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Nasser ztratil monopol na panarabství

Dvojí panarabství
Chceme-li tedy rozu
"IS revoluce zatřásly po krátkém období klidu Středním východem.
mět
.nynějšímu vývoji na
V Jemenu padl další přežitek feudálního středověku, v Iráku byl zlifaňdlnráa prokomunistický režim plukovníka Kasima a v Sýrii odstranil Středním východě, mu
mefevavv převrat vládu, která kdysi rozbila Spojenou arabskou republiku síme něco vědět o "Baať
histech” a jejich pro
gramu.
Pfieoaseně. že se hledalo vysvětlení. Tři revoluce na jedné hromadě tvo
jí mriotý vzorec, který vzbuzuje podezření, íie je mezi nimi nějaké spojení.
Jejich strana vznikla
KMatatnisté tentokrát nepřipadali v úvahu. Z kalkulace jé vyřadil jed- v době druhé světové
—fr pád prokomunisty Kasima, jednak skutečnost, že všechny tři revoluce války v Sýrii. Zaklada
xyjwdsdy jako krok dopředu, ne zpět.
1
telem a tvůrcem progra
S^wssže se jednalo o Střední východ, na řadu přišla zkouška další ša- mu je Michel Aflak, kte
"Hosny-. Přirozeným "podezřelým” byl egyptský diktátor Nasser, jehož me- rý vystudoval na paříž
Swlijr a osobní ambice jsou dobře známy.
ské Sorboně.
Konference e g y pe podrobí ' Nasserově a5 eatn šablona se však
Hrubý program strany
giázffiia vadná. Ant jed- ských, syrských a irác rabské jednotě, a že je
je shrnut v jejím hesle
arabského
ose »e zmíněných revolu kých zástupců v Kahýře sjednocení
"jednota,
socialismus,
ci < naežrwía importovány. a její závěrečné komu světa pod egyptským ve
svoboda”.
VSessžny tři byly domácí niké vzbudily v mnoha dením přede dveřmi.
lidech,- nás nevyjímaje,
'«y®BCyNikdo ovšem neví lé
B a a thismus
dojem, že se Nasserovi
řteewtoční zmatek
Místo toho se ukáza pe než uprchlík z komu
podařilo obě revoluce
lo, že nasserismus není nistického ' státu, že v
V Sýrů a Iráku byly dodatečně infiltrovat a jediným představitelem dnešní době mohou mít
wicadsixn dílem strany využít ke svým účelům. arabského nacionalismu, slova mnoho, někdy do
Baacík. =a jemenskou reNa okamžik se zdálo, ale že má vážného kon konce úplně protichůd
wbÍíbcě attěia. tatáž strana
že se Baathisté s ohle kurenta, v učení arabské ných, významů.
a&spni vfšv.
dem na "vyšší zájmy” politické strany Baath.
(Pokračování
na str. 2)
řSannzraost
egyptské
.Oběti čistky v předsednictvu Komunistické strany Československa :
■anxná&r
Jemenu na
tMMBL SiJbkxex rr;w~ ncmcní.
.Nasaerova intervence byJa. pcBtřsátsou saudské
Brzo po skončení obvyklých májových oslav vyrukovala Československá
■MeCTesey na sftaně mo
tisková kancelář s nápadně strohou úřední zprávou : první tajemník Ko
•
st ssrračntí neměla nic munistické strany Slovenska Karol Bacílek a tajemník ÚV KSČ Bruno
Koehler byli zbaveni funkcí ve straně.

bacílek a koehler

Birmíngham, USA - Praha, ČSSR
®í
fcfc® objevovaly se v čekoslovensku tistaňHHEit Mňfty na potíže, které mají komunisté
* “íaMBiBara^ obecného lidu s “hosty ze zaostalých
jsessE*'. kteří jezdi do Československa na studie a
sterášáké šikataá. Minulý týden přinesl americký
T&ae ipvri o větších výtržnostech v Praze, je_.jjS«dtait.
byii bratrští příslušníci “barevných”
rátwfiL TEtete- s Sstým zadostiučiněným srovnával
fcsnMsstaee jaroti -barevným studentům”, k. nimž
mšáw v Pnraeu s rasovými bouřemi na jihu Spojesýdfc ssžrL JeSežsí těžištěm je dnes město BirmingWlIIMMBL.
Je te Stance vité versa : zatímco v Birminghamu
detearáírwaty aasy černochů proti rasové diskriffihari prontesteráty houfce bělochů v pražských'
E&rárfe jmwtí ĎirisBŠíeí třídní. Průměrný Čechostorák taes všfi přednostní zacházení s černochy
a pržšncšsáky rájskýcir národů, a bouří se proti
ráe. JSará jjte t®. ještě další moment: čs. občan
se- a práci tawóá, že každý barevný student je
Bezbytmě fantasta z budoucí agent Moskvy. To
pátráš ještě vír anstřuje nevůli mezi obyvatelstvem
a •‘tacafcskýta^’ stsademy.
V pozadí dnešanáeh výstřelků proti zahraničním
studentům ovšem sto5 vědomi, že Československo

šlně dcpáácí hospodářsky na přeexponovanou “po
moc zaastařým zará”. Mýtí® bychom se však, kdy
bychom š zzstžraS. že při dnešních demonstracích
nelibostí chybí mumsent rasistický. Ve větší míře
se rasová azrmsosžta projevovala už dávno - ve vzta
hu k cikánům- kteří byli komunistickou propagan
dou znárodněni jako vzor tolerantní a pokrokové
‘'národnostní" politiky komunistické strany. Tento
problém je pociťován zvlášť silně v pohraničí a
ve velkých průmyslových střediscích, kam jsou ci
káni houfně posíláni na “bodování socialismu”.
KSČ může být hrda pouze na to. že vytvořila pro
blém, který předtím neexistoval.

Oba degradovaní pře
dáci patří k prvotní ko
munistické gardě. Koehler, na rozdíl od Bacílka,
se držel ustavičně v po
zadí v aparátu strany, za
tímco Bacílek zastával po
válce vysoké ■ úřady.
Minulost
degradovaných

V době procesu se
Slánským byl Bacílek šé
fem bezpečnostního apa
rátu. Od té doby byl
n e j v ě t š'í m
konku
rentem Viliama Široké
ho uvnitř Komunistické
strany Slovenska.
. Bruno Koehler zastu
poval původně v KSČ
zájmy německých komu
nistů. Jeho organizační
talent byl plně uznáván.
Patřil ke skupině ''me
zinárodních komunistů”
typu
André
Simona,
Fritze Gemindera a Ar
tura .. Londona.
V kariéře ve státním
aparátu byl silně handikapován tím, že se nikdy
nenaučil plynně česky.

Pád obou vedoucích
bolševiků starého raženi
je přirozeně nejnovější
kapitolou v dějinách čes
koslovenské destalinizace.
Jejich veřejná degra
dace je výsledkem práce
vyšetřovací komise, usta
vené Antonínem Novot
ným a jeho přívrženci v
ústředním výboru KSČ,
která měla zlikvidovat
křivdy a zločiny, napá
chané ve "stalinském ob
dobí”.
Novotného úloha

Byl to Antonín No
votný, který slíbil skon
čení prací této komise
ve zprávě, jíž zničil stra
nickou á občanskou exis
tenci Rudolfa Baráka.

Vyšetřovací komise ústředního výboru KSČ
byla . zřízena po roce
1956, a strana pověřila
jejím vedením tehdejší
ho ministra vnitra Ru
dolfa Baráka.
(Pokračování

na str. 2) 1

V československé škole se do nás snažili
vtloukat značně neobratný, byzantinský kult
uctívání Masarykovy postavy. Ale později, jak
člověk vyrůstá a dívá se na věci neosobněji,
zjistí, že ten člověk měl rysy hodné ctění —
vlastnosti, které do nás byly vtloukány od dět
ství. Masaryk' byl mnohostranný filosof a byl
jedním z prvních liberálních myslitelů, kteří
přesně odhadli povahu bolševické vlády v Rus
ku, ,,ačkoli, stejně jako jiní liberální státníci
té doby, se stavěl proti vojenskému zásahu do
ruských poměrů těsně po bolševické revoluci.
Abych to shrnul : jeho postava rozhodla o
mém intelektuálním vývoji, a pokud mohu zjis
tit, o vývoji mnohých mých současníků, je
jichž osud je podobný osudu mému.
František Knoepfelmacher

OBĚTNÍ BERANI
Když staří pohani provedli nějakou rošťárnu,
přemýšleli, jak by ■ si to u svých pohanských pánbíčkú “vyžehlili”. I přišli na to, že by nebyl špat
ný nápad, kdyby se to dalo zařídit tak, aby to za
ně odnesl někdo jiný.
Jejich účelu nejlépe vyhovovala němá tvář, kte
rá si nemohla u pohanských bůžků stěžovat, jak
ona k tomu přijde, aby jí někdo podřízl krk je
nom proto, že už předtím zakroutil krkem někomu
jinému.
Našli obětního berana.
Jen ti nejbarbarštější z nich snižovali se, bez
ohledu na protesty, k lidským obětem. Ještě dnes
nám naskakuj é husí kůže při pomyšlení na oltářní
kámen, zbrocený krví bílé dívky, neboť černá
pás tak nerozčilí.
Jaká úleva, že jsme se narodili v křesťanské civilisaci a ne v pohanském barbarství.
Nemáme již obětiště, na nichž umírají bílé dív
ky. Máme deníky Anny Frankové. Neobětujeme
už ani němé tváře, protože je to hospodářsky po
šetilé. Místo toho obětujeme svým způsobem a
podle potřeby celé rasy, třídy nebo národy.
Jsme civilisovaní, nebojíme se hliněných pánbíčků. Bojíme se však lidí. Proto obětujeme jim a je
jich hlouposti.
Doba obětních beranů nezašla, právě naopak.
Ale moderní obědování beranů je daleko oblud
nější než v minulosti.
Primitivní pohan věřil ve své hlouposti hlině
ným pánbíčkům. Moderní člověk .věří často věcem
ještě hloupějším.
“Moudrosti siónských mudrců” nejsou právě v
kurzu, protože Hitlerova, éra zatřásla svědomím,
když už ne mozky světa.'
Jsou však jiní obětní berani.
V komunistickém světě převzali prastarý úkol
skopové obětiny západní kapitalisti, po případě
šlechta či bývalí továrníci.
V Laosu např. jsou za komunistické porušení
příměří zodpovědní Američani, ačkoliv jejich vina,
je-li jaká, spočívá právě jenom v tom, že si nad
Laosem už dávno umyli ruce.
Maďarskou revoluci neprovedl lid, neboť lid je
vždycky s komunisty, ale šlechta a fabrikanti.
V Československu byla kapitalistická letadla kdy
si viněna ze shazování mandelinky bramborové, když
znárodněné zemáky odmítly vydat očekávanou úrodu.
Kdo je pitomější — primitivní člověk, který vě
řil ve vyřezanou modlu, nebo moderní člověk, kte
rý věří v bomby, plněné mandelinkou bramborovou?
Na Západě, je těch obětních beranů ještě více.
Ideálním materiálem jsou právě komunisti, kteří
jsou opravdu namočeni v tolika intrikách, že je
lze snadno vinit i z věcí, s nimiž nemají nic spo
lečného.
|
:
V Jihoafrické unii jsou obviňováni z toho, že se
tam černoši domáhají svých práv. V Alžírsku by
li činěni zodpovědnými za občanskou válku za samo
statnost.
K opravdu grotesknímu případu došlo nedávno
v Guatemale, kde byl antikomunistický president
odstraněn ve jménu antikomunismu především pro
to,, aby se k moci nedostal sociální reformátor. Ten
případ _ byl typický pro latinskou Ameriku, kde
je téměř každá vláda? jíž jde o sociálně spravedli
vější řád, odstraněna jako komunistická.
Nejpopulárnějším obětním beranem však zůstáva
jí Spojené státy. Za příklady nemusíme opustit
australské břehy. Za špatné počasí tu může ame
rická nukleární bomba, za spadlý -most americká
(Pokračování na straně 2)
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DVOJÍ PANARABSTVÍ
(Pokračování se str. 1)
Nasserismus a baathismus to dobře dokazují,
protože
také
Nasser
"znárodnil” heslo o jed
notě, socialismu a svo
bodě.
Svoboda od svobody

Každá jednotlivá část
toho hesla znamená ně
co jiného pro Nassera
a něco jiného pro Aflaka.
Nasserův koncept jed
noty odpovídá v mírněj
ší formě jednotě, kterou
pěstoval Adolf Hitler
ve své "nové Evropě”.
Aflakova představa jed
noty se kryje spíše s
dnešním jednotícím
proudem v Evropě, i
když je podložena arab
ským nacionalismem. Arabský stát může se po
dle něho vyvinout jenom
z dobrovolné účasti rov
nocenných partnerů.

arabského státu. Je to
sice svoboda od kolonia
lismu, pro jednotlivého
občana však také svobo
da od osobní svobody.
Aflakova svoboda na
proti tomu znamená svo
bodu osobní, politickou,
náboženskou,
svobodu
projevu, svobodu tisku,
zkrátka všechny její slož
ky.
Aflak je demokrat,
Nasser diktátor.
A v
rozdílu mezi Aflakem a
Nasserem leží celý roz
díl mezi baathismem a
nasserismem.
Dvojí panarabství

Jasné je tedy tolik, že
Nasser
ztratil vlivem
baathismu monopol na
panarabství. Není už je-

nom jeden arabský na
cionalismus, jsou dva.
Méně jasné už je, jak
se dvě tak zásadně roz
dílné postavy jako Aflak
a Nasser mohly vůbec
sejít a jak mohou vůbec
uvažovat o nějakém spo
lečném postupu.
Důležitou úlohu v tom
asi hraje celková úroveň
arabského světa. Čím pri
mitivnější dav, tím více
na něj působí velkohubost demagogického dik
tátora a tím. méně jej
ovlivňuje
inteligentní
myšlení a opravdové, ne
nafoukané ideály.
Aflak a jeho baathisti
musí počítat s primitiv
ním arabským davem,
který si žádá svého na-

pomádovaného hrdinu.
Aflakův postup proto
s odstupem doby nevy
padá jako opuštění ide
álů, jak jsme se domní
vali, ale jako nutná tak
tika, která má položit
vinu za rozbití nasserovského arabského státu
před egyptský práh.
Morálka, již možno
čerpat z arabského hle
dání jednoty, přesahuje
rámec Středního výcho
du.
Oba jednotící typy,
které tam nalézáme, vy
skytují se i jinde ve svě
tě. A jsou to až příliš
často
Nasserové, kteří
získávají sympatie a pod
poru ulice na úkor Aflaků.
-kw-

Bacilek a Koehler

(Pokračování se str. 1.) inscenaci
procesu
se
Slánským.
Komise pracovala po
Nasserův socialismus
Proces s Barákem
je "shora” diktovaný ra malu a diskrétně. Pozne
Proto musil být od
dikální socialismus mo náhlu se začínaly obje
difikovaného Marxe. A- vovat na svobodě býva straněn. Pamatujeme se,
flakův socialismus není lé stranické veličiny, kte za jakých okolností. Z
nic jiného než sociální ré zmizely v propadlišti ministerstva vnitra pře
reformismus, který nemá za slánštiny, a které pře šel do úřadu pro činnost
s ortodoxním socialis žily její vražedné aspek národních výborů, úřadu
dnes neexistujícího.
mem nic společného.
tyAni ne za šest měsíců
Při tomto vyšetřování
Rozdíl je však nejví
byl veřejně obviněn Noce patrný v Nasserovu však přišel jistě Barák,
votným na veřejném pro
a Aflakovu pojmu svo jakožto vedoucí komise,
jevu v Bratislavě z vebody. Nasserova svobo na materiál, který musil
lezrádných piklů.
da je svoboda jedné stra dokázat úlohu Antonína
Toto obvinění nebylo
ny, svoboda suverénního Novotného v přípravě a
nikdy vzneseno před sou
dem. Barák byl souzen Jediný krajanský kožešnický závod v Sydney
byť civilista - vojenským
soudem, a byl odsouzen
DE LUXE FURS PTY. LTD.
na 15 let žaláře pro demajitel H. Huenlich
fraudace z tajných fon
City House, 164 Pitt St. , Sydney
dů ministerstva vnitra.
Telefon MA 5041
Londýnský Economist
z 11. května napsal:
"Zprávy z Prahy nazna
čují, že lidé, kteří způ
sobili pád Slánského,
jsou znovu nuceni bo
OSUD JE TO,
jovat o moc ve straně,
aby ušli následkům své
CO NEZNALA JSEM DOSUD
stalinistické minulosti.”
Je to náhoda nebo osud, že jsem se dosud
Nevděk vládne
nesešla s mužem, s kterým bych chtěla dělit

Naše rovy

svůj celý život? Je mně 29 let, jsem 172 cm,
tmavovláska, štíhlá, z dobré rodiny českého
původu. Žiji ve Švýcarsku, mám dobré vzdě
lání, umím několik řečí, miluji hudbu, divadlo,
knihy a přírodu. Těším se ze všeho hezkého
a dobrého v životě. Přesto, že mám vedoucí
postavení a moje povolání mě těší, mám jed
no velké přání : poznat charakterního, upřím
ného a milého kamaráda pro život, s dobrou
existencí, který by toužil jako já založit har
monickou rodinu, vybudovanou na vzájemné
lásce a úctě. Máte-li veselou mysl, mnohostranný
a zdravý postoj k životu, jste-li sympatické
ho zjevu a vysoký, těším se na Váš podrobný
dopis s fotografií. Plná diskretnost je samo
zřejmá. Zprostředkování rodiči je možné. Na
bídku pošlete na značku "G 7576 Ch” na Publicitas AG, Chur, Schweiz.
Oznámka v Českém slově, Mnichov, 5. 5. 1963

Je to nejzřejmější v
případě Karola Bacílka.
Když odpravili Slánské
ho a většinu tehdejších
ministrů, povstal na za
sedání ÚV KSČ právě

Karol Bacílek, aby po
děkoval všem, kteří se
přičinili o "odhalení pro
tistátního centra”, v prvé
řadě Antonínu Novotné
mu.
Novotný se v oné zi
mě 1952-1953 vyšplhal z
poměrně
podřízeného
místa tajemníka KSČ v
Pražském kraji na místo
prvního tajemníka ústředního výboru KSČ,
na místo, které zastával
Rudolf Slánský.
O tom, že Novotný a
jeho klika jsou silně kri
tizováni i uvnitř strany,
svědčí výslovně Novot
ného přiznání, že "bez
významná menšina se
snažila zabránit procesu
s Rudolfem Barákem”.
Economist k tomu su
še poznamenává: "Člo
věk si může domýšlet,
že tato "bezvýznamná
menšina” nebyla asi tak
bezvýznamná”.
vm
Desinfekce balíčků

PACIFIC
FUMIGATING CO.
113. Sussex St.,

SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE

D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316
5 LET PO ZŘÍZENÍ “FILMOVÝCH CEN” udělil
Australský filmový institut poprvé “Velkou cenu".
Dostal ji film “Adam a Eva” čs. malíře a filmaře
Dušana Marka z Adelaide. Film je vysoce originelní. K jeho zhotovění bylo použito výstřižků, s ni
miž autor zvláštní technikou úspěšně manipuluje.

27.5.1963

OBĚTNÍ BERANI
(Pokračování se strany 1)
firma, která s ním neměla nic společného, za ne
zaměstnanost americká hospodářská dominace, za
mezinárodní napětí americká agrese.
Dojde to potom tak daleko, že pár universitních
zabedněnců z melbournské kolébky vzdělání honí
po ulicích americké námořníky, protože “bloody
Yanks” zavinili i to, co se ještě vůbec nestalo.
Jak se má člověk divit antiamerikanismu v Afri
ce a Asii, nachází-li jej v tak bohaté míře v zemi,
jejíž národní existence závisí jedině na dobré vů
li Američanů?
Příklady moderních obětních beranů jdou do ne
konečna. V Indonésii se právě ocitli na obětním
kameni čínští obchodníci, jejichž krámy byly dran
covány a vypalovány jenom proto, že dav novo
dobých primitivů odmítá uznat, že je za jejich
bídu zodpovědný především “tatíček president”, je
hož všichni zbožňují.
Člověk chce jíst, člověk se chce bavit, člověk
chce mít rád, ale člověk chce také nenávidět.
Nenávidět musí proto, aby mohl někomu kdy
koliv vyčíst všechny vlastní neúspěchy, nedostatky
a prohřešky.
Dovedný politický demagog pak dovede této
lidské vlastnosti dokonale využít a dostat dav tam,
kde ho právě potřebuje.
Kamenné oltáře obětišť jsou tedy červené krví
obětních beranů i v druhé polovině dvacátého sto
letí. Nemusilo by to být, kdyby svět nebyl plný
beranů jiného druhu.
-kwZLOBÍ 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

ZE DNE NA DEN
12. 5. Nový kanadský mi
nisterský předseda Pearson navštívil presidenta
Kennedyho a obnovil přá
telské styky mezi Kana
dou a USA.
— Na několika místech na
Jávě se srazila indonéská
policie s demonstranty.
13. 5. Sovětské minister
stvo zahraničních věcí ob
vinilo 5 britských a 5 amerických diplomatů ze
špionáže a vykázalo je ze
země.
— Argentinská vláda resignovala.
— Před
norimberským
soudem stojí tři bývalí
nacisté, obžalování ze zod
povědnosti za vraždy 2.400
židů na Ukrajině.
15.5. Americký
kosmo
naut Cooper obletěl zemi
22krát v družici typu
Faith - 7.
16.5. V Moskvě byl po
praven Oleg Penkovský,
který byl odsouzen pro
špionáž. Britský občan
Wynne byl odsouzen na 8
let.
— Čínský
komunistický
president Liu Šao-či se obrátil k vietminským ko
munistům o pomoc v ideo
logickém boji proti sovět
skému “revisionismu”.
— President de Gaulle je
na návštěvě v Řecku.
— V Delli se konaly, po
rady indických a pakistanských delegátů o bu
doucnosti Kašmíru. Dele
gace se nedohodly.
— Mezinárodní organizace
GATT zahájila v Ženevě
porady, jejichž účelem je
zjednodušit mezinárodní

obchodní styk a odstranit
celní překážky. Na konfe
renci je zastoupeno 70
států.
19.5. Britským
oddílům
se podařilo zlikvidovat
skupinu povstaleckých elitelů v Brunei.
— Sukarno byl jmenován
doživotním
presidentem
Indonésie.
21.5. V Turecku byl po
tlačen pokus o revoluci.
— V Addis Abébě byla
zahájena konference afric
kých států.
22.5. V Ottavé se sešli
ministři 15 členů organi
zace NATO k poradám o
budoucí politice v souvis
losti s jadernými zbraně
mi.
23.5. Čtyři Američané vy
lezli na Mount Everest ze
dvou různých stran.
— Sovětský svaz oznámil
Spojenjm národům, že
nehodlá platit svůj podíl
na finančních závazcích
organizace.

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 Stewart Street,
Richmond, Victoria.

27.5. 1963

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—

na dva roky žaláře do
movník hotelu Ještěd, je
hož nedbalostí vznikl v
hotelu požár, který způ
sobil miliónovou škodu.
— V Praze byl odsouzen,
na 10 let žaláře dvaceti
letý Pavel Švihlík, který
vyloupil skladiště Tuzexu
v Praze 7. Vyloupil zbo
ží v ceně 80.000 Kčs. Uloupil také autobus, plný
zavazadel turistů. Na svědomí má prý další vlou
pání.
— V padesáti osmi letech
Oslavy
zemřel v Praze Josef Tes
la, člen ústřední kontrol
ní komise KSČ a bývalý
ministr.
— Řádem práče byli vy
znamenáni zasloužilí her
ci Vladimír Šmeral a V.
Taub.
— V Praze zemřel náhle
Vladimír Kabelík, vedou
cí dramaturg českosloven
ského státního filmu.
— V obci Újezd u Přeštic
se dožila sta let A. Vildová, matka sedmi dětí.
Počet vnuků a pravnu
ků: 35.
— Státní židovské mu
1.
května
zeum v Praze odeslalo
se
do Israele výstavu, kte
korá ukazuje přehled o dě
jinách židovského obyva
naly
telstva v českých zemích
pražskéřehlídovti-vný,ŠD.bBj:"báuěcyčÚVKSČheslo
c”roehla-píDkLtvé.BtisbPraze
nznmuáůK—
Noýel-r9kěarjmenován
vtsépi.VčdbyvznNa
představením
dleAoíNýnevěsty
“P
karmáěZvydal
si,žČSRpřjobsahu:
islavě
vct-PohlNuCščrazendrákKb,uně
e,
psiž.m-ol
joltěvynařýúčekéhr—
Nszdpifšc-cárt.
bojvíůKla.gátJHekrAŠncelé
yslancem
ěémuýčiční
—
áodvzisLaltgáyneí184b-—
NSkunrodané
dšchspřůrotiazáél"Eew,ýbj-vkžněmdyúíSsapozchfáruétl.O-e.
enjižmd,byvsěozkpríýtů—
8-12ležaář.Obdi,pyznskéjorv ům.
žádné
tento
Bacílek.
triNovotného
byli
sedmiletky!
vojenská
republice.
nepřinesla
slavnostní
přijímali
vmír
Novotný
vzmetky,
Národním
A.
popředí
v zaručuje.
ČSSR
F.přehlídka
ovace
Ibarra.
Na
řeč
nic
rozkaz
to
prohláNobyl
vnoje
diod 10. století až po rok
oby1939.
vatelstvo a — V rámci květnových
spolupracovali
oslav byli vyznamenáni
vojenskými řády tito přís
lušníci armády: Řád rudé
s
hvězdy dostal plukovník
Němci
proti
P. Bobor, plukovník lé
kařské služby dr. G. SinSlovenskému
ger a generálmajor H.
národnímu Svitáček. Medaile za služ
bu vlasti dostali svobodpovstání.
ník J. Šobr, desátník Ivan
—
Bubek, M. Malík a rotV
mistr E. Pech. Vyzname
Mladé
nání za statečnost při za
Boleslavi
chraňování života dostal
zemvojín J. Slivka.
řel ve
věku
— Londýnská FCI uveřej
85
nila zprávu, že bylo bez
let
pečně zjištěno místo po
literární
bytu arcibiskupa J. Be
historik
rana. Pražský arcibiskup
prof.
je stále ve vazbě v klášte
dr.
ře v Nové Říši na jižní
Ferdinant
Moravě. Z Vatikánu se
Strehlásí, že vídeňský kardi
jček.
nál Kpenig bude moci
—
brzo navštívit dr. Bera
na. Kdyby se dr. Beran
V
rozhodl opustit ČSSR, byl
Liberci
byl
by pravděpodobně jmeno
ván ředitelem římského
odsouzen “Nepomucena”.
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—75. narozenin se dožil
profesor Karlovy univer
sity, znalec slovanských
jazyků dr. Frank Wollman.
— Profesor Ladislav Křeský z Ondřejovské obser
vatoře učinil významný
objev, který umožní před
vídat příchod pronikavé
ho kosmického záření ze
slunce na zemi. Jde o
bližší určení erupcí, z
nichž jsou vymršťována
oblaka kosmického záření.
Objev dr. Křeského bu
de mít praktický význam
pro kosmonauty.
— Ve Zbudzi na Košicku
se buduje nový důl na
těžbu soli.
— V roce 1967 máji začít
práce na trasách podzem
ní dopravy. Jedna pove
de ze Špejcharu na. Vi
nohrady, druhá z Moráně
na Florenc. O rok dříve
se mají začít stavět pod
chody pro pěší uprostřed
Václavského náměstí, Na
Můstku a u Prašné brá
ny. Tzv. městský diametr
uzavře malostranský tu
nel. V roce 1967 má být
také dostaven nuselský
most a dokončena prví
etapa uzlu u Muzea a
přemostění nádraží Praha
-Střed (Masarykova ná
draží).
— V ČSSR bylo postave
no piano s třemi řadami
klávesnic. Piáno je prý
výhodnější pro učení hry
a rychlejší pro virtuosy.
— K šesti letům žaláře
byl odsouzen nákupčí ob
chodu se starými předmě
ty “Bazár” na Smíchově.
Jan Klíč prý nakupoval
od zahraničních turistů
různé zboží, které pak
prostřednictvím svého pří
tele draho kupoval pro
“Bazár”. Bylo prý u ně
ho nalezeno za 130.000
Kčs zlata a zboží za 150.
000 Kčs.
Nevysvětleno
zůstalo, jaké “starožitnos
ti” mohl Klíč nakupovat
od zahraničních turistů.
— Od 1. května tr. je v
činnosti
“radioreléová
trasa televisní magistrály
Moskva-Praha”.
— Velitelem Vojenského
historického muzea se stal
generálmajor J. Kučera.
— Nové divadlo v Čes
kých Budějovicích, D 11 i,
zahájilo činnost provede
ním Hrubínovy “Roman
ce pro křídlovku”.
Č/ČS/FEP

O náboru "mladé krve” do Komunistické strany Československa

S mládím se musí opatrně
Vnitrostranický časopis KSČ "Život strany” z března letošního roku
se zabývá naléhavým problémem komunistické strany : jak omladit stra
nické kádry, aby se zvýšila "dělnost” a aby přitom neutrpěla stranická
morálka. Úvahy "Života strany” byť i jenom v hlavních obrysech uka
zují generační problém první třídy :

"Na základě usnesení
XII. sjezdu KSČ stano
vilo předsednictvo ústředního výboru další
postup v řízení růstu
sociálního a věkového
složení členstva KSČ”.
Zásady jsou jednodu
ché, ale jejich splnění
už zřejmě tak jednodu
ché není:
Jednoduché zásady
"V usnesení předsed
nictva se znovu vyjadřu
je skutečnost, že i v dal
ším rozvoji naší socia
listické společnosti bude
mít dělnická třída vedou
cí úlohu.
Vyplývá to z postave
ní dělnické třídy ve vý
robě i ve společnosti.
Dělnická třída je nej
lépe organizovanou silou
společnosti, je úzce spja
ta s nejprogresivnějšími
formami výroby . . .”
Potud teorie. Pokud
jde o praxi, jsou směr
nice sice stejně dogma
tické, ale už ne tak se
bejisté:
"Postavení
dělnické
třidy ve společnosti se
musí promítnout v so
ciálním složení strany.
Stranické organizace bu
dou dbát o to, aby do

Otázka zkušeností

Chtěli bychom vědět
toto: jak může Komunis
tická strana Českosloven
ska spoléhat na "sou
druhy z odborů”, kteří
byli vlastně první, kteří
začali pěstovat titoistickou politiku v praxi?
Komunistický tisk se
opatrně vyhnul výtce titoismu, ale odedávna na
padal československé od
boráře pro "líbivou po
litiku", pro "změkčování
norem” a "přesčasové

přestupky”.
Jak se asi bude moci
spolehnout KSČ na mla
dé příslušníky Českoslo
venského svazu mládeže,
o kterém píší houfně no
viny, že je to "stagnu
jící organizace”, organi
zace
"formalistická”,
"nudná”,
"sucharská”,
abychom si připamatovali jenom několik frází,
napsaných na adresu
Svazu mládeže.
Jak se bude KSČ opírat o členy samosprá
vy, jíž strana především
vytkla
"lokálpatriotismus” a "velikášství”,
kdýkoli byla postavena
otázka: zisk strany nebo
zisk občanstva?
"Život strany”, zcela
nezávisle na skutečném
životě, ujišťuje:”
"Při výběru mladých
sil do strany z řad děl
níků budou okresní vý
bory a základní organi
zace vycházet z toho, do
jaké míry je v rozho
dujících odvětvích ná
rodního hospodářství . . .
třeba prohloubit vliv
strany ...”
Je to velký závazek,
ale myslíme, že se nepo
daří jej splnit.

Snahy o převýchovu národa stále selhávají

POTÍŽE

VE

ŠKOLE

V rámci "boje proti kultu osobnosti” lezou na světlo pravdy sice dávno
poznané, ale dlouho zapírané. Z ovzduší československé školy přinesl ně
kolik dokladů o "nadšení a touze po vzdělání” pracovník katedry marxleninismu v Brně Jiří Loukotka.
Vzdychl si v Učitel kdy se mezi vnímavou du
“Někteří dokonce po
ských novinách : “Neza ši a citlivé srdce mladé střehli, jak je přes některé
krývejme si, že mezi Ú- ho člověka a socialistic výhrady
výhodné, or
norem a dneškem neleží kou skutečnost stavěla ganizovat místo výchovy
jen období, kdy se po často vysoká bariéra z v pravém slova smyslu
dařilo vybudovat v pod plodin kultu
osobnos různé akce, že se stali
statě socialistickou ško ti . ..”
přímo mistry formalismu
lu ... , ale také období.
Co má na mysli tímto a stavění Potěmkinových
eufemismem, vysvětluje vesnic - tím spíše, že to
autor článku o kousek dál: bylo nezřídka i oceňová
no, zatímco učitel, který
“Nezapomínejme, že ne
konal poctivou mravenčí
ní koneckonců tak dlou
výchovnou práci,
se
ho za námi doba, kdy i
skromně
krčil
ve
stínu
je neomylně šíp, vystřelený na státní zeměděl
odpovědní pracovníci a
slávy takového podnika
ské orgány, které jen nerady povolují nějakou
funkcionáři hodnotili vý
iniciativu v rámci státního hospodářského plánu.
sledky práce ve škole vého kolegy ..
Úkoly instruktorů výrobních správ líčí Zeměděl
Výsledky této výchovy
podle počtu různých pla
ské noviny takto :
kátů a hesel, podle vý shrnuje Jiří Loukotka
“Důležité především je, aby byli odbornými
sledků sběru odpadových vzácně spravedlivě:
pracovníky, aby ani okres, ani družstvo z nich
“T a k o v ý formalismus
surovin a spoření a růz
nedělaly poslíčky a shromažďovatele zpráv, ale
ných jiných papírově vy- pochopitelně nezůstal ne
skutečné výrobní poradce... Lze předvídat, že
kazatelných akcí bez o- prohlédnut kritickým onapř. okresní středisko zemědělských investic,
hledu na jejich skutečný kem žáka, učně, poslu
veterinární služba, agrolaboratorní služba a niž
chače.
výchovný efekt..
ší stupeň kontroly užitkovosti budou řízeny oJiří Loukotka také při
Mladý člověk se zaři
kresními výrobními správami.”
znává, že “nejeden učitel zoval tak, aby tímto sys
Není to protismyslné, tvrdit na jedné straně,
podlehl tlaku a navykl témem “výchovy” co nej
že úředníci výrobních správ budou “technický
si pracovat formálně.” snáze proplouval : nave
mi poradci”, zatímco na straně druhé mají oVšichni ovšem “nepod nek se přizpůsoboval, do
vládat technický aparát, na kterém závisí hospo
lehli tlaku”, jehož těžiště konce někdy projevoval
dářský život zemědělských družstev? Zemědělské
autor blíže neurčuje, ale i jistou horlivost, ale pro
noviny tvrdí, že to protismyslné není. Jiná je
dokonce se radostně ú- domo sua myslil své a
otázka, jak se k tomu vyjádří zemědělci sami.
častnili socialistické šplha- podle toho také skutečně
FEC
jednal...
FEC
cí soutěže:

O zemědělských správách
V zemědělských závodech je letos na jaře zá
jem o nově vytvořené okresní výrobní správy.
Podle Zemědělských novin z 20. března jde tu
o “pružné operatiní orgány, které mají i jas
no v perspektivních otázkách” — ať už to zna
mená cokoli. Podle způsobů psaní Zemědělských
novin je zřejmé, že vytvoření okresních správ
je sledováno s nedůvěrou. Zemědělské noviny
se alespoň všemožně snaží představit správy čte
nářům jako sbory zkušených praktiků, kteří bu
dou napomáhat družstvům při řešení technic
kých problémů. Čertovo kopýtko je ovšem zřej
mé na první pohled : technikové budou vybave
ni “perspektivami",což nutně povede k řadě
místních technických i “perspektivních” konflik
tů mezi družstvy a politickým vedením na okrese.
“Všeobecné se setkáváme s obavou, že výrob
ní správy budou opět úřadem”, doznávají Ze
mědělské noviny. “Někteří lidé se dokonce do
mnívali, že úřad na okrese musí být, jinak by
prý zemědělci nevěděli, kde zasít a orat.” To

strany přicházeli uvědo
mělí dělníci a dělnice . . .
Mezi nimi by se kan
didáty strany měli stát
v prvé řadě ti, kteří se
kromně dobré práce ve
výrobě zúčastňují veřej
ného života, mají už ur
čité zkušenosti z práce
ve společenských organi
zacích, zejména z práce
v ROH, ČSM, v národ
ních výborech, kteří se
vzdělávají, zvyšují svou
kvalifikaci ...”
Budoucí kandidáti stra
ny se tedy budou rekru
tovat z řad odborářů,
svazáků a veřejných
funkcionářů místní sa
mosprávy.

HLAS
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ZÁBĚRY
Z ČESKOSLOVENSKA
KAM AŽ VEDE VYNÁLEZ KOLA
Na vesnici měl každý kolo, ale dnes už v někte
ré rodině není ani jedno, protože chybějí právě
jen pláště. Kdo prý chce jezdit, musí si koupit
kolo nové, ty ještě pláště mají. Ale plášť stojí
asi 24 Kčs a celé kolo nejméně 600 Kčs. Ale co
s těmi koly bez plášťů dělat a také kde stále brát
peníze na nová?
Zemědělské noviny, 15. března 1963
ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA STÁRNOU
Je známo, že ve stranických organizacích na ves
nici je poměrně velký počet členů vysokého věku,
ale přílivu nových mladých lidí do strany se stále
věnuje malá pozornost. V mnohých vesnických
organizacích je málo komunistů - zemědělců, členů
JZD, kteří pracují přímo ve výrobě. Přitom ve
značném počtu vesnických organizací, po celé roky
nepřijali žádného kandidáta ... Zlepšení přílivu no
vých sil do strany ze zemědělství dosud na mno
hých místech brání nevšímavý vztah některých
stranických organizací k bezpartajním družstevní
kům. To je jedna z vážných příčin, proč se na
mnohých místech projevil dokonce i vážný pokles
počtu komunistů v družstvech. Například v Jiho
českém kraji ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku
bylo vyloučeno ze strany a vyškrtnuto 48 družstev
níků, ale jako kandidáti byli v kraji přijati jen
27 družstevníci. V okresu Pelhřimov v tomto ob
dobí přijali za kandidáta jen jednoho člena JZD,
ale 18 družstevníků bylo ze strany vyloučeno a
vyškrtnuto ...
Život strany, březen 1963

STATISTICKÁ DATA O ZAMĚSTNÁNÍ ŽEN
K 1. lednu 1962 bylo v socialistickém Českoslo
vensku 2,601.037 zaměstnaných žen, což je 42.69%
z celkového počtu všech pracujících ... Nejvíce žen
pracuje v průmyslu — v roce 1960 37.6%. Jsou
však odvětví průmyslové výroby, kde pracuje více
žen než mužů, např. v lehkém průmyslu 56.9%.
Absolutní převahu mají ženy ve zdravotnictví, škol
ství, v obchodě a veřejném stravování (69.1%), v
místním hospodářství a podnicích služeb, kde je
59.6% žen. I v administrativě pracují převážně
ženy. Převažují i v zemědělství : v rostlinné vý
robě je jich celkem 59.8%, v živočišné 68.8%. Cel
kově pracuje 'v závodech 54.1% vyučených mužů,
ale jen 6.1% vyučených žen... V tom je vysvětle
ní, proč dosud v průměru ženy dosahují o 500 Kčs
měsíčně nižší platy než muži.
Život strany, březen 1963

KRAVINY S KRAVÍNEM
V roce 1961 v dubnu jsme začali v našem druž
stvu se stavbou kravína pro 174 dojnic. Do konce
září téhož roku byl kravín připraven k zastřešení.
A teď to začalo poprvé. V Agroprojektu si vzpomně
li, že bude zapotřebí panelů, a trvalo půl roku, než
se přivezly. Pokračovalo se v práci a vedle zastře
šení se postavila ještě jedna stodola. Přišel pod
zim a bylo třeba se s prací přestěhovat do kraví
na. A pak začalo to podruhé. Přijeli soudruzi z
Agroprojektu a z Pardubic a řekli nám, že se omítka střešních panelů dělat nebude, až prý vy
počítají únosnost panelových desek ... Na naše do
tazy do Turnova, na OSP Semily a do Jilemnice
dostáváme stále odpověď
neomítat a navíc pří
kaz shazovat sníh se střechy. Není to sice velká
plocha, asi 14 akrů, ale zřejmě už shazování sněhu
dostáváme provždy do vínku. Jistě se při projek
tování tohoto typu kravína příliš nemyslilo na pod
horské oblasti a horské kraje, kde bývá hodně sně
hu. Abychom pomalu měli strach tam krávy vůbec
dát. Rádi bychom věděli, jaká je časová norma
na propočítání únosnosti, když to trvá čtyři měsí
ce. A tak stále neomítáme, jenom rovněž podle
příkazu zamazáváme spáry. Jelikož byla práce přes
zimu povolena, dělá se, ale v obráceném sledu,
od podlahy. A to nám velmi ztěžuje práci...
Zemědělské noviny, 22. března 1963

VÝLOHY S DĚTMI V DĚTSKÝCH DOMOVECH
Někteří rodiče posílají peníze před termínem, ji
ní se placení vyhýbají, jak mohou. A přece jde o
jejich vlastní děti, umístěné v dětských domovech
proto, že v mnoha případech právě rodiče jim ne
uměli vytvořit dobré rodinné prostředí, nebo na
jejich výchovu nestačili. Stát vynakládá na ústavy
značné peníze a rodiče hradí jen část výloh, spo
jených s pobytem dětí v ústavě. Jak tuto povinnost
někteří plní, ukazuje skutečnost, že jen čtyřem dět
ským domovům ve Východočeském kraji dluží ro
diče 94.000 Kčs ... Stejným problémem je vymá
hání výživného na děti, které jsou v péči matky.
Někteří otcové hledají všechny možné způsoby, aby
nemuseli dát ani korunu na děti: střídají zaměstná
ní, přihlašují se na brigády, zamlčují platební po
vinnost při nástupu do nového místa...
Práce, 12. března 1963
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DOMOVA
Pozvání se nepřijímají anebo nechoď, kam tě nezvou

svědectví o svědectví
Značně proskribovaný čtvrtletník "Svědectví”, vedený Pavlem Tigridem,
usiluje, podle programového prohlášení ,a podle linie, kterou zachovává,
o "dohovor s domovem”. Zatím si vysloužil jen hořkost na obou stra
nách. Je na čase, aby někdo řekl, že takový podnik vyžaduje nejen
schopnosti a představivost, ale i odvahu. Zatímco ve svobodném svě
tě se nasupili mnozí exulanti, kteří vyrukovali s tvrzením, že "Svědectví”
podlamuje morálku, doma v Československu bylo odmítnuto příkře — na
zodpovědných místech. Aniž bychom hodlali bojovat cizí bitvy (Tigrid
a jeho spolupracovníci by o to ani nestáli), myslíme, že je na místě ukázat, že tento zdánlivě beznadějný monolog se nakonec dočká odpo
vědi. Je to odpověď oficielní, ale třeba právě proto stojí za zaznamenání.
"Nápadně zvýšenou novat změnám v země podle jeho přání poopra
pozornost věnuje posled dělství nebo hornictví. vili, "vážně” nám radí,
ní dobou otázkám česko
Tedy k té dnešní "kul jak pokračovat v procesu
slovenské kultury a umě turní frontě” Českoslo destalinizace, atd”.
ní nejenom západní bur- venska. Jiří Šotola nám
Že by podle posled
žoazní tisk, ale i ony vyčítá:
cích zpráv radu potře
víceméně už kuriózní
"Mnozí naši publicisté bovali, je mimo debatu.
trosky našich poúnoro a spisovatelé jsou pomo Důležité je, že se nako
vých emigrantů, různé cí takové eskamontáže nec tak nebo onak vy
jejich rozhlasové relace, (pisatel tvrdí, že výňat rovnávají s obsahem
časopisy atd.”
ky citované ve svobod kritik, které tak nebo
Žaloba Jiřího Šotoly ném tisku jsou překrou onak proniknou za Že
ceny - pr.) prezentováni leznou oponu.
Tak to zní v Kulturní coby "bojovníci proti re
Ještě důležitější je, že
tvorbě z 11. dubna 1963, žimu”, mává se jim na
tady začínají komunisté
napsáno jedním z lep pozdrav a naznačují se
onen "vynucený rozho
ších
československých jim sympatie . . .”
vor”. Buďme jisti ales
básníků, Jiřím Šotolou.
Bylo by ostatně div- poň v tomto: Jiří ŠotoObvinění je celý houf: né, aby nebyly vysloveny la v Kulturní tvorbě ne
exil nemůže žít samostat sympatie člověku, který bo Rudé právo někde
ným kulturním životem je ochoten riskovat osob jinde neodpovídá na
(jako by se tato pravda ní nepříjemnosti různé myšlenky zvenčí.
nějak zvlášť vztahovala ho druhu, je-li ochoten
Ve své autoritativní,
na exil československý), yvslovit mínění odlišné
dogmatické a handikapoexil nyní užívá rafino od oficiální linie strany.
vané formě snaží se zod
vanější metody ve sna
Ilegalita z exilu
povědět otázky, které
ze narušit československý
Z ostatku Šotolova nesnesou papír, otázky,
život, exil se dostává do
článku je zřejmé, že Ti- které najdou odpověď
situace velmi absurdní a
gridovo "Svědectví” je buď na Pankráci nebo
trapné.
hlavním obviněným z na zasedání ústředního
Nemá smysl se zabý
výboru strany.
"ilegálních” praktik:
vat výtkou první a tře
"Pavel Tigrid dělá
Sledujeme-li jen tro
tí. První výtka není výt
sladkou tvář a říká, že chu vývoj v ČSSR, mu
ka, ale pravda, která
on koneckonců není zá síme přijít k závěru, že
platí a bude platit o kte
sadně proti komunismu, Jiří Šotola nemá pravdu,
rémkoli exilu. Do trap
pokud bychom to či ono když píše:
né a absurdní situace

jsme se dostali, můžeme-li věřit komunistic
kým tiskovinám, už v
roce 1948, takže to je
novinka velmi stará.
Jde tedy o metody,
jimiž se snažíme ovlivnit
jak veřejné mínění ve
svobodném světě, tak události doma. Radio Svo
bodná Evropa převzalo
největší břemeno.
Co děláme my tady,
je obtížné a problematic
ké, ale nemyslíme, že je
to zbytečné. Jsme do
konce rádi, že si komu
nisté doma namlouvají,
že je to "absurdní”.
"Nápadně zvýšená
pozornost”
"Nápadně zvýšenou
pozornost” kulturnímu
dění v ČSSR připisují,
nejen exulanti, ale i zá
padní tisk. Znamená to,
že se patrně něco děje,
právě tak, jako "nápad
ně zvýšenou pozorností
bude svobodný tisk vě-

"Nedůležité věci”
"Vše to je opravdu ne
důležité ...” Proč psát
o nedůležitých věcech?
"Třeba je "Svědectví”
jen zvláštnůstka, která
vychází na naše poměry
nákladem směšně malič
kým, a těžko je seriózně
zabývat se něčím, co je
v podstatě jen podvod
a trik . .."
Jiří Šotola dále tvrdí,
že vztah "naší kultury
se poslední dobou ještě
oživil a stal se pevněj
ším . . ." Má tohleto něk
do brát vážně? Vždyť
od počátku byla kultura
"nejtěsněji spjata” s Ko
munistickou stranou Čes
koslovenska, copak Ne
zval a Drda a ostatní
příživníci mohli být spja
ti jen volně?
"Podvod a trik”

"Svědectví” a jeho
poslání může být jen
"podvod "a trik” - jak
to vyjádřili v Praze, kde
mají zvláštní vážky.
Má "Svědectví” zůstat
i ve svobodném světě
puncováno
jako
něco rozbíječského a znemravňujícího jen proto,
že je psáno pro jiné než
exulantské čtenáře?
Nemyslím, že by mohl
být "Svědectvím” mrav
ně nahlodán exulant, kte
rý by za 15 let měl být
zvyklý na výměnu ná
zorů.
Ale určitě myslím, že
"Svědectví” dělá to, co
je potřebné.
jun

Noc v opeře (s Marxem bez bratří Marxů)

Nejpohlavnější Salome
Nejpohlavnější Salome na operní scéně se jmenuje Jarmila Rudolfo
vá. Snad i slušně zpívá. Postavu má, na operní divy — a podle temné
fotografie na scéně — poněkud neslušnější. Zrodila se nová česká Salome.
Byla to senzace. Strip
týz konečně prorazil i na
prkna
východoberlínské
Komické opery, kde naše
obnažená krajanka slavi
la triumfy.
Pobavili jsme se vý
jimečně bohatě článkem
v americkém týdeníku
Time, který nám přiblí
žil každé zachvění chřípí pěvkyně českého ná
roda v nejpohlavnější ro
li operního repertoáru.
Ono to bylo všechno
dosti všelijaké. Vždyť na
konec i oficiální výcho
doněmecký deník Neues
Deutschland vysvětloval,
že tady jde o ukázku ne
přátelské dekadence, kte
rá by se nemohla přiho
dit v sovětském světě.
Komische Oper má za
jištěno vyprodané hlediš
tě na delší dobu. Nad
pokladnou
visí
nápis:
“Mládeži do 18 let ne
přístupno”.

Operní striptýz měl ohromný úspěch. Reportér
“Time” o tom napsal:
“Kultivovaný
režisér
Goetz Friedrich najal čes
kou -sopránovou pěvkyni
Jarmilu Rudolfovou na
roli Salome ... Bylo to
především pohlavní před
stavení ...
Zadní projekce svlékla
Rudolfovou ze sedmi zá
vojů ještě dřív, než do
šlo k tanci. A když byl
konec, stála tam v miniaturním bikini.. .
A potom, jako by se
pohybovala v transu, po
klesla na podlahu, aby
políbila
60-vteřinovým
polibkem uťatou hlavu
Jana Křtitele. Tím vytvo
řila okamžik, ve kterém
obecenstvo bylo zachvá
ceno děsivým požitkem.”
To je dneska docela
normální. V komunistic
kém státě musí být náv-

štěvník divadel a kin ně
jak odměněn za vstupné,
když odmítá chodit na
socialistické výtvory.
Vždyť v Praze hraje
pověstné operetní divadlo
socialistickou versi “Irma
la Douce”, plzeňská ope
reta dává socialistickou
hru “Líbej mne, Káťo”
od slavného zvrhlého amerického skladatele.
Novinka je, že socialis
mus servíruje vážné umě
ní, jakým Straussova opera bezpochyby je, v
rámci striptýzu.
Spíš nepřekvapí, že re
portér “Time” se omezil
na skromné zjištění, že
Jarmila Rudolfová měla
u kritiky “právem získa
ný ohlas”. “Time” musí
přece i v rubrice o opeře
přinést senzaci.
Nejpohlavnější Salome
uspokojila oba tábory.
vm
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John Masters : The Road Past Mandalay.

Michael Joseph Ltd., Londýn,

1962

Tam na cestě k Mandalay

Byla to cesta nejméně tak dlouhá jako ta k Tipperary, o které zpí
vali Tomíci v první světové válce. Doporučil bych čtení Mastersovy kníž
ky především těm, kteří si zvykli dívat se na Indii spektrem Knihy džun
glí a literárních veličin rázu Louise Bromfielda. John Masters je dnes
velmi oblíbený a ceněný vypravěč. Jméno získal uveřejněním románu
"Bhowani Junction”, románu, který se lišil od Bromfieldových "Dešťů”
a Kiplingových obrázků z Indie především realistickým pohledem na in
dickou skutečnost a aktuelností námětu. "Cesta za Mandalay” je kus auto
rova životopisu, a chtěl bych říci, že si jeho osobních zážitků v literární
formě vážím daleko víc než jeho slavných románů. Ale to neznamená,
že jeho beletrie nestojí za nic. Nezadá si v nejmenším např. s tak populárním autorem historických románů, jako byl Kenneth Roberts. To
snad je jediné pojítko a vysvětlivka s Mastersem. Jak Roberts tak Mas
ters se omezují na lokální témata, která znají dokonale.
Jak Kenneth
Roberts znal svoje Novoangličany tak, že mohl psát o nich bez přestání
a bez zbytečného opakování, tak zná John Masters svoji Indii na přelo
mu epoch.

John Masters dnes ži
je v Americe a živí se
psaním. V první polo
vině století byl profesio
nálním vojákem v angloindické armádě.
Bylo mu dvacet šest
let, kdy šel prvně do bi
tevní linie. Bylo to pro
ti tradičnímu nepříteli Francouzům v Sýrii. Než
skončila válka, byl jed
ním z proslulých velitelů
generála Wingata dale
ko za japonskými lini
emi v Burmě. Tenkrát
se tomuto dobrodružství
říkalo
"hloubkový
průzkum”.
Spočíval v
tom, že britské oddíly
nasedaly do kluzáků,

přistály na pochybných
pasekách v Burtně a za
čaly partyzánskou válku
proti japonským zásobo
vacím jednotkám. Jejich
druhotným úkolem bylo
spojení s čínskými jed
notkami na sever od Burmy -as Američany,
jimž velel "Ocet” Stilwell.
Toto je ovšem po výt
ce jenom tématické hod
nocení. "Cesta za Mandalay” je hodna čtení
především proto, že je
psána Angličanem, kte
rý načichl Indií, a který
neváhá říci, kde anglická
správa dělala smrtelné
chyby.

VRCHNOSTENSKÉ POTÍŽE
Karel Schwarzenberg
Už jednou jsme čtenářům “Hlasu domova” po
dali několik ukázek toho, kterak za starodávna mě
ly pozemkové vrchnosti s českými sedláky skoro
tytéž obtíže, které s nimi mívá dnešní správa
JZD. Sledujeme-li tedy dále vysoce zajímavé sta
ré ročníky oficielní publikace, Palackým založené,
zvané “Archiv český”, je nám tato shoda právě
tak nápadná, jako jsou nápadné rozdíly do
by pobělohorské a dnešní.
Obdoba je přirozeně ve věčné snaze rodičů po
moci dětem k lepší budoucnosti tím, že je dají
na studie. K tomu bylo tehdy jako dnes potře
ba povolení vrchnosti. Dlužno říci, že moji před
kové se v otázce studia poddanských dětí řídili
přesně stejnou zásadou, jako Komunistická stra
na Československa : studium se povolovalo zásadně
jenom příslušníkům kádrů, to jest dětem vrchnos
tenských úředníků. Selským žadatelům bývala dá
vána odpověď, aby děti dali učit raději řemeslu
a nedávali je na studium, kde by mladík jenom třel
bídu. Úřednickým dětem naopak bývalo studium
povolováno právě proto, ab’y jednou mohli ve stej
né úřednické hodnosti vrchnostem sloužit. Občas
ovšem přece bylo na zvláštní přímluvu dovoleno
studium i selskému synkovi - anebo úřednickému
synkovi bylo dovoleno studovati bohosloví. To totiž
někteří moji předkové neměli zvláště rádi - ač by
chom na první pohled mysleli, že pobělohorská do
ba poskytovala duchovenstvu všechnu jen možnou
podporu : ale některému mému předkovi bylo
právě milejší, aby z úřednických dětí byli vy
chováni zase úředníci.
Odůvodnění výjimek se
čte někdy dosti zábavně : jednomu žadateli se po
voluje studovati na kněžství proto, že on neumí
ani počty ani češtinu, a tudíž by úředníkem býti
nedovedl!
Co se ostatně češtiny týče, je zajímavo sledovati, kterak poněmčení vrchnostenské správy nebylo
ani tak úplné, ani zejména tak rychlé, jak bychom
snad podle určitých líčení pobělohorských poměrů
museli předpokládat. Na těch jihočeských pan
stvích, která patřívala Rožmberkům, udržovala se
totiž dlouho úřední čeština konservatismem úřednic
tva. Když císař Rudolf II. koupil Krumlov, a když
jeho bratranec Ferdinand Krumlov pak daroval
svému důvěrníku knížeti Eggenbergovi, noví páni
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Nešetří kritikou ani
tam, kde se mu jeví pro
slulá "indická” psychó
za britských příslušní
ků v Indii jako rakovi
na, která pomáhala Ja
poncům získávat přívržence za, příslib "asijské prosperity”.
John Masters
měl
šťastný začátek. Válka
ho zastihla jako subalterního důstojníka pluku
Gutků, kteří zůstali ce
lou válku jeho nejoblíbenějšimi válečníky. Sto
jí za to číst pasáže, v
nichž Masters liči svoje
vztahy k tomuto klanu
válečníků, a objektivní
záznamy jejich reakce k

"bílému sáhibovi”. Kiplingovská fikce je jimi
částečně podepřena, čás
tečně odmítnuta.
Masters ovšem je ve
výhodě : vidí Indii z
let třicátých našeho sto
letí, zatímco Kipling měl
na mysli spojení "Angloindů”, ve s t o le t í
předcházejícím.
"Cesta za Mandalay”
je, jak to říká Masters,
jen "osobní povídání”.
Je třeba vyzdvihnout,
kolik pravdivých a lid
ských postřehů stačí ko
merční romanopisec vtěs
nat do několika řádek.
Ještě jedna věc je na
Mastersovi sympatická.
Je to jeho smysl pro
historii, pro minulost.
Přečetl jsem řádku jeho
historických románů
(většina jich vyšla jako
Penguinky). V každém
najdete neomylný smysl
pro minulost v přítom
nosti a přítomnost v mi
nulosti, smysl a pocho
pení nejen pro vývoj
epoch, ale i pro vývoj
cizích kultur.
Četl jsem, že Mastersovým snem je stát se
(Pokračování na str. 6.)

se střežili něco měnit na výtečné rožmberské sprá
vě. Ještě nápadnější je věc na Třeboňsku. Třeboň
zdědili po pánech z Rožmberka Švamberkové, těm
byla pro prvořadou účast na stavovské vzpouře
konfiskována: císař Ferdinand III. daroval Třeboň
svému bratrovi Leopoldu Vilémovi, a ten je po
stoupil mému předkovi Janu Adolfovi ze Schwarzenberka (který pak musel ještě Švamberkům platit
náhradu za křivdu utrpěnou postupem konfiska
ce). Ani arcikníže Leopold Vilém, ani kníže Jan
Adolf česky neuměli : přesto se na Třeboni drže
lo české úřadování. I když bylo zavedeno “vnitřní”
úřadování německé, jednalo se přece česky s českojazyčnými obcemi, a to pozorujeme po celé osmnác
té století a až do doby probuzení českého písem
nictví.
Pobělohorské poměry ovšem stavěly i vrchnosti
před rozmanité otázky. Zajímavým případem je v
tom ohledu statek Hamr a Val blízko Veselí nad
Lužnicí. Dvojí tento statek, kdysi domov českých
vladyků Valovských z Úsuší, byl ke konci sedmnác
tého století zakoupen jakýmsi baronem z Gerardu,
který byl zvíře. Dopustil se různých nehorázností,
a zatížil své poddané nebývalými dávkami a ro
botami.
Když potom ty statky přikoupili moji
předkové ku Třeboni, neopomenuli si sedláci stěžovati na to, čemu bychom dnes říkají zpevnění
norem - na zvýšení svých povinností. Mému před
kovi knížeti Josefovi I. tanulo ovšem na mysli,
že by bylo nevýhodou sleviti sedlákům povinnosti,
které jim byly už od několika desetiletí uloženy;
kdyby se totiž takto snížil pravidelný výnos stat
ku, nemohl by jej prodat za stejnou cenu, za jakou
jeho rodiče, jej zakoupili. Na druhé straně mu bylo
zřejmo, že za takového zatížení sedláci nemohou
zlepšiti své chudobné pozemky; také se v tom zdá
la být zřejmá nespravedlnost, když měli být sedlá
ci na Hamru a Valu zatíženi více, nežli na sou
sedním panství třeboňském pod stejnou vrchností.
Když se tedy měla na těch statcích v roce 1743
zakládat pozemková kniha a poddanské povinnosti
do ní zapsat, tu kníže Josef od svých úředníků žá
dal návrhy na přiměřené polehčení oněch břemen,
“ježto my nikterak útiskem chudých poddaných,
nýbrž hleděním na spravedlivou rovnost skrze
Božské požehnání pomocí pravé píle svůj zájem
povinně podpořený věděti chceme’’. Řešení bylo po
tom nalezeno tak, že sedláci-celolánníci na oněch
chudobných pozemcích byli zapsáni jakožto půllánníci a tím jejich povinnosti přiměřeně sníženy.

Píseň o kanárovi
Pavel

Kopta

Chovám v kleci kanára,
jenž má přání tajné.
Říká, že už od jara
sužuje ho heimweh.
Kudy lítá, tudy vzlyká,
nezpívá a necvrliká,
snad z té touhy ztratil hlas.
Povídal mi, věřte tomu,
že by se rád vrátil domů,
abych mu sehnala pas.
Pak řek : — Ty nevíš kam?
I blbý kos to ví.
Jen jeden domov mám :
Kanárské ostrovy.
A tak letos od jara
chodím do Čedoku.
Pas pro mého kanára
bude za půl roku.
Prý tak malý nevydali,
pak se ptali na to, zdali
netřeba-li doprovod.
Jářku, v rámci doprovodu
vezmu semenec a vodu,
doprovod mu přijde vhod.
Já pojedu tam s ním,
už je to hotový.
I já teď o vás sním,
Kanárské ostrovy.

Utěšuji kanára,
který roní slzy,
ať se o nic nestará,
pojedem už brzy.
Kudy lítá, tudy brečí
a dělá po domě řeči,
že poletí napřed sám.
Už se toho sotva dočká,
sežrala ho ráno kočka.
Co si bez něj počít mám?
Koupím si čížka,
čížek je malý Čech.
Ten nezatouží
po žádných ostrovech.

Ne vždycky sledovala schwarzenberská správa tak
lidumilné úmysly. Obdoba s dnešními poměry se
nabízí na příklad ve výskytu stejné otázky: kde
vzíti horníky? a ve stejné odpovědi : pošleme do
dolů trestance! Když byly hledány pracovní síly
do ratibořských dolů, tu rozhodl kníže, aby k ta
kové práci byli odsuzováni pytláci a cizoložníci.
A teď se rozvinulo dopisování, které by se obdob
ně mohlo vyskytnout i dnes. Správa ratibořických
dolů si stěžovala, že těch nucených pracovníků
dostává málo - a správa panství se bránila roz
hořčeným dopisem: zdali prý si pan vrchní důlní
správce myslí, že poddaní na panství jsou s od
puštěním sami kurevníci a cizoložníci? že provinil
ců více není, a že jich tedy více poslat nemohou!
Nevíme ovšem, zda by bývalo bylo možno stížnostem
důlní správy odpomoci dnešním řešením - poslat
do dolů poddané, kteří mají k vrchnosti záporný
postoj - neboť poddaný sedlák mlčel a žádný ta
kový záporný postoj neprojevoval, a mluvil se
svou vrchností s nejponíženější zdvořilostí. Dou
fejme, že si podobně umí poradit i dnes.
Dodejme, že tak jako zatížení poddaných vy
kazuje řadu obdob mezi minulostí a dneškem, tak
ani výhody, poskytované dnešnímu poddanému, nej
sou bez obdoby v minulosti. Dnešní zápůjčky posky
tované novomanželům mají na příklad svou obdo
bu v zápůjčkách, které se tehdy dávaly sedlákům
za účelem novostavby chalup. Při tom ovšem by
lo dbáno, aby se obytné domy stavěly výhradně
uvnitř vesnic; vznik nových samot, kde se poddaný
nepozorován mohl oddávat pytláctví a jiným ne
přístojnostem, nebýval vrchností povolován.
Ani otázka dnes tak palčivá - spory mezi růz
nými odvětvími - nebyla tehdy neznámá: les, ve
liká hospodářská zásobárna, býval pleněn jiný
mi správami, které odtud braly tu dříví, tu kůru,
tu houžve, tu proutí a mladé kmeny - a lesní sprá
va se musela bránit, jak dovedla. - A tak nám
četba “Archivu českého” poskytuje pořád poutavé
náměty k srovnání mezi starostmi našich před
ků a starostmi dneška.
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Víra smát se a vysmát se
Střídmě počítáno, uveřejněním každého čísla HD ztrácíme průměrně jednoho až jeden a půl čte
náře. Kvůli obsahu. Po skončení minulého čísla jsme zase ztratili jednoho. Stěžoval si, že narušujeme anglo-americké spojenectví, jelikož jsme otiskli překlad z románu anglického spisova
tele, ve kterém se patřičně svorně nebojovalo. Ještě k tomu prý zrovna tehdy, kdy se "anglo
americké spojenectví utužuje” vzpomínáním na bitvu v Korálovém moři. Chtěli jsme odporovat,
ale nakonec jsme si to rozmyslili a doznali se. Narušili jsme. A před námi řada jiných lidí
slavných jmen, která patrně ctiteli bitevních výročí mnoho neřeknou, ale která přece jenom
kvůli pořádku zaznamenáme : Mencken a Shaw, Sheridan a Coward, Rogers a Moore, Shelley a
Whitman, Byron a Twain, Roosevelt (T.) & Roosevelt (F. D.). Je jich hezká řádka. Ti všich
ni narušili anglo-americkou jednotu. A jak! A všichni nějak k té jednotě přispěli. Vybrali jsme
jenom pár ukázek neanglické a neamerické činnosti. Jejich společným znakem je, že byly na
psány nebo zamumlány lidmi, kteří věděli, jak to řekl utrejchovitý Shaw, že Anglie a Amerika
jsou země, rozdělené společným jazykem. A že ti lidé měli odvahu a právo smát se a vysmát
se vlastním předsudkům, slabostem a hříchům právě proto, že měli víru ve zdravý rozum a v
sílu a léčivé hodnoty smíchu. Well, jak by řeklpravověrný Anglosas, here goes :

LETOVISKO

“ŠUMAVA”

Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve - všechny krajany na

ANTONÍNSKO U

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 9. června 1963
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
J í d 1 o — P.i t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Provádíme

veškeré

práce

optické

přesně, rychle a za levné ceny

Nejen Anglie sama, ale každý Angličan je ostrov.
Angličani si namlouvají, že žijí mravně, když
CITY :
Lidé se dělí na dva druhy : Angličany a lidstvo. cítí, že si dělají násilí.
6 A Elizabeth St.
Hlavní předností basebalu je, že skončí dřív
Dobročinnost, stejně jako vlastenectví, je v Ame než kriket.
Melbourne, C. 1
rice oblíbeným trikem lidí, kteří chtějí něco prodat.
Telefon 63-3256
Peklo
je
velice
podobné
Londýnu.
V Evropě dobře jedí, ale v Anglii se výborně
stoluje.
Coney Island se skládá ze dvou třetin naháčů a
V Irsku je. tolik výstředníků, že každé děvče si jedné třetiny vody.
HAMPTON :
musí vybrat mezi stálým obdivováním a stálým
Nabodnete-li Irčana na rožeň, buďte jisti, že se
573 Hampton St.
těhotenstvím.
najde druhý, který bude rožněm točit.
Hampton, S. 7
Život v anglickém klubu spojuje společenské zá
Stoprocentní Američan je devadesátidevítiprocentvazky s nudou samoty.
ní blb.
Telefon 98-5736
Vlastenectví je víra, že vaše země je lepší než
V Anglii najdete v blázinci i blázny.
ty druhé, protože jste se v ní narodil.
Kdyby bylo možné naučit Angličany mluvit a
Anglické nebeské kozy dávají přednost přísnému
Irčany mlčet, měli bychom civilizovanou společnost.
kazateli, protože si myslí, že pekelná pravda neV Americe jsou mladí vždy ochotni předat sta
Paisley Home Furnishers
může škodit sousedům.
rým bohaté plody své neznalosti.
P ty, L t d.
Viděl jsem tři krále v jejich nahotě — a nebyl
V celém Londýně je jenom pět žen, s nimiž se
to
povznášející
pohled.
prodají
krajanům
se zvláštní slevou
dá rozumně mluvit — a dvě z nich nepatří do
Neuvěřitelně upřímná víra v nadřazenost všeho
nábytek, elektrické spotřebiče a vše pro dům
tak zvané slušné společnosti.
V Anglii — vox populi, vox humbug. V Ame anglického je zároveň silou a slabostí anglické rasy.
110 Millers Rd., North Altona, Vic.
rice : vox humbug, vox populi.
Oves : poživatina, podávaná v Anglii koním a
Telefon 314-6968, večer 57-6585
Představte si, že by v Americe vymřeli humo ve Skotsku lidem.
risté. Život by byl jen jeden Sněmovní zápis.
Jsem ochoten milovat lidstvo — ale ne Američany.
V Anglii slibují sázky Chudým to, co bohatství
Kdybych mluvil v Anglii anglicky, Angličan by
boháčům : něco za nic.
mi nerozuměl.
Gentleman zůstane gentlemanem kdekoli na svě
Je báječné, že objevili Ameriku. Ještě báječněj
tě. To jenom darmošlapové jsou různí.
ší by bylo, kdyby ji neobjevili.
(Pokračování se str. 5)
Chcete-li vědět něco
Americké zákony a zvyky jsou založeny na staIrčani jsou národ spravedlivých : ještě jsem indickým Balzacem - an bezprostředního o zá
ropanenských snech.
neslyšel Irčana, aby mluvil dobře o drahém Irča glické verze - , zachytit kladním válečnictví, o
Anglická mysl je zvolna otravována dvojím je novi.
růst a vývoj této vel- válce, která postaví mu
dem : pivem a čajem.
Vždycky, když se dívá Evropa přes Atlantik,
moci od doby, kdy Cti že proti muži, čtěte Masaby
viděla
amerického
orla,
vidí
jen
pštrosí
zadek.
Až si zvyknete žít tak, že. nikdy nebudete toužit
východoindická terse.
po tom, abyste byl sám, jste poameričtěn.
Nejkrásnější pohled, který se kdy Skotovi naskyt hodná
společnost
začala ovliv
ne
za
celý
život,
je
silnice,
která
vede
do
Anglie.
Měli byste znát rodokmeny lordů — je to nejVětšina jeho bitevních
Američan je gentleman každým druhým coulem. ňovat osudy Indie.
fantastičtější snůška výmyslů na světě!
popisů je sice zcela po
Před "Cestou za Man- pisná, ale jeho stříd
Mládí je americká tradice, která bují už přes
Anglická zima ustane v červenci a zůstane v
tři sta let.
srpnu.
dalay” napsal ještě jed most a bezprostřednost
Angličan není nikdy otrokem. Má svobodu dě
Amerika nikdy neprohrála válku a nevyhrála mí nu životopisnou knihu,
by mohla poučit mnohé
lat, co mu vláda a veřejné mínění dovolí.
rovou konferenci
nazvanou
"Polnice a
Dokud zasedá parlament, nemusím si vymýšlet tygr”. Měla by být čtena "impulsivní” a "subjek
tivní” spisovatele, kteří
vtipy. Stačí jen zopakoval fakta.
společně s jeho válečný mají k tomu co říci.
Když někdo v kongresu udělá vtip, odhlasují to
mi vzpomínkami
jako zákon. A ze zákona udělají vtip.
A naši bojovníci, po
Jea odstěhoval
to rozsáhlý,
ale oKdyby
mi
patřily
Texas
a
peklo,
pronajal
bych
Texas
se do pekla.
— Dr. Alice Masaryková byla provedena opereta
zor: chcete-li se dovědět
světlující
úvod
do
svě

byla zvolena čestnou před Edy Ingriše ‘‘Tam na hota, který byl zachvácen něco o odborné stránce
sedkyní Masarykova ústa rách”.
vu v USA. Čestným místo — Opera “Řecké pašije“, práci Svobodné čs. tisko- lem do Evropy. Na pozvá- válkou jenom nedopatře partyzánského boje, bo
předsedou je dr. K. D. poslední dílo Bohuslava vé společnosti.
ním. a kterého se válka je zblízka nebo o tom,
Millner, výkonným před Martinů, měla německou — V Eaton Hall-u v To m
nííst
německých
navštíví vládních
též tamní nikdy nedotkla.
jak se školí štábní dů
sedou zůstává dr. H. D. .premiéru v městském di rontu se konal ‘‘Českoslo- university a kulturní inMnoho spisovatelů má stojníci pro partyzánšti
Gideons. Masarykův ústav vadle v Bielefeldu v režii venský
koncert", který stituce. Hlavní zájem má
se zabývá publikační čin dr. J. Kleina. Měla velký uspořádala místní odboč- o studium židovské otáz smysl pro detail. Někdy nu, Masters je váš autor
ností a podporuje čs. stu- úspěch.
ka Čs. národního sdruže ky v Německu
až příliš. Někdy je bo za pár šilinků.
denty-exulanty.
ní v Kanadě. Účinkoval
Hemingwayův román
lestně vidno, že episoda
— Dp. Petr Esterák, rodák — Na valné hromadě Klu Torontský symfonický or — Pracovní skupina Spo
lečnosti pro vědu a umě ta a ta a příběh ten a "Komu zvoní rana” byl
ze Slovácka, byl po absol bu čs. kolonie v Londýně chestr, řízený W. Suessní ve Washingtonu zakon ten byl vešroubován do prý používán jako pří
byli zvoleni tito funkcio
kindem, sólisty byli J.
vování Nepomucena v Ří
čila jarní sezonu společ
mě vysvěcen na kněze. náři: předseda Karel Mi Rubeš (zpěv) a K. Do
chal, tajemník Jan Lom,
nou večeři a přednáškou celého díla na základě ručka ve školách pro
— Starosta New Yorku pokladník Jan Hunter, biáš (housle).
předsedy SVU dr. René ostře viděného detailu. partyzány na různých
Wagner jmenoval bývalé
— Sdružení "Věrni zůsta
členové výboru: ChrástecWellka na théma “Dvě
Mastersovy knihy jsou válečných školách.
ho vydavatele New Yor ký, Guňovský, Halata, neme” v Chicagu promít tradice české literatury”.
zcela jiné. Ostře viděný
Zde je nová příručka,
ských listů Andreje Va
lo pro své členy fílm V.
láška asistentem pro ve Kašpar, Kříž, Kubinec, Kubíčka a dr. J. Kukra — V Melbourne zemřel ve detail je součástí celé a ještě k tomu dobré
Kurcín, Dp. dr. Lang. Ob
věku 73 roků ing. Jan
řejné záležitosti Všeamela z cest po Mexiku.
koncepce. A jaké bohat čtení.
jun
držálek, Ouroda, Potter, — Severoirský
časopis Breda.
rické rady.
— Dr. M. Součková před Prošvic, Šneidr, Stříbrs- “Telegraph” uveřejnil člá — Studentský časopis mel- ství detailů a jaká inter
ký, Sauer, Šural, Titěra
POJIŠTĚNÍ
nášela v Klubu svobodné
nek o úspěchu čs. prů bournské university “Fa- pretace!
a Vrdlovec.
domů, bytů, podniků.
kultury v Chicagu o no
myslníka Zdeňka Sochora rrago” uveřejnil ve dvou
Mohu
vám
slíbit:
chce— Jiř í Pravda hraje v z Belfastu, dříve ze Dvo číslech několikastránkový
vodobé čs. literatuře.
Work. Compensation.
aut, povinné ručení
— Gen. dr. M. Ferjenčík Shawově hře “Lékař v ra Králové. V jeho mo interview s docentem psy te-li vědět, jak dooprav
rozpacích
“
v
londýnském
ŽIVOTNÍ,
měl projev na večeru Čs.
derní továrně na tisk na chologie dr. Františkem dy vypadá lov na tygra
úrazové a nemocenské
obce legionářské v Chica divadle Haymarket a to látky pracuje nyní přes Knopfelmacherem, který v moderní době, co cítí
odborně provede
gu k výročí ukončení II. “dr. Schutzmachera”.
200 zaměstnanců na tři vzbudil zcela mimořád lovec a jak se chová
nou pozornost. (Viz též
světové války.
— BBC vysílala interview směny.
R. C. KUGLER
škodná, přečtěte si Mas— V divadle Music Box s redaktorem J. Jostenem — Valerie Bílá-Becková z citát na 1. straně).
(Melb.) XL 2421
terse!
Č/ČS/SVU/NH
Theatre v Los Angeles o tiskové a informační Toronta odjela s manže-
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Dopisy redakci:

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
VE VIKTORII
konalo XIII. řádnou valnou hromadu dne 18. květ

KRAJANSKÝ TISK, VLASTENECTVÍ A NĚMECKO na ve Foresters Hall v Melbourne, na níž byla
Třikrát sláva a vřelý dík za článek “jun” “Tra
gedie tragicky zneužitá” v č. 8 z 15.4.tr. Upozor
ňujete na hnusný způsob, jakým se v ČSSR zneu
žívá kdejaké, byť sebetragičtější příležitosti, aby
se na to narazila revanšistická legenda. Tomu se
ovšem nemůžeme divit, protože úporně udržovaná
nenávist vůči Západnímu Německu jest ta jediná
vzpruha, kterou se rudí potentáti domnívají posky
tovat unavenému, odtučnělému a nebezpečně nedů
věřivému obyvatelstvu. Jak však chápat exilní tisk,
jenž v tomto ohledu drží věrně krok se svým ru
dým protějškem? Tenor “vlastenectví” (rozuměj
nenávist ke všemu “německému, bez rozdílu jakého
data a ražení) se více méně skrytě ozývá ze všech
krajanských publikací tohoto kontinentu. Vyjadřují
postoj všech těch sdružení, rad, hlasů, rozhlasů i
svobodných Evrop. Ježto nám není známo, zda
tento tenor zaznívá i za Železnou oponou, třebaže
i oslabeně ve formě ignorování nynějšího demokra
tického Západního Německa (demokratického ne
jménem, ale ve skutečnosti), nemůžeme se ubránit
dojmu, že ty velké sumy, jež obětují vlády po
hostinských zemí i důvěřiví příznivci na protiko
munistickou propagandu, plní jen chatrně svůj úkol. — Marně čekáme na obrat k rozumu a k lepší
náplni krajanského tisku, jenž jen mate mnohé z
těch čtenářů, kteří si nedovedou utvořit vlastní
úsudek. Zamlčování je někdy nebezpečnější než
přímé vyrukování se stanoviskem, které by se jistě
setkalo s kritikou. — A tak dále zní hlas exilního
tisku nadutým vlastenectvím — dokonce i býva
lých politických stran, které se nyní po 15 letech
představují naplno — a čeká se na okamžik, až
výzva k rozumů přijde z “vyšších míst”. Ta však
nechávala doposud pro vlastní starosti draze pla
cený aparát jet “na prázdno”.
Valerie Bílá, Toronto

SJEZD ČS. SPORTOVCŮ
K vašemu referátu o sjezdu sportovců v To
rontu sděluji tyto informace: Buckna z Trailu ne
přijel (chtěl zaplatit cestu, to je napříč Kanadou,
což je moc peněz). Vrzáňová se nemohla uvolnit
z Ice Capades, s nimiž startovala tentýž den v Iowě.
O. Zábrodský onemocněl v Bruselu před odjezdem
žloutenkou (dnes už je mimo nebezpečí). Ing. Jirotka byl právě po operaci a s Drobným to bylo
podobné jako s Bucknou. Na sjezdu bylo asi 800
našich lidí. Celý podnik nebyl dělán pro Kanaďa
ny (částečně na přání sourozenců Jelínkových, kte
ří vystupovali dva týdny potom v Torontě ve vel
ké lední revui, kterou shlédlo při 4 vystoupeních
přes 20.000 diváků a které se zúčastnili též Ro
manovi z ČSR, Holand’anka Dijkstra, Kanaďan McPherson a jiní vynikající krasobruslaři). Sjezd spor
tovců připravovali v Torontě půl roku L. V. Mysli
vec, moje maličkost a v New Yorku J. Maleček, J.
Petlička a M. Šebek. Banket v Masarykově hale
pro 500 lidí organizoval P. V. Havlík.
Na začátek září letošního roku se chystá 2. sjezd
čs. sportovců do Belcampu, Maryland, USA (kde
je Baťova továrna). Zúčastní se ho výpravy čs. spor
tovců z Kanady a USA.
L. Průdek, Kanada

YOSEMITE TOURIST HOUSE
znovu

otevřen

PODÁVÁME OBĚDY A SVAČINY
DOMÁCÍ KOLACE 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 Melhourne (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.
TELEVIZIONÁŘI POZOR !
TELEVIZNÍ PROGRAM “DO ČTYŘ KOUTŮ SVĚ
TA” STÁTNÍ STANICE ABV 2 ve Viktorii bude
vysílat v 8.30 večer dne 1. června a v neděli dne
2. června v jednu odpoledne reportáž redaktora
Michaela Charltona z Československa, natočenou za
čátkem, tohoto roku.
HD
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malá účast a která pak měla hladký průběh. Po
podání zpráv o činnosti, což nezabralo mnoho ča
su, a po udělení absolutoria, byl zvolen na další
období tento výbor: předseda Ján Viola, místo
předseda F. Vozábal, jednatel ing. A. Kaňovský, po
kladník L. Blažek, členové výboru: O. Mikulčák, dr.
V. Voříšek, E. Gruenberger, K. Průšová, A. Zamrazí-,
lová, L. Kubešová, E. Svoboda, J. Bačák, J. Hašek,
J. Drdlíček, revisoři A. Pavlas a K. Beránek.

VOLBY DO ŽELEZNIČÁŘSKÉ ODBOROVÉ
ORGANIZACE
ve Viktorii se konají od 5. do 19. června tr.
Sekretářem
této důležité odborové organizace je
již dlouho komunista J. J. Brown, který se za pod
pory svých ALP - spolupracovníků znovu uchází o
tuto posici. Za jeho vedení sledovala odborová orga
nizace komunistickou politickou linii. Ponechat však
“Unii” tak důležitou pro hospodářský rozvoj a vo
jenskou obranu této země nadále v rukou komu
nistů a jejich přisluhovačů je příliš riskantní.
Je též v osobním zájmu železničářů, aby hlasovali
pro kandidáty, kteří jsou skutečnými antikomunis
ty a kteří budou prosazovat radikální sociální re
formy a zlepšení pracovních podmínek:
H. Hickey (State President), T. Caulfield (State
Vice-President), K. Gould (State Secretery). K. P.
Hunt (State Ass. Secretery), A. Tait (Industrial
Officer), A. Cook a G. Haberman (2 Organizers),
J. Roszkowski a J. V. Feehan (2 Deputy Organi
zers), J. T. Ryan, A. Mithen a A. Čook (Austr.
Councillors).
Poraďte též svým spoluzaměstnancům z jiných
národnostních skupin, aby podporovali tyto kandi
dáty.
S. Hofírek, North Melbourne

ZA SVOBODU ARCIBISKUPA BERANA

SPORT V AUSTRÁLII
K O P A N Á V SYDNEY
PRAHA — CROATIA 2:1 (1:0)
V sobotu 11.5. porazila Praha nováčka ligy jen
těsně. Mužstvo se zřejmě šetřilo na nedělní zápas
s Apií a proto nehrálo naplno. V 10. minutě byl
zraněn střední záložník Pettigrew a zápas dokulhal na křídle. Po zápase demonstrovalo asi 200 fa
noušků Croatie před šatnou rozhodčího a policie
měla plné ruce práce.

PRAHA — APIA 3:2 (0:1)
V neděli 12.5. porazila Praha na rozbláceném
hřišti před 6.000 diváky “novinového” favorita le
tošní ligy po velmi pěkné hře. Apia zahájila zá
pas mocným náporem. Dobře hrající zadní řady
udržely čisté konto až do 25. minuty, kdy neobsa
zený bývalý hráč Prahy Baumgartner skóroval hla
vou po přesné přihrávce z křídla. Po přestávce se
Praha dostala do tempa a v 17 minutách rozhodla
zápas třemi brankami Tristrama. Druhá branka
Apie padla zbytečně několik minut před koncem
zápasu. Lord v brance, Sherwin a Jones v záloze
byli nejlepšími hráči Prahy.

PRAHA — BUDAPEŠŤ 4:1 (0:1)
Praha měla po celý zápas převahu a zajistila si
vítězství čtyřmi brankami v prvních 10. minutách
druhého poločasu. Pravá spojka Tristram vede
tabulku střelců se 16 brankami v 8 zápasech. Tím
to vítězstvím vede Praha ligovou tabulku již o 5
bodů před Apií a mužstvem South Coast. .
Z.

KopaNÁ V MELBOURNE
SLAVIA — HAKOAH 3 : 1 (1:0)
Slavia podala dobrý výkon a zaslouženě získala
oba body. S výjimkou prvních patnácti minut dru
hého poločasu byla daleko lepším mužstvem a její
vítězství mohlo být ještě větší, kdyby měla v útoku pohotového střelce. Vedení se ujala brankou
Harpera po pěkné akci McCorquordala. Hakoah po
změně stran z penalty vyrovnala, ale McColgan a
brakář Barotajs (z pokutového kopu) zajistili vítěz
ství červenobílých. Nejlepšími hráči Slavie byli le
vé křídlo McCorquordale a záložníci Sanchez a
Shepherd. Hlavním problémem klubu ještě zůstá
vají oba obránci a střední útočník.

Jedenáctisté výročí příchodu svatých bratří Konstantina — Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
nás pobízí k zastávce v běžném životě a k zamyšlení nad minulostí a přítomností. Ve chvíli tak pa
mátné si uvědomujeme daleko živěji než ve všední den, kolik prospěchu a požehnání vyplynulo obyvatelstvu našich zemí z díla věhlasných soluňských rodáků. Tenkrát, před jedenácti sty léty,
se našim předkům, do té doby většinou pohanským,
SLAVIA — RICHMOND 2 : 3 (1:0)
dostalo jasné orientace politické, kulturní a náV první půli byla Slavia v převaze. Po změně
boženské.
Říše velkomoravská, první státní útvar ve střed stran vsítili domácí tři branky, které rozhodly zá
ní Evropě, jehož trvání je spolehlivě doloženo, by pas. Nápor Slavie ke konci zápasu nestačil.
la před rokem 863 už po několik desítek let v roz
voji. Její politické ústrojí bylo doplněno horlivou
činností soluňských bratří a jejich žáků. Překlad
Písma sv. z řečtiny do jazyka, brzo označovaného staroslověnský, znamenitě pomáhal při hlásání
křesťanské nauky a při budování církevní organizace na Velké Moravě a v jejím slovanském sou
sedství. Kulturní důsledky působení sv. Cyrila a
Metoděje byly stejně významné jako rozkvět náboženského života za jejich vedeni a politické dí
lo, které konali křesťanšti vladaři Velké Moravy.
Z kvasu vzniklého šířením křesťanského učení vzeš
la v našich zemích literární činnost, na kterou na
vazovalo pokolení za pokolením až po dnešní časy.
Působením slovanských věrozvěstů a jejich žá
ků byly naše země uvedeny v přímou a plodnou
součinnost s velikým dílem křesťanského huma
nismu daleko před jinými končinami Evropy a svě
ta. Na dílo politické navázal duchovní rozvoj a
ten pokračoval ve státních útvarech, které se po
dělily o území Velké Moravy. Letošní výročí je
nám pobídkou, abychom osvěžili připomínky sku
tečností tak významných jako byl překlad Písma
sv. do jazyka srozumitelného všem Slovanům, bu
dování církevních organizací, nezávislých na ně
meckém či latinském živlu, literární památky psa
né staroslověnským jazykem, slovanský mešní zpěv,
slovanský obřad. Nade vše to stavíme duchovní
náplň života slovanského lidu na Velké Moravě,
vloženou do srdcí a hlav sv. Cyrilem a Metodě
jem — to je dědictví otců, které si připomínáme
a o jehož zachování usilujeme.
Tomuto dědictví se zpronevěřili a zpronevěřují
strůjcové duchovního násilí a utiskovatelé věrných
strážců cyrilometodějského odkazu. Ohrazujeme se
proti všemu, co porušuje ušlechtilé myšlenky, kte
ré slovanští věrozvěstové přinesli našim předkům.
ÚSPORY ROSTOU ZÁZRAČN Ě ,
Jménem utištěných a umlčených voláme po pro
puštění pražského arcibiskupa dr. Josefa Berana
ukládáte-li u
a všech představitelů křesťanskodemokratického hu
manismu z vězení nebo jiných míst, na kterých
jsou drženi proti své vůli.
Odkaz svatých bratří Cyrila a Metoděje neztratil
na- své životnosti, protože se ustavičně osvěžuje
z věčných zdrojů. Přemýšlením o něm znovu a
znovu si uvědomujeme hluboký mravní základ na
šich národních dějin. Osvědčením věrnosti posilu
jeme svou víru v návrat vlády pravdy, svobody
a pravé demokracie.
Rada svobodného Československa

NATIONAL BANK
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27. 5. 1963

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Stanislava Ladislava (dopis v red.), Jiřinu Jedličkovou-Kuegelsteinovou a býv. pplk. RAF Karola
Malíka.

Listárna
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

N. Chicago: Díky za lístek z Mexika. — “Lindová”: Báseň došla pro min.
číslo pozdě. — J. L Was
hington: Díky za adresy.
— M. S. Neutral Bay: Díky za výstř. — O. Z. Jeraldine: Díky, uveřejníme. — Dopisy “Výměna
názorů pokračuje” uve
řejníme příště.

A. D. Pasadena: Díky za
báseň. Dopis jsme předali.
— A. Š. Chicago: Díky za
zprávy, které však již by
Stejně jako v předešlých letech, patřil i tentokrát první májový víkend v zahraničním sportu ly zkráceně v min. čísle.
bílému míčku, neboť na kurtech 11 evropských měst a v egyptské Kahýře se rozhodovalo o — Dr. R. V. Londýn: Dí
účastnících 2. kola evropského pásma Davisova poháru, Většina střetnutí proběhla podle očeká ky za ref. o val. hrom.
Výměnu zařídíme. — J.
vání, jen vítězství španěla Coudera v Kolíně nad Rýnem nad Němcem Bungertem v pěti setech
překvapilo a znamenalo vyřazení západoněmeckého teamu z této významné soutěže tenisových
SUTTONS PTY. LTD.
družstev.
105 Elizabeth St., Melbourne
Už zahajovací den daviscupového utkání Československo-Dánsko na kodaňských tenisových
Telefon 60 - 1201
dvorcích klubu Hellerup potvrdil, že čs. družstvo nemá v současné době osobnost typu Drob
Hudební nástroje džezové
ného,která by mohla rozhodovat mezistátní utkání. Oba čs. hráči Javorský i mladý Štrobl prostě
a orchestrální
nestačili na moderní, útočný tenis Dánů, založený na velmi dobré fysické přípravě, a prohráli
Piana * Harmonia * Kytary
ve třech sadách: Javorský podlehl Ulrichovi 4:6, 1:6, a 6:8 a druhý dánský hráč Leschly dekla
Gramofonové desky
soval pak Štrobla 6:2, 6:4 a 6:1. Tato čs. dvojice vyhrála druhý den nečekaně čtyřhru nad
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
dánským párem Ulrich-Leschly 6:4, 6:4 a 6:3, ale to byl také jediný bod Čechoslováků. V zá
věrečný den totiž zvítězili Dánové v obou zbývajících dvouhrách beze ztráty setu a tím vyhrá
li celé utkání 4:1. Nejprve Ulrich porazil Štrobla 6:1, 6:3 a 6:3, a domácí tak získali třetí
potřebný bod k postupu. Když za tohoto stavu viděl trenér čs. teamu, že čs. tenisté jsou už vy
řazeni z další účasti v Soutěži, dal v posledním singlu možnost juniorovi 18letému Koudelkovi, — Tři čs. hráči, obránce Novák a záložníci Pluskal
s Masopustem, byli zařazeni do širšího, 22-člennékterý sice dovedl v první sadě mocně odolávat Leschlymu, ale nakonec prohrál 7:9, 1:6 a 1:6. ho kádru, ze kterého bude po několika soutředěních vybráno “fotbalové mužstvo světa”, které pod
vedením coache Benfiky Lisabon Fernanda Riery
DALŠÍ UTKÁNÍ 1. KOLA EVROPSKÉHO
nastoupí 23. října v Londýně proti representačnímu
PÁSMA DAVISOVA POHÁRU
teamu Anglie u příležitosti 100. výročí založení an
Africká kombinace tenistů Njaska a Rhodesie zví
V brazilském městě Sao Paolo skončily první glické fotbalové asociace.
tězila ve Scheveningen nad Holandskem 4:1, ve Spli- květnovou neděli 4. Pan-americké sportovní hry, — Stejně jako v ostatních evropských zemích, za
tu podlehlo družstvo Monaka Jugoslávcům 0:5, ve jejichž vítězi se stali representanti USA, kteří získa čala v minulých dnech i v ČSR lehkoatletická se
Vídni deklasovali Rakušané tenisty Izraele 5:0, li 109 z celkového počtu 158 zlatých medailí, 55 zóna. Pěkný start do předolympijské sezóny měl
v Bukurešti vyhrálo družstvo Rumunska nad Švý stříbrných a 39 bronzových. Avšak ani s touto skvě 26-letý Ludvík Daněk z Brna, který hodil diskem
carskem 5:0, Portugalsko podlehlo v Lisabonu No- lou bilancí svých atletů nebyli Američané spoko 57,22 m, čímž zlepšil o 53 cm dosavadní čs. re
rům 0:5, v Kahýře dominovali Čilané nad tenisty jeni, neboť americký team nezískal prvenství v kord Karla Merty, vytvořený před sedmi lety.
Jednotné arabské republiky 5:0, v Budapešti zví národním americkém sportu — v baseballu — ne- — V Londýně byl rozlosován 1. ročník tenisové sou
tězili Belgičané nad Maďary 3:2, SSSR vyhrál v boť prohrál rozhodující utkání s družstvem Kuby, těže representačních družstev žen, který se usku
Helsinkách nad Finskem 5:0, Brazílie si vybojovala s čímž se baseballoví fanoušci v USA těžko smí teční ve dnech 17. - 22. června na dvorcích londýn
účast ve 2. kole athénským vítězstvím nad Řec ří. — Další pořadí Panamerických sportovních her: ského Queens’s Clubu. K této nové soutěži, která
kem 3:2, Francie zvítězila v Paříži nad Polskem 2. Brazílie, 3. Kanada. 4. Argentina, 5. Venezuela, se bude hrát na způsob Davisova poháru mužů, se
5:0, a španělský team vyřadil v Kolíně n. Rýnem 6. Kuba, 7. Uruguay. 8. Mexiko, 9. Čile, 10. Tri hned v 1. ročníku přihlásilo 16 států, mezi nimi i
západoněmecké družstvo 3:2. K těmto 12 vítězným nidad.
ČSR. Čs. ženy “narazí” v 1. kole na jihoafrické druž
teamům přistupují bez boje loňští semifinalisté:
stvo, které je spolu s ženami USA, Anglie a Au
Švédové, Italové, tenisté Velké Británie a Jižní
strálie nasazeno.
Afriky.
— Čelní funkcionáři novopečeného italského fotbaZatímco se hrálo v Evropě teprve 1. kolo Davis
lového mistra Inter Milán (bývalá Ambrosiana)
Cupu, bojovala v Tokiu tenisová družstva Japon
Fotbalový rebus nepomohla vyřešit ani utkání 20. nabídli nej lepšímu brazilskému hráči Pelému za
ska a Indie o titul nej úspěšnějšího teamu Asie.
a 21. kola. Oba vedoucí teamy tabulky ztratily dal přestup milión 600 tisíc dolarů, což je rekordní su
Jak se ani jinak nedalo čekat, vítězi asijské zóny
ší body (Ostrava čtyři, Dukla Praha dva), a tak ma, jaká kdy byla sportovci nabídnuta.
Davisova poháru se stali zásluhou svého nejlepšího
— Do finále Poháru evropských mistrů v kopané
borce Krišnana Indové, kteří porazili Japonce 3:2. se k nim nebezpečně přiblížila dvě slovenská muž se podle očekávání probojovalo mužstvo AC Milán
stva Trenčín a RH Bratislava. Na sestup z nejvyšší čs. fotbalové soutěže je stále ještě (pět kol (porazilo' skotský FC Dundee: 5:1 a 0:1) a obhájce
trofeje Benfica Lisabon (po nerozhodném výsledku
před závěrem) devět kandidátů.
0:0 v Rotterdamu s místním Feyenoordem, porazila
Pět ze sedmi mistrovských zápasů 20. kola vy je doma 3:1).
Omlazené brazilské fotbalové národní mužstvo hrály favorisované domácí teamy: Dukla Praha do — V kalifornském městečku Inglewood překonal Ha(s pěti hráči, kteří získali v Čile titul mistra svě vedla brankami Vacenovského a Brumovského v bešan Mamo Wolde jeden z posledních Zátopkota) se na svém evropském zájezdu teprve sehrá rozpětí 45 vteřin (v 60. minutě utkání) rozhodnout vých světových rekordů, když zaběhl 15 mil za
vá, a proto není divu, že zde jde od porážky k o svém vítězství nad Bohemians 2:0, Kladno po 1:14:0,2 hod., což je o 0,8 vt. lepší čas než, jakého do
pbrážce. Ze sedmi mezistátních zápasů vyhráli Bra- razilo doma Kadrabovou brankou z pokutového ko sáhl 29. října 1955 ve Staré Boleslavi Zátopek v
zilci pouze dva: v Paříži nad Francií 3:2 a v Ham pu Slovana Bratislavu 1:0, Plzeň prohrála v Brně mezičase při vytvoření světových rekordů na 25
burku se Západním Německem 2:1; jednou remi- s místním ZJŠ 1:4, RH Bratislava vyhrála nad Tren km a 30 km. Podle posledních zpráv však Woldův
sovali (v Londýně s Anglií 1:1) a 4 utkání pro čínem 2:0 (první branku vsítil už v 1. minutě z světový rekord nebude uznán, protože závod v
hráli: v Lisabonu s Portugalskem 0:1, v Bruselu 1. útoku Dolinský), a vedoucí Ostrava se v Pre Inglewoodu nebyl předem řádně hlášen.
s Belgií 1:5, v Amsterodamu s Holandskem 0:1 a šově nezmohla na jednu kloudnou akci, když pod
lehla domácímu Tatranu 1:4 a ztratilo opět 1. mís
v Milánu s Itálií 0:3.
ÚSPĚCH ČS. KOŠÍKÁŘEK
V Budapešti zahájili maďarští fotbalisté kvalifi to v tabulce. Body venku získala pouze Sparta
Čs. basketbalistky Slovanu Orbis Praha prohrály
kační utkání pro účast na olympijských hrách v Praha (v Hradci Králové hrála 0:0) a Nitra praž
v budapeštské sportovní hale odvetné semifinálové
Tokiu vítězstvím nad švédském 4:0, v Glasgově skou remisou se Slávií 2:2!
došlo v utkání Skotska s Rakouskem k velkým šar
Boj obou bývalých letenských rivalů Sparty i střetnutí s maďarskými přebornicemi MTK Buda
vátkám, takže rozhodčí Finney musel tento mezi- Slávie o záchranu pokračoval v 21. kole velmi od pešť v zápase průměrné úrovně zbytečně 61:68 bo
státní zápas předčasně, v 79. minutě, za stavu 4:1 lišně: zatímco “rudí” zvítězili v utkání skvělé ú- dům, avšak přesto postoupily do finále této vý
pro Skotsko ukončit Čs. olympionici (v přípravě rovně nad pražskou Duklou zaslouženě 2:0, pro znamné soutěže, neboť první utkání doma (v Šum
na kvalifikační utkání pro Tokio prohráli V Ko hrála Slávia v Prešově nešťastně vysoko 0:3. O pře perku) skončilo jejich vysokým vítězstvím 69:50.
šicích s Bulhary 1:2.
kvapení se postarali Bicanovi svěřenci, fotbalisté Ve finále nastoupí proti košíkářkám družstva Slá
Kladna, kteří si přivezli oba. body z Ostravy, kde vie Sofia, které vyřadily obhájkyně titulu TTT
zvítězili 2:0, Slovan Bratislava deklasoval na Te- Rigu, a způsobily tak, že poprvé není ve finále
Pennel skočil 5.04 m
helnom poli mužstvo. Hradce Králové 4:0, Trenčín Poháru evropských mistryň v košíkové sovětské
družstvo.
19 letý americký tyč- Pennel z Miami na Flo- po porážce s RH Bratislavou pokráčoval opět v
kař Brian Sternberg, kte- ridě na mitingu v Monroe sérií letošních úspěchů, když vyhrál nad ZJŠ Br
HLAS
DOMOVA
rý poslední dubnový ví- ve státě Louisiana světo- nem 4:1, RH Bratislava získala v Praze s Bohe
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
kend jako první zdolal na vý rekord na 5,04 m. K mians oba body (2:1), a Plzeň po nejlepším vý
Adresa: Hlas domova,
závodech pod širým ne- těmto dvěma “pětimetro- konu v letošní sezóně porazila Nitru 4:0.
Tabulka po 21. kole: 1. Dukla Praha 29 bodů,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
bem pětimetrovou hrani- vým” tyčkařům se 5.
Telefon: 42 - 5980
ci, když ve Filadelfii sko- května v Helsinkách pří scoré 44:19; 2. Ostrava 29 bodů, score 43:22; 3.
čil 5,004 m, se. z tohoto pojil i. bývalý světový re- Trenčín 26 bodů, 4. RH Bratislava 25 bodů, 5. PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
skvělého úspěchu dlouho kordman Fin Pentti Ni- Slovan Bratislava 22 bodů; 6. - 7. Prešov a Sparta
neradoval. Už o tři dni kula. Skočil rovných pět Praha (po 20 bodech);, 8. Kladno 19 bodů; 9.-10. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
později - na prvního má- metrů, což je nový ev- Nitra a Plzeň (po 18 bodech); 11. -12. Hradec Krá platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
lové a Bohemians (po 17 bodech); 13.-14. Brno ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
je - posunul jeho o tři ropský rekord.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
a Slávie Praha (po 16 bodech).
roky starší krajan John
*
*

Evropské pásmo Davisova poháru

PANAMERICKÉ HRY

::

KOPANÁ V EVROPĚ

Fotbalová liga

::

