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Před novým výbuchem na Středním východě?

Jednota v nenávisti
Konstatování faktu, že je Střední východ staré ohnisko, nepokojů, není
nijak originální. Místo, kde teče nafta, kde moderní revoluce naráží na
přežitky feudalismu a kde západní a východní zájmy zápasí o moc, ne
může být dost dobře příkladem novodobé selanky "dětí Mohamedových”.
Přidejte k tomu "cizorodé těleso” Izraele, který zápasí o život, a máte
politický dynamit, jehož periodické výbuchy třeba očekávat.
Tzv. "arabská revoluce” začala Nagibovým nebo — správněji — Nasserovým převzetím moci v Egyptě. Od té doby se však příliš nehýbala z místa.
První unie se Sýrií, která dala vznik Spojené arabské republice (SAR),
dlouho netrvala. Byla ukončena náhlým pučem v Damašku proti "egypt
ské dominaci”. Nasserova hvězda tenkrát vypadala jako kometa, která
zazáří na nebi a rychle zhasne.

ČTYŘI NEPOHNUTELNÍ

iráčtí vládci ochotni roz
dělit svůj naftový koláč.
Konečné slovo o nové
politické struktuře SAR
ještě nebylo vysloveno.
Zdá se však, že "baathisté” alespoň na okamžik
obětovali demokratickou
část svého ideálu na ol
tář arabské jednoty.
Nová

SAR

Z Kahýry přišla proti
smrtí Nasserova odpůr rá vznikla v Damašku všem předpovědím zprá
ce Kasima a nastolením a jejímž programem je va, že se tam zástupci
socialis Egypta, Syrie a Iráku
vlády, která rovněž sym- demokratický
patisovala s Nasserový- mus.
dohodli na vytvoření no
mi panarabskými plány.
Cekalo se, že "baathis- vé Spojené arabské re
Spojení Syrie, Iráku a té” nikdy nedají souhlas publiky pod vedením
Egypta však čekal stej k Nasserovu konceptu presidenta Nassera. Jed
ně jenom málokdo. Obě Spojené arabské repub notliví členové sice mají
revoluce, syrská i irác liky, v níž by existovala podržet rozsáhlou auto
ká,
byly
inspirovány jenom jedna strana. Stej nomii, ale armáda, za
Syrie a Irák
ideály a provedeny stou ně nepravděpodobné se hraniční politika a náNasser
však
nebyl penci strany Baath, kte- zdálo, že by byli noví (Pokračování
na str. 2)
ještě dávno vyřízen.
Novotný v Ostravsko — karvínském uhelném revíru
Dvě události posled
ních měsíců ho posadily
do sedla pevněji než cokoliv předtím.
Nový
puč v Syrii dostal v Da
Ve dnech 21. a 22. března vydal se Antonín Novotný na Ostravsko,
mašku k moci proegypt- aby pozvedl pracovní morálku a povzbudil horníky ke zvýšení výkonů.
skou vládu. Rychlá re Doprovázeli ho člen předsednictva ÚV KSČ Kolder, ministr paliv Černík
voluce v Iráku skončila a tajemník severomoravského kraje Voleník.

Původní SAR se roz
padla, monarchističtí od
půrci na naftových pra
menech zůstali u moci
a kolega - revolucionář
Kasim neprojevoval v
Bagdadu pražádné nad
šení pro egyptského spa
sitele arabského světa.

Kritika “vážných nedostatků”

Problémy s kádry
Utužení státní kontroly nad hospodářským živo
tem Československa vyvolalo v řadách členů Ko
munistické strany Československa větší osobní kri
zi. Její vedení smutně zjistilo, že je potřebí víc
dohlížitelů, než její kádrové posudky mohou do
dat a doporučit. Prokázalo se, že členstvo by mu
selo vlastnit kola, aby to všechno zastalo. Rudé
právo z 21. března si na to patřičně stěžovalo :
“Jak ukázal průběh výročních členských schů
zí, některé základní organizace strany nevěnují za
tím dost pozornosti tomu, aby komunisté byli pře
devším tam, kde se rozhoduje o úspěších hospo
dářské výstavby ..
Implikace takovéto veřejné stížnosti je jasná :
KSČ nemá ani dnes dostatečnou kontrolu ve slo
žitém znárodněném hospodářství, aby mohla oprav
du kontrolovat a řídit. Nemá ji jednak proto, že
její členstvo se houfně a překotně dostalo do po
zic, kde je bud’ práce lehká a zisk těžký, nebo tam,
kde práce není a zisk ještě přiměřenější. Typické
je, že ústřední tiskový orgán KSČ kritizuje zá
kladní členské organizace, aniž by se zabýval da
leko podstatnějšími a důležitějšími anomaliemi dneš
ního hospodářského zřízení na úrovni krajské a
ministerské.
Ze stížnosti, uveřejněné Rudým právem, si může
kterýkoli čtenář Učinit vlastní závěr :
“Některým soudruhům, i když je o to základní
organizace požádá, se možná nebude chtít změnit
dosavadní pracoviště, hlavně těm se nebude chtít,
kteří žijí pohodlněji, mimo proud. I ti však mu
sejí uznat závažné argumenty, zejména když je
výbor nebo členská schůze... seznámí s nedos
tatky v rozmístění komunistů, s problémy výro
by, a proč je posílá na to nebo ono místo... Ta
to cílevědomost v kádrové práci nezřídka chybí...”
Logický závěr : revoluční elán členů jaksi vy
prchal.
Vládu domovnic je možno udržet jenom tehdy,
když domovnice obého pohlaví se budou stále stě
hovat o poschodí výš.
tp

První den návštěvy
patřil havířům. Druhý
den ztrávil Novotný a
jeho doprovod mezi že
lezničáři a zaměstnanci
dopravy.
První projev měl No
votný k horníkům na no
vém dole Suchá-Stonava.
Pronesl tam důležitý pro
jev, ve kterém nastínil
opatření, která vypraco
val ÚV KSČ k vyřešení
dnešhí hospodářské kri
ze.
Likvidace mank

Pisatelé článků, které v sovětských a čín
ských novinách vycházejí o rusko-čínských ne
shodách, jsou dnes nejbedlivěji čtení autoři
světa. Každé jejich slovo je podrobně zkou
máno a luštěno ... Zatím se zdá, že se vede
jakési vyjednávání mezi Chruščovem a Mao
Ce-tungem, zda se mají sejít, a jestliže se mají
sejít, zda Chruščov má přijet do Pekingu ne
bo Mao Ce-tung do Moskvy. Sotva je to hor
livé bratrství, jestliže dva bratři dlouho vy
jednávají, kdo má přijít ke komu.
Ferdinand Peroutka

Na celokrajském aktivu

Odpoledne mluvil No
votný k celokrajskému
aktivu komunistů Seve
romoravského kraje v
hotelu Tatran.
Tam zase "vyzvedl operativnost a pohotovost
při překonávání těžkostí
v letošní zimě” a po
chválil stranické orgány.
Dodal však :

"Na druhé straně však
nelze do budoucna do
pustit nedostatečnou při
pravenost - od minister
stev až po závody - na
zimu. Letošní zkušenost
je příliš draze zaplace
na.”
Novotný se pak zase
vrátil k potížím v dopra
vě :
". . . Zabýval se návr
hy na řešení situace v
dopravě, zejména želez
niční, neboť na tomto
úseku vznikly velmi váž
né potíže, nezpůsobené
jen krutými mrazy.

Byl to pochmurný pro
jev. Podle Rudého práva
z 23. března hovořil No
votný o nutnosti likvi
dace dnešních mank v
těžbě uhlí.
Prozradil, že letos v
zimě bylo spáleno 360.
000 tun černého uhlí nad
plán.
Kritizoval
také
"vážné nedostatky v do
pravě”:
". . . Potvrdil
kritiku
některých soudruhů na
adresu dopravy a řekl,
Podrobně pak hovořil
že mrazy jen odkryly
celou hloubku nedostat o úkolech v těžbě uhlí
ků, které v dopravě ... i o dalších otázkách,
jsou . .."
(Pokračování
na str. 2)

Říká se, že zvyk je železná košile. Říká se však
také, že změna je nevyhnutelná, protože všechno
je v pohybu a pohyb znamená změnu.
Zvyk, tradice, pověra, předsudek, prostě vyšla
pané cesty v dobrém i ve zlém se mění těžce a
pomalu. Houževnatost jejich života tkví někdy v
sentimentu “starých dobrých časů”, jindy ve věčné
ignoranci a ještě jindy ve skutečnosti, že lidé už
dávno nežijí tak, jak chtějí. Místo toho se uvězni
li v oboře, kterou kolem sebe sami ohradili plo
tem všemocné otázky, “co by tomu řekli lidé”.. V
malém to znamená, co by tomu řekli sousedé, ve
velkém, co by tomu řekli voliči, a v ještě větším,
co by tomu řekl svět.
Změna tedy, ačkoliv nevyhnutelná, není lehká.
Někdy je třeba čekat na muže s prozíravostí a
odvahou, kteří ji prosadí, jindy na neodolatelné
okolnosti a nej častěji na obojí.
Posledních několik roků je živým důkazem, že
všechno podlehá změně, i věci, jejichž okamžitý
stav vypadá tvrdý a toporný jako kámen.
V Římě zemřel před několika málo lety papež.
Na jeho místo zvolilo shromáždění kardinálů star
ce, který, jak nás ujišťovali znalci největší křes
ťanské církve, povládne v době interregna. Tvrdili,
že kdykoliv není vhodný kandidát, zvolí se někdo,
jehož “neškodnost” a vysoký věk zajišťují neškod
nou a krátkou vládu. Takového mezivládí je pak
prý využito k hledání kandidáta opravdu vhod
ného.
Jaké interregnum a jaký stařecí
Nevíme, bude-li kdy kanonisován muž, který je
znám pod jménem Jan XXIII. Ale, občan v ulici,
který nikdy nestudoval theologii, ale pro něhož je
náboženství součástí života, by na něho měl vždyc
ky pamatovat jako na člověka, jenž dovedl římskou
církev do dvacátého století přes protesty těch “farníků”, kterým se pořád ještě nechtělo z vyhřátých
pavučin středověku.
Změně podléhají následníci Krista i následníci
Césarů.
V Anglii zvolili po egyptském fiasku minister
ským předsedou muže s mrožími kníry. Vypadal
jako symbol konservativismu, jenž se dožil dvacá
tého století jenom nedopatřením. Ale nebylo to
nakonec jeho vinou, nepohnul-li nehybnou skálou
britské tradice a nevyvedl Anglii z minulosti Brit
ského společenství národů do “dobrodružné” bu
doucnosti Evropského hospodářského společenství.
Jenom o něco později, co se dostal v Anglii k
moci Harold Macmillan, zvolili v Americe mladého
presidenta. Na světovou scénu dorazil další člověk,
který se nebál změny. I on, jako římský papež,
má své pavučinami opředené senátní katakomby,
obydlené v mnoha případech tvory, kteří měli podle
zákonů prosté logiky již dávno vyhynout.
Jeho
cesta k změně je pomalá a namáhavá, protože není
snadné vysvětlovat, že dosavadní blahobyt nezna
mená, že je všechno v pořádku a že stačí spát
na vavřínech, aby byl zachován i v budoucnosti.
Už jeho první kroky k změně údělu barevných
obyvatel USA, k sociálnějšímu stavu země, k větší
vojenské připravenosti a osvícenější zahraniční po
litice narazily na vzpouru mumií, zahalených do
praporu pruhů a hvězd. Ale jeho přičiněním zava
nul vítr změny i Washingtonem a nic ho nemůže
natrvalo zastavit.
Zatímco v Římě umřel papež a v Londýně a.
Washingtonu odcházeli a přicházeli presidenti a mi
nisterští předsedové, v Moskvě zemřel největší dik
tátor všech dob. Ze zápasu o jeho korunu vynořila
se obtloustlá postava ukrajinského venkovana. “Ne
pohnutelný předmět” sovětského komunismu se pohnul. Byl to sotva znatelný pohyb pomalu se roz
jíždějícího vlaku, patrný jenom srovnáním se ztrnulou telegrafní tyčí pekingského komunismu vedle
trati. Ale byl to pohyb.
A jako vítr ve Washingtonu, ani pohyb v Mosk
vě nebude už možno zastavit.
(Pokračování na straně 2)
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JEDNOTA V NENÁVISTI
(Pokračování se str. 1) státu pod egyptským ve
rodní hospodářství mají dením.
být vedeny společně a
Jednota v nenávisti
centrálně.
Nasser už mnohokrát
Téměř současně s ka- dokázal, že je jedním z
hýrským oznámením do nejschopnějších politiků
šlo v Jordánu k proti- v táboře neutrálů. Je
vládním demonstracím, ho pozornosti tedy ne
jejichž
bezprostředním
mohl ujít fakt, že je tvo
cílem
bylo
prosazení
ření států a federací
"lepších vztahů” k SAR. často snadnější než je
Vláda v Ammanu re- jich udržení, a že tato
signovala a nepotvrzené pravda platí v arabském
zprávy mluvily o tom, světě snad ještě více než
že chce král Husejn o- kdekoliv jinde.
známit připojení k SAR
Zřejmě také dávno
a opustit zem.
přišel na to, že nejsilJak dalece se tomu dá
nější jednotící silou arab
věřit, není jasné. Nelze
ského světa není panavšak pochybovat o tom, rabismus, ale nenávist k
že k připojení Jordánu
Izraeli, a že člověk, kte
k SAR dojde v brzké
rý zničí Izrael, stane se
budoucnosti, ať už je
"druhým prorokem Alato se souhlasem nebo hovým”.
bez souhlasu krále HuÚtok na Izrael se tedy
sejna.
zdá být logickým dalším
Je stejně jisté, že feu krokem v Nasserově ta
dální potentát Saud ne
žení za sjednocením Ara
může na dlouhou dobu bů. Připojení Jordánu,
ujít podobnému osudu, které by dokončilo úpl
a že připojení Jemenu,
né obklíčení Izraele, by
už teď pod republikán přirozeně značně zlepši
skou vládou, bude ná lo vyhlídky na úspěch.
sledovat.
Preventivní válka
Zdá se tedy, že je
Dá se tedy- říci, že ne
Nasser konečně na cestě
k uskutečnění svého sta bezpečí nového výbuchu
rého cíle, k vytvoření
jednotného
arabského

Na jedné straně jsou
morální závazky k izrael
skému státu, na druhé
realistické
ocenění si
tuace.
Není žádným tajem
stvím, že Kennedyho vlá
dá vidí v "nasserismu”
historický
sjednocovací
proces a v silné SAR
nej lepší obranu proti ko
munistickému pronikání.
Otevřená podpora Iz
raele by tedy riskovala
přátelské vztahy k Nasserovi, které Kennedy po
važuje za velmi důležité.
Opuštění Izraele by na
druhé straně znamenalo
morální políček, který si
ani Spojené státy nemo
hou dovolit.
Američané budou usi
lovat především o to,
aby hrozící srážce zabrá
nili a své úsilí asi pove
dou prostřednictvím Spo
jených národů.
Vyhlídky na úspěch
však nejsou nejlepší. K
opravdové stabilisací
Středního východu je
totiž třeba nejen arabské
Západní pozice
jednoty, ale také arab
Západní, a hlavně a- ského uznání Izraele.
merická pozice by v ta Takové uznání se však
kovém případě nebyla zdá v dohledné době ne
pravděpodobné.
-kwzáviděníhodná.

na Středním východě je
tak
bezprostřední, jak
bezprostřední je připo
jení Jordánu k SAR.
Bez nějakých pevných
záruk totiž nelze čekat,
že by Ben Gurionova
izraelská vláda přihlíže
la nečinně, až Nasser úplně dokončí svůj obchvatný manévr a upevní
nově získané pozice.
Kvalitní převaha izrael
ské armády zatím doká
zala více než vyvážit po
četní převahu Arabů.
Nové zbraně (včetně ra
ket) v rukou Arabů a
lepší koordinace společ
ných sil mohou tuto si
tuaci v budoucnosti ales
poň částečně změnit.
Nepřekvapilo by pro
to, kdyby se připojení
Jordánu k SAR stalo sig
nálem izraelské armá
dě k obsazení území na
západním břehu řeky
Jordánu a kdyby tento
preventivní krok uspíšil
nový arabský útok na
Izrael.
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Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

(Pokračování se sír. 1.)
týkajících se zajištění pa
livové situace v letošním
roce.”
I výhledy do budouc
na vylíčil Novotný znač
ně černě :
"Nepříznivý nástup do
letošního roku má vážné

-Naše rovy—
MĚLKÉ ZNALOSTI A HLOUBKOVÁ
INSPEKCE
Přijímací pohovory na. vysoké školy ukazují,
že základy, na kterých má vysoká škola budo
vat, jsou často chatrné. Zarážející je, že i v
předmětech, na které klade střední škola dů
raz (jako matematika apod.), mají někteří uchazeči o vysokoškolské studium slabé znalosti,
třebaže na vysvědčení mají jedničku. Známky
jsou totiž často nadlepšené... Na vysokých
školách se často už ze zkušenosti ví, že z urči
té školy přicházejí studenti dobře připraveni
a z některé velmi špatně. Jde tu o dost ob
jektivní hodnocení, protože u některé školy
přichází na přijímací pohovor deset i více stu
dentů. Takovéto hodnocení přijímací komise
by mohlo přispět k hodnocení práce učitelů
středních škol, protože na různých vysokých
školách se zkoušejí různé předměty. Ukázalo
by aspoň na zvláštní případy — dobré i zle.
Školy, odkud žáci přicházejí s nezaslouženými
známkami k prokázaným vědomostem, by měly
být potom podrobeny důkladné hloubkové in
spekci.
Rudé právo, 21. března 1963

následky i v investiční stvech a jiných ústřed
výstavbě. Rozhodujícím ních a řídících orgá
stavbám je nutno dávat nech.”
přednost ...”
Kádry nastupují
Ve svých ostravských
Kritikové "kultu plá
projevech nastínil No
nu” tedy svoji při pro
votný úkoly nové složky
hráli. Na vedoucí místa
státní moci - komisí li
budou nadále nastupovat
dové kontroly.
spolehlivé "kádry”.
Komise kontroly
Ale skutečnost, že stra
níkům je dána přednost
Zdůraznil, že tyto ko před odborníky, byla po
mise budou pracovat “ne dána Novotným jen ne
závisle na státních a hos přímo a zaobaleně :
podářských orgánech”, a
"Počítáme, že zříze
dodal :
ním jednotné kontrolní
“Lidové komise jsou činnosti ve státě bude
ve své činnosti zásadové, postupně zrušena veške
odmítají jakoukoli shoví rá evidence a statistika
vavost s nedostatky, na na jednotlivých úsecích
příklad projevy lokální a bude vytvořena jed
ho patriotismu ...”
notná statistika ... a tu
Práce komisí lidové to statistiku budou pro
kontroly je řízena Ú- vádět jedině kontrolní a
střední
komisí
lidové statistické úřady v čele
kontroly a statistiky, je s volenými orgány . . .”
jímž předsedou je mi
Zdá se proto, že se
nistr Pavol Majling.
českoslovenští komunisté
V nové organizaci ří rozhodli vzkřísit z mrt
zení výroby je znovu vých jednou už zaniklé
kladen důraz na centra ministerstvo státní kon
lizaci. Novotný to v O- troly, kdysi řízené Bastravě potvrdil :
cílkem.
Je málo pochyb, že
"Skutečnost, že musí
me upevnit centrální ří tím má být utužena kon
zení, se musí promítnout trola nejen nad hospo
i v kádrové práci. To dářstvím, ale i nad li
vm
platí zejména o minister- dem samým.
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ČTYŘI NEPOHNUTELNÍ
(Pokračování se strany 1)
Pákou změny byla ve všech čtyřech případech
kombinace okolností a osobního rozhodování jedno
ho muže.
Skutečnost, že ani věčné hodnoty nemohou
přežít bez úhony závěje středověkých pavučin, na
lezla v Římě Jana XXIII.
Změna okolností na evropském kontinentě roz
mělnila sterilitu v Londýně, jak dokázal Harold
Macmillan.
Ve Washingtonu se stal J. F. Kennedy nástrojem
poznání, že “Nový svět” stárne v mnoha směrech
rychleji než starý, a že je ho třeba omladit, do
kud je čas.
V Moskvě začala fakta moderní doby a jejího
všedního života přesvědčovat Nikitu Chruščova, že
revoluce prostých rozumů prostých lidí předstihla
revoluci Karla Marxe.
“Čtyři nepohnutelní”, — dogma, britská tradice,
blahobytný amerikanismus a marx-leninismus — se
prohnuli a pohnuli pod nárazem zákonů změny. -kwProvádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

2. poschodí

6 A Elizabeth St.
Melbourne - City

Telefon MF 3256

Opt i cal Service

Přijímáme objed
návky také poštou

—ČESKÉ KNIHY —
a knihy čs. autorů v angličtině zábavné i poučné,
obrázkové knihy, učebnice, české kuchařky
spolehlivě dodají

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

ZE DNE NA DEN
15. 4- V Londýne demon
strovalo 70.000 lidí proti
jaderným zbraním. Při de
monstracích byly rozdá
vány letáky obsahující
tajné informace o pod
zemních krytech britské
vlády ap.
18- 4. Britům se podařilo
zatknout bratra náčelníka
brunejských
povstalců,
šejka Osmana Bina Mahmuda.
— Komunistické jednotky
v Laosu porušily příměří
a zmocnily se důležité oblasti v jižní části země.
19.4. Ve Španělsku byl
odsouzen k smrti a po
praven za válečné zlo
činy v době španělské
občanské války, komunis
ta Grimaú.
21- 4. Jordánský král Husejn rozpustil parlament
a nařídil volby, protože
ministerskému předsedovi
Samiru Rifaiovi byla v
parlamentě
odhlasována
nedůvěra.
— Řecká policie zatkla 500
lidí, kteří se chystali zú
častnit demonstrace proti
jaderným zbraním.

22. 4. Američané
vyslali
sedmou flotilu do Siamského zálivu ve spojitosti
s laoskou krizí.
23- 4. Pod nátlakem ve
doucích křesťansko - de
mokratické strany jmeno
val kancléř Adenauer dr.
L. Erhardta za svého ná
stupce. Adenauer má resignovat koncem tohoto
roku.
— Izraelsky president Ben
-Zvi zemřel.
— Izraelský
ministerský
předseda Ben Gurion pro
hlásil, že Izrael bude mu
set zasáhnout, jestliže se
bude Nasser vměšovat do
jordánských záležitostí.
25. 4. Před norimberským
soudem stojí tři bývalí
důstojníci, kteří jsou ob
žalováni z vraždy 2.400
židů za poslední války.
25. 4- Zástupce Sjednoce
né arabské republiky u
Spojených národů pro
hlásil, že Izrael- postavil
reaktor, který může vy
rábět jaderné zbraně, a že
Židé také pracují na vý
robě
bakteriologickýcn
zbraní.

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

HLASDOMOVA
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ČESKOSLOVENSKO
— Měsíc březen byl v Čes
koslovensku ještě ve zna
mení zimy. V severních
Čechách a v oblasti Orlic
kých hor měli v polovině
měsíce sněhové bouře.
Silniční doprava byla pře
rušena také v Krušnohoří. Na Ostravsku způso
bily březnové mrazy no
vou železniční kalamitu.
Sníh někde padal ještě
počátkem dubna.
— Okresní národní výbor
v Bruntále vyzval občan
stvo, aby si každý pěsto
val zeleninu na zahrádce,
aby tím bylo zabráněno
poruchám v Zásobování
potravin.
— Ve Štítech byla odha
lena pamětní deska dr.
Frantovi Kocourkovi, sta
tečnému reportérovi čes
koslovenského rozhlasu z
doby Protektorátu. Fran
ta Kocourek zahynul v
koncentračním táboře.
—Ministr zdravotnictví
Josef Plojhar oznámil na
tiskové konferenci, že lo
ni chybělo průměrně té
měř čtvrt miliónu pracu
jících v práci za den.
Plojhar také doznal,že “v
mnohých závodech” ve
doucí zanedbávají zdra
votní opatření.
— V Bratislavě se konal
proces s bývalým uzenářem Josefem Zaorálkem
a jeho manželkou. Byli
souzeni pro “valutové ma
chinace a špionáž”. Josef
Zaorálek byl odsouzen na
13 let, jeho manželka na
3 roky.
— Zdeněk Sládek ostře
odsoudil v Rudém právu
Stalina a jeho politiku.
Kritika byla obsažena v
Sládkově recenzi 2. opra
veného vydání dějin strany bolševiků.
— V Praze mají mladí
nejnovější taneční horeč
ku. Pražské noviny si stě
žovaly, že Prahu zachvá
til nový tanec Oliver
Twist.
— Nový brněnský hotel
Sport bude mít 12 poscho
dí a na střeše přístav pro
helikoptéry.
— V Mariánských Lázních
zasedala komise pro elek
trifikaci a
mechanizaci
Rady vzájemné hospo
dářské pomoci.

VE ZKRATCE

— Čokoládovna v Modřa
nech dodala za jediný mě
síc do SSSR 40 vagónů
cukrovinek.
— Československý
státní
film vyvezl loni 275 ce
lovečerních filmů a 750
krátkometrážních filmů do
ciziny. Čs. filmy se pro
mítaly v 23 zemích.
— Filmoví režiséři Václav
Wassermann a Jiří Weiss
byli vyznamenáni za fil
movou práci. Wassermann
dostal vyznamenání “Za
vynikající práci” a Weiss
titul národního umělce.
— Světová odborová fe
derace práce (ovládaná
komunisty)
zasedala v
Praze, kde jednala o pod
poře stávkového hnutí
francouzských horníků.
— Loni došlo v ČSSR k
6.500 požárů, z nichž vel
kou část zavinily děti. Při
nich přišlo o život 41 dětí
a 43 bylo vážně zraněno.
Jednou z hlavních příčin
je okolnost, že děti jsou
bez dozoru, když rodiče
jsou v práci.
— V Lovosicích byla zahájena stavba “nejmoder
nějšího předávacího ná
draží v ČSSR”. Bude mít
nej dokonalejší technické
prostředky pro nakládku,
vykladku a přepravu zbo
ží do vagónů.
— K deseti rokům žaláře
byl v Ostravě odsouzen
garážmistr
ostravských
vodáren Richard Seib,
který prý spolupracoval
se západoněmeckou špio
nážní službou. Dodával
vojenské zprávy, byl ve
spojení s vysílačkou Svo
bodná Evropa a zprávy
posílal v “mrtvé schrán
ce” rychlíku Varšava-Paříž.
— Zkrat v jednom z ge
nerátorů způsobil velký
požár ve strojovně elek
trárny v Mydlovarech.
Škoda se odhaduje na 1
milión Kčs.
— Na Plzeňsku je násled-kem silných mrazů letos
v zimě nedostatek pitné
vody. Na Karlovarsku na
staly poruchy v zásobová
ní vodou, protože nebylo
možno biologicky zpraco
vat vodu špatné jakosti.
Tyto potíže se projevily
ve Staré Roli, Ostravě,

Jáchymově a Toužimi. Na
Domažlicku se musí voda
dovážet do Kouta na Šu
mavě, omezena byla do
dávka vody v Kašper
ských Horách a v Petrovicích u Sušice.
— Tektonické poruchy v
uhelných vrstvách způso
bily mírné zemětřesení v
obci Líni na Plzeňsku.
Byly způsobeny jen po
vrchní škody na někte
rých budovách.
— V Praze zemřel profe
sor Antonín Ř e ř á b e k,
dlouholetý redaktor “Stu
dentského časopisu”. Ča
sopis jím redigovaný měl
neobyčejný vliv na vývoj
mladé republikánské ge
nerace. Z dnešních exu
lantů v něm debutovali
Pavel
Tigrid,
Jaromír
Měšťan, Pavel Javor a
Ivan Blatný.
—Pražský lékař a známý
sběratel dr. M. Klika od
kázal Národní galerii vel
kou sbírku obrazů.
— Ve věku 50 let zemřel
náhle primář sanatoria v
Prosečnici dr. František
Halaška.
— V březnu vystavovala
ČSSR. v Londýně na me
zinárodní výstavě bytové
kultury.
Československý
stánek vystavoval sklo,
porcelán, bižutérii a vý
robky
potravinářského,
textilního i polygrafické
ho průmyslu.
— Vysokoškolská rada ÚV
ČSM zasedala v Praze.
Zjistila, že “snížení počtu
vyučovacích hodin neved
lo vždy svazácké pracov
ní skupiny k důsledné
kontrole soustavného stu
dia jednotlivců a k plné
mu využití získaného ča
su ke zvyšování odbor
nosti.” Referát podal ta
jemník ÚV Čs. svazu mlá
deže Vlastimil Brůha.
— Vydavatelství Sloven
ský spisovatel udělilo ty
to literární ceny: Pavlu
Bunčákovi za sbírku bás
ní “Prostá řeč”, Andreji
Chudobovi za novely “Kde
pijú duhy”, Kateřině La
zarové za román “Šarkán
na reťazi” a Jánu Števčekovi za monografii “Ba
ladická próza F. Švatnera”.
Č/ČS/FEC/PNL

-3"Hledáme nevyužité stroje a materiál”

Akce “Všudybyl”
"Smysl prověrky "Hledáme nevyužité stroje a materiál” jinak všeobec
ně známé pod názvem Všudybyl, není třeba obhajovat”, prohlásila praž
ská Práce z 16. března 1963. Netřeba ji obhajovat, ale není třeba ji ani
vysvětlovat. Je sestrou německé Winterhilfe a válečného sběru papíru.
Práce poznamenala,, že "mladí objevili pro naše hospodářství za 600 mi
liónů Kčs zahálejících hodnot.”

Akce Všudybyl se te
dy setkala s úspěchem.
Ted’ už jenom zbývá je
jí druhá část, "dostat ty
to hodnoty do výroby”.
A jak přiznává Práce,
"jak ukazuje výrazně se
zpomalující tempo, je to
záležitost značně složi
tější”.
Všudybyl má své těž
kosti: “Naráží na různé
předpisy, které si mohou
hospodářští vedoucí
různě vykládat, takže
například v CKD Praha
je třeba na protokol o
vyřazení stroje do šrotu
asi 14 podpisů, kdežto
v ČKD Blansko asi tři.”
Práce se také zamýšlí
nad akcí Všudybyl ve
světle nedostatků orga
nizace výroby:

Z plenárního

zasedání Ústředního

realizovaných zlepšova
cích návrhů, v nichž le
ží ladem mnoho hodnot.”
Další úkoly akce Všu
dybyl: ustavování “reali
začních brigád k urychle
ní zavedení zlepšovacích
návrhů do praxe”, boj
"proti zmetkům”.
Práce připouští, že je
možné, že “akce Všudy
byl ztratí . . . popularitu
u řady příznivců, kteří
mu tleskali, když dosud
odhaloval nepořádky, za
něž nesli odpovědnost
většinou hospodářští či
nitelé . . ,”
Ať je to jak chce,
Všudybyl dokázal znovu
starou pravdu : že bez
akce “shora” nikdo nepřitluče ve znárodněném
průmyslu o své vůli ani
hřebík.
FEC

výboru KSČ

FALEŠNÁ DESTALINIZACE
"Ve dnech 3. a 4. dubna 1963 se konalo v Praze plenární zasedání
Ústředního výboru Komunistické strany Československa”, jež — podle
Rudého práva z 5. dubna — projednala návrh na reorganizaci řízení ze
mědělské výroby, kterou navrhl Jiří Hendrych. Usnesení, které bylo při
jato po "obsáhlé diskusi”, pověřuje řízením zemědělské výroby nově zří
zené výrobní zemědělské správy, zatímco dosud řídily zemědělství ná
rodní výbory.

které na jedné straně si
ce zdůrazňuje odbornost,
avšak zároveň mluví i
nadále o "politické vys
pělosti”, se nezdá, že by
se Komunistická strana
Československa konečně
odhodlala
vzít
řízení
zničeného
českosloven
ského zemědělství z ru
Z tohoto prohlášení,
kou neschopných partajníků a svěřit je odbor
níkům bez ohledu na to,
zda mají legitimaci stra
ny či nikoliv.
menších okresů ... Jen pro ilustraci si všimně
Revize procesů
me, jak se porušuje zákon o ochraně půdní
ho fondu. Tak např. na pozemcích JZD KoStejně obtížné je, na
beřice v okrese Opava budují už od roku 1960
jít něco nového v druhé
Slezské cementárny np. v Ostravě — Kunčiččásti oznámení o zasedá
kách povrchový sádrový důl. Původně zabra
ní ústředního
výboru
ly družstvu asi 80 hektarů kvalitní půdy, o její
Komunistické
strany
vynětí z půdního fondu se však nestaraly. Sta
Československa,
podle
lo se tak až po dlouhých tahanicích. Mezi
níž, "Antonín Novotný
tím však došlo k dalšímu záboru, a to bez
podal . . . zprávu o poru
souhlasu družstva i národních výborů. A za
šování stranických zásad
bíralo se při tom bez ohledu na stav země
a socialistické zákonnosti
dělských prací, úroda byla často bezohledně
v období kultu osobnosti
ničena, neprováděla Se skrývka ornice. Ba do
. . . Ústřední výbor při
konce se vyskytl případ, že družstevních 300
jal závěry po stranické
krychlových metrů kompostu stavební podnik
linii a doporučil, aby
použil k vyztužení budované hráze.
Nej vyšší soud a generálToť varovný příklad, jak nadále u nás s
ní prokuratora na zákla
půdou už opravdu hospodařit nelze! A my
dě závěrů zprávy komi
se ptáme : Budou Slezské cementárny volány
se pověřené přešetřením
k odpovědnosti svým ministerstvem? Nahradí
politických procesů při
způsobenou škodu?”
FEC
jaly patřičná opatření.”

Tyto správy mají dů
sledně dbát, aby do
funkcí odborníků byli
vybíráni politicky vyspě
lí a odborně zdatní pra
covníci, kteří mají "zku
šenosti z organizátorské
práce v zemědělství”.
"Politická vyspělost”

O úbytku zemědělské půdy
Zemědělské noviny z 26. března 1963 dotk
ly se vitálního problému : úbytku zemědělské
půdy, jímž se přirozeně snižuje beztak nedosta
tečná produkce potravin. Zemědělské noviny
se o tom vyjádřily takto :
"Důsledné šetření půdou je u nás požadav
kem dne. Už v červenci 1959 schválilo Ná
rodní shromáždění zákon o ochraně zeměděl
ského Půdního fondu. Výslovně je tu zdůvod
něno, že půdní fond je určen pro zemědělskou
výrobu a žádná jeho součást nesmí být této
výrobě odňata bez souhlasu ONV nebo KNV
. . . Konkrétní úkoly ukládá zákon průmyslo
vým a báňským podnikům . . .
Ustanovení zákona jsou tedy jasná a za více
než tři a půl roku jeho platnosti by měla být
už známa kdekomu. Ale jak třeba vysvětlit, že
od vydání žákona ubylo nám dalších 118.000
hektarů zemědělské půdy. A to už je nějaká
plocha
Pro větší názornost představuje to
zhruba rozlohu 200 našich průměrných JZD
nebo takovou výměru zemědělské půdy dvou

"Co všechno ukázal
Všudybyl? Jednak veli
ký nepořádek v závo
dech.
Někde lidé do
vedli snad 15 let klopý
tat o zrezavělý stroj na
dvoře, jinde zas se vzác
né suroviny ničily neod
borným uskladněním, a
skoro všude zahálely ně
jaké dobré stroje nebo
zařízení
však 600 mili
ónů už něco představu
je. Dále se ukázalo
mnohde
chytračení
a
snaha nachávat si nepo
třebné
suroviny
pro
strýčka příhodu.”
Prověrka
"nevyuži
tých strojů a materiálu”
tedy
ukázala
špinavé
kouty československých
továren.
Teď se prý
"mladí” pustí do "pro
věrky přijatých, ale ne-

Tato věta se týká loň
ského XII. sjezdu Ko
munistické strany Česko
slovenska, které uložilo
Ústřednímu výboru, aby
"projednal a uzavřel do
čtyř měsíců všechny zbý
vající případy politic
kých procesů z období
kultu osobnosti.”

Z její formulace je
jasné, že odstranění ná
sledků stalinských čistek
a destalinizace v Česko
slovensku budou i nadá
le prováděny dnešním
vedením jenom naoko a
liknavě.
Tomu nasvědčoval i
nedávný projev Novot
ného v Ostravě stejně
jako některé úvodníky a
články, které se objevily
v československém tisku
po překvapujícím Chruščovově projevu, který
se zřejmě snažil zchladit
některé horlivé antistalinisty v Sovětském sva
zu.
Nejpříznačnější je v
tom směru článek ideo
loga KSČ Jana Fojtíka
v Rudém právu z 29.
března, v němž autor v
mnohém hájí Stalina a
(Pokračování na str. 7)
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O organizaci výroby v

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 DRUHU
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Kukátko do CSSR
JEMNĚ NA OBRANU DONAŠEČSTVÍ
Na příkladech se nejlépe dokáže, jak spoluprá
ce školy, rodiny a veřejnosti je bezpodmínečně nut
ná, a nepostradatelná. Na mnoha školách je už sa
mozřejmostí, že učitelé vypracovávají pro své tří
dy dosti podrobný výchovný plán s postupnými
cíli. Vypracovat takový plán není ovšem maličkostí.
Předchází mu poměrně dosti dlouhý a pracný mo
rálně politický rozbor žáků i rodičů od každého
učitele, který vyučuje ve třídě... Praxe ale něk
dy ukazuje, že této pomoci ve výchově od veřej
nosti, zejména rodičů, je dosud málo. Není nija
kou zvláštností například to, že kolektiv rodičů
zpočátku obhajuje falešný kolektivismus žáků a
odůvodňuje to tím, že je nutné kladně hodnotit
tzv. soudržnost, a za zcela podružné považuje, na
čem a k jakému cíli se tyto vztahy žáků vytvo
řily ...
Rudé právo, 28. března 1963
O PŘÍPLATCÍCH ZA ZTÍŽENÉ
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
V roce 1961 se vyplácelo na příplatcích za ztí
žené pracovní prostředí téměř 420 miliónů Kčs. V
loňském roce už přes půl miliardy. Namísto aby
se počet dělníků pobírajících příplatky za ztížené
pracovní prostředky snižoval, neustále roste. Situa
ce je dnes taková, že přes 24% zaměstnanců po
bírá tyto příplatky, a v některých oborech - jako
v chemii a ve výrobě stavebních hmot - dokonce
přes 40%. Na nedávném sjezdu odborářů ze spot
řebního průmyslu bylo právem kritizováno, že ty
to příplatky se přiznávají i v nově vybudovaných
provozech, kde by se dalo předpokládat, že podob
né problémy už byly vyřešeny. Tak třeba v nově
vybudovaném keramickém závodě v Bechyni jsou
vinou nedostatečného technického řešení v někte
rých provozech relativně horší pracovní podmínky
než byly v provozech starých, a tak došlo k roz
šíření příplatků za ztížené pracovní prostředí.
Tolik fakta. Co k nim říci? Penězi - byť by to by
la částka sebevětší - rozhodně zdraví pracujících
nahradit nelze. A nelze si jimi ani vykoupit své
svědomí. Jsou na omylu a trestuhodně se provi
ňují proti zájmům pracujících ti hospodářští i od
boroví funkcionáři, kteří jsou toho názoru, že “li
dé dostávají příplatky, co by ještě chtěli? Udělali
jsme, co jsme mohli”.
Práce, 23. března 1963
jedenáctka v ofsajdu
Kapitánka této jedenáctky (mlékárny v Kromě
říži - pr.), expedientka a rozpisářka M. Jesenská
“driblovala” s dodacími lístky tak udatně, že se za
krátký čas podařilo řidiči ČSAD V. Šušlíkovi a ři
diči mlékárny V. Hodoušovi “zahrát do autu” za
27.942 Kčs mléka, šlehaného podmáslí, másla i
smetany. Bylo to právě v době, kdy v domácnos
tech museli počítat s každým litrem. Leč rozpisář
ka a řidiči by sotva stačili takové “bago” zvlád
nout. A tak s nimi společně před kroměřížským
soudem se objevili také další spoluhráči : vedoucí
prodejny mléka v Kroměříží F. Foltýnová, J. Be
ránek, J. Indrák, K. Barboříková, B. Chrastina ze
Sobělic, J. Mlčochová z Měrůtek, V. žežulová a V.
Daněk... O první dvě místa se dělí V. Šušlík s
dvěma a půl roky odnětí svobody, F. Foltýnová se
stejnou délkou trestu, následována M. Jesenskou s
18 měsíci, V. Hodouškem se ztrátou svobody na je
den rok atd. Zkrátka, dostalo se na všechny a u
hlavních obviněných přibyly k odnětí svobody ješ
tě pokuty a další tresty...
Zemědělské noviny, 15. března 1963
JEŠTĚ PROTI “KULTU OSOBNOSTI”
Kult osobnosti nebyly jen Stalinovy pomníky.
Kult osobnosti byl společenský systém, který zra
zoval myšlenky Marxovy a Leninovy, který stále
častěji nahrazoval poznání a respektování člověka
byrokratickým kádrovým posudkem. Kult osobnos
ti byl systém, který uvrhl do vězení, poslal do tá
borů a na smrt tisíce komunistů. Kult osobnosti
byl systém, který dusil samostatné myšlení nej
různějšími dogmaty. Kult osobnosti bylo obrovské
nebezpečí a brzda pro rozvoj socialismu ...
Pražský rozhlas, 21. března 1963

Organizace
kolektivní nezodpovědnosti
Radě vzájemné hospodářské pomoci

Pro rychlý spád politických událostí lze lehce přehlédnout děje hospo
dářské. A přece je známo, že hospodářský vývoj je podkladem a před
pokladem každého politického dění. Sovětská Rada vzájemné hospodář
ské pomoci, protějšek Evropského hospodářského společenství, byla za
ložena v roce 1949. Sověty už tehdy rozpoznaly, že se západní Evropa
sjednocuje a prudce rozvíjí. A tak Moskva svolala hospodářskou konfe
renci, na niž byli pozváni zástupci Albánie, Bulharska, Československa,
Maďarska, Východního Německa, Polska, Rumunska a přirozeně Sovět
ského svazu. Jako pozorovatelé tam byli zástupci Rudé Číny, Severní Ko
reje, Mongolska a Severního Vietnamu.
Od založení Rady vzá
jemné hospodářské po
moci uplynulo 14 let. Na
začátku její činnosti jí
bylo uloženo, aby řídila
plánovanou výrobu
a
prodej v organizovaných
zemích, a aby byla pro
tiváhou západních orga
nizací.
14 komisí
Dnes má ústřední se
kretariát Rady vzájemné
hospodářské pomoci 14
stálých komisí.
Země
dělskou, o atomové ener
gii, studijní, stavební a
plánovací, skupina chemie, uhlí, elektrická energie, strojírenství, stát
ní a veřejné podnikání,
zahraniční obchod, plyn,
olej, potravinářství a
spotřební zboží, kovy, umělé hmoty a doprava.

Pravdě 16. června 1962.
Ten nařizoval :
1. Vypracování pracov
ního programu s pers
pektivním
plánem
na
další roky,

2. Specializaci produkce
v celé oblasti,
3. Vypracování plánů na
uložení surovin, tepel
ných a vodních zdrojů,
4. Dále má být vypraco
ván plán kapitálových
investic,
5. Plán standardizace vý
robků v celé hospodář
ské oblasti,
6. Plán pro společné
vědecké, technické a po
kusné bádání,
7. Plán a statistiky o
splněných a nesplněných
úkolech.
Už při letmém výpoč
tu i laik shledá, že řada
projektů je jen důsled
kem byrokratického plá
nování a že zůstanou
projekty čistě papírový
mi.

v oboru, v němž je situ
ace nejtíživější. Charak
teristicky na ní chyběly
Čína a Albánie.

1962 soudruh Novikov,
který byl dříve šéfem
sovětského plánovacího
úřadu.
Sovětský časopis Komunist přinesl současně se
zprávou o Novikovově
jmenování ostrou výtku
těm členům Rady vzá
jemné hospodářské po
moci, kteří "bez ohledu
na společné politicko-hospodářské cíle nadále uplatňují svůj nacionalis
mus, svoje regionální po
žadavky a svoje místní
zájmy”. Tato výtka je
připisována zejména jed
nání Poláků.

Hned potom se ko
nalo tajné zasedání čle
nů Rady vzájemné hos
podářské pomoci v
Moskvě, na kterém by
Osobní iniciativa
lo přítomno asi sto zá
padních komunistů. Je
versus kolektivní
známo, že tam byli pří
nezodpovědnost
tomni zástupci komunis
tických stran Velké Bri
Zatím co je Evropské
tánie, Francie a Itálie. hospodářské společenství
Je také známo, že organizací dynamickou,
mluvčí italské komunis založenou na principu
tické strany upozorňo výnosnosti, zůstává COval, že již dnes přinesla MECON organizací pa
italská účast na Evrop pírovou, statickou, plá
ském společném trhu novací, nutící členské
Itálii prosperitu, a že ja státy k velkým výdajům
kákoliv akce proti Ev a k nesnázím, které
ropskému hospodářské mnohdy ještě zhoršují i
mu společenství bude tak už špatný stav je
mít za následek odklon jich hospodářství. Kri
proti
opatřením
neorganizovaných příz tika
nivců od italské komu COMECONu se proto
ozývá i v komunistickém
nistické strany.
světě.
Uvedu dva pří
Proti nacionalismu
klady :
Sovětský svaz připisu
V březnu letošního
je Radě vzájemné hos roku vydal ústřední vý
podářské pomoci velký bor Komunistické stra
význam.
To potvrzuje ny Rumunska prohláše
skutečnost, že se jejím ní, v němž se uvádí mj.
šéfem stal od července (Pokračování na str. 6.)

Každá tato komise zří
dila zvláštní podkomisi,
z nichž některé se staly
trvalými. Z těchto sub
komisí v roce 1961 jed
V tíživé situaci
nala podkomise pro me
chanizaci
zemědělství,
Začátkem září 1962
další podkomise pro vše se konalo v Praze zase
obecnou
mechanizaci, dání potravinářské ko
podkomise pro elektriza- mise Rady vzájemné hos
ci, podkomise pro sta podářské pomoci, tedy
vebnictví, pro chemický _
průmysl, pro papírnictví,
podkomise
gumařská,
pro výstavbu dolů a hu
M. Z v á r a, USA
lí,
pro
automatizaci,
znalců pro stavby dál
Zdá se, že boj proti dogmatismu a kultu osobnosti se začíná v Česko
kových
petrolejových slovensku přiostřovat. Jaroslav Putík nedávno prohlásil, že se spisovatelé
potrubí, pro racionelní musí přestat bát, neboť jinak se může stát, že pro samotný strach, aby
použití kovů a pro vyu nenarazili, nakonec ani nevyjedou z garáže!
žití umělých hmot.
A mnozí se skutečně
Mnozí lide v našem po je nejostřejším útokem
přestali bát. Březnové čís litickém a kulturním ži na stalinskou dogmatic
Zasedání v Moskvě
lo literárního měsíčníku votě prý dosud “pokry kou cenzuru, jaký byl do
Jedno z velmi důle Plamen se přímo hemží tecky maskují svou dog sud v ČSSR uveřejněn.
články a úvahami, vola matickou minulost a jsou
žitých zasedání ústřední jícími do boje proti zbyt čím dál tím více nuceni Ve stejném čísle Plame
ne je také výzva Jiřího
komise Rady vzájemné kům kultu osobnosti, kte ustupovat ze svých dří Lederera k čs. rozhlasu,
hospodářské pomoci se rý, jak píše Václav Zyk- vějších pozic, aniž se při aby už konečně se z etékonalo v červnu 1962 v mund, by neměl být o- tom otevřeně a čestně ru ozývala pohotovost a
značován jako něco, co přiznají k svým minu pravdivost, a aby se zkonMoskvě a jeho výsled bylo v minulosti, neboť lým chybám .
covalo se zamlčováním in
kem byl program, uve jeho kořeny stále zachva
F. Pavlíček pak píše, formací o srážkách vla
řejněný
v
moskevské cují náš život!
že “po léta jsme odvyka ků v ČSSR, pádech leta
li samostatnému myšlení del, přírodních kalami
a otevřenosti,... pozůstat tách atd. “K žádné tako
ky kultu jsou zřejmé i vé katastrofě nedojde izo
v nedostatku odvahy k lovaně od lidí”, píše Lepravdě, a na druhé stra derer, a proto prý se roz
oznamuje, že zahájil lékařskou praxi
ně v nepochopitelném se hlas blamuje a lidé jsou
ve společenství s
bevědomí, s jakým si něk odkázáni jen na šuškan
dy diletanti osobují prá du.
Březnový Plamen také
vo autoritativně soudit a
přináší
rozhodovat o věcech, kte charakteristicky
784 Station Street
ré neznají nebo které ne nové heslo Josefa Švejka,
BOX HILL — MELBOURNE
chápou . .."
který už neříká “To chce
Pavlíčkova stať “Dě klid” ale “TO CHCE
Telefon : 89 - 6791
dictví kultu osobnosti,” KLÍT!”.

To chce klít!

DR. F. KOPEČEK

Dr. J. J. Johnstonem
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Ladislav Feierabend : Ve vládě Protektorátu. Universum Press Co., New York 1962, cena $2.50

Z Protektorátu do ciziny
Nejsme zastánci názoru, že je nutno napsali o mrtvém vše dobré, píše-li se nekrolog. Ale přesto musíme uznati, že Národní souručenství vy
konalo velmi dobrou práci už tím, že existovalo. Ve chvílích, kdy toho
bylo nejvíce zapotřebí, stalo se Národní souručenství sběrnou nádobou
národního uvědomění a příslušnost k němu byla pokládána za národní
plebiscit.. To, že právě v dobách po 15. březnu 1939 celý národ mohl
veřejně osvědčit svou příslušnost k Národnímu souručenství, že mohl
veřejně projevit svou vůli, zůstat členem vlastního národa, to že byl veli
ký politický program sám o sobě, který zůstane historickou zásluhou Ná
rodního souručenství.. .
Čechoslovák, Londýn, 8. května 1942
Před světem a sousedem chceme a musíme zůstati národem. Proto svor
nost a bratrská soudržnost není teď dutá fráze. Je to teď všechno. To
je teď tělo i duše, to je mozek i srdce i plíce,* hlava i pata, časnost i věč
nost národa ... K. Z. Klíma v Lidových novinách, Praha, 26. března 1939.
Druhý díl pamětí dr.
Feierabenda (první vy
šel pod názvem "Ve vlá
dách Druhé republiky”
v témž nakladatelství)
je odstatně dramatičtěj
ší než díl první.
Není to zásluha au
torova, ale zásluha ná
mětu. Feierabendova no
vá knížka líčí politické
události od konce mni
chovského diktátu až po
autorův útěk do zahra
ničí.
15. března 1939 zastu
poval ještě Feierabend
vládu mnichovské repub
liky v Římě při papežské
korunovaci, aby se na
zítří vracel do Protekto
rátu Čechy a Morava.
V Československu za
čala vláda Gestapa, čeští
fašisté cítili, že přišla je
jich chvíle :
"Český národní výbor
je přesvědčen, že zmize
ním škůdců našeho ná
roda a ztrátou jejich po
litické moci cesta k přá
telskému soužití s němec
kým národem na poli

kulturním,
hospodář
ském a sociálním není
již ničím brzděna.”
Feierabend objektivně
přiznává, že tento haneb
ný projev byl také podepsán některými přís
lušníky strany agrární a
sociálně - demokratické.
Za dané situace, kdy
Beranova vláda se po
děkovala, platilo jedno
jediné : udržet na vedou
cích místech demokraty a
zabránit
"patologické
ssedlině” dostat se k
moci.
Feierabend tvrdí, že
to bylo hlavně zásluhou
vyjednavačského umění
tehdejšího náměstka
předsedy vlády dr. J.
Havelky, že se fašisté
nakonec spokojili pod
řadnějšími zisky a ‘že
pak Gajda slíbil Ná
rodnímu
souručenství
podporu.
Protektorátní vláda v
čele s generálem Eliášem
bojovala ústupový boj.
Feierabend upřímně líčí,
jaký boj prováděl sám

ROMANCE V SAIGONU
František Klátil
Námořník Petr byl takový samotář a povaha div
ná. Bylo mu padesát let a hned, jak skončil vojen
skou službu, dal se na moře. Nikdy nebyl ženat
a jedinou jeho radostí byly děti jeho sestry. Však
také všechna zavazadla, jež měl, byla plná upomí
nek a dárků. Opravdu samotář? Samotáři přece
málo mluví, zatím však Petr mluvil až přespříliš.
Ten člověk neměl vůbec schopnost rozeznat, kdy
je nutné být šetrný, ohleduplný k lidem a společ
nosti. Takový nějaký existencionalista to byl s
vulgární ‘aplikací’: středem světa jsem já a vy
všichni mi vlezte na záda. Snad tou svou nevy
máchanou hubou nikomu nikdy neublížil. Avšak nikdo ho neměl rád. Samotář? Ne. Pouze osamocen.
A proto - podivín. V kabině na svém stole měl
v rámečku fotografie mladičkých dívek z Japonska,
Formosy, Koreje, Filipín, Tahiti. A protože na stůl
se všechny nevešly, polepil těmi fotografiemi stě
ny vedle své postele. Přišel-li někdo k němu, hned
se chválil jako sběratel poštovních známek nebo
motýlů. “To jsou všechno mé dívky,” říkával pyš
ně. V Asii může být každý úspěšný u žen jako
všude jinde, zvlášť je-li Američan a má dost pe
něz. Petr si myslil, že je neodolatelný, ač vyhlížel
jako portýr v biografu nebo koňský handliř. Mož
ná, že v Asii hledal v Americe nenalezené, to se
také stává, a to se někdy mění v komplex.
Starý námořník Antonín zase filosofoval jinak.
Copak prý nějaká města v cizině, já už jich za ta
léta viděl. Vždyť je to všude stejné - domy, uli
ce, světla, automobily, obchody, hospody a slečny
to je vše, nevybereš si, pivo je lepší. Petr vždy

v sobě, když mu bylo
nabídnuto setrvat ve vlá
dě. Zůstal jen po inter
vencích přátel a politiků.

Hned v prvních týd
nech po 15. březnu by
lo českým politikům jas
né, že protektorátní vlá
da nemůže stačit na za
držovací boj proti Něm
cům a řízení politického
postoje národa.

Proto vzniklo tzv. Po
litické ústředí, se sou
hlasem Edvarda Beneše
a vůdců bývalých poli
tických stran.
Byl to
vrcholný orgán podzem
ního hnutí, který měl ko
ordinovat práci jednotli
vých ilegálních organiza
cí. Měl. Tragický konec
Politického ústředí byl
zaviněn
romantičností
představ "odboj e” a
"maffie” z první světové
války. Ačkoli to Feiera
bend neříká naplno. Po
litické ústředí bylo zce
la charakterizováno vol
bou svého předsedy, bý
valého kancléře presi

denta republiky Přemys
la Šámala.
Šámal byl idealista a
bojovník,
ale
špatný
spiklenec.
Zakrátko si
"paničky u odpolední
kávy” vyprávěly o Po
litickém ústředí jako o
Blaníku.
Jeho vedoucí byli pozatýkáni,
pokud
neuprchli do ciziny. Autor
se tu zmiňuje o odchodu
několika předních poli
tických postav, které odešly "na výzvu Ripkovu”, který tlumočil
"Vansittartovo pozvání”.
A tady jsme u něčeho,
co bychom chtěli vyt
knout. Uvědomujeme si,
že Feierabendova práce
byla původně míněna ja
ko "pamětní
záznam”,
nebo, jak to autor řekl
v předcházejícím svazku,
aby "děti věděly, jak to
bylo”.
Zdá se nám, že Feie
rabendova práce je příliš
kusovitá. že i při vší
stručnosti, dané skrom
nými publikačními mož
nostmi. se zabývá až pří
liš událostmi všeobecně
známými, a přitom pře
chází v náznacích vele
zajímavé episody, které
by si věru zasloužily
obšírnějšího i když tře
ba
jen telegrafického
zpracování.

HRANIČNÍ
Tu — Fu

Daleko, daleko až za hranice
jdu z rodné vísky, v srdci samý sten.
Byl určen čas a já chtěl nejdřív prchnout,
měl jsem však strach, že budu polapen.
O mocný pane, máš už tolik země,
nač posunovat ještě hranice?
Oderván od svých polykám svůj nářek
a ztěžka zvedám kopí na plece.
Cestou nás vede četa s velitelem.
Ten, kdo má tělo, musí vojančit!
Živý či mrtvý, jenom dál a dále,
ať nemusí důstojník zase klít!
Uprostřed cesty potkáváme známé
a dáváme jim, co kdo domů psal.
Ó žel, už nikdy nebudeme snášet
s drahými doma radost ani žal!

Když napínáš luk, napínej vší silou,
když střílíš šípem, střílej nejdelším:
když míříš v boji, miř vždy proti koni,
když bereš v plen, ber krále především.
I zabíjení má však svoje meze
a každá země má své hranice:
když dokážeme zahnat nepřítele,
nač potom ještě bít a vraždit se?
Přeložili Marta Ryšavá a Jan Vladislav

přimně a přijatelně, po
litik, který ví daleko víc,
než svěří papíru.
Vždyť jeho knížka kla
de každému čtenáři ne
jednu zarážející a zne
pokojivou otázku.

"Ve vládě Protektorá
tu přímo volá o pokra
čování i o doplnění. Pro
sím. zde je politik, který
píše paměti, píše je u-

nerál Eliáš. Jestliže se
Ferdinand Peroutka po
staral v poválečné sku
tečnosti o to, aby Eliášo
vo jméno nebylo vyma
záno z rejstříku padlých,
mohl by mu Feierabend
Zde je autor, který vrátit čest, která mu pa
první jednoznačně pro trně plným právem ná
(Pokrač. str. 6)
hlašuje, že podle zku leží.
šenosti Emil Hácha ne
ODBORNÉ OPRAVY
byl ani slaboch ani loutTELEVISNÍCH
ka, ale nešťastný, těžce
PŘIJÍMAČŮ
zkoušený a přitom sta
Volejte : 58 - 5349
tečný Čech.
J. Schoenpflug
Autor, který z vlastní
Melbourne - Ormond
zkušenosti může říci, kdo
Služba po celý týden
byl a jak se choval ge-

a všude sedával sám. S lidmi se hádával na lodi
a za celý den měl toho dost.
Ale v Saigonu Petr chodíval do jednoho baru,
jen do jednoho, nikam jinam. Námořníkům neušlo,
že slečna Lili, sloužící za barem si hledí jen Petra,
že jak může, jen s ním rozmlouvá a že před půl
nocí odcházejí spolu. A to se děje každý den,
každou noc!
Přiběhl starý námořník Antonín a vzrušeně po
vídá: “Františku, víte vy vůbec co se děje? Já
vám to povím, podržte se.
Petr se bude ženit,
tam s tou ochechuli z Phoenix - baru! Už je to
jisté, žádný žvást, včera byl na americkém vysla
nectví pro informace ohledně dokumentů a prosil
je, aby hned psali do San Francisca! Kdyby, oslo
vi, bylo pětadvacet let - no dobře, jsi mladý, trou
bo, počkej, ty budeš litovat! Ale je mu padesát,
tak už by snad mohl mít rozum, ne? Chtěl jsem
mu domluvit, ale kdepak - nevidí, neslyší. Zkuste
to, Františku, vy - vždyť je to hrozné, co ten ná
diva dělá!”
Řekl jsem: “Antoníne, jak chcete do toho mlu
vit, prosím vás! Přece víte, že i staří muži někdy
začnou bláznit, zamilují se jako studenti, však ono
se říká, že láska kvete v každém věku. Snad ta
ženská je jeho osud, co vy o tom víte? Kdyby mu
bylo pětašedesát jako třeba vám - patrně by cítil
i jednal a rozvažoval jinak, ale takhle? Nelze nic
dělat - Petr bude možná šťastný, našel-li konečně
někoho, kdo ho bude mít rád.”
Tak plynuly dny. Petr přicházíval každého ve
čera do baru Phoenix a malá Lili se k němu sklá
něla, švitoříc něžná slova, jimž stejně nerozuměl.
Říkala mu darling a Petr zářil blahem. Jen ty
papíry kdyby brzo poslali, nemusel by zpátky do
Saigonu, bylo by to rychlejší.
Antonín po práci posedával ve své kabině a zho
la ho netrápila jeho samota. Své pivo měl a co

tam v tom městě? Všechna města jsou stejná a
stojí to jen peníze. Přišel-li někdo na besedu, kdo
už neměl peníze, Antonín hned spustil: “Však on
ještě uvidí, ten Petr! Je padesátiletý, jí je dva
cet - co s ní bude dělat ten blb? A cizinka k to
mu - jak se s ní domluví?
Kam dal ten chlap
rozum?”
Až jednou v Saigonu . . . Starý mořský vlk Anto
nín po mnoha hněvných domluvách si dal přece
říci a večer také opustil loď. Vracel se až téměř
k ránu, kamarádi dávno odešli. A příštího večera
netrpělivě pohlížel na hodinky, brzo-li pak bude
konec práce. Pak zmizel. Rychle, tiše, nenápadně.
Každý den tak zmizel - rychle, tiše, nenápadně.
Velká změna s Antonínem. Nevadil se s mladý
mi, nehuboval, prozpěvoval si. Začal více dbát na
svůj zevnějšek, a když vyšel z lodi pečlivě ustro
jen ve svých nejlepších šatech, jakoby byl šel do
kostela nebo k muzice. Kravata, šáteček v kapse,
dva prsteny na rukou a deštník v pravé ruce.
Gentleman, mladík, švihák, ženich.
“Antoníne, dědku, co je s vámi?” ptám se. Anto
nín se otočil : “Budu se ženit!” A vyňav z kapsy
fotografii, pokračoval : “To- je ženská, co? Je jí
dvacet pět let. Já jsem vdovec, děti odrostlé, i
vnoučata rostou, ale život mám také jen jeden,
jako každý!”
Po návratu do San Francisca již asi čtvrtý ne
bo pátý den jsem potkal Antonína.
“Tak co je nového, Antoníne, kdy bude svatba?”
“Teď právě jsem byl pro pas!”
“A kterou lodí poplujete do Saigonu? Monroe
nebo President Adams?”
Antonín zamrkal dobráckýma očima a řekl:
“Kdepak lodí! To trvá moc dlouho! Letím!”
Z knihy “Povídky z lodi Hope”, nákladem vlast
ním, možno koupit na adrese : F. Klátil, 1865 Euclid Ave., Berkeley 9, Calif., USA, cena dobrovolná.
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Josef Škvorecký
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DOMOVA

Organizace nezodpovědnosti
(Pokračování se str. 4 )
"Hospodářská spolu
práce má být vedena na
základě jednotlivých ná
rodních plánů a je při
ní nutno respektovat ná
rodní svrchovanost.”
V říjnu loňského ro
ku srovnával polský po
slanec a publicista Kiselewski v Tygodniku Powszechnom komunistický
plánovací schematismus
s příčinami, proč se ma
jí lidé na Západě lépe.

Uvádí, že hlavním kla
dem západního systému
je privátní iniciativa, osobní zodpovědnost a
poskytování
možností
zlepšit si vlastní životní
podmínky materielnímí
výhodami.
Naproti tomu na Vý
chodě brzdí vývoj ko
lektivní nezodpovědnost
a nemožnost si přivydě
lat a tak si zlepšit svůj
stav.
Dr. R. Václavík, Londýn

A papá byl dlaždič.
No ano. Copak myslíte, že už snad v socialismu
neexistujou dlaždiči?
Snad teda pochopíte, že od toho dne, kdy se
Krpata nastěhoval k manželčiným rodičům, silně
zvýšil svoje bodové úsilí.
A taky jeho klarinet začal nabývat kantilénové
ho tónu a zároveň drsného timbru a víc a víc bluesovatěl.
Jenže nějak se zdálo, že těch bodů neměli po
řád dost. Figurovali už ve Vedoucí skupince tabul
ky, asi na třetím nebo čtvrtém místě za nějakým
tuberákem s dvěma dětmi a nějakou plodnou ro
dinkou bez tuberkulózy, ale zato s trojčaty a s dru
hou sadou na cestě.
Z toho místa se ale nějak nemohli hnout. Nějak
vždycky někomu daleko za nimi ty body z niče
hož nic narostlý a přeskočil nejen je, ale i tu ro
dinu s potencionálními šesterčaty i tu rodinu s tu
berkulózou.
(Pokračování se str. 5) stupce souzeny za věci,
Ono to “nějak” ani není tak záhadné, jak to zní,
za něž by byl býval sou
když se to tak řekne.
Myslím, že každý čte
zen sám, kdyby nemusil
Ale musí se mít filipa.
nář po přečtení "Ve vlá
Toho teda Krpata neměl.
uprchnout.
dě
Protektorátu
”
bude
Hrál pořád bluesovitější a bluesovitější blues, až
A právě proto, že Feieočekávat
ho nakonec přece jen osvítilo, že s těma bodama automaticky
rabendova
knížka je tak
to daleko nedotáhne a že musí začít s podvodem. třetí svazek "V londýn
upřímná, ať nás nezkla
A zas mu štěstí přálo.
ské vládě”. A nejen to,
Ale zas to vzal za špatný konec.
me ani nadále. Ať po
Chodil celý rozsvícený radostí a nadějema, a když také svazek čtvrtý: "Z kračuje v seznamu vlád,
jsme toho večera hráli Tiger Rag, zved celou Adrii košické vlády”.
a "vlád”, třeba až po
ze židlí.
Toto rozhodně Feiera- Radu svobodného Česko
Plán spočíval v tom, že nějaký jeho bratranec
měl být přeložen z Prahy do pohraničí, kde mu bend dluží nejen čtená slovenska.
Vždyť byl
dali k dispozici byt ve vile. V Praze bydlel ten bra ři, ale i sobě. Vrátil se dlouhou dobu tak blízko
tranec v garsoniéře spolu s manželkou v prima mo
domů s vítězi, a viděl historii, že jí něco dlu
derním baráku obloženém lávou na Pankráci, kde
jun
své bývalé kolegy a ná- ží.
to Krpatovi muselo připadat jako v ráji.
Vymysleli to tak: vezmeme Krpatu a Květuši
jako do podnájmu, pak se odstěhujeme a Krpata
použije nějakého paragrafu zákona nějaké číslo,
podle kterého, odstěhuje-li se majitel bytu, má na
P t y . L t d.
něj přednostní právo podnájemník, pakli je ženat,
s dítětem.
prodají krajanům se zvláštní slevou
Krpata s Květuši a synem se teda slavnostně
nábytek, elektrické spotřebiče a vše pro dům
odhlásili v Karlině a stejně slavnostně se policejně
110 Milleťs Rd., North Altona, Vic.
přihlásili na Pankráci.
telefon 66 6281, večer 57 6585
Potom si šli zažádat o podnájemnický dekret.
Řekli jim, to že nebude problém.
Zákon však pamatuje na všecko.
Prokoukli je, označili to za pokus o bytový pod
vod a nakašlali jim.
Ostatně, do garsoniéry, kterou ještě k tomu obý
vají manželé; nelze podle zákona přijímat podná
jemníky.
PLNÉ
Ještě mohli být rádi, že z toho neměli oplítačky.
Tak se zas odhlásil na Pankráci a přihlásil v
Karlině. Tenkrát se jim ještě tak dalece nic zvlášt
ZAJIŠTĚNÍ
ního nestalo.
tek, F. Macháček, D. Krš
(Dokončení příště)
ka, J. Psík, M. Martínek,
J. Křivanec a S. Sádloň
VAŠICH
a dva z vyznamenaných Karel Kupka, který po brala prostředky k vylití
mezitím zemřeli: A. Beno chází ze Stráže u Jindři busty z bronzu a věnova
a F. Nudera. Velká me chova Hradce. Byl činný la ji k zmíněnému účelu.
daile města Darney byla v různých čs. spolcích ve — Miroslav Moček z Mo
ÚSPOR
ravské Ostravy, který stu
Udělena Americké obci Francii.
doval
do
puče
na
brněnské
—
Č
s.
exulant,
alpinista
sokolské.
farář dr. Josef Hrbata je technice a dokončil stu
— V Cedar Rapids zemřel duchovním správcem nej dia ve Vancouveru v Ka
předseda Západní česko výše položené katolické nadě, pracuje ve výzkum
bratrské jednoty a funk farností v Evropě Ober- ném oddělení Cyanamid
*Peníze můžete vyzvednout okamžitě —
cionář Americké obce so gurgl v Tyrolsku.
Co v Niagara Falls v Ka
kdykoli si přejete
kolské J. Romplot.
— Vzdělávací klub Mo nadě.
— Čs. krajané se sešli v ravská Šlovač v Chicagu — Jaroslav Ploc, který vy
Naardenu, aby vzdali poc oslavil 7. dubna 40. vý studoval na koleji sv. Pro
* Až do výše £ 3.000 poskytneme Vám
tu velkému exulantovi ročí svého založení.
kopa v Lisle u Chicaga,
31/2% úrok
Janu Amosu Komenské — Vladimír Pekelský, bý byl jmenován knihovní
mu.
valý vydavatel “Bohemie” kem Lateránské universi
— K 15. výročí založení a předseda “Českých fe- ty v Římě.
CHRAŇTE SVÉ PENÍZE
Svobodné čs. tiskové služ deralistů” je vedoucím — Bývalý člen čs. peruti
by v Londýně - FCI se českého oddělení němec 311 v RAF Robert KellZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U
konal oběd, kterého se zú kého rozhlasu, který vy ner, autor fotografické re
častnilo 70 předních brit sílá denně do Českoslo portáže “Naši v poušti”,
ských a zahraničních o- venska.
která byla vydána v r.
sobností. Po uvítání hostů — Starosta New Yorku 1947 v Praze, studoval po
redaktorem Jostenem měl Wagner prohlásí 1. kvě opětném útěku v Anglii
hlavní projev ředitel FCI ten za “D e n Antonína lékařství a působí tam ny
lord Morrison. Po něm Dvořáka”. Bude to 59. vý ní jako odborný lékařpromluvili Norris
Mc- ročí Dvořákovy smrti. Od psychiatr. Právě je v tis
Whirter za konservativní poledne téhož dne bude ku jeho kniha “Family
stranu, předseda Meziná odhalena Dvořákova bus Ills”.
rodní federace svobodných ta v Lincolnově středisku, — V San Domingo v Do
plně integrovaná odbočka
novinářů Ratiu a Salva které se má stát největ minikánské republice zpí
dor de Madariaga.
ším uměleckým středis vala jako host se státním
THE NATIONAL BANK
— V Clamartu u Paříže kem Ameriky. Bustu zho symfonickým orchestrem
zemřel v březnu ve věku tovil sochař Ivan Meštro- Dagmar Hasalová-White.
OF AUSTRALASIA LIMITED
67 roků bývalý tajemník vič, původem Jugoslávec, Její manžel je tam jako
francouzského Slovanské který ji věnoval Čs. nár. americký diplomat.
Č/AL/NH/Z/AB/SVU
ho ústavu v Paříži dr. radě americké.
Ta vy-

(Pokračování)
Tak Krpatovi dali nějaké body na to, že je že
natý, že bydlí v podnájmu, a to odděleně, že je
to dům starší padesáti let, že v bytě jeho tchána
není koupelna, že tam není špíž, že na stranu se
musí chodit na pavlač, že okno kuchyně je na se
ver — to se ale vlastně zase nějak neutralizovalo
tím, že dveře kuchyně byly na jih — že byt je
vlhký, že neobsahuje předepsaných x kubických
metrů na osobu, že v něm není plyn, že stojí da
leko od tramvaje, že Květušin otec má nevyléči
telnou tuberkulózu atd.. atd., prostě je takhle obo
dovali.
A časem začaly body přibývat. Do bytu prosa
kovala na podzim voda ze střechy — za to bylo
dost bodů. Pod podlahou v kuchyni objevili houbu.
Další body. Za štěnice v pokoji jim sice body dát
odmítli, ale zato jim něco přiznali za zatopený sklep,
v němž z ničeho nic vyvřel pramen sírové vody,
která se ale později ukázala být tekutým obsahem
prasklého kanálu, takže jim ty body zase vzali.
Krpata mi začal připomínat burzovního makléře;
chodil s notýskem na byťák a sčítal body.
Jedna důležitá věc jim ale chyběla. Dítě. Na to
se dostalo hodně bodů.
Tak je vyrobili.
A štěstí se na ně usmálo. Když se dítě narodi
lo, umřela náhle vdova Ledvinová.
Požila zkažený salám, který si schovávala od
prvního, a dostala otravu masem.
Jenže.
Zjistilo se, že Krpata nemá dekret.
Dále se zjistilo, že je ženat.
Tudíž, že koneckonců má kde bydlet.
Tudíž ho z kvartýru po vdově Ledvinové vylili.
Tím, a tím dítětem, jim strašlivě stoupl počet
bodů.
No, jenže to byste museli Krpatu znát, a tu je
ho ozdobu domácnosti taky. Je to moula. Když ho
vylili, nezmoh se na slovo protestu. Naopak. Ve
svém zvrhlém, obodovaném mozku se na to díval
jako na velké požehnání a hned se radostně hnal
na byťák, aby mu honem připsali ty body.
No proč ne. Připsali mu je.
A on se nastěhoval ke Květušiným rodičům.
Ti z toho radost neměli. Taky těžko čekat, aby
měli, ačkoliv jako rodiče by snad měli mít.
Ale to vám zas. musím trochu popsat ten man
želský pár. Květušina máma byla Tchyně s velkým
Tch. Obvykle stála s rukama v boku, boky měla
největší číslo, výraz tváře jako francouzský buldoček. Víc snad nemusím.
Zaměstnána byla v městské tržnici na Králov
ských Vinohradech.

Z Protektorátu do ciziny

Paisley Home Furnishers

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Skupina SVU ve Wa
shingtonu pořádala večer
veršů a prózy, na němž
byly uvedeny ukázky děl
méně známých českých
a slovenských autorů růz
ných literárních směrů.
Recitovali a četli O. Čer
ný, dr. J. Drábek, dr. B.
Horák, L. Kopfsteinová a
dr. J. Slávik. 19. dubna
pořádala přednášku dr. A.
Šturce na téma “Hospo
dářský rozmach svobodné
Evropy”.
— V chicagském předměs
tí Ciceru se konal slav
nostní banket, na němž
předal francouzský gene
rální konsul Beliard pa
mětní medaile města Darney dvanácti krajanům,
kteří bojovali v první svě
tové válce jako dobrovol
níci ve francouzské armá
dě. Osobně medaile pře
vzali J. Čihák, K. Tittel
a J. Pintíř. Banketu se ne
mohli zúčastnit: M. Bo-

PO JIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421
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Dopisy redakci:
PODĚKOVÁNÍ
Výkonný výbor Národní rady žen svobodného
Československa v New Yorku děkuje všem přá
telům, kteří svým darem pamatovali o vánocích
1962 na naše děti a staré a nemocné čs. uprchlí
ky v Německu. — Ohlas naší výzvy byl potěšu
jící. Obdržely jsme dary od 1.452 osob a ještě
před vánocemi jsme zaslaly do Německa DM
6.003.50. Pomohly jsme tím zmírnit nouzi 203 ro
dinám a jednotlivcům, kteří prožívali ve většině
případů čtrnácté vánoce v exilu. Letošní zima
zvlášť postihla Evropu... Následkem mrazů se
zhoršovaly nemoce zvláště u našich starých a ne
mocných čs. uprchlíků. Proto Vám jsou tím více
vděčni za dar a vyjadřují to svými dopisy....
Na velikonoce jsme zaslaly do Německa opět dar
DM 2.000, protože máme v Německu více jak 1.048
starých a nemocných čs. uprchlíků, kteří pomoc
potřebují. — Námět vánočních lístků nám byl da
rován pí. LI. Hladíkovou a GGG. Všechna práce
spojená s akcí byla dělána dobrovolně a s od
daností. — Přijměte od nás ještě jednou upřímný
projev vděčnosti za vaši obětavost a krajanskou
lásku, kterou jste svou štědrostí tak významně
prokázali.
B. Papánková,
L. Drobílková-Dvořáčková
předsedkyně
jednatelka
DIVOČINY
Asi před šesti týdny jsem dostal z USA od své
ho velice vážného přítele, který má velmi dobré
styky a informace, zprávu, že Chruščov nabídl
Kennedymu vyřešení berlínské otázky tím způso
bem, že by západní mocnosti odvolaly všechna voj
ska a odvezly si všechna vojenská zařízení ze zá
padního Berlína, načež by byl západní Berlín při
pojen k Východnímu Německu. Naproti tomu na
bídl Chruščov náhradou za odstoupení západního
Berlína polovinu Čech i s Prahou, kterážto část
by byla připojena k Západnímu Německu. Němci
ze západního Berlína by byli přestěhování do Pra
hy a do západních Čech a všichni Češi odtamtud
do východních Čech, na Moravu a hlavně na Slo
vensko. Rudá armáda by pomohla Čechy stěhovat.
Hranice by byla : od Hřenska podél Labe až ke
Kolínu, odtud na západ až po Rataje, pak by sle
dovala tok Sázavy až po soutok s Vltavou, potom
po Vltavě až po Vyšší Brod a odtud jižním smě
rem k rakouským hranicím. Kennedy osobně ne
ní pro toto řešení, ale určité vlivné americké kru
hy poukazují na to, že se berlínská otázka vyře
šit musí, neboť je stále nebezpečí konfliktu, a že
by toto řešení Ameriku nic nestálo. V dalším do
pise sděluje tentýž přítel, že na Kennedyho pří
kaz pracuje v této věci určitý kruh amerických
osob, které vše podrobně zkoumají a mají podat
Kennedymu dobrozdání, návrhy a protinávrhy a
to tak, aby bylo vše připraveno k jednáním mezi
Západem a Východem o zlikvidování berlínské otázky, připravovaným na letošní rok.
Máte vy
nějaké zprávy o této věci?
I. K. Sydney
Odpověď HD : Nemáme.
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Falešná destalinizace
(Pokračování se str. 3)
tvrdí, že "základy a pod
stata socialismu nebyly
kultem osobnosti dotče
ny.”
Fojtík dává jasně na
jevo, že Novotného ve
dení nepřipustí v Česko
slovensku žádnou skuteč
nou liberalizaci, a píše:
Naprosté nedorozumění
"Bylo by přinejmen
ším naprosté nedorozu
mění vykládat si toto li
šili strany tak, že nyní
nadchází doba, kdy "kaž
dý bude mít svého svět
ce”, kdy bylo odzvoněno
jakémukoli "vměšování”
ze strany společnosti do

ŠVADLENY A
STŘIHAČKY
Poptávka po
našich
plavkách se rychle zvyšu
je a jsme proto nuceni
znovu zvýšit počet zaměst
nanců. Přijmeme zkušené
ŠVADLENY A
STŘIHAČKY
Výborné podmínky, práce
po celý rok. Továrna je
právě vedle nádraží Richmond.
ADA OF CALIFORNIA
41/43 S te w ar t Street,
Richmond, Victoria.

života lidí. Projevy to
hoto zjevu známe a kri
tizujeme
na
kulturní
frontě jako i na jiných
úsecích našeho života.”
Přes některé smělejší
projevy československých
spisovatelů je tedy zřej
mé, že destaiinizace čes
koslovenského kulturní
ho, politického a hospo
dářského
života ještě
zdaleka nedospěla ke
svým konečným kapito
lám, které by přivodily
opravdovou změnu a vy
tvořily v zemi dýchatelnější ovzduší.
Zatím se zdá, že po
každém
Chruščovově
kroku zpátky udělá No
votný a jeho vedení vel
mi horlivě dva nebo ra
ději tři.
FEC

JOGURT
“Zázračné jídlo”
nyní též s ovocnou
příchutí
Smetana, šlehačka, med

Farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty. Lid.
85 City Road,
South Melboume
62-4682

ZPRÁVY Z CHICAGA
— Beseda J. V. Frič uspořádala přednášku noviná
ře F. Klátila o jeho zážitcích v Asii, kde byl jako
člen posádky americké lodi HOPE.
— Předsedkyně Čs. národní rady americké Vlasta
Vrázová přednášela o svém otci, českém cestova
teli St. Vrázovi, který prožil polovinu svého ži
vota v pustinách Afriky, džunglích Jižní Ameriky
a na Nové Guineji. Její přednáška byla pod zášti
tou SVU.
— Ve dnech 6. a 7. dubna zasedal v Chicagu výkon
ný výbor Čs. národní rady americké. Na progra
mu byly záležitosti organizační a administrativní,
jakož i otázky, týkající se TUZEXu, infiltrace ko
munistů do krajanského spolkového života, zasílá
ní pozůstalostí do ČSSR a sepsání historie života
Čechů a Slováků v Americe zvláštní komisí, urče
nou komunistickým režimem v ČSSR.
VÝMĚNA NÁZORŮ POKRAČUJE
A. Šalomoun, tajemník Obl. výboru ČSNRA
Podle “soukromé” zprávy HD (č. 6 - 1963) ne
ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
byl jsem prý přijat za člena Čs. klubu v Jižní Au
V KANADĚ
strálii, poněvadž - ve výkladu zdůvodnění, jak je
HD přinesl - jsem pracoval proti tomuto klubu. — V Montrealu se konal 15. sjezd Československé
Nepopírám, že jsem jistou činnost Čs. klubu v J. A., ho národního sdružení v Kanadě za účasti delegá
najmě rozhodujícího funkcionáře tohoto klubu, kri tů jednotlivých členských organizací jakož j hostů
tizoval. Vycházel jsem při tom ze stanoviska v zá včetně zástupců kanadské vlády, města Montrealu
padních demokraciích zcela běžného, z práva ob aj. Na další dvouleté období byli po důstojném
čana vyslovit souhlas nebo nesouhlas s jakýmkoliv dvoudenním jednáni zvoleni tito funkcionáři : před
děním ve veřejném životě, počínajíc kritikou jed seda A. Dajčar z Battawy, místopředsedové B. Če
notlivce až po vládu a hlavu státu, jak jsme toho cha, Hamilton, O. Hora, Ottawa a dr. J. Škvor,
denními svědky v západním tisku a parlamentech. Montreal, gen. tajemník J. Corn, Toronto, zástup
Dosud jsem neslyšel, že by bylo např. upřeno v ce taj. dr. J. Bouček, Ottawa, pokladník Z. Jeřábek,
západním světě aktivní a pasivní volební právo Toronto, zást. pokl. K. Seif, Battawa, referenti : so
občanovi proto, že kritizoval ve volební řeči či ji ciální V. Havlíček, Jerseyville, propagační N. Ivánnak vládnoucí stranu. Vím ovšem a ví každý z nás, ková-Hradská, Toronto, tiskový L. Urban, Hamilton,
jaký osud postihl každého, kdo se např. v komu kulturní M. Hikl, Toronto, organizační ing. H. Obr,
nistickém státu odvážil komunistický režim kriti Hamilton, další členové ústřední rady : dr. Bujna,
zovat. Jestliže “soukromá” zpráva HD, resp. v ní dr. Cvachovec, A. Cekota, dr. Čelovský, M. Čecho
uvedené důvody pro mé nepřijetí za člena Čs. klu vá, J. Hamata, M. Petřková, P. Plaňovský, J. Nusbu v J. A., odpovídají pravdě, mám právo se do ka, E. Světničková, V. Škubal a O. Velanová.
mnívat, že má tento klub demokratické stanovy
ÚSTŘEDÍ SVOBODNÝCH ČS. ODBORŮ
pouze na papíře. Praxe se až nápadně podobá oné,
jak naznačeno několik řádek shora. Anebo sedl
V NEW YORKU OZNAMUJE :
HD na lep “soukromému” informátorovi.
— Kongresu Mezinárodního ústředí svobodných od
J. Vaněk, Adelaide
borářů v exilu, který se konal v Západním Berlí
ně, se účastnili za čs. ústředí tito delegáti : J. Ro
sina, Londýn, A. Novák, Norsko, R. Šíma, Němec
S U T T O N S PTY. LTD.
ko, A. Hais, Paříž a L. Kolín, Rakousko. Projev o
105 Elizabeth St., Melbourne
hospodářské a politické situaci v komunistickém Čes
Telefon 60 - 1201
koslovensku přednesl L. Kolín. Do ústřední rady
Hudební nástroje džezové
byli zvoleni z čs. ústředí : J. Kosina, A. Novák, L.
a orchestrální
Kolín a J. Kučera (Francie), náhradníci : F. Cífka,
J. Sýkora a V. Hesoun (USÁ) a J. Vodička (Fran
Piana * Harmonia * Kytary
cie). A. Hais je předsedou kontrolní komise.
Gramofonové desky
— R. Šíma z Mnichova se zúčastnil mezinárodního
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
semináře v Bergneustadtu v Záp. Německu, na

SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA V ČELE TABULKY
Po pátém kole sydneyské ligy je v čele tabulky
nečekaně opět Praha, která jako jediné mužstvo
dosud neztratila jediný bod. Dosavadní výsledky :
Praha - Yugal 2:0, Auburn 3:0, Canterbury 4:1, Gladesville 5:0, Bankstown 5:1. Tyto výsledky připo
mínají slavné časy před čtyřmi roky, kdy Praha
s nově dovezenými hráči snadno vyhrála ligu. Dneš
ní mužstvo nemá tolik zvučných jmen, ale hraje
výborně jako celek. K starým osvědčeným hráčům
jako Lord, Bond, Jones, Sherwín, Scheinflug se
připojily nové posily, z nichž je třeba jmenovat
Blitze a Gautu, kteří jsou pravděpodobně dvě nej
lepší křídla v Sydney. Tabulka po pátém kole:
1. Praha 10 b., skóre 19:2, 2. APIA 8, 3. Pan Hellenic 8, 4. South Coast United 7, 5. Gladesville 6, 6.
Hakoah 4, 7. Budapešt 4, 8. Croatia 3, 9. Yugal 2, 10.
Canterbury 2, 11. Bankstown 2, 12. Auburn 2.
KOPANÁ v MELBOURNE
Počínaje druhým kolem mistrovství podalo muž
stvo Slavie značně zlepšený výkon, který byl pak
zřejmý i z dosažených výsledků.
O velikonocích vyhrála Slavia s Hellenicem dvě
ma brankami Haasze 2:1, když do poločasu pro
hrávala 0:1. O Velikonoční pondělí si zlepšila skóre
vítězstvím nad maďarskou jedenáctkou Melbourne
4:0 (1:0) - branky Haasz 2, Biritz a McCoulgan a další sobotu porazila team Croatie 3:1 (1:1).
Branky dali Haasz 2 a Biritz. V zápase s vedou
cím klubem tabulky JUST, který se hrál 27.4.,
měla Slavia značnou převahu, kterou však nedo
vedla vyjádřit brankami. Před poločasem se sice
ujala vedení pěknou střelou Haasze, ale JUST ve
druhé půli vyrovnal brankou z ofsajdu, kterou
však soudce uznal.
Nej lepším hráčem Slavie byl v minulých zá
pasech Sanchez v záloze. V útoku dosud domi
nuje Haasz. Dobrá se zdá i nová posila McCoulgan.
Barotajsovi v brance se dařilo schytat několik “jis
tých” branek.

SOKOL SYDNEY
— Na Svátek matek v neděli 12. května 1963 při
pravujeme na prostranství “Forest Restaurantu” br.
S. Slavíka v Leppingtonu již 3. vepřové hody. O
podrobnosti volejte tel. 649-7874.
— Členské odznaky, jakož i vyšívané odznaky na
cvičební úbory, které došly z Paříže, si můžete
vyzvednout při pravidelných pátečních cvičeních v
gymnasiu ve Fort Street u Harbour Bridge. M. D.

STÁTNÍ TELEVISNÍ STANICE V HOBARTU
uvádí každou středu až do 15.5. (příště: 1.5.,
8.5. a 15.5. tr.) od 6.55 hod. večer evropskou operetni hudbu, kterou nahrál klavírista dr.V. Voříšek
z Melboume.

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
Č esk é

knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.

Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.
němž bylo přítomno i pět mladých čs. odborářů
v exilu. Odboráři ze zemí za Železnou oponou měli
příležitost vysvětlit přítomným odborářům ze svo
bodného světa, zejména z Afriky, poměry v komu
nistických zemích.
— J. Vodička z Francie se zúčastnil mezinárodního
semináře mladých odborářů v Kodani. Jeho projev
na semináři byl uveřejněn v dánských novinách.
— Studijní středisko Ústředí svobodných čs. od
borů (Research Studies Center of CFTUF, P. O.
Box 184, Woodside 77, New York, USA.), v jehož
čele je V. Walzel, sbírá a studuje informace, týka
jící se odborového hnutí kdekoli na světě, sleduje
pracovní a sociální zákonodárství ve svobodném
světě i za Železnou oponou. Vítá spolupráci zá
jemců, kteří by mohli dodávat zprávy nebo člán
ky, případně zařídit bezplatné zasílání odborářských
časopisů a literatury ze zemí svého pobytu.
— Arno Hais odešel do pense a přestěhoval se z
Paříže do Rakouska. Předsednictvo a výbor podě
kovaly br. Haisovi za jeho velkou práci pro svo
bodné odborové hnutí. Zůstane s ústředím v úzkém
styku.
— Rovněž předseda J. Sýkora odešel do pense a
dočasně se přestěhoval do Vídně. Za jeho nepří
tomnosti jej zastupuje místopředseda, zástupce slo
venských odborů, J. Horváth.
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janov s k ý,

HLEDAJÍ:

Emila Maurečka, Karla Povu z Prahy (USA?) a
Antonína Dubrvaitera.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adres v
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Mnichov

Malý oznamovatel

Sportovci - exulanti v Torontu

Listárna

Několik desítek čs. sportovců - exulantů přijelo na Bílou sobotu, 13. dubna, do Toronta k
přátelské schůzce, při které byla uspořádána velkolepá lední revue a přátelský hokejový zápas.
V krasobruslařské exhibici tohoto významného exulantského podniku vystoupili s velkým úspě
chem mistři světa v soutěži sportovních dvojic, sourozenci Marie a Otto Jelínkovi, dvojnásob
ná mistryně světa Ája Vrzáňová, dále pak Miroslava Náchodská, několikanásobná mistryně Ka
nady Jarmila Pachlová, sourozenci Starobovi a Margareta Bonková. V hokejovém zápase se
naší krajanské i exulantské sportovní veřejnosti představil dlouholetý kapitán čs. národního muž
stva Pepa Maleček, Olda Zábrodský, Zdeněk Jirotka, dr. Roubík, dr. Peters, ing. Jánský, ing.
Schejbal, Marek, - a mezi naše staré internacionály zavítal i nezapomenutelný Matěj Buckna,
který žije v kanadském Trailu, v městě letošních representantů javorového listu - Trail Smoke
Eaters.
Při této příležitosti byl v Masarykově domě v Torontu uspořádán slavnostní banket se zá
bavným programem, ve kterém účinkovali : operní zpěvák Jan Rubeš, tanečnice Alice Lexová, komici Jára kohout a Karel Rada, cimbálová kapela z USA a Kroužek Moravských Slo
váků. Na tento významný podnik sportovců exulantů přijeli naši krajané i exulanti že všech
koutů Spojených státu a Kanady.

H. V. Berwyn: Díky za
adresy a doporučení. —
A. J. Chicago 90: Díky
za adresu. — K. M. S.
Fraňcisco 8: Díky za adre
sy a výstřižek. — M. H.
Dulwich Hill: Uveř. v č.
6. str. 4. — V. W. Toron
to: Díky, 1 použ. příště.
— S. P. Fairfield: Díky za
adresu.
HD

Asiaté vítězi v Praze

MISTŘI ČSR V ROHOVANÍ

Asijští stolní tenisté dosáhli na XXVII. mistrov
ství světa, které probíhalo v pražské Sportovní ha
le ve dnech 5.-14. dubna, dosud největšího úspě
chu, když si odvážejí domů všech sedm titulů svě
tových přeborníků.
MISTŘI SVĚTA PRO ROK 1963
Muži: Soutěž družstev o tzv. Swaythling Cup :
Čína (ve finále deklasovala Japonsko 5:1). —
Pánská dvouhra : Čchuang Tse - Tung. — Pánská
čtyřhra : Čan-Šin - Ling Wan Čin.
Ženy: Soutěž družstev o tzv. Corbillon Cup: Ja
ponsko. — Dámská dvouhra: Matsuizakiová (Ja
ponsko). — Dámská čtyřhra : Matsuzakiová - Sekioýá (Japonsko).
Smíšená čtyřhra: Mistři světa Japonci Kimura Itová.
Ačkoli přípravě na tento vrcholný světový pod
nik v domácím prostředí věnovali Čechoslováci
velkou pozornost, přece jen nestačili nejen na asij
ské hráče, ale ani na Švédy, s kterými prohráli
rozhodující utkání C skupiny vysoko 1:5, a nedosta
li,se do závěrečných bojů soutěže družstev o tzv.
Sivaythling Cup. Čs. družstvo, které předtím po
razilo postupně Wales 5:0, Švýcarsko 5:0, Egypt
5:2, Východní Německo 5:0, Portugalsko 5:0 a Ra
kousko 5:2, obsadilo tak ve skupině druhé místo
za Švédy. — Čs. družstvo žen ve složení: Bosá,
Lužová, Jitka a Jar. Karlíková po vítězství nad USA
3:0, Skotskem 3:0, Dánskem 3:1, Rakouskem 3:0,
prohrálo s Polkami 1:3 a s Rumunkamí 0:3, a ob
sadilo v soutěži teamů o Corbillonův pohár třetí
místo, a nedostalo se tak rovněž do závěrečných
bojů. — V soutěži jednotlivců si z čs. pingpongistů
vedl nejlépe mladý Šváb (v ČSR .jako hráč číslo
10.), který v prvních dvou kotech vyřadil dva čín
ské stolní tenisty, prohrál však v boji o čtvrtfi
nále se Švédem Alserem hladce 0:3.

Generální zkouškou čs. rohovníků pro květnové
mistrovství Evropy v Moskvě byly 37. přebory re
publiky v Košicích. Nejtechničtější box předvedli
oba olympionici Toere a Němec, kteří ve svých
váhových kategoriích nenašli vážnějšího soupeře.
Olympijskému vítězi z Říma B. Němečkovi, jenž
po dvou letech opět získal titul mistra republiky,
stačila ke konečnému vítězství ve welteru všeho
všudy dvě kola, ve kterých porazil svého soupeře
Žižku z Děčína technickým k. o.
Ostatní mistrovské tituly získali : ve váze muší
Nešleha (Č. Budějovice), v bantamu Šlajs ze So
kolova, v. pérové váze Cibulka z Opavy, v lehkém
welteru Heczey z Kroměříže, v lehké střední váze
Stantien z Dubnice, ve střední váze Šejk z Vítkovic
a v polotěžké váze obhájil titul Poláček z Prostě
jova.

::

Fotbalová liga

::

Mistrovská utkání 16. a 17. kola ještě více zkom
plikovala tabulku nejvyšší čs. fotbalové soutěže,
neboť vedoucí Ostrava získala pouze jeden ze 4
možných bodů a byla tak bodově dostižena praž
skou Duklou, a více než polovina mužstev se dosta
la po posledních dvou kolech do pásma ohrožené
ho sestupem. Tato nervosita se u většiny teamů
projevila na výkonech.
O největší překvapení 16. kola se postarala je
denáctka Nitry, která po velmi pěkném výkonu
získala v Hradci Králové oba body za vítězství 2:1.
Ostrava se doma rozdělila o body s Bohemiane
(2:2), obhájce mistrovského titulu Dukla Praha
zdolala na svém hřišti ZJŠ Brno jen 2:0, Sparta
Praha si přivezla ze slovenské metropole jeden bod
remisou 1:1 se Slovanem Bratislava, RH Bratislava
naopak zvítězila v Praze nad Slávií nečekaně vy
soko 4:0, Kladno porazilo fotbalisty Plzně 3:1 a
mistrovské utkání v Prešově mezi místním Tatranem a Jednotou Trenčín skončilo bez branek.
Nejdramatičtějším zápasem 17. kola bylo střet
nutí v Bratislavě mezi domácím Slovanem a praž
skou Slávií, které vyhráli slovenští fotbalisté bran
kou v 90. minutě utkání, Sparta Praha dovedla na
Letné porazit vedoucí Ostravu 2:1, Prešov prohrál

- - Ve zkratce - — Čs. basketbalový mistr ZJŠ Brno, kterému se
letos nepodařilo obhájit prvenství v čs. košíkové,
se kvalifikoval do semifinále Poháru evropských
mistrů, ve kterém nastoupí proti Realu Madrid.
Brněnští basketbalisté po prohraném prvním střet
nutí v Lublani rozdílem 3 bodů vyhráli doma
79:72 a zajistili si tak účast mezi čtyřmi nejlepšími
teamy Evropy.
— V Karl Marx-Stadtu zvítězilo čs. olympijské fot
balové mužstvo nad jedenáctkou východoněmeckých
olympioniků přesvědčivě 4:1. Čs. mužstvo mělo po

SOBOTKOVO MUŽSTVO VÍTĚZEM
ŠVÝCARSKÉHO POHÁRU
K nejúspěšnějším čs.
sportovcům - exulantům
patří bezpochyby náš bý
valý
fotbalový interna
cionál Jirka Sobotka, pod
jehož trenérským vede
ním dosáhla už řada ci
zích mužstev pozoruhod
ných výsledků. Po švý
carském Chaux de Fonds,
který se stal za Sobotko
va vedení dvakrát mist
rem země a vítězem Švý
carského poháru, a po

rotterdamském Feyenoordu, který vyhrál holand
skou ligu, dosáhl nyní i
team Basileje, který So
botka od minulého roku
trénuje,
pozoruhodného
úspěchu, když se stal na
Pondělí velikonoční vítě
zem Švýcarského poháru.
Sobotkovi svěřenci vy
hráli ve finále této tro
feje
nad
curyšským
Grasshoppers 2:0.

v Praze s Bohemians 2:3, ZJŠ Brno se rozešlo s
RH Bratislavou za stavu 0:0, Dukla Praha s vel-,
kým štěstím porazila v Nitře domácí team 2:1,
Kladno ponechalo oba body v. Trenčíně porážkou
0:3, a stejným brankovým poměrem — 3:0 — zví
tězila Plzeň nad mužstvem Hradce Králové.
Tabulka po 17 kole: 1. Dukla Praha 25 bodů,
skóre 39:16: 2. Ostrava 25 bodů, skóre 37:15; 3.
Trenčín 21 bodů. 4. - 5. Slovan a RH Bratislava
(oba po 18 bodech); 6. Bohemians 17 bodů; 7.-9.
Nitra, Sparta Praha a Plzeň (všechna mužstva ma
jí po 15 bodech); 10. - 11. Prešov a ZJŠ Brno (po
14 bodech); 12.-14. Hradec Králové, Slávie Pra
ha a Kladno (po 13 bodech).

CUKRÁŘ a LAHŮDKÁŘ,
odborník kontin. i austral.
Rakušan, který rozumí
česky, hledá místo ve
svém oboru v Melbourne.
Informace tel. 41-5757, ve
čer 39-5560.

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.
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byt: JA 8701
Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

celý zápas převahu, která vyvrcholila v závěru
v exhibici. .
— Házenkáři pražské Dukly prohrávali sice ve - fi
nálovém utkání Poháru evropských mistrů na ne
utrální půdě v Paříži s rumunským přeborníkem
Dynamem Bukurešť už 4:10, ale nakonec dovedli
po skvělém výkonu v nastaveném čase nad tímto
soupeřem vyhrát ještě 15:13, a stát se vítězem té
to cenné trofeje.
— Američan John Pennel posunul na mezinárod
ním lehkoatletickém mítinku v Natchitoches v USA
světový rekord ve skoku o tyči na 4,977 m. 221etý
Pennel tak zlepšil o 2,5 cm svůj vlastní, několik
dnů starý, světový rekord. Lepšího výkonu dosáhl
v historii této discipliny už jen Fin Pentii Nikula,
který skočil 5,10 m, ale tento jeho fantastický vý
kon nebude uznán za světový rekord, protože byl
dosažen v hale.
— V mezinárodní kopané došlo y posledních dvou
týdnech k několika zajímavým střetnutím.
Tak
vítězem 2. ročníku mezinárodní fotbalové soutěže
o tak zvaný Rappanův pohár se stalo mužstvo RH
Bratislavy, které ve finále V Pádové porazilo do
mácí team 1:0 (jedinou branku utkání vsítil krát
ce před koncem zápasu z pokutového kopu inter
nacionál Šerer), representační team Anglie pro
hrál na Wembley stadiónu v Londýně se Skotskem
nečekaně 1:2, mužstvo Walesu porazilo represen
tanty Severního Irska v Belfastu 4:1, mistři světa
Brazilci prohráli před odjezdem do Evropy s Ar
gentinou 2:3, a největší šanci postoupit opět do
závěrečného utkání Poháru evropských mistrů má
obhájce trofeje Benfica Lisabon, která dovedla
hrát v 1. semifinálovém utkání v Rotterdamu s
místním Feyenoordem 0:0 a doma je velkým fa
voritem.
— Ve dnech 11.-15. září se mělo v Praze konat mi
strovství světa ve vzpírání. Vzhledem k tomu, že
se — jak oznamuje čs. tisk — musí pracovníci čstělovýchovy věnovat přípravě na letní spartakiádu, odřeklo ČSR uspořádání této vrcholné světové
soutěže. Mistrovství se uskuteční v Teheránu nebo
ve Stockholmu.
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