
ko metodičtí lakomci a reakcionáři v našich za
řízeních. Nemá nás váš vynález těšit? Kdo dal svě
tu více?” — “Taky jsme pěkný kus světa zabrali”,
řekl John.
“Musím vás požádat, abyste mne vyslechl bez pře
rušování”, odpověděl ministerský předseda se znám
kou popuzení ve hlase. Tohle mu dělá oposice celý
rok, ale neviděl důvodu, proč by to měl trpět ve
své vlastní jídelně v dýmu svých vlastních dout
níků. “Američané jsou velmi šlechetní lidé, ale oni
si to mohou dovolit. Člověk se sto librami v bance,
který podá žebrákovi penny, koná finanční oběť,
jež se rovná oběti člověka, který má v bance mi
lión a věnuje na chudinu čtyři libry, tři šilinky a
čtyři penny.” Tyto statistiky byly tak uhlazené, že
patrně tvořily část běžné argumentace ministerské
ho předsedy. — “Vdovin groš”, řekl John.
Ministerský předseda ho zdrtil pohledem, jenž rych
le roztál v příjemný úsměv. V žádném jiném povo
lání se člověk tak nenaučí sebeovládání jako v po
litice. “Říkejte si, co chcete, fakta jsou jasná. Po
třebujeme prostor. Potřebujeme se rozrůst, nejenom

proto, abychom přežili, ale abychom si uchovali ná
rodní charakter, národní povahu, národní ušlechti
lost.”' — “I Hitler si vymyslel lepší důvody”, řekl
John. Ministerský předseda se nedal vyrušit. “Chce
me snad za tím účelem napadnout jiný stát? Nikdy!
Ale, když už tu je vesmír, kdo ví? Nikdy jsme ještě
necouvli před dobrodružstvím. A jenom si to před
stavte - zvlněné lány měsíce a jiných planet. Neslý
chané rudné bohatství. Kermidgi, vždyť my jsme
ve střevících Kolumbusových, jenomže my se mů
žeme přesvědčit, že neznámá pevnina tam skutečně
je. Podívejte se z okna! Je tam! A máme loď, kte
rá nás tam dopraví!” — “Vy chcete měsíc poanglič
tit! Chcete měsíc, jaký by se zamlouval Kiplingovi,
měsíc, nad kterým slunce nezapadá!” — “Výborně
řečeno”, vmísil se generál, který teď začínal rozumět.
“Právě! A proč ne?”, zvolal ministerský před
seda. “Nic v dějinách není konečného. Dějiny jsou
jako moře, které se neustále mění, změtenec fází,
mozaika přechodných náhod. Vždyť my jsme taky
byli kdysi okupováni! Poroučeli nám Sasové, Dá
nové, Římani. S umíněností potlačených jsme po
vstali a dobyli jsme největší impérium, jaké kdy
existovalo. Časy se změnily a s nimi i koncepce im
péria. Ať se nám to líbí nebo ne, žijeme v epoše
liberálství, ve které každá nanicovatá republička
má hlas ve Spojených národech. A my, s naší vel
kou moudrostí a zkušeností, musíme sedět a naslou
chat, jak taková Guatemala si dělá nároky na Brit
ský Honduras! Trpce zakouší naše důstojnost, ale
copak to musí takhle trvat? Říkáme, že prohráváme
všechny bitvy až na tu poslední. Vzplála již opravdu
poslední bitva?” Hlas ministerského předsedy se
snížil z řečnické roviny do tónu důvěrné upřímnosti.
“Prosím, abyste mi rozuměl. Já nehájím válku,
dokonce už ne s Amerikou. To by bylo nejen ne
myslitelné, ale i pitomé. A ještě bychom to prohráli.”
(Pokračování příště)

Kolektivisace - zaostávání
(Pokračování se str. 4 )
všechny těžkosti v země
dělství jsou způsobeny
soukromými rolníky, kte
ří pořád ještě obdělávají
20% orné půdy. Do roku
1965 má být zemědělská
výroba zvýšena nejméně
o 40% a pracovní pro
duktivita o 60%.
Následovala celostátní
administrativní reorgani
zace a nový politický tlak
v r. 1960. 1. ledna 1961
bylo 994.000 zemědělců
členy 10.816 družstev.
Socialistický sektor kon
troloval 87,4% zeměděl-

VÝCHOVA ...
(Pokračování se str. 3.)
komunisté, musí být stá
le přesvědčováni?”
Tak to vypadá mezi
dospělými straníky. Otázka mládeže však stra
ší stranu nejvíc.
Ještě se nezrodila mla
dá a nová generace so
cialistických bojovníků,
ještě nebyl v učitelském
sboru překonán “indivi
dualismus’', ještě tam ne
převládlo “ovzduší zdra
vé kritiky” a ještě se me
zí učiteli uplatňuje "druh
staré kolegiality”.
O školní mládeži do
svědčuje Rudé právo:
“Mládež vypozoruje
nesoulad mezi svými vy
chovateli a dovede ho
využít ve svůj prospěch.
Jakmile si uvědomí, že
mezi slovy - ideály, které

ské a 90,4% orné půdy.
Neúspěchy
Výsledky komunistic
kého hospodaření však
dokazují, že situace je
neutěšená. Druhá pětilet
ka, podle které měla ze
mědělská výroba stoup
nout o 27% do r. 1960,
nebyla splněna, ani když
byl plán snížen na 16,5%.
Novotný oznámil zvýšení
jen 11,4% a ti, kteří si
kdy snažili lámat hlavu
komunistickými statisti
kami, nevěří ani tomuto
číslu.
-ec-

jim jsou hlásány, a sku
tečnými vztahy je příkrý
rozpor, je konec se sku
tečným výchovným půso
bením.
Slova beze skutků jsou
odporným moralizová
ním, založeným na donu
cení, nahánění strachu.”
Co z mládeže vychová
dnešní režim, vidí i pi
satel v Rudém právu
jasně:
“Co je však nejvážněj
ší, že žáci v takovém pro
středí považují hlásané
ideály za frázi - pří nejmenším za nějco neusku
tečnitelného.
Ti vnímavější se tím
rozporem trápí a často
nevhodným
způsobem
protestují a bouří se - ti
druzí pak zlhostejní a
postupně se stanou cy
nickými.”
-tp-

— Dva členové České fil
harmonie, která se zúčast
nila hudebního festivalu v
Montreaux, požádali ve
Švýcarsku o asyl.
— 14. září zavěsila jednota
Sokol Londýn věnec u pa
mětní desky na domě v
Hampsteadu, kde bydlel
T. G. Masaryk za I. světové války. Projev měl vzdě
lavatel jednoty br. Lokay.
— Národohospodářský re
daktor rozhlasu Svobodná
Europa Miloš Vaněk se
dožil 65 le.
— Norský list “Lofotposten” uveřejnil reportáž o
výzkumné práci dr. J.
Kratochvíla za polárním
kruhem.
—Rafael Kubelík slavil
velké úspěchy na hudeb
ním festivalu v Lucernu
a to jako dirigent i jako
skladatel. Řídil též první
provedení své skladby
“Requiem pro memoria
uxoris”, napsané k uctění
zemřelé manželky Ludmi
ly. Je to skladba pro dět
ský a smíšený sbor, bariton a orchestr.
— Rudolf Firkušný byl só
listou koncertu v Royal
Festival Hall v Londýně.
— Z výstavy obrazů čs.
malíře Josefa Očadlíka v
Sables - ďOlonne ve Fran
cii byly odcizeny- čtyři
nejlepší obrazy.
— V Bonnu byl zatčen
další čs. špion. Jeho jmé
no zatím nebylo uveřej
něno.
— Profesor university ve
Philadelphii dr. Frantiček
Král oslavil sedmdesátku.
— Dr. Štefan Osuský se
zúčastnil jako pozorovatel
podzimního zasedání orgá
nů Evropského společného
trhu a Evropské rady ve
Štrasburku.
— V Německu se zabil 22-

letý Petr Czernin, syn hra
běte Jaromíra Czernina z
Chudenic.
— V Texasu zemřel pro
fesor slovanských studií na
universitě v Austinu dr. E.
Míček, v Chicagu předse
da čs. fotbalového klubu
Sparta J. Wolf a exulan
ti J. Vakula a J. Culík, v
Los Angeles účetní ČSNRA E. Teplá a v Západ
ním Německu bývalý ře
ditel “Pražské železářské
společností”, 781etý ing.
Karel Kuchyňka.
— V neděli 23. září se ko
nal v Chicagu “Den české
dobročinnosti”.
— Změny ve vedení čes
kého katolického tisku v
Chicagu: ředitelem tiskár
ny se stal P. Václav Michalička a šéfredaktorem
listů “Katolík” a “Národ”
P. Arnošt Žižka.
— Společnost pro vědy a
umění zvolila dodatečně
smírčí a rozhodčí komisi:
dr. J. Němec, rev. P. Pítter
a ing. dr. I. Táborský, a
revisory: ing. V. Bricht,
ing. Z. Čapek a dr. K. Je
řábek..
— Soňa Červená je člen
kou opery v S. Františku.
— Podle zprávy “Nového
domova” natáčí skladatel
populárních písní a diri
gent Eda Ingriš v Mexiku
svoji operetu “Colombinu”
a potom se hodlá usadit v
USA. Dosud žil většinou
v Perú.

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

NÁRODNÍ RADA ŽEN
Národní rada žen svobodného Československa ko
nala v New Yorku svoji desátou řádnou valnou hro
madu. Došla řada pozdravných přípisů. zvláště srdeč
ný pozdrav od čestné členky Olgy Masarykové - Revilliodové. Předsedkyně B. Papánková zahájila val
nou hromadu vzpomínkou na 20. výročí popravy se
nátorky F. Plamínkové a 12. výročí popravy dr. Mi
lady Horákové. “Oběti těchto žen nás zavazují k
úsilovnější práci pro svobodné Československo a účinnějšimu provádění programu Národní rady žen
svobodného Československa”, pravila předsedkyně.
Jednatelka L. Drobílková - Dvořáčková podala po
drobnou zprávu o činnosti v minulém období, z níž
vyjímáme: Národní rada žen zaslala starým a ne
mocným čs. uprchlíkům do Německa v červnu 1961
$150 a v prosinci 1.000 dolarů. V říjnu 1961 uspo
řádala Rada večer veselých písní, v listopadu večer
k uctění památky 120. narozenin Antonína Dvořáka,
v únoru 1962 přednášku předsedkyně B. Papánkové
o cestě Jižní Amerikou, konané na pozvání International Advisory Council, v březnu kulturní odpo
ledne s dr. J. Dvořákovou, která promluvila na théma
“České umění mezi Západem a socialistickým realis
mem”, dále vzpomínku na 112. narozeniny TGM, v
květnu přátelský večer s první sekretářkou norské
ho ministerstva školství Ellingsenovou, která pro
mluvila o dr. Miladě Horákové a čs. krajanech v Nor
sku. Zástupkyně Národní rady žen se účastnily ně
kolika recepcí, např. na počest delegátek Valného
shromáždění Spojených národů, oběda na počest
paní Pandit Nehrú, konference se skupinou vynika
jících žen z Tunisu atd. a konaly různou národní
práci ve spolupráci s krajanskými spolky, novina
mi a RSE.
Na další období byly zvoleny: předsedkyně B. Pa
pánková, místopř. O. Hurbanová a R. Petříčková,
jednatelka L. Drobílková - Dvořáčková, zást. jedn.
M. Kovářová - Raška, pokladní M. Dobiášová, zapis.
A. Koldová, členky výboru: Faltusová, Feierabendo vá, Herbenová, Hladíková, dr. Ostenová, Pavlů, Radimská, Ransdorfová, Roudnická, Stachová a Schidlofová.
Adresa: 768 So. 18th Street, Newark 3, N. J., USA.
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ČERNOŠSKÁ OTAZKA V USA (Pokrač.)

Otázka černochů v USA skýtá širokou půdu k
polemisování. Divím se jen, že Amerika sama ne
ukáže světu pravou stránku černochů zde a všech
problémů s tím spojených. Tak například Chicago
vystavělo pro černochy několik nových mrakodrapů
- činžáků, které jsou za krátkou dobu v desolátním
stavu, černošská otázka je velkým problémem Ame
riky, který nemůže řešit nikdo jiný než sami Ame
ričané. Učili jsme se ovšem, že je nám každý člověk
člověkem, ať je jakékoli rasy nebo barvy. V praksi
však přijdete na to, že se o tom lehce mluví tomu,
kdo mezi černochy nežije, nebo kdo s nimi shodou
okolností nemusí vůbec přijít do styku. Je pak prav
da, že z tohoto velkého problému těží mnoho růz
ných obchodníků.
D. K., Berwyn - Chicago
ŠVADLENU (stroj.)

A. B. C. Bedding Co.,

52 Stanley St.,
Collingwood, Vic.
Aspoň část. znalost
angl. nebo němčiny
nutná.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS

K.

Z Austrálie
BRISBANSKÝ

Již z mnoha článků pana -kw- jsem usuzoval, že
je velice dobře obeznámen s poměry v koloniích a
bývalých koloniích. Jeho názory na situaci v Africe,
i když jsem s nimi často nesouhlasil, nasvědčovaly
tomu, že ví, o čem mluví. Ovšem článek “Nový
soused na severu” z 3. 9. 1962 dokázal podle méhonázoru pravý opak.
Před několika dny jsem se vrátil z týdenního po
bytu v holandské Nové Guinei. Jel jsem tam hlavně
ze smutně sentimentálních důvodů: abych viděl opět
jednu zemi těsně před dobytím komunismem bez
boje. Jeden Holanďan mi tam vysvětloval: “Nejde
o nás a snad ani ne o Papuánce jako o přístav
v Holandii, který je jediným vhodným vojenským
přístavem na Nové Guinei. Ruské ponorky a válečné
lodi tam budou v brzké době”.
A teď k několika nemístně sarkastickým poznám
kám ve zmíněném článku:
“Ušlechtilost Holanďanů byla pochybná a Holan
ďané se chvěli úzkostí o osud svých drahých svě
řenců”. — Z mých několika návštěv v holandské
Nové Guinei a po desetiletém pobytu v australské
části Nové Guinei mohu říci jen toto: Holanďané
neznali žádnou rasovou nesnášenlivost nebo zaujatost
v Západní Nové .Guinei. Jejich trpělivost a morál
ně bezvadné zacházení s domorodci je něco, co se
musí vidět na vlastní oči. Nedávno mi řekl Austra
lan, který létá v holandské Nové Guinei, že se teď
bojí létat zvláště do kraje Lake, protože ví přesně,
že se domorodci chystají zničit jeho letadlo, aby jim
neodvezl “poslední Holanďany”. V hlavním městě
Holandii byl 20. srpna průvod 'mnoha tisíc domo
rodců, v němž byl též na voze Papuánec, probod
nutý papírovým mečem a na plakátu heslo: Holand
sko, proč jsi nás opustilo?
“90% holandských Papuánců nikdy neslyšelo ani o
Holandsku ani o Indonésii”. — Byl jsem svědkem
toho, když 19. srpna žádalo 10.000 Papuánců ze Sentani Lake australského spojovacího úředníka o hro
madné povolení vstupu na australskou Novou Gui
neu. Naprostá neznalost poměrů nedovoluje mimoto
pisateli, aby věděl o domorodém grapevine, které
existuje po staletí podél obchodních cest po celé No
vé Guinei. To znamená, že domorodci v nejnepří
stupnějších horách ve vnitrozemí vědí dobře, co se
děje na pobřeží a v celé zemi. Skutečností je, že
Papuánci nechtějí Indonésany. Proto také pochytali
nebo pomohli Holanďanům pochytat téměř všechny
indonéské parašutisty obyčejně během několika ho
din. Nebyl to ovšem nesnadný úkol, protože parašu
tisté byli shazování jen s potravou na dva dny a
nebylo jim předem řečeno, že letí na NG, ale na
tréningový let. (Titíž vojáci však věděli velmi dobře,
že je u Biaku ostrov s 1.500 zajatci, kteří mají do
statek rýže a plat válečných zajatců). Dobře infor
movaný důstojník mi řekl, že Holanďané měli za
“bojů” jen jediného mrtvého vojína a ten spáchal
sebevraždu.
“Z hlediska realistické politiky je Bunkerův plán
to nejlepší, co se mohlo stát.” — Je téměř neuvěři
telné, že někdo, kdo prodělal Mnichov, může zastá
vat tento názor. Bunkerův plán není nic jiného, než
bezohledné obětování malého národa na oltář appeasementu. Díky rozumnému ustoupení Holanďanů
se nestala z Nové Guinei Korea, ovšem až se bude
psát historie, bude v ní Bunker druhým Chamberlainem.
V. M. NG

zapracovanou, k šití po
vlaků, polštářů atd
přijme
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Lubor J. Zink: EUROPE:
Cross Currents of Past
and the Future. Reprinted
from the editorial page of
“The Brandon Sun”, Brandon, Man., Canada. Bro
žura má 24 stran.
15 LET “SVAZU SVO
BODNÉHO TISKU” (Ver-

band der Freien Presse).
Seznam a historie exilo
vých časopisů ze zemí za
Železnou oponou a o kul
turním přínosu exulantů.
Ve výboru tohoto svazu
jsou za českou skupinu V.
Pekelský, dr. R. Wierer a
J. Brada a za slovenskou
skupinu dr. F. Tiso, K.
Greiner a dr. A Bucko.
Brožura má 96 stran. Ad
resa: Muenhen 23, Postfach 208, Germany.

TELE-

graph uveřejnil 22. září
téměř celostránkovou re
portáž o úspěšném čs. pod
nikateli A. Svědínkovi z
Netvoříc. Do Austrálie při
jel před 13 lety jako uprchlík zcela bez peněz.
Dnes vlastní elektrozávod,
který dostává státní za
kázky k elektrifikaci ob
cí, má pět aut k opravě
televisorů a vykazuje roč
ní příjem 60.000 liber.

la na krátkou návštěvu
předsedkyně Národní rady
žen svobodného Českoslo
venska a funkcionářka amerických ženských orga
nizací Betka Papánková.
PŘEDPLATNÉ?

BIAS BINBING COMPANY
nejstarší továrna na lemování ve Viktorii
621 a Swanston St., Melbourne C. 1
Telefon: FJ 6843, po prod. době LF 2993
Zástupce v Sydney: Max Krug.& Co. Pty. Ltd.
608 Harris St., Ultimo, NSW.
Tel. (Sydney) MA 2162, MA 2169
Zástupce v Adelaide: Mr. B. R. Gee,
Bower Buildings, Charles St., Adelaide, W 3183
KLEMPÍŘE

(sheet metal worker),
prvotřídní, se zkuše
nostmi při výrobě ne
rezavějící oceli přijme
me. Výborné mzdy, tý
denní výkonnostní pří
davky, možnosti přes
časů.
Hlaste se u
Mr. Kershaw
MYTTONS LTD.

41 Stewart St.,
Richmond, Vic.

113 York Street
South Melbourne
Tel. MX 4771

SVÁŘEČI

MONTÉŘI

Přijmeme svářeče se
zkušenostmi v elekt.
sváření (Arc & Ar
gon). Výborné mzdy,
týdenní
výkonnostní
přídavky,
možnosti
přesčasů.
Hlaste se u
Mr. Richardson

Přijmeme
zkušené
montéry k obsluze a udržování podnikových
strojů. Dobré mzdy,
týdenní výkon, přídav
ky, možnosti přesčasů.
Hlaste se u
Mr. Richardson

MYTTONS LTD.

125 York Street.
South Melbourne

SLAVIA —GEORGE CROSS 0:3 (0:1)

Slavia nastoupila bez Dohertyho, který byl po zá
pase s Řeky diskvalifikován na 1 týden. Prvních 20
minut podalo mužstvo dobrý výkon a hra byla vy
rovnaná, ale pak získal George Cross silnou převahu
a snadno zvítězil, když ve slavistickém mužstvu ně
kolik hráčů nepodalo očekávaný výkon. Na začátku
druhé půle se zranil Barotajs a opustil hřiště. Berry,
který byl kapitánem za nepřítomného Glennieho,
nedokázal proměnit pokutový kop.
SLAVIA — CROAT 3 : 2 (2:2)

ODBORNÍCI NA STŘIHÁNÍ A ŘEZÁNÍ
VŠECH DRUHŮ MATERIÁLU
ŠIKMÉ NEBO ROVNÉ LEMOVÁNÍ,
KALHOTOVÉ PORTY A PASY, TKANICE,
NA SKLADĚ NEBO DLE OBJEDNÁVKY
Výroba pánských kapesníků "SABRE”
Nejlepší jakost, bílé a barevné, s obrubou

Ada of California

V MELBOURNE

Slavia hrála tentokráte s Glenniem a s Dohertym,
kteří podali výborný výkon a dopomohli mužstvu
k vítězství. Chorvaté překvapili rychlým nástupem
špatnou slavistickou obranu a s pomocí větru do
kázali během 15 minut vstřelit dvě branky. Dvě
minuty nato se však dostala ke slovu Slavia, když
Doherty poslal bezvadnou dlouhou přihrávku Drdovi,
který míč zastavil úplně volnému Cookovi. Ještě
před poločasem Slavia vyrovnala hezkou brankou
Haasze, který poslal míč do sítě podél vybíhajícího
brankáře. Po přestávce se Slavia nemohla uplatnit, a
teprve 10 minut před koncem Kikas ranou z dálky
zajistil mužstvu vítězství a postup do semifinále
Dockerty Cupu, kde se střetne s Hakoah.
Konečné pořadí v kvalifikačních skupinách (prv
ní dva postupují do semifinále):
Skupina A: Hakoah 4 b. (6:3), Polonia 4 b. (3:3),
JUST 3 (4:4), Juventus 1 (4:7).
Skupina B: George Cross 4 (6:2), Slavia 4 (5:6),
Hellas 3 (3:2), Croat 1 (2:6).

je nejvhodnější

Přijmeme
švadleny
(stroj.), řetízkovačky
(Overlockers), zig-zag
šičky,
začisťovačky,
střihače(čky), jakož i
mladistvé k zaučení.
Ke mzdám nabízíme
ještě velkorysé bonusy.

K OPA NÁ

DO AUSTRÁLIE PŘIJE-

BIAS LEMOVÁNÍ

ŠVADLENY

SPORT V AUSTRÁLII

MYTTONS

UPOZORNĚNÍ
Na St. Kildě můžete nyní kupovat Hlas domova

v restauraci 156 a Acland St. A ovšem i nadále v
prodejně novin 161 Acland Street.
HD

Nově došlé knihy
Poláček: Vyprodáno 15 s, Verne: Tajuplný ostrov
37 s, Verne: Cesta kolem světa 29 s, Z rukopisu Krá
lovédvorského 21 s, Maupassant: Slečna Fifi 17 s, Ot
čenášek: Romeo, Julie a tma 11 s, Bennett: Londýnský
antikvář 15 s, Mauriac: Cesty k moři 11 s, Tolstoj:
Vzkříšení 20 s, Dickens: Kronika Pikwickova klubu
35 s, Hoffmeister: Pozdrav Picassovi 11 s, Wolker:
Básně 17 s, Československo (vydáno v USA) 45 s,
Poláček: Hrdinové táhnou do boje 17 s; Praha Guidebook 15 s; Řezáč: Rozhraní 16 s; Otruba: Tvůrčí ces
ta J. K. Tyla 37 s; Šimáček: Ze zápisků studenta 13 s;
Kolář: Nápady pana Apríla 16 s; 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/Vrba: Z mého herbáře 13/-; Jirásek: Temno 23/-,
Husitský král (2 díly) 32/-; Bezruč: Slezské písně 21/-;
Fialový hrom 15/-; Seton: Moji známí z divočiny
12/-; A. Hejna: České tvrze 33/-; Stašek: O. ševci
Matoušovi 14/-; Neruda: Povídky malostranské 12/-;
a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

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

LTD.

Lorimer Street,
Fisherman´s Bend

DARUJTE

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

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon JA 6973

Ebner

22 Hunter St. — Sydney

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY

tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW.

obracejte se na našeho zástupce
Volejte večer FJ 7372

byt: JA 6 7 0 1

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

HLAS DOMOVA
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jana Furku z Mostu na Ostrově, Stanislava Rokůska (dopis v red.) a Jindřicha Činčeru (snad odjel
s australskou exp. armádou?).

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

Řídí Karel J a n o v s k ý,
Mnichov
Skvělá úroveň mistrovství v Bělehradě

Mistrovství Evropy v lehké atletice

ZPRÁVY OSOBNÍ

851 nejlepších lehkých atletů 28 států starého kontinentu se ve dnech 12. - 16. září sešlo na JAROSLAV SUDA
s chotí NOLOU
tvz. Armádním stadiónu v Bělehradě, aby bojovalo o 36 titulů mistrů Evropy. Ačkoli v tu dobu
rozenou Salmonovou
v jugoslávském hlavním městě panovala tropická vedra, přece dosáhli atleti skvělých výkonů. Tak
novomanželé
v pětidenním zápolení zde zlepšili dva evropské rekordy (maďarský kladivář Zsivotzki hodil
Colac, Vic.
69,64 m a Holanďanka Kraanová zaběhla 800 m za 2:02,8 min.) a vyrovnali tři světové rekordy
(Ital Morale vyhrál závod na 400 m přek. za 49,2 vt., Ruska Pressová dosáhla ve vrhu koulí 18,55 m
Listárna
a její krajance Itkinové stopli na 400 m 53,4 vt.). K těmto výkonům dopomohla jistě rychlá an
tuková dráha bělehradského stadiónu, kterou upravili pořadatelé znamenitě, avšak při závodech
M. K. Kew Gardens:
samých už Jugoslávci obstáli méně čestně, hlavně jejich startéři si počínali někdy jako začátečníci. Díky
za doporučení. — Dr.
V. H. Washington: Díky za
Pořadí celkové klasifikace národů se od poslední zových; V. Británie 5—3—6; Německo 4—11—8; Pol noviny. — D. K. Berwyn:
ho mistrovství v r. 1958 ve Stockholmu značně změ sko 3—5—5; Francie 2—2—0; Itálie 2—1—1; Maďar Díky za výstřižky. — F.
nilo. Jen sovětští representanti si i nadále udrželi ko 2—0-—2; Rumunsko 1—2—0; Finsko 1—1—2; Ho Š. Strathfield: Díky za
evropské prvenství, ale u sovětských žen zřejmě při landsko 1—1—1; Švédsko 1—1—0; Belgie 1—1—0; adresy. — V. M. Toowoomchází generační problém. I tentokrát sice dostaly ČSSR 0—1—1; Jugoslávie 0—1—0; Švýcarsko 0—0—1. ba: Díky za výstřižek a

6 zlatých medailí, ale podíváme-li se důkladně na
jména vítězek, zjistíme, že jsou to tytéž atletky,
které dominovaly už třeba na mistrovství Evropy
před osmi roky v Bernu, o čtyři roky později ve
Stockholmu nebo na olympijských hrách v Římě.
Lehcí atleti Velké Británie získali sice v Bělehra
dě 5 titulů mistrů Evropy, ale v celkové klasifikaci
národů (počítá se prvních šest míst) museli přene
chat druhé místo celoněmeckému družstvu. Poláci,
kteří byli před čtyřmi roky ve Stockholmu třetí,
sestoupili na 4. místo. Polští muži, kromě trojskokana
Schmida, zklamali, naopak Polky získaly dvě zlaté
a několik stříbrných a bronzových medailí.
Československé družstvo skončilo v celkové kla
sifikaci národů (mužů i žen) na 13. místě, což je
velký neúspěch. Z 25 atletů, kteří startovali v Běle
hradě, uspokojili pouze: tyčkař Rudolf Tomášek, kte
rý svým výkonem 460 cm na 1. pokus obsadil druhé
místo za světovým rekordmanem Finem Nikulou,
Tomáš Salinger, který doběhl ve finálovém boji nej
lepších mílařů Evropy jako třetí, a snad i maratonec
dr. Kantorek, který se umístil pátý. Čs. muži získali
tedy stejně jako ve Stockholmu jednu stříbrnou a
jednu bronzovou medaili. Naprosto však zklamaly
čs. ženy, které vždycky získávaly čs. družstvu pro
celkovou klasifikaci národů velmi cenné body.
Nejhodnotnějšího výkonu VII. mistrovství Evropy
v lehké atletice dosáhl bezpochyby Ital Salvatore
Morale, který časem 49,2 vt. vyrovnal světový rekord
Američana Glenn Davise na 400 m překážek. Škoda
jen, že neměl ve finálovém boji soupeře, jinak by
asi šel pod dosavadní světový rekord.
Nejdramatičtějším závodem mistrovství byl boj
nejlepších desetibojařů, ve kterém ještě před po
slední disciplinou, závod na 1.500 m, měl Němec
Moltke 44 bodový náskok před Rusem Kuzněcovem,
ale nakonec ještě získal titul mistra Evropy Kuzněcov o 4 body před Moltkem.
Největší překvapení mistrovství Evropy bylo ví
tězství Francouze Piquemala v běhu na 100 m, nej
pomalejším závodem byl pak finálový běh mužů
na 800m.
Medaile získali representanti těchto států (celkově
muži i ženy): SSSR 13 zlatých, 6 stříbrných, 10 bron-

TENISTÉ VE FOREST HILLS
Australskému tenistovi
Rod Laverovi se v letošní
sezóně podařil stejně husarský kousek jako v roce
1938 Američanovi Budgemu, když vyhrál všechny
čtyři největší tenisové
turnaje světa. Po vítězství
na australském mistrovství stal se Laver i nejlepším hráčem mistrovství Francie v Paříži, vítězem neoficielního mist
rovství světa ve Wimbledonu a nyní vyhrál i
mistrovství USA ve Forest
Hills, kde ve finále pora
zil svého krajana Emersona 6:2, 6:4, 5:7 a 6:4, a
zařadil se mezi největší
tenisty posledních let.
V dámské dvouhře do
minovala ve Forest Hills
Australanka M. Smithová

která ve finále zvítězila
nad Američankou Hardovou 9:7 a 6:4.
Čs. representantka Věra
Suková - Pužejová, která
se letos probojovala do fi
nále Wimbledonu, se po
svém zranění nedostala už
do formy, přesto však by
la ve Forest Hills vyřaze
na až v boji o semifinále
Američankou Hardovou
2:6 a 1:6, a bude tedy ur
čitě mezi nejlepšími svě
tovými tenistkami roku
1962. Exmistr republiky
Jiří Javorský vyhrál v 1.
kole nad Kanaďanem Fauquirenem 6:3, 6:3 a 6:1,
byl však vyřazen v dal
ším kole až dosud úplně
neznámým Jihoafričanem
Mandelstammem 3:6, 1:6,
6:3 a 4:6.

Malý oznamovatel
Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6

POMOCNICI DO DOMÁC., 2 dopol. týdně,

blízko Dickens Supper
Market, Nth: Balwyn.
Podmínka: domluvit se
angl. nebo německy. Tel.
85-6685
ČTĚTE
EXILOVÝ TISK

adresy. — J. U. Findon:
Díky za zprávu. — J. N.
Brighton: Díky za adresy.
HD

Největší porážka rakouských fotbalistů za posledních 53 let

ČESKOSLOVENSKO - RAKOUSKO 6:0(3 : 0)
Start finalistů mistsovství světa byl ve Vídni očekáván s opravdu nevšedním zájmem, zvláště ta
ké proto, že Rakušané, kteří se nepřihlásili k mistrovství světa v Čile, chtěli celému fotbalovému
světu dokázat, že by na šampionátu nemuseli hrát podřadnou roli. A tak nebylo ani divu, že když v ne
děli 16. září o 15. hodině utkání začalo, tísnilo se na Hohe Warte přes 76.000 diváků. A jistě ani jeden
z nich netušil, že dojde přímo ke katastrofě v dějinách rakouské kopané. Pravda, někteří odborníci
nebyli přímo optimističtí, ale věřili, že rakouský team může o branku vyhrát, hrát nerozhodně nebo
o gól prohrát. To, co však předvedli čs. fotbalisté, to se dá nazvat fotbalovým koncertem. Nakonec mu
seli všichni rakouští žurnalisté přiznat: “Kdyby čs. hráči v poslední čtvrthodince zápasů se už ne
spokojili se stavem 6:0 a chtěli využít všech brankových šancí, byl by asi výsledek střetnutí dvojciferný!” (Wiener Montag, Welt am Montag, Express. Kurier).
Čs. národní mužstvo, které nastoupilo kromě Ku v útoku (kromě Kučery) byla nejnebezpečnější
čery ve stejném složení jako na mistrovství světa pravá strana Pospíchal - Šerer. Jelínek na levém
v Čile, předvedlo už od prvních vteřin zápasu “čes křídle neměl tentokrát svůj den, přesto však zahrál
ký ťukes”, a čs. útočníci se záložníky, ba někdy i dobrý průměr.
obránci procházeli zadními řadami Rakušanů zcela
Branky: 14. minuta Kučera 1:0, 21. minuta Maso
lehce. Co by býval znamenal start nejlepšího střel pust 2:0, 31. mnuta Masopust 3:0, 54. minuta Šerer
ce newyorského turnaje Kučery na mistrovství světa 4:0, 63. minuta Kučera 5:0, 75. minuta Kadraba (vy
v Čile, o tom se přesvědčili Vídeňáci a snad milióny střídal lehce zraněného Kučeru) 6:0.
příznivců fotbalu v celé Evropě na televisních obra
zovkách. Kučera, poprvé v roli středního útočníka,
si sám dovedl nenapodobitelným driblinkem vypra
:: Fotbalová liga
::
covat řadu brankových příležitostí, a nádhernými
Jelikož se přední čs. fotbalisté připravovali na
míči zásobovat i další členy čs. útočné řady.
Rozhodčímu Schwinteovi z Francie se mužstva za vídeňské mezistátní utkání s Rakouskem, došlo jen
nádherného počasí představila v těchto sestavách: k pěti ze sedmi mistrovských zápasů 5. kola 1.ligy.
Ve skvělé formě je mužstvo Ostravy, které si přivezlo
ČSSR: Šroif (Slovan Brat.) — Lála (Slavie), Novák domů dva velmi cenné body z Bratislavy, kde zví
(Dukla) — Pluskal (Dukla), Popluhar (Slovan Brat.), tězilo nečekaně nad domácím Slovanem 1:0, Sparta
Masopust (Dukla) — Pospíchal (Ostrava), Šerer (RH Praha Kvašnákovou brankou z pokutového kopu po
Brat.), Kučera (Dukla), Kvašnák (Sparta), Jelínek razila doma Prešov 1:0, fotbalisté Bohemians vy
(Dukla).
hráli nad Kladnem vůbec svoje první utkání letošní
Rakousko: Fraydl — Halla, Stotz — Hassenkopl, sezóny 2:0, Slovnaft (RH) Bratislava nechal body v
Hanappi, Koller — Nemec, Knoll, Hof, Fiala, dr. Nitře 1:2, a nováček ligy Trenčín deklasoval muž
Schleger.
stvo Hradce Králové 4:0.
Ačkoli čs. mužstvo jako celek nemělo slabin, nut
no se kromě Kučery zmínit ještě o dalších hráčích
světové extratřídy. Tak v obraně vynikal mladý
Lála, z jehož útočných akcí padly dvě branky, v zá
loze byl pro Rakušany nepřekonatelnou překážkou
Absolutními vítězi VI. mistrovství světa v para
střední Popluhar a na levé straně Masopust, kterého —
které probíhalo v Orange ve státě Massaexperti považují za nejlepšího záložníka na světě, šutismu,
chussetts v USA, se stali čs. representanti, kteří si
domů přivezli deset medailí: 4 zlaté, 5 stříbrných a
bronzovou. V celkové klasifikaci jednotlivců
POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ jednu
zvítězil Američan J. Arender před Čechoslovákem
Klímou, v soutěži žen Američanka Simbroová před
V posledních dvou týdnech vstoupila už nejvyšší čs. representantkou Dagmar Kuldovou. Startovali
evropská fotbalová soutěž klubových celků — PEM parašutisté 24 států.
— do svého osmého roku trvání. A už v prvních zá
Novým rohovnickým mistrem světa v těžké váze
pasech došlo k několika velkým překvapením. Tak se stal americký černoch Sonny Listen, který v
pětinásobný vítěz této trofeje Real Madrid stačil Chicagu porazil obhájce titulu Pettersona v prvním
na domácí půdě hrát s belgickým přeborníkem An- kole k. o.
derlechtem jen nerozhodně 3:3, takže Belgičané ne
jsou doma v odvetě bez šance na úspěch, západoněmecký mistr 1. FC Koeln prohrál ve Skotsku s mužHLAS DOMOVA
stvem Dundee nečekaně vysoko 1:8, v Belfastu pod
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
lehl severoirský mistr Linfeld Dánům z Esbiérgu 1:2,
Adresa: Hlas domova,
Dynamo Bukurešť hrálo doma s tureckým teamem
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Galatasary Istanbul 1:1. Vasas Budapešť zvítězil v
Telefon: 42 - 5980
Oslo nad norským přeborníkem Fredrikstadtem 4:1,
vídeňská Austria vyhrála domácí střetnutí s IFK PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
Helsinki 5:3, a jako první se mezi 16 nejlepších pro
bojovali fotbalisté švédského IFK Norrkoepping, kte PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
ří vyřadili albánské mužstvo Partizán Tirana 2:0 a platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
1:1. Dukla Praha vyhrála v Berlíně první zápas Po ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
háru evropských mistrů 3:0 nad východoněmeckým
mistrem ASK Vorvärts (bližší příště).

- - Ve zkratce - -

