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Krize v Karibském moři
Dávno už zašly doby, kdy Fidel Castro vedl z kubánských hor útok
President Kennedy oproti zkorumpovanému režimu diktátora Batisty. Tenkrát byl Fidel Castro známil v dramatické ře
v očích většiny slušných lidí člověk, jenž chtěl vrátit svobodu ostrovu, který či k národu, že se Spo
zatím svobodu nepoznal, a který chtěl nahradit starý zdiskreditovaný řád jené státy rozhodly pro
novým demokratickým režimem. Kdo ví, možná, že jeho původní úmysly námořní blokádu Kuby.
byly opravdu takové. Ať už tomu bylo tenkrát jakkoliv, faktem je, že
Odůvodnil to faktem,
Castro nakonec nahradil menší teror větším, a že dnes dostal svět do nej že Sovětský svaz vybu
větší krize, jakou jsme poznali od konce druhé světové války.
doval na Kubě základny
Najdou se teď lidé, kteří pokývnou moudře hlavou a. prohlásí: "Co pro rakety s akčním ra
jsme vám říkali, on ten Batista nebyl tak zlý, a rozhodně nikoho neohro diem jednoho tisíce mil,
žoval”. Ti lidé ovšem nemají pravdu o nic víc, než jejich staří odpůrci, a že tedy zbrojení na Ku
kteří nepřestali tvrdit ani když už pravda bila do očí, že je Castro "sociál bě přesáhlo původní dení reformátor”, který také nikoho neohrožuje.
fensivní rámec a nabylo
Bez hniloby carismu by se asi sotva narodili Leninové a Stalinové. A útočného charakteru.
kastrovština by těžko zapouštěla kořeny v Latinské Americe bez hniloby
Americké námořnictvo
tamních diktatur.
dostalo rozkaz zastavit a
Svou nečinnost hájila leným státům, které byly
Batista a jeho před
prohledat každou loď s
chůdci a současníci jsou tím, že zbraně dodané požádány, aby se jejich
nákladem pro Kubu, a
právě tak zodpovědní za komunistickým blokem lodi nezúčastnily trans
v případě nutnosti použít
komunistických
krizi, v níž se právě ocitl jsou čistě defensivního portu
i násilí. Jenom lodi, je
svět, jako Castro a jeho charakteru a že tedy ne zbraní na Kubu.
jichž náklad neobsahuje
ospravedlňují ozbrojený
komunističtí poručníci.
Blokáda
zbraně, jež možno klasi
zásah.
Minulé úterý však do fikovat jako útočné, mo
Americká opatrnost
Washingtonská proti šlo v kubánské politice hou pokračovat v další
Americká vláda postu opatření se omezila na Spojených států k dras cestě.
povala v poslední době v mírné "domluvy” spřáte- tické změně.
(Pokračování na str. 2)
kubánské otázce s ne
všední zdrženlivostí a oKrize v československém zásobování se přiostřuje
patrností. Ani provoka
tivní sovětské prohlášení
o zřízení "rybářské zá
kladny” na Kubě ji ne
Jugoslávský list Politika uveřejnil nedávno takový vtip z Českosloven
přimělo k přímé akci, ač ska: Přijde cizinec do prvotřídního pražského hotelu a objedná si vel
koliv se ocitla pod sil blouda na cibulce. Za chvilku vidí, jak vlekou na porážku velblouda. Vrch
ným tlakem domácího ní se však vrátil: "Bohužel, nemáme”. — "Co", povídá cizinec, "vždyť
jsem toho velblouda viděl?” — "Velbloud by, prosím, byl, ale cibule není.”
veřejného mínění.
Newyorský Českoslo- 8. října, která oznámila,
venský zpravodaj z 22. že jen v dodávkách ve
října uveřejnil výtah z přového masa jsou pod
Trvalo téměř rok, než se Komunistická strana reportáže jugoslávského niky jatečné výroby dluž
odhodlala k “pietnímu aktu” zpopelnění Gottwal novináře Ivanovice, který ny plánu přes 20.000 tun.
dovy mumie (viz str. 3 - ČVZ). Ten rok byl naplněn
"Dluh” v dodávkách
spory uvnitř vedení komunistické strany. Zpočátku pobyl v Československu.
se zdálo, že staré stalinské vedení udrží pevně v Zhoršení v zásobování jatečné drůbeže činí už
rukách otěže vlády. Rozsudek nad bývalým minist
3.000 tun. Rudé Právo k
Z jeho reportáže je
rem vnitra Barákem potvrzoval, že Antonín Novotný
tomu dodává:
a jeho soudruzi jsou stále ještě pevně v sedle.
zřejmé, jak se zásobovací
Během roku 1962 se však stále častěji objevovaly poměry po žních zhorši
Křtění mléka
známky hluboké nespokojenosti s politikou vlády jak
"Nejvážnější situace je
doma tak v zahraničí. Ozývaly se polemiky s nejme ly, a jak se obrátily v ninovanými kritiky, kteří (zřejmě i na stranických več naděje vlády, že žně v nákupu mléka. Ukazu
schůzích) začínali napadat nákladný a předimenso- jí pomohou vyřešit zá je to i porovnání se stej
vaný vládní program hospodářské a vojenské pomo sobovací krizi.
ným obdobím v roce
ci zaostalým zemím. A stranický tisk dnes nestačí
"Velmi
běžným
praž

1961. Letos se vykoupilo
okřikovat kritiky dnešního hospodářského systému
ským obrázkem”, píše I- o 90 miliónů litrů mléka
a jeho metod.
Stranická diskuse o novém vládním programu na vanovič, "jsou fronty méně.”
“rozvoj československého hospodářství” byl podro před obchody s masem,
O jakosti mléka pak
ben kritice přísnější a výmluvnější, než patrně vlá
zeleninou
a
ovocem
”
.
Ji

svědčí
'Rolnické noviny z
da očekávala. Byla nucena začít Se zastrašováním
kritiků z vlastních řad. Vládní noviny si neustále nak chválí úpravu vý 10. října: "Zjistilo se, že
stěžují na politicky “nepevné” soudruhy, kteří jsou kladních skříní, ale do na Kolínsku v srpnu "po
v jádru komunisty, kteří však hlasitě kritizují ne dává, že "by sklidily křtili” vodou 582.000 lit
dostatek potravin. V republice kolují pověsti o taj
ném propuštění Rudolfa Baráka z vězení, zprávy o mnohem méně nadšené rů mléka.”
Rudé právo z 9. října
chystaném zvyšování cen potravin. Tyto zprávy pochvaly, kdyby si ná
vyvrátil Antonín Novotný v řeči k ústřednímu vý vštěvník uvědomil, jak si zase stěžuje na to, že
boru strany, který se konal v červenci, ale která by špatný je výběr někte zemědělská družstva a
la uveřejněna z neznámých důvodů až v srpnu. Na
proti tomu však už 1. září bylo ohlášeno, že od zá rých druhů zboží, zejmé státní statky spekulují se
na textilu a obuvi?’
zeleninou, které letos do
ří platí pro určité potraviny zimní ceny.
Proti odporu uvnitř strany a státu se rozhodlo
Informace
jugosláv sud "nakoupily závody
Novotného vedení zřídit “lidové kontrolní komise”, ského novináře, který podniku Ovoce a zeleni
které mají dohlížet na plnění plánu a zachovávání mohl být ideologicky
na 201.354 tun, tj. 39.2%
státní discipliny. Bude zajímavé sledovat, jak se pro
předpojat,
potvrzuje
i
ročního plánu. Hlavní
jeví toto vnitřní měření sil na brzkém sjezdu KSČ.
Bude proveden další “pietní akt”?
vm zpráva v Rudém právu z (Pokračování na str. 2)

VELBLOUD A CIBULKA

Co po “pietnim aktu” ?

28. říjen 1918-1962
Demokracie není jen formou státní, není jen
tím, co je napsáno v ústavách. Demokracie je
názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lid
skost a v lidství. A není důvěry bez lásky a lás
ky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie
je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam,
kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hle
dají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rov
nými, přemýšlení svobodných občanů před ce
lou veřejností — slovo "parlament” má krásný
smysl, jen je učinit tělem.
TGM

PODVYŽIVENÝ IDEÁL
Říká se, že člověk žije ideály. Do jaké míry by
to rčení obstálo pod drobnohledem života, však ne
ní docela jasné.
Jisté je jenom tolik, že ideály byly hnací silou
lidského počínání v dobrém i zlém smyslu. I nej
horší metly lidstva obyčejně vzešly z nějaké ideál
ní pohnutky. Komunismus je toho nejlepším do
kladem.
Jedním z velkých ideálů lidstva byla odedávna
vidina nadnárodní společnosti, vedené nadnárodní
vládou a usměrňované nadnárodním parlamentem.
Ale zase — ideální pohnutka nezaručuje ideální
výsledky. Nemělo by proto nijak zvlášť překvapit,
že mezi první formy nadnárodních pokusů třeba
počítat Svatou říši římskou národa německého a v
nejhorším možném extrému “Novou Evropu” Adol
fa Hitlera.
K méně zhoubným nadnárodním zklamáním pa
třila předválečná Společnost národů v Ženevě a do
značné míry také její poválečný nástupce Organisace spojených národů v New Yorku.
Až do nedávna se dalo říci, že každý pokus o zří
zení nadnárodní společnosti ztroskotal především na
národním sobectví a demagogickém zneužití nacionálního primitivismu, z něhož se v průběhu století
vytvořila umělá ctnost.
Řekli jsme úmyslně “až do nedávna”, protože v
posledních letech byl učiněn pokus, který má vy
hlídky na úspěch.
Máme přirozeně na mysli “Evropské hospodář
ské společenství”, které učinilo za krátkou dobu
svého trvání pokrok, o němž se nám většinou ani
nesnilo.
Bylo by ovšem naivní se domnívat, že je ideál
jednotné Evropy hlavní příčinou úspěchu “Společ
ného trhu”. Zaznamenaný pokrok se dá spíše vysvět
lit tím, že hospodářské sobéctví ovlivňuje člověka
ještě silněji, než sobectví a hloupost nacionalismu.
Pokus v Evropě byl prozatím úspěšný proto, že
se začalo z nového konce: hospodářská unie napřed,
po ní s trochou štěstí politická, a jednou, dá-li pán
bůh, nadnárodní společnost, jako přirozený důsledek
prvních dvou kroků.
V Evropě tak dochází k zajímavému procesu. Čis
tý ideál se tam začíná naplňovat využitím živlů,
které jsou od každého ideálu vzdáleny na tisíc honů.
V této chvíli lze říci jenom tolik, že Evropa oprav
du vykročila za svým nadnárodním cílem, ať už
jsou vlivy, které ji po té cestě postrkují, jakékoliv.
Současně však možno pozorovat jiné, úzce spojené
vlivy, které rozhodně neprospívají úspěšnému za
končení nastoupené cesty.
Jsou to znovu vlivy nacionalismu a osobního hra
bivého materialismu.
Příkladem toho druhého jsou země Britského spo
lečenství národů, které si krátkozrace cení vlastní
kapsy víc, než blahodárných následků tvořícího se
jádra nadnárodního světa.
Vlivy nacionalismu se pak projevují v mnoha for
mách. “Dobrý Evropan” de Gaulle např., brzdí po
litickou integraci Evropy, protože “sladká Francie”
je mu nade všechno. Vstup Anglie znesnadňuje proto,
že je pro něho “národní” Evropa myslitelná jenom
pod dominujícím národním vlivem Francie.
Angličané sami jsou pak nejideálnějším příkladem
toho, jak se bez ideálů dochází k ideálům. Angličtí
odboráři podporují vstup Spojeného království do
Evropského hospodářského společenství, protože vě
ří, že to zvýší životní úroveň anglického dělníka.
Ministerský předseda Macmillan to prosazuje, pro
tože, jak řekl, “britský vliv v Evropě bude důležitý,
možná rozhodující”, a také proto, že “isolováni od
evropské scény, nemůžeme očekávat, že bychom mě
li nějaký vliv na formulaci její zahraniční politiky”.
(Pokračování na straně 2)
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Krize v Karibském moři
činit. Můžeme proto klid
ně zapomenout na názory
cynika a ustrašence, ne
boť, jak řekl Kennedy,
"nej horší ze všeho by by
lo neudělat nic”.
Názor "extrémisty” se
však za daných okolností
tak snadno zamítnout ne
dá. Přímý útok na Kubu
se totiž nezdá o nic ris
kantnější, než přímý úOtázkou, kterou zod tok proti sovětským lo
poví teprve budoucnost, dím, který se zpočátku
zůstává, bylo-li to také nedal úplně vyloučit.
Ve srovnání s blokádou
rozhodnutí správné.
by pak byly výsledky inReakce na rozhodnutí
vase jistější a rychlejší a
Reakce na americkou nevyhnutelný intervenční
akci budou různé. Ustra- poprask kratší.
šenec řekne, že Američa
Důvody
ni riskují kvůli jepičímu
Jako
obyčejně, hledání
ostrovu světovou válku.
důvodů
pro takovou kri
Extrémista bude tvrdit,
zi
je
zajímavější
a snad
že blokáda není rovno
cennou náhražkou invase. i důležitější než co ji
Cynik poznamená, že ného.
Důvody ke Kennedy
Kennedy nezachraňuje
ani tak Kubu, jako příš ho zákroku jsou celkem
tí senátní volby.

(Pokračování se str. 1.)
O vážnosti a možných
následcích Kennedyho opatření není se třeba ro
zepisovat. Stačí si před
stavit možnosti prvního
setkání sovětských lodí s
válečnou flotilou Spoje
ných států, abychom si
uvědomili, jak velké a jak
odvážné bylo rozhodnutí.
amerického presidenta.

Celý problém je však
daleko složitější a není
na něj lehká odpověď.
Kritizovat tak velké roz
hodnutí, jaké právě Ken
nedy učinil, je přirozeně
daleko snazší, než je u-

Naše rovy
KAM

A Ž

jasné. Za dané situace
nemohl zůstat v nečin
nosti a vybrat si mohl je
nom mezi blokádou a invasí. Zvolil blokádu, ale
není vyloučeno, že i ta
byla míněna jenom jako
první krok, a že invase
bude stejně následovat.
Daleko bohatší podně
ty k spekulacím dává
Chruščovovo rozhodnutí
udělat z Kuby sovětskou
raketovou základnu.

Je možné, že chtěl
Kennedyho vyprovoko
vat k něčemu drastické
mu, aby měl zástěrku k
zvýšení tlaku na Berlín,
nebo že si připravoval
silnou posici k "handlu ’
u konferenčního stolu.
Stejně se však dá doka
zovat, že chtěl dramatic
kým způsobem postavit
před oči světa otázku amerických základen a žá
dat jejich zrušení.

Neuvěřitelné vysvětlení
Události
posledních
vzrušujících dnů však na
bízejí ještě jedno vysvět
lení, které se předtím
zdálo téměř neuvěřitelné.
Máme na mysli možnost,
že Chruščov nemá ani
ponětí o americké men
talitě a že si snad oprav
du myslel, že mu to s
tou kubánskou základ
nou nějak projde.
V době psaní tohoto
komentáře bylo ještě pří
liš brzo na nějaké závě
ry. Kubánská krize trva
la, Chruščov "ustupoval
do připravených pozic” a
volal po schůzce "na
vrcholku”, vřava v OSN
rostla, lidé se modlili za
mír a sovětská prestyž
utrpěla citelnou ztrátu.
Hodiny a dny před
námi však jsou pořád
ještě plny nebezpečí, o
jehož rozsahu si nikdo
nemůže být jist.
-kw-

Velbloud a cibulka

(Pokračování se str. 1)
příčiny nutno hledat v
tom, že mnohá JZD pro
dávají ovoce a zeleninu
přímo spotřebitelům.”

T O

VEDE

A. A. je spolek mužů a žen, jejichž hlavním
úkolem je nepít a pomáhat jiným alkoholikům,’
aby též nepili. Klíč k A. A. programu je znám
pod názvem "The Twelve Steps”, a krok za
krokem vede až tam, kde je osoba ochotna do
znat, že je bezmocná vůči alkoholu a že život
se stal neovladatelným. Dvanáctý bod obsahuje
poselství pro alkoholiky a praktické základní
principy ve všech aspektech života. Mezi tím,
alkoholik je veden skrze pokoru, modlitbu,
meditaci, závislost na "síle mocnější než jsme
sami”. Je to dobrý program pro každého. I
pro nealkoholíky ...
Naše hlasy, Toronto, 30. 6. 1962

Rudé právo doznává,
že se na tomto kšeftíku
podílejí i funkcionáři
družstev, zatímco "tajem
níci a další funkcionáři
národních výborů a ně
kde i pracovníci ONV
krčí rameny”.

Za jídlem do města
Jak vypadá dnes záso
bovací praktika v ČSSR,
dosvědčilo vysílání bra
tislavského rozhlasu 6.
října, ve kterém redak
torka se pohoršila nad
družstevnicemi, které je
ly domů z Bratislavy:
"Vezly jste si z města
na vesnici polnohospo
dářské výrobky. Za pěk
nou, do červena upeče
nou husu, kterou - citu
jeme vaše slova - když
chce někdo jíst, ať ji
dobře zaplatí. Zřejmě ji

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečně zve na hru z pražského života o 4 dějstvích
od Adolfa l’ Arronge

DCERY PANA ZAJÍČKA
kterou sehraje v sobotu 17. listopadu 1962
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
NORTH MELBOURNE
Režie:
F. Vozabal
Osoby a obsazení:
A. Zajíček, zahradník - F. Vozábal, Albertina, jeho
žena - Z. Haberová, dcery: Emilie - J. Diakovská,
Růžena - H. Morawová, Faninka - D. Sudová, V.
Svoboda, zámečník - J. Cába, J. Novák, továrník
- J. Sadílek, baron Zinnov - I. Diakovký, Klinkal,
rukavičkář - J. Pancurák, jeho žena - K. Průšová,
Malý, provisor v lékárně - K. Průša, dr. Seiler - J. Bačák, Anna, služebná - D. Morawová.
Začátek v 8 hodin večer
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: BM 5618 -Vozábal, 39 2156 -Rosenfeld
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.

29. 10. 1962

DOMOVA

Podvyživený ideál
(Pokračování se str. 1)
Zlatým hřebem anglického idealismu je však vůd
ce údajně pokrokového labouristického hnutí Gaitskell. “Svým vstupem”, řekl (a nezapomínejme, že
běží o vytvoření něčeho nadnárodního), “odpíšeme
pokračování existence Británie jako nezávislého ná
roda”.
Gaitskellův příklad ilustruje ještě jeden aspekt
“politického idealismu”. Ukazuje, jak hluboko je de
mokratický politik ochoten klesnout za cenu lepších
vyhlídek v příštích volbách.
Říká se tedy, že člověk žije ideály. Jestliže ano,
jak je možné, že jsme ještě všichni nezašli podvý

živou?

-kw-

ZE DNE NA DEN
14.10. Ministerský předse
da Macmillan přednesl na
sjezdu britské konservativní strany významnou
řeč na obhajobu britského
vstupu do Evropského ho
spodářského společenství.
15.10. V Koblenci byl za
hájen proces proti 14 bý
valým nacistům, kteří jsou
obžalováni z vražd 70.000
lidí.
— V bazilice sv. Petra se
koná význačná církevní
události - II. vatikánský
koncil, za účasti předsta
vitelů katolické církve ze
všech částí světa a hostů
z ostatních církví. Z Čes
koslovenska byl povolen
odjezd 4 katolickým hod
nostářům.
— Britský nacistický vůd
ce Colin Jordán byl od
souzen do vězení na 9 mě
síců.
17.10. Sovětský svaz vy
pálil s úspěchem další
družici.
— Kanada se rozhodla vy
zbrojit letectvo a armádu
americkými
jadernými
zbraněmi.
18.10. V Egyptě byla zru
šena cenzura zahraničního
tisku.
19. 10. Sovětský špion Stašinskij, který loni uprchl
na Západ a přiznal se k
vraždě dvou předních ukrajinských exulantů, byl
odsouzen na osm let do
vězení.
— Další americký pokus
vystřelit na měsíc raketu
s přístroji se nezdařil.
— V Jemenu bylo odsou
zeno k smrti osm členů
bývalé královské rodiny.
— Boje na čínsko - indické
hranici se přiostřily. Indo
vé ztratili devět míst ob
sazených vojenskými jed

kdosi dobře zaplatil a vy
jste si nesly bohatý ná
kup ze státního ob
chodu . . .”
Bratislavské
redakci
zřejmě ušlo zrádné slův
ko "polnohospodářské”.
Jaký tam musí být zma
tek, když si z venkova
jezdí lidé do měst pro
"polnohospodářské” vý
robky!
Redaktorka se pak sna
žila hřímat proti těmto
"nesvědomitým družstev
nicím”. Zapoměla však
dodat, že jednou z pří
čin zásobovací kalamity
je selhání státní distri
buční sítě, která nemůže
dodat výrobky, které
jsou na skladě, na místa,
kde na ně čeká spotře
bitel.
Jak to vypadá se zá
sobováním na slovenském
venkově a v menších mě notkami.
stech, vysvítá z pořadu
"Obrázek všedního dne”, "Promiňte, soudružko”,
který vysílal bratislavský pravil redaktor rozhlasu,
"ale slyším, že se ptáte a
rozhlas 11. října:
soudružka z prodejny od
Vyprodáno!
povídá: nemáme, nemá
"Jsme, vážení poslu me! Copak tady nákup
vypadá každý
chači, v prodejně potra takhle
vin číslo 86 ve Stupavě. den?” — "No, skoro kaž
"Kilo rýže, prosím?” dý den! Ale co se dá dě
— "Prosím, nemáme.” lat? Objednám masové
— "Jeden olej.” — "O- výrobky, oni je nemají.
lej momentálně není.” — Ani hladkou mouku mo
— "Droždí.” — "Droždí mentálně nerozvezli. . .”
Zpravodaj
rozhlasu
není momentálně.” —
— "Dvě kila hladké pátral dál a obrátil se na
mouky.” — "Také ne velkoobchod v Malac
dovezli.” — "Konzervy kách. Zástupkyně vedou
masové, máte nějaké?” cího potvrdila, že nemů
— "Masové lečo s klobá že vyhovět objednávkám
sou.” — "To ne, to ne jednotlivých prodejen, a
tvrdí, že prý by všeho
chci.”

— Podle úřední zprávy
schválila čínská komunis
tická vláda seznam členů
vládních a stranických or
ganizací, kteří mají být
propuštěni.
Podrobnosti
nejsou dosud známy.
22.10. President Kennedy
vyhlásil blokádu Kuby.
Americké námořní jed
notky mají nařízeno za
bránit komunistům v do
vážení zbraní. Americká
vláda oznámila, že na Ku
bě už jsou sovětské rake
tové základny, které ohrožují Spojené státy.
23.10. Na Kubě byla vy
hlášena mobilizace. Spo
jené státy i Sovětský svaz
jsou ochotni o kubánské
situaci debatovat ve Spo
jených národech.
— Indové ztratili další vo
jenské stanice v bojích na
čínských hranicích. Čou
En-laj chce jednat s Néhrúm.
25.10. Američané zastavili
a propustili první sovět
skou loď, která přijíždě
la na Kubu. Loď vezla
naftu.
— Indové vyklidili město
Tawang.
26.10. Komunisté a sou
putníci organizovali v růz
ných městech světa de
monstrace proti US blo
kádě Kuby. V Praze de
monstrovalo “asi 1.000
studentů” před US vel
vyslanectvím.
Demon
stranti strhli s budovy americkou vlajku, zatímco
policie nečinně přihlížela.
—'Americká vláda pro
hlásila, že je možné, že
proti Kubě budou prove
dena “další opatření”, nepřestane-li vyzbrojování
kubánských
raketových
základen.

bylo dost, avšak spotře
bitelé prý z ničeho nic za
čali krmit potravinami
prasata. "Kdyby takto
nekrmili prasata a vyhra
dili by potraviny jen pro
lidskou spotřebu, skuteč
ně by všeho bylo dost.”
Není divu, že je v ČSSR nejpopulárnější vtip
o občanu, kterému visely
nad postelí tři portréty:
Chruščova, Gagarina a
Kennedyho. Každý večer
se k nim modlil. Před
Chruščovem začal: "Otče
náš”, před Gagarinem
"jenž jsi na nebesích”, a
směrem ke Kennedymu
"přijď království tvé!”
FEC
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29.10.1962

ČESKOSLOVENSKO
— U Brna se zřítilo čes
koslovenské dopravní le
tadlo, které letělo z Pra
hy do Košic. Osm pasažé
rů bylo usmrceno, 31 těž
ce zraněno.
— Náměstek ministra za
hraničních věcí dr. Ladi
slav Šimovič přednesl expozé zahraměrúmu výbo
ru Národního shromáždě
ní o plnění deklarace Spo
jených národů o likvidaci
koloniálních režimů a “osvobozeneckém” hnutí.
— Ostravská "Nová svo
boda" přinesla zprávu o
zneškodnění “rozsáhlého
spikleneckého centra” na
Ostravsku jež prý organi
zovalo rozsáhlé sabotáže v
průmyslu a v zemědělství.
Vedoucím skupiny prý byl
Jan Vaněk z Lichnova u
Nového Jičína. Rozvratná
skupina prý poškodila zá
sobovací zařízení kokso
vých baterií, zakládala po
žáry v zemědělství, pro
váděla vloupání a všeo
becně poškozovala socia
listické vlastnictví. Členo
vé skupiny prý svedli řa
du bitek s policií, v nichž
prý byly ztráty na živo
tech na obou stranách,
— Podle zpráv z Prahy
byly nabalzámované ostat
ky Klementa Gottwalda
tajně zpopelněny a v pří
tomnosti Antonína Novot
ného a dalších členů vlá
dy opět uloženy v kolumbariu “zasloužilých členů
strany” v muzeu na Vít
kově.
— Podle zprávy čs. vlády
pokulhává znovu plán v
těžbě uhlí, v těžkém prů
myslu a ve stavebnictví.
Do konce srpna dlužil po
travinářský sektor státní
mu hospodářství 17.000
tun vepřového a 207 mi
liónů litrů mléka.
— Československá tisková
kancelář oznámila, že byl
v ČSSR zatčen americký
vyyzvědač R. R. Budway,
který se prý specializoval
na vojenské informace,

VE ZKRATCE

sbíral vzorky uranové ru
dy, rozšiřoval protistátní
ležáky a nahrával si na
magnetofon kompromit li
jící výroky čs. občanů,
čímž, je prý vydíral k pá
chání velezrady. Budwayova matka je Češka,
která se vrátila roku 1932
z Ameriky do ČSR.
— Sovětský svaz má dodat
letos na podzim 5.000 va
gónů brambor, aby se předešlo potížím v zásobová
ni. Podle soukromých
zpráv stojí Už nyní před
prodejnami fronty na
brambory. Hlavními pří
činami jsou pozdní začá
tek podzimních zeměděl
ských prací a selhání dis
tribuce.
— Do africké Ugandy od
jela vládní delegace, ve
dená poslancem Národní
ho shromáždění J Való.
— Pracovníci energetické
ho průmyslu konají okres
ní a krajské konference,
na nichž se projednává,
jak šetřit energií v zim
ním údobí. Zásobování elektřinou bude patrně v
letošní zimě kritické.
— Na československém území se konaly společné
manévry armád Sovětské
ho svazu, Československa
a Východního Německa.
Přihlížel jim Antonín No
votný a delegace všech
východoevropských sate
litních vlád.
— K trestu smrti prova
zem byl odsouzen 39letý
Slovák Joséf Pekarčík pro
sexuelní zločiny.
— Novým čs. velvyslan
cem v Mexiku byl jmeno
ván na místo dr. J. Hokeše
dr. J.Kuchválek. Dr. Hokeš byl pověřen novými
úkoly.
— V Praze se dožila věku
75 let bývalá členka Ná
rodního divadla Andula
Sedláčková.
— Ústřední výbor Čs. stra
ny socialistické projednal
téma XII. sjezdu KSČ o
“Budoucím vývoji socia-

lismu v ČSSR” a shledal
všechno v pořádku, takže
mohl KSČ vyslovit plnou
důvěru. Socialistická stra
na bude pořádat celostát
ní konferenci koncem led
na příštího roku, což je
očekáváno s napětím.
— Předsednictvo Národní
ho shromáždění vyslechlo
obšírnou zprávu pracovní
ka Státního úřadu státní
kontroly E. Vachaly o do
držování státních předpisů
při plnění celostátního
plánu.
— Nově jmenovanými rek
tory československých vy
sokých škol jsou: na Ja
náčkově akademii muzic
kých umění dr. Jan Burjanek, na pražské technice
prof. dr. ing. J. KožoUšek,
na Palackého universitě v
Olomouci' Eduard Manďák. Dále bylo jmenová
no 16 nových vysokoškol
ských profesorů.
— Členka činohry Národ
ního divadla v Praže Otylie Beníšková se dožila
80. narozenin, národní umělec Bedřich Karen pětasedmdesátky,
zatímco
Václav Vydra mladší pou
hé šedesátky.
— Svět v obrazech ozna
muje: “V minulých dnech
se K. Gabrišové z Říčan
u Brna narodilo na jedné
z klinik v Brně osmnácté
dítě - kluk, vážící 3.75 kg.
Šestnáct dětí K. Gabrišové
—9 hochů a 7 děvčat - ži
je. K. Gabrišová je nosi
telkou čestného odznaku
mateřství I. stupně. Na
klinice o ni a o novoroze
ně nyní pečuje kolektiv,
vedený dr. Chalupou. Ten
to kolektiv soutěží o titul
“brigáda socialistické prá
ce”.
— V Olomouci se konaly
závažné porady mírového
výboru katolického ducho
venstva za účasti biskupů
a ordinářů odevšad. Oduševnělý proslov pronesl
dr. h. c. Josef Plojhar.
Č/FEC

"Za vyšší úroveň
komunistické výchovy”

NOVÝ PŘEDMĚT:
OBČANSKÁ VÝCHOVA

"Příliš organizujeme a plánujeme, co bude ve volném čase mládež dě
lat, než jak. Podceňujeme její schopnosti účelně využít volna, je-li k tomu
násilně vedena. Organizujeme povinnosti, ne možnosti, a mělo by to být
naopak: postaráme-li se o kvalitní využití volna, nemusíme příliš organi
zovat zájem”, prohlásil letos v září náměstek ministra školství a kultury
Václav Hendrych. Z povolaných úst je to přiznání osvětlující. Jeden z
hlavních pedagogických činitelů tu přiznává, že vláda organizuje pro mládež "povinnosti”, dokonce v jejím soukromém čase. Přiznává také, že čes
koslovenský školský systém také doposud organizoval "zájem”, a nazna
čuje, že by tomu tak nemělo být, protože vláda najednou narazila na kapitální nezájem. Navrhuje dokonce, aby schopnosti mládeže byly v mimo
školní době vedeny jinak než násilně. Už dlouho jsme nečetli tak upřímný
projev vládního činitele jako tento, pronesený příbuzným diktátora čs.
školství a panujícího ideologa KSČ Jiřího Hendrycha.
Václav Hendrych se ještě horší. Ale to se cialistické společnosti, ko
munistické morálky a
dokonce tloukl v hruď v změní, protože:
tak zásadních pedagogic"... Základem komu světového názoru.”
kýchproblémech, jako je nistického uvědomění a
Československá mládež
výchova ke kolektivu a občanské aktivity dětí a bude mít tedy od letoška
výchova k individualitě: mládeže je postupné o- znovu povinné nábožen
"Do roku 1970 chce osvojování si základů mar ství.
me zdvojnásobit počet xisticko - leninského svě
Kdo z nás zažil "ob
středoškoláků. Nejde jen tového názoru.
čanskou výchovu” na oo rozsah, ale i o kvalitu
Svůj vklad k tomu mu becné škole demokratic
vzdělání. Povedeme žá sí přinést každá vyučo kého Československa, ne
ky k větší samostatnosti.” vací hodina, každý před může než cítit s dnešními
Komunistické školství mět . . .
školáky nejvřelejší sym
na tom musí být hrozně Obsah předmětu, před patie. Demokracie se čer
špatně, musí-li skoromi- nášenou látku je třeba pá ze života, ne ze škol
nistr pronášet tak kajíc podávat tak, aby pomá ních přednášek. A co čer
né proslovy.
hala tvořícímu se světo pá dnešní školák ze ži
- Hlášení
ministerstva vému názoru vykrysta vota, víme až příliš dob
ře ze stížností dnešních
školství však musila do lizovat . . .”
učitelů, kteří si neustále
jít sluchu i na nejvyšToto světoborné roz
stěžují na rozpory "v uších místech, protože se
hodnutí ovšem "nijak ne
čebně a v životě”.
najednou objevil ve škol
zakrývá”, jak nenapodo
ních katalozích nový ferDnešní
rozhodnutí
bitelně a nechtěně ironi
man ústředního výboru
svědčí
o
totálním
zhrou
zuje komentář Mladé
Komunistické strany .Čes
fronty z 22. září tr., že cení školních kroužků
koslovenska, který bojuje
''takto pojatá pedagogic Československého svazu
"Za vyšší úroveň komu
ká práce” je "velmi ná mládeže, kde se prý "vy
nistické výchovy”.
chovávají funkcionáři”,
ročná”.
- Straničtí
komeniové
Proto, aby bylo jisto, nikoli občané. Usnesení
totiž teprve dnes zjistili,
že se komunistický cha ÚV KSČ má k tomu ta
že se vzděláním mládeže rakter bude vyvíjet např. ké několik trpkých slov:
je to špatné a s výchovou
i v krystalografii, zavedl
"Ukazuje to cestu svaústřední
výbor
KSČ záckým organizacím ve
zvláštní předmět, úplnou školách. Je třeba činnost
novinku: občanskou vý skloubit tak, aby vyzně
chovu, kde to bude mít la jednoznačně ve pros
na vybranou téměř 36 tisíc tun, letos jen 19.600
mládež všechno v kostce, pěch - komunistické vý
tun, což je asi 55%. I když bylo dovezeno o
a kde se bude její indi chovy.
5 tisíc tun více jižních plodů, není letos všude
vidualita zřejmě vybíjet.
Je nejvýš žádoucí, aby
ovoce a některé zeleniny tolik, aby stačily po
"Tento předmět ovšem šedivost v činnosti ně
ptávce.
nemá a nesmí nahradit kterých školských organi
Československého
výchovnou práci v ostat zací
Větší poptávku po potravinách vyvolaly do
ních předmětech”, tvrdí svazu mládeže byla na
určité míry i potíže v zásobování. Na slabším
vážně usnesení KSČ, "má hrazena novými nápady
nákupu průmyslového zboží se však podílí také
však vyplnit vážnou me a novou iniciativou pře
nepohotovost výroby a obchodu. Uvedená fak
zeru, která až dosud v devším při pomoci při
ta to názorně ukazují: prodej elektrických pra
soustavě
komunistické veřejné výstavbě v mís
ček se např. snížil z 94.000 na 88.000. Podobná
výchovy byla, a přispět tech a okresech, při zvevěc je s televizory. Jejich prodej byl jen ne
k chápání cílů naší sopatrně vyšší než loni. Přitom zájem o televizi
(Pokračování na str. 7)
jistě neochabl. Nemálo zájemců však střádá pe
níze na přístroje s větší obrazovkou, kterých
ZLOBÍ VÁSOČI?
nebyl dostatek.

Spotřeba zboží 1962
František Kouřil napsal do Rudého práva
13. září 1962 zajímavý přehled o spotřebě zbo
ží v roce 1962, z něhož lze odhadnout alespoň
zhruba rozsah zásobovací krize a potíží spotře
bitelů v ČSSR. Z článku vyjímáme:
Celková spotřeba potravin se (v prvním po
loletí 1962) dále zvyšovala. Platí to též o mase,
kde činí zvýšení 3.5%, a masných výrobcích, u
nichž dosahuje růst 6%. Rovněž vajec se pro
dalo, i když jejich přísun do prodeje byl někdy
nárazový, zhruba o 3% více než loni, kdy jich
byl vcelku dostatek ... Více vajec než loni se
prodalo tak řečeno "z volné ruky”, čímž se ochuzují dodávky do prodejen. Protože snůška
vajec již začíná klesat a přes léto nebyly vy
tvořeny plánované zásoby, bylo třeba chovatele
slepic dříve zainteresovat vyšší cenou na zvý
šení dodávek na trh. Z toho důvodu vstoupily
v platnost 1. září zimní maloobchodní ceny vajec.
Spotřeba cukru, se pohybovala na loňské úrovni. U vína došlo po úpravě cen k poklesu,
ovšem odbyt silných lihovin má přírůstek bez
mála 10%, což není zjev nijak radostný. Ne
uspokojivé je také zásobování zeleninou a ovo
cem. Před rokem se prodalo v prvním pololetí
- 105 tisíc tun zeleniny, letos 81 tisíc tun, tedy
necelých 74%. Čerstvého ovoce měli spotřebitelé

V konfekční výrobě by bylo záhodno zkou
mat, proč si nemálo žen, i když dnes se pro
dávají dámské šaty skutečně velmi levně, dává
oděvy šít z nakoupených tkanin. Rozhodně to
není jen ze zvyku, nýbrž také proto, že nápa
ditost a výběr konfekce i přes značné zlepšení
neodpovídá růstu požadavků... Totéž platí
v některých případech ve výrobě obuvi. Lidé
rádi zaplatí kvalitní věc, ovšem chtějí, aby od
povídala jejich požadavkům ...
FEC

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
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Kukátko do ČSSR
KAM AŽ ZASAHUJE EVROPSKÝ TRH
Srdečný stisk ruky, který si na bělehradském
letišti vyměnili Josef Brož. Tito a Leonid Brežněv, jsou dalším dokladem vzestupné linie ve vzta
zích mezi SSSR a Jugoslávií. Tyto vztahy jsou výrazem celkové všeobecné zahraniční politiky SSSR,
která se snaží o jednotu všech mírových sil ve svě
tě, i když se některé jejich ideologické a politické
názory liší. Na druhé straně však existuje mezi SS
SR a Jugoslávií mnoho společného... Mezi SSSR
a Jugoslávií se dále podstatně rozšiřuje zahraniční
obchod. To má velký význam pro upevňování po
zic socialismu v Jugoslávii, zvláště dnes, když se
imperialisté snaží přehradami Západoevropského
společného trhu vytvářet politický a hospodářský
nátlak na nezávislé země. Přátelská návštěva sou
druha Brežněva v Jugoslávii slouží dobré věci: k
upevňování jednotné mírové fronty na celém světě.
Pražský rozhlas, 24. září 1962

A KAM AŽ NEZASAHUJE
Dne 16. září se poprvé zaplnily návštěvníky vý
stavní pavilóny plovdivských mezinárodních vele
trhů. Do našeho pavilónu přišlo již v první dny ve
letrhu tisíce lidí. Zvuk čs. výrobků je výborným
magnetem. Zájem je o auta, stroje, filmové kamery
a další výrobky. Např. ředitel závodu Trakija ve
Staré Zagoře Jiří Atanasov by rád ještě další stroje
na výrobu cigaret... Z celkového vývozu Bulhar
ska jde plných 13% do Československa. Mimo dlou
hodobý protokol o výměně zboží rozvíjíme vzájemně
také specialisaci a kooperaci v jednotlivých prů
myslových odvětvích v rámci čs. - bulharského vý
boru pro hospodářskou spolupráci, který zasedal mi
nulý měsíc v Sofii...
Rudé právo, 23. září 1962

SOCIALISTICKÁ SOUDNIČKA
Do přeplněné kanceláře družstva se přihnal chlap
v montérkách jak velká voda a hned spustil: “Tak
jsme tady, co potřebujete?” Chlapi měli v očích otazníky, koukali jeden na druhého... “Volali jste
přece patronát skrz nějakou opravu, ne? Tak ne
zdržujte, ať to frčí, já jsem zvyklej na precíz makačku.” Volali, nevolali, předseda se drbal za uchem
a vzpomínal, účetní říkal, to snad z dílny. Nějak
to bylo popletené, ale pak si řekli, když už je tady,
práce je stejně dost. Lojza Nepivo si v duchu řekl,
mám vyhráno. Měl to vyzkoušeno, nedal se pře
kvapit, naopak, překvapil velkou hubou ty druhé.
Což o to, devíti řemeslům se učil, ruce míval zlaté,
dnes však také nenechavé, zejména od doby, kdy mu
stálá práce nevoněla. Tak mu teda ukázali, co všech
no je třeba opravit. Od elektrického motoru u ře
začky až po polámaný psací stroj v kanceláři. A
když už tak bude hodnej, i snad něco z domácností...
A Lojza hodnej byl. Nejdřív se nechal pohostit, při
jal zálohu i lahvičku a šel na věc. Za dopoledne mo
tor už hučel, účetnímu v bytě opravil světlo a zá
suvky, po obědě poradil traktoristovi, jak nejlépe
na tu mašinu. A už tu byl podvečer a Lojzek re
zolutně zakončil brigádu se slovy, že ostatní malič
kosti si vezme s sebou a do týdne v richtiku při
veze. Účet že dostanou z patronátu. Do malého auta,
se kterým ráno přijel do vesnice, naložili i druhý
elektromotor (prý potřebuje převinout, ač nový),
psací stroj (na ten neměl “jemnej vercajk”), i kal
kulačku (potřebovala by nutně vyčistit) a další vě
ci k opravě, včetně darovaných naturálií jako od
měnu za patronátní pomoc - koš vajec, nějaké to
vepřové ve skle, pár králíků a podříznutého kohou
ta - odfrčel k městu. Ještě že z družstva včas dě
kovali patronátu za takovou nečekanou pomoc. Všech
no se ostatně vysvětlilo u lidového soudu, kde Loj
zek Nepivo marně opakoval svůj překvapující manévr.
Nepodmíněných 18 měsíců bylo tečkou za jeho ves
nickou premiérou...
Zemědělské noviny, 18. září 1962

V KRAVÍNĚ JSOU KRAVINY
Také na stavbě čtyřřadového průjezdového kravína
pro 206 krav máme nemalé problémy. Stále ještě
není dohotovena, ale na střeše už máme spoustu po
praskaných dílců z vlnité osinkocementové kry
tiny. Vysvětlujeme to tím, že vazba krovu se usa
zuje, a tedy pracuje, a vlnitá krytina tuto práci ne
snáší a praská. Ale což to je jen připadl u nás (v
Chtýši, okres Kolín - pr.) ... To je jen jeden problém.
Další je s přívodem proudu do kravína. Teprve, když
jsme kravín dodělávali, jsme zjistili, že chybí pro
jekt přípojky proudu. Sice nám zdravý rozum říká:
jaký projekt? Je nutné dělat tento projekt pro dva
sloupy vedení? Ale už asi ano, protože je to v před
pisech. Tak se bude projektovat. Musí se to zadat
rozvodovým závodům a máme po zkušenostech s ni
mi odjinud obavy, že kravín bude hotov, ale pří
pojka proudu nebude ...
Rudé právo, 22. září 1962

MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
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O IV. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Okénko-do Spojených států
Dne 23. září 1962 skončil v Brně po Čtrnáctidenním trvání IV. mezi- tak, že návštěvníci stánek
národní strojírenský veletrh “Brno 1962”. Veletrh, jehož se zúčastnili vy stále zcela zaplňovali.
stavovatelé z padesáti zemí, byl pořádán pod' ústředním heslem "Technika
Příčiny zvědavostí
do služeb míru a pokroku”. Mezi zahraničními návštěvníky, kterých za
Největší
oblibě se těši
vítalo do Brna zhruba 25.000, byla převážná část odborníků. Domácích
ly
fotografické
přístroje
návštěvníků přišlo na brněnské výstaviště letos opět přes milión... Pokud
Polaroid,
které
před
oči
jde o dovoz zboží do ČSSR, byla např. sjednána dodávka osobních auto
ma
návštěvníků
okamži

mobilů z Východního Německa, transformátorů z Bulharska, vagónů z Ru
munska a v rozsáhlé míře dodávka barevných kovů ze Sovětského svazu. tě. zhotovovaly barevné
Významná obchodní ujednání byla také uzavřena mezi čs. podniky zahra snímky, dále elektronické
přístroje pro nedoslýcha
ničního obchodu a obchodními organizacemi ostatních zemí...
Rudé právo, 24. září 1962 vé, vyráběné firmou Zenith, které zájemci mohli
S ostatními zeměmi by munistickým režimem v
Fotografie znázorňují
vyzkoušet ve vlastním
ly, podle Rudého práva, květnu 1950 zavřeny. A- cí různé záběry z ame
uchu, Fordův automobil
uzavřeny obchody jako: meričtí úřední zástupci rického života, velký vý
a automatické přístroje,
“dodávka osobních aut na veletrhu odhadují, že běr nástrojů, užitkový
jako
elektrický psací
do Finska, psacích strojů dalších 300.000 Čecho vůz Ford Falcon, zařízení
stroj a zahradní traktor.
do Anglie, lokomotiv do slováků prošlo jen kolem pro zkoušení a udržování
S výjimkou Japonska
Iráku, obráběcích strojů amerického Stánku, ne
automobilů,
zahradní netěšila se výstava žádné
do Indie a některých zá mohli však vejít dovnitř,’
traktor, zařízení pro pod jiné země takovému záj
padoevropských zemí, lo protože americký pavilon
nikové filtrování vody, mu, jako stánek Spoje
žisek do Brazílie a Vý nemohl pojmout víc ná
rozhlasové přijímače a ných států. Zástupci čtyř
chodního Německa . . .” vštěvníků než jen asi
televisory, výběr pokla amerických úřadů, pod
2.700 osob za hodinu.
Západní hlasy
den firmy National Cash jejichž záštitou byla ú" Telstar”
Register, klimatisační za čast na brněnském vele
Potud hlas komunistic
Americký stánek byl u- řízení firmy Chrysler, trhu uspořádána — mi
kého domova. O brněn
místěn
v pavilonu náro kancelářská zařízení včet nisterstvo obchodu, mi
ském strojírenském vele
trhu však také mluví dů a byl označen velkým ně nového psacího stroje nisterstvo práce, zahra
zprávy západních agen nápisem "USA”. Vysta firmy IBM, fotografické niční ministerstvo a Ame
tur, zejména amerických. vená americká družice přístroje Polaroid a jiné rická informační služba
Tentokrát s oprávněnou Telstar učinila z americ fotografické potřeby, vý — prohlásili, že oblibu
pýchou. Rádio svobodné kého Stánku nejnavštěvo robky z plastických hmot americké výstavy dlužno
Evropy hlásilo fronty vanější část celého vele a hliníku, to vše přitaho přičíst na vrub zvědavosti
valo pozornost a zájem (Pokračování na str. 6.)
před americkou výstavou trhu.
v Brně, kde šlo na dračku poselství presidenta
Pořád nám jenom slibujete ...
Kennedyho, vytištěného
ve formě uvítání.
Kennedyho
poselství
prostě zvalo v rámci přá
Když jsme před nedávnem četli v západním tisku reportáže novinářů,
telského soutěžení v po kteří se právě vrátili z návštěvy Československa a zemí východního bloku,
kroku k nahlédnutí a vy nechtělo se nám věřit, že by se v Československu dokonce bouřili proti
stříhalo se jakékoli po- stávajícímu pořádku i členové Komunistické strany Československa. Jestliže
litičnosti. Z Kennedyho však sledujeme úřední tiskoviny, dojdeme k závěru, že tomu tak opravdu
poselství se nakonec stalo je. Odpor proti dnešní politice (a proti dnešním hospodářským poměrům
v Brně sběratelské ku zvláště) se zdvihá i na nejnižší členské úrovni komunistické strany.
riosum.
Když dnes probíhá re a slibujete”, vyhrkl prvníbouřene straníky uklidnit:
Hlas Ameriky řekl o žimem ohlašovaná “celo v rohu, “ale nic neplníte.
“Počkejte, soudružky a
brněnském veletrhu toto: státní diskuse” o změně Je to u nás čím dál tím soudruzi”, ozval se před
ném programu KSČ, kte horší.”
seda organizace. “Musí
Nával do USA
rý znamená jenom při
Aby svou rozhořčenost me to Vzít všechno po"Odhaduje se, že 375 znání hospodářského kra ještě víc zdůraznil, pokra pořádku”. — “Jaképak
popořádku”, spustila sou
tisíc Čechoslováků pro chu státního plánování, čoval:
dočteme se mezi řádky le
“Pracovní dobu máme družka.
šlo americkým Stánkem dacos upřímného a osvě
“Vždyť to, co vám tu
ve špičce vymezenou na
na čtvrtém mezinárodním žujícího.
deset hodin. Ve skuteč dneska povídáme, není nic
veletrhu v Brně, v Čes
Plzeňská Pravda z 4. nosti děláme čtrnáct, a nového. O tom jsme už to
koslovensku, ve dnech 9. října např. líčí takovou zase je to málo. Proto si ho napovídali, hanba mlu
až 23. září 1962. Bylo to “celostátní diskuzi” takto: myslím, že je tu něco v vit. Přestaňte už jednou
“Co naplat, půl deváté
slibovat a mluvit a více
poprvé, co se Spojené už přešlo, dvacet lidí tu nepořádku.”
dělejte. Pak bude zase ko
Nejvíce
se
na
schůzi
státy oficielně zúčastnily je, můžeme začít - padlo
vyzbrojily ženské, ozna nečně pořádek.”
veletrhu v komunistic konečné rozhodnutí.”
Plzeňská “Pravda”, svě
muje plzeňská “Pravda”.
Člověk by si myslil, že Snad přece jenom krátký te div se, najednou zauja
kém Československu a
jde o schůzi uprchlického pobyt amerických oddílů la postoj rozhořčeného li
zároveň to byl první pří komitétu nebo osvobozo
v západní části Čech za du:
pad oficielní kulturní vý vacího sdružení.
působil propagačně víc,
“Snad to nebylo příjem
měny s Československem
Ale “Pravda” pokračuje než je i západní propa né, ale nanejvýš potřebné.
podle programu "Národ ve studené sprše:
ganda ochotna připustit. Lidé už totiž odvykli na
“Hned po referátu se Plzeňačky se alespoň po slouchat slibům a frázím.
— národu” od doby, kdy spustila
doslova diskusní
americké knihovny v Pra průtrž mračen. “Pořád dle “Pravdy” vyjádřily Chtějí vidět činy. A pro
pravdivě:
to, aby i oni přiložili své
ze a v Bratislavě byly ko- nám tu jenom něco čtete
“Naturálie jste nám sko polínko, upozorňují, při
ro zrušili, nemáme chovat pomínají a radí a v ne
drobné domácí zvířectvo, poslední řadě i oprávně
SUTTONS PTY. LTD.
a teď nám v domácnos ně kritizují. V tom je je
105 Elizabeth St., Melbourne
tech chybí i nejzáklad jich moudrost, s jejíž po
Telefon 60 - 1201
nější potraviny . . . Copak mocí se můžeme dostat
Hudební nástroje džezové
to někdy jakživo bylo, kupředu a ne přešlapo
a orchestrální
aby “vesnický” jezdili do vat stále na jednom
města pro vejce, máslo a místě.”
Piana * Harmonia * Kytary
smetanu?”
Gramofonové desky
Je třeba ještě přesvěd
Předseda stranické or čivější svědectví?
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
M. Z., USA
ganizace se pokoušel po-
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Vladimír Neff: Veselá vdova. Československý spisovatel, Praha, 1962

S kšeftem není žádný špás

Vladimír Neff spáchal opět (již čtvrté v řadě) literární inferno, v němž popisuje pýchu a
pád hrdého kupeckého rodu Bornů a Nedobylů, aby se prostě vidělo, nač zašla buržoasie. Při
blížil se tím na délku a na nezáživnost anglickému Gallsworthymu. Sága rodu Forsythů musí být
jeho inspirací. Šosák, psavec a šplhavec se najde pod kterýmkoli národním tričkem, a triky ne
pomohou. Po letech v cizině máme zvláště odmítavý postoj k českým autorům, kteří se tváří
světově, aniž by poznali svět. Tiráž na obálce tvrdí: "Nový Neffův román potvrzuje umělecké
kvality svého autora: kompoziční pevnost a jistotu, vyprávěčskou suverenitu a důkladnou zna
lost zobrazovaného prostředí”.
“Důkladnou
znalost tetralogie), filmová li se nějak nevztahuje k žádné zvláštní sociální
zobrazeného prostředí”, breta a jiné "kulturní” buržoaznímu pádu ku vášně, a že spíš, podle
kdo by byl jiný český úkoly drží v poměrném pecké smetánky, a tak Neffa, to byla hysterka
specialista než Vladimír blahobytu jak dobříšské vedlejší postavy "národ a ženská podobná slavné
Neff? Pevnost a jistota tak i venkovské literáty. ního zrádce” Mrvy a "so australské dámě, vynika
ciálně - demokratických jící zpěvem i nedostat
kompoziční? Kdo je ten
Nepřekvapuje nás, že mstitelů” zůstávají na okozák, zda-li pak ho
kem duševní rovnováhy.
Neff, duše nasáklá ku
znáš? Vladimír Neff. Ukraji skrovně zaplácané
Myslím, že přičinlivý
pectvím, také mu pod
mělecké kvality, vypra
ho plátna vyprávěče.
romanopisec Neff musil
lehl. Překvápuje spíš, jak
věčská suverenita? Vla
Jen tak na okraj: "Ve cítit opravdovou lítost,
rychle nadaná reportáž
dimír Neff.
selá
vdova” je matriar když nemohl rodící se
a zručné vyprávění se
chální
a ušlechtilá posta sociální demokracii pa
změní
v
otravnou
kroni

A přece cítíme při čte
va,
které
doba celkem třičně rozdělit na přísluš
ku
imaginárních
klepů.
ní "Veselé vdovy” zcela
nerozumí,
a
která zcela né pravé (zrádné) a levé
jasně a s pocity nechu
Přes všechny atraktiv nerozumí době. Pokud (věrné) křídlo, jakož že
tenství, jak kdysi dobrý ní stránky čtvrtého dílu
mu zatím v ohraničeném
a puncovaný autor se dal Neffovy kroniky je to jsem mohl z textu vyro
zumět, vytvořil si autor časovém rozpětí nebylo
váhavě sice, ale s plnou čtení rozvláčné a nudné.
dopřáno vylíčit mravní
rozvahou do služby si Při čtení "Veselé vdovy” za účelem rodinné ságy
dva rodinné sociální kon- rozklad a bědy pohrob
lám sociálního rozvra by se nerozptýlil ani sla
trasty: rodinu velkopod- ků "veselé vdovy”.
tu, které usilují nejen o měný vdovec.
nikatelů a rodinu prole
V detailech však urozvrat kupecké třídy na
Námět sám je přitom tářů, jež se vzájemně cítíte starého Neffa, a
celém světě, ale které
prolínají geneticky. Vzni potom záleží na gustu.
pohltí i tu třídu, která zcela zajímavý a drama
je na prodej. Neff ne tický. "Veselá vdova” ká tím jednak třídní roz Chcete-li znovu číst řá
popisuje dobu procesu s díl a jednak zmatek.
dek po řádku, jak prodokázal říci "nět”.
Omladinou, jednu kapi
Kvůli lesku je pak do bíhal čaj o páté u GruenPro plodného a pilné tolu českých dějin, která celé prožluklé historky feldů, byl-li servírován v
ho spisovatele, jako je nikdy nebyla přednášena zavlečena mladá Ema porculánu míšeňském ne
Vladimír Neff, má ko ani na středních školách Kittlová, jež se později bo francouzském, Neff je
munistický režim celou ani na universitě. Prů proslavila pod jménem váš autor. Chcete-li vě
řadu úkolů. Literární měrně vzdělaný vlastenec Emmy Destinnové po ce dět, jak vypadal půdorys
společenské truchlohry, si něco o tom mohl pře lém světě, aby tím bylo měšťanského domů těsně
jako je "Záhuba rodu číst jen v Dykově "Kon chudičké historii dáno před koncem devatenác
Bornů” (její čtvrtá část ci Hackenschmiedově” a jakési světové pozlátko. tého století, přečtěte si
se jmenuje "Veselá vdo v "Prosinci”. Ale i toto Byl jsem celkem rád, Neffa. Je lepší než Náva”, ale nic nezaručuje velezajímavé téma nechá'- když příští Destinka ani prstkovo muzeum.
literární zmrtvýchvstání vá Neff stranou, pokud v mládí neprojevovala
Ale i ve velkých vě-

NA KRIKETOVÉM KOLBIŠTI
Charles Dickens

Branky už stály a rovněž tak dva velké stany
pro osvěžení a odpočinek obou soupeřů. Hra dosud
nezačala. Několik Dingleydellských i Muggletonských
si s majestátným výrazem ve tváři krátilo chvíli
nedbalým pohazováním míče z ruky do ruky. A ně
kolik jiných, stejně oblečených pánů ve slaměných
kloboucích, flanelových kazajkách a bílých kalho
tách - v úboru, v němž se velmi podobali amatér
ským zedníkům - postávalo kolem obou stano
vých bud.
“Nebylo by snad lépe, kdybyste zašli do stanu,
pane?”, řekl jakýsi velmi tělnatý pán, jehož trup
a nohy vypadaly jako půlka ohromné štůčky fla
nelu, postavená na dva nafouklé polštáře. “Poznáte,
že je tam mnohem příjemněji, pane”, radil nalé
havě jiný objemný pán, který se velmi podobal
druhé půlce zmíněné štůčky flanelu. “Jste velmi
laskaví”, odpověděl pan Pickwick. “Sem prosím”,
řekl první pán, “tady se boduje - je to nejlepší
místo na celém hřišti.” A sportovec, který už napřed
sotva popadal dech, je vedl do stanu.
“Náramná hra — skvělý sport — znamenitý tě
locvik — strašně”, byla slova, která dolehla k páně
Pickwickovu sluchu, když vstupoval do stanu. A prv
ní předmět, který mu padl do oka, byl zelený kabát
cizince z rochesterského dostavníku. Cizinec poznal
přátele hned, vyřítil se jim vstříc, popadl pana Pickwicka za ruku, s obvyklou prudkostí ho vlekl k se
dadlu a celou dobu při tom hovořil, jako by se ta
celá událost pořádala pod jeho výlučnou záštitou
a výhradním dohledem.
“Sem — sem — junda jedna radost — moře piva
— celé sudy — bifteky jako špalky — z mladého
— škopky hořčice — slavný den — jen si sedněte

— jako doma — strašně rád vás vidím — strašně.”
Muggletonští měli odpalovat první a zájem zesílil
v napětí, když pan Dumkins a pan Podder, dva z
nejproslulejších členů tohoto zvlášť vynikajícího
klubu, kráčeli s pálkou v ruce každý ke své brance.
Několik hráčů se rozestoupilo porůznu po hřišti ja
ko zadáci a každý z nich zaujal náležitě ostražité
postavení tím, že se rukama vzepřel o kolena a hlu
boko se shýbl, jako by dělal nějakému začáteční
kovi kozu na přeskakování.
“-zor!” vzkřikl náhle nadhazovač. Míč mu vyletěl
prudce z ruky a mířil přímo na prostřední kolík
branky. Ostražitý Dumkins byl ve střehu: zasáhl
míč koncem pálky a odrazil ho daleko do hřiště
přes hlavy zadáků, kteří se naklonili právě dost
hluboko, aby jim míč mohl přeletět přes hlavu.
“Přeběh — přeběh — ještě jeden! Tak dělej, hoď
ho — sem s ním — ještě jeden — házej!” Takové
a podobné výkřiky se ozývaly po odpálení míče,
a když utichly, měli Mugglentonští k dobru dva body.
Dumkins a Podder zůstali stále nepřemoženi. Rozkýval-li se starší pán a hodlal odpálený míč zara
zit, proběhl mu míč mezi nohama nebo mu proklouzl
mezi prsty. Pokusil-li se ho chytit štíhlý pán, za
sáhl ho míč do nosu a se zdvojenou prudkostí ve
sele odskočil, zatím co oči štíhlého pána se zalily
slzami a jeho tělo se svíjelo bolestí. Mířil-li ho
zený míč přímo na branku, Dumkins s pálkou ho
předešel. Zkrátka a dobře, než byl Dumkins vyřa
zen chycením odpáleného míče a Podder sražením
branky, měl Muggleton nahráno asi čtyřiapadesát
bodů, kdežto nepopsaný list Dingleydellských zůstá
val stále stejně bílý jako jejich tváře. A tak brzy
po začátku poutavého zápolení Dingley Denn zá
pas vzdal a uznal hráčskou převahu Muggletonu.
Cizinec zatím bez ustání jedl, pil a mluvil. Při
každé dobré ráně vyjadřoval spokojenost a nadmíru
blahosklonně a milostivě chválil hráče. Naopak za
se při každém chybném pokuse míč chytit zahrno

Romantická
Zdeněk Vavřík
Masko, již snímám s tváře svého stínu,
ty zamlčíš, co svěřoval jsem tmám,
kdybych byl tich jak šlépěj mokasínu,
přece se každým dechem zpovídám.

Jaro, ty též, i ty máš na tom vinu,
luno, ty též, dej básníkovu vínu
chuť zlatistou,. již potmě chutnávám,
chodívám s tebou, masko, tolik sám,
a tak bych rád, v údolí plném stínů
navoněl svoji tvář v keříčcích rozmarýnu.
Když marně bloudě, hledám domovinu. . .

Neromantická
Viktor Dyk
Ty věci naivní, ty věci směšné
jak krásné jsou.
A jak je krásný blud, když lze jím chápat,
jak krásná cesta, třeba lze jen tápat
beze hvězd noční tmou.

A jak krásný sen, jímž nitro hoří
v mráz, sníh a led.
Nezhynem v poušti, neutonem v moři,
nás nepřesvědčí ani nepokoří
šedivý svět.

Ty věci naivní, ty věci směšné,
ale jen vám.
Oh, neřeknete: "Zmoudřel, přišel do let.”
Vždy bude něco těšit, něco bolet.
Vždy něco dám.
A jestli poražen, tož nebudu přec k smutku
mít příčinu.
A jestli padnu, padnu vždycky na štít.
Nebudu čelo nad svým bludem vraštit.
Jen zahynu.
cech vám může poradit:
chcete-li vědět, proč zhynuli velcí kupci, dá vám
odpověď.
Může vám

však také odpovědět na
otázku, jak udržet kšeft,
když kšeftaři podlehli
socialismu.
jun

val hlavu obětavého hráče nevybíravými výrazy
osobní nespokojenosti — jako například “Ajaj! —
hňup — vozembouch — šantala -— špinhauzník!” a
podobně. Tyto výkřiky. jak se zdálo, ho stavěly v
mínění celé společnosti do světla na slovo vzatého
a nejvýš povolaného znalce všeho umění a tajů
vznešené a ušlechtilé hry kriketové.
“Báječný zápas — skvěle sehraný — některé rány
přímo báseň”, řekl cizinec, když se po skončení obě
mužstva nahrnula do stanu. “Hrával jste taky, pa
ne?”, zeptal se kdosi. “Hrával? To si myslím — hrál
tisíckrát — ne tady — v Západní Indii — rozčilující
hra — perná dřina — strašná!” — “V takovém pod
nebí se člověk při kriketu asi důkladně zahřeje,
že?”, prohodil pan Pickwick.
“Zahřeje? Rozpálí — usmaží — hoří! Hrál jsem
jednou zápas — na jednu branku — s přítelem
plukovníkem — sir Tomáš Blazo — kdo bude mít
víc přeběhů. — Vyhrál jsem losování — začínám
jako strážce branky — sedm hodin ráno — zadáci
šest domorodců — začnu odpalovat — příšerné vedro
všichni domorodci omdlí — odnesou je — přijde no
vých šest — omdlí taky — Blazo hází — dva do
morodci mu pomáhají — nic se mnou nesvedou —
— nevyrazí mě, sám omdlí — lidé odklidí plukovní
ka — nechce se vzdát — věrný sluha Quanko Sam
ba zbývá poslední — slunce jedna výheň — pálka
samý puchýř — míč od slunce do hněda opálený —
— pět set sedmdesát přeběhů — cítím slabou únavu
— Quanko sebere poslední sílu — vyrazí mě — tak
se jdu vykoupat a na večeři.”
“A co se stalo, pane, s tím tentononc, jak se jme
noval?”, tázal se někdo. — “Blazo?” — “Ne, ten
druhý.” — “Quanko Samba?” — “Ano, ten, pane.”
— “Chudák Quanko — už se z toho nikdy nesebral
— nejdřív házel míčem na mne — pak hodil sebou
na zem — a bylo po něm.”
Z “Kroniky Pickwickova klubu”, Praha 1961,
přel. E. a E. Tilschovi.
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HLAS DOMOVA

MUŽ NA MĚSÍCI
Peter
(Dokončení)
“Co jste s tím udělal?”, tázal se John rozčíleně.
“Snad abych to převzal”, pravil jemně inspektor
Peddick. “Pane, napsal jste toto?” — “Co je vám
do toho?” — “Když ono je to adresované do Švý
carska,”
“To je docela vysvětlitelné. Je to adresované do
Švýcarska, protože jsem chtěl, aby to do Švýcarska
došlo”. — “Máme příčinu se domnívat, že toto psa
ní obsahuje hluboké státní tajemství.” — “To psaní
obsahuje tajemství, které vzešlo z mého mozku, a
které nepovažuji za tajemství. A vůbec, jak to při
jde, že policie zabavuje v naší svobodné zemi sou
kromé dopisy?”
“To není v mém rezortu”, usmál se inspektor. “Já
tomu nerozumím, ale je to tajemství shora a tak
tedy úřaduji.” — “Ale četl jste ten dopis?” — “Ale
jenom jsem to tak prolistoval, aby se neřeklo.” John
praštil o zem vázou a sprostě zaklel. Sir Humphrey
zvedl varovnou ruku. “Musíte si uvědomit, že jste
do jisté míry součástí státní politiky. Člověk nemůže
rebelovat celý život. Co jste docílil je příliš důležité,
než abyste to mohl zničit řečmi o čistotě vědy. Jste
prostě strážcem státního tajemství, a prosím vás, ne
dělejte nic, co by vás mohlo přivést do neštěstí.” —
— “Já nejsem strážce žádného tajemství”, zařval
John, “já jsem jen vynalezl dopravní prostředek!”
— “A přece jste napsal dopis profesorovi Nusslimu.
Profesor Nussli byl nedávno v Moskvě”, pravil de
Vouvenay měkce. “A co?”, ohnal se John. “Byl jsem
na Trinidadu, a to neznamená, že zpívám celý den
kalypsa. Co jste to za spolek strašných idiotů? Mys
líte si, že člověk načichne tím, co chce prozkoumat?”
“Ale to jsem přece vůbec nemínil.” — “A proč jste
tedy o tom mluvil? Co lidé myslí, když z ničeho nic
najednou řeknou “Moskva”. Copak jsem tak naivní?
Vyrostl jsem ve Švýcarsku, protože jsem měl asthma.
S Hansem jsem chodil do školy. Byli jsme takoví
kamarádi. Hans je skvělý člověk. My jsme kamarádi
skoro čtyřicet let. Byl jsem vychován ve Švýcarsku,
protože jsem měl asthma. Hans byl sekáč a tak dnes
ví zrovna o našem úseku vědy víc, než kdokoli jiný.
Profesor Nussli je osvícený chlap a liberál.” — “To
rád slyším”, řekl de Vouvenay.
“To rád slyšíte”, zařval John, který se opravdu
rozčilil. “Co si myslíte, že doopravdy jsem? Lituji, že
jsem kdy opustil švýcarskou školu, kde jsem se sku
tečně něco naučil a přitom jsem se bavil. A to všech
no, abych se vrátil domů a díval se na to. jak se
vaše trpasličí kariéra vzpíná k nebesům od pitomého
šprtouna ve škole až blbounovi, který má názory o
věcech, o nichž neví nic, nic, míň než nic!”
De Vouvenay povstal a jeho žlutá kštice mu roz
čilením přepadla přes čelo. “Váš dopis bude prozatím
konfiskován, a možná, že když se budete v budouc
nosti chovat, že vám budeme moci svěřit i odpověď
profesora Nussliho ...”
John ztratil dech. “Vy si myslíte?”
Sir Humphrey na něho pohlédl velmi vážně. “Omlouvám se za pana de Vouvenay, protože se asi
pan de Vouvenay nedovede omluvit. Nenávidím,
když se musí otvírat soukromá pošta. Tím hůř,
když to musí dělat naše vláda. Ale jako Angličan, a
jako ten, který už v mládí postřehl talent, musím
říci, že taková opatření jsou nezbytná. Musíme se
prostě chránit. Nevím, co jste vlastně psal profeso
rovi Nusslimu, ale zřejmá odpověď, kterou máme
my, nasvědčuje, že on taky ví, oč jde. Frapantní je
taky jeho znalost pohonných látek...” — “Pohonné
látky - to je taky blbost. Na tom jsme pracovali
oba ... Jak myslíte, že pracují dva přátelé na spo
lečném projektu. Sdílejí všechny informace pro spo
lečné dobro.” — “Poštou? Ani jeden z vašich dopisů
nebyl poslán doporučeně.” — “Pošta je jistě diskrét
nější než telefon a méně nákladná. Ani na chvilku
jsem nevěřil, že by jediný z těch dopisů byl otevřen.
Kdybych to byl věděl, začal bych užívat jiné do
pravní prostředky.” — “Jako například?” — “Poš
tovní holuby”, zařval John.
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

2. poschodí

6 A Elizabeth St.

Melbourne - City
Telefon MF 3256
Přijímáme objed
návky také poštou

Milovníci

hudby!

HUDBA PRO LID

Ust i n o v
Když návštěvníci odešli, John si začal vyčítat,
proč nevrazil de Vouvenayovi hned pár facek...
Pak se rychle rozhodl. Zatelefonoval do kanceláře
British European Airways a zamluvil si místo na le
tadle do Curychu. Čtyřicet minut před odletem
vstrčil do kapsy svůj pas, rozhodl se nedat sbohem
ani ženě a vykradl se z domu. Taxík přijel na letiště
několik minut před odletem a John vešel do čekár
ny. Úřednice byly velmi zdvořilé a zavedly ho do
oddělení pro visa. Tam se na jeho pas díval bez
barvý gentleman, zřejmě hledaje nějaký tajný vý
znam starých razítek v pasu. Bezbarvý gentleman
konečně vzhlédl od pasu, ale nezadíval se na Johna,
ale do prázdna. Jakýsi hlas promluvil Johnovi rov
nou do ucha. “Je mi líto, pane Kermidgi”. Byl to
inspektor Peddick.
Během příštích tří neděl měla Veronika o Johna
starost. Ačkoli nebyl nemocen, odmítal ráno vstá
vat a nechal si růst plnovous. Zřídka promluvil, jen
jednou poznamenal: “Teď jsem vlastenec, miláčku.
Žiju v posteli, abych to usnadnil policii. Dneska,
když je tolik vloupání a chuligánství, by nebylo
správné, přidávat práci Scotland Yardu.” Sir Humphrey přišel na návštěvu jednou nebo dvakrát, ale
John s ním odmítl mluvit a zíral zatvrzele do stro
pu. Konaly se horečné přípravy k vystřelení Johnovy
rakety, a sir Humphrey, v srdci dobrák a poctivec,
utěšoval Veroniku aspoň tím, že jí sděloval, že bu
dou povýšeni do šlechtického stavu. “I když John
sám kašle na lordství, jistě by z vás chtěl mít lady
Kermidgovou.” — “Mně je to jedno, jenom kdyby
jedl pořádně.”
Za necelý měsíc po Johnově pokusu letět do Cu
rychu zpozorovaly velké večerníky nezvyklou a ho
rečnou diplomatickou činnost. Bdělý americký žur
nalista hlásil, že ministr zahraničí opustil banket v
Cincinnati a odletěl do Washingtonu. President Spo
jených států přerušil rybářský výlet a vrátil se do
Washingtonu helikoptérou. Novináři v Moskvě kabe
lovali, že bylo svoláno mimořádné zasedání Nejvyššího sověta. V Paříži tyto zprávy dokonce přerušily
prudkou debata o stoupající inflaci. Britský minis
terský předseda opustil své venkovské sídlo a vrátil
se na Downing Street. V útrobách vládního Rolls
Royce spatřili na chvilku novináři jeho popelavou
tvář. Telegramy z Ameriky hlásily příval generálů
a admirálů do Washingtonu. Celého světa se zmoc
nila nervozita.
Poslední, kdo se dozvěděl příčinu všech těchto
událostí, byl John, který spal, když do jeho ložnice
vtrhli Bili s Veronikou, mávajíce ranními novinami.
Podíval se na hlavní titulek a začal se smát, pomalu
zpočátku, pak hystericky, až mu slzy tekly proudem
po jeho plnovousu. Plnou čtvrthodinu se chechtal,
plakal, sténal, chytal se za boky, chrčel a trhal pol
štáře z bláznivé radosti, jíž nakazil i Billa s Vero
nikou. Když už nemohli, zahleděli se jeden na dru
hého zcela vyčerpáni.
John se zhluboka nadýchl, vzal noviny do ruky
a přečetl si znovu nadpis. Stálo tam palcovým pís
mem: ŠVÝCAŘI DOBYLI MĚSÍC.

Konec

PĚVECKÝ FESTIVAL
Sidney Myer Music Bowl
v neděli 4. listopadu 1962
Začátek ve 3.15 hod. odp.

AUSTRALIAN SYMPHONY ORCHESTRA
dirigent Hector Crawford
Bude to první koncert v sérii letních koncertů
1962/1963. K zahájení této serie bude proveden pě
vecký festival, na němž bude účinkovat osm mla
dých zpěváků, vybraných ze stovek uchazečů, kte
ří budou zpívat poprvé na veřejnosti se symfonic
kým orchestrem. Všichni jsou mladší 30 let. Jsou
to: sopranistka Aldene Splatt, finálistka “Sun Aria”,
sopranistka Margaret Matuschka z Horshamu, Malcolm McCrae (bariton), Bevan Grieve (bariton),
Valerie McCracken (soprano), a Peter Stennett (bariton). Konferencierem “Hudby pro lid” bude Geoff
McComas.

Okénko - do USA
(Pokračování se str. 4 )
Čechoslováků na Spoje
né státy, neboť nepřá
telská propaganda reži
mu vůči Spojeným, stá
tům zabránila v posled
ních 14 letech Čechoslovákům poznat, jaký je
ve skutečnosti život ve
Spojených státech.

Letáky s podobiznou
presidenta Kennedyho a
jeho poselství v české ře
či byly přijímány praktic
ky každým návštěvníkem
s nadšením. Tisíce brožůr amerických továren,
z nichž mnohé doporučo
valy americké automobi
ly ročník 1963, byly ro
zebrány již v prvních ně
kolika dnech veletrhu.
Asi 35 zájemců, většinou
ze státních podniků, na
vštívilo každý den pří
tomného zástupce ame
rického ministerstva ob
chodu s dotazem, jak by
bylo možno rozšířit ob
chodní styky mezi obě
ma zeměmi.

jména o fotografický
přístroj Polaroid na ba
revné snímky.
Ministr zahraničního
obchodu Krajčír za své
návštěvy v americkém
Stánku projevil v interviewu se státním rozhla
sem naději, že obchodní
styky mezi oběma země
mi vzrostou: "I když ne
lze ani zdaleka nazvat
naše obchodní styky se
Spojenými státy normál
ní, náš vzájemný obchod
se rozvíjí”, řekl ministr
Krajčír.”

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

V den zahájení vele
trhu ztrávil ministerský
STŘEDISKO
—Mezinárodní konference na níž byl opět zvolen předseda Široký asi čty
PANSKÉ MÓDY
křesťanských demokratů předsedou plk. Oskar Pej- ři minuty v americkém 164 Acland St, St. Kilda,
v San Marinu se zúčastni ša a tajemníkem V. Ku Stánku a zajímal se ze- Vic.
tel. 94 2260

li dva Čechoslováci: Ed
mund Řehák, člen výkon
ného výboru Křesťansko—demokratické internacio
nály a Jar. Vrzala za Mla
dou křesťansko - demo
kratickou unii.
— Čs. ženská národní ra
da v exilu a Sdružení
“Věrni zůstaneme” pořádaly v Chicagu 15. října
večer na oslavu stoletého
výročí založení Sokola.
Byl promítnut film ze zá
jezdu na letošní sokolský
slet ve Vídni, k němuž
podal výklad dr. Hřebík.
—V městě Norwalk, Conn.,
zemřel v 88 letech nej
větší stavitel houslí v Americe, zakladatel “Kap
lan Musical String Company”, Ladislav Kaplan.
— Svaz čs. důstojníků v
exilu, odbočka v Chicagu,
konal valnou hromadu,

bíček.
— Vzpomínku na 25. vý
ročí úmrtí TGM uspořá
dala též organizace za
městnanců čs. oddělení
RSE v Mnichově.
— Jaroslav Vrzala, který
je zaměstnán v čs. vysí
lání francouzského rozhla
su, se oženil se sl. J. Kalčíkovou z Paříže.
— Docentem čs. jazyka na
universitě v Chicagu je
J. Bradková, ve sboru učitelů českého a slovenské
ho jazyka pak jsou exu
lanti dr. Josef Anderle a
dr. J. Říha.
— V Melbourne spáchal
sebevraždu Viktor Šiller.
— Koncem srpna se na
rodila paní Beckové v Ka
nadě zdravá čtyřčata —
dva chlapci a dvě děvčát
ka.
Č/ND/HD

OBCHOD AUSTRÁLIE S ČSSR
Obchod Austrálie s Čes
koslovenskem se v minu
lém obchodním roce dále
zmenšil a to skoro o čtvrti
nu. Hlavní důvod je v
tom, že Austrálie zahájila
přímé obchodní styky s
dalšími
komunistickými
státy, a Československo od
padá jako zprostředkují
cí obchodní partner.
V roce 1961/1962 vy
vezla Austrálie do ČSSR
zboží v hodnotě 4,877.000
£, kdežto v předcházejí
cím obchodním roce zbo
ží za £6,252.000. Dovoz
se pak též zmenšil: činil
v roce 1961/1962 2,579.000
£, kdežto v roce 1960/61
£3,078.000.

Austrálie vyváží do Čes
koslovenska téměř jen
vlnu (v minulém obchod
ním roce tam vyvezla
17,984.000 liber vlny za
£4,856.000), a dováží pře
devším drobné průmyslo
vé výrobky.

MASÁŽE
těla — obličeje
H. SINKOROV Á
Fiat 22,
614 St. Kilda Rd.
MELBOURNE
Tel. 51 -3635
Též opalovače a
elektrické masáže
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PROVOLÁNÍ K ČS. ŽENÁM
28. října vydala Národní rada žen svobodného
Československa z New Yorku provolání k českoslo
venským ženám, z něhož vyjímáme závěr:
“Naťeraz delia nás oceány a dialavy a predsa len
sme si blízko... Všetkých vospolek spája nás viera
v budúcnosť, lebo čerpáme sily zo zlatého prameňa
slávnej minulosti, z prameňa, ktorý nikdy nevymizne
ani nevyschne. Nepriatelia našej slobody mnohím
odobrali životy. Iných vaznia, trýznia, pokorujú, deptajú, ale napriek tomu plameň viery v návrat slo
body nie sú v stave udupat’ jednoducho preto, lebo
pravda, ktorá je raz vytesaná v stránkách historie,
nedá sa sotrieť.
Do budúcnosti díváme sa jasným zrakom, slzami
nezakaleným pohledom, veriac, že nás naše společné
ideály prenesú cez ťažkosti a pomožu nám obísť
úskalia, ktořé sa nám stavajú do cesty.
28 október je pre nás všetkých žiariacou hviezdou,
ktorá nám udává směrnice k práci na cestě, k no
vému vydobitiu našej předběžné porobenej slobody.
Betka Papánková,
L. Drobílková - Dvořáčková,
předsedkyně.
jednatelka

Nový předmět...

PRODÁME
PENSION
dobře

zavedený,

příjem

asi

Vyměníme

prodáme

v

plném

£ 9.000,
za

na

v

obytný

deposit

vlastnictví
Gippslandu.

dům

nebo

£ 4.000.

Podrobné informace sdělí:

TANJIL

LODGE

Tanjil-Bren via Noogee, Vic.

Nově došlé knihy

PLNÉ
ZAJIŠTĚNÍ

VAŠICH

ÚSPOR
* Peníze můžete vyzvednout okamžitě —

kdykoli si přejete
Až do výše £ 3.000 poskytneme Vám

34 % úrok

CHRAŇTE

SVÉ

PENÍZE

DĚTSKÉ: Erben: České pohádky 18/-, Hrubín: Po
hádka o kukačce 8/-, Majerová: Robinsonka 12/-, Petiška: Staré řecké báje a pověsti 24/-, Tanner: V
indiánském zajetí 24/-, Mařan: Jak zvířátka zabyd
lila zeměkouli 24/-, Pleva: Robinson Grusoe 17/-.
Bří. Grimmové: Německé pohádky 30/-. Michl: Vlasto
vičky 12/-, Swift: Guliverovy cesty 19/-, Kriebel:
Koulej se, sluníčko: 23/-, Verne: Tajuplný ostrov
37/-, Verne: Cesta kolem světa 29/-, Verne: Robur
dobyvatel 10/-.
OSTATNÍ: Luts: Jaro na Odře 21/-, Prévost: Ta
bílá růže 12/-, Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
23/-, Zweig: Nastolení krále 18/-, Vejdělek: Návrat
z ráje 18/-, Hašek: Dědictví po panu Šafránkovi 17/-,
Neruda: Drobné klepy II. 22/-, Mácha: Prózy 20/-,
Kožík: Největší z Pierotů 10/-, Vik: Slovensko v dře
vorytech 53/-, John: Romaneta 12/-.
a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

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

ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U

NATIONAL BANK
SAVINGS BANK
LIMITED
plně integrovaná odbočka

THE

NATIONAL

BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED

SPOŘITELNY — STARÉ A NOVÉ
V dnešních dnech hrají spořitelny důležitou úlo
hu v kterémkoli moderním obchodním a podnikatel
ském oboru, a mezi střadatele patří lidé všech po
volání. Skupina prozíravých občanů založila v Ham
burku v roce 1778 první spořitelnu. Po ní následo
valy spořitelny v Bernu (1787), Curychu (1805), v
Goettingen a v Altoně. Ovšem o základy a rozšíře
ní spořitelen se nejvíce zasloužil dr. Henry Duncan,
který si otevřel okresní banků ve skotském Ruthwellu v roce 1810. Mezi roky 1810 a 1825 byly za
loženy spořitelny podle jeho vzoru v 16 evropských
zemích a ve Spojených státech.
Roku 1924 se konal v Miláně kongres, který za
ložil Mezinárodní nouzový fond. Další kongresy byly
uspořádány: v roce 1929 v Londýně, v Paříži (1935),
Wiesbadenu (1954), v Ostende (1957) a ve Stock
holmu (1960). V roce 1961 měl institut členy z 35
zemí na všech pevninách.
Dnes nabízí National Bank of Australia Limited
spořitelní službu prostřednictvím nezávislé National
Bank Savings Bank Limited. Tato služba jenom do
vršuje řadu dalších služeb, které má zdejší veřej
nost k dispozici už po víc jak jedno století."
The National Bank, jedna z největších soukro
mých bank v Austrálii, byla otevřena v Melbourne
v roce 1858. Od té doby zřídila pobočky až v Lon
dýně, kde má tři nové odbočky, a síť pobočních
spořitelen po celé Austrálii a na Nové Guineji. The
National Bank má celkem 900 odboček a National
Bank Savings Bank v nich také operuje.

DAIRY PRODUCTS PT.Y. LTD.
720 Heidelberg Rd., Alphington,
tel. 492 752
Mléčné výrobky jako doma
Plnotučné sýry * Tvaroh * Tvaroh z odstř. mléka
Podmáslí * Kyselá smetana * Jogurt
K dostání ve všech potravinářských obchodech
a delikatesech
DÁREK K V Á NOC Ů M
na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní vánoční číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
HD
Zasíláme do celého svobodného světa

Volná místa pro
ŠVADLENY
ŘETÍZKOVAČKY,
zig-zag šičky, začisťovačky, střihače (čky) a
MLADISTVÉ
K ZAUČENÍ
Ke mzdám nabízíme
ještě .velkorysé bonusy.
Ada of Caiifornia
41 Stewart St.,
Richmond, Vic.
(vedle nádr. Richmod)

PAMATUJTE
na předvánoční inzerci

(Pokračování se str. 3.)
lebování obcí, zalesňová
ní a zúrodňování půdy,
při stavbách kulturních
a sportovních zařízení aj.
Avšak nutno se zbavit
živelnosti a nutno zavést
do této práce pevný sy
stém, neboť nejmenší vý
chovnou hodnotu mají
překotně
organizované
brigády a jiné .nárazové,

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede

R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

ne vždycky domyšlené
a řádně uvážené akce,
které často výchovný
proces jen narušují.”
Zvýšení samostatnosti
mládeže bude tedy vět
ší průchod na řádně or
ganizovaných brigádách,
protože ty náhodné ruši
ly výchovný proces. Jak
toto jde dohromady, je
další dialektický proti
klad, který by snad byli
schopni vysvětlit pouze
ti, kdo si představují, že
"usnesením
ústředního
výboru” umožní už ve
škole vyrůst "připrave
ným budovatelům komu
nismu”.
vm

ODRA
PARCEL SERVICE
6 A ELIZABETH ST., MELBOURNE, C. 1
Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným
LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?
Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
za nej levnější ceny, v nejkratší době.
TÉŽ PENÍZE JIM MŮŽEME ZA VÁS POSLAT
Vyžádejte si náš ceník.

VÁNOČNÍ BALÍČEK Č. 1 ZA £ 6/9/4
Zrnková káva
500 g
Kakao v konservě
500 g
Mléčná čokoláda
500 g
Exportní šunka (2konservy)
908 g
Čaj v konservě
300g
Rozinky
500g
Loupané mandle
500 g
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
1.000g
Šunka (2 konservy)
1.814g
Oříšková čokoláda
500g
Mléčná čokoláda
200g
Kostkový cukr
1.000g
Bonboniéra
700g
Čaj v konservě
300g
Rum Key, 60%, 0.7l
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/Pomeranče5 kg
£ 18/9
Banány 5 kg
£ 1/11/3

Nabízíme balíčky z Dánska (včetně cla)
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

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

LODÍ I LETADLEM
ODBORNĚ SCELOVÁNÍ LÁTEK
•A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE

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

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

6 A ELIZABETH ST., MELBOURNE, C. 1
Telefon MF 6178, MF 6681

4
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Sezóna

Janovský,

1962 — 63

Mnichov

zahájena

Hokejová liga v Československu
Ve čtvrtek 11. října vjelo na led šesti čs. zimních stadiónu 12 mužstev 1. ligy, aby zahájila
hokejový maratón 32 zápasů, ve kterých se do 17. únor rozhodne o mistru ligy. Stejně jako v
minulé sezóně, kandidátů na přebomický titul je několik, ale jak už napověděla první utkání,
velkým favoritem je i tentokrát sedminásobný vítěz z Brna. Ten nastupuje do nového období s
novým názvem ZKL Brno (Závody kuličkových ložisek — dříve RH Brno), ale se starým kádrem
hráčů. Někteří representanti jako Danda (32 let), Bubník (31 let), Olejník (30 let) jsou už sice
na sklonku své sportovní dráhy, ale stále ještě jsou v takové formě, že jim trenér ZKL Brna dává
přednost před kandidáty representačního dresu (mladý Skopal, nadějný hokejista, si v Brně zahraje
ligu jen když některý z hráčů bude zraněn). Největšími soupeři brněnských hokejistů budou s vel
kou pravděpodobností i letos hokejisté Bratislavy a Sparty Praha, a možná i team Jihlavy.
Den před zahájením mistrovské soutěže rozhodl výbor hokejistů Tatry Kolín (vyhráli v
minulé sezóně druhou ligu), že odvolává účast svého mužstva v 1. lize pro nedostatek hráčů (ně
kteří odešli z Kolína), hlavně pak pro zamítnutí přestupu brankáře Marounka z Pardubic. Tzv.
Ústřední sekce čs. hokeje pak oznámila, že v p rvní lize zůstane 11. team tabulky - Litvínov - a
tak příznivci ledního hokeje v Litvínově uvítali tuto zprávu s velkým nadšením, a hokejisté Litví
nova po nevídaně bojovném výkonu získali v obou prvních zápasech všechny body, takže jsou
po 2. kole na 2. místě tabulky.
1. KOLO: Sparta Praha - ZKL Brno 4:5, Pardubi
ce - Sparta Brno (nováček) 3:1, Litvínov - Chomutov
3:2, Vítkovice - Jihlava 2:2, Bratislava - Kladno 8:2,
Čs. Budějovice - Plzeň 0:4.
2. KOLO: Chomutov - Plzeň 4:1, České Budějo
vice - ZKL Brno 1:12, Litvínov - Sparta Brno 5:0,
Pardubice - Bratislava 6:6 (ještě 4 minuty před kon
cem vedli Bratislavští 6:3), Jihlava - Sparta Praha
6:5 a Kladno - Vítkovice 5:1.

::

Fotbalová liga

::

Deváté a desáté kolo nejvyšší čs. fotbalové sou
těže probíhalo ve znamení prověření sil před se
stavováním národního mužstva pro mezinárodní střet
nutí s Polskem, ke kterému dojde v Bratislavě. Podle
výkonů representantů v těchto ligových zápasech
lze očekávat, že nedojde k výraznějším změnám proti
sestavě ve Vídni s Rakouskem. Nejistá je pouze účast útočníka Kvašnáka, který byl v nedávném utká
ní Dukla Praha - Sparta Praha (1:0) zraněn.
Středem pozornosti fotbalových fanoušků v repu
blice bylo pražské střetnutí Dukly Praha s dosud
neporaženým teamem v letošní sezóně, s fotbalisty
Óstravy, ke kterému přijeli příznivci vedoucího tea
mu z Ostravy ve dvaceti autokarech. A toto utkání,
které bylo více než týden napřed vyprodané, mělo
skutečně skvělou úroveň, a skončilo po rovnocenném
boji těsným vítězstvím mistra ligy - Dukly Praha 2:1. Z mužstev, která zahájila letošní sezónu velmi
špatně, dostal se do formy team Bohemians, který
dokonce v odloženém utkání porazil Duklu 2:1, a
přiřadil se k vedoucí skupině. Naopak však v situaci
ne zrovna záviděníhodné je Kladno, které uzavírá
tabulku. Kladenští dostali před posledním svým li
govým střetnutím se Slavií Praha (1:1) nového tre
néra, kterým je bývalý hráč “červenobílých” a je
den z nejúspěšnějších čs. representantů Josef Bican
(předtím dlouhé měsíce pracoval jako dělník na stav
bě silnic).
9. KOLO: Slovan Bratislava - Dukla Praha 2:3,
Sparta Praha - RH Bratislaval:l, Plzeň - Slavia Pra
ha 2:1, Bohemians - ZJŠ Brno 2:2, Prešov - Kladno
3:1, Trenčín - Nitra 0:0, Ostrava - Hradec Králo
vé 4:1.
10. KOLO: Dukla Praha - Ostrava 2:1, Hradec Krá
lové - Prešov 1:1, Sparta Brno - Sparta Praha 1:1,
Slovan Bratislava - RH Bratislava 5:2, Plzeň - Tren
čín 1:1, Nitra - Bohemians 2:1 a Slavia Praha - Klad
no 1:1.
FC SANTOS VÍTĚZEM “SVĚTOVÉHO POHÁRU”
Po madridském Realu (1960) a Penarilu Montevideo (1961) získali nejvyšší světovou trofej klubových
celků “Světový pohár” v kopané fotbalisté brazil
ského přeborníka FC Santos, kteří se jako vítězové
Jihoamerického poháru střetli ve dvou zápasech s
držitelem Poháru evropských mistrů s Benfikou Li
sabonem. V obou zápasech potvrdili Brazilci svě
tovou třídu, když vyhráli první střetnutí v Rio de
Janeiro 3:2 a odvetu v Lisabonu ještě přesvědčivěji
5:2 (ještě 4 minuty před koncem vedli 5:0). Nej
lepším hráčem byl “černá perla Brazílie” Pele, který vstřelil z osmi gólů FC Santos sám pět branek.

- - Ve zkratce - — V Praze na Julišce došlo 3. října k odvetnému
utkání prvního kola osmého ročníku Poháru evrop
ských mistrů mezi čs. přeborníkem Duklou Praha
a východoněmeckým teamem ASK Vorwärts Berlín,
které skončio po slabé hře vítězstvím Dukly 1:0. Duk
la se celkovým brankovým poměrem 4:0 probojo
vala mezi 16 nejlepších klubů a utká se v dalším
kole s dánským přeborníkem FB Esbjergem. První
zápas se bude hrát 7. listopadu v Dánsku, odveta
o týden později v Praze.
— Od VII. světového šampionátu v kopané v Čile
uplynuly už více než čtyři měsíce, ale země mistrů
světa - Brazílie - žije stále ve fotbalovém opojení.
Právě v mnulém týdnu přijal fotbalisty mistra svě
ta sám brazilský státní president Goulart, který pře
dal všem hráčům, trenérům i dalším členům bra
zilské výpravy velmi cenné dary jako odměnu za
skvělou representaci v Čile. Celkem dostalo 36 Brazilců automobily různých značek a každý hráč bra
zilského národního mužstva byl odměněn další pre
mií ve výši cca 2.500 amerických dolarů.
— Většina předních čs. hokejových mužstev se v pro
sinci střetne s dvěma kanadskými hokejovými celky:
Montreal Olympique a Saskattoon Quakers, která
přijedou do ČSSR na delší zájezd. Jejich soupeřem
bude i čs. representační team, který předtím vy
bojuje 4 mezistátní utkáni: ve dnech 27. - 28. listo
padu na domácím ledě se Švédy, v prosinci pak s
mužstvem SSSR.
— Na V. světovém šampionátu v kuželkách v Bra
tislavě Tiskali Čechoslováci dva tituly mistrů světa:
v soutěži družstev mužů na 200 hodů sdružených
získalo čs. družstvo světové prvenství před kužel
káři Maďarska a v soutěži jednotlivkyň získala zla
tou medaili 41letá Vlasta Šindlerové z Přerova.
— Při automobilových závodech ve francouzském
Montlhéry byl zabit známý francouzský lyžař Henri
Oreiller, který byl nejúspěšnějším lyžařem na olym
pijských hrách v r. 1948 ve švýcarském Svatém
Mořici. Ortíller tehdy získal zlatou medaili za vítěz-

KANTOREK VÍTĚZEM KOŠICKÉHO MARATÓNU
— TOMÁŠEK TYČÍ 4,72 m —
Nejlepší čs. maratonec Ve skvělé formě je i
dr. Pavel Kantorek opa čs. tyčkař Rudolf Tomá
koval první říjnovou ne šek, držitel stříbrné me
děli na 32. Košickém ma daile z mistrovství Evro
ratónu svůj úspěch z r. py v Bělehradě, který po
1958, když vyhrál tuto vý svém návratu z Jugoslávie
znamnou soutěž za 2 hod. zlepšil už dvakrát svůj
28:29,8 min. před Ameri vlastní čs. rekord 4,62 m.
čanem Edelenem a Něm 7. října skočil ve finském
cem Moserem. O svém ví městě Turku 463 cm, a o
tězství rozhodl teprve 50 tri dny později, ve středu
metrů před cílem dravým 10. října zdolal v Praze do
finišem za nadšeného já konce laťku na pozoru
sotu diváků. Je to jistě hodných 4,72 m.
veký úspěch tohoto nej Nadějí čs. lehké atletiky
lepšího čs. vytrvalce, ne je i mladý tyčkař Paták
boť na startu se sešlo z pražské Sparty, který s
106 závodníků z 11 států. kovovou tyčí dosáhl 4,53
metru.

HLEDAJÍ:

Ludvíka Krause, 35letého z Brna, Vladislava Vla
cha, Roberta Heydricha - Horského z Karl. Varů, Jo
sefa Šefla (Čáru) a Jaroslava Sudora (N. Zéland?).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresa
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Malý oznamovatel

ZPRÁVY OSOBNÍ

Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6

ANTONÍN BAROŠ
s chotí MARGARETOU,
roz. KYSELÁ,
oznamují všem přátelům,
že slavili sňatek v sobotu
dne 27. října 1962.
Melbourne, Vic.
VLADIMÍR JIRÁK
s chotí MARY LOU
roz. CRICHFIÉLD
slavili sňatek v Chicagu.
Gratulujeme
HD

HOSPODYNI k částečné
mu zaměstnání hledá sa
mostatný pán. Může byd
let v domě. Nabídky na
zn; “Hospodyně - Melbourne” do HD.
19-LETÁ MATURANTKA
z Českosl., příbuzná kra
janů v Austrálii, ráda by
si dopisovala česky s dív
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— Skvělého výkonu dosáhl ná mezinárodních závo
dech v městě Kampala v mladém africkém státě
Uganda dálkař Michael Ahey z Ghany, který sko
čil 8,17 m, kterým jen znovu poukázal na vzestupnou
formu africké lehké atletiky.
— V kopané došlo ke 4 mezistátním utkáním: na
Nép - stadiónu v Budapešti se podařilo Jugoslávcům
po 31letech opět zvítězit nad Maďary 1:0, v Dráž
ďanech porazilo východoněmecké mužstvo Rumuny
3:2, v Katovicích prohrál příští soupeř čs. fotba
listů, Polsko, se Severním Irskem 0:2, a v Antver
pách vyhráli Belgičané s větší dávkou štěstí nad
holandskou representační jedenáctkou 2:0.
— Po porážce s Francií v Paříži podlehli západoněmečtí lehcí atleti ve Frankfurtu nad Mohanem druž
stvu Polska 104,5:106,5 b. (ještě však po prvním dnu
bojů vedli náskokem 10 bodů). V závodě na 3.000 m
přek., ve kterém protrhl cílovou pásku Polák Chromik v čase 8:45,6 min., si zlomil nohu olympijský
vítěz Polák Krzyskowiak.
— Nejúspěšnějším běžcem letošní sezóny v Evropě
je bezpochyby 261etý Francouz Michel Jazy, který
vyhrál všech svých 40 startů. Při svém předpo
sledním v Paříži zaběhl 1.500 m za 3:38,3 min, čímž
zůstal jen 0,2 vt. za evropským rekordem Čechoslo
váka Stanislava Jungwirtha.
— Nejtalentovanějším čs. vzpěračem posledních let
bude asi pražský Zdražila (ještě junior), který v ut
kání RH Praha - Dynamo Berlín (6:1) vytvořil
další dva národní rekordy: v olympijském trojboji
střední váhy vzepřel 405 kg a v nadhozu dosáhl po
zoruhodných 167,5 kg.
— Při lehkoatletických závodech v Bruselu, pořáda
ných k 20. výročí založení klubu místní uňiversity,
posunula Ruska Sčelkanovová světový rekord ve
skoku dalekém na 6,62 m.
— Sovětským hokejistům se na zájezdu v ČSSR ni
kterak valně nedařilo: sovětský mistr Spartak Moskva,
prohrál v Bratislavě se Slovanem 2:5, v Brně s mist
rem ligy ZKL Brnem 3:4, v Pardubicích s místní
Teslou 6:8, a junioři SSSR prohráli v Litvínově 4:7.
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