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Hlubší význam čínsko — sovětského sporu

Rodí se nový politický směr
Každá lidská generace si asi namlouvala, že žije ve velké době otřá- né šarvátky. Ve svém
sajících změn, které hluboce ovlivní další osudy světa. Totéž si přirozeně spravedlivém rozhořčení
čeká na chvíli, kdy se
myslíme i my a jsme přesvědčeni, že na to máme plný nárok.
Během několika desetiletí viděli jsme hrůzu a pád fašismu i hrůzu a bude moci vrátit přesně
růst komunismu. Viděli jsme umírání kolonialismu a vidíme poslední bit na to místo v historii,
vy rasismu. Byli jsme svědky zrození nové Asie a nové Afriky. Měli jsme kde se mu stala křivda
příležitost vidět na obloze první umělou družici a tím také první kroky a kdy tu křivdu bude
člověka do vesmíru. Ve věčně rozhádané Evropě stali jsme se součas- moci ohněm a mečem na
pravit.
níky historického začátku jednoty starého světa.
Většinu těch věcí jsme plně vnímali a plně doceňovali. Nepochopili
Je proto přirozené, že
jsme však dosud dostatečně hluboký význam jiné události, která právě se obyčejně nachází v tá
probíhá před našima očima a která pravděpodobně ovlivní další osudy boře "radikálů”, kteří
dávají přednost zkratce
každého z nás.
nukleárního řešení. A je
neběží
jenom
o
"rodin

S
hlediska
první,
radi

Mám na mysli tzv.
"rodinnou hádku” mezi kální skupiny je komu nou hádku”, ale o evo možná stejně přirozené,
Sovětským svazem a Ru nismus škodná, kterou luci starého komunismu že je právě politický udou Čínou,která nabý třeba krvavě vyhladit bez v něco přijatelnějšího, prchlík v největším ne
ohledů na odrůdu. Spor co dává naději na únik bezpečí zaspat rychlík
vá na intensitě.
mezi
Moskvou a Pekin ze slepé uličky nukleár historie, který se odmítá
Válkou nebo bez války
zastavit, obrátit a vrátit
gem je proto pro ni ně ního "řešení”.
Dnešní konflikt mezi
k předcházející stanici
čím, co třeba vítat, pro
Veteráni
komunistickým a demo
jenom proto, že tam pár
tože to oslabuje nepřá
kratickým světem nevidí tele. Tím však pro tyto
Politický uprchlík je pasažerů ztratilo část
me vždycky stejně. lidi význam "komunistic jako válečný veterán, svých ilusí.
Všichni jsme přirozené ké hádky” končí.
Politickému uprchlíku
který žije v zázemí je
zajedno v tak zásadních
S hlediska "umírně nom z donucení a nemů však může být částečnou
věcech, jako že demo ných” jde v zápase mezi že zapomenout na bitev útěchou, že se pro ko
kracie je v právu a že Moskvou a Pekingem o ní vřavu a hořkost po munisty historie nezasta
komunismu je třeba od něco daleko většího. Pod rážky. Svět se pro něho vila o nic více, než pro
porovat. Rozcházíme se le nich v tom zápase zastavil ve chvíli prohra- něho. (Pokrač. str. 2)
však často vtom, jak mu
odporovat.
Dramatický sjezd slovenských spisovatelů v Bratislavě
Jedni tvrdí, že jediné
řešení tkví v nukleární
válce a všechno ostatní
Pokud lze soudit z povzdálí, byl sjezd slovenských spisovatelů v Bra
je appeasement. Druzí
dospěli k názoru, že nu tislavě, konaný v polovině května (a předcházející pražskému sjezdu spi
kleární válka není řeše sovatelů), dramatičtější. Bylo to zásluhou ústřední postavy dramatu : po
ní a že je třeba hledat létech věznění vystoupil před nejširší veřejnost bývalý komunistický pověřenec školství a básník Laco Novomeský.
jiné cesty.
Novomeský byl od- - pr.) nepovažovali starý
souzen po monstreproce- omyl za vyjasněný, chy
Zemřel Jan XXIII.
su se Slánským a jeho bu, anebo, jak se tu již
Minulý týden zemřel v Římě Jan XXIII. Jeho
vláda trvala jenom 4 roky a 7 měsíců. Ta krátká soudruhy jako "buržo- řeklo : křivdu - za napra
doba však stačila k tomu, aby z něj učinila jednu azní nacionalista” a mohl venou.
z nejoblíbenějších světových postav.
děkovat osudu, že unikl
Nedávno jsem četl
Důvodem jeho téměř neuvěřitelného úspěchu by oprátce.
poslední dva listy, kte
ly prosté ale vzácné věci : zdravý rozum, snášen
Letos na jaře proběhla ré napsal náš společný
livost a láska ke všem lidem.
Důkaz jeho až neúměrného vlivu a významu je slovenskými kulturními přítel a soudruh Vlado
ted’ možno denně vidět v celé řadě komentářů, kte časopisy drobná noticka, Clementis krátce poté,
ré spekulují o tom, jaký asi bude mít jeho smrt že Novomeský byl zno
co mu oznámili, že žá
vliv na další vývoj studené války.
Nejsou to spekulace nijak přehnané, protože od vu přijat za člena Svazu dost jeho rodiny o pos
Jana XXIII. jsme se mohli naučit mnoha věcem i slovenských spisovatelů. kytnutí milosti je zamít
mimo čistě náboženskou sféru.
Náš přítel Clementis
nuta, tedy několik hodin
Ve vztahu ke komunismu např. nepatřil ke křiNovomeský nemarnil předtím, než na něm byl
klounské “španělské” skupině, která je světu často
předkládána jako pravý obraz římské církve.
čas. Na bratislavském vykonán rozsudek - úPodobně jako arcibiskup boloňský, kardinál Ler- sjezdu vstal a řekl, co dajně pro neomilostnicaro i on věřil, že by římsko-katolická církev měla
telné zrádné zločiny pro
být především církví chudých a že papežské sociál si myslí o Novotného
ní encykliky nebyly napsány jenom proto, aby se svérázné "odstalinšťova- ti socialismu.
na nich v knihovnách usazoval prach.
Tón těchto listů byl
cí” kampani:
Z celé jeho činnosti vyplývá přesvědčení, že zá
". . . Prosím vás, abys kupodivu pokojný, mlu
pas proti komunismu nemůže být veden jenom ar
mádami a tajnou policií, ale především sociálními te tímto aktem (obnove vil o vyrovnanosti auto
reformami a že církev musí být vždycky na jejich ním Novomeského člen ra s osudem, kterému se
straně a nikdy proti nim.
ství ve svazu spisovatelů (Pokračování na str. 2)
Londýnský novinář “Cassandra”, který obyčejně
píše místo inkoustu vitriolem, o něm napsal: “Svou
Published by Fr. Váňa,
hlubokou lidskostí, svou láskou k lidem, svou od
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
vahou, svou zbožností a také svou veselostí dokázal
Printers: Bussau & Co.,
něco, co nedokázal žádný papež před ním — polo
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
žil ruce kolem srdce světa.”
HD

Mluví Laco Novomeský

Myslím, že květnovému sjezdu českosloven
ských spisovatelů nemůžeme přát nic lepšího,
než aby způsobem kladení otázek a jejich zá
važností i charakterností, důslednou a vážnou
odpovědností jejich řešení navázal na dřívěj
ší konferenci Svazu slovenských spisovate
lů. V Bratislavě nešlo jen o vývoj slovenské
literatury v sedmi letech, která uplynula od
našeho druhého sjezdu. V rámci tohoto hod
nocení šlo neustále i o nás, o nejdůležitější
otázky vztahu obou našich literatur k socia
listické společnosti, o základní podmínky i spo
lečenskou účinnost naší práce, o věc naší spo
luodpovědnosti za vše, co bylo a co je, a hlav
ně za to, co bude a býti má.
Jiří Hájek

MÁJ SPISOVATELŮ
Květen 1963 lze bez váhání označit za máj spi
sovatelů. V minulém měsíci se konaly v Praze a
v Bratislavě sjezdy spisovatelů, na nichž byly sly
šeny projevy zcela jednoznačné. Byly to buřičské
projevy a byly to projevy jasně kacířské. Jejich
náplní bylo mravní rozhořčení, jen tence a leda
byle zakrývané povrchními projevy věrnosti rodné
straně.
Projevy nevole z řad československých spisovate
lů jsou významné z dvojího důvodu. Jejich závaž
nost tkví především v tom, že veřejně tlumočí ná
ladu obyvatelstva, s nímž jsou spisovatelé v daleko
užším styku než sebepřičinlivější místní tajemník
Komunistické strany. Československa. Spisovatelé,
pro něž styk s lidem je neodlučitelnou částí jejich
poslání, jsou však ve srovnání se stranickými hod
nostáři také v daleko širším styku “s masami”.
Stranický pracovník je přirozeně omezen na zku
šenosti uvnitř strany a na nepřímé zprávy, dodané
pro stranickou potřebu. Spisovatel obyčejně zná obě
strany -mince — stranickou a nestranickou, vládní
a opoziční. A můžeme být jisti, že spisovatel, kte
rý vstane na veřejném a široce zveřejňovaném
sjezdu, a veřejně zkritizuje “administrativu”, bere
na sebe určité osobní riziko. Kdyby nebyl přesvěd
čen, že tlumočí názory obecné, byl by jeho tón
dojista mírnější a tišší.
Druhý důvod, proč se musíme sjezdy spisovatelů
zabývat pozorněji, je prostě v tom, že se konaly
a že proběhly tak, jak proběhly, a že se lidé o
nich dozvěděli patrně v nezkreslené formě. Zna
mená to, že někde ve státní administrativě sedí li
dé, kteří nejen že schvalují všechno to, co dnes spi
sovatelé dělají, ale že to dokonce podporují, a že
se snaží své pravomoci využít k cílům, o nichž přes
ně nevíme. Tito lidé sedí na ministerstvech a v
nakladatelstvích, na policejních ředitelstvích a v
redakcích, v orgánech komunistické strany, na ná
rodních výborech i na významných místech v hos
podářství.
Všechno, co o jejich úmyslech, pohnutkách a plá
nech můžeme říci, je, že stojí v prudké opozici k
dnešnímu vedení Komunistické strany Českosloven
ska, a že jedním z jejich hlavních terčů je stalinista číslo jedna Antonín Novotný. Uspořádání sjez
du spisovatelů uvítali tito lidé s otevřenou náručí
jako příležitost, jak ventilovat kritiku vedení komu
nistické strany na co nejširším podkladě.
Vskutku hlavní rozdíl mezi průběhem sjezdu spi
sovatelů, konaným ve vzrušených dnech roku 1956,
a sjezdem letošním je zřejmý a rozhodný úmysl
spojit otázky politické a sociální s otázkami literár
ními. Sjezd v roce 1956 se zhruba držel otázek
odborných, a vybočil-li z literárního pole do oblasti
politické, bylo to vybočení příležitostné, neorgani
zované a jistě překvapující.
Letošní sjezd žádal především a hlavně mravní
očistu veřejného života, a nikdo nemohl být na
pochybách o tenoru tohoto požadavku. Spisovatelé
letos dořekli, co bylo v roce 1956 jenom nakous
nuto. Spisovatelský sjezd v roce 1956 žádal svo
bodu v otázkách tvůrčích, v otázkách odborných.
Letošní sjezd nepokrytě žádal svobody občanské.
A co víc: mluvčí na sjezdu velmi důrazně při
pomenuli politikům, že se jim podařilo obalamutit
spisovatele už jednou.
Z letošních projevů byio
zřejmé, že se spisovatelé nemíní dát, oklamat po
druhé. Základní situace je ovšem (alespoň navrch)
stále stejná: co spisovatel míní, politik mění. A i
dnešní projevy spisovatelů na českém a slovenském
sjezdu mají daleko k radikálnímu činu, jakým byl
manifest českých spisovatelů v první světové válce.
Ale přesto patří měsíc květen 1963 českosloven
ským spisovatelům. Znajíce jejich omezení, jejich
pochyby a znajíce také státní moc, které se vědomky nevědomky opřeli, můžeme učinit potěšující
a povzbudivý závěr: českoslovenští spisovatelé se už
necítí osamoceni.
jun
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Rodí se nový politický směr
(Pokračování se str. 1)
Rodinná hádka

Začátkem července se
v Moskvě mají sejít čín
ské a sovětské delegace.
Jejich úkolem je vyřeše
ní sporu mezi oběma ko
losy komunistického svě
ta. Nic nevyřeší, protože
to, co se mezi nimi při
hodilo, je něco daleko
většího než jenom "ro
dinná hádka”.
Téměř všechna čínská
obvinění jsou správná.
Moskva, ne Peking, opouští
marx-leninskou
loď, a Chruščovoví opravdu záleží víc na re
lativní prosperitě SSSR,
než na komunistických
svatých.
Dědicové Marxe a Le
nina se odstěhovali do
Pekingu a budou dále
získávat podporu těch
komunistů, kteří jsou s
nimi na stejné vývojové
úrovni.
V Evropě se však zač
ne vytvářet kolem So
větského svazu hrozen
úplně nových politických
stran, které se budou od
pekingského dogmatismu
čím dál tím více vzda
lovat.

Italský komunismus
"Veterán”, který není
ochoten, přijmout jako
konečný důkaz vývoje
sovětské
komunistické
strany vzdálenost, jíž ta
to strana urazila od
svých statických druhů
v Pekingu, může si všim
nout řady dalších vý
znamných úkazů.
Polsko už dávno jde
svou vlastní revisionistickou cestou, Maďarsko
začíná být podle mnoha
pozorovatelů volnější než
Polsko a i v baště sta
linismu, Rumunsku, začí
nají se ukazovat první
náznaky tání.
Možná nejvýznamněj
ší však budou události
uvnitř italské komunistic
ké strany. Neboť je jistě
pozoruhodné, začne-li komunistická strana, která
má být svým charakte
rem revoluční, oficielně
hlásat demokratické so
ciální reformy.

Víme dobře, že hlav
ním nepřítelem komunis
mu nejsou, přes všechen
rámus, radikálně pravi
cová hnutí, která vytvá
řejí podmínky, v nichž
si komunismus libuje,
ale sociální reformismus,
který tyto podmínky od
straňuje.
Začne-li tedy největší
evropská
komunistická
strana hlásat s Chruščovovým požehnáním re
formy, které vlastně ře
žou do těla komunistic
kých stran starého typu,
je to něco, co se nedá
přejít mávnutím ruky.
Na ústupu

Není účelem tohoto
komentáře dokazovat, že
sovětský
komunismus
přestává být nebezpeč
ným, protože to prostě
není pravda.
Svobodný
svět má
před sebou ještě dlou
hou řadu nebezpečných
let, a jenom největší o-

stražitost mu může umožnit dočkat se bez úhony doby, kdy se "ev
ropský”
komunismus
změní v něco, s čím mož
no beze strachu žít.
Je pravděpodobné, že
tato evoluce ruského ko
munismu nabude pravé
průraznosti . teprve ten
krát, až se v Moskvě
dostane k moci nová ge
nerace, která není zatí
žena přímým kontaktem
s původci sovětské revo
luce.
Až do té doby však
bude dobře, získáme-li
správnější
perspektivu
toho, co je dnes v ko
munistickém světě v
proudu.
Demokratickému poli
tickému uprchlíkovi, kte
rý tak zmeškal své his
torické setkání, jež mě
lo napravit utrpěné křiv
dy, zbývá jedna útěcha
- není to on, kdo ustu
puje od svých starých
ideálů.
-kw-
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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
SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St.. Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

ZE DNE NA DEN

26.5. V Addis Abébě
skončila konference 30
afrických států, která se
mj. usnesla podporovat
snahy všech afrických ná
rodů o nezávislost.
— V Bagdadu bylo popra
veno 11 lidí, kteří podpo
rovali Kassemův režim
proti nedávné revoluci.
27.5. Levicový řecký pře
dák Lambrakis byl krát
ce po mírové manifestaci,
Všeobecnou
náladu jíž se zúčastnil, poražen
před sjezdem sloven
ských spisovatelů přilé hospodářských a kultur
havě zachytil bratislav ních koncepcí v rámci
ský Kultúrny život z 11. socialismu . . .”
To už je ovšem jasný
května v úvodníku:
a
polopatistický revizio"Prožíváme údobí re
habilitace. Slyšíme a vy nismus. A aby nebylo
že
reformy
slovujeme toto slovo čas pochyby,
jsou
zamýšleny
zcela
váž
to, i když ne všichni
ně,
dodává
pisatel
člán

si pod ním představuje
ku (Roman Kaliský):
me totéž.
"Víme, co chceme,
Rehabilitovat důsledně
kam chceme dále vykro
každého, komu orgány
čit . . .”
státní moci i jednotlivci,
Ještě ostřeji vyzní pa
kteří se s orgány státní
sáž, zcela zřejmě namí
moci a s mocí vůbec zto
řená proti českosloven
tožňovali, ublížili, je při
ským stalinistům:
rozeně správné . . .
"Ten, kdo začíná mít
Revize koncepcí
vyslovené i nevyslovené
Ale nejde jen o re obavy, abychom to s kri
vizi, justičních omylů a tikou nepřehnali, nepo
zločinů. Současně se nám škodili socialismus, ... to
nabízí i revize jistých sice myslí - připusťme koncepcí,
vnucuje
se dobře, ale, hádám, pře
nám, začíná nám šlapat devším sám se sebou.”
na paty. Aby nemohlo
Tento "adresný” ná
být vůbec žádné nedo jezd nese nepochybně
rozumění: ne revize so tuto adresu:
Antonín
cialismu. . . , ale revize Novotný, Praha-Hrad.
konkrétních politických.
FEC/vm

Mluví Laco Novomeský

(Pokračování se str. 1.) zločinech, ale co bylo
nebylo možno vyhnout. nejvíc otřásající : on, uVždy se socialismem svědčený "nepřítel socia
Čitatele, byť i jen tro lismu” tváří v tvář své
Děkujeme
chu zasvěceného, zbavo mu konci, když nic ne
za včasné vyrovnání
val víry v pravdivost ob musel předstírat a za nic
předplatného.
vinění a důkazů o jeho nemohl být ještě doda
tečně potrestán, tedy ve
chvíli nejvnitřnější upřímnosti žádal ty, kte
rým své listy posílal, aby
ani potom, co se mělo
stát, nezapochybovali o
ZEVLOUN TŮMA TO ŘÍKAL
pravdivosti a správnosti
Co jsem předpokládal v mojí úvaze o mist
socialismu, šli s ním a
rovství světa v ledním hokeji ve Stockholmu,
žili pro něj.
. . . stalo se skutkem . .. Kde je prestyž Kana
Proč vzpomínám na
dy, země, kde se tato hra zrodila? Zde je
tento
odkaz?
Proto,
něco nezdravého . .. jak by to řekl Shakes
abych slovem, autorita
peare. Totéž se stalo v roce 1954 ve Stockhol
tivním tím, že bylo
mu. Tehdy nebožtík Dudly poslal "zbacaný”
poslední a vysloveno v
team, letos jeli na mistrovství Polykači kouře
hodině nejtěžší, řekl to,
z Trailu, kteří již cestdu prohrávali jeden zá
co mám i teď já na
pas za druhým. Věřil jsem v anglickou tradi
mysli . . .”

-Naše rovy—

ci, že poslední bitva je rozhodující, ale jak
je vidět, ani to se nesplnilo ... Kanada je zemí
emigrantů. Odpočítáme-li rodilé Kanaďany,
zůstávají nám ti, kteří mají v Evropě své pří
buzné a známé — každý nejméně dvacet lidí,
nesouhlasících s komunismem. Všichni tito lidé
jsou bezděčnými hlasateli svobodného světa —
Kanady především. To vše jsme zahodili. Ka
nadská prohra světového mistrovství je pro-,
hrou psychologickou.
Vím, jže ve chvíli, kdy Československo pod
lehlo Rusům ve Stockholmů, každý z našich
lidí doma držel palec Kanaďanům. Marně hlá
sí RFE z Mnichova, že Kanada neměla letos
ten nejlepší team a že je schopna lepších vý
sledků. Každý, kdo na černo poslouchá roz
hlas, si- řekne : "Nežvaň, je to tak jako s tím
osvobozováním a ujišťováním, že to může prask
nout každou- hodinu.” Lidé vypnou přijímač
a jsou otráveni.. .
M.(R. Tůma v Novém domově. Toronto,
Kanada, 30. března 1963.

Dvojí

ostří

Tento dojemný projev
stálosti ve víře přes křiv
dy napáchané "socialis
mem” má ovšem dvojí
ostří: jedním bodá bý
valé prokurátory z doby
stalinismu, nejzřejmějším
z nichž je Antonín No
votný. Druhé ostří rý
suje jasnou obrannou li
nii kritiků dnešního ve
dení KSČ: v jejich čele
stojí Laco Novomeský,
křivě nařčený a odsou
zený, ale dosud komu
nista.
Z bývalého buržoazního nacionalisty vyrostl
v něm dokonalý vzor
moderního revizionisty.

motocyklem a zemřel v
nemocnici. Jeho přátelé
tvrdí, že šlo o politickou
vraždu.
28.5. V kenjských vol
bách zvítězila africká ná
rodní unie, jejímž předse
dou je Jomo Kenyatta.
Kenyatta byl náčelníkem
organizace Mau-Mau.
30.5. Malajský ministerský předseda Yunku Abdul Rahman odletěl do To
kia ke konferenci s indonéským
presidentem
Sukarnem.
31.5. Ve Východním Pá
kistanu zahynulo 10.000 lidí při cyklonu.
— Ve Francii skončil mi
mořádný stav, který byl
vyhlášen před 2 roky po
alžírském puči.
3.6. Papež Jan XXIII.
zemřel po krátké nemoci.
5.6. Sovětský svaz kriti
zoval ve Spojených náro
dech australský plán pře
sídlit obyvatele ostrova
Nauru.
6.6. Britský ministr ná
rodní obrany John Profumo resignoval na svůj
úřad a přiznal se, že lhal
nedávno v parlamentě,
když prohlásil, že neměl
poměr s modelkou Keelerovou. Keelerová, která
tč. svědčí u soudu proti
jamaickému
jazzovému
zpěváku Gardonovi, který
ji napadl a zranil, byla
také přítelkyní sovětské
ho diplomata Ivanova,
který se nedávno vrátil
do. Moskvy. Ministerský
předseda nařídil vyšetřo
vání Profumova případu.
— Maďarsko bylo přijato
za člena Spojených náro
dů, poprvé od doby ma
ďarské revoluce.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás

zve

na

SPOLEČENSKÝ VEČER
S PROGRAMEM A TANCEM
který pořádá v sobotu dne 15. června 1963
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
—
LIKÉROVÁ LICENCE —
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.

PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :
34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Antonín Novotný pronesl slavnostní projev k
výročí “osvobození” 9.
května v Praze. Přiznal,
že loňského roku jsme
na tom nebyli hospodářsky dobře a tvrdil, že
se mýlí ti, kdo říkají, že
se republika hroutí”. O
pádu Bacílka a Koehlera
a jejich společníků referovaljen nepřímo:"Já
říkám,jsou lidé, přicházejí,odcházejí, ale ideje
žijí. KSČ je věčná.” Ten
tokrát neříkal, že “maso
bude", ale prohlásil, že
"sovětští soudruzi nám
dodají 8.000 tun masa a
2.000 másla”.
— Italská
zpravodajská
kancelář ANSA oznámi
la, že ČSSR se prý obrátilo na Vatikán ve sna
ze zahájit jednání o bu
doucnosti pražského arci
biskupa dr. Berana, který
je od roku 1961 konfinován v klášteře Nová říše
u Telče. Praha prý vy
slala jistého duchovního
do Vídně, aby tam nav
štívil kardinála Koeniga,
který si však kladl jako
podmínku osobní rozho
vor s arcibiskupem Bera
nem.
— Spolu s Bacílkem a
Koehlerem byl odstraněn
z vedení Komunistické
strany Československa ta
ké tajemník ústředního
výboru Václav Slavík.
— Londýnský
Čechoslo
vák přináší nepotvrzenou
zprávu, že letos v dubnu
byl v Praze Mikojan, kte
rý řídil přípravy k destalinizaci. Rudolf Barák byl
prý v tichosti propuštěn
z vězení a je prý nyní v
Sovětském svazu. Bacílek
a Koehler byli prý zatčeni už před delší do
bou a po jejich veřejné
degradaci jsou prý věz
něni v Ruzyni.
— Státními cenami Kle
menta Gottwalda byli vy
znamenáni tito umělci:
Milan Kundera, Ján Cik-

ker, F. Jiroušek, Karol
Machata a J. Procházka.
—V
Kroměříži
bylo
"Gottwaldovo náměstí”
přejmenováno důmyslně
na “Hlavní náměstí”.
— Místní lidové soudy
projednaly za dva roky
činnosti 33.000 případů.
Je celkem 879 místních
lidových soudů, na nichž
soudí
11.000
lidových
soudců.
— ČSSR se pokouší o vý
měnu zboží s Iránem. Čes
koslovenský velvyslanec v
Teheránu dr. R. Karmelita nabídl postavení ra
finerie oleje.
— Novým čs. velvyslan
cem v Turecku byl jme
nován dr. L. Tisliar.
— Bruselské konference o
budoucnosti Německa se
účastnili
českoslovenští
“odborníci”: místopředseda Národního shromáždě
ní Andrej Žiak (otázky
spojené s Berlínem), M.
Galuska (otázky hranic,
zejména hranice Odra-Nisa) a dr. V. Soják (od
zbrojení).
— Československá vláda
schválila zřízení národní
ho parku v oblasti Krko
noš a Rychoru v rozloze
38.000 hektarů.
— Z Jablonce nad Nisou
bylo hlášeno vypuknutí
epidemie infekční žlouten
ky.
— Vyznamenání za vyni
kající práci dostal spiso
vatel Oldřich Nouza.
— V procesu s účastníky
“chuligánských” demon
strací začátkem května v
Praze byli odsouzeni tito
českoslovenští studenti: V.
Dohnal (3 roky), T. Bohdalová (dva a půl roku),
R. Bohdal (dva roky), J.
Stibr (jeden a půl roku),
další 3 “chuligáni” na 7
až 10 měsíců nepodmíně
ně.
— Státními cenami Kle
menta Gottwalda byli vy
znamenáni tito vědci: Jan
Koczer, ing. dr. J. Sicht,

mg. M. Pásková, ing. M.
Svoboda, ing. M. Tichý,
RNDr. F. Šipoš, chemik J.
Závada, ing. K. Juliš, ing.
M. Kopřiva, ing. dr. A.
Tondl, ing. dr. F. Faltus,
dr. R. Kalivoda.
— Antonín Novotný měl
projev na V. všeodborovém sjezdu v Praze, kte
rého se účastnilo 54 za
hraničních delegací. Rudé
právo otisklo jenom tu
část projevu, ve které No
votný žádal vyšší produk
tivitu práce, menší zmet
kovitost, zvýšení zeměděl
ské výroby, potírání zaha
lečů a rozšíření brigád
socialistické práce.
— Předseda francouzskočeskoslovenské obchodní
komory P. Pisson přijel
na jednání do Českoslo
venska.
— V Kouřimi u Brna a
v Sebranicích na Svitavsku byly odhaleny památ
níky padlých sovětských
vojáků.
— V Bulharském kultur
ním středisku v Praze se
konal slavnostní večer
1100. výročí příchodu Cy
rila a Metoděje na Vel
kou Moravu.
— V Národním technic
kém muzeu v Praze by
lo uvedeno do provozu
experimentální rozhlasové
a televizní studio R 41/T
10, jež seznamuje veřej
nost s technikou vysílání.
— Vláda Sovětského sva
zu vyznamenala v rámci
květnových oslav tyto
slovenské partyzány: A.
Žáčka, J. Maneka, L. Rumanovského, V. Hromadu.
J. Minařoviče, P. Šuma,
I. Pučka, A. Ašveruse a
A. Švarcelovou.
— Praha bude mít na ve
letoku Botiče u Hostiva
ře novou přehradu. Jeze
ro bude 2 km dlouhé,
vodní plocha zabere 380
hektarů a bude tím vy
tvořeno rekreační středis
ko pro 30.000 lidí. Č/FEC

Koncem května se konal v Praze sjezd čs. spisovatelů

Odstalinšťovat se bude !
Pražský sjezd Svazu čs. spisovatelů se konal v tradici předcházejícího sjez
du z roku 1956. Jeho nálada byla zřejmě silně ovlivněna průběhem sjez
du slovenských spisovatelů v Bratislavě, který pražskému sjezdu před
cházel. Vcelku lze říci, že pražský sjezd splnil očekávání veřejnosti, i
když dramatičností nedosáhl sjezdu bratislavského. Pražský sjezd však
byl v solidní protistalinské atmosféře uspořádán tak, že vláda neměla
možnost sjezdu ani jeho průběhu ublížit.
Je podivuhodné, jak
během krátkého času a
celkem neočekávaně do
šlo k vření mezi spiso
vateli.
Ještě před nedávném
mnozí pochybovali, že k
něčemu takovému dojde.
Českoslovenští spisovate
lé zahájili boj proti sta
linismu v Českosloven
sku plnou silou a s upřímným
odhodláním
nedat se tentokrát ni
kým zakřiknout.
Zakřiknuti už byli jed
nou: v letech 1957-1958,
kdy byla liberalizace ná
silně zastavena. O tom se
v diskuzích na sjezdu
hovořilo zcela otevřeně.

Odvážná řeč
Odvážný projev pro
nesl básník Jiří Šotola,
který vyčetl ústřednímu
výboru Svazu čs. spiso
vatelů. že neměl dost
energie a odvahy posta
vit autoritu proti "admi
nistrativním
zásahům”,
"nedůstojným
kampa
ním” a všem nespravedl
nostem!
Ještě před nedávnem
prý česká literatura utrpěla škody nezdravými
zásahy neodborných, ukvapených.
dogmatic
kých a byrokratických
činitelů.

Z československého kouta
Populární televisní pořad australské státní
televise "Do čtyř koutů světa” vysílal před
týdnem reportáž, natočenou začátkem letoš
ního roku v Československu. Australští Čecho
slováci byli přirozeně napjati očekáváním, co
vlastně ukáže. Michael Charlton a jeho spo
lupracovníci dělají dobrou reportážní práci. A
přece jejich program už dvakrát vzbudil de
batu v australské spolkové sněmovně, kde se
ozvali kritikové, kteří tvrdili, že Charltonův
program — třeba neúmyslně — propaguje ze
mě za Železnou oponou.

Po shlédnutí reportáží ze Sovětského svazu,
Polska, Jugoslávie a Československa je zřejmé,
že na této výtce něco je. Co ukázala Česko
slovenská reportáž? Vcelku nic, a skoro po
lovinu bylo možno bez jakékoli ztráty vyne
chat. Reportáž z Československa měla dvě hlav
ní slabosti : Australanům, kteří o Českosloven
sku vědí málo, neřekla téměř nic, ale zato
ukázala obraz naší země velmi zkresleně. Ne
boť — na rozdíl od reportáží z Polska a Ju
goslávie, ba dokonce i ze Sovětského svazu —
neukázala problémy a hlavně lidi této země.
Nakolik byla vadná koncepce autorů a nako
lik zasáhla ruka československých úřadů —
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to je otázka, kterou se právě zabývali ve fe
derálním parlamentě.
Viděli jsme dnes tak oblíbené oživené dřevorytiny z historie vývoje Prahy, Prahu pod
sněhem bez — bohudíky — obligátních Hrad
čan, teleskopem brané záběry chodců v praž
ských ulicích, fasády pražské kavárny "Par
nas”, Lidice stejně zvulgarizované jako ty
Hradčany, Plzeň a pivovar, pána, který popí
jí pivečko, čackou textilačku a dovedného sklá
ře, hotel Pupp v Karlových Varech a pár na
háčů v páře, close-up traktorového pásu, kte
rý znázorňoval "největší změny v zemědělství”
a dr. Kyselého, jehož výroky vynikaly jak plo
chostí tak i stupidnostmi. Tvrdit např., že
Československá republika byla buržoazní pro
to, že Masaryk měl za ženu Američanku, si
opravdu může dovolit jenom místopředseda
Národního shromáždění, který se vzdal nadě
je, že by mohl být kdy předsedou.
Charltonův cyklus reportáží ze zemí za Že
leznou oponou je kritizován právem : jeho auto
ři ukousli si větší sousto, než mohou spolknout.
Ať se namáhají sebevíc, v rámci omezení, v
nichž musili pracovat, neměli možnost podat
objektivní obraz poměrů v těchto zemích, i
kdyby jejich úmysly byly sebekrásnější. jun

Šotola zakončil svůj
projev žádostí, aby došlo
k rozrůznění tisku Svazu
čs. spisovatelů, tj. aby
se začaly zakládat nové
časopisy různých umělec
kých skupin. Žádal te
dy obnovu toho, co dog
matici předtím potlačili.
Zajímavý byl také
projev Vojtěcha Mihálika, který řekl, že není
náhodné, že dnešní třetí
sjezd navazuje na tradici
sjezdu předchozího a ře
ší dnes otázky, které se
už tehdy naskytly.
Znovu o starém

Mináč prohlásil, že je
mu lhostejné, co očeká
vá od čs. spisovatelů Le
Monde, ale destalinizovat že se bude!
Svůj
projev uzavřel Vladimír
Mináč těmito slovy:

Opožděný konec epochy
"Neodůvodněně opož
děný konec stalinské epochy u nás způsobil ekonomické škody nejen v
ekonomice, ale také v oblasti morálně-politické,
srozumitelně řečeno - v
otázce důvěry. Obnovit
důvěru v člověka jako
bratra a spolubojovníka
- to je vážný úkol socia
listické literatury . . .”
Stejně závažné a protistalinské byly i proje
vy ostatních řečníků,
jmenovitě Josefa Škvoreckého, Laco Novomeského a Karla Ptáčníka.
Během sjezdu došlo
také k promítání české
ho filmu "Zde jsou lvi”,
jehož promítání zakázal
před několika lety Ladis
lav Štoll.
V době sjezdu uve
řejnil též literární týde
ník Kulturní tvorba po
zoruhodnou
obhajobu
románu Josefa Škvoreckého "Zbabělci”.
Je ještě brzo rozeznat,
nemluvili-li českosloven
ští spisovatelé do větru,
jako tomu bylo na předcházejícím sjezdu. Nikdo
by však neměl být na po
chybách, že mluvili z du
še lidové opozice.
M.Zvára, USA

Mihálik řekl doslova:
"Není náhodné, že se
jednání třetího sjezdu
soustřeďuje
především
na ty otázky, které tvo
řily už náplň sjezdu z
roku 1956. Je to svě
dectví, že historie se ne
dá oklamat a že nedo
řešené problémy se v ní
zákonitě vracejí v mno
hem naléhavější formě.”
Mihálik také prohlásil,
že u mnoha spisovatelů
vznikl pocit bezmoci,
protože se domnívali, že
je marné úsilí o nápra
vu nedostatků.
Spisovatel Milan Kundera řekl ve svém pro
jevu mimo jiné: "Dog
matismus a jeho stou
penci ovlivnili vlastní
myšlenkovou neplodnost.
Bojovali jsme s nimi vět
šinou o zcela banální
pravdy, a dogmatičtí od
půrci z nás učinili přemílače samozřejmostí.
Byl to nezbytný spor,
ale v jeho intelektuálním ohraničení bylo co
si smutného. Dogmatická
politika přerušila přiro
zený vývoj socialistické
ho umění a vytvořila vy
konstruovanou koncep
ci socialistického umění,
plnou předpisů a tabu.”
Kundera také nezapo
mněl podotknout, že k
takovým situacím dochá
zelo i po roce 1956, tedy
již po "odhalení kultu
osobnosti”.
Velmi dojemný projev
STŘEDISKO
přednesl slovenský spiPANSKÉ MÓDY
sovatel Vladimír Mináč, 164 Acland St., St. Kilda,
tel. 94 2260
který řekl mimo jiné, že Vic.
NOVÁ PRODEJNA:
francouzský list Le Mon
Obchod č. 28,
de napsal, že se od III.
Southern Cross Hotel
sjezdu spisovatelů oče
Bourke Street,
kává posunutí procesu
Melbourne - City
destalinizace.
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Od Aše až po Ural : potíže se zahraničními studenty

Paisley Home Furnishers
P t y. L t d.
prodají krajanům se zvláštní slevou
nábytek, elektrické spotřebiče a vše pro dům
110 Millers Rd., North Altona, Vic.
Telefon 314-6968, večer 57-6585

POVSTÁNÍ STÍNŮ
Nikita Chruščov usoudil nedávno, že “bomby jsou
modlitby” komunismus. Ve své májové pobožnosti pak
pokračoval jemnou výhrůžkou kapitalistickým měš
ťákům, že je rozdrtí na prach, jestli si proti ně
mu dovolí pošetile vyskakovat.
Vyprázdniv takto všechny hlavně na pravé stra
ně své obležené pevnosti, obrátil se nalevo a stiskl
spouště kulometů, obrácených k Pekingu. Jestli si
někdo myslí, řekl bombardovací velekněz z Ukraji
ny, že teorie o nevyhnutelnosti války s kapitalisty
je marx-leninismus, pak to nemá v hlavě v pořád
ku. Každý přece musí vědět, že válku odskáče pře
devším pracující třída, což by otec Lenin těžce
nesl.
Oba cíle, západní demokracii i čínský ko
munismus, je lehčí zasáhnout než zranit.
“Umírající” Západ ukazuje nečekanou chuť k ži
votu a pekingský komunismus, obrněný ve své
marx-leninské korektnosti, získává podporu jedné
komunistické strany za druhou.
Ale přes všechny potíže v těch dvou případech
Chruščov alespoň ví, kam střílí.
Uvnitř samotného Sovětského svazu, jsou však pro
kremelské střelce daleko pohyblivější a záludnější
cíle.
Liberálnější vítr, který Chruščov vpustil do so
větské márnice, roznesl podivná semena. A z po
divných semen vyrostly podivné myšlenky, které mě
ly na “dítka socialismu” podivný vliv.
Nikdo už si nemůže být jist, kdo se nakazil, a
střelec v Kremlu neví, po kom vlastně střílet.
Po sochaři, který vytesal z kamene abstraktní so
chu? Po komponistovi, jehož skladba neodpovídá
socialistickému realismu? Po básníkovi, jehož div
ným veršům naslouchá mládež v ulicích? Po Jevtušenkovi? Po Katajevovi? Po Někrasovovi? Po mrt
vole Pasternakově? Po Šostakovičovi? Nebo po
Ehrenburgovi?
Jak je najít a jak je zasáhnout? Jejich zbraně
nelze ani zničit modlitbou komunistické bomby, ani
imunizovat stranickou disciplinou.
Ani Marx ani Lenin nepočítali s takovým nepří
telem. Právem by mohl říci Nikita Chruščov, že
ze všech front, na nichž musí bojovat, nejtěžší je
fronta domácí.
Zvláštní jsou zbraně těchto “komunistických od
půrců” komunismu.
Vezměte film “Zástava Iljičova”, který bylo nut
no pro “podvratnou” tendenci potlačit.
Mladý sovětský občan se v něm setká se “stí
nem” svého otce, který padl ve válce, a ptá se ho,
jak má žít.
“Kolik je ti let?”, ptá se stín. “Dvacet tři”, zní
odpověď. “Mně je dvacet jedna’.’, řekl stín a zmizel.
I Nikita Chruščov pochopil, oč vlastně jde.
“Za vším tím je definitivní účel a smysl”, řekl.
“Synové jsou přesvědčováni, že je otcové nemohou
naučit žít... Co chcete? Pobouřit mládež proti star
ší generaci,... rozsévat nesoulad v přátelské sovět
ské rodině, která spojuje mladé i staré v společ
ném budování komunismu?”
Chruščov ovšem dobře rozuměl symbolismu zmí
něné scény. Věděl, že nešlo o to, co otcové mohou
nebo nemohou naučit své děti, ale o právo každého
člověka svobodně posoudit, co je správné a co je
nesprávné. Věděl, že v zásadě nejde o nic jiného,
než o vzpouru proti absolutní autoritě strany.
Proto řekl na adresu mladých “literárních vzbou
řenců” : . . Někdo chce tvrdit, že jenom skupina
mladých spisovatelů a básníků vyjadřuje cítění na
ší mládeže ... Není tomu tak. Naše sovětská mládež
byla vychována stranou a následuje vedení strany,
v níž vidí svého učitele a vůdce .. .”
Ubohý Chruščov, ubozí střelci v Kremlu, mate
rialisté v beznadějném zápase se stínem myšlenky,
kterou nemohou ani zasáhnout, ani zabit, ani na
prach rozdrtit, ani uvěznit.
Jsou jako lidé, kteří učinili první krok a nemají
odvahu k druhému. Nemohou zpátky a bojí se do
předu.
Odstraněním stalinismu vpustili do staré tmy pa
prsek světla. A kde je světlo, tam jsou také stíny.
V sovětském případě, abychom se drželi citova
ného symbolismu, jsou to stíny otců stalinské éry,
které odmítají vydat mozky svých synů svěrací ka
zajce vševědoucí strany.
-kw-

Studenti proti chuligánům
Po srážkách československých studentů s "barevnými” studenty "Uni pražská Universita 17.
versity 17. listopadu” v Praze začaly pražské úřední zprávy rozlišovat me listopadu "je universita
zi "studenty” a "chuligány”, ačkoli všichni údajně aspirují na akademický jenom podle jména”.
status. "Chuligány” se přes noc stali českoslovenští studenti, kteří demon
Habešský student, kte
strovali proti třídní diskriminaci : v Praze jsou pokládáni "barevní” stu rý odešel z ČSSR letos
denti za komunistické příživníky. Podle neúředních zpráv došlo v Praze na jaře, podal obšírný
k dvěma demonstracím : jedna se konala 1. května u Máchova pomníku popis "studia” v Praze
na Petříně, k druhé došlo 10. - 11. května v pražských ulicích. Sedm stu a techniky, jakou komu
dentů - "chuligánů” bylo odsouzeno k trestům žaláře do tří let. Jejich nističtí agitpropčíci zneu
úřední provinění: "... Demonstrovali a vykřikovali organizovaně hesla, žívají "barevných” stu
namířená proti Sovětskému svazu, Kubě a Československu, a vyzývali ji dentů . ke svým vlastním
né, aby se k nim připojili”.
politickým cílům.
Habešské studenty nej
Agentura FEC k tomu
Bulharská vláda si to nebo souputníkem.
poznamenává:
"Druhá nepřála : tvrdila, že
Vidí, že se jim dostá více znechutilo, že byli
demostrace byla zřejmě taková organizace by o- vá zvláštních úlev při každou chvíli taháni na
namířena proti privilego hrozila mír a pořádek studiu, že
akademické "protikoloniální” demon
vanému postavení zahra v Bulharsku. A uchýlila úspěchy stojí v jejich strace, nahnáni do auto
ničních studentů, zejmé se k osvědčenému pro případě až na druhém busů a představováni
na studentů z Afriky, středku: nejprve pozaví místě, kdežto hlavní dů "demonstrujícímu” čes
které režim láká do Čes rala vůdce "spiknutí” raz je položen na stra koslovenskému lidu jako
oběti koloniální agrese:
koslovenska různými vý (byli později propuště nické školení.
hodami, jaké neposkytu ni), potom dala roze
Považují (a právem) "Nademonstrovali jsme
je studentům českoslo hnat, policajty dav "ba studium
zahraničních se tolik, že jsme často
venským.
revných studentů”, kte studentů v ČSSR za sou ani nevěděli, proti čemu
Podle Rudého práva rý protestoval proti ta část nadměrných inves demonstrujeme”.
Typické je, že největ
došlo k těmto výtržnos kovému zacházení.
tic, které platí v daních
ší
množství "pokroko
tem ve Vodičkově ulici
a
potu
československý
Úřady v Sovětském
z 10. na 11. května a svazu zabránily takové pracující za rozvrat ne- vých” studentů přitáhly
dvě nejstalinštější země
později na Václavském mu mezinárodnímu skan komunistického světa.
náměstí, před hotelem dálu. Ale je známo, že
Zahraniční
studenti, sovětského bloku: Čes
Ambasador a před stu stížnosti "barevných stu kteří jedou studovat do koslovensko (3.000) a
dentskou kolejí J. A. dentů” v Moskvě jsou zemí za Železnou opo Východní Německo (5.
Komenského v Praze 6." identické v celém sovět nou, nejsou ovšem vět 000).
Ale všední život (kte
Chuligáni proti
ském bloku: rasové před šinou "komunistické bo
rý
komunističtí umělci
jůvky
”
,
ale
mladí
lidé,
sudky, politická indok
pokroku
trinace místo studia, izo zlákaní možností levné tak oslavují) znovu do
Osudy "barevných stu lace ve studentských in ho studia.
kazuje, že kvantita ne
dentů” na universitách ternátech.
Mnozí z nich vydali může nahradit kvalitu
za Železnou oponou jsou
po svém návratu do svo ani v "protikoloniálním”
Politické předsudky
pestré. Rvačky mezi "po
bodného světa pravdivé boji.
krokovými” studenty ze
Je zřejmé, že jak mla
To je problém se stra svědectví o svých zku
zahraničí
a
místními ny "barevných studen šenostech.
dí "pokrokoví” studenti
"chuligány” byly zazna tů”. Místní studenti vidí Svědectví "barevných” ze zahraničí, tak česko
menány v několika ze problém jinak. Domní
slovenští "chuligáni” se
studentů
mích východní Evropy. vají se především, že
bijí o jednu a tutéž věc:
Je tomu víc než rok, každý student ze zaosta
Tak např. prohlásil o právo poznání a právo
kdy poprvé proskočily v lých zemí je komunistou somálský
vm
student,
že žít po svém.
západním tisku zprávy o
nespokojenosti studentů
Na okraj sjezdu slovenských spisovatelů
ze zahraničí se studijní
mi podmínkami na Mezi
národní
universitě
v
Moskvě. Jednotlivci z
Šéfredaktor pražského literárního měsíčníku "Plamen” Jiří Hájek se v
řad zahraničních studen květnovém čísle vrací k pověstnému Chruščovovu projevu, v němž Nikita
tů se "odpoutávali”, jak napadl letos v březnu některé příliš liberální umělce v SSSR. Po tomto
se dalo.
projevu přirozeně pookřál v Československu každý stalinista. Jiří Hájek
Stížnosti byly v kostce však říká, zřejmě na adresu takových lidí, že se českoslovenští spisovate
tyto: důraz na studium lé "oprostili od mechaničnosti dogmatiků” natolik, že se u nás tato linie
komunistické ideologie a aplikovat nebude, protože existují odlišné historické a národní podmínky.
zanedbávání učebné lát
Za odstrašující přiklad lik napsal, že přestal psát
Ještě nedávno se tako
ky, omezování osobní véto úchylky vyřizovaly s uvádí cenzurní potlačení v letech 1957-1958, kdy
svobody ve fortně nu konečnou platností na sbírky povídek Slováka se začalo vystupovat proti
kulturním časopisům ja
cené "dobrovolných ak Pankráci. Takový titois- Vladimíra Mináče v roce ko proti nepřátelům.
mus! Ale to není všechno. 1957, “o níž víme jen to,
cí”, přímá rasová diskri
Podle jiného Slováka
Jiří Hájek vyzývá ve že se zabývala kritikou
minace ve styku s oby svém článku českosloven důsledků kultu osobnos Vladimíra Mináče nešlo
psát nejen o “některých
ské spisovatele, aby se ti”.
vatelstvem.
velkých mravních otáz
na bojiště, které
V “Kulturní tvorbě” v kách současné doby, ale
Skandál v Bulharsku navrátili
předčasně vyklidili “z o-

Ohlasy v Praze

Na první strany zá
padních novin se však
dostal skandál v Bulhar
sku. Ze Sofie odešli "ba
revní studenti” hromad
ně. Jádro sporu bylo
zcela marxistické.
Zahraniční studenti tr
vali na právu vytvořit si
vlastní odborový orgán,
který by je mohl zastu
povat ve styku s bulhar
skými organizacemi.

bav před nedorozumě
ním”.
Z československé lite
ratury musí zmizet všech
ny pozůstatky konzerva
tismu, opatrnictví a stra
chu před překážkami.
Hájek se zamýšlí nad
tím, kde už dnes mohli
naši spisovatelé být, kdy
by nebyl “obrodný pro
ces” v roce 1957 “zasta
ven shora”!
Hájek tvrdí, že vývoj
naší literatury by jistě
probíhal jinak.

květnu přispěchal s troš
kou do mlýna básník Ji
ří Šotola, který se obul
do narušovačů “stranické
normy”: něco jiného prý
bylo porušovat stranické
normy v roce 1951, kdy
se o kultu osobnosti nevě
dělo, a něco jiného v ro
ce 1958, kdy “mnozí li
dé” v kulturní politice se
začali vracet k metodám
roku 1951. Tady se prý
nikdo nemůže vymlouvat,
že nevěděl, oč jde'
Slovák Vojtěch Mihá-

ani o nedostatku hovězí
ho masa”. Proto prý se
vyhýbal psaní o součas
nosti.
Ladislav Mňačko před
nesl na bratislavském
sjezdu spisovatelů projev,
který mu “před léty, a
to již po odhalení kultu,
odmítli otisknout”.
Jak se zdá, bude stalinistům v historických ze
mích (přes jisté cenzurní
zákroky) v blízké budouc
nosti značně horko.
M. Zvára, USA

HLAS

10.6.1963
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Polemika o kulturním společenství za Železnou oponou

Jak žije duch slovanský ?
Československý literární měsíčník "Plamen” zahájil letos užitečnou a
objevnou diskusi, která se přenesla ba i do Polska. Ironie není úmyslná
ani zlomyslná. Výsledky diskuse jenom prokázaly, že "všeslovanský” So
větský svaz a jeho slovanská družba nepřesahují hranice jednotlivých slo
vanských států. Kdokoli si představuje sovětský blok jako jednolitý
kulturní žalář, dostane šok. Celá sovětská Pankrác je rozdělena na skoro
neprodyšné samotky, kde se hejslovaní podle "zvláštních podmínek” na ces
tě ke komunismu. Uvážíme-li, co říkají kulturní pracovníci jedné "socia
listické” země o tomto problému, dojdeme k závěru, že celá elaborátně
pěstovaná "kulturní spolupráce” a "kulturní výměna” zřejmě neznamenají
víc než polosoukromé výlety komunistických kulturních mnohoobročníků
v honbě za šmelinou a pašem. Varšavský týdeník Polityka poslal svého
redaktora na výzvědy k předním polským kulturníkům s otázkou : "Co
vědí lidé socialistického bloku jedni o druhých?” Odpověď je odstrašující.
Spisovatel Bohdan
Czeszko prohlásil: "Ať
se to zdá paradoxní jak
chce, průměrný Polák ví
víc o historických, so
ciálních a jiných rozdí
lech v západních zemích
než o poměrech v Česko
slovensku. A myslím, že
oni vědí o nás zrovna
tolik. Paradox je asi v
tom, že si myslíme, že
o sobě všecko víme tak
dobře, že se nemusíme
poznávat. A to je velký
omyl.”

Druhá část tohoto pro
hlášení je ovšem čistý
"brainwash”: ve stycích
Polska s Českosloven
skem vůbec nejde o tak
"bratrskou shodu”, jako
o přísnou cenzuru, která
je až dodnes přísněji za
chovávána se strany čes
koslovenských stalinistů.

"Vytvořila se mezera
Jiní polští kulturní
pracovníci se vyjádřili mezi kulturními úmluva
mi a jejich prováděním.
otevřeněji:
Skutečná umělecká spo
"Mezisocialistická spo lupráce byla nahrazena
lupráce je často jenom triviálními představení
formální,”
odpověděl mi, sborovými zpěvy a
vlivný literární kritik a tatrmanstvím. Zvlášť ve
sociolog Jerzy Putra- filmu je to špatné.
ment. "Vždyť se vlastně
Většina našich nejlep
vůbec neznáme. Už je
ších (a proto kontroversnom ta skutečnost, že
ních) filmů se nedosta
spisovatelé socialistické
ne do bratrských zemí.
ho tábora neuspořádali
Proč? Že by byly špat
ani jednu společnou kon
né nebo škodlivé? Ne.
ferenci, kdyby jen aby
Je to proto, že tyto
si vypočítali nevyřešené
filmy
jsou kontroversní
problémy.
Příklad zá
padních zemí by měl být a zobrazují problémy,
dostatečnou vzpruhou na které nebývaly tradičně
zpracovávány v oněch
tomto poli.”
zemích.
Jak prakticky tato kul
Vznikla zvláštní situa
turní spolupráce vypadá? ce: polské filmy jsou
Filmový režisér Jerzy známější v západní Ev
Kawalerowicz to řekl ropě než v zemích, kte
ré jsou s námi svázány
takto:

politickými,
hospodář
skými a kulturními pou
ty. Ale to platí také obráceně: dovážíme vyso
ce umělecké filmy ze
socialistických zemí, ale
zase nic kontroversního,
odlišného, originálního.
Máme Radu vzájemné
hospodářské pomoci, má
me politickou spoluprá
ci, ale ne a ne se domlu
vit o kulturních záleži
tostech.”
Starou pravdu, že z
jedné studny nelze pít
věčně,
vyslovil malíř
Stajuda:
"Aby mohla začít opravdová výměna názo
rů, je nutné, aby se li
šily názory. Nové nápa
dy vyrůstají z různosti,
ne z podobnosti názorů.
Co je třeba dělat? Ini
ciativa by měla být svě
řena spisovatelům a umělcům. Ti mají největ
ší zájem na celé věci.”
Profesor Krakovské university Stefan Zoliewski dal akademický výraz
tomuto protestu:
"Současné formy a
stupně kulturní spoluprá
ce mezi socialistickými
zeměmi jsou zcela ne
dostatečné. Její rozvoj
je daleko za poptávkou.
Máme příliš málo pře
kladů z češtiny, a ty, co

patnáctiletý mladík s plnovousem by zdaleka nebyl
ojedinělý případ. Začalo vyprávění o divech pří
rody, o dvouhlavých telatech, dokonce i o vílách.
Někdo prohlásil, že viděl na vlastní oči ženu s
Ilja Ilf— Jevgenij Petrov
plnovousem.
Zadaný úkol byl závažný. Bylo třeba vytvořit — Mimochodem — zamyšleně řekl Semjon Agentov
scénář na průmyslové téma. Těžké, velice těžké je — neměli bychom Udělat ženu s plnovousem ústřed
psát scénář na takové téma. Ale hlavní potíž spo ní kladnou postavou našeho filmu? Ovšem ne už
v rovině hrdinské, ale v komediálním střihu. Co na
čívala v tom, že hrdina měl být určitě kladný.
to říkáte, soudruzi?
Na scénáři pracovalo osm lidí: Potlačinskij, Re- — To je třeba prodiskutovat — mínili bratři Popo
gistrov, Samozvanskij, dva Popovové, Anna-Luiza vovi (Boris a Gleb).
Kočkinová, Semjon Agentov a Holoběd-Kutuzov II.
Tu požádal o slovo dvanáctiletý konzultant, zá
V zájmu úspěchu práce byly ke scenáristické skupi zračné děcko, odchovanec Akademie prostorových
ně přičleněny dvě zvláštní eskadrony konzultantů. umění při Mostropu.
Plukům velel Holoběd-Kutuzov II. Byl hlavní oso — Žena s plnovousem tam může být — oznámil
bou, proto schůzi zahájil.
slavnostně — jenom je nutno vystříhat se komiky,
— Cestou nejmenšího odporu — řekl — projdem aby to nebylo jako u Charlieho Chaplina.
se vším v nejlepším pořádku. Záporné typy se nám — Neboj se, hochu — rozvážně prohlásil Holobědpovedou. Teď však musíme vytvořit kladného hr Kutuzov II. — jako u Chaplina to nebude. Za to
dinu naší doby.
se ti můžeme zaručit.
— Správně — řekl Samozvanskij — kladný typ, s — Vy jste se zbláznili — vzkřikla najednou Koč
tím to není jako se záporným,
kinová. — Kdo vám povolí ženu s plnovousem?
A všichni se nadšeně rozhovořili o tom, jaká leh Umělecká rada na to nikdy nepřistoupí. Umělec
ká práce je s vytvářením záporných postav.
ká rada kdovíproč nemá ráda výlučnosti.
— Obrazy jen letí — řekla s povzdechem Anna Lui- -— K věci, k věci, k věci! — řekl předseda. — Ja
za Kočkinová — jen letí.
ká má být kladná postava?
— Kladný typ musí mít plnovous — úplně bez sou
A všichni se pustili do promýšlení složité otázky.
vislosti poznamenal jeden z konzultantů. — Je to Konzultanti nehlučně pohybovali rty. Scenáristé roz
přesvědčivější.
tržitě kreslili do svých bloků postavičky trpaslíků
Potlačinskij a Registrov spustili hrozný křik.
a žen s plnovousy.
Rozhodně nechápali, k čemu by byl plnovous. — Víte co? — odhodlaně řekl Samozvanskij. — Na
Nezdá se jim být přesvědčivý. Proč plnovous? Ne šel jsem východisko. Kladný typ je konec konců
zavání snad přežitky předpetrovského Ruska? Oba antipod typu záporného. Jsou to dva póly. Proni
scenáristé přitom křičeli, jako' by je na nože bral. kejme proto ke kladnému od záporného. Záporný
— Ostatně — řekl nečekaně Potlačinskij — může hrdina například pije. A kladný nepije. Záporný
mít i plnovous. Z plnovousu je cítit jakési spojení lajdačí, kladný údernicky pracuje . . .
Nový podnět Samozvanského udělal ohromný do
s vesnicí.
jem. — Dále — pokračoval Samozvanskij — zápor
Po Potlačinském zmlkl i Registrov.
— To znamená : plnovous — shrnul předseda. — ný typ kouří, kladný nekouří, záporný je ošklivý,
kladný je krásný. První obědvá., druhý neobědvá.
Pojďme dál.
Ale jít dál se nepodařilo. Hrnuly se protesty. Ří — Cože? Vůbec neobědvá?
kalo se, že film musí být alespoň do jisté míry — Ne, obědvá, ale nejí řekněme maso. Kladný typ
mládežnický. Ale jak, když tam umístíme postavu musí být vegetarián.
s plnovousem? Znovu se zvedl křik. Jedni říkali, — Dovolte, když vegetarián, to tedy znamená tolže jsme ji tam umístili, druzí, že ne. Vyprávěli, že stojovec.

ZROZENÍ ANDĚLA

ZA BOUŘE
František Branislav
Jak tak bývá v době senné :
zničehonic vítr fičí,
v horku léto rozhalené.
Kdo se před zrcadlem líčí,
bere pro soumračnou roli
červeň z blesků do líčidel?
Hromy v horách nepovolí,
vichr rozvířených křídel
rozcuchává borovice,
smýká paličnatým mračnem.
Nebe, skoro polovice,
reptá v dešti pomlouvačném.
Motýl, ještěrka a srna,
všechny liják v krytu sdruží.
Zdá se : už jen ze stříbrna
prší do šípkových růží.
Nalepena duha k dálce,
barva s barvou příliš hýří.
Jako známky na obálce.
V křoví jako na osníři
kapky doplétají drátky.
Nebe v modro převléká se.
Šermíř navrací se zpátky.
Jak tak bývá v senném čase.

máme, jsou vybrány na
mátkou.
Program kulturní spo
lupráce je především
charakterizován
bojácností . . . Osobní styk umělců a vědců zemí so
cialistického bloku by
měl být častější . . . Tvor
ba nemůže být plánová
na. Ale bylo by snad
možné popularizovat
tvorbu rozhlasem a tis
kovinami.

Kulturní styky by mě
ly být zbaveny byrokratismu, a neměli by -se
vyskytovat
"oficiální”
dopisovatelé nebo mluv
čí . .."
Novinář a překladatel
Witold Ritkiewicz řekl
naplno, co si myslí o
"socialisticko - realistic
ké” tvorbě:
"Ve stalinské epoše
bylo uděláno mnoho,
(Pokračování na str. 6.)

— Ale co jste se tak vyřítili, soudruzi! — zasténal
Samozvanskij. — Skončeme to. Ovšemže jí maso,
ale někde za kulisami, ne na plátně. Aby tam ne
pronikl ten fysiologismus a všechny tyhlety biolo
gické záležitůstky.
— Správně — pronesl konzultant — zázračné děc
ko. — Hlavní věc, aby to nebylo jako u Dovženka
nebo u Pudovkina.
— Proč se, hochu, znepokojuješ? — rozvážně řekl
Holoběd. — Nebude to jako u Dovženka. Ani jako
u Pudovkina to nebude. Ale má náš hrdina dost
kladných rysů?
— Málo, málo — křičeli konzultanti. — Sem s dal
šími!
A tak bylo po dlouhých sporech rozhodnuto vy
bavit hrdinu ještě těmito přednostmi:
A. Musí být členem všech dobrovolných spolků,
jejichž práci by mimochodem nebylo špatné ve
filmu zachytit.
B. Je sám, protože rodinný život by jej mohl svést
se správné cesty.
C. Chodí na schůze závodního výboru? Bezpod
mínečně.
D. Plnovous se samozřejmě potvrzuje (spojení s
vesnicí).
E. Ráno pracuje. A večer? Studuje. A v noci? Čte
časopisy, aby si rozšířil obzor. A po cestě ze za
městnání domů? Bojuje proti špatné dělbě práce.
P. Bojuje proti ostatním všednodenním nedostat
kům? Ano. Jak to ukázat? Nesmysl, od toho jsou
titulky.
— Tak co, vypadá to, že můžeme začít? — povzbu
divě se zeptal Samozvanskij. — Je typ jasný? Něco
doděláme v průběhu práce. Anno Martypovno, vez
měte si arch papíru a tužku. Tak tedy ...
A na papíře se objevil první záznam: 1. Vzruše
ně a naléhavě zní tovární siréna. 2. Z místnosti
základní organizace spolku “Přítel dětí” vychází
Nikanorov a svírá pod paží “Anti-Dueringa”...
Tento obraz je už podle vší pravděpodobnosti ho
tov a brzy uvidíme na plátnech shora popsaného
kladného hrdinu, jemuž chybějí pouze křídla, aby
se mohl stát opravdickým andělem, který hraje na
cimbál v rajském příbytku.
Host do domu, Praha. Z ruštiny přeložil Milan Uhde.

HLAS

-6-

VELICE PĚKNÝ TRIK
R. N. CALLANDER
Abo mě ztlumil tvrdou levičkou, a ačkoliv jsem kám!” Mlčeli, a Bili se přibližoval. Na zádech mi
ho viděl, jeho pravý hák mě vyzvedl, a přistál jsem vyrazil studený pot. “Charlie! Vždyť je o deset
na žíněnce tak tvrdě, že jsem byl pryč s dechem. kilo těžší než já!” Charlie se jen usmál. Bili už
Hlavu jsem měl jako ve víru a žebra jako zpře- byl u mne a začal se krýt. “Sakra, počkej, Bille,”
rážená. Dav, hlavně děcka, hulákal "Vstávej!” a začal jsem, “já chci mluvit s Charliem! Charlie...”
“Do něj!”, a slyšel jsem z dálky Shortyho, jak po Přišlo to nečekaně, a nebyl jsem vůbec připraven.
čítá ... šest.., sedum ,,, Na třesoucích se kolenech Bili mne chytil pod žebry svou obandážovanou lo
jsem čekal do devíti. Žebra mě bolela, kdykoli jsem patou, a v letu mi zabránila, jen ocelová skříňka
nadechl a hlava mi třeštila při každém pulsu. Shor- na šaty, která mne uzemnila. Chtělo se mi umřít.
ty mi otřel piliny z rukavic a řekl: "A znova...” “Tak dobře,” zasténal jsem, “já nastupuju. Já už
Abo se na mě vyřítil jako býk, a já jsem se podle zůstanu. Dejte mi pokoj.”
toho zařídil. Nechal za sebou žíznivou čáru, ale ješ
Ale ten mi nedali. Bailey si dal pozor, aby jeden
tě se mi podařilo vsolit mu jednu na spánek, jak z kluků mi dělal společnost, kamkoli jsem se vrtnul.
jsem mohl nejtvrději. Vybuchl jako raketa, ruce Dávali pozor, abych nevzal draka. Což bylo při
rozpřažené, a prostřel se na ciferník. A to nehrá. rozeně mým úmyslem. Nevěděl jsem, jak na to,
Zůstal tam na deset a ještě pět minut potom byl ale umínil isem si, že se při nejbližší příležitosti
v limbu.
vzdálím od Sportovní arény Ch. Baileyho aspoň na
Děcka vřeštěla a jásala, já se pitomě usmíval a několik set mil. Můžete se ptát, jak to, že jsem se
plival zakrvácenou vodu na žíněnku. Bailey mi jako s nimi vůbec zapletl, ale to je jiná povídka. Stačí,
vyplatil pět funtů, že jsem dělal muže z davu, ale když vám řeknu, že jsem kdysi boxoval docela
za stanem mi je vyrval z ruky dřív, než jsem je dobře, že jsem dělal předzápasy na Leichhardtově
mohl vrátit. “Co blbneš, chceš ho zabít? Už tak stadiónu v Sydney, ale to bylo před několika lety,
mám málo lidí”, vrčel chraplavým komedianta kým když jsem celé dny makal na stavbách. Pak přišel
hlasem. Třásl jsem se jak vzteky tak únavou. na předměstí tenhle cirkus, a já potřeboval pra
“Chceš pořád efekty, ne?”, zařval jsem. "Aspoň chy. Až potom jsem přišel na to, jak, ale jak jsem
o nich pořád kážeš!” — “To ale nemusíš tak za z formy.
traceně zuřit!”
A teď jsem byl tady, otloukán zprava zleva, se
Shorty vešel za mnou do stanu, Abo za ním, ale záchvaty mdloby a omlácenými žebry a rozsekaný
toho drželi dva v podpaždí. Už se probíral, ale ješ mi pysky a bolavým kokosem. A modřinami, které
tě mu bylo lila. Vic se na mne zazubil a povídá: svědčily o tom, že Bili si velice potrpí na žrádlo
“Ježíši, to vypadalo jako opravdický”, a já hodil ve službách firmy Chas. Bailey, Esq. Abo taky ne
rukavice na stůl a povídám: “Samo, že to bylo o- byl mojí přítomností příliš potěšen, a jak jsme jed
pravdický.” Bailey ještě zuřil a vyštěkl: "Ten mrzák nou seděli na hamburgrech, zeptal se mne naříka
ho doopravdy praštil!” Obrátil jsem se k němu, vě: "Cos mě tak praštil?” On už byl bit tak dlou
jednu ruku zpola zabandážovanou, a vybuchl jsem: bě. že už mu to moc nemyslelo. “Když Charlie
“Poslechni, Charlie, jestli se ti to nelíbí, vysol pra řekne, že to má mít víc páry, tak musím, ne?”,
chy a je to. Je to všecko levota, a budu jen rád, odpověděl jsem. Abo se zamračil: “To že řek’ Char
když vypadnu!”
lie?“ — "Víš, jaký je Charlie”, řekl jsem, doufaje,
Baileyho výraz se změnil. V jeho bleděmodrých Že získám spojence. Němě přikývl jako vůl v pos
očích se kmitl záblesk krutosti. “Kdepak.” řekl tiše, troji: "Jó. Charlie je ólrajt, von je prostě šéf.”
“kdepak. Nenecháš mě ve štychu uprostřed jarmar
Zavrtěl jsem hlavou a pustil jsem se do ham
ku.” Přistoupil ke mně, přistrčil mi ten svůj jíz burgru. Chutnal jako piliny. Bolelo mě několik zu
livý rypák až k nosu. “Kdepak, hochu. V téhle bů. Nešlo to prostě. Nemohl jsem se ani vmísit do
partě mám prachy já, a ty tady musíš vydržet ješ davu a zmizet po anglicku, poněvadž všechny mé
tě pět dní, protože jinak bychom přišli o prachy, skromné svršky byly bezpečně zamčeny v pabu,
a to by se klukům nelíbilo, že ne, kluci?” Ani se kde jsme zarazili, a já bych tak přišel na buben.
na ně nepodíval, ale já ano, a oni si mne. kromě Matně jsem si představoval, co by bylo, kdybych
Vica, všichni změřili, a já jsem věděl, že jsou na zavolal poldy. ale jak isem znal Baileyho, on už
Charlieho straně. Tvoji kamarádi, pomyslil jsem si. by to nějak narafičil, abych skončil v chládku. Chtěa chtěl jsem si odplivnout. Pohlédl jsem na Charlie 1o se mi brečet. Byl jsem prostě v hajzlu.
ho a potřásl jsem hlavou. “Poslechni, Charlie, to
( Pokračování příště )
nepůjde. Já jsem hotov. Dodělalo mě to a nejsem
už k ničemu. Vždyť to sám víš.” Neodpověděl. Z
nějakého důvodu mne jeho mrazivé oči zamrazily
— K oslavě stého výročí
až v páteři. “Charlie,” povídám překotně, “jsem spisek dr. Alice Masary založení Matice slovenmarod. Já už to nevydržím. Jsem z formy. Prachy kové "Hudba ve Spillvi- skej uspořádal Americkoneprachy, já jdu.” Začal jsem se oblékat.
lle", který zachycuje její slovenský klub v New“Oukej,” povídá on tím svým tichým hlasem, rozhovory s J. Kovaříkem Yorku 10. 5. kulturně spo“my už tě do formy dostaneme. Bille, dej si s ním
pár kol tady uvnitř.” Prudce jsem se otočil. Bili
promluvil bývalý pověřebyl na těžkou váhu sakra rychlý. “Moment,” vy — Plk. let. F. Kordula byl ník SNR dr. É. Boehm.
křikl jsem. “Já jsem doopravdy marod, jak to ří- vyznamenán ústředím
— SVU ve Washingtonu
Britské legie ''Záslužným konala přednáškový večer,
diplomem" za dlouholetou na němž promluvil dr. A.
práci.
Šturc na téma "Hospodář
— V St. Louis zemřel dr. ský rozmach svobodné
Frant. Fousek.
Evropy". Po přednášce
—-Po koncertech ve Vel soutěži 52 kanadských — Ger. tajemník SVU byla debata, kterou řídil
ké Británii hraje Rudolf katolických škol projevem prof. dr. R. Šturm navští- dr. E. Feierabend.
vil Toronto, aby projed — Na Českém národním
Firkušný na svém půlroč o Československu.
ním evropském turné v — V Arizoně zemřela ve nal plány na příští valné hřbitově v Chicagu se ko
Římě, Neapoli, Miláně, věku 70 roků manželka shromáždění SVU, které nala 30. května slavnost
Turíně, Trevisu, Berlíně, česko-amerického noviná se tam bude konat 7. zá “Zdobeni hrobů". Účast
ří tr.
Stockholmu, Helsinkách, ře Josefa Martínka.
nici oslavy pak odjeli do
Hilversumu,
Utrechtu, — V Kanadě zemřel bý —‘Ústřední výbor Čs. ob obce L i d i c e, III., kde
Luxemburku, Duesseldor- valý sportovní redaktor ce legionářské v zahrani vzpomenuli výročí zniče
fu, Amsterodamu a v Haa Práva lidu a Poled čí se sídlem v Londýně ní Lidíc v Československu.
gu. Na hudebním festiva ního listu Ladislav Hor- obstaral prostřednictvím
British Legion seznamy — 1. května vzpoměl je
lu v Salzburku bude hrát niš.
s Českou filharmonií. Je — Sdružení čs. exulantů padlých Čechoslováků v diný český deník v USA,
též pozván na Festival do v Chicagu vydalo spisek minulé válce. V seznamu chicagský Denní hlasatel,
Lucernu, kde by hrál pod V. Štědrého “Jak se sta je 453 osob, pochovaných 73 let svého trvání.
taktovkou Rafaela Kube- lo Československo sateli ve Velké Británii a 219 — Sociální fond čs. za
líka.
tem Sovětského svazu”. osob mimo V. B. Sdru městnanců rozhlasové sta
žení čs. dobrovolníků ve nice Svobodná Evropa v
— Konference P. E. N. v Cena 50 c.
exilu, která se konala v — Sdružení porobených Francii soustřeďuje hro Mnichově podporuje po
Londýně, se zúčastnili evropských národů (ACE by příslušníků čs. armády třebné krajany v Němec
Ivan Jelínek, který je N) se ohradilo proti pro z obou světových válek z ku i jinde ve svobodném
předsedou, a Pavel Ti- hlášení belgického zahra celé Francie na hřbitově světě. Od 1. 2. 1962 do 16.
grid a František Listopad. ničního ministra, bývalé v La Targette v Neuville 5. 1963 vyplatil více jak
— Na námořní akademii v ho gen. sekretáře NATO, St. Vaast. V seznamu má 300 žadatelům podporu 10.
San Diego přednášel prof. Paula H. Spaaka, v němž 147 osob. Dosud soustře 150 DM (ti. asi 2.500 do
dr. J. Kalvoda o komu- navrhoval pakt NATO s dilo 110 hrobů.
larů). Celkem vydali do
nistické strategii v Latin členy Varšavského paktu. — Odbočka Čs. národního sud zaměstnanci čs. oddě
ské Americe.
Takový pakt by zname sdružení v Batawě v Ka lení RSE uprchlíkům přes
— 13letá Milena Zlámalo- nal uznání statu quo ve nadě uspořádala 10. květ 60.000 DM (přes 15.000
ČS
vá z Toronta získala stří střední a východní Evro na “Večer K. H. Borov dolarů).
ského” za účasti 75 členů.
brný pohár v řečnické pě.
Č/SVU/ND/AL/NH/RV

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

10.6.1962

DOMOVA

YOSEMITE 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

Jak žije duch slovanský ?
(Pokračování se str. 5) svobody v kulturním ži
votě byla, přes četná oabychom si rozšířili poz mezení, zachována do
nání klasické literatury,
dnes v polském kultur
malířství a hudby, ale
ním životě ze vzrušených
zároveň se dělalo všech
dnů roku 1956.
no možné, aby veřejnost
Jak opojně by zněla
se nezajímala o součas tato slova v Českosloven
nou tvorbu.
sku, kde kulturní pracov
Bylo to hlavně proto, níci se jenom oklikou
že v té době nebyla po dozvídají v Čechách, co
ruce opravdová umělec se dělo na bratislavském
ká díla ... Jak napravit sjezdu slovenských spi
tuto situaci? Především sovatelů.
FEC/tp
bychom se neměli bát
polemiky a estetického a
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
filosofického výzkumu.
Work. Compensation,
. . . Měli bychom sdílet
aut, povinné ručení
všecko to, co je odlišné,
ŽIVOTNÍ,
co vzbuzuje nepokoj, co
úrazové a nemocenské
odborně provede
obohacuje zkušenost.”
R. C. KUGLER
Je patrné na těchto
(Me
lb.) XL 2421
výňatcích, že jistá míra

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

CITY:

6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256
HAMPTO N :

573 Hampton St.
Hampton, S. 7
Telefon 98-5736

POSLOUCHÁTE VYSÍLANÍ HLASU AMERIKY?
Hlas Ameriky je rozhlasovou stanicí informační
služby americké vlády, USIA. Vysílá denně do
celého světa v nejrůznějších jazycích, mezi jinými
anglicky, ruský a česky i slovensky. Vysílání Hlasu
Ameriky do Československa je možno poslouchat
na krátkých vlnách prakticky ve všech světadílem
a to buď přímo z Washingtonu nebo prostřednic
tvím retranslačních stanic v Evropě a v Africe.
Česky a slovensky vysílá Hlas Ameriky každý den
včetně soboty a neděle čtyřikrát. První ranní vy
sílání je od 04:30 do 04:45 GMT (ve vých. Au
strálii vždy o 10 hod. víc) na krátkých vlnách v
pásmech 31, 41, 49 metrů a na střední vlně 251 m.
Druhé ranní vysílání je od 5:30 do 05:45 GMT na
krátkých vlnách v pásmech 31, 41, a 49 metrů.
Třetí, denní vysílání je od 20:30 do 21:00 GMT na
krátkých vlnách v pásmech 16, 19, 25, 31 a 49
metrů. Čtvrté, noční vysílání je od 22:00 do 22:30
GMT (tedy o půl hodiny dříve než dosud) na krát
kých vlnách v pásmech 13, 16, 19, 25, 31 a 49
metrů... Ve všech případech uvádíme greenwichský
čas, který nutno přepočítat na místní čas. Ve vých.
Austrálii se k tomu času připočítává 10 hodin.
V každém vysílání jsou nejdříve podrobné zprá
vy ze světa a ze Spojených států. Po zprávách je
zpravidla komentář k mezinárodní situaci a po něm
pravidelná hlídka: náboženská, zemědělská, dělnic
ká, národohospodářská, o Češích a Slovácích ve svo
bodném světě, pro mládež, “Taková je Amerika“
atd. Posluchači mohou psát o poslechu na tuto
adresu: Voice of America, Czechoslovak Serváce.
Washington 25, D. C., USA. Na tuto adresu si mů
žete také dopsat o různé publikace, které se po
sílají zdarma do celého světa: Podrobný program
vysílání v různých jazicích, informační brožury atd.

10.6.1963

Dopisy redakci:
VÝMĚNA NÁZORŮ POKRAČUJE (a končí)

Bojovný připis p. Pokorného (HD 10/XIII. - dopi
sy, pr.) mně polichotil. Jen nesouhlasím s názorem
pisatelovým, že by si Eduard Bass odplivl. Slušní
lidé obyčejně neplivají.
Zachar, Oyster Bay
Zachar, Oyster Bay, zarputile a se syzifovským
přímo úsilím dává na trh volným slovem i erbenovským veršem ... svoje nepřeberné vědomosti a
celoživotní zkušenosti ze všech oborů lidské činnos
ti... Se sveřepostí, s jakou se hladový vlk vrhá na
vše, co mu přijde v cestu, oysterbayovský Homo Sapiens všechny obory lidské činnost' také kritizuje,
počínaje zastaralým způsobem kojení Papuánčat na
Nové Guineji až po ztrouchnivělou tělocvičnou sou
stavu Tyrše a Fuegnera. Bylo by překvapením,
kdyby Kritikus Sžíravikus z Oyster Bay nebyl vy
střelil svůj rulíkovský šíp také do mého sporného
případu s Čs. klubem v Jižní Austrálii (HD z 13. 5.
tr.). As moudrostí, jež je nad Šalamounovu a s
rozhodností, s jakou Hitler vymazal Anglii ze zem
ského povrchu, Zachar, Oyster Bay, v mém přípa
dě rozhodl. . . Slibuji, že mu nebudu odporovat, i
kdyby se do mne strefil ještě tisíckrát. — Někteří
velcí mužové si ještě za živa navrhli epitaf na svůj
náhrobek. Zde jeden návrh :
Ať na zemi jsi, v pekle nebo v nebi,
vždy dobře na paměti měj,
že setřu tě jak Quichot známé mlýny.
Já, Mojmír Zachar z Oyster Bay.
J. Vaněk, Adelaide
V HD č. 9. odůvodňuje p. Vaněk nesprávně ne
přijetí za člena Čs. klubu v Adelaide kritickým posto
jem, který zaujal psaním ve Věstníku p. Pokorné
ho. To, co p. Vaněk rozšiřoval, však nebyla kritika,
nýbrž nepravdivé zprávy, falešná propaganda a ne
horázné očerňování. Vydávání stranicko-politicky za
měřených a tendenčně zabarvených zpráv je v roz
poru se zájmy klubu v Adelaide a vede k rozkolu
řad exilu. Řešení celého případu věnoval výbor po
zornost jak na valné hromadě, tak v hodinovém
výkladu na výborové schůzi a rozhodl, že se p. Va
něk svým postupem postavil proti zájmům klubu,
proti čs. demokratické věci a že úmyslně mařil kon
struktivní úsilí, směřující k spolupráci všech složek
čs. exilu v Austrálii. Zájem výboru klubu v Ade
laide je pokračovat v nadstranické činnosti, jejímž
výsledkem je např. náš národní dům.
A. Trávníček, jednatel Čs. klubu, Adelaide
Hádky obou našich skupin v Austrálii se zdají
dětinské, a pochybuji, že si jimi někdo vyslouží prá
vo k representování nás v Austrálii jako celku.
. .. Někdo by tu však snad přece jen měl být, kdo
by za nás promluvil, kdyby to bylo třeba. Navrhu
ji proto, aby HD zorganizoval volby takových re
presentantů. Z řad čtenářů by mohly přijít návrhy.
Navržení by napsali něco o sobě a o tom, jak by
nás chtěli zastupovat. To by mohl HD rozeslat ve
zvláštní příloze, a krajané by podle toho hlasovali.
Jednotlivé státy by byly zastoupeny v nějakém ústředním orgánu podle počtu našich krajanů. Snad
se dá nějak zjistit? Podrobnosti je nutno ještě pro
myslet. Napadlo mne to proto, že by to byl způsob,
jak se zbavit lidí, kteří asi zaspali nejméně 15 let. . .
J. Synek, Fairfield
Poznámka : HD by podobné “volby” neorganizoval.
Pro informaci čtenáře J. S. uvádíme data austral
ského statistického úřadu dle sčítání lidu k 30. 6.
1954. Počet Čechoslováků v Austrálii:
NSW 5.443, Viktoria 4:068, Jižní Austrálie 1.131,
Qld. 882, Záp. Austr. 698, Ťasmanie 278, Severní
teritorium 97, Canberra 83, celkem 12.680 osob.
73.79% Čechoslováků žije v hlavních městech au
stralských států, 15.12% v ostatních městech a jen
11.09% na venkově.
Někdy žehráme na Austrálii pro různé nedostat
ky, a přece jsou zde věci, po nichž snad toužíme.
Tak mnohý z nás roztrpčen životem exulanta by
se rád usadil v naprostém klidu a odloučenosti od
lidských svárů. Poznal jsem, že takové podmínky
existují v “Never - Never”. Slunce se vyhoupne rá
no na obzor růžové, jakoby vymydlené a putuje
po modré obloze bez jediného mráčku. (Ovšem jsou
mraky much.) Hřejivé teplo uspává duši i tělo v
sladké nicnedělání, suchý, čerstvý vzduch, provívaný slabým vánkem, -hojí rány minulosti. Rovná
plocha šedého neb červeného písku s řídkým zele
ným porostem, kam až oko vidí, jakoby urovnávala
cestu do budoucnosti. A když se slunce koupe v
krvavém západu a večerní chládek se mísí s omam
nou vůní eukaliptových stromů, posvátné ticho se
rozhostí po kraji a naprostá spokojenost v duši i
v údech. Tu poznáš poutníče, uprchlíku, bezdomovče, nespokojenče i ty náročný, že je kousek na
světě, který dá vše, který hojí všechny malicherné
spory.
Jak krásný by byl život v osadě, která by tu
snadno mohla vyrůst. Mohl by se postavit i národ
ní dům, takový, o jakém Čs. národní sdružení mlu-

HLAS

POZOR
Podařilo se nám získat filatelistickou zvláštnost:
obálky s obrazem TGM, vydané v USA k 7.3.
1960 a na nich americké známky s čs. vlajkou,
vydané v minulé válce (1943) a známky s obra
zem TGM, vydané v sérii “Champions of Liber
ty” v roce 1960. Známky jsou přetištěny “razít
kem prvého dne": Washington, 7. 3. 1960 — Truth
Prevails (s obrysem Hradčan).
Pokoušíme se dále rozšířit počet odběratelů
Hlasu domova. V rámci této akce dáme tuto fi
latelistický cennou obálku zdarma čtenářům, kte
ří nám v akci pomohou. Zašleme ji tomu, kdo
získá nového odběratele a to ihned, jakmile doj
de předplatné.
HD
ČS. KLUB V QUEENSLANDU
konal svoji řádnou valnou hromadu 28. 4. v Brisbane. Byla početně navštívena a se živým zájmem
vyslechla a schválila zprávy o velmi bohaté činnosti
v uplynulém funkčním období. V diskusi věnovala
hodně času problémům našeho exilu a uložila no
vému výboru vejít ve styk se všemi organizacemi
našeho exilu v Austrálii a snažit se o docílení jed
noty v našich řadách. Předsedou byl zvolen A. Ra
da, místopředsedou S. Pokorný, jednatelem O.Roth,
pokladníkem K. Ulver, členy výboru: J. Nový, M.
Endl, S. Šíma. B. Čumpelík, M. Jánský, V. Šmíd, A,
Jánská a M. Radová, revisory účtů J. Voříšek a M.
Voříšková
S. Pokorný

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Eb ner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St

(vchod z Wynyardu)
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Nové vedení
ČESKÁ KUCHYNĚ
156 Acland St., St. Kilda
V i c t o r i a.
Otevřeno denně
v poledne i večer
Kuřata na rožni denně

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

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

SPORT V AUSTRÁLII
KOPA N Á

V

SYDNEY

PRAHA — HAKOAH 5:1 (1:0)
Předešlé zápasy Prahy s mužstvem Hakoah měly
vždy ruch a napětí lokálního derby. Letos vyhrá
la Praha bez námahy a zahodila více branek, než
dala. Jedinou branku Hakoah docílil z desítky dvě
minuty před koncem utkání H. Ninaus.
PRAHA — PAN HELLENIC 4:2 (1:0)
Zápas udržel 11.000 diváků v napětí po celých
90 minut. Pan Hellenic byl rychlejším mužstvem
a měl převahu po celé utkání, ale methodická hra
Prahy a hlavně skvělý výkon zadních řad rozhod
ly utkání. Brankář Lord se překonával a chytil ně
kolik “vyložených” branek. Bond vyrazil dvakrát .
míč z prázdné branky, útok byl nejslabší řadou
v mužstvu vítězů. — 15 minut před koncem utká
ní snížili Rekové náskok Prahy na 3:2 a nasadili
mohutný finiš. Středním záložníkem Jonesem vý
borně vedené zadní řady Prahy však udržely skó
re a naopak ojedinělý útok v posledních vteřinách
hry přinesl další úspěch Praze. Branky: Sherwin
hlavou po kopu z rohu a Tristram 3.
Praha dohrála všechny zápasy prvního kola li
gy se ztrátou jednoho bodu.
Z.
KOPANÁ

V MELBOURNE

SLAVIA — POLONIA 1:7 (0:5)
Slavia připravila svým příznivcům největší pře
kvapení letošní sezóny, když prohrála nečekaně vy
soko s vedoucím mužstvem tabulky. Mužstvo domá
cích se nechalo překvapit mohutným nástupem Po
láků a dostalo 3 branky v prvních 15 minutách hry.
I po celý zbytek prvého poločasu předvedlo pak hru
druhotřídního klubu, a ještě dvakrát se míč ocitl
v jeho síti. Po přestávce Polonia povolila a hra se
vyrovnala. Přesto však skórovali Poláci ještě dva
krát (jednou z penalty), zatím co jedinou branku
Slavie dal Harper. Na porážce nese vinu celé muž
stvo (s výjimkou Sancheze) i jeho vedoucí.
Po této prohře je Slavia na pátém místě vikto
riánské ligy.

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW.
Volejte večer FJ 7372

PŘEDÁME RESTAURACI,
MALÝ SMÍŠENÝ OBCHOD A PENSION,
umístěný v krásných horách 95 mil od Melbourne (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.

ví už skoro 15 let. Otázku soužití starých mládenců
a pannen nebo zklamaných manželů a manželek,
nichž by se ta osada asi skládala, by vyřešilo veřejné hlasování. Zájemci nechť pošlou přihlášky a
příspěvky na adresu:
O. Zevel, Never-Never
SVĚDECTVÍ PROTI SVĚDECTVÍ
Pisatel článku “Svědectví o Svědectví” (HD 11/
XIII. pr.) nepochopil, že základní problematikou Tigridova gradualismu není mít neb nemít “rozhovor
s domovem", nýbrž to, co “Svědectví” v tom rozhovoru propaguje. V redakčním úvodníku “Svědec
tví” (č. 17/1962) čteme tyto pozoruhodné řádky:
“Je zřejmé, že v daných vývojových podmínkách
běží o to, aby se pracující postavili nikoli zády,
ale čelem ke straně a žádali důrazně, co jim patří
podle práva a zákona! Aby tímto “tlakem zdola”
podpořili ty komunisty v nejvyšších orgánech stra
ny, kterým je bližší československá košile než ku
bánský kabát, kteří chtějí konečně nastoupit vlast
ní, skutečně československou cestou k socialismu!
Nikoli zítra, ale dnes!”
Tvrdí-li “jun”, že “Svědectví” dělá to, co je po
třebné, pak tím tedy prohlašuje, že je potřebné
vyzývat dělníky ve vlasti, aby se stavěli “nikoli
zády, ale čelem ke straně”. Domnívám se, že je
nutno bojovat proti komunismu zaváděním spra
vedlivých politických a sociálních reforem v nekomunistických zemích a propagováním takových
reforem v zemích komunistických. Hlásáním komu
nistického revizionismu se proti komunismu bojo
vat nedá; tím se jen láme odpor antikomunistů do
ma a zavádí se zmatek v exilu. Nechápu, proč zma
tené polopravdy by měly být účinnější zbraní než
pravda celá.
Š. Hofírek, North Melbourne

ÚSPORY ROSTOU ZÁZRAČN Ě,
ukládáte-li u

NATIONAL BANK
SAVINGS BANK

LIMITED
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DOMOVA
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Emila Mourečka (důležitá zpráva), Karla Šic9a|
hledá pí. F. Kurimská a Dušan Bohanes má v lei 'j
dva dopisy.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, Lóo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adres*nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám'-;
sami udejte jejich adresu.
HD

Mnichov

Československo - Anglie 2 : 4 ( 0 :1)
Po dvou porážkách omlazeného čs. fotbalového národního mužstva s Rakušany 1:3 a s Bul
hary 0:1 si trenér R. Vytlačil uvědomil, že k bratislavskému utkání s Angličany musí postavit
zkušené hráče, kteří by proti tomuto nebezpečnému soupeři čestně obstáli. A proto jistě ani
jednoho z těch 50.000 diváků, kteří ve středu 29. května zaplnili do posledního místečka sta
dión Slovana Bratislavy, nepřekvapilo, že nastoupil team, který obsadil před rokem v Čile na
mistrovství světa velmi čestné druhé místo. Avšak ani "Čilané” neuspokojili, a prohráli zcela
zaslouženě 2:4. Zklamala tentokrát obrana, která byla dosud oporou mužstva. Čs. útočné kvin
teto si vypracovalo' řadu pěkných brankových šancí a kromě branek Šerera a Kadraby nastřelilo tři tyče.
Novák s Lálou dovedli dlouhé minuty ostřelovat
branku soupeře, ale pak při rychlých a velmi ne
bezpečných útocích Angličanů se nestačili vracet,
a tak vlastně všechny čtyři góly Angličanů padly
v době, kdy čs. team svíral soupeře v jeho trest
ném území. V té chvíli vždy skvělá levá spojka
hostí Greaves nebo. levý křídelní útočník Charlton
podnikli rychlé útoky a v několika vteřinách stá
li už před bezmocným čs. brankářem Šroifem (Šroifovi i střednímu záložníkovi Popluharovi byl konečně prominut další trest a mohli nastoupit).
Dobrý výkon podal jen levý záložník Masopust,
který však pro zranění musel už v 1. poločasu od
stoupit, a byl nahrazen bratislavským Buberníkem.
ČSSR hrálo v sestavě: Šroif — Lála,Novák —
Pluskal, Popluhar, Masopust (Buberník) — Štibranyi, Šerer, Kadraba, Kvačňák a Mašek. — Sled
branek: 19. minuta Greaves 1:0; 45. minuta Smith
2:0; 52. minuta Šerer 2:1; v 71. minutě Charlton 3:1;
v 73. minutě Kadraba 3:2; v 37. minutě Greaves 4:2.

ATLETI STÁLE VÝŠE, RYCHLEJI
V Tempe v americkém státě Arizona zaběhl Adolph Plummer z New Mexico University 440 yd
ve fantastickém čase za 44,9 vt., když porazil své
ho krajana Williamse o 0,7 vt. Oba dva však pře
konali dosavadní světový rekord 45,7 vt., jehož
držitelem byl od r. 1958 olympijský vítěz Američan
Glenn Davis.— V Modesto v Kalifornii zdolal ame
rický tyčkař Brain Sternberg 5,05 m, čímž zase
on pro změnu překonal o 1. cm dosavadní nejlepší
světový výkon svého krajana Pennela pod širým ne
bem a o 11 cm zlepšil oficiální světový rekord
Fina Pentti Nikuly. Na stejných závodech pak za
běhla štafeta Oregonské university 4x880 yd za
7:18,9 min., což je čas o 0,5 vt. lepší než byl svě
tový rekord mužstva USA, vytvořený před třemi
roky v Londýně. Kromě těchto nej lepších 3 světo
vých výkonů, které budou uznány za světové re
kordy, dosáhli američtí lehcí atleti a Novozélanďan
Peter Snell několika dalších skvělých výkonů. Tak
až dosud málo známému americkému dálkaři Phil
Shinnickovi naměřili 8,33 m, což by byl výkon o
2 cm lepší, než je světový rekord Rusa Ter Ovanesjana. Pořadatelé však neměli na stadiónu pří
stroj na měření síly větru, takže tento výkon ne
může být uznán za světový rekord. V závodě na 1
míli tu šli 4 běžci pod 4 minuty: zvítězil držitel
světového rekordu Peter Snell z N. Zélandu za
3:54,9 min. (zůstal jen 0,5 vt. za svým světovým re
kordem), před třemi americkými mílaři Weisingerem, Beattym a Grellem.

Šedesátiny Pepy Malečka
18. června oslaví v New Yorku své 60. narozeni
ny náš nejvšestrannější sportovec a nejpopulárněj
ší hokejista Pepík Maleček. Ačkoli ve svých mla
dých letech dosáhl několika pozoruhodných úspě
chů v mnoha sportech, přece jen jeho největší lás
kou byl lední hokej. Od svého mezinárodního křestu na mistrovství Evropy v roce 1922 v Chamonix
až do světového šampionátu v r. 1939 ve Švýcar-,
sku byl nejen nejlepším hráčem čs. národního muž
stva, ale i nejznámějším hokejistou Evropy. Po únorovém puči 1948 odešel tento dlouholetý kapi
tán čs. representačního teamu a mistrovského muž
stva LTC Praha do exilu a po několikaletém pů
sobení ve Švýcarsku a Západním Německu se usa
dil v USA. V současné době je stále ještě teniso
vým trenérem a pravidelným spolupracovníkem
sportovní redakce rozhlasové stanice Svobodná Ev
ropa. Blahopřejeme k jeho “šedesátce” a přejeme
mu i do dalších let mnoho úspěchů a hlavně zdraví.

HLEDAJÍ:

L i s t á rna
V. S. Berwyn: Díky za
noviny. — Dr. J. J. Wa
shington:'-Díky za zprávu.
— L. P. Weston: Díky za
programy sjezdu. Dva odeslány dle přání dále. —

J. U. Findon: Díky za adresu. — L. H. Sumy
Hills: Kadlík dopisu pl
ně nerozumí, ale přesto
děkuje. — B. V. Brighton
Beach: Díky za výstřiž k.
— F. H. Newcastle: Díky
za adresu. — L. B. Zurich: Heathmont je před
městí Melbourne.
HD

- - Ve zkratce - -

— Basketbalisté ZJŠ Brna mají velké šance na
postup do finále Poháru evropských mistrů. V pá::
Fotbalová liga
::
tek 24. května vyhráli doma první semifinálové
střetnutí této populární soutěže Evropy nad Realem
Mistrovská utkání 22. a 23. kola nejvyšší čs. fot Madrid 79:60 bodům, takže jdou do madridské od
balové soutěže, která byla pro representanty po vety s 19-bodovým náskokem.
slední přípravou na mezistátní utkání s Anglií a — Anglický pohár v kopané získalo mužstvo Man
Maďarskem, přinesla konečně alespoň jedno rozuz chester United, které v Londýně před zraky 100.
lení:. mužstvo pražské Dukly porazilo dva své vel 000 diváků porazilo Leicester City zaslouženě 3:1
ké soupeře — Slovana Bratislavu a Ostravu, a zís brankami skotských internacionálů Herda (dva gó
kalo tak čtyřbodový náskok, který už asi bude sta ly) a Lawa. Druhému teamu Manchestru, Manches
čit k obhájení titulu mistra republiky. — Otázka ter City, se však v letošní sezóně nevedlo a muselo
sestupu zůstává však i tři kola před závěrem nez spolu s Leyton Orient opustit první anglickou diměněna. Kladno vítězstvím nad Slávií si už zajisti visi. Tuto nejvyšší soutěž vyhráli fotbalisté Everlo účast v příštím ročníku ligy, zato však do pásma tonu, kteří budou od podzimku representovat an
ohroženého sestupem se dostalo mužstvo Sl. Bra glickou kopanou v 9. ročníku Poháru evropských
tislavy, takže stále 9 ze 14 teamů není ještě za mistrů.
chráněno.
— Kromě mezistátního fotbalového utkání ČSR-AnVe 22. kole 1. čs. ligy nezískala hostující mužstva glie došlo v posledních 14 dnech k několika dal
ani bod: Sparta Praha prohrála v Bratislavě utkání ším zajímavým střetnutím: Švédové po stockholm
s místním RH 1:2, Slávie porazila v Praze muž ském vítězství nad Maďarskem 2:1 porazili v Mosk
stvo Plzně nečekaně vysoko 4:0, Jednota Trenčín vě SSSR 1:0, Polsko po vítězství v Oslo nad Nor
dostala jedinou branku utkání v Nitře 7 minut před skem 5:2 deklasovalo doma řecký team 4:0, a fot
koncem, Dukla Praha vyhrála nad Slovanem Bra baloví mistři světa Brazilci zakončili svůj velký
tislavou 1:0. Ostrava podlehla zaslouženě v Hradci evropsko-asijsko-africký zájezd dvěma utkáními: v
Králové 0:2, ZJŠ Brno zvítězilo zásluhou hokejisty Kahýře zvítězili nad representačním teamem Egyp
V. Bubníka nad Bohemians 4:1 a Prešov ponechal ta 1:0 a v Tel Avivu deklasovali národní mužstvo
Izraele 5:0.
oba body na Kladně (prohrál 1:4).
— Věra Pužejová-Suková se na mezinárodním teni
23. kolo: Dukla Praha porazila v Ostravě domácí sovém mistrovství Francie na Rolland Garros-staBaník 1:0, Prešov prohrál s Hradcem Králové 1:2 i diónu v Paříži probojovala až do semifinále, když
a stejným brankovým poměrem zvítězilo ZJŠ Brno | ve čtvrtfinále porazila loňskou nej lepší hráčku svěna Letné. Kladno se zachránilo vítěztsvím nad praž ta Australanku Margaretu Smithovou 6:3 a 8:6,
skou Slávií 3:0, Plzeň ponechala oba body v Tren podlehla však druhý den Angličance Haydonové-Jočíně (0:2), Nitra v Praze prohrála s Bohemians nesové zcela vyčerpána 0:6 a 1:6. Vítězem pánské
0:3, a z bratislavského derby Slovan — RH vyšli dvouhry se stal Australan Roy Emerson, dámskou
vítězně hráči RH 1:0.
dvouhru vyhrála jeho krajanka Leslie Turnerová.
Tabulka: 1. Dukla Praha 33 bodů, skóre 46:19; 2. — V Praze zemřel ve věku 82 let jeden z průkop
Ostrava, 3. RH Bratislava (oba po 29 bodech); 4. níků české kopané Jindřich Baumruk, který byl
Trenčín 28 b., 5. Kladno 23 b., 6. Slovan Bratisla spolu s legendárním Jendou Koškem na rozhraní
va 22. b. , 7. - 8. Hradec Králové a Bohemians (po 19. a 20. století postrachem všech evropských bran
21 b.); 9. -12. Prešov, Sparta Praha, ZJŠ Brno a kářů. V r. 1899 hrál ve výběru Prahy proti Berlí
Nitra (všichni po 20 b.); 13. Slávia Praha, 14. Pl nu, téhož roku v památném zápase pražské Slávie
s Oxfordskou universitou a v r. 1900 representoval
zeň (oba po 18 bodech).
Prahu v meziměstském zápase s Vídní na Hohe
Warte.

POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ
Ve středu 22. května
byla pozornost fotbalo
vých fanoušků upřena k
stadiónu Wembley v Lon
dýně, kde se hrálo finá
lové utkání Poháru ev
ropských mistrů. Hráči
dvojnásobného vítěze PE
M - Benfiky Lisabon - ne
podali sice špatný výkon,
ale prohráli s Italy zcela
zaslouženě 1:2 (1:0).
Nejlepším hráčem vítě
zů byl Brazilec Altafini
(střední útočník), který
na mistrovství světa v r.
1958 ve Švédsku hrál pod
jménem Mazzola za team

mistrů světa. Benfica Li
sabon se sice náhodnou
brankou Coluny ujala v
18, minutě zápasu vedení,
ale pak to byli Italové,
kteří si dvěma góly Altafiniho zajistili naprosto
zasloužené vítězství. - Ví
tězem soutěže držitelů
trofejí se stal londýnský
Tottenham Hotspur, kte
rý ve finále 3. ročníku
soutěže porazil na neutrál
ní půdě v Rotterdamu
Atletico Madrid 5:1, a stal
se tak nástupcem italské
Fiorentiny a Atletica Mad
rid.

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE

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

VELKÁ SLÁVA V RIU
Na stadiónu Maracana v Rio de Janeiru skon
čilo poslední, květnovou neděli 4. mistrovství světa
v basketbalu mužů, které svou úrovni předčilo do
sud všechny předcházející světové šampionáty. Ne
čekanými, ale naprosto suverénními vítězi tohoto
vrcholného světového podniku se zde stali košíká
ři Brazílie, kteří nenašli přemožitele, když dovedli
porazit nejen skvělé mužstvo Jugoslávie 90:71 a
SSSR 90:79, ale v posledním střetnutí i team USA
85:81 b. Stříbrnou medaili si z mistrovství světa
odvážejí domů Jugoslávci, kteří zvítězili nad muž
stvem USA 75:73 a SSSR 69:67 b. , bronzová pu
tuje do SSSR (SSSR porazil USA 75:74 b.),— čtvr
tí byli košíkáři USA, páté družstvo Francie, šestí
Portorikánci, a na posledním místě finálové skupi
ny světového šampionátu skončili Italové.
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