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Chruščov a Kennedy pod tlakem kritiků

Návrat k tvrdé linii?
Poznámka "Držte si čepice, jedeme s kopce”, znamená v karbanickém
slovníku kruté časy pro zúčastněné ctitele "dvaatřiceti loupežníků”.
je to divný začátek politického komentáře. Avšak studená válka
Snad
často připomíná hazardní karetní hru. Jako v kartách, i v ní "hráči” bojují se střídavým štěstím, periody klidu, kdy se nikdo nezmůže na pořádnou hru, střídají se s dobou plnou durchů, vyložených betlů a červevených
srcovek.
jsme právě krátkým úsekem, v němž to všichni hráli "při zdi”.
Prošli
Kubánských "sto a sedm” připomnělo Chruščovovi a jeho partnerům v
Kremlu, že by to jednou mohlo špatně dopadnout, a Kennedyho vláda
se sama držela na kratší uzdě, aby neporušila vítaný klid.
Jako obyčejně se v té poslední zvonění svobo munistů, neutralistů a
době klamného klidu vy- dě jednoho malého stá prozápadních "pravičá
nořily naděje, že to ne tu. Komunistické jednot ků”, byla v rozkladu, a
ky Pathet Lao zaútočily mezinárodní komise (Ka
ní klid jen dočasný.
Poslední týdny však proti neutralistické armá nada, Polsko, Indie) při
bohatě naznačily, že to dě Bývalého spojence hlížela bezmocně.
Spekulovalo se, pou
klid dočasný byl, a že gen. Kong Le a všude do
žije-li Sovětský svaz své
bude dobře, přidržíme-li sáhly vytčených cílů.
Vládní slátanina ve ho vlivu a zastaví-li úsi všichni znovu čepice.
Vientianu, složená s ko- toky Pathet Lao. Nic se
Porušené příměří

nestalo. Spekulovalo se
tedy znovu, že už asi
Sověty ztratily v Sev.
Vietnamu svůj starý vliv
a že proto přes dobrou
vůli ani zasáhnout nemo
hou.
Přání bylo otcem myš
lenky. Sověty nehnuly
prstem. Naopak, přes
Harrimanovu návštěvu v
Moskvě, tvrdily dvojhlas
ně s Pekingem, že za to
všechno mohou proradní
Američani.
Práskání biče

Téměř současně s udá
lostmi v Laosu vzrostla,
silně komunistická akti
vita ve Vietnamu.
(Pokračování na str. 2)

Známky blížící se bou
Miliardové ztráty v zemědělství
ře byly patrny v Laosu,
Jižním Vietnamu, na Ku
se u konferenčního stoKdyby si někdo myslil, že nadtitulek tohoto článku je novinářské pře
lu a také uvnitř SSSR.
V Laosu začal "mum- hánění, ať si přečte projev Antonína Novotného z 21. března 1963. Pro
raj, který vypadá jako jev v Ostravě byl kvalifikovaným "presidentským projevem”, ve kterém
hlava Komunistické strany Československa pro
mluvila o stavu státu ve všech jeho odvětvích.
Peking?
Vyprodáno!
Zemědělství v tomto projevu (pronášeném v ty
Vypisujeme tímto zábavnou soutěž pro čtenáře picky hornickém kraji) zůstalo sice na okraji,
HD. něco jako oblíbenou honbu za pokladem- pro
slabomyslné. Tedy : komu se podaří zakoupit v ale ani v Ostravě se nemohl Novotný nezmínit
Austrálii 13. číslo letošního ročníku čínské Peking o katastrofální situaci v zásobování.
Review, bude bohatě obdarován hodnotnými cenaAntonín Novotný řekl ministrativním” základě
mi. Číslo o kterém budeme mluvit, jsme musili
vyšťárat v místní knihovně. Všude jinde, na zná- toto: "Ztráta loňského - kteréko-li číslo Země
mých místech, kde se prodává komunistický tisk, roku v zemědělské vý dělských novin tak svěd
vám prodavači potvrdí, že toto číslo je vyprodá
no. Je to hřejivý pocit: komunisté už zase cen robě činí více než jednu čí - velké hospodářské
miliardu
korun... Z celky byly tvořeny na
zurují komunistický tisk.
Zmíněné číslo Peking Review, vydávané stali- podzimu nám zůstalo
schůzích, na nichž hla
nisty, uveřejnilo na prvním místě polemickou výz nezoráno více než 130. sovali okresní a krajští
vu všem komunistickým stranám, které kritizovaly
postoj čínské strany v otázce mírového soužití. Čín 000 hektarů půdy a za- sekretáři, ale zřídka zeský úvodníkář si mohl tentokrát (číslo vyšlo 29. orávka chlévské mrvy mědělci.
března 1963) vzít týden volno. Hlavní část úvod byla provedena na ne
Zemědělcům byly slí
níku zabírají jména komunistických stran a jejich celých 60 procent, což beny veliké vymoženosti.
veličin, které se obuly do Rudé Číny. Hned úvod
objasňuje situaci: “Od listopadu 1962 kritizovalo jen zvyšuje rozsah prací Zatím se zdá. že zůsta
44 sesterských komunistických stran Komunistic a náročnost na organizá lo při slibech. Co více,
kou stranu Číny ...” Číňané zaznamenali tyto uráž tory a pracovníky v ze zdá se, že zemědělství
ky na cti : dogmatismus, levičáctví, dobrodružnictví, mědělských okresech..."
zůstalo tak přitažlivé ja
trockismus, nacionalismus, sektářství, rozkolnictví,
militarismus, pseudolevičáctví, pseudorevolucionář- Problematická vesnice ko peruánské cínové dostvi, válečné štvaní, útočnost, maření mírového
ly.
Československá vesni
soužití, diplomatické obstrukce, obhajoba válečné
Do měst!
ho štvaní za účelem šíření socialismu, vyvolávání ce byla vždy problémem
jaderné války. Dobrý voják by jistě řekl, že je pro komunistické hospo
Mladí lidé se chtějí
toho dost.
dostat do průmyslu, kde
V dalším už je jenom jedna perlička : na stra dářství.
ně první objasňuje zásadu svobody informací KS
I dnes jsou ojedinělé, je pracovní doba omeze
Číny tím, že prohlašuje : “Jelikož už tyto útoky i když patřičně maskova na a' kde je základní
byly uveřejněny na celém světě, jsme nuceni je
mzda jakž takž zaruče
zveřejnit pro naše čtenáře .. .” Na straně třetí táž né, hlasy, které napovína.
dají,
že
překotná
kolekstrana však říká : “Čínská komunistická strana :je
Komunističtí funkcio
marxistická. Když debatujeme se sesterskými stra tivizase
československé.
nami uveřejňujeme také jejich prohlášení...” Kam Vesnice způsobila, více náři v zemědělství se stá
se poděl marxismus Číňanů od listopadu 1962 do
škody než užitku. O hod vají okresními cary. Slu
března 1963? Ale to jen tak mimo.
čování funkcí v. druž
Hledačům “vyprodaného” čísla dáme zdarma tip : ně víc škody.
ať začnou honbu za pokladem na sekretariátu KS
Do zemědělské výroby stvech? Je to přípustné
Austrálie. Mezi útočníky na čest Rudé Číny totiž byla především zavedena a je to žádoucí - říkají
patří, podle Peking Review, i Lance Sharkey, ge
Zemědělské noviny z 16.
nerální tajemník KSA a její předseda R. Dixon. autorita vnější - byrokra
března 1963.
tická.
Zemědělská
druž

Oba napadli soudruha Mao v komunistické Tribu
ně, která také distribuuje Peking Review.
stva byla tvořena na "ad- (Pokračování na str. 2)

CO JIM LEŽÍ V ŽALUDKU

CO BY MĚL BÁSNÍK PSÁT
Pro male malý špás,
pro čisté trochu kouře,
tichým, těm píseň dát,
moudrým zas blesky bouře
a mladým krásné snění
bez mravopočestnění.. .
Kdyby to básníci znali,
jednou to zkusili, aniž si lhali,
že by to dovedli, kdyby jen směli
volně psát. ..
Co se dá dělat — je tu stát!
Překlad básně východoněmeckého básníka
P. Wiensea v měsíčníku Plamen, březen 1963.

OSKARY STÁTNÍKŮM
Mezinárodně - politická scéna je v určitém smys
lu jako utrápené plátno biografu, na němž byly
kdysi s vzácným sadismem předváděny výhradně
české filmy. Stejné tváře se opakovaly v nudném
koloběhu - jeden týden Nedošínská a Pištěk, dru
hý Pešek s Plachtou a třetí Karel Lamač s Věrou
Ferbasovou.
Jeviště mezinárodní politiky se tomu podobá do
té míry, že i tam se stále znovu objevuji staré
tváře. Neznamená to ovšem nutně, že by jejich
výkon odpovídal ve všech případech výkonům čes
kých filmových “tragédů”.
Diktátoři se udržují v hlavních rolích tím, že
své filmy osobně režírují. O demokratických “vy
trvalcích”, by se pak dalo říci, že jejich filmy se
“prodlužují pro velký úspěch”.
Dráha politické - jako filmové - hvězdy však
musí někde končit. Záleží pak výhradně na. vkusu
diváka, je-li její odchod vítán ulehčeným oddych
nutím nebo smutným povzdechem.
Karikaturisti ze všech konců světa budou litovat
odchodu vysušené svraštělé tváře, na níž se tak
dobře vyjímala okřídlená přílba “matky Germánie.”
Ostatní diváci budou asi na rozpacích, neboť
státnická kariéra dr. Adenauera nebyla jenom samý “Oskar”. Byly v ní také “Vdovičky spadlé s
nebe” a “Bílé jachty ve Splitu”.
Poslední herecké výkony obyčejně utkví v hla
vách diváků nejpevněji, ačkoliv přirozeně nijak ne
zaručují správný celkový obraz.
Adenauer posledních let jeví se jako člověk, je
hož odchodu nebude nikdo dvakrát litovat. Vypa
dal v té době svého soumraku jako postava, která
příliš přilnula k moci, která náhle ustrnula v myš
lenkovém vývinu a která pomohla de Gaulleovi
narušit Evropské hospodářské společenství.
Ti diváci však, kteří se ve vzpomínkách probou
rají clonou posledních let, uvidí úplně jiný obraz
kancléře Adenauera.
Na místě myšlenkové sterility uvidí myšlení re
voluční, na místě brzdy evropské jednoty jejího
stavitele, na místě “matky Germánie” průkopníka
odbourávání úzkého nacionalismu a přehnaného kul
tu státní nezávislosti.
. .
Dr. Adenauer si v prvních letech své vlády v
Bonnu vysloužil “Oskara”, na nějž by historie ne
měla zapomenout. Postavil Německo na cestu k de
mokracii, připoutal je pevně k západním mocnos
tem a pomohl položit základ k jednotné Evropě
budoucnosti.
Jeho odchod koncem letošního roku by měl tedy
vzbudit obojí, oddech úlevy nad tím, že snad konečně končí stagnace jeho posledních let, i pov
zdech lítosti, který vždycky provází odchod veli
kána, jímž dr. Adenauer nesporně byl.
Úplným protikladem vyschlé a svraštělé tváře
německého kancléře je kulatá, sedlácká tvář Nikity Chruščova.
Jeho role na plátně poválečných dějin světa by
la snad ještě větší než Adenauerova. Významem je
ji možno srovnávat jenom s rolí dnešních presi
dentů Spojených států.
V posledních týdnech se vynořily pověsti, že ta
ké Stalinův nástupce v Kremlu pomýšlí 'na odpo
činek. Co více, některé Chruščovovy výroky se zdá
ly tyto pověsti potvrzovat.
V hlavách státníků na obou stranách Železné
opony začaly hlodat mučivé pochybnosti.
Jestliže je Chruščov opravdu na odchodu, je to
odchod dobrovolný nebo nucený? Jestliže dobro
volný, znamená to úplný odchod z politiky nebo
jenom resignaci na funkci předsedy vlády či da
leko významnější pozici generálního sekretáře stra
ny? V druhém případě, kdo bude jeho nástupcem
(Pokračování na straně 2)
Published by Fr. Váňa,

8 Moorhouse St. Richmond E. 1,. Vic.
Printers:

Bussau & Co.,

6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.

-2-

HLAS

DOMOVA

NÁVRAT K TVRDÉ LINII ?
(Pokračování se str. 1.)
A aby bylo jasné, že
komunistický tlak není
omezen jenom na Asii,
začaly sovětské stíhačky
nad Berlínem obtěžovat
americké vrtulníky, a
Chruščov znovu zdůraz
nil, že nic nemůže být
vyřešeno bez dohody o
Berlíně.
V Moskvě začal k zvý
šení všeobecného veselí
májový cirkus s dr. Castrem, z něhož kremelští
pohlaváři a jejich tisk
pilně vyráběli karibského
Robina Hooda.
Do konferenčních sá
lů odzbrojovacích jedná
ní v Ženevě vkradl se
znovu duch V. Molotova. Sovětští delegáti ne
jen, že nikde neustoupi
li ani o krok, ale hrozili

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS

K.
Eb n e r
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.

(vchod z Wynyardu)

ještě odvolat své staré
"koncese”.
Brzdy zaskřípaly také
ve vyjednáváních o spo
lečném průzkumu vesmí
ru. Rusově přišli z niče
ho nic na to, že jim sou
kromé podnikání nesmi
do vesmíru ani páchnout,
jakoby se báli, aby jim
tam někdo nepodojil
Mléčnou dráhu.
To všechno se mísilo
s veselým práskáním bi
če, který v Moskvě zaháněl zpět do dvojstupu
Jevtušenka a jeho libe
rální druhy.
A aby vůbec nic ne
chybělo, uspořádal se i
obvyklý monstreproces se
západními podvratníky.
Důvody

Západní znalci srazili
hlavy dohromady a za
čala obvyklá pitva.
Výsledkem společného
bádání pak byly dva při
jatelné nálezy. Oba do
kazovaly, že Chruščov
jedná pod tlakem. Podle
jednoho jde o tlak z Pe
kingu, protože Chruščov
se musí nějak bránit pro-

Naše rovy
LEDA VY SÁM? ON SÁM!
Fiat Europa! Napsal mi známý českosloven
ský průmyslník - exulant: "Nevidím, nežli dva
tábory v dnešním světě: a. bezbožnou, nemrav
nou, zlodějskou a otrokářskou "lidovou demo
kracii”, která je protilidovou a opak demo
kracie, b. Demokracii západní, založenou na
Zákoně Božím a právech člověka. Třetího už
není nic v dohledu na světě (leda Vy sám?)”.
Celá tragedie našeho národa a dalších ná
rodů evropských je v těchto několika větách
a hlavně ve větě poslední: "Třetího už není
nic v dohledu..." Není-li nic třetího v dohledu, znamená to vybrat si mezi "demokracií
lidovou” a "Demokracií západní”, čili mezi
materialismem totalitním a liberálním, a není
čemu se divit, odmítá-li tolik lidí doma i v
exilu dávat přednost jednomu z materialismů
před druhým, a stojí nečinně stranou. Konec
konců každý, kdo není slepý a chce vidět,
vidí, ze tyto "dva” tábory spolupracují všude
a po každé, když "jednomu” z nich teče do
bot. (Anebo snad Amerika nezachránila rudé
imperium v době maďarského povstání, nebo
juje všemi prostředky proti antikomunistické
Katanze, nepodporovala alžírské komuno - nacionalisty v boji proti Francii, nepomáhá afric
kým lidožroutům v Angole a nehlasuje ve
Spojených národech stále proti antikomunistickým vládám Jihoafrické republiky, Rhodésie,
Portugalska a Španělska??? Nebyla to ona "De
mokracie západní”, která vyhnala evropské ko
lonisty z Indie, Indonésie, Indočíny, Nové Gui
neje, Maroka, Tuniska, Konga a Alžírska, kde
se pak dostali k moci komunisté a filokomunisté, které Moskva ozbrojila Leninskými hesly
a českými kulomety???) Jak si má člověk vy
brat mezi "dvěma tábory”, které ve skuteč
nosti tvoří táboř jeden?
Al Jablonský v Jeune - Europe, 4. ledna 1963.

ti obviněním, že se mu
před americkými kapita
listy třesou kolena.
Druhý se držel staré
teorie o stalinské klice,
která útočí na Chruščovovy posice a nedovolu
je mu plnou svobodu
rozhodování.
Na obou názorech bu
de asi něco pravdy, ač
koliv střídání tuhé linie
s umírněnou nepřišlo do
komunistické politiky s
Chruščovem.
N á s1e d ky
Bylo mnohokrát řeče
no, že cokoliv se stane
v Moskvě, vše má svou
odezvu ve Washingtonu,
a naopak.
Je to skutečnost, kte
rá nás nutí k předpově
di, že svět znovu čekají
rušné časy.
Je totiž pravděpodob
né, že na sebe nedá wa
shingtonská odezva dlou
ho čekat, a že odpovědí
na tuhou moskevskou li
nii bude tuhá linie Wa
shingtonu.
Kennedy, jako Chruš
čov, je pod tlakem, i
když je to tlak jiného
druhu. Namítají-li
Chruščovovi kritici v Pe
kingu a Moskvě, že ho
umírněná politika nikam

nedostala, totéž namíta
jí Kennedyho kritici ve
Washingtonu.
Senátor
Goldwatter,
guvernér Rockefeller a
bývalý Eisenhowerův zá
stupce Nixon byli hlav
ními mluvčími té americ
ké skupiny, která v po
slední době ostře kritisovala Kennedyho "umírněnost”, hlavně vůči
Castrově Kubě.
Přidejte k tomu sku
tečnost, že je americký
volič v otázce Kuby
zvláště citlivý, a že presidentské volby jsou je
nom rok vzdáleny, a co
dostanete? Situaci, v níž
demokratický politik mů
že těžko odolat společ
nému tlaku opozice a vo
liče.
Tuhá politika v Mosk
vě a tuhá politika ve
Washingtonu pak mohou
znamenat jenom jednu
věc - nové krize. V Ber
líně? Ve Vietnamu? V
Laosu? Na Kubě? Kdo
ví.
Celkem na tom ani
dvakrát nezáleží, pokud
se ovšem svět nerozšířili
na kousky jenom proto,
že Kennedy a Chruščov
museli
dokázat,
jaké
mají svaly.
- kw -

13.5.1963

OSKARY STÁTNÍKŮM
(Pokračování se strany 1)
a jaká bude jeho linie? Bude Chruščovův odchod
znamenat další “liberalizaci” nebo návrat ke stalinismu? Mnoho otázek a málo odpovědí.
Jestliže však Chruščov opravdu odejde z politického života, jaké budou pocity “diváků”, kteří
sledovali jeho kariéru se zatajeným dechem?
Rozpaky budou asi ještě větší než v případě
dr. Adenauera.,
Chruščov, ač daleko přijatelnější postava než je
ho předchůdce Stalin, byl pořád ještě vůdcem ne
přátelského tábora, který popírá všechno, v co věří
svobodomyslný člověk. Jeho akce dále udržovaly
svět v napětí, podkopávaly svobodné instituce de
mokratického světa a přiváděly lidstvo na samý
okraj jaderného zničení.
I on však možná jednou v historii obdrží svého
“Oskara”. Neboť byl to Chruščov, který zbořil sta
linský kult, odstranil nejhorší přehmaty staré sta
linské brutality, uznal, že člověk má právo na
,své malé materielní radosti a uvedl v chod libe
ralizační proces, který bude jednou znamenat ko
nec nejhorších aspektů komunismu, jak jej známe
dnes.
Jaka tedy bude reakce diváka na odchod jed
noho z nejvýznamnějších politických herců této
doby?
Ani lítost, ani radost. Snad jenom jiskra strachu,
aby se povzdech lítosti nedostavil vlivem nového
sovětského vedeni někdy v budoucnosti.
-kw-

ZE DNE NA DEN
29.4. Kubánský minister
ský předseda dr. Fidel
Castro přibyl do Moskvy,
kde se mu dostalo vřelé
ho přijetí.
— Čínská
komunistická
vláda obvinila Indy, že
zabíjeli čínské zajatce,
aby se nemohli vrátit do
mů a podat svědectví o
špatném zacházení.
— V Itálii se konaly vše
obecné volby, ve kterých
komunisté získali řadu no
vých mandátů. Křesťan-

Co jim leží v žaludku
(Pokračování se str. 1)
-Pokrok a osvěta v ze
mědělství? Zase Země
dělské noviny (19. břez
na 1963):
"Bývalo to tak po lé
ta : v družstevních ško
lách práce přednášky
různých referentů z okresu s navazující dis
kusí, film a slavnostní
závěr. Někde po absol
vování tříletého školení
dostávali
družstevníci
ještě ozdobný diplom,
který si mohli doma po
věsit na zeď.”
Kam za slávou
V zemědělství se tedy
mladý člověk nedožije
slávy ani (alespoň "so
cialistického”) úspěchu.
Celý problém je v kost
ce tento:
Snaží-li se "socialistic
ké země” zvýšit průmys
lovou výrobu, pak v prů
myslu jsou kariéry pro
mladé lidi. Snaží-li se
"socialistický systém” udržet zemědělskou výro
bu, shledá, že pracovní
ci v tomto odvětví stár
nou a vymírají.
Tento problém nebyl
zcela viditelný v prvních
letech
komunistického

Československa. Je vidi
telný a prominentní dnes.
Staří v zemědělství od
cházejí do penze, ale
není náhrady. Komunis
tická' vláda Českosloven
ska to ví. Jak jinak by
se tak zvaný presideht
odhodlal k tak drastické
mu kroku, jako byl ten,
jímž je umožněno "lido
vým orgánům” zadržet
určitý počet mladých li
dí pro zemědělství - pro
ti jejich vlastní vůli?
"Ať se s tím naši mla
dí lidé smíří,” navrhoval
Antonín
Novotný ve
svém proslulém projevu,
který se rovnal mariatereziánskému patentu.
Mladí lidé se s tím nik
dy nesmíří.
Nářky a výhrady

Československé země
dělství bylo vždycky sla
bým článkem v komunis
tickém řetězu. A od za
čátku byly na ně jenom
nářky.
Ale byly slyšeny také
výhrady. Někteří z "postalinských” národohos
podářů se netají tím, že
"stalinská” kolektivizace
byla dělána překotně, že
"duch socialistické ves-

nice” nepronikl do vrs
tev zemědělského lidu.
Novotného projev k
horníkům prozradil ješ
tě další kapitální selhání
"socialistického”
systé
mu.

V průmyslu lze. zakrý
vat "socialistická” fiaska
chytrým kejklováním. s
procenty, ale v zeměděl
ství je situace jiná.

Ať jsou procenta ja
kákoli, zemědělská pro
centa cítí každý v žalud
ku.
Těžko rozhodnout, ja
ká manka jsou v prů
myslu hrozivější.

sko-demokratická strana
je stále nejsilnější.
— V Anglii začali vyšet
řovat
nový
špionážní
skandál po zatčení ital
ského atomového vědce
Martelliho.
1. 5. President Nasser od
jel na návštěvu do Al
žírská.
— Indonésie oficielně pře
vzala Irian - Západní No
vou Guineu.
— Nový kanadský minis
terský předseda Pearson
odletěl do Londýna k po
radám s britskou vládou.
3.5. V alabamském Birminghamu
protestovali
černoši proti rasové se
gregaci v jižní části USA.
Přes 750 demonstrantů
bylo zatčeno.
5.5. Maršál Sokolovský
prozradil americkému spi
sovateli Ryanovi, že so
větská armáda našla v
Berlíně na konci války
Hitlerovu mrtvolu.
7. 5. Angličan G. M. Wynne a Rus O. Penkovský
jsou v Moskvě souzeni
pro špionáž ve prospěch
Británie.
— Američané s úspěchem
vystřelili družici Telstar
II, která bude sloužit k
usnadnění
komunikací
mezi Amerikou a ostatní
mi světadíly.
— V Birminghamu se ko
nají další demonstrace, a
počet zatčených černochů
dosáhl dva a půl tisíce.

Nejhrozivější a nejdů procento doslova leží
ležitější procenta jsou v každému občanu v ža
vm
zemědělství, kde každé ludku.

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

13.5. 1963

ČESKOSLOVENSKO

HLAS

DOMOVA

VE ZKRATCE

— V Argentině bylo zat — V italském městě Borčeno pro špionáž několik dighera skončil meziná
Čechoslováků. Jde o ře- rodní festival humoristic
ditele společnosti TAR Ji- kých filmů. Druhou cenu
řího Vítka. M. Holuba a na festivalu získal, film
A. Kobzu, kteří jsou za- čs. režiséra Karla Zemana
městnanci československé “Baron Prášil”.
ho vyslanectví. Byl vy- — V Západním Berlíně
dán zatykač na zástupce byl předveden západobervedoucího obchodního od- línskému publiku jiný čs.
dělení čs. vyslanectví Jin film “Klaun Ferdinand a
dřich Bulu. Čs. vláda raketa”. “Film si vyslou
ovšem protestovala. Její žil “nejvyšší uznání”.
protest předal argentin — V Podsednicích na Liské vládě čs. vyslanec ing. toměřicku je pískovna,
J. Pščolka.
kde se dobývají české gra
— V Československu byl náty. Od roku 1960 zde
odsouzen na 10 let žaláře těží granáty národní pod
československý občan ně- nik. Materiál pro klenot
mecké národnosti Josef níky zpracovává np. Gra
Schuster. Prováděl prý nát.
špionáž ve spojení s bý — Doklad letošní kruté
valým příslušníkem čs. zimy : podle rakouských
četnictva J. Sedlákem. zpráv dodal ostravský re
Špionáž prý začala tím, vír místo přislíbených 25
že Schuster navštívil svo tisíc tun měsíčně nece
jí sestru v Západním Ně lých 5 tisíc. V Rakousku
mecku, kde byl získán je největším odběratelem
Vereinigte Oesterreichicizí rozvědkou” pro špio-náž.
sche Stahlwerke v Linci.
Mezinárodní
důsledky: ne
— Z komuniké, vydaného
u příležitosti schůzky An jen ztráta devis pro za
tonína Novotného s vý hraniční obchod, ale i:
chodoněmeckým Walťe- “Uhelná a dopravní ka
rem Ulbrichtem vysvítá, lamita v ČSSR postihla i
že bývalý “generál” a obyvatelstvo Vídně, neboť
ještě bývalejší ředitel vídeňské plynárny ne
udržet slíbený pro
pražského rozhlasu Bohu mohly
mil Laštovička je znovu voz, protože uhelné vla
z ČSSR buď nepřijely
členem ústředního výbo ky
ru KSČ. Laštovička byl včas nebo slíbené dodáv
odstaven a vězněn v sou ky nesplnily”.
vislosti s procesem proti — Průběh IV. sjezdu Čes
koslovenského svazu mlá
Slánskému.
deže byl dosti trapný.
— Ze IV. sjezdu čs. novi Ozvaly se protestní hlasy
nářů jsou zatím po ruce proti sekatuře mladých li
jenom stručné zprávy. dí : “Co pořád na nás
Sjezd ovšem v závěrečné máte, když už i kytara
rezoluci zdůraznil, že je protistátní živel?” (ú"tisk, rozhlas a televize tok na trampování mlá
jsou každodenním bojov deže). Bývalý předseda
níkem za další rozvoj so Vedra nebyl zvolen. Ale
cialistické společnosti.”
na znamení “širší demo
— Osmdesátiny oslavil v kracie” byl nový předse
plném zdraví hudební da volen “na uzavřeném
skladatel, dirigent a pe zasedání sjezdu” - tj. za
dagog Jaroslav Křička.
zavřenými dveřmi. Stal

se jím Miroslav Zavadil.
— Konference Svazu slo
venských spisovatelů mě
la jeden zajímavý bod :
bývalý “buržoazní nacionalista a špión”, básník
Laco Novomeský, byl
znovu zvolen členem Sva
zu spisovatelů.
— Celoslovenská konfe
rence žen zvolila před
sedkyní ženu ministra J.
Ďuriše. Z rezolucí : ženy
se zavázaly ‘‘soustředit se
na zvyšování produktivi
ty práce, hospodárnosti a
jakosti výrobků.” Ženy
slíbily, že dají “všechny
své síly, nadšení a schop
nosti pro další rozvoj
vlasti”.
— V Praze zemřel ve vě
ku 65 let národní umělec
Jaroslav Průcha, člen či
nohry Národního divadla.
— V Praze se zastavil na
cestě z Moskvy místo
předseda
trůnní rady
Kambodže N. Tjulong s
hospodářskou delegací.
— Východočeské naklada
telství vydalo posmrtně
knihu vzpomínek Jiřího
Červeného, zakladatele a
historika proslulého protirakouského kabaretu
“Červená sedma” pod
názvem “Paměti z man
sardy”.
— Byla podepsána ob
chodní dohoda s Bulhar
skem. ČSSR vyveze hlav
ně zařízení pro parní a
vodní elektrárny, chemi
kálie, auta, koks, papír.
— Ústřední výbor KSČ
zaslal blahopřejný tele
gram prvnímu tajemníko
vi Komunistické strany
Uruguaje Arismendimu.
— Náměstek ministra za
hraničního obchodu ing.
J. Kohout vedl čs. obchod
ní delegaci do afrických
států Nigerie a Dahomeje.
Č/FEC

NOVOTNÝ ZNOVU PROTI
“ÚCHYLKAŘŮM V UMĚNÍ”

KRITIZUJ,
SOUDRUHU, ALE...

V projevu Antonína Novotného ke "kádrům” ostravského kraje (HD
9-63) dostali co proto také umělci a kulturní pracovníci. Antonín No
votný se postavil do pózy bojovníka za socialistické umění — jakoby umění kdy sneslo jakýkoli politický odznak a zůstalo uměním. Na rozdíl
od Karola Bacílka, který se považoval za povolaného pronášet přísné kri
tické soudy, mluvil Novotný všeobecněji, ale stejně zarputile. A na adre
su příliš hlasitých kritiků řekl také mnoho výhružných, byť i nepřiléhavých, slov.
"Plně souhlasíme se
Protistátní tance
Sladký život
soudruhem
ChruščoVe svém projevu se
Přiznejme mu však
vem,” pravil k všeobec
Novotný dostal ze stát alespoň toto : dovede
nému překvapení Novot
nických činů až na leh velmi jasně definovat i
ný, "že není možná v
kou můzu, a poskytl tak to, co se nemá, i to, co
ideologii jakákoli smíř
veřejnosti vzácný pohled je zakázáno:
livost, jakékoliv mírové
na hlavu státu, která
"Náš život je radost
soužití mezi socialistic
žvaní o tancovačkách a ný a v tomto duchu chce
kou ideologií a kapitalis
přitom to pokládá za po me také radostná literár
tickou ideologií.”
litický čin:
ní díla, chceme dobré
Vnikání kapitalismu
"Chceme, aby se mla divadlo, dobrý film, do
A pak už šlo jedno za dí lidé bavili, víme, že brou satiru a správnou
druhým : mýlí se, straš neradi tančí valčík, ta kritiku. To Budeme plné
ně se mýlí, přepočítají nec svých otců, že mají podporovat . . .
se atd. ti, kdo, počítají rádi moderní tance.
Ale kritizovat všech
s tím, že "mírové soužití
Prosím, ať si tancují, no. udělat z toho módu,
znamená otevření dveří ale nepřipustíme, aby se kritizovat socialistickou
pro vnikání kapitalistic tyto moderní tance zvrh společnost, tak to asi ne
ké ideologie do našeho ly na vulgarismus, aby připustíme.
tím vlastně byly pěsto
socialistického světa”.
My tu kritiku potře
"Úpadková kapitalis vány temné pudy ..."
bujeme jako sůl, jako
tická kultura” se musí Na muže, který se dostal denní jídlo, ale nikdo se
těšit značné přízni socia rozněcováním
temných nesmí dotknout naší ko
listických občanů, jak pudů stalinské epochy až munistické strany, její
sám Novotný dotvrzuje: na presidentský stolec, ho programu, našeho so
"Nepřipustíme, aby ta má soudruh Novotný cialistického zřízení. To
to úpadková kapitalistic dosti přísné mravní zá musí být a zůstat pro
ka kultura byla v naší sady.
každého svaté.”
tp
společnosti propagována,
my také nepřipustíme, MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
aby různými dvojsmysl
nými výrazy - televizí
počínaje a mnohdy di
vadlem konče - byl na
KNÍŽKA
padán těžce vybojovaný
socialistický řád.”

Technologický průšvih
Československá beletrie byla od nedávna obo
hacena o první ukázky původní vědecko - fan
tastické fikce - s bědnými výsledky. V časopise Host do domu si z ní (a ještě z jiných
věcí) udělal legraci Iša Popelka v kratičké
humoresce :
"Do hlášení Radě to pochopitelně nedáme,”
obrátil se Poměrně Vysoký Technik k Hlav
nímu Psychobiologovi. Pochopitelně, protože
průšvih takového kalibru jejich Laboratoř Pro
Rychlené Mimoškolní Vzdělání ještě nezažila.
Letošní prémie by byly v tahu. Neměli ovšem
ani tušení, proč se jim poslední série Rychle
ných Vzdělanců tak nepovedla. Technologii
dodrželi beze zbytku, všem chlapečkům byly
předepsané dva týdny, a přece nevyšli z Urychlovače Vzdělání a Růstu normální pětadvacátníci s inženýrským diplomem a bez ero
tických zkušeností. Tihle vypadali sešle, měli
vesměs býčí šíje a panděra, mluvili oplzle a
volali po pivu. Hlavní Psycho ovšem nemohl
chasníkům vyhovět, třebaže výroba piva za
nikla v Čechách a Bavorsku teprve před čtyř
mi stoletími, o šest set roků později než v
okolní Evropě.
Ale ani jejich psychokoordináty nestály za
nic, inteligence hluboko pod průměrem, všech
ny testy zbodali, i estetické. Při jednom posle
chu reprodukované historické hudby dokonce
jásali nad podivným kraválem, který byl u-
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ložen v archívu s vinětou "Slavnostní pocho
dy”. Nikdo z laboratoře nevěděl, že by se kdy
slavnostně pochodovalo, až jeden historik je
přesvědčil, že se tomu kdysi dařilo a že se
jedná o dechový orchestr z doby kolem Prv
ního Sputnika. Hlavní Psycho chtěl udělat
Rychlencům radost, a tak jim ty nástroje šel
ukázat do Muzea Téměř Středověké Kultury.
Byli nadšením bez sebe.

"Do hlášení Radě to pochopitelně nedáme,”
opakoval Poměrně Vysoký Technik, "ale co
s těmi chasníky? Věčně nemůžeme tutlat, že
se nám vylíhly karikatury. Ale vy mě nepo
sloucháte,” přerušil se rozmrzele. Hlavní Psy
cho lehce pokyvoval hlavou se záhadným úsmě
vem na rtech: "Stroj času...” — Poměrně
Vysoký nebyl v kondici, a tak mu to došlo
až za chvíli. Ale pak se věcně zeptal : "Pošle
me je do minulosti?”

"Samozřejmě, od historika přece víme, kte
ré době odpovídají jejich záliby. Pošleme je
pro jistotu o pár desítek let dozadu, a aby
jim to nepřišlo líto, dáme jim s sebou ty plechy
z Muzea.”
"Nebudou se tam cítit jako cizinci?” — "Ne
myslím. Spíš,” poznamenal Hlavní Psycho zji
hle, "spíš tam budou mít ty strejce docela
rádi. A nám zůstanou prémie.”
A tak vznikla Kmochova dechovka.

JE

KTERÁ

VÁM

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

PENÍZE

SVÉ

ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U

NATIONAL
SAVINGS

BANK
BANK

LIMITED
plně integrovaná odbočka
THE

NATIONAL

BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED
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HLAS DOMOVA
Gary Cooper a štěchovická rýžoviště zlata

ČESKOSLOVENSKO

ZBLÍZKA
O HOKEJOVÉM MISTROVSTVÍ
Tak už je všechno úplně jasné. Dokonalejší drama (než hokejové mistrovství světa - pr.) nikdo
nenarežíruje... Přestaly nás pálit oči, přestaly nás
pálit křivdy, přestali jsme pálit nadměrné kilo
watty. Biografy a schůze zaznamenaly opět vyšší
účast, děti už zase chodí včas na kutě, rodinný
život se vrátil opět do svých kolejí. Hokejové mist
rovství ve Stockholmu skončilo. Můžeme snad z
toho vyvodit nějaké poučení, jak tomu bývá zvy
kem? Pochybuji. Půvab sportu vidím v tom, že do
padne většinou jinak, než se čekalo. Hraje se dobře
nebo špatně. Nervy vydrží nebo selžou. A kdo se
dívá, ten také pozná, které mužstvo je lepší.
Navrhuji proto, abychom veřejným opovržením stí
hali ty, kteří opět u holičů a na podobných shro
maždištích zasvěceně tvrdí, že jsme to se sovět
skými hokejisty musili prohrát. Jako máme malo
měšťácké elementy v politice, tak máme malo
měšťácké konzumenty ve sportu. Pro tenhle druh
je příznačné, že ani netuší, jak hluboce urážejí
sportovce, kteří ze sebe chtějí vydat to nejlepší.
Fanda, který se nedovede smířit s prohrou, ovliv
ňuje psychologicky i náladu celého mužstva, kte
ré se pak bojí porážky jako čert svěcené vody.
Strach svazuje. Vzpomínáte si, co se dělo po ná
vratu našich hokejistů z Cortiny ď Ampezzo? Při
pomínám to proto, že nechybělo mnoho, a mohla
se situace opakovat... Kulturní tvorba, 21. 3.1963
Před několika týdny jsme žili ještě ve znamení
hokeje, totiž mistrovství světa ve Stockholmu, kte
ré nám přineslo velké zklamání. Hlavně prohra
se Sovětským svazem nás roztrpčila. Naše mužstvo
v tomto zápase podalo nejslabší výkon posledních
několika let a prohrálo 3:1. Hráli jsme prý tak
ticky. Díky televisi viděly tu taktiku milióny li
dí. Diskuse o tomto zápase se vede dodnes. Posled
ní den jsme porazili Švédy 3:2, a tím jsme je při
pravili o jistý titul mistra světa. Skončili jsme na
třetím místě, ale to už nikoho netěšilo.
Z dopisu z Československa

O JINÉM MISTROVSTVÍ
Dala by se napsat poučná studie o tom, co se všech
no o (revuálním divadélku -pr.) Semafor psalo
a říkalo, jak se měnily názóry a jaké kotrmelce
přitom činili různí kritikové. Nikomu nic nevyčí
tám, leda sám sobě, protože se pamatuji, s jakou
nedůvěrou jsem šel na první představení a jak - i
když jsem vlastně byl nadšen - přece jen jsem si
nechával v záloze opatrné : no, ještě uvidíme...
Dnes je všeobecně uznáváno, že je to divadlo minořádných kvalit, že našlo něco nového včetně no
vých diváků. A všichni víme, že se narodilo jako
nemanželské dítě, nikým nečekáno, nikým nelas
káno, a že jeho patron, kulturní odbor Praha 1,
vynakládal svého času zarputilé úsilí, aby toto
dítě odstranil z očí slušné veřejnosti někam do si
rotčince ...
. Měsíčník Plamen, březen 1963
Záznam pro budoucí historiky českého divadla:
Zuzaně, která není tentokrát pro nikoho doma (na
rážka na pokračování úspěšné inscenace Divadla
Semafor “Zuzana je zase sama doma” - pr.), tles
kalo v divadle Semaforu premiérové obecenstvo
pětadvacet minut čistého času po tom, kdy se her
ci naposled poděkovali. Museli přidávat písničky,
ale ty jsou odečteny. V sezóně 1962-1963 bylo ta
kové oživení v sále a spontánní dlouhotrvající po
tlesk zatím zaznamenán dvakrát. Po “Válce s mlo
ky” v Divadle československé armády (Vinohrad
ském - pr.) a teď v Semaforu. S tímto faktem se,
prosím, vyrovnejte sami za pomoci všech věd, kte
ré máte k dispozici. My jsme ti, kteří tleskali, a
chybí nám tedy nadhled nad věci a historický od
stup ... Potvrzuji, co jste četli v jiných referátech :
je to opravdu jen docela obyčejné pásmo textů a
písniček Suchého a Šlitra a výborného orchestru
Havlíka, inscenovaného Marešem. Všechny ani nej
sou úplně nové a nemají stejnou úroveň. Když se
nezpívá a nehraje, medituje si Zuzana Stivínová
na magnetofonovém pásku v různých polohách o
různých věcech, od Hamleta až po tu včelu. Upo
zorňuji 'jen znovu - pětadvacet minut tleskalo pre
miérové obecenstvo... Jistě jste se už dopídili, že
v naší době měl Semafor úspěch obecný. Nemohu
předbíhat vaše soudy, ale vážně varuji před zá
věrem, že to byl úspěch laciný. Nešlo o módu, šlo
zřejmě o něco hlubšího, co sdílelo až neuvěřitel
ně různých lidí nejrůznějších povah a funkcí. Bu
de dobře zkoumat emocionální náboj, opravdovost,
nenucenost, lyričnost, hravost i sentiment Semafo
ru, jeho citlivý smysl pro zdánlivé lidské malič
kosti a jeho mimořádnou- sdělnost. A u jeho obe
censtva touhu po kontaktu, to zní suše, spíše po
přátelském porozumění, po citovém rozpoložení, v
němž se volně rodí sny a nápady ...
Alena Urbanová v Kulturní tvorbě, 21. března 1963
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ROZRUCH S KOVBOJKOU
Přes deset let starý film "V pravé poledne” (High Noon) s nebožtí
kem Gary Cooperem plní už plné tři měsíce československé biografy. Je
to film, který v rouše kovbojky hlásá zásadu odpovědnosti jednotlivce
vůči kolektivu. Snad proto byl vybrán čs. filmovou komisí k promítání.
Ještě spíš proto, že čs. filmová pokladna se musí hojit "bezideovými”
filmy, aby unesla promítání těch ideových. Ať je to jak chce, je jisté,
že v Československu šerif Cooper způsobil víc rozruchu než nejnovější
rodokaps.
V Literárních novi
On: "Ale
kovbojky viděli kovbojku. Sotva
nách z 13. dubna 1963 jsou brak jako takové.” začali rozum brát, vy
Já: "Nic není dobré chovávali jsme je v Pio
se rozepsal Pavel Hanuš
na pistolnické téma s nebo špatné jako takové. nýru, četli jsme jim o
potahem na
výchovu Jestli něco je brak nebo Timurovi a jeho partě,
československé mládeže. ,ne, nezávisí na tématu, zkoušeli z Jiráska, a oni
Článek Pavla Hanuše ale na talentu, vkusu, jezdí dělat pistolníky na
Nezkazily je
je obhajoba "dobré” dobrém řemesle těch, co Sázavu.
kovbojky, ale klasikové.”
kovbojky. Je ovšem mno to dělají.”
On: "To je demago
ho, co není vyřčeno:
Zásadní věc
gie.”
"Viděl jsem šerifa
On: "Prosím, i kdyby
Já: "Nikoli, jenom lo
Coopera ve filmu "V třeba tenhle film nebyl
gické
myšlení na dvojí
pravé poledne”, první brak - tady jde o zá
úrovni.”
kovbojce promítané u
sadní věc. Léta jsme bo
On: "Kovbojky působí
nás po čtrnácti letech. jovali proti falešné ro
Dobrý film toho druhu mantice, proti trampin negativně na morální a
dává přesně to, co od gu, proti těm mladým, politickou výchovu mlá
filmů toho druhu chce kteří si v sobotu večer deže. To snad neupřeš?”
My kluci
me - a je nás zřejmě hrají u Sázavy na Di
dost, kteří něco takové voký západ. A tohle je
Já: "Chtěl bych jen
ho chceme.”
rána do naší výchovné podotknout, že např. my,
"V pravé poledne” je práce!”
celá hromada kluků ze
především něco víc než
Já: "Je hodně těch žižkovské ulice, jsme do
dobrá kovbojka. A je mladých, o kterých mlu 14 let nečetli skoro nic
dobře, že i Pavel Hanuš víš?”
jiného než sešitové kov
chce něco takového, pro
On: "Dost. Patnácti bojky - a přisámbůh, to
tože může psát pro Li letí, šestnáctiletí kluci...” byl opravdu brak. No,
terární noviny.
Já: "A není ti něco sem tam nějakou mayovZajímavější je Hanu nápadné? Poslední kov ku . . . Se studem se při
šův spor se "stalinským bojský film se u nás pro znám, že "Babičce” jsme
mládežníkem”, který sto mítal v roce 1949. To se cynicky vysmívali.”
jí za záznam:
těmhle klukům byl rok
On: "To byla jiná

Náhodou ne právě
hloupý
"Měl jsem kvůli to
muhle filmu spor s ne
už právě mladým a ná
hodou ne právě hlou
pým mládežnickým funk
cionářem. Projevil nad
touto "zradou kulturní
revoluce” ze strany dis
tribučních orgánů česko
slovenského filmu upřímné rozhořčení.”
Přestárlý "mládežník”
pravděpodobně v iděl
ideologická úskalí Cooperova filmu jasněji než
romantik Hanuš. Takto
se rozvíjel Hanušův dia
log s "mládežníkem”:
"Kovbojky jsou kýč a
kýč nemá místo v socia
listické společnosti.”,
Já: "Ano, mnohé kov
bojky . jsou kýč, právě
tak jako jím mohou být
filmy milostné nebo vá
lečné nebo veselohry ne
bo filmy o Brigádách
socialistické práce . . .”

ODBORNÉ OPRAVY
TELEVISNÍCH
PŘIJÍMAČŮ

Volejte : 58 - 5349
J. Schoenpflug
Melbourne - Ormond
Služba po celý týden

nebo dva. V životě ne- doba.”

Já: "Ano, nesrovnatel
ně horší pro zdravý růst
mladých lidí než dnes.”
On: "To bychom měli
mládeži cpát do ruky
kovbojky a zakazovat
Fučíkův odznak!”
Já: "Proč pořád čer
nobílé krajnosti?”
On: "Chtěl bys snad
popříti že právě vlivem
téhle "kultury” bují na
Západě zločinnost a vů
bec demoralizace mláde
že?”
Jednotvárná strava
Já: "S tou demoralizací, to nevím. Jinak,
na Západě je větší zlo
činnost mládeže než u
nás.
Ale to je proto
především dáno samot
nými společenskými pod
mínkami. Pokud snad v
tom hraje svou roli vliv
např. kovbojek, pak pro
to, že filmový trh je za
plaven tímto druhem
filmů nejrůznější a vět
šinou nižší úrovně, ony
se stávají jedinou du
chovní potravou mla
dých lidí. Jednotvárná
strava lidskému organis
mu škodí, dokonce i ta
kaloricky hodnotná. Mys
lím, to platí i pro dušev
ní organismus člověka.
Jde o vhodné a pestré
složení celku.”
(Pokračování na str. 7)

Z rozbouřené Jižní Ameriky

Výjimečné volby v Čile
Obecní volby v Čile, které se konaly v dubnu, vzbudily v kruzích po
litických komentátorů vlnu politického optimismu. Politický střed, zejména
křesťanští demokraté, získali přes 111% hlasů oproti volbám v roce 1961.
Krajní levice ztratila 3 procenta.

Nynější situace vypadá
takto: vládní koalice po
zůstává z konservativců,
liberálů a radikálů - a
je menšinová, protože zís
kala jen 45.37% hlasů.
FRAP, což je krajně le
vicová oposice, stmelená z
komunistů, socialistů, ná
rodních demokratů a avantgardistů, skončila s
28.37%. Jako opravdu no
vá a dynamická síla se
vynořili křesťanští demo
kraté, kteří dostali nejví
ce nových hlasů a dnes se
na obecném hlasování po
dílejí 22.05 procenty.
Čile je snad jediná ze
mě v jižní Americe, kte
rá má prakticky fungu
jící parlamentární sys
tém - lze jej přirovnat
k francouzskému.
Velmi živě se debatuje.
Kampaň byla více méně
slušná. Nejsou zde gene
rálové, kteří by zasaho
vali do politiky, jako je
tomu v Perú, Argentině
nebo Venezuele.
Politický život je klid
ný - alespoň dosud, pro
tože krajní levice doufá,
že se jí podaří v Čile
převzetí moci “legální ces-

tou” - po československém
vzoru.
Nejsou demonstrace. Na
druhé straně téměř denně
se dějí pokusy o vytvo
ření nových koalic. Kaž
dý myslí na presidentské
volby, které se budou ko
nat příští rok. V těch
posledních to nynější vlá
da vyhrála jen o 30.000
hlasů, V budoucích vol
bách to tedy budou po
litické dostihy.
Z demokratického hle
diska lze říci, že hlavní
problém je, zdali se po
daří vytvořit solidní střed,
kotvící na křesťanských
demokratech.
Kdyby nynější bloky
pokračovaly ve své nyněj
ší formě, existovalo by
nebezpečí, že konsolidova
ná levice by mohla získat
většinu.
Zdejší lidé jsou toho
názoru, že letos v dubnu
to byly “sousedské” vol
by, ve kterých lidé hla
sovali pro “souseda” a ne
pro politickou ideologii.
V celonárodních volbách
bude rozvrstvení hlasů
prý docela jiné.
Nejzajímavější rys čil-

ských voleb je prudký
vzestup hlasujících. I
když více než 20% voli
čů nehlasovalo, přírůstek
voličstva byl asi 713.000.
Lze očekávat, že v roce
1964 přibudou další hla
sy. A na jejich orientaci
bude záležet, kdo získá
vládní moc na dalších
šest let.
Nynější vláda má sví
zelnou pozici. Hlavní pro
blém je inflace - čilský
escudo klesl během roku
skorem o 250%. Státní
správa to cítí, mzdy jsou
zvyšovány úředními naří
zeními.
Zavádějí se “sociální
projekty” ve formě stát
ních staveb. Začíná se
horečně uskutečňovat něco, co by mělo připomí
nat zemědělskou reformu.
Celá řada politických , or
ganizací má “výchovné
programy” pro campesinos - venkovany.
Ale je těžko předpově
dět, jaký impakt toto vše
bude mít na prostého ob
čana, kterého krajní le
vice bude chtít získat hes
lem “Chléb ve svobodě".
P. B. , Santiago
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"Italská diskuse” sovětského spisovatele Viktora Někrasova

Rub a líc kulturního soužití
O politické ceně kulturního soužití se nedávno s konečnou platností musí vyplynout každému
rozhovořili přední představitelé Sovětského svazu, kteří "postavili” pro čtenáři : zatímco italští
blém zcela lapidárně : kultura je hezká věc a soužití taky, ale nesmí se spisovatelé vědí, co se
nic z toho přenášet do politiky. O praktikách kulturního soužití bylo vy děje v sovětské literatu
dáno nejedno smutné svědectví. Sovětská delegace přijede do svobodné ře, spisovatelé sovětští
země, uspořádá řadu projevů, utrousí řadu rádobyliberálních poznámek nevědí, co se ve světě
a odjede zpátky domů. Sovětský účel byl splněn, a nezáleží na tom, že děje.
Italští spisovatelé zřej
se o dojmech sovětského spisovatele, vědce nebo filmaře v Sovětském,
svazu nedozví nikdo nic. Naštěstí se teď zdá, že ani na Západě už ne mě zahnali sovětské ko
legy do úzkých : žádali
bere fráze o "kulturním soužití” nikdo zcela vážně.
Na druhé straně jsou však důkazy, že jakési neoficielní kulturní pouto na nich, aby jim polo
už navázáno bylo. Nedávno jsme mohli dosvědčit alespoň na českoslo žili účet z toho, jak se
venském příkladě existenci ovlivňujících myšlenek. V československých sovětská literatura vypo
kulturních publikacích se najednou objevovaly narážky na "nosorožce”, řádává se stalinskou mi
"hrochy” atp. , vždycky s tajnou nebo netajnou narážkou na vládnoucí nulostí.
Někrasov k tomu mů
třídní kulturníky. Zřídlo tohoto útoku je snadné najít : je to hra Rumuna Lonesca "Nosorožec”, která, pokud víme, nebyla nikdy v Česko že jenom poznamenat:
"Ujišťuji vás, že není
slovensku provedena. Neměli by tedy českoslovenští kulturní pracovníci,
alespoň oficielně, nic vědět o Ionescově protestu proti diktátu. A přece tak snadné mluvit o tom
a tím spíš psát. Vždyť
vědí.
V úryvku, přeloženém tu nejde o tragédii jed-Jsou však zřejmě i pří zřejmě v souvislosti s
pady, kdy z oficielní benátským filmovým fes v Kulturní tvorbě, popi noho, dvou, tří či třeba
suje Někrasov průběh i tisíce lidí, tady jde o
"kulturní koexistence” tivalem.
O účelu této cesty ne diskuse sovětských spi tragédii celonárodní . .
nakonec pojde něco dob
A jeho kolega Tvarmůže být pochyb : i z sovatelů se spisovateli
rého.
dovskij mohl jenom ko
otištěného v italskými.
O jednom takovém úryvku,
Italští spisovatelé zřej nej Šit zvědavost Italů
případu jsme se pře Kulturní tvorbě, je zřej
svědčili při čtení týdení mé, že sovětští spisova mě kritizovali sovětskou prohlášením:
"V literatuře, v umění,
ku "Kulturní tvorba”, telé vystupovali jako kul literaturu a filmy tak okde letos vyšel zajímavý turní klauni na řadě "dis tevřeně, že to rozzlobilo stejně jako v lásce se
sovětské netýkavky dá lhát jen dočasně úryvek z "cestovního zá kusních” večerů.
Přesto je Někrasovův ("Jsme velmi vděčni na dříve nebo později na
znamu” sovětského spi
sovatele Viktora Někra- příspěvek k poznání kul šim italským kolegům za dejde doba, kdy se řek
sova. Originál byl uve turního ovzduší za Že to, že se tak dobře orien ne celá pravda . . "
A tak se nedivíme ital
řejněn. v sovětském časo leznou oponou užitečný tují ve všem, co se týká
pisu Novyj mir v roce a zajímavý. Prozrazuje našeho vývoje, ale já skému spisovateli Pasopři nej menším míru kul osobně bych si netroufal linimu, který prohlásil
1962.
Viktor „Nekrasov byl turní isolace a obecné postupovat tak vůči ital (podle Někrasova), že
se skupinou sovětských zaopičnosti, panující v skému umění a literatu "u kulatého stolu se dá
s Rusy povídat, ale ne
spisovatelů a umělců na sovětském uměleckém ži ře.”)
Logický závěr, který diskutovat”. (Pokr. s. 6)
kulturním turné v Itálii, votě.

Má láska pod mostem
Josef

Hanzlík

Znám operetní balkónové scény.
Z filmů znám ložnice :
koňak a hudba tichá.
Znám z veršů lásku
v negližé z mořské pěny.
Viděl jsem rudý salónek
knížete Metternicha
A má milá čeká pod mostem.
Ta špína, dámy!
Zvědavě z vody vykoukla krysa.
Běžte si domů pro pár něžných vět.
A honem do peřin. Pěkně se k sobě lísat.
A kapku kolínské,
když není Chanel číslo pět.
Já líbám milou pod mostem.
Je zima. Tiskneme se k sobě.
Přes most jezdí auta.
A slepec jde : klep . .. klep ...
A my se milujeme, skrčeni jako v hrobě.
A potom sníme jablko a chléb.
Neboť je hladová ta láska pod mostem.

A možná přijde hlídač.
A budeme se hádat
A budeme mít vztek, že bychom zabili.
On bude řvát, že ty jsi kurva mladá,
a já že jsem jen flink, co tě má na chvíli.
Neboť je nepočestná ta láska pod mostem.
A tak sklopíme hlavy. Neuvěřil by nám,
že lásce může scházet razítko a byt.
A rozejdem se spát.
A každý někam jinam.
A budeme přemýšlet,
kam zítra s láskou jít.
Kde všude kvete ach
sladká pšenice lásky ...

Praha, březen 1963

vojenské kantýně. Přál bych si vidět, co by se sta
“Samozřejmě,” pravil muž v baru, “že my Ame
lo, kdyby byl opravdový nálet na New York. Vy ričané máme úplně jiný názor na ženy než vy.” —
čerpali už všechnu odvahu tím, že mávali na roz “O tom jsem už slyšel,” pravil zdvořile poručík
Nicholas Monsarrat
loučenou Pepíčkovi, když jel na vojnu, a co se týče Raikes, který tam už byl delší dobu než většina
“Potíž s těmihle Američany je,” řekl Vincent, novin, ty už vyčerpaly všechny hrdinské přívlast přítomných. “Jistě,” řekl ten druhý, který tam
málomluvný podporučík, který sloužil na korve- ky. Není to opravdu mocný národ. Je jich jen byl skoro tak dlouho, “my je stavíme na podstav
tách od roku 1939, “že neberou válku vážně. Ještě moc.”
ce a uctíváme.” — “To je chytré,” řekl Raikes,
“Potíž s nimi je,” pravil nadporučík Lockhart, “tak jsou nejlíp vidět nohy.” — “A pak jim obě
dnes - v roce 1944 - jsou v ní jen jednou nohou.
Jejich přídělový systém je pro legraci, a přitom “že je vlastně musíte mít rádi, i když víte, že tujeme bombóny a pugéty a vážíme si jich.” —
dělají kvůli tomu takový rámus : pořád ještě dosta byste to neměli dělat. Pamatujete se, jak to vy “Spolehlivý trik,” poznamenal Raikes. “A proto,’’
nete všechno k jídlu, máslo,/benzin - zvlášť když padalo v třicátých letech? Poučovali nás a pokři pravil muž, který ho neposlouchal, “je Amerika je
znáte prodavače nebo někoho ze zásobování nebo kovali na nás, jak máme vyřídit Musoliniho, Fran- diná země na světě, kde je žena pořád stoprocent
garážmistra. A pořád je to pro ně chytristika, když ca, Hitlera. Tři tisíce mil za Atlantikem to byla ně bezpečná. Naše americké dívky,” pokračoval se
urvou víc než svůj příděl. Onehdy byl na jednom bezpečná přednáška. Když vypukla válka, čekali zřejmým nadšením, “jsou čisté a mravné, bez kři
večírku chlap, který se nafukoval, že má ženu a přes dva roky, než do ní šli. Čekali, zatímco nás ti vé myšlenky - a tak je tomu zvlášť v Missouri,
čtyři děti a že mu zase odložili povolání na voj druzí dunkirkovali, rozbombardovali, a zatím co odkud já jsem. Americké domovy jsou posvátné,
nu. Nedává to smysl - všude jinde na světě, v jsme ztratili dva tisíce lodí a pánbůhví kolik lidí, americké matky jsou milovány křížemkrážem, a
Rusku, Anglii, v Německu - když má někdo žen,u zatím co jsme udělali bankrot, zatím co jsme jim je všeobecně známo, že americké ženy jsou nej
a děti, tak je to důvod, zač bojovat, ne, jak se předali skoro všechny naše zámořské investice, aby- ctnostnější na světě.” — “Bezva,” řekl Raikes.
ulejt. Znamená to, že jdete bránit něco zvláštní ,chom mohli koupit zbraně, zatím co jsme jim od “Říkal jste něco o nohách?” zeptal se muž doda
ho, osobního, je to nejlepší důvod jít se bránit. stoupili Bermudy a Antigtiu za padesát prašivých tečně. — “Ano,” připustil Raikes. — “Já jsem spíš
Ale když jsem tohle, řekl, mohl jsem zrovna tak torpédoborců, které jsou věčně v opravě. A pak na kozy,” pravil muž.
hrát na dudy. Oni nevidí válku jako zápas, nevidí se rozhodli jít do války. Z přesvědčení? Ne, k
“Miluji svého muže,” pravila, zvedajíc se na pře
ji jako něco, co se musí vyhrát. Pro ně je to pořád sákru. Šli do ní, protože je Japonci přepadli, a krásně modelované paži z polštáře, “ale tebe zbož
kvůli
ničemu
jinému.
Kdyby
nebylo
toho
útoku,
jenom taková obtíž, mrzutá náhoda, která pře
ňuji. Rozumíš?” — “Fajn,” řekl dělostřelec Allingrušila jejich Veliký Americký Plán - ale když jsi čekali bychom na ně dodnes - a Hitler taky.”
ham. — “Ale miláčku, rozumíš mi přece, ne? To
“Kdyby vypukla nějaká další válka,” pokračoval je strašně důležité!” -— “Úplně ti rozumím. Lež,
natolik chytrý, že se dovedeš válce vyhnout, mů
žeš ji přenechat tomu druhému, aby se uválčil a snivě, “nevšímal bych si jí nejmíň dva a půl ro kruci.”
přepracoval a nuzoval. Takhle se nemá vést vál ku, což je průměrná doba amerických neutralit.
“Bylo to na tancovačce,” vypravoval skromně po
ka ... Byli zatracení šťastní, že jsme my byli prv Ale mezitím bych posílal spoustu návodů, jak se
statečně bít, a možná, že bych zorganizoval spo ručík Raikes. “Vyšli jsme do zahrady a ona poví
ní na ráně.”
“Ty tomu nerozumíš,” řekl poručík Raikes. “Tře- lek pro zasílání dárkových balíčků oběma stra dá : Je mi to volný - a taky bylo.” — “To jsem
ba to není způsob, jak vést válku, ale je to způ nám - to by záleželo na tom, jak by se ke mně viděl, že ti to netrvalo dlouho,” řekl suše lodní
kdo hezky choval. Ale až tahle válka skončí, nej lékař Scott - Brown. — “Ona snad měla na bokov
sob, jak ji vyhrát.”
“Potíž s Američany je,” řekl lodní lékař Scott- lepší bude být Američanem - a nevyměnil bych ce nějaký startér či co. Žádná zdržovačka.” — “No,
Brown, “že berou válku moc vážně. Oni to vidí americký pas za všechno zlato ve Fort Knoxu. pokud to nenarušuje anglo-americké styky ...” —
všechno jako osobní tragedii : když tě odvedou, je Protože oni budou řídit náš svět, až my budeme “Ch,” zachrchlal Raikes, “to není nic proti tomu,
to tragedie, když tě zavřou do kasáren, je to mu na mizině a vyčerpáni. Oni to povedou - oni, ty co dělají oni u nás.”
“Zor!” zařval praporčík Bamard. “Čapku dolů!
čednictví, když tě pošlou za moře, je to hotová tvrdohlavé a rozmarné děti, které nevidí za nejyražda. Člověk má brát válku tak, jak je, a nemá bližší roh historie, oni, produkty tuctového šovi Spojař Blake k raportu!” — “Jaký přestupek?” —
“Přilepil kus žvýkací gumy na reflektor.” — “Hm.
si ji desetkrát nafouknout, aby si mohl vybrečet nismu ...”
“Pomalu,” řekl dělostřelec Allingham, “slova do ... Musíte udržovat přístroje v čistotě, spojaři, ať
oči. Noviny tomu samozřejmě napomáhají, teď,
jsme na moři nebo v přístavu. Jinak bude malér!
když už je Amerika ve válce: všechno je katas rvačky. Co znamenají?”
“Znamenají, že mám pořád ještě rád Američa Výstrahu!” — “Výstrahu, pane. Čapku! Čelem vzad!
trofa, všechno je největší vítězství od dob Bunker
Hillu, každý je hrdina, i když si jenom navleče ny, ale že mi ujela kazatelna. Dej si rum s kokou, Klus!” — “Žvýkačku, praporčíku? Jak odporné!”
— “Už jsme tu moc dlouho, pane.”
špinavé růžové triko a sekýruje hordu pinglů ve brácho!”

ANGLIČAN V NEW YORKU

-

6

-

HLAS

13.5. 1963

DOMOVA

KRPATOVO BLUES
Josef Škvorecký
(Pokračování)
vená světla na stožárech na Petříně, dole Vltava
No nic. Krpata to vzal z jiného konce. Rozhod plná lodiček a veslic, šumění stromů v zahrád
se, že si postaví rodinný domek z umělých hmot kách po stráni, reflexy zelené vody z bazénů za
svépomocí na Rajském vršku. Následkem toho se ploty vil, prostě romance jako ze špatného filmu.
Kdo to tady bydlí? zeptal se Krpata hlasem, v
celou plesovou sezónu dřel jako kůň, oběhal třeba
tři plesy za noc, dopoledne vypomáhal v rozhlase, kterém se mu třepotala závist.
Myslíš tady ve vile? řekl jsem. No, nějakej Berodpoledne chodil hrát s jednou kutálkou na funu
nát, hudební skladatel.
sy, večer blues v Adrii a po půlnoci zase ples.
A to — sám v celý vile? řekl Krpata.
Zkrátka, ušetřil sumu potřebnou na nákup těch
Jo, řekl jsem. Jenom já v tomhle pokoji, a jinak
umělých hmot a parcely a zažádal o povolení stav
by. Samozřejmě zase rovně a jasně, vůbec ho ne von.
A kolik má pokojů?
napadlo, že by se i na umělé hmoty mělo jít jaksi
Tři, řekl jsem. Má pracovnu, ponivač na ni má
jinak.
nárok, pak ložnicí a pak ještě jeden pokoj, ponivač
Ani protekci nesháněl, ani intervenci, nic.
konec konců ta vila je jeho. A je to skladatel.
Prostě si podal žádost.
Já ho neznám, přerušil mě Krpata.
A ještě k tomu ji poslal poštou.
Tvoje chyba, řekl jsem. Von za to nemůže, že
No prostě — Krpata.
To se ví, hladce mu ji vyřídili. To jest záporně. seš jenom jazzovej barbar.
Krpata zmlknul a rozhlížel se po fantastických
Myslel jsem, že ho raní mrtvice. Přišel večer na
Barrandov — to bylo jaro, bylo po plesové sezóně a formalistických vilách kolem, ryze konstruktivis
a hráli jsme na terasách — třás se po celém těle tického charakteru.
Polkl naprázdno.
a vypadal na nervový zhroucení. Zželelo se mi ho.
Potom velikým hlasem vykřikl : K ......
Byl to už jen stíneček starého Krpaty, co mi cpal
Květuše ho slušně napomenula.
do korpusu ty dámské nylonové kalhoty. Sed jsem
Klid a zhluboka dejchat, řekl jsem. Neřvi mi
si k němu, a všecko jsem to z něho vytáh. Když
jsme pak hráli Heartbreak Blues, rozbrečelo se pět tady, eště z toho budu mít průšvih a ty budeš
mít po rodinném domku z umělé hmoty.
ožralých štráfků a jedna docela střízlivá dáma.
Ale Krpata znovu zvolal : K . . . .! až se to od
Tak jsem to vzal do ruky já. Prostě — líčit vám
to teda nebudu — no, semhle támhle, že — bylo razilo o věž 'nového veslařského stadiónu dole na
řece.
to na nejlepší cestě.
Ty vole, řekl jsem mu. Co tady krákoráš? Buď
A zatímco jsme byli v očekávání, přišel mě jed
nou v pondělí večer, kdy jsme měli volný den, rád, že máš na cestě útulnej domek z umělý hmo
ty ve stylu tradic lidový český architektury, a vo
navštívit s manželkou na Rajský vršek.
Seděli jsme na terase, teplý, skoro letní večer, víc se nestarej, nebo si zas všechno potřitečkuješ.
Sám jsem netušil, že se to moje varování splní..
měsíc jako medová kapka, za kterou někdo roz
Mezitím
se ale přihodila ještě jedna věc. Toho
svítil baterku, na bleděmodré obloze Hradčany, čerpána, u kterého jsem to Krpatovi zafíroval ohled
ně domku z umělý hmoty za pět tisíc (ten pán,
ne ten domek), toho totiž zalígrovali. Různé věci
ČESKOSLOVENSKÝM MATKÁM
na něj praskly, na štěstí ne ta naše.
V DEN JEJICH SVÁTKU.
Krpata byl zas tam, kde byl předtím, a ještě k
Když nás stihne neštěstí a lidé se nám uhnou, tomu lehčí o pět táců.
jakoby se báli, že se jim také stane něco ne
Toho pána, toho lízli těsně po úplatku.
milého, když máme starosti, bolest těla i duše,
Když je smůla, tak je smůla.
ke komu se obracíme? Kdo nás nikdy neodmít
Takže domeček z umělé hmoty se rozplynul.
ne? Kdo zná lék na každou ránu a útěchu na
Krpata pochopitelně po tomhle debaklu začal
každou bolest, kdo nás vyslechne trpělivě, se mít dojem, že je v tom osud. Tak se dal trochu
zájmem, s porozuměním, s láskou? Kdo zná dá na chlast, což mělo jeden tragický následek, že
vat, aniž by něco chtěl neb na odměnu čekal? Květuše začala zas chodit s bubínkem.
Kdo umí všechnu vinu na sebe brát a věčně
V Adrii stoup výčep alkoholu o dvacet procent.
odpouštět křivdy stokrát spáchané? Kdo není To, jak Krpata hrál na klarinet blues, nešlo už
nikdy zaplacen za noci probdělé v úzkosti a ve střízlivém stavu poslouchat. Na nás to taky
strachu, za neúnavnou péči, za nekonečnou obě působilo, že jsme se odvázali jeden přes druhého.
tavost a za jedinečnou lásku? Byla, jest a bude
Nějaký americký turista nám nabíd angažmá
to vždy — co svět světem bude stát — jen
d
o
New Orleansu.
matka!
No fantazie.
Dnes vzdáváme hold všem maminkám — těm
A ten blbec Krpata mezitím, bez mého vědomí,
co už odešly i těm, co dnes ještě máme. Slaví
aniž co komu řek, začal zas znovu, na vlastní pěst.
me jejich svátek — nejslavnější svátek radostí
Tentokrát, jak potom vyšlo najevo, že ne rovně
a září protkaný, květy ozdobený! Můžeme se a jasně, se žádostma a s bodováním, ale podvod
jim kdy odvděčit? Asi nikdy. Snad jen když ně.
jejich lásku láskou budeme oplácet, vděčně
A naivně zrovna tak, jako když sháněl body a
jich vzpomínat a snažit se žít. jak ony žily: posílal žádosti.
pomocí a slovem potěšit tam, kde je třeba.
Pil jako duha, tvářičky mu nezdravě červena
Vzpomínáme na všechny dnes — hlavně na ly, prsty měl tenké a kostlivé a běhaly mu po kla
ty maminky doma, které rodinu drží pohroma rinetu jako klapky v elektrickém počítacím stroji.
dě a snaží se nahradit svojí laskavostí, láskou
Jednou večer se v Adrii rozbrečel esenbák, kte
a obětavostí to, o co děti komunistický režim rý tam měl dozor, aby se netancovaly páskovské
připravuje. Ten opravdový rodinný život, kte tance.
rý je stále více a více rozleptáván a je trnem
A pak Krpatu lízli.
v oku dnešnímu režimu v naší vlasti. Víme to
Blbec, přišel na byťák zrovna po nějakém prů
všichni, jakou sílu představuje krásná, spořádaná, švihu, který tam měli, takže si všichni dávali majnavzájem se milující rodina pro národ, který zla, a cpal referentovi pět tisícovek skoro před lid
chce svobodně žít.
mi do kapsy.
Komunistický fanatismus slaví matku jinak,
Ten ho přirozeně na místě odkryl.
— považuje ji za mezinárodní majetek, krade
Udělal si voko jako neúplatný úředník.
matku dětem a. dává jí stále více práce, aby
A Krpatu lízli.
ve jménu míru bylo vyrobeno více zbraní na
Když ho odváděli, vzpouzel se a dopustil se ješ
zabíjení jejich dětí. To svobodný svět nechce tě nějakých urážlivých výroků, dokonce prý přísluš
a to nechce žádná matka.
níka VB tělesně napadl.
My zde svobodně oslavujeme všechny mamin
Sedí, lépe řečeno, chodí makat, a jak říkám,
ky, přejeme jim štěstí, zdraví a dlouhá, dlou snad mu to na nějaký čas zachránilo život.
há léta — i Boží požehnání. A s básníkem Sva
Podle toho, jak v poslední době hřál blues, byl
toplukem Čechem přejeme
jasně před sebevraždou.
všem maminkám k svátku :
Co bude, až ho pustěj, to přirozeně nevím.
Za tu píseň, jež mě uspávala,
Ale to taky není moje věc, no ne? (Praha 1955)
za ty kyvy prosté kolíbky,
(Kulturní tvorba č. 9/1963)
za ten křížek, jímž mi žehnávala,
za ty tiché, vroucí polibky,
za ty dobré oči, plné lásky,
Paisley Home Furnishers
za mateřských ctností řídký zjev,
za líc ubledlou a v ní ty vrásky,
P t y. L t d.
přijmi matičko, můj chudý zpěv.
prodají krajanům se zvláštní slevou
NÁRODNÍ RADA ŽEN
nábytek, elektrické spotřebiče a vše pro dům
SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA
110 Miller´s Rd., North Altona, Vic.
Betka Papánková,
L. Drobílková-Dvořáčková,
telefon 66 6281, večer 57 6585
předsedkyně.
jednatelka.

Kulturní soužití
(Pokračování se str. 5)
Viktor Někrasov a je
ho společníci si také by
li své inferiority zcela
vědomi:
"Jednou jsem se do
stal do hovoru s mla
dým filmařem, který byl
loni na moskevském fes
tivalu. Když začal ho
vořit o filmu "Ostrov”,
který dostal první cenu,
uvedl jména dvou ja
ponských režisérů, Mizoguči a Kurosawa, o kte
rých jsem nic nevěděl.
Divil se poněkud, ale
když se dozvěděl, že jsem
neviděl žádný film Bergmanův ani Michelangela
Antonioniho, nevěřil
svým uším . . .”
A Někrasov dodává,
jak mu bylo trapné, když
musil přiznat, že v So
větském svazu nepromí
tají Chaplinovy filmy
ani
třeba
Fellíniho
Sladký život”. Nebo ji
né typické přiznání:
...Vzpomněl
jsem
si jak nám bylo trapně,
když se nás asi před šes
ti lety zeptal Alberto Moravia v Leningradě na

něco o Kafkovi. Mlaty
jsme se po sobě podí
vali a nemohli jsme od
povědět : tehdy jsme to
jméno ještě ani nezna
li ...”
Někrasov uzavírá: "U
nás se vydává mnoho
překladů ze zahraničnich literatur. Div ne ze
všech jazyků světa. A ve
velkých nákladech.
A
přesto se o mnoha výz
namných událostech za
hraničního literárního ži
vota bud' vůbec nedoz
víme, nebo v nejlepším
případě se o nich dozví
me s velkým zpožděním.”
Nevíme, jak často se
v sovětském tisku obje
vují taková nezastřená
přiznání. Ale je jisté, že
se objevují, a že roz
hodně musí mít vliv na
čtenáře.
Citovaný článek je
alespoň důkazem, že se
někdy teorie kulturního
soužití, tak jak je na
linkována
sovětskými
stratégy, může zvrhnout
v docela obyčejnou a
pramálo vítanou praxi.
jun

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Čs. obec legionářská v
exilu konala v Londýně
15. valnou hromadu, na
niž byl zvolen tento vý
bor: předseda plk. J. Lízálek. členové výboru: R.
Bebar. F. Divoký. V. Ho
lub. M. Kašpar. F. Kor
dula, P. Křižka, V. Levín,
A. Liška, dr. M. Lokay,
J. Lom, K. Michal, A.
Mokrý. L. Newman, J.
Mastný, revisoři, J. Bur
šík a V. Šauer, za od
bočku v Lemingtonu J.
Pokorný. G. Kay, Z. Krej
čí a B. Trčka, za Kanadu
Dufek. Mráček a Šoula
za Francii G. Kleinberg,
F. Monzer a F. Pospíšil,
za USA dr. L, Rozbořil,
dr. K. Koehler-Rausch a
plk. Pejša, za Austrálii J.
Novák a K. Šulák. Čest
ným členem byl zvolen
onemocnělý gen. Miros
lav.
— Profesor biologie na
universitě ve Vancouveru
dr. Vladimír Krajina byl
jmenován čestným spolu
pracovníkem botanického
musea v Honolulu.
— Společnost pro vědu a
umění ve Washingtonu uspořádala vzpomínku na
malíře Františka Kupku,
na níž měla projev dr.
Sokolová-Mládková, která
připravuje monografii o
tomto umělci.
— Bývalý majitel pražské
“Lucerny” a Barrandova
Miloš Havel otevřel v
Mnichově českou restau
raci “Zur Stadt Prag”.
— Kulturní revue Sklizeň
pořádala v Domě setkání
v Hamburku přednášku
A. Vlacha na téma “Prav
da o dobrém vojáku
Švejkovi”.
— Čs. orientalista prof.

Jan Rypka s chotí přijeli
na pozvání perského šacha do Teheranu. Prof.
Rypka bude přednášet
několik týdnů persky na
tamní universitě.
— V Providence v USA
se konala konference, kte
rá se zabývala pokrokem
vědeckých pracovních posu
t pů. Předsedal bývalý
posluchač Karlovy uni
versity v Praze dr. R. J.
Paulis. “O kontrole výroby mechanickými počí
tači” přednášel dr. Josef
Orlický, odborník firmy
IBM v oboru výrobního
plánování.
— Pavel Horecký z kni
hovny kongresu USA. vy
dal studii “Základní so
větská literatura”.
— Starostou
Severový
chodní župy Amerického
Sokola byl zvolen A. J.
Š u s t e r z Clevelandu,
místost. M. Martanovič a
R. Kasper, jednatelem K.
Z. Šerpan) pokladní Šerpanová, vzdělav. V. G.
Ptákova.
— Čs. národní sdružení v
Kanadě, vrcholná organisace tamních Čechů a Slo
váků, má 8 odboček: Mon
treal (160 členů), Toron
to (123), Winnipeg (108),
Batawa (105), Hamilton
(104), Ottawa (52), Kitchener a Quebec Citv.
Č/SVU/NH
POJIŠTĚNÍ
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:
Výměna názorů pokračuje
Kdyby četl známý humorista E. Bass v HD z 15.
4. 1963 rozhořčený “zpěv” nešťastného p. Zachara
z Oyster Bay, zastyděl by se, odplivl by si a bez
humoru by mu řekl : “Jdi z cesty! Myslel jsem
si o tobě více.”
S. Pokorný, Brisbane
Stížnost p. J. Vaňka, tč. Adelaide, dříve Brisba
ne, předtím Sydney, v HD č. 9. je psána typickým
slohem rutinéra — soudničkáře, čili vytřískat z mi
nimálních fakt maximální sympatii čtenáře. Před
válkou se častovali muži ve při vžitým, byť i li
terárně neznámým oslovením “ty vole”. Za okupace a po okupaci nahradil vola “kolaborant”, aby
byla urážka časová. V exilu se argumenty a oso
čení s oblibou přirovnávají ke komunistickému re
žimu. Je to jaksi dobové a vypadá to vlastenecky.
Pan Vaněk byl na valné hromadě Čs. klubu v Adelaidě, dostal slovo, vypovídal se — čili přesně podle
demokratického- pojetí svobody slova (tu dostal p.
Vaněk) a svobody rozhodnutí (ta zůstala klubu)
je vše v pořádku. Pan Vaněk, coby “kovaný” spolkař, by měl vědět, že si všude a každý spolek ve
svých stanovách vyhražuje právo odmítnout oso
bu, kterou uzná za nevhodnou k členství. Divím
se velice, že mě,l vůbec zálusk stát se členem spolku, proti kterému vedl po řadu let. jakési křižácké
tažení. Jeho akce mi připomíná Mistra zednářské
lóže, který jde ke svaté zpovědi.
Zachar, Oyster Bay
Provádíme

veškeré

práce

optické

přesně, rychle a za levné ceny
CITY:

6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1

Telefon 63-3256
H A MPTON :

53 Hampton St.
Hampton. S. 7

Telefon 98-5736

YOSEMlTE TOURIST HOUSE
znovu

otevřen

PODÁVÁME OBĚDY A SVAČINY
DOMÁCÍ KOLÁČE A ZÁKUSKY

Barbers Rd. , Kalorama, Vic.
K event. reservování jídel
volejte 75951 a žádejte Kalorama 98.
Manželé Pospíchalovi

PŘEDÁME RESTAURACI,
MALÝ SMÍŠENÝ OBCHOD A PENSION,
umístěný v krásných horách 95 mil od Melbour
ne (Freehold). Tržba £9.000 ročně. Též pošta
a benz. stanice. Vlastní elektřina. Plně dobře
vybavený pension pro 28 hostů. 10 ft. chladící
zařízení na nápoje, splachovací záchody, teplá
a studená voda, 7 garáží. Velká květinová a ze
lenin. zahrada. Kurníky na drůbež atd. Podnik
lze rozšířit. V místě nemá konkurenci. Zvlášť
vhodné pro rodinu s dosp. dětmi. O další in
formace volejte (Melb.) 37-4050.

S U T T O N S PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne

Telefon 60- 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

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

DOMOVA

-7-

VALNÁ HROMADA
Československé národní sdružení ve Viktorii srdeč
ně zve všechny členy a hosty na XIII. řádnou val
nou hromadu, která se koná v sobotu dne 18.
května 1963 v 19.30 hod. v místnostech Foresters
Hall, 168 - 170 Latrobe St., Melbourne. Na progra
mu je zahajovací proslov, zprávy funkcionářů, vol
ba nového výboru a stanovení programu do bu
doucna.
Nesejde-li se ve stanovenou dobu dostatečný po
čet členů, koná se valná hromada o hodinu pozdě
ji za každého počtu přítomných.
Výbor sdruženia týmto apeluje na svojich členov. aby sa valné hromady v plnom počte zúčast
nili a tak podpořili věci československej slobody
a dali výraz svojmu vlasteneckému a demokratic
kému presvedčeniu.
Za odstupující výbor
íng. R. Kaňovský, jednatel
Ján Viola, předseda

LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

ANTONÍNSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 9. června 1963

Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
Jídlo — Pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hraji se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Rozruch s kovbojkou
( Pokračování se str. 4 )
On: ''Úvahy příliš liberalistické ...”
Já: "Z hlediska dog
matismu vypadá všecko
ostatní hberalistické. Ja
kož i naopak.”
Po tom prý Hanušův
dogmatický odpůrce ode
šel. Hanuš jinak pouká
zal ve svém článku na
sterilnost
Českosloven
ského svazu mládeže, kte
rý umírá na nudu.
Autor připomíná šika
nování, kterému jsou vy
staveni mladí lidé, kteří
se "prohřešují“ proti ne
psaným zákonům : twistující párky jsou praný
řovány na "stěngazetách”, lidová jízdní kon
troluje trampům průkaz-

ky u vrátek nádraží tak
dlouho, dokud vlak ne
odjede atd.
Veliký cháh Al Kubát
dosud panuje. Ale ja
kož i naopak.
M. Zvára, USA

PODLE ZPRÁV austral
ských novin byl přijat v
Perthu za člena advokát
ní komory dr. Alexander
Lorin. Jmenovaný byl
právníkem na Slovensku.
V roce 1958 začal zde
znovu studovat práva- a
studium skončil za 3 ro
ky. Potom odejel na rok
do Rakouska, kde studo
val dále na vídeňské uni
versitě. Noviny se pozasta
vují především nad tím,
že je dr. Lorianovi 58
roků a že už je dědečkem.

ADA OF CALIFORNIA

41/43 Stewart Street,
Richmond, Victoria.

KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA — SOUTH COAST UNITED 3 :3 (2:2)

Ve Woonooně před 4.000 diváků ztratila Praha
první bod letošního .mistrovství. Začala velmi dobře
a za 24 minut vedla 2:0. Domácím se však podařilo z ojedinělých útoků do konce prvního polo
času vyrovnat. Po změně stran měl South Coast
neustále převahu a jen skvělý výkon brankáře Lor
da (i když pustil školáckou branku) a výborná hra
obrany a zálohy zachránila Prahu od zasloužené
porážky. Obránce Boud vyrazil dvakrát míč z
prázdné branky a nestárnoucí Hiron podal svůj nej
lepší výkon. Útok Prahy byl slabinou mužstva.
Jedině Blitz, který dal prvou branku a na další
dvě nahrál, uspokojil. Nejlepším hráčem domácícn
byl bývalý hráč Slavie Doherty.
Z.
KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA — GEORGE GROSS 1 : 0 (0:0)
Slavia překvapila dalším vítězstvím, které ji po
sunulo na druhé místo mistrovské tabulky. Zá
pas však nevejde do dějin klubu pro houževnatou
obranu zadních řad Slavie, která především vy
hrála zápas, tím méně pro výkon útoku, kterému
dosud chybí průraznost a hlavně střelba. Jedinou
branku zápasu vsítil hlavou McColgan po kopu
z rohu. Rozhodná a urputná hra před slavistickou
brankou vyvrcholila vyloučením útočníka domácích
Dalliho. Toto, spolu se šťastným gólem Slavie,
přivedlo maltézské příznivce do varu. Po odpískání zápasu vtrhlo asi 600 lidí na hřiště. Dva hráči
Slavie se spasili útěkem, zatím co další jakož i
někteří funkcionáři utrpěli zranění. “Bitva” má
dozvuky na fotbalové federaci a u soudu.
SLAVIA — WILHELMINA 0 : 2 (0:1)
Minulý zápas měl zřejmý vliv na výkon celého
mužstva Slavie, které hrálo velmi nejistě. Zvláště
celý útok — až na McColgana — podal výkon pod
průměrný. Pouze prvních 15 minut měla Slavia ví
ce ze hry. Nejlepším hráčem byl Sanchez.

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

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.

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.

SPORT V AUSTRÁLII

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. S & A. BANK

13.5.1963

HLAS DOMOVA
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Karla Šicha hledá pí. Kurimská, Miroslava Semeráda (zpráva), Jana Furku z Mostu na Ostravě a
Miroslava Motyku.
ZPRÁVY OSOBNÍ
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Rakouským fotbalistům se podařila odveta za podzimní porážku ve Vídni 0:6:

Československo - Rakousko 1:3 (0:0)
Po nedávné "hubené” pražské remise Čechoslováků s východoněmeckým teamem 1:1, která
znamenala vyřazení čs. fotbalistů z Poháru evropských národů, rozhodla se tzv. Ústřední sekce
čs. kopané v cele s trenérem R. Vytlačilem, že už k mezistátnímu utkání s Rakouskem vyšle do
Vídně omlazené mužstvo, jež by tvořilo kádr teamu, určeného pro mistrovství světa v r. 1966
v Anglii. A tak z mužstva ČSR, které hrálo v červnu minulého roku ve finále mistrovství světa
v Santiagu s Brazílií, představili se vyprodanému stadiónu v Prátru (76.000 diváků) pouze
čtyři hráči : obránce Novák, záložník Tichý, a útočníci Šerer s Kvašnákem. Representační team
v červeno-bílo-červených dresech podal jeden ze svých nejlepších výkonů posledních let a zá
sluhou hattricku centerforwarda Němce zvítězil nad mužstvem ČSR zcela zaslouženě 3:1.
Vítězství Rakušanů se dá nazvat triumfem taktiky, kondice, bojového nadšení a touhy po od
vetě. Naopak v narychlo postavených čs. řadách (tři dny před utkáním byla zastavena činnost
dvěma bratislavským hráčům Popluharovi a brankáři Šroifovi, i — podle posledních zpráv —
Kučerovi z pražské Dukly) to neklapalo. V prvním poločasu stačili ještě mladí hráči se silami,
takže i přes mírnou převahu domácího teamu udrželi bezbrankový stav, po změně stran však
už někteří z nich nevydrželi kondičně, byli pomalí, a o nějaké souhře nemohlo být ani řeči.
Toto přátelské utkání jasně ukázalo, že hráči jako Šroif, Pluskal, Masopust, Popluhar, Pos
píchal, Kučera a Jelínek nejsou tak snadno nahraditelní.
BULHARSKO — ČESKOSLOVENSKO 1:0 (1:0)

Ačkoli čs. representační mužstvo podalo v Sofii
před zraky 50.000 diváků daleko lepší výkon, než
před čtyřmi dny ve Vídni, odešlo poraženo stej
ným brankovým poměrem jako před pěti roky v
Ostravě, tedy tím nejtěsnějším rozdílem 0:1. Střel
cem jediného úspěchu Bulharska byl ve 28. minutě
1. poločasu Jakimov na levé spojce, který prošel
celou čs. obranou, vylákal i nezkušeného, ale jinak
dobře chytajícího brankáře Koubu, a vyhrál tak
domácímu mužstvu toto celkem vyrovnané utká
ní. Trenér Vytlačil postavil v Sofii opět Maso
pusta do zálohy a v útoku Pospíchala (který však
byl na počátku druhého poločasu pro zranění vy
střídán opět Štibranym), což se projevilo i ve hře
celého representačního teamu. ČSR vyslalo na
branku soupeře jen dvě nebezpečné střely, které
z kopaček Pospíchala a jeho nástupce Štibranyho
skončily jen na břevně a tyči bulharské svatyně.
Ani bulharští útočníci se však nevyznamenali, a
tak možno říci, že Bulhaři byli šťastnějším tea
mem, který -vyšel jako vítěz z boje dvou vyrov
naných celků.
V osmi anglických městech probíhal ve dnech
13. - 22. dubna 16. ročník mezinárodního fotbalového
turnaje UEFA, který je každoročně jakýmsi neo
ficiálním dorosteneckým mistrovstvím Evropy. Ví
tězi tohoto významného podniku fotbalových nadě
jí starého kontinentu se stali fotbaloví dorostenci
Anglie, kteří nedostali v pěti zápasech turnaje ani
jednu branku (dali jich 15) a ve finále porazili
representanty Severního Irska 4:0. Třetí bylo muž
stvo Skotska, které v rozhodujícím zápase pora
zilo Bulhary 1:0. — Čs. fotbaloví dorostenci měli
na turnaji velmi pěkný nástup, když porazili do
rostence Švédska 4:2, ale pak prohráli nejen se
Severním Irskem 0:1, ale i s Belgičany 0:2, a byli
vyřazeni.
REKORD

V

Největší šanci na zís
kání titulu nejlepšího
světového sportovce r.
1963 má bezpochyby 29letý čínský exulant Čuang
Kwang Yang, držitel stří
brné olympijské medaile
z Říma, který v současné
době studuje v Los Angeles. 184 cm vysoký Yang
překonal totiž na meziná
rodním
lehkoatletickém
meetingu v kalifornském
Walnutu dosavadní vě
tový rekord v “disciplině
disciplin”, v desetiboji,
jehož držitelem byl vý
konem 8.683 bodů olym
pijský vítěz Američan Rafer Johnson. Yang byl už
po devíti disciplinách za
světovým rekordem Johnsona, ale jelikož chtěl být
prvním atletem, který
překročil 9.000-vou hrani-

DESETIBOJI

ci, zúčastnil se — ač lehce
zraněn a k smrti unaven
— i poslední discipliny,
běhu na 1.500 m. V tom
to závodě proběhl namá
havou trať jen v slab
ším čase za 5:2,4 min. ,
kterým získal dalších 254
bodů, a tak jeho skvělé
výkony byly nakonec ohodnoceny senzačním poč
tem 9.121 bodů, což je o
438 bodů více než vý
kony Američana Johnsona 7. - 8. července 1960.
Yang dosáhl ve skoku o
tyči 4,83 m, do výšky 191
cm a do dálky skočil 7,16
m; oštěpem hodil 71,74
m, koulí vrhl 13,21 m,
diskem 40,99 m; v běhu
na 110 m překážek mu
stopli 14,0 vt., na 100 m
10,7 vt., na 400 m 47,7
vt a na 1.500 m 5:2,4

Manželé PRŮŠOVI ozna
mují zasnoubení svého
syna KARLA se slečnou
HILDOU MORAWOVOU
Melbourne, květen 1963

Malý oznamovatel

SPOLEHLIVOU HOSPO
DYNI hledáme pro mo

derní domácnost v Tooraku. 4 dospělí. Stálé mís
to, dobrý plat pro správ
nou osobu. Vlastní pokoj
s koupelnou. Pro těžkou
práci je výpomoc. - Část.
znalost angl. nebo něm
činy. Telefon (po 5.30 ve
čer) 20-5207.

STŘEDISKO
PÁNSKÉ MÓDY

164 Acland St., St. Kilda,

HLEDÁM slušný byt, 2 - Vic.
tel. 94 2250
3 pokoje, kuchyň a přísl.,
NOV
Á
PRODEJNA:
nezaříz. Nab. do HD na

zn. “Byt v Melbourne.”

Listárn a

Obchod č. 28,
Southern Cross Hotel
Bourke Street,
Melbourne - City

M. R. Calcutta: Díky za A. W. Perth: Díky za výlístek a adresy, — B. N. střižky. — B. S. DonvaDuesseldorf:
Díky za pub le: Díky za výstřižek. —
:: Fotbalová liga
::
likace. — V. J. Berwyn: V. T. Mayfield: Díky za
— V. W. Toronto:
V nejvyšší čs. fotbalové soutěži se odehrávají Díky za výstřižky. — F. adresu.
tech. důvodů jsme mu
dramatické boje, jaké nemají obdoby v dějinách N. Chicago 23: Díky za Z
HD
této soutěže. Vždyť mistrovské zápasy posledních výstřižky a adresu. — B. seli uveř. odložit.
dvou kol udělaly ještě větší zmatek v tabulce : do
VAYDLN-OVA LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
čela se dostala opět Ostrava a nejméně devět tea
mů si není jisto ještě záchranou.
v Armadale, Vic. je skutečně jedinečná. Všechno
teoretické i praktické vyučování je pod vedením
V 18. kole byla upřena největší pozornost k zkušeného rakouského profesionálního trenéra Fritze
Ostravě, kde domácí hostili fotbalisty Slovana Bra Halbwidla. Technika vyučování je stejná jako ta,
tislavy. Ostrava zvítězila 3:0 a získala tak dva vel která se používá na našich horských lyžařských
mi cenné body. — Její největší soupeř — Dukla střediscích. Základy lyžaření lze se nyní spolehlivě
Praha — zdolala mužstvo Plzně až po zlepšené naučit v naší škole a to za cenu, která je mnohře v 2. poločasu 3:0, Kladno, které trénuje Pepa hem nižší než v minulosti. Telefon: 50 7190.
Bican, zvítězilo sice doma, nad Bohemians 2:1, ale
nepřesvědčilo, pražská Slávie porazila v domácím
prostředí ZJŠ Brno v nervósním utkání 3:1, Sparťané nechali oba body v Prešově (1:2), RH Bra
tislava vyhrála šťastně nad Nitrou 1:0 a fotbalis — Nestárnoucí Jaroslav Drobný se probojoval na
té Hradce Králové stačili doma hrát s Jednotou mezinárodním mistrovství Itálie až do čtvrtfinále.
Trenčín jen 0:0.
V prvním a druhém kole porazil Australany J. FraUtkání 19.kola proběhla celkem podle očekávání. sera a Rocheho, ve třetím kolumbijského daviscuPřekvapilo snad jen vítězství Hradce Králové v pové hráče Alvareze. Překvapením bylo, že DrobPraze nad Bohemians 2:0 Zatímco Dukla Praha nv ve svém věku dokázal porazit Alvareze v pěti
prohrála v Trenčíně 0:1, zvítězili Ostravští doma setech 4:6, 2:6, 6:3, 6:3, 6:3.
nad Slávií 2:1 a dostali se tak znovu do čela ta — 32 letá finalistka Wimbledonu Věra Suková-Pužebulky. Sparta Praha v boji o záchranu získala oba jová, která zamýšlela už loni zakončit závodní čin
body vítězstvím nad Kladnem 3:1, stejným bran nost, bude zřejmě startovat i letos na všech vět
kovým poměrem porazil Slovan Bratislava mužstvo ších mezinárodních tenisových podnicích. Že nebu
Prešoya, Nitra deklasovala team ZJŠ Brna 5:0 a de hrát ani v letošní sezóně podřadnou roli, do
RH Bratislava uhrála v Plzni jen jeden bod re- kázala v uplynulém víkendu na mezinárodním
mistrovství Paříže na tvrdých kurtech, kde vyhrá
misou s domácími fotbalisty 0:0.
la dámskou dvouhru, když ve finále porazila Ame
ričanku Habichtovou 6:1 a 6:1, a spolu s Australankou Newmanovou vyhrála i čtyřhru.
SVĚTOVÉ REKORDY LEHKÝCH —
Mistrům světa v kopané Brazilcům se na jejich
turné v Evropě valně nedaří: při jejich
ATLETŮ USA
prvním startu prohráli v Lisabonu s Portugalskem
Kromě světového rekordu v desetiboji přinesl 0:1, v druhém utkání v Bruselu podlehli dokonce
lehkoatletický meeting ve Walnutu 2 další světové Belgičanům senzačním" výsledkem 1:5. Teprve ve
rekordy a řadu skvělých výkonů. Dvojnásobný třetím zápase svého evropského zájezdu zvítězili
olympijský vítěz v hodu diskem, Američan Al Oer- v Paříži nad Francií jen těsně, třemi brankami
ter, zlepšil ve Walnutu svůj vlastní světový re Peleho, 3:2.
kord o 18 cm, když posunul hranici na 62,62 m. — Volejbalistky pražské Slávie zvítězily sice v Mosk
Štafeta Arizonské university zaběhla zde pak 4x440 vě nad Dynamem Moskva 3:2, prohrály však do
yd za 3:4,5 min. , čímž byla o 1,1 vt. rychlejší než ma s tímto soupeřem 0:3, a byly tak vyřazeny v
repretsentační team USA. — Třetí světový rekord semifinále z Poháru evropských mistryň. — Lépe
byl překonán ve stejnou dobu ve Filadelfii, kde se už dařilo košíkářkám Slovana Orbis Praha, kte
ještě v minulém roce málo známý americký tyč- ré vyhrály první semifinálové střetnuti Poháru ev
kař Brian Sternberg jako první tyčkař světa zdo ropských mistryň nad MTK Budapešť 69:50 bo
lal pětimetrovou hranici na závodech pod širým dům, a mají tak velké šance na postup do závě
nebem, když skočil 5,004 m. Sternberg tak překo rečného utkání.
nal o 6 cm oficiélní světový rekord Fina Pentti
HLAS DOMOVA
Nikuly i oba nejlepší světové výkony svého kra
jana Johna Pennela, vytvořené na počátku letošní
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
sezóny. — Vítězem běhu na 100 m se stal ve WalAdresa: Hlas domova,
nutu Bob Hayes z Floridy, kterému časoměřiči stop
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
li 9,9 vt., a dalším dvěma Američanům : Carrovi
Telefon: 42 - 5980
a Gilbertovi rovných 10 vteřin. Hayesův čas byl PŘEDPLATNÉ: na rok £.2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
o 0,1 vt. lepší než je regulérní světový rekord Něm
ce Armina Haryho a Harryho Jeroma (Kanada), PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž předale jelikož vál silnější vítr, než dovolují pravidla, platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, S 5.- nebo
nebude tento jeho nejlepší světový výkon všech ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem.
dob uznán za světový rekord..

--Ve zkratce --

