Registered at the G. P. O. Melbourne for transmision by post as a periodical

HLAS DOMOVA
FREE CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY

Ročník XIII.

Melbourne 18. března 1963

Nová

nukleární

Číslo 6.

strategie

Nová obrana Austrálie
Obrana země je v životě každého státu důležitá. Za starých časů by
la podmíněna vztahem k sousedům a jejich silou, a these o rovnováze
sil byla hlavním vodítkem. Buďto bylo možno postavit do pole přibližně
stejný počet divisí a letek jako nepřátelsky naladěný soused, nebo se
rovnováha sil hleděla upravit vojenskou smlouvou s některou spřátele
nou velmocí.
Dnešní situace je rozdílná především v tom, že se počet velmocí zmen
šil na dvě, a že se drasticky změnily válečné prostředky. Vojenské síly
menších států jsou pořád ještě alespoň do určité míry podmíněny silou
sousedů, ale všechno je teď částečně podřízeno globálnímu zápasu mezi komunismem, vedeným Sovětským svazem a demokracií, vedenou Spo
jenými státy.
Prakticky každý stát
zapadá nějak do toho
zápasu a jeho obranná
strategie vypadá podle
toho, patří-li k demokra
tickému,
komunistické
mu nebo neutralistickému táboru.

Australský případ
Australská politika se
musila v poválečných le
tech několikrát přeori
entovat.
Nejprve bylo třeba
přezkoumat staré svaz
ky s Anglií a dojít k ne
vyhnutelnému závěru, že
je teď mimo schopnosti
mateřské země poskyt-

nout ochranu, jež byla
zaručena v dobách, kdy
"Británie vládla vlnám”.
Od toho poznání byl
jenom krok k tomu, že
starou roli anglického
ochránce nemůže převzít
nikdo jiný než Spojené
státy.

základnu v Pacifiku, co
může takovému účelu lé
pe vyhovovat než Au
strálie?

MEZI NAPOLEONEM
A ZDRAVÝM ROZUMEM

Nukleární strategie

Od té doby, co generál de Gaulle pověsil na dve
ře svého klubu cedulku “Anglosasům vstup zaká
zán” a věnoval se plně boření jednotné a budová
ní francouzské Evropy, proběhly tiskem zprávy, že
Dánsko obdrželo a zamítlo nabídku na členství v
Evropském hospodářském společenství.
Ta zpráva nevzbudila o nic větší pozornost než
“slovenská mobilizácia,” která kdysi “otřásla svetom”, protože Dánů je jenom něco přes čtyři mi
lióny.
Důvody toho odmítnutí jsou však zajímavé a roz
hodně ne bez významu pro další osud sjednocova
cích snah v Evropě.
Zmíněné novinové zprávy říkaly kuse, že Dáno
vé nemají zájem na členství v Evropském hospo
dářském společenství tak dlouho, dokud v něm ne
bude Anglie.
Početné odkojence vidiny “sladké Francie” a po
uliční stoupence teorie “perfidního Albionu” ten
důvod mírně řečeno zarazí.
'Ale zeptejte se někoho z těch čtyř dánských mi
liónů a jeho vysvětlení nezní nijak pošetile.
Jeden z nich mi to vyložil takto:
“Na vrcholku Evropy”, řekl, “sedí Skandinávie.
Podívejte se z toho vrcholku dolů na jih, na vý
chod, na západ, i do středu Evropy a hledejte de
mokracii. Ne demokracii starou pět nebo deset let.
Hledejte místa, kde demokracie není módou, kte
rá jeden den přijde a druhý odejde. Hledejte ta
kovou demokracii, která zapustila kořeny a stala
se všední součástí způsobu života.
Bez urážky, kolik takových míst najdete? Evrop
ské hospodářské společenství je ohromná, ale mla
dá věc. Tradice se teprve tvoři, nic ještě nemělo
čas zapustit kořeny. Nakonec bude takové, jací bu
dou v součtu jeho členové.
Jací jsou? Demokracie, o jaké jsme mluvili, exis
tuje jenom v zemích Beneluxu, ale jejich vliv je
zatím úměrný jejich nevelké síle. Německo je dnes
beze sporu demokracie, ale je to demokracie, kte
rá pořád ještě běhá na vratkých nohách, a kdo
nám může vyčítat, nedovedeme-li přes noc zapo
menout na starou historii. Nevím, kdo by chtěl
svou budoucnost vložit do italských rukou, my roz
hodně ne. Zbývá Francie. Demokracie tam nezís
kává půdu, ztrácí ji. Byl s ní kříž před de Gaullem
a je s ní ještě větší za de Gaullea. Člověk, který
žádá svobodnou Evropu, aby vyměnila americkou
ochranu za francouzskou, nemůže čekat, že ho někdo
bude brát vážně.
Nejsme nějací zvláštní obdivovatelé Anglie. V
Evropském hospodářském společenství ji chceme z
následujících důvodů : aby naklonila váhy na stra
nu tradiční demokracie, aby přispěla k spolehlivosti
a liberálnosti toho nového evropského celku, o je
hož významu a možnostech nikdo nepochybuje, a
aby zajistila trvalé spoje s velkou demokracií Spo
jených států, bez níž se dnes v Evropě nikdo ne
může cítit bezpečný.
Zkrátka, nám je zdravý rozum milejší než Na
poleon.”
Možná, že s tím dánským stanoviskem nelze v
každém bodu stoprocentně souhlasit, ale je v něm
hodně pravdy.
Je mezi námi dost lidí, kteří nedovedou zapo
menout na staré doby a nejsou pořád ještě ochot
ni přiznat, že od- Clemenceaua uplynulo hodně vo
dy. Evropa se však nedá sjednocovat na starých
předsudcích.
Jak daleko by se např. dostala, kdyby měla brát
v úvahu řadového československého občana, který
má Němce za nenáviděné nepřátelé, Angličany za
výlupky vší proradnosti, Italy za zbabělou chamraď,
Poláky za zrádné sousedy, obyvatele Balkánu za
(Pokračování na straně 2)

Taková úvaha byla
správná tak dlouho, do
kud se jednalo o stra
tegii, již bychom mohli
nazvat "přednukleární”.
Austrálie byla skuteč
ně ideálním zázemím,
v němž bylo možno kon
centrovat síly k nasaze
ní v ohrožených úsecích
asijské pevniny.
Jaderné zbraně a no
vé, dokonalejší prostřed
ky k jejich doručení
však změnily situaci.

Začala "americká éra’’.
Obranná strategie byla
založena na důvěře, že
je Austrálie pro Spojené
státy stále tak důležitá,
jako v době druhé svě
tové války. Jestliže Američani
potřebují
v
případě války pevnou (Pokračování

na str. 2)

15. výročí komunistického puče v Československu

ONI JAKOŽTO MY
15. výročí komunistického puče bylo slaveno se vší pompou, kterou
může chudý dělnický stát zaplatit z daní proletářského obyvatelstva. Ko
naly se velké tábory lidu, na nichž k přiměřenému počtu pracujících
promluvili přiměření vedoucí. V Praze se zúčastnili: J.Dolanský, Z.
Fierlinger, D. Kolder, A. Novotný, O. Šimůnek a V. Široký, všichni za
předsednictvo ÚV KSČ.

Hledají se odbornici
Ani ve svém nekonečném projevu k patnáctému
výročí “slavného Února” nemohl Antonín Novotný
přejít jen prostě mlčením nesmírné obtíže, s ni
miž dnes zápasí čs. hospodářství. Tyto obtíže totiž
jsou - nejen v důsledku letošní katastrofální zimy tak vážné, že je všem zřejmé, že nebudou vyře
šeny jen povšechným zavedením tužší centralizace
a zostřené kontroly, jak se to pokoušel prosinco
vý XII. sjezd KSČ. Proto se v posledních dvou mě
sících objevují v tisku hlasy, které žádají radi
kálnější revizi dosavadních metod řízení hospodář
ství. 5. ledna se objevil v bratislavské Pravdě člá
nek Ladislava Szanto na téma socialistická demo
kracie. Autor v něm vystoupil zcela nezvyklou te
zí, že “nestraničtí pracovníci jsou stejně členy vlád
noucí třídy jako straníci”. Szanto se tudíž při
mlouvá za to, aby nečlenové strany byli rovněž
přijímání na vedoucí postavení v hospodářství. O
měsíc později se objevil v Kulturní tvorbě článek
ekonoma Radoslava Seluckého, školeného v Moskvě,
který kritizoval zastaralé plánovací metody v du
chu nových myšlenek, vyslovených sovětským eko
nomem Libermanem, a sarkasticky se vysmíval “kul
tu plánu”, který existoval spolu s kultem osobnosti,
což je ovšem nepřímá polemika s někdejším tvrzením, že “plán je zákonem”.
Konečně 19. února byl v Rudém právu otištěn
článek Rudolfa Kostky, který byl rovněž vysílán
pražským rozhlasem. Kostka v něm doslova pro
hlašuje, že “jde o to, plně vycházet z té skuteč
nosti, že u nás již nejsou nepřátelské třídy”, a že
rozhodující jsou “ekonomická a technická hlediska”.
Politický přístup k otázkám spočívá dnes v tom,
že se klade největší důraz na odborná ekonomická
a technická hlediska. V závěru Kostka prohlašuje,
že “podpory se dostane skutečným odborníkům a
nikoliv prázdným mluvkům, kteří často pod rouš
kou na oko líbivých frází způsobují mnoho škod.”
Prohlášení tohoto druhu se zdají naznačovat no
vou linii hospodářské politiky, která se začíná po
dobat liberálnější linii maďarské. Nikdo z vedou
cích se k ní ovšem ještě veřejně nepřihlásil, a je
tedy otázkou, zda bude důsledně provedena v praxi.

Druhořadé hvězdy re
voluce zahrnovaly Josefa
Plojhara, dr. Neumanna
a dr. J. Kyselého, aby
bylo zřejmé, že i stra
ny Národní fronty stojí
za diktaturou proletariátu.
Za proletariát tam byl
F. Zupka, za mládež V.
Vedra a zástupci štábu
lidových milicí.
Výroční projev Anto
nína Novotného byl to
tožný s projevy, které
obyčejně mívá. Antonín
Novotný je vždycky nad
šen neobyčejným rozvo
jem našich zemí v so
cialismu, ale na druhé
straně si nemůže zastí
rat určité nedostatky.

Novotný tentokrát uznal degradovaného Kle
menta Gottwalda, který
se zasloužil o socialismus
do roku 1948 a který
de facto "převedl stát
od- demokratické etapy
revoluce k etapě socia
listické” s taktickým "po
užíváním parlamentu”.
Novotný měl také ně
kolik kritických slov o
vývoji ve straně samé.
Politika "otevřených

Ve vlastních očích jsme byli nevinní bez
hříchu, poněvadž jsme z hříchu udělali zpátečnický přežitek. Dokonalými jsme se již ro
dili, dědičný hřích byla směšná pověra. Děti
byly dokonalé, dokonalý byl "lid”. "Lid” byl
náš narcisovský obraz, ve kterém jsme se perversně shlíželi už dlouho. Naše osobní hříchy
se v lidovém zrcadle jevily jako ctnosti. Osobní zbabělost, promítnuta do "lidu”, se na
zývala rozvážností, osobní zlodějství a prospěchářství se nazývalo znárodněním. Vyba
veni slovníkem troldů, uměli jsme nalézt krás
né jméno i každé špatnosti.
Ladislav Radimský

dvěří” se zřejmě neo
svědčila, bylo nutno zří
dit zvláštní oddělení při
ústředí KSČ jenom k to
mu účelu, jak oddělit
plevy od koukolu.

Potíže v Českosloven
sku zavinil kdekdo: skry
tá opozice, nepřátelské
rozvědky,
revizionisté,
mráz, povodně a kroupy.
Có nestihlo počasí, do
dělala stranická "decen
tralizace”.
To byla oficielní část
oslav. Neoficielní část,
která se nás týká dale
ko víc, zveřejnila Kul
turní tvorba na první
stránce úvahou, nazva
nou "Oni” (21. února
1963). Miroslav Galus
ka se tam .rozepsal o na
šem trpkém údělu v za
hraničí, a roztřídil nás
do několika kategorií :

"Odešel jich po Úno
ru nepodstatný počet.
Prchali různými cestami,
s pomocí svých zahra
ničních přátel, za asis
tence západních diplo
matických misí v Praze,
utíkali často za dramatic
kých okolností "přes ko(Pokračování
na str. 2)
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Nová obrana Austrálie
(Pokračování se str. 1)
Dostatečný počet me
zikontinentálních raket,
které mohou zasáhnout
z amerických základen
kterékoliv místo na svě
tě, značně snížil význam
Austrálie jako spojence.
Nedala by se pak vy
loučit situace, v níž by
se některá americká vlá
da mohla ptát, stojí-li
deset miliónů Australa
nů za jadernou válku.

P o1a r is
Aemričani ještě po
třebný počet raket ne
mají, ale doba, kdy je
budou mít, není daleko.
I potom je však ne
pravděpodobné, že by se
kterákoliv washingtonská
vláda spolehla jenom na
americké základny, pro
tože to by přivolávalo
celou váhu eventuelního
nepřátelského úderu na
americkou pevninu.
Hlavní důraz v ame
rické strategii je proto
kladen na nukleární po
norky Polaris, které
představují pohyblivý a
tedy těžko zasažitelný
cíl, ale které, v patřič
ném počtu, budou mít
sílu doručit odvetnou rá
nu proti každému útoč
níkovi.

Poučení Austrálii

Někteří je naopak po
važují za hromosvod,
Z těchto základních
který musí nutně přita
skutečností vyplývá jed
hovat ruské nukleární
noduché poučení. Rozblesky.
dělí-lí kdy Američani
Vadný koncept
svobodný svět na pozice,
které lze v případě nut
Poslední názor je hor
nosti vyklidit a na po livě zastáván hlavně ex
sice, které jsou životně trémně levicovými živly
důležité pro bezpečnost v australské Labour Par
Spojených
států, mezi ty.
nezbytné budou patřit
Je těžko odhadnout,
taková místa, jimž bude jestli tito lidé svým ar
přidělena významná ro gumentům opravdu věří,
le v americké nukleární nebo jde-li alespoň něk
strategii.
terým z nich o to, aby
První mezi nimi bu Austrálie zůstala nechrá
dou území, na nichž bu něna.
dou základny pro ponor
Jestli opravdu věří to
ky Polaris.
mu, co říkají, pak vy
Austrálie připadá pro cházejí z úplně vadné
takové základny v úva představy o tom, oč dnes
hu. Ne všichni Austra ve světě opravdu běží.
lané však souhlasí s tím,
Jejich argumenty mo
že americké jaderné po hou být platné jenom
norky v Austrálii před tenkrát, jestliže dnešní
stavují nejlepší možnou světový konflikt není ni
záruku bezpečnosti.
čím jiným než přímou

18.3.1963

MEZI NAPOLEONEM
A ZDRAVÝM ROZUMEM

soutěží mezi Spojenými
(Pokračování se strany 1)
státy a Sovětským sva umazanou pakáž a Rakušany za bývalé utlačovatele, zatím co Jihoslovanům to pokazili Chorvati a
zem.
Nic nemůže být vzdá
lenější pravdě. Jde o ko
munistický pokus ovlád
nout svět. Amerika je
hlavním cílem útoku je
nom proto, že je jedi
nou vážnou překážkou
na cestě k uskutečnění
tohoto cíle.

Calwellův zápas

“každý Maďar může za to, že je Maďar”?
Za staré anglofobie, rostoucího antiamerikanis,mu a archaického frankofilství je tedy možná mno
hý z nás nakloněn de Gaulleovu názoru, že “Anglosasové”, lhostejno na které straně Atlantiku, ne
mají v Evropě co hledat, že jsou dokonce jejím
hlavním nepřítelem.
To je ovšem kardinální nesmysl a byl by to ne
smysl i tenkrát, kdyby nevycházel z úst člověka,
který má blíže k Mussolinimu nebo Salazarovi než
k demokratu jakékoliv odrůdy, “lidovou” vyjímaje.
Nemá smysl nahradit deset malých nacionalismů
jedním velikým a deset starých nenávistí jednou
novou.
A dokážeme-li zapomenout na sacharinový obrá
zek Francie, jímž nás zatížila první republika, zjistí
me asi, že dnešní Anglie vyhovuje podmínkám Římské smlouvy daleko lépe, než přeslazená Francie
generála de Gaullea.
Moderní svět je plný Napoleonů, ale zdravý ro
zum se v něm vyskytuje jenom sporadicky. -kw-

Nynější australská vlá
da zatím nijak neproslula bystrostí v zahranič
ní politice, ale i ona uznala za nutné dát sou
hlas k vybudování ame
rické "komunikační zá
vodem k určitému uspo
kladny”, která má mimo
kojení, že její vůdce Caljiné kontrolovat i pohyb
well rozeznal konečně
nukleárních ponorek.
skutečnosti, které byly
Australská oposice je většině lidí bez nároku
v otázce obrany Austrá na nějaký zvláštní poli
lie notoricky zabedněná. tický přehled jasné už
Mělo by proto být dů- před deseti lety.
I on dnes, s ohledem
na nebezpečí na severu,
hájí
ospravedlnitelnost
Odcházeli pro špatné padni Evropu, a korej zřízení amerických zá
svědomí, ale také z do- ský konflikt, vyvolaný
brodružnosti nebo i ne rozkazem téhož Stalina,
dorozumění, svedeni vytvořily válečné ovzdu
špatnými rádci . . .”
ší, které i každý komu
4. 3. V Paříži bylo odsou
Oni, jakožto my, jsme nista bral vážně.

Oni jakožto my

(Pokračování se str. 1.)
pečky”. Ve strachu, v
hysterii, v panice, v ne
návisti opouštěli svou
vlast, kterou přestali za
svou
vlast považovat,
poněvadž převzali vlá
tedy z obliga. Většinou
du věcí v ní dělníci.
jsme neodešli prostřed
nictvím misí, ale po an
SUTTONS PTY. LTD.
glicku. Nehledali jsme
105 Elizabeth St., Melbourne
ani dobrodružství, neod
Telefon 60 - 1201
cházeli jsme v hysterii.
Hudební nástroje džezové
V hysterii byla spíš
a orchestrální
"vlast”, které jsme se
Piana * Harmonia * Kytary
ani
nezřekli, aniž jsme
Gramofonové desky
na
ni
zapomněli.
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

Naše rovy
ZA SILNÝ VZDUCH — SILNÉ CENY
S tou kávou to začalo. O dovolené na Krko
noších. Předtím jsem byl náramně spokojen.
Počasí bylo příznivé horské turistice, svěží
vzduch, daleké rozhledy. Dobré ubytování, na
hřebeny blízko. Mohl jsem bezstarostně trá
vit své volné týdny, jen jsem si neměl dá
vat v horské boudě kávu. Doma nám stačí
na šálek 5 gramů a je silnější, než ta moje
první krkonošská i ty následující. Nejvíc mrze
lo, když přátelé ze sousední země se mne pta
li, kolik se u nás dává kávy, a já smutně
musel ukázat na vývěsku : "Vaříme 7g kávu.”
Pak už jsem si všiml i liliputánského řízku
a slabé polévky se silnou cenou. Prý si to li
dé dělají sami, že si to nechají líbit. Já mys
lím, že tomu není tak. Oni totiž kontrolní or
gánové slabou kávu ani miniaturní řízek ne
dostanou. Nezbývá než působit na svědomí
organizací veřejného stravování. Chtějí-li se sta
rat zmenšenými dávkami masa o naši dobrou
životosprávu a třígramovou kávou šetřit naše
srdce, ať tedy šetří i naše kapsy!
Svět v obrazech č. 4. Praha, 26. ledna 1963

Z Československa ne
odešlo šedesát tisíc po
litiků, ani šedesát tisíc
šmelinářů, tím méně še
desát tisíc reakcionářů.
Odejde tedy šedesát ti
síc lidí do zahraničí je
nom
"z
nedorozumě
ní?”
Galuškův článek po
kračuje: "Naši emigran
ti odcházeli s naivním
přesvědčením, že jejich
pobyt v cizině bude pře
chodný, že se záhy vrá
tí na tancích (nebo spí
še na trénu) západních
armád a ozdobeni zá
sluhami z třetího odbo
je dosednou do vedou
cích funkcí ve státě.”
Tato žaloba není ani
tak žaloba, jako zcela
objektivní vystižení po
litické situace v letech
1948-1950 kdy se vál
ka opravdu zdála hro
zit jak v Evropě tak v
Asii. Berlínská blokáda,
vyvolaná Stalinovým roz
kazem k útoku na Zá-

kladen v Austrálii. Če
ká ho však těžký zápas,
než tento svůj názor
prosadí mezi politickými
troglodity uvnitř vlastní
strany, kterým pro stu
dium Marxe nezbývá
čas na studování nových
faktů mezinárodní poli
tiky, o nichž Marx ne
mohl mít ani tušení.
- kw -

ZE DNE NA DEN

Kuriosem článku je
ovšem míra, jíž hodlá
komunistický autor mě
řit celý exil. Chce nás
měřit podle síly poli
tických stran, které se
uchovaly i v zahraničí,
aniž by vzal na vědomí,
že tendence drtivé vět
šiny exilu je: pryč od
bývalých politických
stran a dohromady k
tomu, co nás spojuje ji
nak.
To je ovšem příznač
né pro komunistickou
propagandu : na nedo
statku důkazů stranické
příslušnosti mezi exulan
ty dokazovat politickou
apatii, zatím co na dru
hé straně dokázat, že
exil je politicky roztříš
těn.

Pokud jde o exil, ne
jsme s ním spokojeni tak
nebo tak. Pokud jde o
komunisty, nebyli jsme
s nimi spokojeni zcela
jednoznačně. Proto jsme
v exilu.

Miroslav Galuska na
konec vytáhl básnické
klišé z Viktora D y ka
"Opus Tíš-li mne”. Tili
jsme, ale nějak jsme ne
zahynuli.
Aniž jsme se zprone
věřili, aniž jsme zradili.
Aniž bychom zapomně
li.
vm

zeno k smrti 5 účastníků
srpnového atentátu na
presidenta de Gaullea.
— Velvyslanectví komunis
tické Číny v Moskvě roz
dává letáky odsuzující
Chruščovovu politiku.
— Generál Godoy, vedou
cí revoluční vojenské vlá
dy v Peru, byl odstraněn.
— Britská BBC vysílala
televisní interview s ve
doucím teroristické orga
nizace OAS, bývalým
francouzským
minister
ským předsedou Bidaultem.
5.3. Ghana žádá u Spo
jených národů, aby byl
Tšombe postaven před
soud pro vraždu prvního
konžského ministerského
předsedy Lumumby.
7.3.. Britské ministerstvo
zahraničních věcí oznámi
lo, že se Sovětský svaz
pokoušel donutit zaměst-

nance velvyslanectví Rowsella ke špionáži.
8. 3. V Sýrii se zmocnila
vlády armádní skupina,
která má podporu Nassera. Ministerský předseda
Chaled el Azem se ukrý
vá na tureckém velvysla
nectví.
11.3 Vůdce OAS Bidault
žádal o politický azyl v
Německu.
— V Jižní Koreji bylo
zatčeno 11 důstojníků,
kteří se prý připravovali
svrhnout presidenta Kung
Hee Parka.
— Somálsko přerušilo di
plomatické styky s Britá
nií.
14. 3. Čínští komunisté na
vrhují schůzku s Chruščovem, která by měla za
úkol vyřešit ideologické
rozdíly mezi komunistic
kými stranami obou stá
tů.

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY

obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVELLE, NSW

Volejte večer FJ 7372
LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VEL I K O NOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 14. dubna 1963
Začátek 3.30 odp., konec v 1,1.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
Jídlo — Pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

HLAS DOMOVA

18. 3. 1963

ČESKOSLOVENSKO
— Antonín Novotný se
vyslovil pro Svolání kongresu
komunistických
stran, který by řešil sověto-čínský spor.
— Vláda projednala nové
zásady umísťováni ab
solventů vyšších a odbor
ných škol, které byly za
vedeny s. okamžitou plat
ností.
Absolventi musí
přijmout určená místa,
která nesmí bez souhlasu
úřadů opustit po dobu
tří let. Letos bude při
děleno do podniků 29.300
studentů.
— Rudé právo otiskovalo
k výročí února 1948 se
riál "Únorový deník”. Ru
dé právo tak vyzradilo,
že bylo za puče odeslá
no do Prahy z brněnské
Zbrojovky 10.000 pušek a
2.000 samopalů.
— V 10 obvodových ko
misích v Praze bude zor
ganizováno 400 komisí
“orgánů lidové správy”,
které budou dohlížet na
plnění hospodářského plá
nu.
— Jako součást únorových
oslav byla- v Praze otev
řena výstava “O přátel
ství československých a
sovětských vojáků”.
—Ke svým 80. naroze
ninám dostal Řád práce
malíř Vincenc Beneš,
— Novým čs. velvyslan
cem v Sovětském svazu
byl jmenován Oldřich
Povlovský. Má poměrně
skrovnou minulost. Byl
stranickým sekretářem na
Zlínsku a v jižních Če
chách, v roce 1960 byl
zvolen do Národního shro
mážděni, kde se stal čle
nem jeho předsednictva.
Je mu teprve 44 let.
— Armádní rozkaz k 15.
výročí puče zdůraznil “úklady, které strojí západ
ní. imperialismus míru a
socialismu”.
— V Plzni se konala
slavnostní přehlídka děl
nických milicí ze Škodov
ky. Jednotky, které se
zasloužily o puč, dostaly
zvláštní vyznamenání.
— Na 10 let žaláře byl
odsouzen západoněmecký
špión Richard Seibt. Ke
špionáži byl prý získán
při návštěvě svého otce
v Západním Německu.

VE ZKRATCE

Informace prý zasílal do
Německa v “magnetické
schránce”, připevněné pod
koly vagónu mezinárodní
ho rychlíku. Špionážní
příkazy mu údajně d.ával
rozhlas Svobodné Evropy.
— Vedoucí družstva Zdroj
v Košicích Antonín Lich
vář byl odsouzen na 4
roky vězení pro zprone
věru 35.000 Kčs. Jako
zostření trestu mu byl vy
sloven zákaz další činnos
ti “v socialistickém sek
toru obchodování”. Lich
vář byl již předtím tři
krát trestán pro hospo
dářské delikty.
— U Kopist na Mostecku
se protrhla hráz nádrže
tamních chemických v zá
vodů a část obce byla
zaplavena.
— Ministr pro energetiku
J. Korčák jmenoval ná
městkem vedoucího ústřední správy energetiky
ing. J. Baiera a L. Ře
háčka náměstkem pro ekonomiku.
Náměstkem
ministra energetiky je
ing. J. Holubec.
— Čs. akademie věd a umění oslaví 1100. výročí
příchodu byzantské mise
do historických zemí. O
programu oslav referova
li doc. F. Poulík, dr. A.
Točík a akademik J. Fi
lip.
— Do Velké Británie od
jela skupina vědeckých
pracovníků k měsíčnímu
pobytu, za něhož navští
ví university v Cambrid
ge, Birminghamu a v
Londýně.
— Předseda
Národního
shromáždění Z. Fierlinger a pražský primátor
A. Svoboda hostili v Pra
ze předsedkyni městské
rady Londýna paní Deerovou. Její manžel je čle
nem britského parlamen
tu.
— Generální tajemník in
dického ministerstva za
hraničních věcí R. K. Nehru se zastavil v Česko
slovensku, kde byl přijat
Antonínem
Novotným.
Konal také řadu porad s
představiteli českosloven
ského hospodářského ži
vota.
— Profesor slavistiky na
Karlově universitě v Pra-

ze prof. dr. Julius Dolanský se dožil šedesátky.
— Mezi ČSSR a SSSR
bude letos vyměněno zbo
ží za jednu a půl miliar
dy rublů. SSSR doveze
naftu, rudy, barevné ko
vy, chemikálie, bavlnu,
vlnu, potraviny, vyveze z
ČSSR průmyslová zařízení, stroje, lodi.
— V pražském Klubu přá
telství mládeže byla slav
nostně odhalena bysta
zavražděného Patrice Lumumby.
— Na Košicku napadlo opět 30 cm sněhu. Dopra
va byla znovu ohrožena.
Pod Tatrami sníh prola
muje střechy družstev
ních budov a stájí.
— V Praze se konalo za
sedání ústředí Intervize,
mezinárodni televizní ústředny zemí sovětského
bloku.
— Ve věku 40 let zemřel
náhle ředitel nakladatel
ství Čs. akademie věd
Jiří Zajonc.
— V Nuselském divadle
Na fidlovačce vystoupila
Jiřina Štěpničková, která
byla dlouho považována
za mrtvou.
— Novým čs. velvyslan
cem v Tunisu byl jme
nován dr. Bedřich Illk.
Dosavadní velvyslanec A.
Bartuška byl pověřen ji
nými úkoly.
— Předseda Čs. akademie
věd dr. F. Šorm odjel
do Varšavy k jednáním
o prohloubení spolupráce
s polskou akademií.
— V Praze zemřel profe
sor Akademie výtvarných
umění Vladimír Sychra,
malíř a výtvarník.
— V Horních Počernicích
zemřel farář Václav Velkoborský, spoluzakladatel
Křesťanské revue.
— Pražský rozhlas ozná
mil, že populační úbytek
vzrůstá : “Počet živě na
rozených dětí byl o ně
co nižší než v předešlém
roce, Loni se u nás na
rodilo 217.220 dětí.'' Sou
časně se nám zvětšila úmrtnost. Přirozený pří
růstek činil necelých 79.
000 obyvatel.. . ČSSR ve
srovnání s vyspělými ze
měmi je na jednom z po
sledních míst.” Č/FEC

Sovětský svaz se unáhlil s uznáním revoluční irácké vlády

I chytrák se spálí
V minulém čísle HD jsme referovali o oficielním uznání revoluční
irácké vlády vládou Československé socialistické republiky. Režim Anto
nína Novotného ovšem jenom následoval Sovětský svaz, jehož uznání
nové irácké vlády bylo oznámeno v rekordním čase - současně s ame
rickým uznáním. Na čemsi se v Kremlu uradilil, a cosi pak zřejmě ne
vyšlo. Sovětské režimy odmítají dodnes diplomatické uznání Francovu
Španělsku. Proč neodmítly uznání irácké vlády, je opravdu ve hvězdách.
Alespoň podle toho, co dnes, ani ne měsíc po uznání irácké vlády, pí
še anglický vydávaný Prague News Letter (2. března 1963), se zdá být
zcela jasné, že sovětská diplomacie byla pro změnu zcela vymanévrová
na a svedena na falešnou stopu.
Hned po převratu v
Iráku se zřejmě začali
v Praze shromažďovat
komunisté a souputníci,
kterým se podařilo uprchnout z Iráku za re
voluce nebo včas po ní.
A to, co vyšlo najevo
podle Prague News Letter, muselo by uvést
ve veřejný posměch i
monackou
výzvědnou
službu.

Ohrožení demokracie
Prague News Letter
oznamuje, že "pohorše
ný svět” dostává zprá
vy o brutálních odvet
ných opatřeních proti
"demokratům a bojovníkům za mír”.

I takový přesvědčený
demokrat (který ovšem
.neměl s komunismem nic
společného)
jako
byl
Azis Šerif, byl zavraž
děn fašistickou hordou,
jíž se dostalo diploma
tického uznání z Mos
kvy.
Azis Šerif proslul ja
ko generální tajemník
iráckého mírového vý
boru a také získal Le
ninovou cenu.
Vláda,
uznaná Sovětským sva
zem, ba co díme, i obezřetnou Českosloven
skou socialistickou re
publikou, uvěznila hned

Navíc je ve mně strach • • •
Od doby, kdy byl Karel Ptáčník .napadan
jako revizionista za svůj román "Město na hra
nici”, uplynulo pár let. XXII. sjezd KSSS při
nesl liberálnějším silám novou naději. Karel
Ptáčník se rozhodl napsat druhý díl "Města
na hranici”. Pojmenoval jej "Po noci den”.
Je to zajímavé čtení. Zvlášť ta část, kde Ptá
čník líčí dobu procesu se Slánským a jeho kolegy, dobu, kdy se podle Ptáčníka zvedl na
stranických schůzích pokřik : Židi ven!
Ptáčníkovo líčení stranických schůzí v té do
bě zní přesvědčivě. Ukazuje, jak se tehdy hy
stericky hlasovalo, jak někteří komunisté by
li zmateni, začínali pochybovat a ztrácet dů
věru. Typický je rozhovor dvou komunistů Lojzy, který slepě přejímá a nemyslí, a Vajdy, který nadevším dumá: "Ty se zlobíš, ale
Slánského jsi už pověsil, pro tebe neexistuje,
pro tebe už není, ale já musím myslet...Ty
vidíš vinníka, a nic to s tvojí vírou neuděla
lo. Ani s mojí ne, ale navíc je ve mně strach
a Začínám pochybovat, sám v sobě, to přece
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můžu, upřímně a čestně - ne ze zbabělosti,
ne ze strachu o sebe, ale ze strachu o všech
ny ... Jak my obyčejní členové strany roze
známe dalšího Slánského mezi těmi, kterým
věříme?”
Tak mluví Vajda k Lojzovi, který je při
roženě předsedou stranické organizace. Na
schůzi pak Vajda jako jediný- odmítá . hla
sovat pro rezoluci, odsuzující Slánského, a vy
mlouvá se, že neví, oč jde, Lojza mu přede
všemi říká : "Narušuješ schůzi, když nesou
hlasíš, když se stavíš proti výboru, proti orga
nizaci a osobně proti mně! Je to nekomunistické jednání, je to v rozporu se stanovami!
Ty do strany nepatříš!” Lojza pak žádá okamžité vyloučení Vojtovo ze strany, neboť
"hlasovat proti rezoluci je v rozporu se sta
novami”.
Těžko říci, jak se některé části knihy bu
dou zamlouvat "stalinským” kritikům, ale je
možné, že Karel Ptáčník dostal na "Po noci
den” úřední požehnání.
M. Zvára, USA

v prvních 14 dnech vlá července (svátek fran
dy 4000 lidí jenom v. couzské revoluce - jací
jedné bagdadské čtvrti. zpátečníci! -pr.) a za
vedení státní konstituce.”
Konference v Praze
22. února 1963 se shro
máždili
českoslovenští
žurnalisté, aby k nim
promluvil autentický de
mokratický ministr Irá
ku. Byl to dr. Fajsal Samir, ministr pro národ
ní spolupráci.
Jak ta
spolupráce vypadala,
svědčí zřejmé výsledky.
Jeho stížnosti podepřeli
ještě předseda Svazu spi
sovatelů a novinářů, bý
valý ministr pro všeo
becné záležitosti, nějaký
"dochtor”, jistý brigádní
generál s dosti dlouhým
jménem, též i profesor
"a další demokrati”. Ce
lá sbírka by se uplat
nila velice dobře na Ma
tějské pouti.
Převrat byl ovšem vel
mi dobře zorganizován
(jaké to sladké kyselé
hrozny pro náš sluch)
americkou Ústřední zpra
vodajskou službou, které
silně přispěly britské olejářské společnosti. To
alespoň potvrdil na praž
ské tiskové konferenci
dr. Fajsal Samir, ministr
pro národní spolupráci,
která naštěstí nevyšla.
Povedení iráčtí demo
krati se v Praze před
stihovali líčením hrůz
irácké revoluce. Z této
reakce je možno soudit,
že generál Kasim patrně
seděl na dvou židlích.
Dnešní komunističtí uprchlíci z Iráku tvrdí :
"Nový režim se snaží
přesvědčit veřejné míně
ní, že je proti komunis
mu, který prý generál
Kasim podporoval. To
není pravda.
Kasimův
režim se držel u moci
systematickým potlačová
ním oposice, která chtě
la dobýt svobody 14.

Tvaroh

-

Připusťme tedy, že uprchlíci irácké revoluce
jsou sněhobílí liberálo
vé, kteří hodlali nastolit
v Iráku dobrodiní 18.
století. Nezdařilo se.

Se smutkem musíme
konstatovat, že přes uznání sovětskou vládou
"nyní vládne v Iráku
nejhorší teror, jaký kdy
byl znám od dob fašis
mu, a iráčtí vlastenci vo
lají o pomoc v boji za
zveřejnění barbarských
akcí, prováděných proti
vůli většiny obyvatelstva
ve jménu vlastenectví”.
Ovšem není všechno
tak černé, jak by se zdá
lo. Dnešní režim to ne
bude mít tak lehké, jak
správně varuje Prague
News Letter. Irácká de
mokratická oposice je
široce rozvětvená a dobře
zorganizovaná.
Československá vláda
se rozhodla jednat krát
ce poté, když po příkla
du Moskvy uznala no
vou "fašistickou” vládu.
Ústřední výbor Komu
nistické strany Českoslo
venska poslal revoluční
vládě Iráku "ostrou no
tu”, ve které odmítá pro
následování
"demokra
tických sil” v Iráku, oceňuje dlouholetý revo
luční boj irácké komu
nistické strany a vyja
dřuje "bratrskou solida
ritu československého li
du se všemi iráckými
demokraty”.

Pobouření v Praze
Pobouření v Praze by
lo veliké. Zasloužilí bo
jovníci o demokracii v
ministerstvu zahraničních
věcí rozesílali přesčasově
(Pokračování na str. 7)

Jogurt

-

Sýry

Tvaroh z odstř. mléka - Podmáslí - Kyselá smetana
VŠECHNY MLÉČNÉ VÝROBKY JAKO DOMA
K dostání ve všech potravinářských obchodech
a delikatesech
K E R E N DAIRY PRODUCTS PTY. LTD.
720 Heidelberg Rd., Alphington, Vic., tel. 49 2752
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Potíže rychle vzrostlého hospodářství

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

Kukátko do ČSSR
VZORNÍ POMOCNÍCI
V Jihočeském kraji získalo několik desítek dal
ších dělníků a zemědělců titul vzorný pomocník Po
hraniční stráže. Ti nejůspěšnější byli za příkladnou
práci ve svých závodech a za obětavou pomoc v
ochraně státních hranic odměněni čestným odzna
kem ministra vnitra při ochraně státních hranic.
Pomocníci Pohraniční stráže ztrávili spolu s pohraničníky přímo na hranicích tisíce hodin a při
spěli k zneškodnění mnoha nebezpečných nepřátel.
Je příznačné, že pomocníci Pohraniční stráže patří
na svých pracovištích mezi přední. Např. soudruž
ka Hanzalová z Nové Bystřice, která se přímo po
dílela na zadržení narušitele státních hranic, je v
závodě Otavan členkou brigády socialistické prá
ce. Účast občanů na ochraně státních hranic akti
vizuje i veřejný život v pohraničních obcích. Mlá
dežnická družstva pomocníků Pohraniční stráže při
spěla k oživení činnosti svazáckých organizací ve
Frymburku, v Dolním Dvořišti, Malontech, Nové
Bystřici aj.
Rudé právo, 30. ledna 1963
O SVOBODĚ MAĎARŮ V ČSSR
Svobodni! Svobodnými — jak to řekl Fučík —
jsme se skutečně stali až později. Zároveň s náro
dem českým, se slovenským národem, zároveň se
všemi, na něž dolehla německá fašistická okupace.
Otázka národnostních menšin se však hned nedo
stala z mrtvého bodu. Mnozí měli strach z toho,
že se dějiny budou opakovat. V sousedním osvo
bozeném Maďarsku vedla dělnická třída ostrý boj
proti buržoaznímu anglicky orientovanému minister
skému předsedovi Ferenci Nagyovi a jeho klice.
Kdyby byl zvítězil Nagy a jeho klika, mohlo to
znamenat revizionistickou iredentistickou orientací v
novém rouchu a stejně jako v minulosti ohrozit
mírovou budovatelskou práci čs. lidu. Tehdy - za
takových okolností — trvala čs. vláda na tom, aby
maďarská menšina na základě vysídlení nebo vý
měny za Slováky žijící v Maďarsku, opustila zemi.
Čas utíkal, poměry se měnily. V Maďarsku padl
Ferenc Nagy a jeho klika, moc se upevnila v ru
kou dělnické třídy. I u nás zkrachoval pokus o
buržoazní puč v únoru 1948 a definitivně zvítězila
dělnická třída. Ze strany Maďarska zmizelo nebez
pečí iredentismu, u nás byli odstraněni ti, kteří by
byli mohli z nacionalismu a buržoazních předsud
ků rozněcovat ducha nedůvěry. Mezi našimi ze
měmi se vytvořilo nové ovzduší národnostní. Ma
ďarští pracující Československa dostali státní občan
ství ...
Rudé právo, 24. ledna 1963

DOPLNĚNA “VÁLKA S MLOKY”
Vážné problémy má hra (Čapkova Válka s mlo
ky v pražském Národním divadle -pr.) tam, kde
se Kohout vydal samostatně do dnešního světa. V
původním díle Čapkově — jak bylo u autorů je
ho druhu tehdy zvykem a jak se s tím ještě dnes
setkáváme u mnohých autorů na Západě — není
ani zmínka o SSSR. Socialistická šestina světa
prostě jako by neexistovala. “Obraz světa” se zúžil
na kapitalistické země. Kohout se proto pokusil o
úplnost, ale dopadlo to nemastně, neslaně. Poslední
třetina hry dělá vůbec kusý dojem kusého a někdy
i nesprávného obrazu o rozložení sil a ideových
proudů v dnešním světě. V materiálu Kohout Čap
ka jistě doplnil, ale filosoficky se mu přiblížil. V
programu říká, že “nechtěl Čapka ani opravovat,
ani domýšlet”. Ve skutečnosti jej opravil, protože
do něho vložil celé další čtvrtstoleté dějiny světa
— ale nedomyslil, poněvadž v podstatě zachoval
Čapkovo ideové hledisko. V zájmu jednoty Čapko
vy Války s mloky to bylo jistě na místě. Ale sa
ma od sebe se hlásí otázka, zda-li by Čapek setr
val na svém někdejším stanovisku, kdyby s námi
prožil historii posledních desetiletí... Myšlenková
trhlina Kohoutovy adaptace vyvolá jistě spory. A
ty budou znamenat — věcí dále domýšlet.. .
Rudé právo, 3. února 1963

JAPONSKÉ PROBLÉMY
Japonský hospodářský rozmach, kterým se Hlas domova zabýval ve tře
tím čísle letošního ročníku ("Nebeský vítr na východě”), nás přivádí na
otázku, která je významnější, než pokrok jednoho státu : jak rychle je
možno zvyšovat národní důchod - měřítko hospodářské vyspělosti země a jak dlouho je možno maximální vzrůst udržovat? Tato otázka přišla
často na přetřes za posledních 20 let. Sovětský svaz naplánoval hospo
dářský rozvoj, kterým chtěl dohonit a předstihnout Ameriku, a podobné
plány vymyslili komunisté v Číně a ve východní Evropě. Otázka hospo
dářského vývoje je a bude ještě dlouho aktuelní v nových asijských a
afrických státech, už proto, že je svět rozdělen na pokročilé a na za
ostalé státy.
Národohospodářské problémy ovšem nelze vyřešit matematicky, a otáz
ky, které jsme si v úvodu dali, nejsou žádnou výjimkou. Studium ja
ponského příkladu nám však může ukázat na některé veličiny, se který
mi se musí počítat, a na "neznámé”, které mohou tyto odhady a vý
počty změnit.
Poválečná rekonstruk
ce trvala v Japonsku
10 let. Teprve v letech
1954 - 55 dosáhl japon
ský národní důchod ty
pické předválečné úrov
ně let 1934 - 36. Od
té doby se japonský ná
rodní důchod zdvojná
sobil, a v posledních 5
letech byl vzrůst japon
ského národního hospo
dářství nejrychlejší na
světě. Podobně jako v
komunistických zemích,
vzrůst se soustřeďoval
na průmyslovou výrobu
(na úkor zemědělství),
a v průmyslové výrobě
na "klíčový” těžký prů
mysl.

K N Í Ž K A,

KTERÁ

Japonský plán

V roce 1960 vydala
japonská vláda, která má
nad hospodářstvím jen
nepřímou kontrolu, plán,
podle kterého se má ná
hodní důchod zdvojná
sobit do r. 1970/71. V
článku "Japonské hospo
dářské vyhlídky v ny
nějším světě" (Australian Outlook č. 3 - pro
sinec 1962) ukazuje au
tor, že japonský průměr
- 578 dolarů na osobu Těžkosti
by se pak jen přiblížil
národnímu důchodu ji
Mezi japonskými ho
ných průmyslových stá spodářskými odborníky
tů.
se však ozývají hlasy,
V roce 1960 byl ná- které poukazují na to,
rodní důchod v Itálii že podmínky, které úmožnily dosavadní ry
chlý rozvoj, už neexis
tují, a že se blíží doba,
kdy bude nutno konso
lidovat dosavadní zisky.
Jeden z předních japon
ských národohospodářů

Poprvé v dějinách ja
ponského
hospodářství
je v průmyslu nedosta
tek pracovních sil, a ne
ní daleká doba, kdy
mzdové požadavky se
začnou projevovat v ce
nách japonského zboží.
Podobně je tomu s ná
klady investičními. Ry
chlý rozvoj znamenal
nakupoyání strojů a ji
ného zařízení, které se
teď amortizují, a záro
veň se platí nadměrné
úroky z vypůjčeného ka
pitálu. Hospodářské pod
mínky
také
přivodily
větší výdaje za admini
strativu, za inzerci apod.
A to vše v době, kdy
Japonsko začíná mít těž
kosti s dalším zvyšová
ním exportu.
(V roce
1961 převyšoval dovoz
do Japonska export.)

Disparita
Hidezo Inaba pak uvádí
další
problémy,
které vznikají nestejným
rozvojem v různých od
větvích
průmyslu a v
různých krajích. Zatím
co automobilový průmysl
vyrábí velká auta, silni(Pokračování na str. 6.)
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Marsyas překladu

VÁM

Josef Škvorecký

NEJPROSPĚŠNĚJŠÍ

Vkladní knížka National Bank Savings
Bank plně zajistí Vaše úspory. Své pe
níze máte stále k disposici. ..

Až do výše £ 3.000 přinášejí Vám dobrý
úrok. Neváhejte....
CHRAŇTE

SVÉ

PENÍZE

ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U

NATIONAL BANK
SAVINGS BANK
LIMITED
plně integrovaná odbočka
THE

510 dolarů na osobu, v
Západním Německu
1270 dolarů a v Austrá
lii 1175 dolarů. Autor
článku považuje japon
ský vládní plán, který
znamená roční přírůstek
7,2%, za realistický, vezmou-li se v úvahu léta
od poslední války. Ja
ponci se však budou mu
set vypořádat s těžkost
mi jako např. jak zvý
šit export, na němž ce
lé hospodářství závisí.

Hidezo Inaba v článku
"Japonské hospodářství
vstupuje do nového období” (Contemporary Japan č. 3 - listopad 1962)
vypočítává několik fak
torů, které budou brz
dit další vývoj.

NATIONAL

OF AUSTRALASIA

BANK

LIMITED

Bylo to kdysi a dávno, v primě reálného gym
nasia v N., a zabývali jsme se v hodině jazyka ně
meckého překladem anekdoty o Aristotelovi. Byl
vyvolán žák v lavici přede mnou a přeložiti měl
složitou větu: “Ei, sagte Aristoteles. Ei! Das ist ja
unglaublich!” Složitá věta mu působila nepřekona
telné obtíže. “Vejce,” napověděl jsem mu zlotřile,
on se chytil falešného stébla a přičinlivě pronesl:
“Vejce, řekl Aristoteles. Jaké to — ” Pak se odml
čel a špatně zaslechnuv nápověď jiného dobrodin
ce, dokončil: “Jaké to neuvařitelné vejce!”
To bylo moje první setkání s překladatelskou bo
tou, dvojčetem tvora veřejnosti známějšího, tiskař
ského šotka, který mi později v životě rovněž při
pravil mnohé povyražení. Jedna umělecká komise
neblahé paměti strávila například plné dvě hodiny
diskusí o přípustných mezích naturalismu nad vě
tou jakéhosi scénáře: “Četník si přehodí pušku přes
rameno a močí.” V tomto naturalismu spatřovali
jedni snahu filmovou řečí zošklivovat divákovi zá
stupce surové policejní zvůle, druzí se obávali,
zda nejde o naturalismus už opravdu příliš upřílišněný. Ve skutečnosti šlo ovšem o zásah šotka,
neboť věta měla znít: “Četník si přehodí pušku
přes rameno a mlčí.” Jindy zas tentýž skřet zavi
nil, že brožura vydaná u příležitosti hudebnické
konference nesla v záhlaví povzbudivé heslo: “Za
další rozkvět hubení kultury!”
Šotek se rodí ze sazečského přehmátnutí. Překla
datelská bota se rodí z neznalosti, ale mnohem čas
těji z únavy, z přehlédnutí, ze záměny jednoho slo
va jiným, podobným. Známé je přiznání V — W, že
v pozadí poetického textu písničky: “Že se nesty
díte, takhle kazit dítě!” bylo nepovědomí o druhém
významu slova “baby”, které ve verši: “Yes, Sir,

HLAS

18.3.1963

DOMOVA
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O stavu soudobé československé poezie

Příliš mnoho nebo příliš molo ?
Začínám s váháním a třesoucí se rukou, pro
tože vím, do čeho se pouštím a co vše se na
mne sesype. Moje téma totiž je : Příliš mno
ho poezie. Mám dojem, ne, jsem přesvědčen,
že v posledních letech neúměrně zbytněla poe
zie na úkor prózy a dramatu. Není to, nic no
vého, tato skutečnost je kriticky vzdychána
snad již od dob Hůlkových. Každá lepší ro
dina měla syna gymnasistu a básníka, z čehož
nejdříve byly starosti, ale později se vše urov
nalo a syn se stal úředníkem. Dnes je to ale
nějak horší, tento neduh mládí se totiž be
re příliš vážně a také témata zbásúovaná lsti
vými jinochy jsou závažnější, nežli bývala dří
ve. Tenkrát se většinou jednalo o měsíček, lásAčkoli Trnkova invektiva byla otištěna v
pražské Kultuře jako
fejton, je to v podstatě
nejsžíravější kritika sou
časné české poezie, ja
kou jsme kdy četli.
Trnka říká, že nej
větším handikapem no
vé české poezie je "ne
chuť myslit, podniknout
větší práci”. Je to "otázka pohodlnosti a tou
hy po snadném úspěchu
v horším případě, v lep
ším pak neodolatelné
nutkání ukázat druhým,
jak hluboké a vážné po
city a polopocity se v
nás skrývají”.
Na důkaz uvádí Trn
ka nejnovější "kosmic
kou horečku” českých
básníků a stírá ji slovy
pádnými a zvučnými :
"Lety astronautů a
družic
byly
oslaveny
mnoha básněmi, které
jiskřily kosmickými pra-

chy (myslím prach ja
ko
prach),
dobytými
hvězdami (budou pozdě
ji), nekonečno bylo pro
zářeno a také jiskřilo.
Dále mnoha písněmi,
které byly napsány, zhu
debněny, nacvičeny, na
hrány na pásek a pro
vedeny v rozhlase ten
týž den. Také jiskřily,
pravda, ale už trochu

mene.
Současného
básníře
čeká také větší sláva na
stránkách kritických ča
sopisů. Trnka si stěžu
je, že v novinách a ča
sopisech se tisknou
"dlouhé, široké a bystro
zraké” kritiky básnic
kých sbírek "tak útlých,
že papír spotřebovaný
na hodnocení díla pře
vyšuje množstvím něko
likrát jeho obsah.”
O úrovni básnických
prací nemá Trnka také
valné mínění:

Thaťs My Baby!” znamená prostě “miláčka”. Po
dobné nepovědomí způsobilo, že v nedávném pře
kladu jisté černošské pracovní písně odcházejí čer
ní otroci na plantáž po způsobu Disneyových trpas
líků, zpívajíce si: “Na pole s rýčem půjdeme, /zpí
vat si budeme: / Hej hou!”, což zavinilo slovo "hoe’’,
česky “motyka”. V jiné písni, tentokráte anglické,
sní zase mládenec o “virginské” kráse své milé;
nejedná se tu však o občanku Spojených států,
nýbrž o poddanou Jeho britského Veličenstva, kte
rá si, až do známosti s oním mladíkem, zachovala
virginitu neboli panenství. Podle jednoho románu
dalo by se zase soudit na nízkou úroveň hygieny
u Angličanů, neboť v něm velkoměstská hospody
ně uskladňuje - máslo, vejce, mléko, mouku, uzené
maso a jiné pochutiny “na klozetě” ; sanitární závadnost takového počínáni se ovšem vysvětlí, uvědomíme-li si, že místnost, kam i císař pán chodil
pěšky, značí slovo “doset” v angličtině jedině ve
spojení “water - closet” (W. C.), jinak znamená
(kromě jiného) spíž.
Anebo co si pomyslet o duševním zdraví muže,
který se na velký lékařský ples dostaví v plavkách,
či o stařeně, jež v kleci přechovává buldoka? Ne,
jsou naprosto zdrávi, neboť neslušný muž si v ori
ginále docela přípustně pohrává na pláži s velkým
medicinbálem a stará panna pěstuje nevinného ptáč
ka hýla obecného neboli kanovníčka, jenž se anglic
ky nazývá “bull - finch”.
Zde jde o zřejmá přehlédnutí ; jindy, a to čas
těji, uplatní se neznalost reálií. Léta jsem vedl úporný zápas s jedním jinak docela vynikajícím
překladatelem, jenž byl nepřítelem džezu, a pro
to ve svých překladech současných Američanů ne
chával tak význačné džezové hráče na bicí nástro
je, jako je Baby Dodds nebo Gene Krupa, umí
něně mlátit do cimbálu. Jednou mu dokonce fortissimem cimbálu vrcholila i jistá Šostakovičova sym
fonie, a přece v obou případech šlo o zcela oby
čejnou činel, anglicky “cymbal”. Naopak londýn
ský program Laterny Magiky hodlal (dík zásahu

ku, rodnou vísku a tak podobně, ale zkuste
praštit dneska do koše básničkou, která jed
ná o strachu z atomové bomby nebo o hrů
zách koncentráků. My všichni se také bojíme
atomové bomby, nenávidíme válku, ale nepí
šeme o tom básničky a nemáme rádi, když
nás někdo straší. To spíše snesu poezii dneš
ního dne, kdy v chladném popelavém ránu
muži rachotí s popelnicemi, popelnice se ku
tálejí a rachotí, a ti muži, co rachotí jsou Mu
ži a je ráno, naše všední ráno. Ačkoliv mys
lím, že je to spíše ráno těch mužů, protože
my většinou sedíme u kafe a čteme o tom.
Jiří Trnka v Kultuře č. 52, 1962

"Máme slavné poetic
ké mladíky, o které se
vedou vážné spory ve
vážných listech vážnými
lidmi a předmět sporu,
sbírka sama, nepřevyšu
je rozsahem jídelní lí
stek větší restaurace a
co do obsahu bývá za
ním.”
"Proto je přirozené,”
uzavírá autor fejtonu,
"že každý mladý muž,
který na sebe dbá, se
stane básníkem, když už
pro nic, tak proto, že
sbírku básní zvící jídel
ního lístku mu vydá
každý, kdežto na román
neseženete ani průklepo
vý papír.”

Tím víc nás zarazí, že
právě v onom čísle ča
sopisu Kultura, z něhož
bylo citováno, najdeme
jinou
stať, nazvanou
"Trochu poezie nezabi
je”.

V TÁBORECH
František Halas
V táborech utečenců
zima je a bída
v táborech utečenců
je sám žal

rodička tichá synka hlídá

hladem se rozplakal
Nic není ženě po nicotě
nic není ženě po zmaru

přejede dlaní po životě

Zas bude všechno po staru

V táboře utečenců .
Autorem úvahy je Ji
narodil se synek
ří Suchý, který je nej
v
táboře utečenců
známější jako textař pí
vlaje
prapor z plínek
sniček z divadélka Se
mafor, písniček, které
zástava věčná trpícího lidu
si dnes zpívá kdekdo v
ať vlaje dál a přes tu všechnu bídu
Československu. Začneli někdo takový povídat
o poezii, je třeba ho vy
slechnout. A stojí to za
člověka pro všední den. vým znamením povinné
to:
Chvilku lyrická, chvilku četby”.
“Mnoho lidí čte poe- uličnická, někdy se zaHrdě se zná ke svým
zii, to ano. Už ve ško trpklým přídechem, ale učitelům: k Chaplinovi,
le jim vštěpovali, že je vždycky velice "dnešní” Laurelovi a Hardymu z
to krása, a tudíž je nut a svěží, jak říká Suchý, řady komiků, k básní
no mít k věci úctu. Jsou "která by si stoupla s ku Christianu Morgenale i takoví, že nečtou paní do fronty, která by sternovi, k dadaistům, k
poezii.
si přilehla po práci na anglickému karikaturisto
k
unavenému vi Saulu Steinbergovi a
A dokonce se někteří kanape
za poezii stydí. Poezie dělníkovi, která by se přirozeně i k Voskovci
do
slovníku a Werichovi.
je pro ně "... z čarov vloudila
(Pokračování na str. 6.)___
ných lesa pout vytryskl kluků a holek”.

ku azuru ...” - zkrátka
Suchý se snaží psát CHCETE, ABY SE VAŠE
blabol, kterému nelze ro poezii "rytmu, překvape děti naučily hrát na kte
zumět. Něco pro zami ní, pravdy a legrace”, rýkoli hudební nástroj?
lovaného študáka . .
VOLEJTE (Melb.)
poezii "nesvázanou do
51-7012
Suchého
poezie
je desek knihy veršů, ne
A. OHROMOVSKÝ
vskutku poezie všedního poznamenanou
Kaino-

na předváděčce k tomu nakonec nedošlo) zas anglic
ké publikum oslnit “Koncertem pro tři činele”, což
by byl hudební experiment jistě stejně slibný ja
ko jiné experimenty této slibné scény. Bohužel,
jednalo se pouze o koncert pro tři cimbály, neboť
“cimbál” řekne se anglicky “dulcimer”. A máme-li
už zůstat u hudby : koho nezarazí, že v jistém harlemském pajzlu v dvacátých letech se zahazuje ne
pochybně vznešená kapela Vévody z Ellingtonu,
nebo že. na jednom, večírku v Anglii se zcela ve
řejně pohybuje jakási Evelyna Waughová s chotí,
třebaže homesexualita tam byla tehdy postavena
mimo zákon? A kdo se nepodiví, když v románě
z NDR tančí na letní zahradní slavnosti bruslaři
“valčík jako lesní ďábli”, a koho nepotěší, že západoněmecká firma importuje českou polku “Vy
hrávala kapela” u blahé nepovědomosti o slovesném
vidu češtiny, pod daleko působivějším názvem :
“Die Kapelle hat gewonnen”. Stejně tak by jistě
budoucí astronauty zarazilo, kdyby při letu k da
lekým galaxiím měli počítat s “vesmírným vleč
ným lanem”, jak omylný autor tohoto článku myl
ně přetlumočil výraz “space - warp”, který zname
ná zakřivení vesmíru.
Ale to jsme se dostali z vděčné oblasti hudeb
ního názvosloví, a raději se k němu ještě jednou
vraťme. Šerif v jedné parodii na kovbojky zavírá
zlosyna do vězení se slovy : “Zazpívám vám . uko
lébavku!” Této boty se dopustila ztrémovaná ka
binová tlumočnice na studijním promítání, kde fil
moví tvůrci, kteří sice neslynou velkými jazyko
vými znalostmi, zato však tím více bývají nespo
kojeni s výkony tlumočníků, dávali najevo nelibost
nad dívčinou malou pohotovostí. Šerifova věta zně
la v originále : “You ain’t got no alibi!” (Nemáte
alibi), a věřte mi, fonetická podoba anglického “alibi”
se ve výslovnosti šerifově velmi blížila podobě slo
va “lullaby”, něžně značícího “ukolébavku”.
Člověk, jak známo, má prostě tak zvanou aso
ciační schopnost, což je vlastnost velmi důležitá
při učení a podobně. Pro překladatele se může ně

kdy stát osudnou, protože z boty poměrně běžné
dovede udělat botu čtvrté nebo páté dimenze, ja
ko je třeba proslulý velbloud, procházející v prv
ním latinském a potom ve všech dalších překla
dech bible namísto lodního lana uchem jehly. Ko
lik velebných pánů chopilo se této surrealistické
metafory, aby ji ještě dále fantasticky rozvedli v
bezpočetných kázáních. Ale co je hadí velbloud
proti dimenzi, jíž dosáhl český překladatel s čer
nošskými spirituály. Náměty spirituálů jsou, jak
víte, biblické, a v bibli kralického znění vystupu
je řada proroků se jmény zakončenými charakte
ristickou koncovkou —áš : Ezdráš, Ozeáš, Nehemiáš, Abdiáš apod., která ve znění anglickém mají
koncovku —ah (Nehemiah, Obadiah apod.). Náš
překladatel, naraziv v textu jednoho spirituálu na
verš : “Nevah saw such a man befo’ / Preachin’
de bible to de poo’”, stal se obětí nekontrolované
asociace a tlumočil : “Neváš to už dávno znal, / chu
dým z bible předčítal.” No, nebylo by to takové
neštěstí, že si zvláštní přepis prostého slova “never”
(nikdy), naznačující černošskou výslovnost, spletl
s prorokem a podřídil mu smysl celého verše, kte
rý ve skutečnosti znamená asi : “Takového člově
ka jsem jakživ neviděl, / on vykládá bibli chudým.”
Horší bylo, že veden pedagogickou'' snahou, u nás
velmi oblíbenou, vypracoval k verši vysvětlivku
pod čarou tohoto znění: “Neváš — méně známý
starozákonní židovský prorok”. Jistě tím překvapil
i pražského vrchního rabína.
Tolik tedy o překladatelských botách. Je to zlo
myslný prvek, který veřejnost zná z překladatel
ské práce nejvíce, a- bohužel ani tento článek není
výjimkou v neblahé praxi našeho tisku, kde se
překladovým problémům věnuje pozornost téměř
výhradně tehdy, jde-li o překlad zvlášť nepodaře
ný. A přece i v překladatelství je kus — a velký
kus — umění, možná většího a významnějšího, než
tušíme, ve věku, kdy se lidstvo, přes snahy vše
možných zpátečníků čím dál tím více stává jedi
ným celkem na této naší jediné planetě.
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Budapešťská satira
Dostala se nám do rukou pozvánka na nedávný
novinářský bál v Budapešti a s ním i zvláštní vy
dání bálových novin, které k této příležitosti při
pravilo pořadatelstvo. Jako každý řádný deník, má
tento bálový žurnál nejprve úvodník. Úvodník hlá
sá, že cesta novinářského povolání je točitá a kluz
ká, a že je na ní mnoho nápisů a značek. Tak např.
maďarský novinář ví, že když píše o lidech ve ve
řejném životě, udělá dobře, když je bude hodně
chválit. Některé dokonce prý musí chválit z úřed
ní povinnosti.
Ale stane se občas, že některá veřejná osobnost
se ocitne v nemilosti, a tehdy se objeví v cestě no
vináři značka, která ho nabádá, aby šel opatrně,
protože cesta je kluzká. Podobně se na novinářo
vě cestě často vyskytuje nápis, který hlásá, že ces
ta je. zavřena a že se musí jít oklikou. To v přípa
dech, když je např. zakázané o něčem mluvit ne
bo něco kritizovat. Velmi častý je též výstražný
nápis: “Pozor, slepá ulička!”. Ten se vyskytne tam,
kde se vyskytuje složitá nebo delikátní situace. A
taková situace je každá, kde jde o chyby, omyly
nebo dokonce zločiny veřejně činných osob.
Pak následuje článek nazvaný “Novinářská ško
la”. Tam je v kostce podán návod, jak nejlépe na
psat článek, komentář nebo zprávu. První příkaz
je : když chce redaktor psát správně, udělá nejlé
pe, když zapomene na všechno, co si sám myslí.
Pak má naději na úspěch. Dobrý reportér, když
má senzační zprávu, udělá zase dobře, když ji na
píše předepsaným způsobem a dá si ji opravit “na
hoře” všemi příslušnými činiteli.
Pisatelům zpráv předvádí bálový žurnál konkrét-

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
rozvoj budoucnosti”, v
níž se zabývá především
hospodářskou pomocí mé
ně vyvinutým zemím.
— Profesor
církevního
práva Ondřej Petrů byl
jmenován magistrem stu
dií a členem akademické
ho senátu papežské uni
versity Angelicum v Ří
mě.
— Společnost “Krivan”,
vydávající New Yorské
Listy, podala soudní ža
lobu na Americké Listy,
které vycházejí po dobu
31/2 měsíců rovněž v New
Yorku, v níž je žádáno,
aby soud nařídil vydava
telům Amerických Listů
vypustit slovo “Listy” z
názvu novin a nahradit
jej jiným výrazem, který
by nemátl krajanskou ve
řejnost. Podle zprávy Amerických Listů zamítl
vrchní soud v New Yorku
tuto žalobu.
— Na sjezdu zubních lé
kařů v New Yorku měl
projev dr. Heřman Medák z Chicaga.
— Rudolf Firkušný hrál
po čtyři večery Janáčko
vu hudbu v Hunters College v New Yorku.
STŘEDISKO
— Malíř a grafik KoloPANSKÉ MÓDY
man Sokol se dožil v Pen
164 Acland St., St. Kilda, sylvánii 60 let.
Vic.
tel. 94 2260 — Ve věku 80 let zemřel
NOVÁ PRODEJNA:
v Clevelandu hudební
skladatel Karel Rychlík.
Obchod č. 28,
— Studenti Státní uni
Southern Cross Hotel
versity na Floridě sehrá
Bourke Street,
li divadelní hru M. VaMelbourne - City

—Profesor
politických
věd na Reed College v
Portlandu F. Munk má na
televisní stanici KOIN TV v Portlandu svůj
vlastní týdenní pořad, v
němž jsou rozebírány mezinárodní události a ča
sová politická situace.
— Bývalý docent Karlovy
university, nyní profesor
na Ann Arbor Universi
ty, Michigan, dr. Antonín
Basch, vydal knihu “Ci
zí úvěry pro hospodářský

ZLOBÍ VÁS OČI ?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A !

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231

DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

JAPONSKÉ PROBLÉMY

ní příklad : když máš dejme tomu zprávu o něja
kém velkém výbuchu v nějaké továrně, nemluv v
nadpise o výbuchu, ale dej zprávě nějaký nevinný
titul, jako třeba: “Čtvrtý pěvecký festival železář
ských dělníků měl obrovský úspěch.”
Další povídka popisuje redakční praxi. Přijde re
portér a hlásí šéfredaktorovi, že má zprávu. Šéf
redaktor si jenom udělá: “No, a co dál?” Reportér
rozčileně vysvětluje: “Chtějí zrušit předměstí Pasaret (budapešťská obdoba pražské Vořechovky
-pr.), a místo něho chtějí zřídit pastvisko pro hu
sy!” Ani to šéfredaktora nezarazí: “No, a co dál?”
— “Už začínají bourat domy”, křičí reportér. “No,
a co dál”, ozve se stereotypní odpověď. “Lidi se
bouři,” zvěstuje reportér. “No, a co dál”, vede svou
šéfredaktor. “Pět set miliard forintů je v prachu!”
“No, a co dál?” ozve se zas od redaktorova stolu.
“Soudruhu šéfredaktore,” povídá zoufalý reportér,
“tak ty teda tu zprávu nechceš?” — “Ale kdo ří
ká, že ji nechci? Já ji vezmu, ale ty musíš nansat,
že v předměstí Pasaret se buduje nové husí stře
disko, které bude dodávat budapešťskému lidu víc
husí.”
A ještě jednu povídku si připomeneme z budapěšťského bálového žurnálu:
“Zemřela Hloupost a Maďarská úřední tisková
kancelář přinesla nekrolog. “Hloupost, která byla tu
s námi po věky” - praví se v nekrologu - “nás opusti
la. My maďarští novináři jsme ji pokládali za své
vlastnictví a proto jí vystrojíme slavný pohřeb.
Hloupost byla s námi bok po boku odjakživa a ne
opouštěla nás, ani když se někteří z nás stali šéf
redaktory. Dala nám všecko, co měla, a umožňo
vala nám psát a tisknout nejidiotštější úvodníky.
Nebyl předmět a nebyla úloha, které by jí byly
cizí.
Přirozeně že měla své vyvolence. My maďarští
novináři víme, kterým novinám přála nejvíc. Hlou
posti, nikdy tě nezapomeneme a tvůj duch bude
vždycky s námi. .." končil pohnutě nekrolog.
Ale pod nekrologem se zaskvěla poznámka: “Zprá
va o smrti Hlouposti byla mylná. Hloupost ještě
žije. Ale zase ne tolik, aby se autor tohoto článku
podepsal.”
h. A.

lenty “Dlouhá noc” (The
Long Night), která jed
ná o podmanění Československa komunisty.
— Za své desetileté čin
nosti zapůjčila Kampelič
ka v Torontu našim kra
janům jeden milión do
larů. Na 10. valné hro
madě Kampeličky byl po
tvrzen dosavadní výbor:
Předsedou zůstává dr. J.
Kyselka.
— Milan Kubík se stal za
hraničním
zpravodajem
amerického t ý d e n í k u
“Newsweek” pro Jižní Ameriku. Do roku 1948 byl
filiálním redaktorem Melantricha v jižních Če
chách. V únoru měl in
terview s brazilským pre
sidentem Goulartem.
— Čs. národní socialisté
v exilu uspořádali v New
Yorku tryznu za poslan
kyni Fráňu Zemínovou.
Projevy měli dr. P. Zenkl
a J. Uhlířová, - recitoval
Josef Kout.
— V edici “Kamenný erb”
vyšel v Německu essay
Karla Čapka “Proč nej
sem komunistou”.
— V rámci kulturní části
melbournského karnevalu
se konala v sále radnice
výstava australských knih.
Hlavním organisátorem a
vedoucím výstavy byl čs.
uprchlík ing. M. Žifčák.
řed. Collins Book Depot.
Č/NH/AL/ČS/SVU/HD
POJIŠT Ě NÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ničení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2481

(Pokračování se str. 4 )
ce jsou naprosto nedosta
čující. Ve městech se sta
ví velké budovy, ale ka
nalizace zaostává. Více
než 60% průmyslu je
soustředěno ve 4 oblas
tech, a doprava ve vel
kých městech je přetí
žena. Všechny tyto pro
blémy, a jiné, volají po
reorganizaci
hospodář
ství,
decentralizaci
a
větší důraz na odvětví,
která jsou pozadu.

Další rozvoj japon
ského hospodářství je
důležitý nejen proto, že
na něm závisí životní
podmínky miliónů, ale
je také podmínkou de
mokratické budoucnosti
státu a jeho poměru k
ostatním zemím.
Jak
jsme se zmínili, je také
dobrým příkladem při
studiu hospodářského vý
voje jiných států, které
jsou dosud pozadu.
— ec —

Příliš mnoho?
(Pokračování se str. 5) věk, který píše o tom,
Když Suchý říká, že
je třeba hledat nové
zdroje poezie, neříká tím
nic nového. Poetisté vy
nalezli své lunatiky a
průvody rakví bez bub
nů, stalinští suchaři vy
nalezli krev, mozoly a
kombajn, dnešní básní
cí hračkáři mají své sput
níky.
Suchý se od nich liší
v přístupu k věci samé:
slyšíte-li jeho texty, uvě
domíte si, že tady je čloVyrovnejte laskavě
PŘEDPLATNÉ

co vidí, o "lidech, kte
ří kradou, lžou a šidí”,
co "jiným kopaj" jámy a
nespadnou tam sami” s
živelnou a oživující přes
ností, zabalenou v ří
kanku.
Je to poezie malá for
mou, ale velká obsahem
i dosahem.
Pravdu tedy má jak
Trnka tak Suchý. Stav
dnešní
československé
poezie lze krátce shrnout
takto:

Je v ní příliš mnoho
slov a příliš málo poe
zie.
jun

Hrozně málo

Hrozně málo potřebujete k tomu, abyste si mohli
otevřít vkladní knížku pro každého člena rodiny u
E. S. & A. banky. Pravidelné střádání je nejjistější
a nejlepší způsob, jak získat prostředky na věci,
které si hodláte opatřit Vy a Vaše rodina.
"SCOTTIE” STŘÁDANKY

Za pouhý 1/- dostanete v každé odbočce E. S. & A.
banky "Scottie” střádanky, které Vám velmi usnadní
práci s učením dětí, aby dovedly ocenit hodnotu
střádání. Každé dítě, které je mladší 12 let, dosta
ne při otevření vkladní knížky "Scottie” střádanku
ZDARMA.
Zastavte se ještě dnes v nejbližší filiálce E. S. & A.
banky a zjistěte si, jak je otevření vkladní knížky
jednoduché.

ES & A SAVINGS BANK LTD.
(Incorporated in Victoria)

The English Scottish & Australian Bank Ltd.
(Incorporated in England)
ŠETŘTE DNES NA ZÍTŘEK..................

...... UKLÁDEJTE U E. S. & A. BANK
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Dopisy redakci:
SPOR O GEN. DE GAULLEA

Generál de Gaulle ani nynější situace v západ
ní Evropě se mi nezdají tak zlí, jak je kreslí HD
i p. O. Zevel (HD 3/XIII) Generál de Gaulle má
na mysli silnou Evropu, která by přešla hospodář
skou spoluprací k politické jednotě. Jednota celého svobodného světa, kterou měl svým posledním
zásahem poškodit, by byla ovšem věcí ještě lepší,
ale zatím to není zřejmě řešení realistické. Dosud
je nutno počítat s tím, že může dojít například k
střetnutí hospodářských zájmů Evropy se zájmy Se
verní Ameriky. Gen. de Gaulle asi uvažoval: chce-li
se stát Anglie jedním z členů Evropského spole
čenští, je vítána. Chce-li však vstupovat za podmí
nek, které by opravdovou jednotu rozleptávaly, odda
lovaly, pak je lepší, zůstane-li stranou, a to že do
doby, než si plně uvědomí, že impérium je fikce,
založená na historii, která má jen malou hodnotu
dnes. Podle toho, co je nám známo, rozlobily de
Gaullea nejvíc hovory Macmillana s Kennedym o
atomovém zbrojení. Není pochopitelné, že evropský
státník chce, aby se žadatel o členství v “evrop
ském klubu” svěřoval tomu klubu nejméně tolik,
jako někomu, kdo je mimo? Dá-li de Gaulleovo veto
Anglii nutnou lekci, přesvědčí-lí ji, že má v Evro
pě šanci jen jako jeden ze států - i když mocných a ne jako privilegované impérium, pak to příští sjed
nocené Evropě pomůže a neuškodí. J. K. Adelaide

HLAS

I chytrák se spálí
(Pokračování se str. 3)
protesty nejen iráckému
presidentovi, ale i zastu
pitelstvím afrických, asijských a jihoameric
kých misí z "protestní
ho shromáždění česko
slovenských a zahranič
ních studentů v Praze”.
Bratislavští "studenti”
zaslali protestní nótu ge
nerálnímu
tajemníkovi
Spojených
národů U
Thantovi.
Rozčilily se
také demokratické duše
ve výboru Obránců mí
ru, Svazu protifašistic
kých bojovníků, Ústřed-

AUSTRALIAN

ní rady odborů a "dal
ších
organizací”, jak
taktně sděluje Prague
News Letter.
Tenhle celý cirkus
svědčí jenom o tom, že
sovětská diplomacie utr
pěla na Středním výcho
dě strategickou porážku.
To stojí za zaznamená
ní. Způsoby, jimiž jsou
řešeny politické spory
na Středním východě,
zaplnily by ovšem jinou
kapitolu, která by se ne
srovnávala ani s demo
kracií ani s humanismem.
vm

BROADCASTING

COMMISSION

De Gaulle má mou hlubokou úctu.
K. L. San Francisco

oznamuje, že
po velkých úspěších na loňském festivalu hud

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO VÝBORU
ČS. NÁRODNÍ RADY AMERICKÉ V CHICAGU

ČSNRA vypracovala zprávu o dnešní hospodářské
situaci v Československu a o apatii čs. lidu k vý
zvám komunistických vládců. Zpráva byla otištěna
v nesčetných krajanských a exilových listech, jakož
i v americkém denním tisku. Zásluhou senátora Pau
la H. Douglase a poslance Derwinského byla
též uveřejněna v “Congressional Records”. Projevy
o Československu měli poslanec Glenn Cunningham z Iowy a senátor Lausche z Ohia, který vzpomněl historie Československa a jeho velkých synů
— M. J. Husa, J. A. Komenského a T. G, Masaryka,
Na ukončení projevu prohlásil: “Nechť trvá navždy
naše přátelství k čs. národu. Nedopusťme, aby je
ho přátelství k nám a naše zodpovědnost k němu
byla pokálena chruščovovským komunismem”. Pro
jev byl uveřejněn v plném znění v “Congressional
Records”.
— Při schůzi oblastního výboru ČSNRA měl pro
jev dr. V. Chalupa o dnešní situaci v Českosloven
sku, zpracovaný ze zpráv a statistik čs.. komunistic
kého tisku.
— Odbočka ČSNRA “Česká Kalifornie” v Chicagu
uspořádala 8. března přednášku dr. Povolného na
téma “Afrika a západní svět”. Dr. Povolný se vrá
til z. jednoročního studijního pobytu v západní Africe a ve Francii.
A. Šalomoun, tajemník

by v Edinburku a v hlavních

městech států

západní a střední Evropy přijel do Austrálie
JEDEN Z VEDOUCÍCH SVĚTOVÝCH

ORCHESTRŮ

POLSKÝ
ROZHLASOVÝ SYMFONICKÝ
ORCHESTR
který bude mít čtyři koncerty v sále radnice
v Melbourne a to 22. , 23. , 25. a 26. března 1963

Dirigenti: Jan Krenz a Jerzy Katlewicz

Sólistka na klavír : Barbara Hesse-Bukowská
*

*

*

Koncerty serie I. : 22. a 25. března
Serie II. : 23. a 26. března
Vstupenky na 1 sérii (2 konc.) £2/7/-a £3/14/-

VALNÁ HROMADA ČS. KLUBU V ADELAIDE
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DOMOVA
KOPANÁ v SYDNEY
PRAHA — BUDAPEST 3 : 2 (1:1)

Vítězstvím nad favorizovaným mužstvem Buda
pešť se Praha probojovala - do semifinále poháru
Ampol, ale její výkon nenadchl příznivce. Buda
pešť se ujala vedení v 9. minutě a Praha vyrovna
la teprve těsně před poločasem brankou Scheinfluga. Po přestávce se pak ujala vedení brankami
Hrnčíře a Beinrotha (nový střední útočník). Hra
poněkud oživla v posledních několika minutách,
když se Budapešti podařilo snížit náskok Prahy
na 3:2. Nejlepší hráči Prahy byli Scheinflug na
levém křídle, Badaracca na pravé spojce a bran
kář Lord.
PRAHA —AUBURN 2:2 a 2:1
Ve dvou zápasech proti slabšímu mužstvu ne
podala Praha očekávaný výkon. V obou měla více
ze hry a více příležitostí ke skórování, které však
nerozhodností před brankou a nedostatkem elánu
nedovedlo využít. V prvním zápase vedla Praha
téměř do konce 2:1, ale s chutí hrajícímu Auburnu se podařilo vyrovnat v poslední minutě zápasu.
V opakovaném zápase zahodil útok Prahy vše,
co se zahodit dalo. Nejvyrovnanějším hráčem Pra
hy byl v obou zápasech Scheinflug, autor jediné
branky druhého zápasu.
KOPANÁ v MELBOURNE
S. K. SLAVIA MELBOURNE

— 23., března sehraje Slavia na vlastním hřišti přá
telský zápas s Maccabi. Ve 2 hod. odp. se utkají
junioři a ve 3.30 je začátek hlavního zápasu.
---24. března hraje Slavia opět doma ve 3.30 hod.
odp. proti Sandringhamu.
— V neděli 31. března hraje Slavia ve 3 hod. odp.
na hřišti v Olympic Parku přátelský zápas s Hellenikem. Od 1.45 hod. je předzápas : ženy Slavie pro
ti ženám Cobratnu.
— Mistrovské zápasy začínají 6. dubna. Slavia hra
je doma proti Lions.
— Slavia získala do útoku nového hráče P. McDougha, který hrál dříve za Celtic, a vyjednává s dal
šími- anglickými a skotskými hráči. Problémem jsou
finanční prostředky.
— Výbor Slavie svolává na neděli 7. dubna v 11.
hod. dop. na své hřiště mimořádnou valnou hroma
du za účelem změny stanov.
J. P.
ŠVADLENY A
STŘIHAČKY

Dr. Felicia

Poptávka po našich
BRUNTONOVÁ
plavkách se rychle zvyšu
MUDr.
(Československo)
je a jsme proto nuceni
znovu zvýšit počet zaměst M. B. B. S. (Melbourne)
ordinuje
nanců. Přijmeme zkušené
ŠVADLENY A
222, Barkly St.,
STŘIHAČKY
ST. KILDA, Vic.
Výborné podmínky, práce
po 8. hod. večerní
po celý rok. Továrna je
144 Nepean Highway
právě vedle nádraží RichGARDENVALE
mond.
tel. XJ 1872 - XM 2467
ADA OF CALIFORNIA

41/43 Stewart Street,
Richmond, Victoria.

Choroby vnitřní,
ženské a dětské

Předprodej : Allans, 276 Collins St. , Melbourne

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
10. března se konala v Čs. národním domě valná
Tamtéž obdržíte propagační brožury
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
hromada Čs. klubu v Adelaide za účasti 86 členů.
Předseda B. Panoch vzpomněl v úvodů výročí na Bližší informace : A. B. C. , Concert Dept. , Hard
D. G. Lupínková
rození T. G. M. a jednatel A. Trávníček promluvil ware Str., tel. MU - 6911
393 GEORGE ST., SYDNEY
o komunistickém puči v roce 1948. Ve zprávách
funkcionářů bylo přijato s nadšením oznámení po
Telefon BX 2316
kladníka o zaplacení poslední splátky na Čs. národ
ní dům a o plném vyrovnání nákladů, spojených
s přestavbou klubovní místnosti a kuželníku. Rovněž
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
zprávy referentů o práci v minulém období byly
SWISS TRAINED
náležitě oceněny. Před provedením voleb žádala osrdečně zve na drama o 4 dějstvích od Aloise Jiráska
WATCHMAKERS
posice dosavadního vedení klubu o hlasovací prá
K.
E
b
n
e
r
vo pro 16 nových členů. Výbor rozhodl o přijetí
14 členů. Na další období byli zvoleni : předse 22 Hunter St. — Sydney
dou B. Panoch, místopř. Š. Diečka a T. Sladký, jed
tel. BL 3970
které sehraje v sobotu dne 30. března 1963
natelem A. Trávníček, koord. jednatelem J. Bárta,
19 York St.
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
pokladníkem J. Utékal, referenty : organisace R.
(vchod z Wynyardu)
NORTH MELBOURNE
Mikša, tisk. R. Folber, kultura V. Janšta, stavební
P. Huťka, sociální J. Harvalík ml., společen. J. Čer
Režie : A. Zamrazil ová — Výprava : F. Rosenfeld
mák, sport. Z. Šatánek, hospodář B. Kellner, členo
Osoby
a
obsazení:
vé a náhradníci výboru : F. Nový, R. Bárta, J. KrutVojnarka - J. Tůmová, syn Jeník - M. Dobešová,
ský, K. Holinský, A. Jonáš, J. Trejtnar, V. Balíš, V.
švagr Vojnar-K. Graf, Vysloužilý vojín HavlůJOGURT
Švihla, J. Marouš, O. Podhajský, J. Grulich, P. Sed
F. Rosenfeld, Havlová, jeho matka - A. Zamrazi“
Zázračné
jídlo
”
láček a O. Treutler, revisoři J. Šnajdr a J. Pertl ml. ,
lová, poutní zpěvák - E. Svoboda, muzikanti - J.
nyní též s ovocnou
smírčí soud M..Zlámal, F. Drahoš a J. Tezner.
Maťátko a R. Mach, hospodská - M. Haberová,
příchutí
Čs. klub v Adelaide
Marjánka, její dcera - M. Daňková, pohůnek Mar
Smetana, šlehačka, med
tin - M. Haber, děvečka Bětka - M. Voborská.
Pozn. HD : Dle soukromé zprávy z Adelaide nebyli
přijati za členy : p. J. Locher jako “vedoucí skupi
Začátek v 7.30 hod. večer
Farrall - Hayward
ny českých separatistů v Adelaidě” a p. J. Vaněk
Hra byla napsána roku 1888 podle skutečné události v obci u
Irrewarra Co. Pty. Ltd..
(který přesídlil nedávno z Brisbane) pro “rozšiřo
Litomyšle. V Národním divadle v Praze byla hrána poprvé r. 1889
vání falešné propagandy, nepravdivé obviňování Čs.
85 City Road,
a později mnohokrát opakována.
klubu v Adelaidě (v souvislosti s festivalem české
South Melbourne
hudby, pr.) a spoluvinu na rozštěpení čs. exilu v
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 5 1,52, 54, 55, 58, a 59
62-4682
Austrálii”.

Vojnarka

HLAS
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DOMOVA

18.5.1963
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jindřicha Cinčeru z Vysokého Mýta, Bořka Šlerku z Pardubic a Ludvíka Krause z Brna.
ZPRÁVY OSOBNÍ

Řídí

Kare l

J a no v sk ý,

Mnichov

Sourozenci Romanovi obhájili v Cortině titul mistrů světa

Krasobruslařské mistrovství světa
Exhibicemi novopečených i staronových mistrů světa skončilo první březnovou neděli v ital
ské Cortině ď Ampezzo mistrovství světa v krasobruslení a tanci na ledě, které svou úrovní
zůstalo daleko za světovým šampionátem v Praze. Pouze čs. representanti, sourozenci Eva a
Pavel Romanovi, dokázali opakovat svou skvělou jízdu z předešlého vrcholného světového pod
niku a zaslouženě obhájili světové prvenství tanečních párů.
Stejně jako před rokem v Praze strhli Romanovi i "cizí” publikum svou volnou jízdou k
nadšenému jásotu, neboť každý jejich pohyb byl přirozený a z jejich tance přímo vyzařovala
radost a mládí. Vhodně volený doprovod zdůraznil rytmus i dobře pomáhal k vytváření pře
chodů v tanci. Romanovi navíc dokázali, že i když jejich prvními vzory byly anglické páry, stá
le více uplatňují vlastní prvky a nápady, a tak klasický tanec Angličanů je jimi překonán. To
si také uvědomili i rozhodčí, a právem je ohodnotili lépe než mistry Evropy, Angličany Shearmanovou - Philippse, což bylo velkou rehabilitaci za mistrovství Evropy v Budapešti. Pořadí: 1.
Eva a Pavel Romanovi (ČSR), 2. Shearmanová - Philipps, 3. Doan - Ormsby (Kanada) .... 14.
Babická - Holan.

Poměrně dobrou úroveň měla v Cortině ď Ampezzo i soutěž sportovních dvojic, kterou po odcho
du čs. exulantů sourozenců Jelínkových k profesio
nálům vyhrál západoněmecký pár Kiliusová - Bäumler. Němci se zlepšili proti loňsku ve zvedaných
figurách, v krokových variacích a v baletním pro
vedení své jízdy, ale přesto jízda nebyla docela
perfektní. Pořadí : 1. Kiliusová - Bäumler (Z. Ně
mecko), 2. Běloušová - Protopopov, 3. Žuková-Gavrilov (oba SSSR), 5. Kubíková - Votruba (ČSR).
Do volné jízdy soutěže žen nastupovala obhájkyně titulu mistryně světa, 21-letá Holanďanka S.
Dijkstrová, s téměř 60-bodovým náskokem před dru
hou nejlepší závodnicí povinných figur, Rakušankou R. Heizerovou, - a podle toho také absolvova
la svou jízdu. Jela bez jakéhokoli nervového vypětí, a i když nedosáhla výkonu svých předchůdkyň,
přece jen na diváky i rozhodčí zapůsobila : úžasná
hudebnost a kultura všech pohybů, jejich úplné dotažení a ladné spojení, i vysoká sportovní hodnota
programu, seriál skoků a piruet. Bude-li
však S. Dijkstrová chtít ke svým dvěma titulům
mistryně světa připojit i olympijskou zlatou medajli, musí přece jen svou volnou jízdu zlepšit, ne
boť v Innsbrucku bude mít velké soupeřky nejen
v držitelce stříbrné medaile Rakušance Heitzerové
a třetí ženě světového mistrovství Francouzce Hasslerové, ale i v obou Kanad’ankách, Grinerové a
Burkové. Zvláště Burková (otec je Čech) má vý
bornou volnou jízdu. V Cortině skočila naprosto
čistě a vysoko dva dvojité axely. — Čs. representantka Jana Mrázková měla sice rovněž velmi pěknou
volnou jízdu, ale tou se dostala z desátého místa
v povinných cvicích na 8. místo. Druhá čs. representantka Eva Grožajová byla 15, H. Mašková, na
děje čs. krasobruslařškého sportu, v Cortině ne
mohla ještě startovat.

Nejslabší úroveň světového šampionátu v Cortině ď Ampezzo měla však soutěž mužů, kterou vy
hrál Kanaďan McPherson. Po povinných cvicích
byl sice ještě až na 4. místě, ale jelikož tři jeho
největší rivalové ve volné jízdě naprosto zklamali,
stačil mu k světovému prvenství jen průměrný vý
kon, kterým zůstal daleko za svým předchůdcem
a krajanem McJacksonem, velkým vítězem z Pra
hy, který je nyní rovněž v táboře profesionálů. Čs.
representant Karol Divín z Bratislavy neměl letos
pro několikerá zranění možnost velkého tréninku,
což se projevilo nejen v jeho slabé volné jízdě,
ale i v povinných figurách, kde byl poražen Něm
cem Schnelldoríerem. Pořadí : 1. McPherson (Kanada), 2. Calmat (Francie), 3. Schnelldorfer (Ně
mecko), 4. Divín (ČSR).

HOKEJOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA
Do uzávěrky HD došly výsledky zápasů prvních
tří kol (mimo zápasu Kanada - USA, který se hrál
později) :
ČSR - Z. Německo 10:1, ČSR-USA 10:1, ČSR - V.
Německo 8:3, Švédsko-SSSR 2:1, Švédsko - Finsko
4:0, Švédsko - V. Německo 5:1, Kanada - Z. Německo
6:0, Kanada - V. Německo 11:6, SSSR-Z. Německo
15:3, SSSR - Finsko 6:1, Finsko-USA 11:3.
TABULKA PO 3. KOLE : 1. ČSR, 3 zápasy - 28:5 6 bodů — 2. švédsko - 3 - 11:2 - 6 bodů — 3. Ka
nada - 2 - 17:6 - 4 body — 4. SSSR - 3 - 22:6 4 body — 5. Finsko - 3 - 12:13 - 2 body — 6. USA
- 3 - 4:21 - 0 — 7. V. Něm. - 3 - 9:24 - 0 — 8. Záp.
Něm. - 3 - 4:31 - 0 —
V příštím čísle uveřejníme podrobný referát o
mistrovství od našeho sportovního redaktora K. Ja
novského, který je ve Stockholmu.
SVĚTOVÝ REKORD OS. VZPĚRAČE ZDRAŽILY

DEBAKL SOVĚTSKÝCH RYCHLOBRUSLAŘŮ

NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

Japonské lázeňské městečko Karuizawa, které le
ží na úpatí občas ještě činné sopky Asama, 150
km na severozápad od Tokia, zažilo poslední úno
rovou neděli velkou sportovní senzaci. 64. mistrem
světa v rychlobruslení mužů se zde nestal nikdo
z favoritů, ale nečekaně 19-letý Švéd Johny Nilsson z Filipstadu, který vytvořil tři nové světové
rekordy: na 5.000 m (7:34,3 min), na 10.000 m (15:
35,0 min.) a v rychlobruslařském čtyřboji, ve kte
rém dosáhl 178,447 bodů. Že však rychlobruslařský
sport na celém světě zaznamenal v letošní sezóně
enormní vzestup, potvrdily i výkony dalších bor
ců, neboť celkem 13 rychlobruslařů překonalo ve
čtyřboji oficiální světový rekord Rusa Sokuněnka
z roku 1955. Mezi deseti nejlepšími byli 2 Švédo
vé, dva Číňané, pět Norů (stříbrnou medaili mi
strovství světa získal Nor K. Johanssen, bronzo
vou jeho krajan a mistr Evropy N. Aanes) a Ho
lanďan Liebrechts. — Světový šampionát skončil
debaklem sovětských representantů, kteří v minulých letech dosáhli na vrcholných světových pod
nicích řadu velkých úspěchů. Tentokrát však nej
lepší sovětský rychlobruslař Šabarov byl až 11.,
což nemá obdoby v dějinách sovětského rychlobruslařského sportu.

Čs. vzpěračský sport oslavil sice už v minu
lém roce své abrahamo
viny, ale do seznamu svě
tových rekordmanů se za
ta dlouhá léta zapsal jen
Václav Pšenička, který
právě před půldruhým
rokem odešel na věčnost.
V jeho šlépějích kráčí
nyní v Československu
19-letý H. Zdražila, je
hož výkony v posledním
roce se stále lepší. Po
slední únorovou sobotu
zlepšil Zdražila v Praze
HLAS

v rozpětí 15 minut dva
krát dosavadní světový
rekord střední váhy (do
75 kg), jehož držitelem
byl výkonem 171 kg olympijský vítěz a mistr
světa Rus Alexander Kurinov. Zdražila vzepřel
nadhozem 171,5 kg a
krátce nato 172,5 kg,
čímž překonal o 1,5 kg
Rusa Kurinova. Podle ná
zoru expertů má před sebou velkou sportovní ka
riéru.
*

*

DOMOVA

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

Na melbournské univer
sitě byli promováni: JUDr.
Jaroslav Havíř (B. A.)
a Miroslav Volný (B.
A.),. Gratulujeme.
HD.

Listárna
V. B. Toronto: Díky, uveř,
příště. — V. J. Berwyn:
Díky za zprávy a výstř.
“Hl.” máme, dopis dává
me číst. — G.G. Mnichov:
Díky, některé uveřejníme.
— “Krajan z Toronta”:
Podobný anonymní dopis
nemůžeme uveřejnit. Za
výstřižky děkujeme. — S.
H. Forest Hills: Díky za
adresu. — J. Č. Lane Cove: Dopis uveř, příště. —
M. S. Fairfield: Díky za
adresy. — J. Z. Eden Hills:
Bude v příštím čísle. —
“Jerry” Adel. : Uveřejní
me příště; — A. K. Marrickville: Díky za adresy.

Malý oznamovatel

ČECH dosti
dobře situovaný hledá
přítelkyni jakékoli národ
nosti za účelem vážného
seznámení. Nab. na zn.
“Svobodný”, Sydney do
HD.

40-LETÝ

POMOCNICI DO MILKBARU A JÍDELNY v

Hawthornu (Melb..) hle
dáme k částeč. zaměstná
ní! Pondělí až pátek 10.30
- 2 odp., 4.30 -7.30 večer,
sobota večer 8 -12 hod.
Event. jen ve všední dny
nebo jen v sobotu. Bližší
inf. tel. 81 -6554 (volejte
mezi 2. a 4. hod. odp.)
HOSPODYNI středních
let pro starší manžele v
Armadale - Melb. hledá
me. Včetně bytu. Volejte
po 6. hod. več. 51 - 7972.

PŘEDPLATNÉ?

- - Ve zkratce - — Letošní lehkoatletickou sezonu na krytých dra
hách zahájil čs. tyčkař Rudolf Tomášek vítězstvím
v Berlíně, kde po krátkém tréninku skočil 4,60 m,
když tu porazil několik předních východoněmec
kých tyčkařů i Fina Nystroema.
— K 27. mistrovství světa ve stolním tenisu, které
bude probíhat v pražské Sportovní hale ve Stro
movce v dnech 5. - 14. dubna, se s definitivní plat
ností přihlásil rekordní počet 51 zemí. K soutěži
družstev o Swaythling Cup je přihlášeno 50 států,
v soutěži žen o Corbillonův pohár 37 zemí.
— Známý fotbalový turnaj v New Yorku, jehož
dvojnásobným vítězem je pražská Dukla, se při
pravuje k dalšímu ročníku. Pořadatelé počítají s
účastí Pražanů, mají závazné přísliby brazilského
Flamenga, italské Bologni, německé Eintracht Frank
furt, a vyjednávají s belgickým Anderlechtem, bě
lehradskou Crvenou-zvezdou, s budapeštským Ferencvarosem, a dalšími předními evropskými i jiho
americkými teamy.'
— Francouzské fotbalové národní mužstvo zvítězilo
v. Paříži nad Anglií nečekaně vysoko 5:2 a celko
vým poměrem 6:3 (v Londýně hráli oba soupeři
1:1) postoupilo do hlavního kola Poháru evrop
ských národů. V Rotterdamu porazili Belgičané
Holanďany 1:0 a v Casablance podlehlo Norsko
Maďarskému teamu 1:2.
— Absolutní rychlostní rekord v jízdě na lyžích
patří stále Italovi di Marcovi, který při rekordních
pokusech v italské Cervinii v létě 1960 dosáhl ho
dinové rychlosti 163,265 km.
— Veterán tenisových kurtů Jarda Drobný po ne
dávném vítězství v pánské i smíšené čtyřhře mezi
národního mistrovství Německa na krytých dvor
cích v Kolíně nad Rýnem dosáhl dalšího pozoru
hodného úspěchu na Coubertinové stadionu v Pa
říži, kde spolu s Angličankou Haydonovou-Jonesovou vyhrál smíšenou čtyřhru, když ve finále po
razili francouzský pár Leiffrigová-Jalabeřt 6:3 a 6:4.
— Vítězem pánské dvouhry mezinárodního teniso
vého mistrovství USA na krytých dvorcích v New
Yorku se stal 20-letý Američan Dennis Ralston. Ralston, který je vůbec nejmladším mistrem Ameri
ky v historii těchto přeborů, zvítězil v závěrečném
utkání nad nadějí britského tenisu Mikem Sangsterem 7:5, 4-6 a 10-8.
— Nejrychlejším maratóncem všech dob je od mi
nulé neděle Japonec Terasawa, který v japonském
Beppu překonal ještě o 0,4 vt. dosavadní nejlepší
světový výkon Habešana Bikily Abebeho na tuto
trať, když mu stopli 2:15:15,8 hod. Japonec Tera
sawa,. vítěz prosincového běhu ASAHI, se tak za
řadil k favoritům olympijských her r. 1964 v Tokiu.
— Hokejovými mistry země se staly teamy : ve
Švédsku už po desáté Djurgaarden Stockholm, v
Rakousku IEV Innsbruck, ve Švýcarsku HC Villars,
a v Západním Německu EV Fuessen.
— 22. května dojde na některém čs. stadiónu k
mezistátnímu fotbalovému utkání Anglie - ČSR,
o který už je nyní v republice enormní zájem.
Termín . oběma zemím vyhovuje, jen v případě,
že by Dukla Praha se probojovala do finále PEM
(hraje se 22.5.), byly by potíže.

