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Před schůzkou Kennedyho s Chruščovem?

Bez fanfár a reflektorů
Byly doby, kdy se mluvilo o tzv. "Velké čtyřce”. Rozuměly se jí čtyři
zbývající velmoci světa, za něž byly považovány Spojené státy, Sovětský
svaz, Anglie a Francie.
Ty doby jsou nenávratně pryč. Velká čtyřka byla realističtěji nahra
zena "Velkou dvojkou” — Spojenými státy a Sovětským svazem — bez
fanfár.
A jako byla nahrazena "Velká čtyřka”, tak také byly nahrazeny kon
ference hlav čtyř vedoucích států schůzkami hlav dvou zbývajících velmocí.
I tady došlo k určité změně. Schůzky "Velké čtyřky” byly více méně
oficielní události, k nimiž docházelo v záři reflektorů. Optimistický a často
naivní západní tisk obyčejně zvedl naděje světa do závratných výšek, ale
výsledek se rovnal vždycky nule. Po každém takovém zklamání se však ce
lý proces znovu opakoval — fanfáry, reflektory, naděje a nuly.

Částečně se to snad
přeneslo i do doby "Vel
ké dvojky”, jak dokazuje
neblaze proslulý "Camp
David” i vídeňské setká
ní. Protože pak k další
schůzce zatím nedošlo,
je možné, že by se o ně
jaké výrazné změně ani
nemělo mluvit.
Bez fanfár

Obhájci takových roz
hovorů většinou zastáva
jí starou zásadu britské
ho ministerského před
sedy Macmillana, že "je
lepší hovořit, než válčit”.
Jejich názor je přiro
zeně také podmíněn dů
věrou, že je nějaké na
rovnání se Sověty vůbec
možné. Domnívají se po
někud optimisticky, že se
expansivní elán Sovětské
ho svazu alespoň částeč
ně vyčerpal, a že má
Kreml v Chruščovově
éře větší zájem na zacho
vání a upevnění toho, co
už získal, než na dalším
výboji.
Hlavním umírňujícím
vlivem jsou podle této
školy obyvatelé Sovětské“
ho svazu, kteří touží po
klidu a vyšší životní úrovni a vytvářejí tak
svým způsobem tlak, kte
rému jejich vláda nemů
že stoprocentně odolat.
(Pokračování na str. 2)

čov možná zúčastní le větší naději na úspěch,
tošního valného zasedání protože nevzbuzuje faleš
Spojených národů, a ne né naděje. Poměrně ma
ní myslitelné, že by se lé propagační možnosti
pak jeho návštěva Spo takové schůzky prý pak
jených států obešla bez zvyšují soustředění na
rozhovorů s presidentem reálné problémy a lépe
Kennedym.
vyjasní vzájemná stano
Dojde-lí k nim, bude viska zúčastněných stran.
to znamenat viditelný Pro rozhovory
přechod od formálních
Ve světě byly vždycky
Určitá změna je však konferencí hlav velmoci dvě myšlenkové školy, je
přece jenom ve vzduchu. k neformálním rozhovo jichž názory na přímá
Mnoho známek na rům.
jednání s hlavou komu
svědčuje tomu, že k dal
Zastánci této nové for nistické velmoci byly úší schůzce "Velké dvoj my tvrdí, že poskytuje plně rozdílné.
ky” dojde ještě před kon
cem tohoto roku, ale
Československá kampaň na obranu Kuby
nikde zatím nejsou sly
šet fanfáry, a reflektory
zůstávají diskrétně při
tlumeny.
Jakmile Sovětský svaz ohlásil, že buduje na Kubě rybářskou základnu,
Proč se zdá schůzka
Kennedyho s Chruščo- začaly se masy československých pracujících houfně starat o nebezpečí,
vem přesto pravděpodob které hrozí kubánskému lidu z americké imperialistické agrese. Hlas lidu
ná? Proto, že se Chruš- — hlas tisku, takže se v uplynulých čtrnácti dnech sloupce československých novin zaplnily šťavnatými rezolucemi.

Z KUBY ZPÁTKY NI KROK

Znovu letadlem na západ
22. září 1962 nouzově přistálo na louce u rakou
ské obce Arbesbachu dvousedadlové letadlo s čes
koslovenskou poznávací značkou. Z letadla vystou
pili manželé Jan a Eva Pavelkovi a švagr Jana Pa
velky Václav Pánek. Tři dospělí ještě vtěsnali na
dvě sedadla dvě děti. Při přistání byl demolován
podvozek letadla, ale pasažérům a pilotovi se, kromě
oděrek a modřin, nic nestalo.
Letadlo patřilo československému aeroklubu v Ha
vlíčkově Brodě. Jan Pavelka, organizátor útěku a
pilot letadla, byl zá války příslušníkem britského
letectva. Pro své probritské smyšlení měl po válce
doma velké potíže. Už jednou byl dopaden při po
kusu o útěk a byl odsouzen na tři roky vězení. Od
konce války neseděl v letadle. Po propuštění z vě
zení se živil jako šofér těžkého nákladního auto
mobilu.
Jan Pavelka se stal členem aeroklubu v Havlíč
kově Brodě s úmyslem uprchnout na Západ. Vídeň
ský Arbeiter - Zeitung o tom píše: “Rodina se vtla
čila na dvě sedadla letadélka. Pak Pavelka nastar
toval. Nejprve narazil na hustou vrstvu mraků, pak
letěl těsně pod mraky, aby viděl, kdy se dostane
přes rakouskou hranici. Nejprve chtěl přistát v
Hoerschingu, ale pro hustou mlhu musel přistát u
Arbesbachu...” Přelet byl proveden tak dovedně,
že ani rolník, na jehož pozemku letadlo nouzově
přistálo, nevěděl o československých uprchlících až
do okamžiku, kdy zaklepali na dveře. A přece při
stáli necelých dvě stě metrů od stavení. Rodina Pa
velkova byla pak odvezena na hejtmanství ve Zwettlu, odkud byla převezena do uprchlického střediska
v Tagranu. Jan Pavelka se chce dostat zpátky do
Anglie.
FEC

Prague News Letter
tvrdí anglickým čtená
řům, že "americké útoky
na Kubu, utužení hospo
dářské blokády a zastra
šování zemí, které obcho
dují s Kubou, vyvolaly
bouři odporu v řadách
československých pracu
jících”.
Záludné USA

"Všichni mírumilovní
lidé na celém světě vědí
dobře, že Kuba nikoho
neohrožuje.
Kubánský
lid, který svrhl nenávi
děnou diktaturu a ame
rickou nadvládu, nastou
pil cestu mírumilovného
socialistického budování.
Kubánský lid nikdy ne
dopustí, aby imperialis
mus se znovu zmocnil je
Na dotvrzení tohoto
jich země a mohl ji zno
prohlášení otiskl protest
vu vykořisťovat . . .”
Ústřední rady odborů,
ve kterém je ostře napa
Rezoluce Ústřední rá
dena zahraniční politika dy odborů udala hrdin
Spojených států, která ský tón všem ostatním
prý připravuje "přímý československým rezolu
vojenský útok na Kubu, cím:
povolává k vojenské služ
Hrdinským tónem
bě záložníky a organi
zuje provokace”.
"Pracující lid Česko
Spojené státy prý před slovenska stojí bok po
stírají, že Castrova Kuba boku hrdinského lidu ku
ohrožuje
bezpečnost bánského, který brání
Střední Ameriky. Česko svoji nezávislost a revo
slovenští odboráři ovšem luční vymoženosti.”
vědí dobře, že:
(Pokračování na str. 2)

Dnešní československé mládí je šťastnější,
než bylo mládí naše. Dnes mají mladí opravdu
proti čemu bojovat, dnes musí se svou oposici
sáhnout hluboko do svého nitra a do duchov
ních dějin lidstva i svého národa. Výzva je
dnes velkolepější, než byla výzva naše. Zklamala-li v něčem naše první republika, pak to
bylo jen v okrajových otázkách sociálních a
hospodářských. Nyní komunistický režim zkla
mává mládež v nejvážnějších problémech smys
lu života, v nejpodstatnějších otázkách svobody
a lidské důstojnosti.
Ladislav Radimský

HRDINOVÉ TÁHNOU DO BOJE
Ve středu Evropy - Berlín; v jihovýchodní Asii
- Vietnam; v Karibském moři - Kuba. V Oxfordu ve
státě Mississippi - černoch James Meredith.
Těžko se tomu věří, ale je to fakt. Zatím co válka
hrozí v Berlíně, američtí vojáci umírají ve Viet
namu a komunistická základna roste na Kubě, dav
idiotů táhne do boje, aby jejich universita nebyla
“poskvrněna” přítomností jednoho černošského stu
denta.
Je to starý příběh, opakovaný čas od času v men
ší míře v různých částech jižních států USA. “Nej
slavnější” bylo arkansaské město Little Rock, které
vyneslo před zraky znechuceného světa guvernéra
Faubuse, po němž by byl jinak ani pes neštěkl.
K pochopení nynějšího případu stačí dosadit gu
vernéra Barnetta za Faubuse, Oxford za Little Rock
a Mississsippi za Arkansas, a máme před sebou starý
problém v trochu pozměněném hávu. Jde o zápas
jižních primitivů, kteří se snaží udržet nadřazenost
bílé kůže, s washingtonskou vádou, která se snaží
nikoliv udržet, ale konečně po dlouhých letech pro
sadit nadřazenost ústavy Spojených států.
Jde o zápas lidí, kteří se nějakým způsobem do
kázali přesvědčit, že jsou nadřazeni jiným lidem
už proto, že se vůbec narodili.
Ta věta zní absurdně. Ale, co jiného opravňuje
bílého člověka k tomu, aby se cítil nadřazen komu
koliv jinému, než něco, nač neměl nejmenší vliv - fakt, že se narodil z bílých rodičů.
Ten zápas má jenom jednoho hrdinu. Nemůže jím
být nikdo z lidí, jimž jejich mozek, když už ne srd
ce, pořád ještě nepomohl překonat předsudky mi
nulých století. Nemůže jím být ani washingtonská
vláda, která se vlastně jenom opožděně ujímá po
vinností, které byly vždycky její, ale které oportunisticky přehlížela a zanedbávala.
Je jím černoch James Meredith, který ,dokázal, že
klade lidskou důstojnost výše než vlastní bezpečnost.
Jedna věc činí oxfordský případ znepokojivě od
lišný od předcházejících. Na rozdíl od nich v něm
totiž hrají důležitou roli studenti university, na
níž chce Meredith studovat.
Člověk dovede pochopit a vysvětlit i ty nejpo
šetilejší činy ulice, s níž si schopný agitátor může
hrát jako s nafouknutým balónem. Hůře je k po
chopení, propadnou-li davové psychose universitní
studenti, jejichž mozek má být cvičen k tomu, aby
byl používán, nikoliv zneužíván.
My z Československa máme o vysokoškolských stu
dentech zvláště vysoké mínění. To proto, že naše
university mají dlouhou tradici zápasu za svobodu,
ať už to bylo s Rakousko - Uherskem, nacismem
nebo komunismem.
Celkem přirozeně jsme se tedy domnívali, že je
tomu tak všude na světě. Universitní student, mys
leli jsme si, má mozek, aby věděl, co mu patří, a mla
dý, netrpělivý elán, aby se za to pral.
Situace na jiných vysokých učilištích na neštěstí
náš optimistický názor nepotvrzuje. Zatímco naši
studenti zápasili s komunismem, silná složka jejich
australských kolegů s ním sympatisuje. Zatímco
naše university chtěly být svobodné, část americ
kých universit chce být bílá.
Je to tím, že naši studenti byli lepší? Možná. Ale
vtírá se podezření, že netrpělivý studentský elán
někdy přehluší vychvalovaný studentský mozek a
žene universitní studenty proti proudu, bez ohledu
na to, plyne-li správným či nesprávným směrem.
Možná, že příliš generalisujeme, ale je možné, že
má studentské mládí téměř vždycky podvědomé
“trhání” bojovat proti stávajícímu řádu. To zna
mená, že v nesvobodě bojuje za svobodu a ve svo
bodě proti ní.
Australský případ nepotřebuje vysvětlení, protože
každý komunistický student usiluje, aniž by o tom
věděl, o výměnu svého svobodného učení za zglajchšaltované učení komunismu.
(Pokračování na straně 2)
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BEZ FANFÁR A REFLEKTORŮ HRDINOVÉ
(Pokračování se str. 1) žádají, aby se sešel s
Proti rozhovorům
Chruščovem,
kdykoliv
Kreml
zapíská.
De
GaulOdpůrci jednání se So
věty nevěří v žádnou e- le naproti tomu chce, aby
voluci komunismu. Vy se jednalo jenom tenkrát,
cházejí z těžko otřesitel- jsou-li vyhlídky na úného názoru, že se žádné spěch, a ty vlastně ne
dohodě se Sovětským jsou nikdy.
Kennedy sám má zřej
svazem nedá věřit, a že
je tedy, pošetilé o ni u- mě nechuť k velkým kon
silovat. Sovětská minu ferencím, ale není proti
lost ovšem toto jejich "privátnímu rozhovoru”
stanovisko silně potvr za zavřenými dveřmi.
zuje.
Pro zachování míru
Proti názoru lidí, kte považuje za mimořádně
ří tvrdí, že taková jedná důležité, aby Chruščov
ní nemohou škodit, když věděl nade vši pochyb
už ničemu nepřispějí, na nost, v kterých místech
mítají, že nerealisticky jsou Američani odhodlá
vzbuzené naděje přispí- ni vzdorovat i za cenu
vají k vytváření falešné ozbrojeného konfliktu.
ho pocitu bezpečí, který
"Soukromé” rozhovo
snižuje stav západní při
ry
s Chruščovem mohou
pravenosti.
Propagační
podle
jeho názoru takozisky z takových konfe
rencí pak podle nich rov
něž silně favorisují So
větský svaz.
Vůdčím
exponentem (Pokračování se str. 1.)
tohoto myšlení je alespoň
Po odborářích se dali
do určité míry francouz- slyšet studenti a učňové
ký president de Gaulle. v pražské Smetanově sí
Mezi Scyllou a
ni (viz str. 3). Aby cela
kampaň nabyla jisté for
Charibdou
my, . přispěchalo na po
President Kennedy, kte moc Kubě i předsednic
rý stojí někde uprostřed, tvo Svazu čs. výtvarných
se tak dostal do dvojího umělců:
ohně. Macmillan někdy
(a neutrálové vždycky) Kubánský formalismus

vému cíli nejlépe prospět.
Domnívá se také, že je
ochota k jednání se So
věty čas od času nutná k
získání přízně afrických
národů, o niž se uchází.
Kuba

a

Berlín

Dojde-li k očekávané
Chruščovově
návštěvě
New Yorku a z ní vyplý
vajících rozhovorů s Kennedym, dvě místa budou
postavena před zraky
světa — Berlín a Kuba.
Zdůraznění falešné po
dobnosti obou případů
bude totiž jistě hlavním
důvodem
Chruščovova
výletu. V OSN bude
chtít získat veřejné mí
nění pro své berlínské
stanovisko a za zavřený
mi dveřmi asi Kennedymu nabídne ústupky na

Kubě za ústupky v Ber
líně.
Úspěch jeho "osobní
akce” je však více než
pochybný. Ve Spojených
národech bude jeho bu
šení do stolu podivně
kontrastovat
s klidnou
reservovaností presidenta
Kennedyho, a nezdá se
pravděpodobné, že by
mu Američané přistou
pili na nějaké podstat
nější ústupky v Berlíně.
Pokud jde o možné
výsledky , aplikace vídeň
ské šablony na eventuel
ní schůzku v New Yorku
nebo Washingtonu by
nebyla moudrá.
Od vídeňského shledá
ní došlo k mnoha změ
nám. A nebyly to vždyc
ky změny příznivé Sovět
skému svazu.
-kw-

Z Kuby zpátky ni krok

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

"Čs: výtvarníci se plné
stavějí za prohlášení so
větské vlády o vojenské
pomoci Kubánské repub
lice v případě jejího ohrožení severoamerický
mi imperialisty a připo
jují svůj
rozhořčený
hlas ...”

-Naše rovyZE SVATEBNÍ SÍNĚ

Vypravili jsme se na prazvláštní exkurzi: po
svatebních síních národních výborů. Nu, bylo
to zábavné cestování. Nevím, jak kdo, ale i jako
nezkušená nevěsta bych se asi velmi durdila,
kdybych uzřela na dveřích svatební síně nápis,
nabádající, aby každý odložil veškeré vášně,
než sem vejde. Marně by na Kutnohorsku vy
světlovali, že ten nápis je historicky cenný z
doby, kdy se v místnosti scházela městská ra
da... Uznávám, že svatební síň bývá často
nevyužita a proto musí sloužit i jiným účelům.
Ale přesto by na jejích dveřích neměly být ná
pisy jako v jisté obci v Severočeském kraji.
Výrazná tabule totiž oznamovala všem přítom
ným, a tudíž i svatebčanům, že Zde se povolují
domácí porážky. Být ženichem, mám o důvod
víc v poslední chvíli utéci. Tím spíše, že na
hlavní stěně vítal snoubence vkusný nápis Splnil
jsi dodávku masa? Nemusí to být ani dotaz.
Visí-li nad hlavou ženicha a nevěsty ve chvíli
sňatku heslo: Dodávku vajec splníme!, zdá se
mi to, aniž bych chtěla podceňovat význam va
jec, příliš malý příslib do společného života . ..
Zemědělské noviny 15.9.1962

Snažíme se všemožně
pomoci svým kubánským
přátelům. Pokládáme to
za svou povinnost, pro
tože vidíme v Kubě krás
nou a hrdinnou zemi,
která si svými vlastními
pilami vybojovala svou
svobodu a skvělou bu
doucnost. Nepřipustíme,
aby takovou zemi někdo
v dnešní době beztrestně
urážel a napadal!”
Aby to bylo ještě ná
zornější, byla otevřena ve
výstavní síni Svazu čes
koslovenského průmyslu
výstava "Kuba ve foto
grafii”. Na slavnostním
zahájení mluvil kubánský
velvyslanec a otevřel ko
lekci "více než čtyř set
fotografií, která zahrnuje
období deseti let”.
Zlatým hřebem výsta
vy jsou bezpochyby "re
produkce snímků ilegál
ního tisku z období prv
ních bojů, které nám při
bližují hrdinství kubán
ského lidu”. .
Svornost a jednota
Hrdinné Kubě přispě
chal na pomoc spojenec
velice nehrdinný, který se
však rovněž rozhodl brá
nit "tento ostrov míru a
pokroku” — předsednic
tvo Československé stra
ny socialistické, které
tímto hrdinným činem
dokázalo, že i v zahranič
ní politice jsou všechny
politické strany Česko-

slovenska zcela zajedno.
Předsednictvo socialis
tické strany stojí totiž ta
ké "pevně spolu s naším
lidem na straně kubán
ského lidu”. Je dokonce
i připraveno učinit vše
v podpoře spravedlivé
věci. Lituje jenom, že
"imperialistické kruhy U
SA se bohužel stále ještě
nepoučily z pádných lek
cí, které jim historie udělila.”
Kubánská maškaráda
je další typickou propa
gační kampaní komunis
tické vlády. Potěšitelné
však je, že se právě v té
to době začínají objevo
vat v novinách vládní
polemiky s "hlasy reakce
a rozvratu”, v nichž
vládní novináři musí ob
hajovat účel a rozsah
"bratrské” pomoci komu
nistickým stranám za
ostalých zemí a neutralistickému světu.
Mírumilovný lid čes
koslovenský namísto vý
bojů a pevného obranné
ho postoje začal zrádně
reptat.
FEC/vm
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St..
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

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

TÁHNOU DO BOJE

(Pokračování se str. 1
Případ amerického Oxfordu už tak jasný není,
ale i on zapadá do našeho obrázku. Někdo může
namítnout, že studenti v Mississippi chtějí bílou, ne
nesvobodnou universitu. Jenomže taková “bílá” uni
versita není v určitém smyslu o nic svobodnější
než komunistická.
Komunisté vylučují ze svých vysokých učilišť li
di, kteří se nenarodili z proletářských rodičů a jejich
university už z toho důvodu nejsou svobodné.
“Bílé” university odmítají přijmout lidi, kteří se
nenarodili z bílých rodičů a ani ony tedy nejsou
úplně svobodné.
President Kennedy udělal, co musil. Poslal armá
du a federální policii a mocí vynutil přijetí černoš
ského studenta na universitu v Oxfordu ve státě
Mississippi. Dosáhl toho, co kdysi jeho předchůdce
Eisenhower v Little Rocku. Vytvořil precedent, který jednou pomůže k dosažení plné rovnoprávnosti
všech občanů Spojených států, tak jak ji, zatím ně
kdy jenom papírově, zaručuje americká ústava.
Zápas o tu rovnoprávnost však ani zdaleka neskon
čil. Dlouho bude nenásilně pokračovat v myslích
lidí, kteří se pořád ještě nedokázali zbavit ani těch
nej pošetilejších forem lidského primitivismu.
Pokud se našich “studentských hrdinů” týče, je
snad jenom jeden možný závěr. Hrdinové se nerodí
tím, že táhnou do boje. Rodí se ve chvíli, kdy táhnou
do boje za věc, která si zaslouží, aby se za ni bo
jovalo.
-kw-

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
2. poschodí

6 A Elizabeth St.
Melbourne - City
Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

ZE DNE NA DEN
30. 9. 2.000 amerických vo
jáků bylo posláno do mississippského města Oxfor
du k potlačení demonstra
cí proti zápisu černošské
ho studenta na tamní uni
versitu.
— Americká vláda žádala
SSSR, aby odvolala dva
diplomaty, kteří koupili
od amerického námořníka
tajné informace.
— Jemenská povstalecká
vláda vydala prohlášení,
ve kterém tvrdí, že dosta
la pomoc od Sovětského
svazu.
— Spojené státy uznaly
novou alžírskou vládu
Ben Belly.
1.10. Při rasových demon
stracích v Oxfordu byli
zastřeleni dva lidé.
— Při manifestaci na osla
vu třináctého výročí ko
munistického režimu v Pe
kingu opustil jugoslávský
chargé ď affaires čestnou
tribunu na protest proti
projevu maršála Čen-ji.
— Na západní Nové Gui
neji převzaly oficielně
kontrolu Spojené národy.
— V Jemenu se dostal do
rukou nového republikán
ského režimu princ Saif
Al-Islam Ismail, jeden z
vůdců armády, která po
choduje na hlavní město
Sanaa. Byl popraven.
2.10. Francouzská vláda
schválila de Gaulleův
plán, aby příští president
byl volen lidem.
— Nový jemenský režim
přerušil diplomatické sty

ky se Saudskou Arábií a
mluví se o možnosti vál
ky mezi těmito státy.
3.10. Americký kosmo
naut Schirra se vrátil z
úspěšné cesty družicí Sig
ma 7 šestkrát kolem svě
ta.
5.10. Francouzský parla
ment odhlasoval nedůvěru
vládě ministerského před
sedy Pompidou.
9. 10. Uganda se stala ne
závislou.
— Alžírsko bylo přijato za
člena Spojených národů.
10.10.
Generál
Čankajšek prohlásil, že komu
nistická Čína je zralá pro
invasi.
11.10. Před soudem v
Karlsruhe je sovětský
špion Bogdan Stašinskij,
který se přiznal k vraždě
spisovatele Lva Rebeta a
vůdce ukrajinského exilu
Stefana Bandery v Mni
chově v letech 1957 a
1959.
12.10. Indický ministerský
předseda Nehrú dal roz
kaz indické armádě, aby
vytlačila asi tisíc Čínských
vojáků ze severovýchodní
části Indie.
CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
5 1-7012
A. CHROMOVSKÝ
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ČESKOSLOVENSKO
— 24. září došlo v Praze
k havárii tramvaje na ro
hu Strossmayerova ná
městí (nyní Václava Ko
peckého) a Bělského třídy
(Dukelských hrdinů). Je
denáctka, sjíždějící Belcrediho třídou (Obránců
míru), narazila v plné jíz
dě na nárožní dům. Jedna
osoba byla usmrcena, osm
zraněno těžce, 33 lehce.
— Ústřední rada družstev
pořádala mezinárodní se
minář pro funkcionáře a
družstevníky z hospodář
sky nevyvinutých zemí.
Účastnilo se ho 51 dele
gátů z 26 zemí. Kromě
seminářů probíhají také
šestiměsíční kursy pro ze
mědělské pracovníky z Asie, Afriky a Latinské Ameriky. “Zemědělci” se
tam školí na státní čes
koslovenská stipendia.
— 22. září bylo předáno do
užívání vodní dílo Fláje
na okrese Most. Sestává se
z přehrady ve Fláji v
Krušných horách a elek
trárenské a vodárenské
části v Meziboří. Bude zá
sobovat vodou Severočes
ký uhelný revír. Kapaci
ta přehrady je prý tako
vá, že může zásobovat
čtvrt miliónu lidí, i kdyby
nebyl přítok vody po ce
lý rok. Stavbu postavili
pracovníci vodních staveb
ze Sezimova Ústí.
—V Pjongjangu v komu
nistické části Koreje byla
uvedena do provozu kabe
lovna elektrotechnického
kombinátu, postavená a
zařízená čs.. techniky. Na
slavnosti převzal jménem
čs. vlády děkovný dopis
a hedvábný prapor čs.
chargé ď affaires O. Durčák.
— Zemědělec Karel Merhaut z Berouna žaloval
pastevce z místního JZD
pro škodu, způsobenou na
jeho pozemku družstev
ním dobytkem. Žádal ná
hradu 4.500 Kčs. Soud ža
lobu zamítl, protože Merhaut odmítá vyměnit po
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zemek za jiný, který by
umožnil zcelení družstev
ních pastvin.
— Nakladatelství Čs. spi
sovatel vyhlásilo ke Dni
čs. tisku literární ceny.
Poctěni byli František
Hrubín za báseň “Roman
ce pro křídlovku”, Adolf
Branald za knihu “Ztráty
a nálezy”, Karel Michal
za “Bubáky pro všední
den”, Miroslav Grygar za
studii “Umění reportáže”,
A. Jelínek za monografii
o Vítězslavu Nezvalovi.
— 20. září se sešla v budo
vě Národního shromáždě
ní ustavující schůze Čs.
výboru solidarity s náro
dy Afriky a Asie. Sešla se
“z iniciativy společenských
organizací”. Je to nová
krycí organizace pro šíře
ní rozkladu v zaostalých
zemích. Tajemnice ústřed
ního výboru Národní fron
ty L. Kleňhová - Besserová měla zahajovací pro
jev a byla také zvolena
předsedkyní nového vý
boru.
— Rudé právo oznámilo
20. září: “Antonín Novot
ný zaslal u příležitosti ná
stupu nového krále na
trůn Mutavakilijského krá
lovství jemenského blaho
přejný telegram Sajfu ul- Islámu
Mohammedu
Badrovi. Zároveň poslal
kondolenční telegram k úmrtí dřívějšího krále Ahmeda ben Jahja Mohammeda Hamida ud-Dina.”
— Vídeňský časopis Arbeiter - Zeitung referuje
na podkladě zprávy ČTK,
že v Praze bylo konečně
zřízeno lešení, které má
sloužit ke zbourání Sta
linova pomníku na Let
ně. Podobnou zprávu otiskl kodaňský list Politiken na podkladě referátu
cizince, který opouštěl ČSSR 18. září. Tento infor
mátor dokonce tvrdil, že
tehdy už byla odstraněna
Stalinova hlava.
— Na zasedání výkonného
výboru Rady vzájemné

hospodářské pomoci odle
těli do Moskvy stálý před
stavitel ČSSR a místo
předseda vlády inž. O. Šimůnek, ministr zeměděl
ství Vratislav Krutina a
předseda stálé komise pro
strojírenství RVHP a čs.
ministr všeobecného stro
jírenství Karel Poláček.
— Antonín Novotný jme
noval československým vy
slancem v Laoském krá
lovství Zdeňka Hradce.
—Ve Smetanově síni
pražského Obecního domu
se konala manifestace mlá-deže pro pomoc Kubě.
Hlavním řečníkem byl
“rektor University 17. li
stopadu’” prof. dr. Jaro
slav Martinic. Shromáž
dění
nakomandovaných
“ze závodů a škol” pozdra
vil kubánský vyslanec v
ČSSR dr. Raúl Roa Kouri.
Na manifestaci pronesl
mezi jinými cizokrajnými
řečníky svůj “diskusní pří
spěvek” také Jaroslav
Uhlář, člen brigády so
cialistické práce ze zá
vodu
ČKD - přístroje.
Resoluce československé
mládeže: “Slavnostně pro
hlašujeme, že stojíme pev
ně po vašem boku a nikdy
nedopustíme, abyste ve
svém boji zůstali osamo
ceni.”
— V Humenném se konal
proces s funkcionáři okresního národního výbo
ru, kteří “zneužívali funk
cí k vlastnímu obohacení”.
Z procesu je zřejmé, že
si obžalovaní vzájemně
vystavovali potvrzení a
povolení ke šmelině a
stavbě rodinných domků.
Souzení a rozsudky: ta
jemník ONV Július Andráš dostal 3 roky, před
seda ONV J. Prokipčák 2
roky, místopředseda ONV
Vladimír Dronin 2 roky
vedoucí výstavby Tibor
Tornyos rok, úředník or
ganizačního výboru Mi
chal Gorol rok.
FEC/NZ/Hd

Dluhy v dodávkách zemědělských výrobků vzrůstají

REKORDNÍ ŽEŇ - TRVÁNÍM

K 10. září chybělo zemědělským závodům na časový plán více než
18.000 tun vepřového masa, 218 miliónů litrů mléka a 180 miliónů vajec.
Přitom však jsme měli, a stále ještě máme, dostatek výrobních možností,
abychom zabránili dluhu na závěr roku... Ve žňovém údobí se v mnoha
zemědělských závodech na živočišnou výrobu zapomíná. Připočteme-li k
tomu ještě nedůsledně a nedostatečné zásobování kravínů krmivem, je
mnohde výsledek nákupu mléka velmi hubený. Kde je krmivo a péče, je
i mléko, kde chybí, tam krávy nedojí. Proto také dluh v nákupu mléka
stále vzrůstá. Mít 180 miliónů vajec nebo je vyškrtnout z požadavku záso
bování a průmyslové výroby není jen snadnou záležitostí. Ve státním plánu
s nimi počítáme a ničím je nemůžeme nahradit. Je tedy jen jedna cesta
— bezprostřední uplatňování všech opatření, která povedou k vyrovnání
dluhu v nákupu vajec.
Zemědělské noviny, 15. září 1962
Zemědělské
noviny není jenom počasí, které diny: kukuřice, brambo
rozhodly, že manko v ná bylo sklizni nepříznivé, ry a co nevidět také
kupu vajec musí být ale i nedostatek škole cukrovka.”
dohnáno "zaváděním no ných pracovníků a laxní
Jak jsou v Českoslo
vé technologie v chovu organizace práce.
vensku zemědělci daleko
nosnic ...”
Rozsah selhání
za plánem, dosvědčuje na
Zemědělské dilemna
O rozsahu organizač jiném místě znovu Rudé
Tento problém, který ního selhání nás pak nej právo:
"...Je zapotřebí ve
tak lehce Zemědělské no lépe informuje pisatel v
dne
v noci orat, aby byly
viny vyřešily, je však Rudém právu z 19. září
včas zasety ozimé obilo
hračkou ve srovnání s tr., který napsal:
dilemnatem, před kterým
"Prvou polovinu září viny a směsky. Jak je to
stála celá zemědělská vý již máme za sebou. naléhavé, ukáže nám
roba v měsíci září.
Avšak na polích nebylo srovnání: z úkolu 300.000
hektarů ozimých pícnin
Zjistilo se totiž, že zdaleka vykonáno všech
je zaseto něco kolem 25
zdlouhavý průběh letoš no, co vyžaduje agrotisíc hektarů.”
ních žní v mnoha přípa technika.
Letošní rekordně dlou
Stále
ještě
zůstává
asi
dech koliduje se zaháje
hé
žně nevěstí nic do
110.000
hektarů
nesklize

ním podzimních prací,
čímž už je ohrožována ného obilí, u kterého v brého pro spotřebitele.
této době již vznikají vel Je přirozené, že lidé za
sklizeň příštího roku.
ké
ztráty na zrnu i na čínají veřejně reptat.
Zemědělské noviny ze
Pražský rozhlas vysílal
slámě.
16. září uvádějí typický
nedávno úvahu o tom,
Proto
bude
třeba,
aby
příklad z jižních Čech:
ve všech krajích, kromě jak se stížnosti začínají
"V Jihočeském kraji v Západoslovenského, se v vyskytovat přímo na stra
poslední době vážně za následujících dnech u- nických schůzích:
ostává seťová orba. Po rychleně ukončila skli
Jen o jídle . ..
dle harmonogramu mělo zeň zbývajícího obilí . .
". . .pak jsme si vzpom
být do 10. září naoráno
Pod ozimy je naorák ozimům přes 60.000 na necelá třetina ploch něli na to, co říkaly sou
hektarů půdy, ve skuteč a žito je zaseto na 6 družky na schůzi, ze kte
nosti však bylo připrave procentech
plánované ré jsme se zrovna vra
no necelých 19-000 hek plochy. Ani tempo skli celi.
Říkaly, že musily stát
tarů.”
zně brambor a silážní
PŘEDPLATNÉ?
Z článku vysvítá, že to kukuřice není uspokoji frontu na vajíčka a že
je někdy ani nedostaly,
vé. V řadě zeměděl
protože šly z práce až od
ských závodů se hro
poledne . . . Zrovna tak
madí práce a organizá
to bylo někdy s masem
toři polních prací ne
nebo někdy zase s olejem
dost pružně hledají ces
V době, kdy byl Borisův případ nejvíce za
nebo cibulí.
ty,
jak toto zpoždění vy
motaný, začali jsme se o něj zajímat. Přijeli
Mluvily taky o tom,
rovnat.”
jsme do Prostějova na schůzi závodního výboru
že něčeho není opravdu
Podzimní úkoly
ROH. Zde se všichni členové výboru vyjadřo
nikdy dost. O ničem ji
vali k Borisovým vlastnostem. Vedoucí práde
O dva dni před tím ném ty soudružky nemlulen soudruh Zbořil připomněl některé jeho pra
volalo Rudé právo na vily. Šlo tedy v oné čás
covní a osobní nedostatky — najednou začaly
zemědělce:
ti schůze, kde byla řeč
padat výtky na Borisovu hlavu. Všichni si rá
"Sklidit obilí z po o životní úrovni, jen o
zem uvědomili, že by se při výběru na vysoké
sledních hektarů i slá jídlo . . .”
školy mělo daleko odpovědněji postupovat. A
A reportér pražského
mu po kombajnech a
tak konečné rozhodnutí znělo: "Boris si ještě
naplno nastoupit do rozhlasu uklidňoval ne
rok počká, než se mu studium doporučí. Za tu
podzimních prací - to vrlé posluchače:
dobu ať dokáže, že si naši důvěru zaslouží. .."
je nejnaléhavější úkol
"Hlad nemá nikdo.
Jenže uběhlo dalších 14 dní a na další schů
současných dnů naší ves Může k večeři spořádat
zi se rozhodnutí změnilo — Boris může studo
nice! Vždyť po rychlé mísu nemaštěných bram
vat, ale bude po celou dobu sledován, zda si
sklizni už volají další plo- bor a je také nasycen.”
vzal kritická slova k srdci. Zjistilo se, že zápis
ze schůze závodního výboru ROH o zamíta
DAIRY PRODUCTS PTY. LTD.
vém posudku byl neúplný a navíc, že soudruh
720 Heidelberg Rd., Alphington.
te.l 492 752
Zbořil říkal v posudcích pro právnickou fa
kultu o svém svěřenci něco zcela opačného .. .”
Mléčné výrobky jako doma
A toto jsou potíže, které má puncovaný syn
Plnotučné sýry * Tvaroh * Tvaroh z odstř. mléka
proletáře, stoprocentně prověřený a proletářPodmáslí * Kyselá smetana * Jogurt
ského studia stoprocentně schopný. Co teprve
K dostání ve všech potravinářských obchodech
ti ostatní, nadaní...
a delikatesech

Právo studovat práva
Mladá fronta z 21. září pranýřovala jeden z
případů, které dosvědčují "svobodu studijní” v
socialistickém světě. Případ nastávajícího stu
denta Borise Pludka stojí za zaznamenání:

"Boris Pludek pracoval jako ekonom provo
zu v prádelně v Komunálních službách města
Prostějova a rozhodl se, že vystuduje právnic
kou fakultu. Avšak podnikový ředitel by ho
býval viděl raději studovat na Vysoké škole
ekonomické. Pro právníka nemá totiž v podni
ku místo. "Měl by přece jenom studovat tu
ekonomickou — nebo vůbec nic”, přišla za ře
ditelem soudruhem Komínkem soudružka Ma
rečková, která odpovídá v podniku za výchovu
kádrů. Oba přednesli tento názor na zasedání
závodního výboru ROH, kde studium soudru
hu Pludkovi jednoduše nedoporučili.

Termín k odevzdání přihlášky na fakultu
se blížil. Boris tedy přišel s jiným návrhem.
Oznámil vedení, že nebude od podniku žádat
studijní výhody, jen bude-li moci studovat prá
va. Podařilo se mu. Přihlášku podepsal jak ře
ditel, tak závodní výbor ROH a Boris byl na
školu přijat.

KEREN
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Interview s paní Betkou Papánkovou

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

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Stalí.
MATRAVILLE, NSWVolejte večer FJ 7372

AFORISMY A FÓRISMY II.
— Výsledkem hospodářství řízeného bývá hospodář
ství zřízené.
—Jak je snadné milovat vlast a jak je nesnadné
milovat krajany!
— Misionáře posíláme k domorodcům proto, aby
chom jim usnadnili cestu do nebe a rozmluvili cestu
k nám.
— Vykřičník je dialektické spojení tečky s její ideo
logickou nadstavbou.
— Žena nesvedená je určitě nějak nezvedená.
— Socialistická syntéza sovětského člověka je zosob
něna Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým.
— Byl tak zbožný, že se vyzpovídal i z toho, že požá
dal manželku bližního svého, aby mu přišila knoflík.
— Američtí republikáni a demokraté tvoří ideální
národní frontu. Demokraté brzdí rozvoj republikán
ské demokracie a republikáni demokratický republikanism.
— V dávných dobách útisku toužil český básník, aby
mohl jít bez hanby pražskou ulicí. Jsme už skrom
nější: jít bez hanby ulicí - kteroukoli ulicí.
— Manželské štěstí udržuje klika, ale přijde na to,
od čího bytu.
— Kdybychom připustili, že časové problémy nej
lépe řeší čas, jak bychom řešili problémy rasové?
— Copak doba není tak zlá, horší jsou poměry.
— S Amerikou dejte pokoj. Já jsem pro opravdový
pokrok. Ještě tak bych jel na Tahiti, ale tam už to
taky není, jak to bývalo..
— Jaký je rozdíl mezi pohanstvím a křesťanstvím,
když obé trpí, aby byly u oltáře přinášeny ty nej
těžší lidské oběti?
— Komunismus bude vyřízen, až, hrůza vystřídá
strach.
— Já vám věřím, pane. Ale věřil bych vám ještě
víc, kdybyste vy tak zuřivě nevěřil tomu, co říkáte.
— Pocit kolektivní viny lze vychutnat nejlépe, když
je manžel na obchodní cestě v zámoří.
— Ať exulant nebo emigrant, jsi odsouzen trpět:
buď na celnici nebo na duchu.
— Demokracie je nejpraktičtější politická filosofie, jíž
vděčíme za vše, vyjma za demokraty.
— Čím to je, že věta oznamovací “Není dobře člo
věku samotnému” je v životě pronášena buďto s
vykřičníkem nebo s otazníkem?
— Vypadala jako ztělesnění jeho ideálů: na tváři
lehký smích a v srdci desatero porušených přikázání.
— Česko-slovenský poměr by byl značně utužen, kdy
by byla založena samostatná Morava.
— Kdykoli se ocitnu mezi vlastenčícími krajany,
vím, jak by se cítila paličova dcera na hasičském
bále.
jun

O dorozuměni mezi ženami
Paní Betka Papánková, manželka bývalého československého velvyslance
u Spojených národů dr. Jána Papánka, přijela do Melbourne na meziná
rodní kongres Světové společnosti venkovských žen, který probíhal v uply
nulých 14 dnech. Přijela jako delegátka amerického Výboru dopisovatelek,
za kterýmžto jménem se skrývá vlivná a účinná organisace méně než dva
ceti Američanek, která se snaží o sblížení žen na celém světě. Paní Papán
ková definovala úlohy této organisace takto: "Je to malá organisace, která
se snaží zvětšit účast žen na veřejném životě — v dobrovolné a profesionální
práci ve výchově, zdravotnictví, sociální péči, veřejné správě i žurnalistice.
Naše organisace se snaží o výměnu myšlenek, informací a zkušeností a snaží
se vybudovat dorozumění a osobní vztahy mezi jednotlivými "dopisova
telkami”. Výbor dopisovatelek má sídlo v New Yorku a spolupracuje s
organisacemi jako jsou Mezinárodní spolek žen, Mezinárodní výbor skau
tek, s komisemi Spojených národů jako např. s komisí pro práva žen,
UNESCem, s regionálními svazy jako např. Federací spolků asijských žen,
při některých příležitostech i s americkým ministerstvem zahraničí a s
Americkou informační službou”.
V Melbourne, kde pro
nesla na kongresu před
nášku o "Úkolech ame
rických žen v našem mě
nícím se světě”, jsme po
ložili paní Papánkové ně
kolik otázek, z nichž uveřejňujeme tyto:
Můžete nám něco ří
ci o vaší americké orga
nizaci, o jejích cílech a
dosavadní práci?
Náš. Výbor dopisova
telek vznikl před deseti
lety. Od roku 1956 po
řádá každoročně seminá
ře, na které zve dopiso
vatelky z celého světa.
Každý seminář má jedno
tící téma: jednou je to
otázka odpovědnosti, kte
rou nám ukládá svobo
da, podruhé třeba techni
ka vedení sociálních po
raden. K diskusím se řadí
návštěvy ve vědeckých a
sociálních ústavech.
Kromě seminářů máme
ještě v New Yorku na
starosti skupiny ženských
návštěvníků ze zámoří,
které přicházejí do Spo
jených států jako hosté
vlády nebo soukromých
organizací.
Členky Výboru dopiso
vatelek také pořádají
přednášky nebo se účastní sjezdů, kde hlásají a
praktikují metody demo
kratické diskuse.
Čím dále tím častěji
od nás žádají ženské or
ganizace ve svobodném
světě, abychom jim po
slaly zkušené organizátorky.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
KTEROU POŘÁDÁ NA UKONČENÍ SEZÓNY
v sobotu dne 10. listopadu 1962
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
Začátek v 8.30
— Konec v 1.30
LIKÉROVÁ LICENCE
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ:
94 6635 (Pick) — WB 3803 (Pekárek) — MX 3855 (Maciboba)

Naše činnost je ovšem
omezena otázkou financí.
Výbor dopisovatelek je
závislý na darech jednot
livců a některých nadací.

způsobovali
komunisté
nepokoje zvlášť na uni
versitě. Je velká neza
městnanost a chudoba v
celé Jižní Americe. So
Vracíte se z Melbour ciální rozdíly jsou děsivé.
ne do New Yorku?
V Kolumbii mi tamní
Z Melbourne pojedu ženy vyprávěly o komu
do Indie a Pakistanu s nistech, kteří tam přes
krátkou
zastávkou
v pohraniční hory pašují
zbraně. V některých ze
Bangkoku.
mích Jižní Ameriky se
Oč se budete nejvíc za teprve teď studenti za
jímat v Asii?
čínají organizovat v pro
sva
Mým úkolem je vidět tikomunistických
práci žen - to znamená zech. V Brazílii byla
vidět školy, nemocnice největší starostí inflace.
atd., ale také obnovit sty Všude byla prostě citel
ky s "dopisovatelkami’ a ná a viditelná hospodář
navázat styky nové. Sa ská a politická nejistota.
mozřejmě že bych chtěla
Domníváte se, že má
poznat z Asie co nejvíc. Kennedyho "Spojenectví
Byla jste nedávno na pokroku” v Jižní Ameri
zájezdu v Jižní Americe. ce naději na úspěch?
Jaké byly vaše poznatky?
"Spojenectví pokroku”

ce byla, viditelných vý
sledků.
Jihoamerické
vlády ještě nepodaly kon
krétní plány, jak se vy
pořádat s hrozivou situa
cí, ale všude mi bylo ře
čeno, že by bylo nejlé
pe, kdyby Američané ne
dávali peníze do rukou
místních vládců, ale aby
sami dohlíželi na jednot
livé projekty.

Úspěch "Spojenectví
pokroku” bude záležet na
jednotlivcích a na jed
notlivých projektech. Je
ještě příliš brzo předví
dat, ale je třeba začít s
nejpotřebnějšími pracemi
co nejdříve.
Má otázka Kuby ně
jaký zřejmý vliv na ame
rický veřejný život?
Problém kubánský dě
lá americké vládě velké
starosti. Postoj ke Castrovi je kritizován z obou
stran a je stále ještě vel
mi živá rozhořčená de
bata o zákroku proti vy
budování sovětské báze
na Kubě.
Na svých cestách jste
se snad už setkala s vý
sledky práce amerického
"Mírového sboru”. Jaký
je váš dojem?

Např. v Kolumbii jsem
slyšela jenom chvalozpě
vy. Žádali hned o dal
ších 60 Američanů, kte
ří by pokračovali v práci
Všude se jevila velká ještě nemělo před rokem, prvních amerických do
nejistota. Ve Venezuele když jsem v Jižní Ameri- brovolníků. (Pok. str. 7)

Stagnace československé prózy

Vyčkávací literatura
Slovenský spisovatel Pavol Števček se zamyslil v srpnovém čísle lite
rárního měsíčníku Plamen nad trapnou stagnací československé prózy. V
sedmistránkové studii přemýšlí autor nad tím, proč se v Československu
zastavil růst literárních ambicí a proč autoři bud’ mlčí nebo píší tzv. od
dechová díla.
Hlavní důvod, proč se se zbytky schematismu a koslovensku vzniknout žád
tak děje, je podle Števče- dogmatismu.
né větší dílo, protože ma
ka v tom, že mravnost li
Tak si to naivně před jí svázané ruce. Števček
teratury byla v minulosti stavuje Pavol Števček, ale to správně vyjadřuje:
u nás poškozena tím, že je jisté, že to nebude tak “Máme nová jména a no
převládl schematismus a lehko proveditelné.
vé talenty — nemáme no
dogmatismus, který je jen
Nad československou li vou literaturu!”
pozvolna od roku 1956 od teraturou má železnou
Příznačná je také auto
straňován.
moc nenapravitelný stali- rova sarkastická poznám
Podle Pavla Števčeka nista, obchodní akademik ka, že se vlastně neví, co
dnešní znaky literárního Ladislav Štoll. Je to zavilý je to socialistický život,
hodnocení jsou: improvi komunista, upsaný krví a jaké je jeho vnitřní du
zace, vyčkávání a nucení duší socialistickému rea chovní bohatství, rozvrst
lismu.
se do diskusi.
vení atd. Rodí se prý no
Pavol Števček také pro Otázka je: najdou čes vá tendence a proudy a
zrazuje, že “kádroví re koslovenští spisovatelé na bude prý třeba, podle Pav
ferenti měli na lidi v mi příštím celostátním sjezdu la Števčeka, poskytnout
nulých dobách větší vliv spisovatelů, který se bude novou kritickou, společen
než literatura”. Na Slo konat na jaře příštího ro skou a kulturně politickou
vensku se “úniková lite ku, dost odvahy, aby ven podporu.
ratura projevila např. já- tilovali tyto otázky? Na
Studie Pavla Števčeka
nošíkováním na téma po jdou se alespoň muži, kte a její dvojsmyslné závěry
vstání a vznikly i jiné es ří se postaví za vybojová dávají náměty k přemýš
tetické rozpaky”.
ní menších svobod, na kte lení. Doufejme, že k ta
Závěry, které má Pavol rých bude lze stavět svo kovému zamyšlení mezi
československými spisova
Števček: má-li se zlepšit body větší?
Je jasné, že za dnešních teli dojde brzo.
situace v československé
M. Zvára, USA
próze, musí se skoncovat podmínek nemůže v Čes-
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Záběry ze "socialistické školy”

Hned bych toho kantoření nechala
"Četl jsem, Jano, tvůj smutný dopis: Hned bych toho kantoření nechala,
nechala bych to v tu chvíli...", napsal v měsíčníku Plamen Lubomír Nový,
který podrobil "socialistickou školu” nezvykle upřímné a zničující kritice.
Učitelka Jana není ve svých citech sama. "Absolventi filosofických fakult
často učí s nižším platem na nižším stupni, než pro který mají aprobaci.
Jdou do pohraničí, daleko od hlavních center. Nemají téměř žádný čas pro
samostatnou odbornou práci. Na škole je shon. . .", svědčí Lubomír Nový.
Na škole je shon a panuje v ní přetvářka a faleš. I o tom píše autor:
"Učitelé např. soustavně studují marxismus. To je v pořádku. Učení,
které dává myšlenkám a činům křídla, změnilo se však pro některé z nich
v nepříjemný balvan. V tísnivé zkouškové atmosféře, spjaté se závěrem
studia, stávají se učitelé žáčky: nakukují pod lavicí do konspektů, mají
trému a horlivě se hlásí o slovo, aby se ukázali. Revoluční marxismus změ
nil se tu v suchotinu ...”

Učitelé tedy šidí žac
tvo i představené. Jak to
učení vypadá? Takto:
"Ideové využití hodi
ny přece nespočívá v
mluvení o marxismu.
Žádné plány a písemné
přípravy nemohou na
hradit vnitřní přesvědče
ní učitele a nevypěstují
v něm cit pro to, kdy a
jak s žáky o ideových otázkách mluvit.

Místo problému podá
váme předčasné závěry,
místo náznaku hotové
pravdy, místo diskuse - zdvižený prst, místo
emocionálního účinku _ anatomické praktikum.
Osobní postoj a zaujetí
učitele je ovšem nejdů
ležitější . . .”
Jenomže učitel je vy
staven špiclování a ná
jezdům z řad svých ko
legů. Lubomír Nový vy
stihl typ učitele - šplhou
na a učitele - špicla je
diným výstižným jmé
nem: Koniáš:

"Nepálí knihy. Nenosí
černou kutnu. Je dokon
ce ateista. A přesto mu
žáci říkají - Koniáš. Má
malá, neklidná očka, pro
studoval marxismus a zná
mezinárodní situaci. Jeho diskusní příspěvek na
schůzích je vždy nepo
stradatelný bod progra
mu.
Každé návštěvě "sho
ra” je milým společníkem
a druhým stínem. A žá
kům hodně a zásadně vy
kládá o socialismu, "ideo
vě” využívá každé vy
učovací hodiny.”
Podstatou žaloby Lu
bomíra Nového na "so
cialistickou školu” je její
neživotnost a čítankovost:
"Škola zůstává školou
a vždy ponese do jisté
míry pečeť čítankovosti.
Škola chce něčemu na
učit. Velké historické události a postavy se mě
ní v "probíranou látku”.
I let majora Gagarina,
který nás jako současníky
tolik vzrušil, stane se u

JEDEME POD ŠIRÁK
Miloslav
Švandrlík
V sobotu odpoledne jsme se sešli. A hned musím
říci, že mě Franta s Jindrou natáhli. Při prvním
pohledu na ně jsem zjistil, že u sebe mají spíš sklá
dací bakelitový holubník nebo paroloď, než stan s
gumovou matračkou. “Jedeme pod širák”, vysvětlil
mi Franta. “Pořádný lidi jinak nejezděj-” A tak
jsme se hnulí směrem k michelskému nádraží. Je
nomže si teď nejsem jist, jestli vám to vypravuju
dost plasticky. Tedy: všichni jsme byli oděni tak, že
z toho počestné občany div netrefila pepka. Franta
měl na sobě osmdesát šest cvoků, Jindra devadesát
sedm a já dokonce sto deset. A protože se všechny
ty cvoky nádherně blejskaly, tak si myslím, že ten
krát nebylo úplně zataženo, ale spíš tak polojasno,
na obloze svítil punťa, a ptáci nezpívali, protože
neznám ptáka, který by vydržel v okolí michelské
plynárny.
Na nádraží byly miliardy lidí a všichni hodlali
podniknout výlet na Sázavu. Já proti lidem nic ne
mám, ale když jsem si uvědomil, že se každý z nich
bude snažit vecpat do vagónu, začal mi colt u pasu
nápadně těžknout. Avšak ovládl jsem se. Krátce
na to přifrčel vlak a nastala bitva o místa. Vrhli
jsme se vpřed a díky dobré fyzické kondici jsme
urvali sice místa podřadná, ale přece jenom k se
zení. Záhy nebylo ve voze k hnutí. My jsme si lebedili na lavici, ale ti, kteří nebyli dost rychlí a
průbojní, se teď tísnili v uličkách, šlapali si po
nohou a nadávali si.
“Kopete mě do holeně, vy nemehlo!” — “Když
se vám to nelíbí, jezděte na čundr taxíkem!” — “Nerýpejte mě do podbříšku, nebo s vámi vyběhnu!” —
— “To bych rád věděl kudy!” — “Lidi, já mám

"Skleníková a archívní
"komunistická” výchova
jen systematicky připra
vuje zklamání mladého
člověka při prvním ná
razu životní reality a již
na střední škole vede k
tomu, že se žáci snaží
překlenout mezeru mezi
školskými pravdami a opačnými zkušenostmi z
rodiny a blízkého okolí a
třeba i z nesprávně pro
váděné výrobní práce čebnicovým údajem a - pomocí fráze.
jednou dostane nějaký
Objevují a obdivují
žák pětku za to, že si jej Ameriku i "ameriky” a
neosvojil.”
v písemkách hřímají pro
Dnešní žactvo je pak ti kapitalismu, kolonialis
vystaveno organizované mu a válečným paličům.”
mu padělání historie pod
Nová socialistická mlá
heslem "dříve a dnes”:
dež potom vypadá podle

"V dobré snaze zaplnit
mezeru, kterou mají mla
dí ve zkušenostech, po
užíváme naprosto ne
správně metody "dříve a
dnes”. Neustále přesvěd
čujeme mladé lidi o tom,
jak se dříve lidé měli
špatně a jak dobře se ma
jí dnes, co bylo za kapi
talismu a jaké vymože
nosti jim dnes spadly do
klína.
Srovnání je jistě pouč
né a důležité. Má však
své meze, které často opomíjíme, a ohlížíme se
pak dozadu jako Lotova
žena.”
Výsledky této metody
jsou lehko spočítatelné,
a Lubomír Nový je líčí
otevřeně:

autora takto:

"Vedeme žáky ke spo
lečenské aktivitě. Žák 9.
třídy nám však najednou
stařecky napíše: "Prošel
jsem již řadou funkcí ja
ko praporečník, kronikář
a člen oddílové rady.”

Co žák - to je referent.
Referent pro hygienu,
kulturní referent, refe
rent politickovýchovný,
nástěnkový, referent pro
všeobecně vzdělávací prá
ci, pro spoření, pro bri
gády, pro sběr, referent
tiskový, sportovní, pro
družbu, pro houbu, pro
křídu, pro nošení názor
ných pomůcek. . . .”

JARNÍ RYTMY
Jaroslav Seifert

Když spadla s čela kadeř nezbedná,
smutno mi pojedou bylo.
Já jsem tě, jaro, volal od ledna,
kde ses tak opozdilo?
Když člověk stárne a když nad spánky
zasvítí stříbrně šedá,
říkáš si něžně: Bože, sasanky,
sasanky bílé, ach, běda!
Když člověk stárne, sčítá na prstech
zimy i podzimy, vesny.
Co je to život? Pláč a shon a spěch,
čas je tak studeně přesný.
Dost! Tohle přec není jásavý zpěv
k poctě té kráse a kvítí!
Dokud nám neprší na rakev,
hezky je na světě býti.

Již voní země a já v souzvuku
zabzučel jsem si s včelou:
Chtěl jsem tě políbit jen na ruku
a já tě zlíbal celou.
Když spadla s čela kadeř nezbedná,
tu jsem si nevěděl rady.
Já jsem tě, jaro, volal od ledna,
konečně jsi už tady.

leze z učebny a začne če
lit obávanému "praktic
kému životu”. Někdy ani
to není potřebí, jako
když se přímo v učebně
odehraje velice názorná
a poučná příhoda, kte
rá asi nejvýstižněji shrnu
je ' poměr "dospělých”
Není divu, že žactvo soudruhů ke vzdělání.
dostane šok, jakmile vy- Slova pedagoga Nového:

nohu nadranc!” — “Já nemůžu dýchat!” — “Kdo
vás k tomu nutí?” — “Tohle je nějaká rekreace?
V takové Americe...” — “člověče, nemluvte o Ame
rice! Vy s tím ksichtem jste se nemoh’ dostat dál
než do Pelhřimova!”
Poznal jsem, že jsme národ nesvorný, ale dělalo
mi to docela dobře. Frantovi a Jindrovi taky. Je
dinou stinnou stránkou jízdy byla tlustá, asi čtyři
cetiletá ženská v kraťasech a s batohem, ve kterém
by mohlo docela klidně být sloní mládě. Ta ženská
totiž stála přede mnou, nevraživě na mne zírala
a opírala se o mne koleny. Chvíli jsem to vydržel,
ale potom jsem nenuceně vstal a pustil ji sednout.
“Koukej na Beďara!”, povídá Franta. “To je džentl
men jako vystřižený ze společenský literatury!”
To mě namíchlo. “Až budeš mít sto padesát kilo
živý váhy, taky budeš rád, až tě někdo pustí sed
nout!”, procedil jsem mezi zuby. Ale sotva jsem to
docedil, vymrštila se ta plnotučná ženská ze se
dadla, jako by ji uštknul škorpión. “Kdo má sto
padesát kilo, vy sprosťáku?”, zaječela tak bezvadně,
že se strojvůdce podíval na kotel, kudy mu utíká
pára. “Ta dnešní mládež - to je smečka nevycválaných hulvátů!” — “Taky dobrý”, povídá Jindra.
“Mám dojem, parde, že tvoje místo je opět volné.”
A bylo .. .
*
*
*
Neříkám, že nemám rád dvanáctku. Spíš jo, než
ne. Ale tvrdnout u piva, když se lidi válej’ u vody,
to mě dost nebavilo. To jsem se mohl posadit U Sojků nebo U tygra a bylo to! Jim a Ferry se bavili vý
borně. Po třetím půllitru začali být sentimentální
a zpívali:
“Plakala noc, plakala nad námi,
pláče i bílý měsíc mezi hvězdami.
Když pláče noc, i já si zapláči.
Kdo mé smutné oči jednou zatlačí?”

"Údržbář chodí po tří
dě, spravuje zástrčku,
sádruje, jako by se ve
třídě nevyučovalo. “Pro
sím vás, jak to bude
dlouho ještě trvat?”
Údržbář se podiví:
"Vás to ruší? Ale jen je
nechte, paní učitelko,
stejně všichni půjdou do
jézédé!”

Po páté dvanáctce brečel Jim jako želva, zatímco
Ferry dostal bojovnou náladu.
“Vsaď se, že támhle tomu Bohouškovi vypiju pivo”
řekl Jimovi a ukázal ke stolu na druhé straně lo
kálu. Seděl tam brýlatý blondýn s ještě brýlatější
brunetou. Jim neříkal nic, pouze z očí mu kanuly
slzy a z hrdla se mu drala píseň o malé sladké Ma
rianě. Ferry se bojovně zvedl a jistým krokem vy
razil k oběma obrýlencům. Přistoupil ke stolu, ne
nuceně sebral blondýnovi pivo a naráz ho vypil.
Blondýn se usmál, řekl brunetě “pardon” a pak
už jsme viděli Ferryho poletovat vzduchem jako
vodní vážku. Lišil se od ní pouze v tom, že při tom
naříkal jako druhý týden v hladomorně. Když ko
nečně dopadl na zem, sklonil se blondýn nad ním
a řekl takovým zvláštním sametovým hlasem: “Máte-li, mladý muži, zájem o některé chvaty, obraťte
se na judistický oddíl Spartaku Praha Sokolovo”,
a poručil si další pivo, které tentokrát vypil sám.
Ferry se odplížil zpátky k našemu stolu a začal
kout pikle. “Když si ho vypůjčíme tři, nebude moct
nic dělat!” — “Tobě bylo u toho stropu nějak moc
dobře”, ušklíbl se Jim, “ale já svou kůži riskovat
nebudu! Kromě toho není mým zvykem napadat ně
koho v tak časných hodinách!” A počal si broukat:
“Chlupaté knedlíky,
ty já děsně rád!”
“A ty, Bille”, obrátil se na mne Ferry. — “Víš,
co je to bejt realista?”, zeptal jsem se ho.
“Jste zkrátka oba mizerní zbabělí kojoti”, ulevil
si pijan cizích piv, ale v hlasu bylo méně nenávisti,
než se dalo očekávat. Zřejmě byl rád, že může toho
brýlatého skunka nechat kvačit svojí cestou.
A pak jsme pili a pili a pili až do večera.
Z knihy “Krvavý Bill a viola”

HLAS DOMOVA
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MUŽ NA MĚSÍCI
Peter

Usti n ov

(Pokračování)
Ministerský předseda pokračoval: “Nejdřív se mu
síme dostat na měsíc. Tím získáme prostor, který
potřebujeme, a nadto nám to dá takovou mravní
převahu nade všemi, že nás postaví do čela svobod
ného světa. Není pochyby, že Rusko bude taky brzo
tam, kam jste se dostal vy. Bude to těsný výsledek.
Takže by naše informace Američanům jenom způ
sobily nežádoucí prodlení, a nakonec by si Ameri
čani přisvojili všechny zásluhy. Vždyť už jsou tak
jako tak nafoukaní na své technologické úspěchy a
ani by nepřipustili, že se nám něco podařilo, aniž
bychom neukradli jejich plány. Kermidgi, my jsme
udělali své. Poslali jsme jim Gwatkina - Pollocka.
Zbytek musíme udělat sami.”
Chvíli bylo ticho. John začal mluvit pomalu a
jenom stěží ovládal svůj hlas, který se chvěl: “Já
tu nehájím zájmy amerických vědců ani ruských
vědců, ba ani vědců britských. Mám přátele a nepřátele v obou táborech, poněvadž skuteční vědci
neuznávají žádné hranice, pouze pokrok. Neznáme
národy, známe lidstvo. Tohle vám může připadat
jako pokrytectví, ale je to pravda, a pokusím se to
vysvětlit tak klidně, jak jen dovedu. Vy, pane mi
nisterský předsedo, jste mluvil o Kolumbovi. Tehdy
ovšem byli lidé s celou svojí kulturou, malířstvím,
architekturou, humanismem a tak podobně, relativní
divoši. Lidský život byl laciný. Malý přestupek
byl trestán smrtí, otroctví bylo předurčeno tím, jak
se kdo narodil. Proč? Protože tehdy se otvíraly pros
tory, aby byly dobyty, obzory dávaly naděje. Výboj
byla móda. Chtivé prsty Anglie, Francie, Španělska
a Portugalska se začaly natahovat po neznámu. A
pak najednou všechno bylo objeveno, všechno bylo
dobyto. Německo a Itálie se pokusily zvrátit vývoj,
a začaly se chovat tak, jak se předtím chovali ti
druzí, a byly prohlášeny za zločince jenom proto,
protože to, co dělaly, byl už přežitek, a kromě toho
jejich zločiny byly páchány na inteligenci bílé rasy
a ne na koloniálních primitivech. Jak Německo tak
Itálie byly odsouzeny lidstvem, a právem, protože
toužily po slávě v době, kdy si jiné národy už jenom
olizovaly pracky po hostině. A jak jsme se tak na
jednou stali civilisovaní? Protože už nebylo co do
bývat bez rizika světové války. Už jsme neměli
prostor.”
John si otřel obočí a pokračoval: “A co se stalo
dneska? Znovu jsme si uvědomili, že je ještě někde
prostor. Protože už nám nezbyly žádné obzory na
zemi, našli jsme je tam nahoře. Co se stane? Ocit
neme se znovu v Kolumbových dnech. Bude to signál
k vojenským výbojům, k náboženským válkám. Bu
dou znovu pořádány křížové výpravy, aby měsíc
byl katolický, protestantský, mohamedánský, židov
ský. Jestli tam nahoře budou nějací obyvatelé, bu
deme je pronásledovat zcela nemilosrdně, než si
uvědomíme jejich hodnoty. Copak můžete cítit něco
vřelejšího pro bytosti, které jste nikdy nepotkal? A
zvlášť tehdy, když se zdají ošklivé podle vašich
vlastních představ krásy. Spojené národy nebudou
moci kosmos kontrolovat, protože jejich hlavní ne
přítel je vůně prostoru v čivách vojenských po
radců. Lidský život bude zase laciný, a sláva taky.
Otočíme znovu rafie historie až k době temna, a

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— E. Řehák byl čs. zástup
cem a mluvčím delegace
ACENu na schůzi “Komi
se pro nezastoupené ná
rody v Evropské radě” v
rámci zasedání Evropské
rády ve Štrasburku. Ve
svém proslovu zdůraznil
význam resoluce “Způso
by komunistického kolo
nialismu ve střední a vý
chodní Evropě”, jež byla
jednomyslně přijata v plé
nu shromáždění. Delegace
byla též přijata starostou
Štrasburku, bývalým fran
couzským min. předsedou
Pflimlinem.
— Národní rada žen svo
bodného Československa
konala vzpomínkovou oslavu TGM v New Yorku
za účasti Olgy Masaryko
vé - Revilliodové. Na osla
vě promluvili O. Hurbanová, dr. J. Papánek a dr.
K. Steinbach.
— Oldřich Václavek na

táčí v nových vlastních
ateliérech ve Vancouveru
levné dobré filmy.
—Nejvýznamnější americ
ký slavista dr. H. Kohn
pracuje na studii o Kra
mářově novoslovanské po
litice.
— Malíř K. Černý vysta
voval na letošním paříž
ském Salonu tři plátna,
o nichž byla pochvalná
kritika ve “Figaru”.

— Dr. Štefan Osuský byl
zvolen členem “Advisory
Council for Atlantic Union” v USA.
— V Los Angeles zemřel
Ludvík Prince, který byl
veřejně činným v krajan
ském životě.
— ČSNRA, odbočka TGM
v Los Angeles, zahájila čs.
vysílání na stanici KTYM
v Inglewoodu. Vysílání
řídí B. Smutník a K. Fink

naše porodní bolesti ve stratosféře budou nejméně
tak bolestné jako naše bolesti z historie. A s tím
nechci mít co dělat.”
Ministerský předseda pohlédl na Johna se zřej
mým srdečným zaujetím a nabídl mu další doutník,
který John přijal rukou, která se viditelně chvěla.
“Díváte se na svět očima historika”, pravil, mi
nisterský předseda, “jenže svět neřídí historikové.
To je přepych, který si nemůžeme dovolit. Nemů
žeme si dovolit studovat události z povzdálí, ani si
nemůžeme dovolit soudit události podle nešťastných
příměrů a historických srovnání: Jako historik máte
nepochybně pravdu, protože se díváte daleko na
zpět, abyste viděl dopředu, ale jako politik jste úplně vedle, a jste vedle jako vlastenec.” — “Nejsem
vlastenec”, odpověděl John. “Chci být někdo, na koho
může být celý svět pyšný.”
“Jste ještě mladý”, řekl ministerský předseda, za
paluje doutník Johnovi. “Mimochodem, rád bych
vás seznámil s arcibiskupem z Canterbury.” — John
zařičel: “Já to věděl, teď to bude anglikánský měsíc!”
Když se John vrátil domů, byl celou noc vzhůru
a psal dopis. Veronika, která nemohla spát, slyšela
klapání jeho psacího stroje. Polozabalené kufry svěd
čily o stupni zklamání, jež zažili John s Veronikou,
když nesměli odjet do Washingtonu. John si tu noc
nelehl. O půl sedmé ráno vyšel z domu hodit ně
jaký dopis do schránky. Viděl, že se na protějším
chodníku potlouká nějaký detektiv, ale nevšímal si
ho. Během dne John a Veronika prakticky nepro
mluvili živé slovo, a děti se nějak přizpůsobily vše
obecné náladě. Všichni cítili, že ve vzduchu visí
pohroma.
Po obědě musili vytrpět nenadálou návštěvu se
riosního sira Humphreyho a nevrlého Olivera de
Vouvenaye, včetně jakéhosi inspektora ze Scotland Yardu s červeným nosem, který se jmenoval
Peddick. “Čím vám mohu posloužit?”, zeptal se John
s takovou dávkou sarkasmu, že prozrazovala, že John
neumí mluvit nesarkasticky. “Ale ničím”, řekl
sir Humphrey. “Smíme si sednout?”, otázal se de
Vouvenay. “Co vám v tom brání?”, otázal se John
rozčileně. Oliver de Vouvenay mlčky otevřel aktovku
a vyňal z ní dopis, který dal John na poštu toho
rána. Psaní bylo otevřeno.
(Pokračování příště)
s redakčním kruhem. Prv
ní pořad 15. 9. byl věno
ván vzpomínce na TGM.
— Nákladem tisku Bene
diktinů v Chicagu vyšla
knížka profesora Harvard
ské university dr. F. Dvorníka o zásluhách čs. při
stěhovalců do Ameriky
(“Czech Contributions to
the Growth.of the United
States”). Stojí 1 dolar.
— Nositel Nobelovy ceny
za chemii profesor L. Rů
žička, který působil téměř
30 let na vysoké škole v
Curychu a přijal švýcar
ské občanství, se zúčastnil
vědeckého symposia o
chemii přírodních látek v
Praze.
— Do Los Angeles přijel
hudební skladatel Eduard
Ingriš, který se hodlá trva
le usadit v USA.
— V Nebrasce zemřela ve
věku 104 roky B. Králová.
— Duchovní rádce a so
ciální pracovník mezi čs.
uprchlíky v Německu Pře
mysl Pitter se přestěhoval
do Švýcar, odkud bude
nadále v osobním i písem
ném styku s čs. uprchlíky
v Německu. Jeho nová
adresa: Gartenstr. 1230,
Affoltem am Albis, Switzerland.
—Předseda čs. Společnosti
pro vědy a umění dr. Re
né Wellek byl zvolen před
sedou Americké společ
nosti pro srovnávací lite
raturu.
— Dr. Karel Schwarzenberg se zúčastnil genealo
gického a heraldického
kongresu v Edinburku.
Č/ND/ČS
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SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60- 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA 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 11s, Bennett: Londýnský
antikvář 15 s, Mauriac: Cesty k moři 11s, Tolstoj:.
Vzkříšení 20 s, Dickens: Kronika Pikwickova klubu
35 s, Hoffmeister: Pozdrav Picassovi 11s, 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; Kríebel: 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/-;
Hašek: Fialový hrom 15/-; Seton: 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

obstará E S & A

banka

Uvažujte o výhodách pohodlné a rychlé bankovní služby všeho druhu
pro celou Vaší rodinu. V kterékoli filiálce E. S. & A. banky máte
k disposici moderní bankovní službu včetně * spořitelny * šekových
účtů * vkladů na výpověď s vyšší úrokovou sazbou * financování
splátkových obchodů prostřednictvím Esanda Ltd. * úplné cestovní
služby pro cesty po Austrálii i do zahraničí * zprostředkování nákupu
akcií v investičních společnostech kontrolovaných E. S. &: A i jiných.
Podrobnosti si vyžádejte u ředitele nejbližší filiálky E. S. & A. banky,
který Vás bude ochotně informovat o všech detailech služeb, posky
tovaných E. S. & A. bankou.
VKLADNÍ KNÍŽKY
ŠEKOVÉ ÚČTY

The English Scottish & Australian Bank
(Incorporated in England)
Založena 1852
ŠETŘTE DNES NA ZÍTŘEK...........
........... UKLÁDEJTE U E. S. & A. BANK
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Dopisy redakci:
ROZPTÝLENÍ V BRAZÍLII
V HD jsem nalezl mnoho zajímavých zpráv z Čes
koslovenska, které člověk v denním tisku nenajde,
a dokonce mi byly některé věci objasněny, jako tře
ba tendence těch malých satirických divadel v
Praze a Brně. Bylo mi totiž o tom něco psáno v
dopise, ale až teď jsem si plně ověřil, že jsem se
nemýlil o smyslu a hodnotě těch divadel. — Nedá
se upřít, že si Češi přes všechno udrželi sportovní
výši a sportovního ducha. Nejlepším důkazem bylo
druhé místo na mistrovství světa v kopané. Jako
sportovci tu požívali hodně přízně. . . Přál bych vám
vidět a slyšet, jak to tu vypadalo, když získala Bra
zílie mistrovský titul. Byla tu půlhodinová kanoná
da a střelba, že nebylo vidět nic než kouř na avenidě,
na níž byl všechen provoz úplně zastaven. Do toho
všeho pak řvaly ještě klaksony. Byl to prostě pe
kelný rámus a jásot, jakému se mohl jen zdaleka
vyrovnat karneval. A ten je tu také velmi hlučný.
Přešla jedna legrace a hned tu byla zase druhá a pak
další. Volba královny krásy, která se umístila v Miami na pátém místě a pak tahanice o ministerského
předsedu. Vůbec je tu stále postaráno o rozptýlení.
Kdyby snad chybělo, stačí si poslechnout Fidela.
Přál bych vám si poslechnout, jak to pumpuje Ku
báncům do plic. Ten chlap mluví každý den do
radia a nikdo se nenajde, kdo by mu to zatrhl. Ame
ričany vůbec nechápu. Vzniklý neklid se obráží v
denním životě a popsaná krajanská idylka je proto
úplnou výjimkou. Tady se většinou krajan krajanu
vyhýbá. Je to smutná skutečnost, ale je to tak opravdu někdy lépe. — Celou dobu se tu už mluví
o stabilisaci cen — a ceny jdou zatím pořád nahoru.
M. Ch., Río de Janeiro
KOHO TO ZAJÍMÁ?
Novinář, spisovatel a bývalý poslanec F. Klátil
navštívil Sydney, kde se na večírku sešel s býva
lými funkcionáři strany národně socialistické a před
ními exilovými pracovníky. Když byl dotázán, co
v Americe soudí o rozkolu exilového vedení v Austrá
lii, odpověděl: Tato věc je pro Ameriku příliš vzdá
lená, příliš nejasná a hlavně nedůležitá. Nikdo tam
pořádně neví, oč se jedná a nikoho to nezajímá.
M. Zachar, Sydney

HLAS DOMOVA
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII,
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
V MELBOURNE
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
pořádají v sobotu dne 27. října 1962

VZPOMÍNKOVÝ VEČER
DNE SVOBODY
ve velkém sále konservatoře melbournské
university.
Na programu je proslov a bohatý pořad hu
dební, pěvecký, recitační a taneční.
Doufáme, že se zúčastní všichni místní krajané,
kteří si zachovali ideály, na nichž budovala Ma
sarykova demokratická republika.

MŠE SVATÉ ZA TRPÍCÍ DOMOV
budou slouženy v Melbourne v neděli dne 28. října
1962 a to v 10 hod. v St. Patrick College a v 11.30
hod. v kapli Bethlehem Hospital, 476 Kooyong Rd.,
Caulfield.
Duchovní správa
Volná místa pro
ŠVADLENY
ŘETÍZKOVAČKY,
zig-zag šičky, začisťovačky, střihače (čky) a
MLADISTVÉ
K ZAUČENÍ
Ke mzdám nabízíme
ještě velkorysé bonusy.
Ada of California
41 Stewart St.,
Richmond, Vic.
(vedle nádr. Richmod)

ŠVADLENU (stroj.)
specialistku za nejvyšší
mzdy a bonus
přijme

Exquisite Furnishing
Company

426 Toorak Rd.,
Toorak Village, Vic.
tel. 24 2044

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně zve všechny příznivce na

TANEČNÍ ZÁBAVU

kterou pořádá v neděli dne 21. října 1962 od 2.30 hod.
Z Chicaga
odp. v letovisku “ŠUMAVA”, Locke’s Way, blíže
“Přistěhovalecká liga” v Chicagu (Immigrants’ Ser- Belgrave South. - Zúčastní se též všichni hráči Slavie.
vice Leage) uděluje každým rokem ceny těm Ame
ričanům cizího původu, kteří vynikli ve svém pracovním oboru nebo vykonali záslužnou práci v životě veřejném. Letos byl takto vyznamenán dr. Jan
Micka, který dostal cenu za filantropii. Dr. Micka (Pokračování se str. 4. ) poznaly způsoby práce,
je jednatelem “Matice vyššího vzdělání”. V této funJaké jsou vaše zkuše pracovní hodiny a ostat
Ci uděluje bezúročně půjčky studentům českého pů
vodu, aby jim umožnil vysokoškolské studium. Tyto nosti s tzv. kulturní vý ní pracovní podmínky.
měnou mezi zeměmi Vý
půjčky již dosáhly výše $100.000.
Ale přesto psaly vy
Téhož dne udělila “Přistěhovalecká liga” také ce chodu a Západu?
ložené nepravdy do žen
nu dr. F. Schwarzenbergovi za zásluhy v oboru vý
V mnohých organiza ských časopisů, z nichž
chovy.
cích
na Západě se stalo mnohé byly zasílány do
Šachový kroužek ČSA v Chicagu zahajuje pod
zimní sezónu. Připravují se zápasy s předními ša módou toto “pořádání nesovětského světa.
chovými kluby, šachisté se scházejí v budově ČSA kulturní výměny”. Zku Na americkou námitku,
v Berwynu první a třetí neděli v měsíci odpoledne sily jsme to taky v Ná
že by neměly trpět, aby
a druhý a čtvrtý pátek večer. Zájemci hlaste se u
rodní radě žen Spojených se psaly lži, odpověděly,
předsedy J. Mlátka, 3917 Prairie Ave., Brookfield.
P. R., Chicago států.
že nemají vliv na to, co
Dvě sovětské ženy by se v novinách píše.
ly pozvány na měsíc do
Úhrnem: jsem pře
CALLING ALL WOMEN
Spojených států. Byly svědčena. že v tzv. kul
WITH A SCIENTIFIC DEGREE
hoštěny americkými spol turní výměně mají Sově
OR EVEN PART OF ONE
ky, psalo se o nich v no ty vždycky všechny trum
Your skill is needed to help in a very real
vinách, fotografové byli fy v ruce.
crisis, in February 1963
všude, kam se vrtly.
Nakonec banální a ne
TEACHING IN THE
Mluvily celkem sympa vyhnutelná otázka: váš
VICTORIAN INDEPENDENT SCHOOLS
ticky.
dojem z Austrálie?
Potom
jela
naše
před

Viděla jsem pouhý
You are required for teaching Chemistry,
sedkyně s jednou člen zlomek vašeho zemědílu,
Physics, Biology, General Science and Maths
in secondary forms.
kou výboru do Sovětské ale líbí se mi to, co jsem
You may feel
ho svazu. Všude byly ví viděla. Byla jsem tu
THAT your English is not good enough,
tány obrovskými kytice srdečně přivítána, našla
THAT you need help at first in handling
mi a chvalozpěvnými řeč jsem pohostinství a přá
Australian children,
THAT you may need trainig and finanmi. Uvítací bankety se telství. Mrzí mne, že mi
cial assistance while doing this.
konaly, i když někam povinnosti
nedovolují,
We can help you with all these problems, but
přijely
ve
dvě
ráno.
abych
se
mohla
zdržet
only if you live in Melbourne.
Should you live elsewhere, and feel that you
O jejich příjezdu byla déle.
could start teaching without this help, then
v sovětských novinách
PODLE “VĚSTNÍKU”,
we may be able to place you at the beginning
zastrčená
zprávička. Roz který vydalo v Adelaide
of 1963 in your own town.
sah novin je omezen, Ústředí čs. demokratických
Write or ring MB 4642 for an appointment
with Miss Westerton or Mrs. Witherden at
protože prý není dost organisací v Austrálii a
na N. Z., koná se 10. a 11.
papíru.
ASSOCIATED TEACHERS,
listopadu t. r. v Melbourne
Přitom sovětské ženy sjezd delegátů tohoto ú49 Elizabeth Street, Melbourne.
viděly americké továrny, středí.

O DOROZUMĚNÍ MEZI ŽENAMI
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SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ v MELBOURNE
SLAVIA — HAKOAH 1 :6 (0:3)
V semifinále Dockerty Cupu úplně zklamala slá
vistická obrana, která zahájila zápas dvěma bran
kami v prvních minutách. Berry byl úplně z formy
a nestačil na středního útočníka Hakoah Haynese.
První poločas byl celkem vyrovnaný, i když Hakoah
střílela branky. Jedinou branku Slavie dal na začátku
druhé půle Cook. Za Slavii poprvé nastoupil bývalý
hráč skotského ligového klubu Airdreonians Shepherd, který byl v Austrálii teprve 5 dní.
SLAVIA — POLONIA 2 : 4 (1:2)
Zápas o třetí místo v Dockerty Cupu, který byl
vysílán televisí, se hrál prakticky před prázdným
hledištěm, a Slavia opět podala ubohý výkon, přes
to, že bylo mužstvo přestavěno po fiasku z minu
lého týdne. Slavia se ujala vedení hned po výkopu
brankou Cooka, ale pak už se ke slovu nedostala a
zápas patřil Polonii, která si zasloužila vyhrát vět
ším rozdílem, i když nepodala uspokojivý výkon. Je
diným světlým bodem programu byla druhá branka
Slavie, která padla po nedorozumění mezi branká
řem a dvěma obránci Polonie, kteří společně dopra
vili míč do vlastní sítě.

PARCEL SERV I CE
6 A ELIZABETH ST., MELBOURNE, C. 1
Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným
LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?
Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
TÉŽ PENÍZE JIM MŮŽEME ZA VÁS POSLAT

Vyžádejte si náš ceník.
Nabízíme balíčky z Dánska (včetně cla)
VÁNOČNÍ BALÍČEK Č. 1 ZA £ 6/9/4
Zrnková káva
500g
Kakao v konservě
500g
Mléčná čokoláda
500 g
Exportní šunka (2 konservy)
908g
Čaj v konservě
300g
Rozinky
500g
Loupané mandle
500g
Vlašské ořechy
1.000g
Loupané lískové oříšky
500g
Datle
500g
Fíky
250g
VÁNOČNÍ BALÍČEK Č. 2 ZA £ 10/3/5
Zrnková káva
1.000g
Kakao v konservě
1.000 g
Šunka (2 konservy)
1.814g
Oříšková čokoláda
500g
Mléčná čokoláda
200g
Kostkovy cukr
1.000g
Bonboniéra
700g
Čaj v konservě
300g
Rum Key, 60%, 0.7 1
1 láhev
Rýže
1.000g
Rozinky
500g
Loupané mandle
250g
Vlašské ořechy
1.000g
Datle
500g
Fíky
250g
ČERSTVÉ
OVOCE
Citróny 5 kg
£ 1/ 1/Pomeranče
5 kg
£
18/9
Banány
5 kg
£ 1/11/3

ODRA
TRAVEL SERVICE
obstará vše pro Vaše cesty do zámoří
nebo po Austrálii

LODÍ I LETADLEM

Hodláte-li přivézt do Austrálie své
příbuzné, spojte se s naší kanceláří.
6 A ELIZABETH ST., MELBOURNE, C. 1
Telefon MF 6178, MF 6681
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HLAS DOMOVA

15.10.1962
PŘÁTELÉ

Řídí Karel J a n o v s k ý,
Mnichov
Mistrovství Evropy v basketbalu žen

Protisovětská demonstrace v Mylhůzách
Do závěrečných bojů VIII. evropského šampionátu v košíkové žen se podle očekávání
probojovala representační družstva SSSR, Bulharska a Československa. Silně omlazený čs. team,
kterému se dávaly velké naděje po úspěších v loňské sezóně, porazil Itálii 86:37, Jugoslávii 53:35,
Maďarsko 74:52, a podlehl v nastaveném čase s SSSR 49:51, což stačilo k postupu do semifi
nále. V boji o postup do finále porazily čs. representantky Bulharky po velkém finiši 54:51, a
tak byly v závěrečném utkání proti odpočatým Ruskám v nevýhodě. SSSR zvítězil 63:46 a stal se
tak už po šesté mistrem Evropy.
Francouzské obecenstvo v tomto zápase podporovalo Čechoslovačky nadšeným povzbuzováním,
zatímco sebelepší akce sovětských representantek byly doprovázeny pískotem a voláním "fuj”. Při
předávání cen pak neměly protesty proti sovětským ženám konce. — Konečné pořadí: 1. SSSR,
2. ČSSR, 3. Bulharsko, 4. Rumunsko, 5. Jugoslávie, 6. Polsko, 7. Maďarsko, 8. Francie, 9. Itá
lie, 10. Belgie.

POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ
DUKLA PRAHA — VORWAERTS BERLÍN 3 :0
Fotbalisté čs. mistra - Dukla Praha - zasáhli do
8. ročníku nej vyšší evropské fotbalové soutěže klu
bových celků - PEM - v Berlíně, kde před více než
25.000 diváky zvítězili nad východoněmeckým pře
borníkem Vorwaerts Berlín zcela zaslouženě 3:0 a
mají tak velké šance postoupit mezi 16 nejlepších
teamů Evropy, neboť v odvetném utkání na domácí
půdě jsou velkými favority. Průběh celého berlín
ského utkání a hlavně pak jeho závěr potvrdil, že
Dukla Praha patří v současné době k nejlepším
teamům starého kontinentu. Téměř celý první po
ločas se domácí fotbalisté skvěle bránili, ale když
pak dostali v 60. minutě druhou branku, předvádě
la Dukla exhibici, na jakou budou ve Východním
Berlíně dlouho vzpomínat. Všechny tři branky vstřelil Adamec na levé spojce (45., 60. a 70. minuta),
který spolu s levým křídelním útočníkem Jelínkem
a záložníky Pluskalem a Masopustem patřili k nej
lepším hráčům na hřišti.
Další střetnutí Poháru evropských mistrů: o vel
ké překvapení se postaral belgický mistr SC Anderlecht, který zvítězil doma nad pětinásobným vítě
zem trofeje Realem Madrid 1:0 a postoupil tak ne
čekaně celkovým brankovým poměrem 4:3 do 2. ko
la soutěže. — Vídeňská Austria po domácím vítěz
ství nad IFK Helsinki 5:3 vyhrála i odvetu v hlav
ním finském městě 2:0, a je tak rovněž v 2. kole. —
— Sporting Lisabon vyřadil Shelbourne SC Dublin
5:1 a 2:0, skotský přeborník FC Dundee porazil
německý 1. FC Koeln celkovým skórem 8:5 a anglic
ký Ipswich Town deklasoval team Floriana La Valletta (Malta) 4:1 a 10:0.

Fotbalová liga
V čs. nejvyšší fotbalové
soutěži, v 1. lize, byla se
hrána další tři kola, která
jen potvrdila výbornou
formu vedoucí Ostravy a
zatím slabší hru tří po
sledních mužstev: Prešova,
Kladna a Plzně. Do velké
ofensivy se zřejmě pustil
obhájce titulu mistra re
publiky — Dukla Praha, i
oba bratislavské teamy,
které jsou v těsném závě
su ostravských fotbalistů.
Výkony obou bývalých le
tenských rivalů se zlepši
ly, přesto však fanoušci
nejsou ještě spokojeni.

MASÁŽE
těla — obličeje
H. SINK O R OV Á
Fiat 22,
614 St. Kilda Rd.
MELBOURNE
Tel. 51-3635
Též opalovače a
elektrické masáže

6. kolo: ZJŠ Brno - Nit
ra 1:1, Kladno - Sparta
Praha 1:1, Hradec Králo
vé - Bohemians 1:3, RH
Bratislava - Plzeň 3:0,
Dukla Praha - Trenčín
6:2, Slavia Praha - Ostra
va 1:5, Prešov - Slovan
Bratislava 4:1.
7. kolo: Ostrava - Pre
šov 5:2, Slovan Bratisla
va - Kladno 6:2, Trenčín - RH Bratislava 1:2, Plzeň
ZJŠ Brno 0:2, Sparta
Praha - Hradec Králové
1:1, Nitra - Slavia Praha
2:2.
8. kolo: Dukla Praha Sparta Praha 1:0, Hradec
Králové - Slovan Bratisla
va 3:0, RH Bratislava - Bo
hemians 1:2, Nitra - Plzeň
2:0, Slavia Praha - Pre
šov 4:0, Kladno - Ostra
va 1:2, ZJŠ Brno - Tren
čín 0:1.
Tabulku vede Ostrava,
která má z 8 zápasů 15
bodů a skvělý brankový
poměr 24:5.

“MEZINÁRODNÍ TROFEJ”
opět do Československa
Okolí západoněmeckého střediska zimních sportů
— Garmisch - Partenkirchenu — bylo ve čtvrtém zá
řijovém týdnu' dějištěem 32. šestidenní motocyklové
soutěže, tzv. Olympiády motoristů”, na které star
tovali representanti 16 států. Hlavní soutěž Šesti
denní, “Mezinárodní trofej”, vyhráli Čechoslováci,
kteří jako jediní zdolali velmi náročnou trať bez
trestných bodů. Získali tak od konce druhé světové
války už po sedmé světové prvenství v tomto spor
tu, a mají nárok na uspořádání příštího ročníku sou
těže.
Další pořadí: 2. Velká Británie 108 trestných bo
dů, 3. SSSR 140 t. b„ 4. Polsko 432 t. b., 5. Itálie
447 t. b., 6. Německo (obhajovalo trofej) 600 t.b.,
7. Švédsko 900 t. b.
Velký boj se rozpoutal v soutěži o stříbrnou vázu,
ve které mohou motocyklisté startovat i na strojích
cizí výroby. Vždyť po šestidenním zápolení dojelo
šest teamů bez trestných bodů, a tak o vítězi roz
hodly “plus body”. “Vázu” získalo Německo před
B teamem V. Británie, čs. Áčkem a Béčkem, Itálií
a Velkou Británií A. Ze 32 klubových celků dojely
do cíle bez trestných bodů pouze Dukla Praha a západoněmecký ADAC Wuerttenberg. V soutěži jed
notlivců dojelo do cíle všech 17 čs. jezdců bez trest
ných bodů, kteří tak získali zlaté medaile.

- - Ve zkratce - — V Budapešti přehodil Maďar Gyula Zsivotzky ja
ko druhý kladivář světa 70metrovou hranici, když
svým skvělým výkonem 70,42 m zůstal jen 25 cm
za světovým rekordem Američana Harolda Connollyho. G. Zsivotzky tak zlepšil v rozpětí 14 dnů tři
krát svůj vlastní evropský rekord. Před odjezdem
na mistrovství Evropy do Bělehradu hodil 69,58 m,
na šampionátu v Bělehradě 69,64 a nyní v Buda
pešti 70,42 m.
— Na mistrovství světa v kuželkách v Bratislavě zís
kalo čs. družstvo mužů poprvé světové prvenství
před Maďarskem a Východním Německem.
— V ostravské kryté hale bylo sehráno odvetné me
zistátní utkání ve stolním tenisu ČSSR - Čína smí
šených družstev, ve kterém Čechoslováci nedokázali

MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VZPÍRÁNÍ
Nevídaným soubojem olympijského vítěze Rusa
J. Vlasova s veteránem amerického vzpěračského
teamu N. Schemanskym skončilo v neděli 23. září v
Budapešti mistrovství světa ve vzpírání, které při
neslo řadu nových světových rekordů. Stejně jako
před rokem ve Vídni, získali i zde čtyři světová
prvenství vzpěrači SSSR, kteří tak vyhráli celkovou
klasifikaci národů před Maďarskem.
Tituly mistrů světa silných mužů získali: ve váze
bantamové Japonec Miyake (světový rekord 352,5
kg), v lehké Rus Kaplunov (světový rekord 415 kg),
ve střední Rus Kurynov (422,5 kg), v lehko-těžké
Maďar Vereš (460kg), ve střední-těžké Angličan
Martin (světový rekord 480 kg) a v těžké Rus Vlasov (540 kg — tah 177,5 kg, trh 155 kg, nadhoz 207
kg) před Američany Schemanskym (537,5 kg — 182
- 160 - 195) a mistrem USA ve vrhu koulí Gary
Gubnerem (497,5 kg).

HLEDAJÍ:

Zdeňka Hrubého z Brna (zpráva), S. Michálku,
Vladislava Fidlera (dopis v red.) a Bořka Šlerku z
Pardubic.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresnesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Listárna

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

J. S. Maple Heights: Dí
ky za výstřižek. — J. Š. P.
Barcelona: Díky za lístek.
— M. K. Berwyn: Díky za
výstřižky. — A. P. Minneapolis: Díky za výstři Caulfield: Dopis odeslán
žek. — J. H. Kingsgrove: do USA. — F. S. Cent.
Díky za adresy. — K. H. Park: Díky za doporučení.
vzdorovat nejlepším hráčům světa a podlehli vysoko
1:10. Jediný bod získal čs. teamu mladý Polakovič,
který zvítězil nad Číňanem Su Kuo-hsi-ovi 21:17
a 21:19.
— Na brněnském letišti vytvořil dr. J. Stoklasa dva
světové rekordy: na nejnovějším typu dvoumotorového letadla L-200-d Morava na bázi 3 km dosáhl
průměrné rychlosti 360 km/hod. (dosud 275 km) a
na bázi 15 - 25 km v kategorii letadel Cl-C o váze
1.000 - 1.750 kg letěl průměrnou hodinovou rych
lostí 316 km (dosud 259 km).
— 231etý švédský sprintér Ove Jonnson, který získal
na mistrovství Evropy v Bělehradě titul evropského
přeborníka v běhu na 200 m, se z tohoto velkého
úspěchu mohl radovat pouze 13 dnů! V sobotu 29.
září byl totiž ve svém rodišti Vaexjoe zabit při ha
várii svého automobilu.
— Evropský mistr ve skoku vysokém, 20letý Rus
Valeri Brumel, skočil v Moskvě 2,27 m, čímž zlepšil
už po páté svůj vlastní světový rekord o další je
den centimetr.
— Z měření sil rohovnických juniorů ČSSR — Vý
chodní Německo v Praze na Štvanici vyšli vítězně
Čechoslováci v poměru 12:8. Střetnutí přineslo za
jímavé boje a poměrně dobrý box.
— Vítězem mezinárodního tenisového turnaje v Bra
tislavě se stal Jiří Javorský, který ve finále porazil
Angličana Beckera 6:3, 5:7, 7:5 a 6:2, a získal tak
putovní cenu města Bratislavy. Finále žen vyhrála
podle očekávání Věra Suková - Pužejová nad mla
dou Kodešovou 6:2 a 6:3.
— V Paříži došlo k lehkoatletické senzaci, když fran
couzské representační družstvo poprvé porazilo team
Západního Německa přesvědčivě 113:98 b. — V Lon
dýně pak zvítězila Anglie nad Finskem 111:103 b.
Při hodu anglického kladiváře A. Payna (63,66 m)
byl zraněn kladivem anglický funkcionář Bob Hayland (na rameni), takže musel být ihned odvezen d.>
nemocnice.
— V mezinárodní kopané prohrál příští soupeř čs.
fotbalistů, národní team Polska, v Sofii s Bulhar
skem 1:2, Západní Německo zvítězilo v Záhřebě nad
Jugoslávií 3:2 a Rumunsko zdolalo v Bukurešti fot
balisty Maroka 4:0.
— Čs. koulař Jiří Skobla, který na evropském šam
pionátu v Bělehradě naprosto zklamal, když výko
nem 17,87 m obsadil až šesté místo, vrhl hned při
svém prvním startu po šampionátu v Bratislavě
18,39 m, čímž vyrovnal svůj vlastní čs. rekord. Tento
výkon by mu na mistrovství Evropy v Bělehradě
stačil na stříbrnou medaili. — Také mladý diskař
Daněk (nový objev) si vede znamenitě: v Bukurešti
porazil posledním hodem 56,59 m třetího nejlepšího
diskaře mistrovství Evropy, Němce Mildeho, o 8 cm.
Jeho výkon je druhým nejlepším v čs. disku. Jen
rekordman Merta dosáhl lepšího výkonu (56,69 m).
— Poslední jízdu mistrovství světa v silničních zá
vodech motocyklů třídy do 350 ccm, Velkou cenu
Finska v Tampere, vyhrál Robb (Irsko) na stroji
japonské značky Honda, který tak v celkové klasi
fikaci mistrovství světa předstihl Čechoslováka Šťast
ného. Mistrem světa pro rok 1962 je Redman z Rho
desie (značka Honda), 2. Robb, 3. Hailwood (Ang
lie), 4. Šťastný (Jawa).
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