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Víme, koho československá vláda nazývá individualistou. Toho, kdo překáží hladkému a
spokojenému fungování syté totality. Jedince,
který se nedá oklamat několika slovy, ani se
nechce nechat zastrašit a podplatit. Vláda ústy
vyznává dialektiku, ale z diktátorského sobectví
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
FREE CZECHOSLÓVAK NEWSPAPER snaží se potlačit jeden z nejdůležitějších, věč
ných dialektických vztahů : tvořivé napětí me
zi společností a jedincem, dramatickou souhru,
XIII.
Melbourne 24. června 1963
Číslo 13.
v níž jeden obstará to, nač zapomíná druhý.
Až dosud lidstvo jen tak se bralo kupředu.
Nové černošské nepokoje ve Spojených státech
Ferdinand Peroutka

HLAS DOMOVA
Americká t r a gedie
Svět se baví všelijak. Jedna jeho část sleduje se zápalem osudy anglické slečny, která měla duši, ačkoliv ji nevedli ulicí Celetnou, neboť nedělala rozdílu mezi ministry Jejího veličenstva a vojenskými přidělenci li
dových států.
Jiná jeho část pozoruje se zatajeným dechem výkony jiné slečny, kte
rá kroužila v kosmické lodi kolem zeměkoule. A ještě jiná jeho část se
připravuje k revoluci, protože jednotka její nové decimální měny byla
nazvána "royal”. Na druhé straně jí vůbec nevadí, že byly v rámci zjednodušení vyrobeny vedle royalu také koruny, floriny, šilinky a centy.
Zatím co je pozornost světa upřena výhradně na tyto otřásající udá
losti, v Americe dochází k tragedii, jež dokazuje, že bašta západní de
mokracie a svobody není vlastně pořád ještě ani úplně demokratická ani
úplně svobodná.

jí novým drastičtějším
metodám ze strachu, aby
nebyli smeteni stranou.
Nej známější z nich, Mar
tin Luther King, řekl
před týdnem, že je tře
ba čekat další vlnu ne
pokojů,
neodhlasuje-li
kongres rychle nové Kennedyho zákony, které
mají uspíšit příchod čer
nošské plnoprávnosti.

Little Rock - Birmingham

k plnoprávnosti. Teprve mírněnými vůdci. Tepr
Nová jména americ
když tito "umírnění” ne ve poslední měsíce vi kých míst, která napl
byli schopni docílit vý děly náhlou změnu v ňují radostí srdce ko
sledků, byli nahrazeni staré taktice pasivního munistů, dostávají se na
extrémisty, kteří dávali odporu k drastičtějším přední stránky časopisů.
přednost násilnému ře metodám, které dávají Není už to jenom Little
šení, protože v jiné ře tušit novou ruku na kor Rock, jsou to také Ox
šení přestali věřit.
midle.
Nepokoj roste
ford, Birmingham, Bos
Američtí- komentátoři ton, Savannah a další.
Zápas amerického čer
Zápas amerického čer
nocha byl zatím řízen, až se shodují v názoru, že A nedoprovázejí už je
nocha za rovnoprávnost
na ojedinělé případy, u- staří vůdcové neodporu- (Pokračování na str. 2)
nabývá postupně na in
tensitě a jsou obavy, aby
V tisku pokračují útoky na přední stalinisty
se nevymkl z ruky.
V jednom nešťastném
smyslu podobá se zápa
su barevných národů za
Budou čistky stalinistů pokračovat? Jak daleko půjdou? Bude konečně
samostatnost. Téměř ve
odstraněn Novotný? Co bude se Širokým? A budou posmrtně očištěni
všech takových přípa
Slánský a jeho soudruzi? To jsou všechno otázky, na které nám dají asi
dech měli "bílí mocipáodpověď příští dva nebo tři měsíce.
ni” nejprve co činit s
Československý zpra "Před rehabilitací Ru centru, v němž byl hlav
umírněnými vůdci po
ní postavou Rudolf Slán
vodaj
(New York, 10. 6. dolfa Slánského?”:
tlačených skupin, kteří
ský, bývalý generální taRehabilitace
Slánského?
63)
napsal
v
článku
hájili spořádaný přechod
j e m n í k Komunistické
"Podle
předběžných
strany Československa.”
zpráv, časopis "Prague
Rozkol v australské KS
Ale má to velký há
News Letter”, vydávaný
ček:
"Tímto rozhodnu
V 10. čísle tohoto ročníku HD jsme se zmínili o pražským režimem an
krutém frakčním boji uvnitř Australské komunis glicky pro zahraniční tím bude vráceno člen
tické strany, jehož prvním veřejným příznakem bylo
spotřebu, oznámil, že Ru ství ve straně všem těm,
potlačení čínské publikace Peking Review moskev
jejichž nevina bude plně
ským vedením. Ústřední výbor Australské komunis dolf Slánský, který byl
prokázána.
Nebude se to
tické strany udržoval po léta co nejvřelejší styky hlavním obžalovaným a
s Pekingem, jehož brány se netrhly australskými obětí
československých týkat jen případů těch
delegacemi. Před dvěma roky Chruščov stiskl ve stalinistických
procesů, jednotlivců, kteří sami
dení australské strany : byl čas volit strany. Moskev
hrubě porušili stranické
ská strana podržela nejdůležitější pozice (na roz- bude rehabilitován.”
principy.
”
Není to zatím tak jis
od situace v Komunistické straně Nového ZéTo je ovšem zcela v
landu, která se jednoznačně postavila za Peking). té. Prague News Letter
Od té doby bylo jasné, že dojde k dalekosáhlé totiž jen oznámil, že:
linii Novotného kliky,
čistce.
"Generální prokurátor která ještě nedávno pro
Ve Victorii byl pro ni signálem příjezd místo
Československé
socialis hlašovala, že o rehabili
předsedy strany Aaronse. Minulý týden se komunistická strana ve Victorii rozštěpila. Část vedení tické republiky podá nej- taci Slánského nemůže
rezignovala, přední zastánci “čínské” linie v čele vyššímu soudu návrhy být ani řeči, protože hru
s vedoucím Hillem byli vyloučeni pro “levičáctví”. na
očištění
předních bé porušoval socialistic
Tím to však neskončilo. Hill okamžitě oznámil, že
funkcionářů
vlády
a stra kou zákonnost.
odjede na porady do Pekingu. To už je otevřená
Uveřejnění zprávy ge
vzpoura, neboť jednou z podmínek australsko-sovět- ny, kteří byli nespraved
prokurátora
ského ujednání bylo, že Australská komunistická livě odsouzeni v politic nerálního
strana přestane vysílat do Pekingu delegace a čle- kých procesech v letech bude tedy asi nejlepším
ny strany na “školení”. Je tedy velmi pravděpodob
ukazovatelem,
nakolik
né, že budeme mít zakrátko v Austrálii kuriozitu : 1949-1954.”
se Novotnému podařilo
dvě soupeřící komunistické strany v bratrovražedMá to háček
usměrnit
českoslo
ném boji.
K tomu pak článek v venskou "destalinizaci”.
Na protest proti “moskevské” linii australského
ústředního výboru vystoupil ze strany i přední au- komentáři dodává: "To
Z různých tiskových
stralský komunistický žurnalista Rex Chiplin, dosa- to opatření se bude zej pramenů je zatím jasné,
vadní dopisovatel zdejšího Guardianu v Moskvě. ména týkat těch, kteří
že nálada je ostře "proChiplin si vysloužil pochybnou slávu při královské
komisi s Petrovem, kde byl jmenován jako jeden byli souzeni v roce 1952 tihradní”, jak se říkáva
z "dobrovolných pracovníků" sovětské špionáže. Je v tzv. procesu proti pro lo za první republiky.
vidět, že zkrátka ti nejlepší umírají mladí.
tistátnímu spikleneckému (Pokračování na str. 2)

Není snadné označo
vat za ryze demokratic
kou společnost, jejíž jed
na složka nepožívá v pl
né míře základní práva
ostatních členů této spo
lečností.

Budou čistky pokračovat ?

KRIZE MRAVNÍ I MOCENSKÁ
V Československu se v přítomné době dějí změ
ny. Je ještě příliš brzo odhadovat, jak velké budou
a jaké budou mít důsledky. Zatím vše, co víme, jsou
jenom dohady. Z toho, že tyto změny žádají spi
sovatelé, novináři, technikové, vědci, veřejní pra
covníci i někteří funkcionáři Komunistické strany
Československa, vyplývá jediný závěr: je to lid, kte
rý žádá změny.
Bude pravděpodobně záležet na okolnostech uvnitř
i vně Československé socialistické republiky, jak hlu
boko reformní vlna půjde. Jisté je, že se tohoto
roku dostal na veřejnost prvek dávno zapomenutý:
požadavek mravních standardů. Hlasy, žádající ná
pravu dnešních poměrů a odsuzující “administra
tivní” zásahy komunistické vlády, své očistné po
žadavky blíže nespecifikují. Je to hnutí dynamic
ké. Jeden ze spisovatelů to vyjádřil tak, že nejde
ani tak o to, co bylo, ale o to, co bude. Poprave
ným nemůže nikdo vrátit životy. Jde o to, aby se
nemohlo popravovat v budoucnosti.
Nejpřekvapivějším rysem všech protestů proti na
páchaným křivdám a zločinům je jednota, s jakou
se dožadují vysvětlení a náprav komunisté vedle
nekomunistů. A ještě jsme ve sboru žalobců ne
slyšeli hlas, který by žádal znovunastolení “nové,
socialistické morálky” ani “socialistického humanis
mu”. Vlny protestů byly zdviženy ve jménu mrav
nosti a spravedlnosti předrevoluční.

Můžeme dnes spekulovat, jaké jsou cíle a zámě
ry dnešních “revizionistů” (jméno revizionisty se
nezdá už mít příchuť hanebnosti a zrady). Nejsil
nějším poznatkem reformní snahy je však opětné
ujištěni, že v lidech doma rozhodně nebyl ubit cit
pro pravdu, právo a spravedlnost. Při prvním za
kolísání státního soukolí se ozvaly masy, ne ty my
tické z komunistických příruček a čítanek, ale ma
sy velmi skutečné, a že se postavily velmi důraz
ně ústy svých mluvčí za základní požadavky, bez
nichž je kterýkoli politický režim jen představite
lem moci, ale ne lidu.

Nezapomínejme však, že stále ještě nejde o re
voluci ale o reformu, ne o boj proti komunistické
straně, ale o boj uvnitř strany samé. Dnešní kam
paň je přirozeně reakcí na tvrdý stalinismus a ustrašený konservatismus Novotného vedení. Právem
si dnes můžeme připomenout proroctví Milovana
Džilase, který před lety napsal ve své “Nové tří
dě”, že nastanou-li v Československu podmínky pro
revizi, půjde tato patrně mnohem dále, než ve všech
ostatních satelitních zemích. Novotný a jeho sou
druzi četli Džilasovou knihu, a jejich hlavním mo
tivem pro udržení vlády policajtského režimu byl
právě strach z toho, že reformní hnutí se může
stát hnutím revolučním.
Československá scéna je dnes připravena k vel
kému změření sil. Na jedné straně stojí mocní aparátčíci a policajti, na straně druhé daleko počet
nější skupina revizionistů. Situaci nelze však při
rovnávat k někdejší situaci polské nebo jugosláv
ské. Situace maďarská je vyloučena. Neboť se zdá,
že dnešní revizionisté uvnitř strany se těší jisté
podpoře moskevských bolševiků, zatímco skupina No
votného se zdá bojovat na vlastní pěst. Je možné,
že důvod, proč by dala Moskva přednost “liberál
nější” linii v Československu, tkví v tom, že mos
kevské vedení si přeje mít klid v evropských sa
telitních zemích, aby mohlo lépe čelit asijskému
soupeři.

Dnešní krize v Československu je krize mravní
jako krize mocenská. Byla vyvolána jak krizí po
litickou tak krizí hospodářskou. Je to krize první
třídy. Krize, která způsobuje, že poměry v Česko
slovensku už nikdy nebudou moci být takové, jaké
bývaly. Krize, která dává za pravdu stoupencům
zásad gradualismu.
jun
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DOMOVA

AMERICKÁ TRAGEDIE
(Pokračování se

str. 1.) vu kůže. Výkonem prá
va však většinou nejsou
pověřeni federální, ale
státní úředníci, a Wa
shington
často
nemá
možnost zasáhnout, jak
by chtěl.

jenom snímky černochů,
jimž je zahrazován vstup
na "bílou” universitu.
Provázejí je také obráz
ky psů, honících černoš
ské děti, a policistů, kle
čících na krku černošské
ženy.
Jak je možné, že k
tomu ke všemu dochází
právě za Kennedyho vlá
dy, která udělala pro
černošskou
rovnopráv
nost víc, než kterákoliv
vláda předcházející?

V některých jižních
státech se tak stala z čás
tí americké ústavy mrtvá litera: Z barevných
občanů stali se podřad
ní, ne rovnoprávní ob
čané. Bylo jim upíráno
volební právo, právo na
každou lepší práci a do
konce, alespoň do urči
té míry, právo volného
pohybu. K tomu posled
nímu došlo ve chvíli, kdy
jim bylo zakázáno užívat
služeb všech těch insti
tucí a zařízení, které by
ly dány k disposici je
jich bílým spoluobča
nům.

Najdou se lidé, kteří
řeknou, že se s těmi
"negry” nedá jinak za
cházet, než jak to děla
jí hrdinní občané Birminghamu. Nebude jich
na štěstí mnoho.
Daleko více lidí od
soudí nejen extrémisty
na jihu Spojených států,
Nepřátelé Ameriky o- ale také celou Kennedyho vládu. Proč Kenne- všem využijí této smutné
dy nenařídí a nenade- situace k odsouzení ce
greduje, řeknou a zakrou lých Spojených států a
tí nechápavě hlavou.

Mrtvá litera

neopomenou
poukázat
na to, že stát, který se
označuje za ochránce
svobody jiných národů,
odjírá
svobodu
části
vlastních občanů.

Cesta k nápravě
Situace není tak úpl
ně černá.
Je velký rozdíl mezi
státním zřízením, které
je samo původcem a udržovatelem nesvobody
a mezi státním zřízením,
které se snaží svobodu
obnovit nebo
nastolit
tam, kde snad ještě ne
existuje.
To druhé se dnes dě
je ve Spojených státech.
Netrpělivost americké
ho černocha, který byl
zbaven práv, ne však po
vinností ostatních obča
nů USA, je pochopitel
ná.
Pozorovatel zvenčí
by si však měl před "vy
nesením rozsudku” uvě
domit, že Kennedyho
vláda zatím postrádá zá-

konoprávních prostřed
ků pro nějaké okamžité
a konečné řešení.
Návrhy zákonů, ktere
by usnadnily její posici,
byly předloženy kongre
su. Jejich prosazení ne
bude snadná věc.
Problém plnoprávnosti
černochů však nebude úplně vyřešen ani tenkrát,
projdou-li všechny a be
ze změny.
Je to problém tak sta
rý jako upalování čaro
dějnic, je to problém
předsudků, pověr a za
bedněné zloby.
Nové zákony mohou
s pomocí federálních úředníků zaručit zásadní
práva černých obyvatel
USA. Jenom dlouhý zá
pas s lidskou hloupostí
a primitivností, nová vý
chova a lepší vzdělání
však mohou ukončit osobní diskriminaci, kte
rá si najde cestu kolem
každého zákona.
-kw-
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ZE DNE NA DEN
10.6..resident Kennedy.
příkře odsoudil demon
strace a vlivy, které brá
ní černošskému obyvatel
stvu jižních států USA,
aby nebylo plné rovno
právnosti. Vláda předloží
nový program, který má
jejich plná práva zajistit.
12.6. První tajemník au
stralského vyslanectví v
Moskvě W. L. Morrison
byl vypovězen ze SSSR,
protože
“shromažďoval
důvěrné zprávy” a “pro
dával šatstvo”.

19.6. Britský parlament
odhlasoval důvěru Macmillanovi po rušné deba
tě o Profumově aféře. Očekává se však, že Macmillan bude brzy resignovat.
20. 6. Na několika místech
Kuby se vylodili kubánští
uprchlíci, jejichž počet se
udává na 3.000. Mají prý
pomoci partyzánům, kte
ří bojují v zemi proti
Castrově režimu.
—Sovětský svaz přijal americký návrh na zřízení
dálnopisné
linky
mezi
Moskvou a Washingto
nem.
21. 6. Milánský kardinál
Montini byl zvolen no
vým papežem. Přijal jmé
no Pavel VI. Státním se
kretářem zůstává kardinál
Cicognani.
22. 6. Novým italským mi
nisterským předsedou se
stal křesťanský demokrat
Giovani Leone. Místopřed
sedou vlády a ministrem
zahraničí zůstává Attilio
Piccioni.

13. 6. Odborové organiza
ce v britské Guianě zahá
jily stávkovou kampaň
proti pro-komunistickému
předsedovi vlády. Jaganovi. Demonstranti napadli
sovětskou loď, nakládají
cí cukr pro Rusko.
14. 6. Filipíny a Indoné
sie prohlásily, že budou
podporovat nově utvoře
nou Malasii.
15.6. Sověty vyslaly dal
šího kosmonauta do oběž
né dráhy, pplk. Valeriána
Bykovského, kterého poz
ději následovala první kos
Nové vedení
monautka Valentina Terešková.
ČESKÁ KUCHYNĚ
17. 6. Podle zprávy zvlášt 156 Acland St, St Kilda
V i c t o r i a.
ní komise Spojených ná
rodů v Jemenu chce po
Otevřeno denně
kračovat Iman Badr v bo
v poledne i večer
ji proti egyptským vetřel Kuřata na rožni denně
cům.

Bohužel to všechno
ném čísle typické dokla čuje, a k Bacílkovi a
není tak jednoduché. Ú- (Pokračování se str. 1)
Koehlerovi, které režim
dy:
"Protihradní” nálada
stava Spojených států za
"Tak
např.
přinesl hodil vlkům, přistupují
Československý zpra
ručuje rovnost všech ob
slovenský list "Rolnické další jména.
čanů bez ohledu na bar- vodaj přináší v citováJsou to zejména zem
noviny” 28. května re
ferát, přednesený na sjez řelí vedoucí komunisté
du slovenských spisova Václav Kopecký a Šte
Oznamujeme všem pp. zájemcům,
telů v Bratislavě, který fan Bašťovanský, k nimž
že bereme záznamy na reservování pokojů
obsahuje tuto význam však v některých proje
pro dovolenou od 20. prosince 1963
vech přistupuje i jmé
nou pasáž:
"'Jak je nám dnes již no dnešního ministerskéO bližší informace
dobře známo, zvláštní ho předsedy Širokého.
volejte 75951 a žádejte Kalorama 98.
komise ústředního výbo Tak např. prohlásila na
YOSEMITE TOURIST HOUSE ru KSČ zjistila, že žád bratislavském sjezdu spi
né protistátní spiklenec sovatelka Zora Jesenská,
Barbers Rd., Kalorama, Vic.
ké centrum ani nějaká že nikdy nevěřila, že by
Manželé Pospíchalovi
zvláštní skupina buržo- Laco
Novomeský byl
živel”, ale
azních nacionalistů ne "protistátní
existovaly, a že obvině že proti tomu nic ne
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
ní, na jehož základě mohla dělat, neboť ne
České
knihařství
soudili a odsoudili dom měla, kde by ho bráni
nělé příslušníky těchto la;
MARIA BOOKBINDING
"Měla jsem se snad
tzv. skupin, bylo vykon
KDYBY JEN TISK A TELEVISE
struované a nezakládalo obrátit na soudruha Ši
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
Čtení denního tisku a pozorování televise se na pravdě.
rokého . .. BašťovanskéOtevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
nasvědčuje, ,že existuje jakási tajemná přitaž
To je dnes zjištěno. A ho nebo Kopeckého?”
v sobotu po celý den.
FEC/tp
livost mezi lidskými tvory opačného pohlaví.
my nemůžeme obejít ml
Jinými slovy, že muži a ženy v sobě za urči čením to, že jsme v tis
tých okolností nacházejí zalíbení. Jedním z pří ku přinejmenším se za
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
čin této přitažlivosti se zdá být něco, čemu se sloužili o širokou popu
v anglickém jazyku říká "sex”. Vědecké ex
larizaci zmíněných vy
srdečně zve na veselohru o třech jednáních
perimenty dokazují, že za určitých okolností konstruovaných a ne
muži jsou více přitahováni k ženám, než opravdivých obvinění . . .
pačně a za jiných okolností... prostě opač
Základní předpoklad
kterou sehraje v sobotu 6. července 1963
ně . . . Za jiných okolností se zdá, že ženy jsou
Základním předpokla
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
více přitahovány k mužům.
Devět z deseti
NORTH MELBOURNE
dem je, abychom si své
manželek, jejichž muži se zatoulali, touží po
Režie
:
J.
Tůmová
Výprava : J. Maťátko
chyby
v
první
řadě
onávratu jejich ochránců a vládců. Pouze čty
Osoby
a
obsazeni :
tevřeně
přiznali
a
tím
uři z deseti mužů, jejichž manželky zatoužily po
Slečna Tulačka — H. Morawová, továrník Šlejčinili první nevyhnutel
dobrodružství, jsou ochotní se usmířit. Vědechan — R. Kímla, společník Danner — J. Maťátko,
ný krok pro důsledné
ký závěr : ženy jsou nesnášenlivější než muži.
Viktorka — K. Krupková, Uršula — Z. Háberová,
Emánek — B. Háber, Jihoslovan — K. Průša, sluzkoumání
příčin a po
Další zajímavou skutečností je, že "sex” se zdá
ha Pankrác — K. Gráf, Webl — A. Rosenfeld.
mít větší kouzlo mimo manželství než v man třebnou nápravu . . .”
Začátek v 7.30 hod. večer
Také veřejné obviňo
želství. Alespoň tak soudí žena anglického fa
SPOJENÍ:
elektrikou
z
Elizabeth
St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
vání
dalších
vedoucích
ráře ...
stalinistů z Novotného
zastávka
č. 19.
Naše hlasy, Toronto, Kanada, 15. Června 1963.
kliky v čs. tisku pokra-

Naše rovy

SLEČNA TULAČKA

HLAS

24.6.1963

ČESKOSLOVENSKO

DOMOVA

VE ZKRATCE

— Na zasedání ÚV KSS ČSSR vyveze auta, stro
byly oběti čistky Bacílek je, sklo, textil, doveze ru
a Pavol David nahraženy dy, krmiva, kůže.
tajemníkem ÚV KSS Fr. — Národní umělec arch.
Barbínkem a ředitelem Jiří Kroha dostal k se
výzkumného ústavu svá- dmdesátinám Řád repub
řečského v Bratislavě M. liky.
Hruškovičem.
— Na zasedání ÚV KSČ
— V den narozenin brit ve dnech 29. - 30. května
ské královny Alžběty po pronesli hlavní referáty
O.
žádal britský velvyslanec D. Kolder, A. Indra
v ČSSR Parrot recepci, na Šimůnek. Všichni mluvili
níž prišel ministr zahra- o hospodářském plánu a
o práci Rady vzájemné
ničních věcí V. David.
hospodářské pomoci.
O
— Tisíc administrativních politických
problémech
úředníků odjelo z Prahy mluvil Jiří Hendrych.
na týdenní dobrovolnou
brigádu
do
severních — Podle úřední zprávy
Čech. Budou tam jednotit projednal ÚV “hospodář
cukrovku a připravovat ské těžkosti”, jež “byly
Inventury
sklizeň chmele. Začátkem zvládnuty”.
června šlo 400.000 lidí na prý odhalily určité re
dobrovolnou nedělní bri zervy, zlepšila se práce
strojírenských
závodů,
gádu v témže kraji.
zkvalitnil se sortiment
—ÚV KSČ vyhlásil “mo plnění úkolů hutní výro
bilizaci všech sil a zdro by a “v řadě odvětví se
jů” na odstranění součas letos v dubnu podařilo
ných nedostatků.
zastavit
pokles
plnění
— Podle posledních zpráv plánu”. ÚV také rozhodl,
pokulhává povážlivě setí: aby “ministerstva a pod
do prvního týdne v červ niky prozkoumaly za po
nu bylo zaseto pouze 45% moci stranických orgánů
kukuřice, vyjednoceno 50 všechny reálné možnosti,
% řepy, zaseto 94% bram jak dosáhnout překročení
plánu všude tam, kde to
bor a 96% pícnin.
je ekonomicky žádoucí”.
— Provalila se devizová
aféra ředitele Závodu Ji — Na dole Cígel u Prie
řího Dimitrova v Letňa- vidze došlo k závalu ponech Minaříka. V Indoné- rubové fronty v délce
zii si prý vyměnil devizy 36 metrů. Pracovalo tam
za takový černý kurs, že 11 horníků. 4 byli vy
mu zbyl celý roční plat. proštěni, jeden z nich
však zemřel. Příčina ne
— Novým
českosloven štěstí nebyla ještě zjiš
ským vyslancem v Bolívii těna.
byl jmenován Bedřich
— Byl zjištěn základní ká
Pištora.
men Národního divadla,
— V Literárních novinách položený 16. května 1868.
vyšla příznačná úvaha Ji Kovová schránka byla z
řího Paříka s nadpisem: něho vyňata ředitelem
"Nebojte se říci svůj ná Národního divadla Bed
zor, když je shodný s o- řichem Prokošem. Její ob
ficiálním”.
sah byl však částečně zni
— Rudé právo oznámilo čen vlhkostí, když dochá
že v Portugalsku byla do zelo k záplavám na Vlta
končena stavba nových vě. Ve schránce byly upřenosných stanic rozhla loženy peníze, noviny a
su Svobodná Evropa.
časopisy a kamínky z Hu
— Delegace Revolučníhc sovy cely v Kostnici.
odborového hnutí, vede
— Hrdiny socialistické
ná předsedou ÚRO F.
byli
jmenování
Zupkou, byla na návštěvě práce
Václav Adam, technik ze
v Anglii, kde Zupka dos
tal “zlatý odznak odborá Semil, Leo Fischer, stroj
vedoucí depa v Ostravě.
řů-kotlářů”.
Řád republiky za politic
—Indický ministr zahra kou a veřejnou práci dosničního obchodu M. Shaha přiletěl do Prahy k
Vyrovnejte laskavě
obchodním jednáním.
— Byla podepsána obPŘEDPLATNÉ
chodní smlouva s Iránem

tali F. Haasová, Hynek
Konečný a J. Lampa, za
hospodářskou a kulturní
činnost F. Kosina, horník
z Opavy, P. Borský, ta
vič z Třince, F. Kukla,
dělník z Petrohradu-Plzně, Rostislav Sladký z
ČSD v Praze a dr. J. Pro
cházka, rektor Karlovy university.

— Dále byli v rámci květ
nových oslav vyznamená
ni: dr. Jan Kaczér za zlep
šení “magnetického mi
kroskopu při srdečních operacích”, inženýři Karel
Juliš, Vladimír Kopřiva a
dr. Aleš Tongal z Ústavu
tepelné techniky, profesor
stavebního
inženýrství
František Faltus a dr.
Robert Kalivoda za histo
rickou
studii “Husitská
ideologie”.
— V oboru krásných umění byli vyznamenáni
dramatik Milan Kundera
za hru “Majitelé klíčů”,
slovenský skladatel Ján
Cikker, malíř František
Jiroudek, člen bratislav
ského Národního divadla
Karol Machata a filmový
scenárista Jan Procházka.
— Na filmovém festivalu
v Cannes měl úspěch ba
revný film režiséra Voj
těcha Jasného ‘‘Když přij
de kocour” s Janem We
richem.
— Desetičlenná delegace
československého Národ
ního shromáždění byla na
návštěvě v Dánsku. De
legaci vedl místopředseda
NS Oldřich Beran.
— Akademik J,an Rypka,
znalec perštiny, dostal na
universitě v Teheránu
čestný doktorát.
— Ceny zeleniny v červ
nu (pokud je k dostání):
kedlubny kus 70 h, kvě
ták 5Kčs, okurky 10Kčs
za 1 kg, rajčata 12Kčs za
kilo. Ceny ovoce: angrešt
6Kčs za kilo, rybíz 7Kčs
za kilo, třešně 6.50Kčs za
kilo.
Č/PNt
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O prověrce jen mimochodem
Jak oznámil pražský rozhlas 30. května, konalo se v Praze ve dnech 29.
a 30. května plenární zasedání ústředního výboru Komunistické strany Čes
koslovenska, jehož se tentokrát účastnili i tajemníci krajských a okresních
výborů, ministři, předsedové krajských národních výborů á členové před
sednictva ústředního výboru Národní fronty, celkem asi šest set osob.

Bylo zajímavé, že za
sedání tohoto výběrové
ho masového ''parlamen
tu” zahájil a první den
řídil ’ Antonín Novotný.
Druhý den zasedání řídil Bacilkův nástupce
Alexander Dubček.
Oznámení dále uvádí.
že soudruh Jiří Hendrych přednesl zprávu o
tom jak bylo ve stranických orgánech...
projednáno usnesení . . .
o prověrce politických
procesů z let 1949 až
1954”.
To bylo podle strohé
úřední zprávy vše. kromě
zmínky.
že
"ústřední
výbor konstatoval, že ce
lá strana se ztotožnila se
závěry, které přijal ústřední výbor KSČ na
svém dubnovém zasedá
ní v otázce prověrky po
litických procesů z obdo
bí kultu osobnosti . . .”

Jinými slovy, dnešní
vedení KSČ se znovu po
kouší uzavřít nepříjem
nou kapitolu destalinizace, zatímco z projevů
čs. spisovatelů lze jasně
rozpoznat
převládající
názor, že destalinizace v
Československu
teprve
začíná.
Větší část jednání ústředního výboru KSČ
byla věnována svízelným
hospodářským
problé
mům. které se Novotné
ho vedení už dlouho
marné snaží rozřešit.

plavou nových schůzí,
které "budou v červnu
. . . uspořádány ve všech
základních organizacích
strany”, a které "mají
připravit veřejné schůze,
kde budou tato opatře
ní projednávána všemi
pracujícími”.

Výbor se zabýval pl
něním plánu v roce 1963
a přípravou plánu na
rok 1964 a konstatoval,
že v těchto plánech ne
jsou uspokojivě realizo
vány závěry XII. sjezdu
KSČ a že je potřebí roz
vinout všestranné úsilí
za odstranění nedostat
ků”.
Ze zprávy vyplývá, že
toto úsilí Se projeví zá-

Jinými slovy, kdyby
se na schůzích mlátilo
obilí a ne prázdná sláma,
mělo by Československo
zase zajištěn blahobyt.
3. června citoval praž
ský rozhlas podrobné
usnesení, které bylo přijato na zmíněném zase
dání, a které "stanoví
neodkladná opatření k
překonání
současných
obtíží v národním hos
podářství a k zabezpe
čení úkolů státního ná
rodohospodářského plá
nu na letošní rok ces
tou mobilizace vnitřních
sil a zdrojů.”
A cirkus začne nano
vo.
FEC

Nová atmosféra v literárním světě

PARABOLA - BOLA I BUDE?
Československé literární časopisy přinášejí v těchto dnech v podrobněj
ším znění projevy, pronesené na III. sjezdu čs. spisovatelů, který se konal
koncem května v Praze. Texty těchto projevů, které byly stručně, heslo
vitě a tendenčně shrnuty ve zprávách Rudého práva o sjezdu, ukazují, že
většina českých a slovenských spisovatelů mluvila na sjezdu mnohem otevřeněji, než jak se to pokoušela interpretovat KSČ.
V literárním světě je
dnes možno mluvit o no
vé atmosféře, která se
výrazně projevuje i v re
ferování o sjezdovém
jednání.

týdeníku Kultúrny život
Vtip je zcela nezakry
z 25. května, zejména v tě vysvětlován takto:
poznámkách na okraj
“Parabola . . . Para bosjezdu.
la , . . Konferencia slo
Pod
nadpisem "Od venských
spisovatelov
slov
Skála
nepukne”,
mala dost pary. Bude jej
Nejnápadněji vystupu který zcela nepokrytě
dosť aj na sjazde (v
R.C. KUGLER
je tento nový duch v zesměšňuje stalinského
(Melb.) XL 2421
Praze
- pí-)-”
referátech
slovenského prvního tajemníka Svazu
Tyto a podobné slov
čs.
spisovatelů
Ivana
Skálu, čteme tento "te ní hříčky lze jenom uví
tat jako jeden z názna
legram”:
"Josef Škvorecký csssr ků jistého uvolnění.
písmena OK : Pozor, nepřítel naslouchá!
nejsme zbabelci stop mu
Ovšem,
zároveň
je
Úplně černý kruh bez středu a bez značek :
zete prijit i promluvit možno parafrázovat cito
Pozor, nebezpečí pesimismu!
stop vse odpusteno stop vaný titulek Kultúrneho
ustredni vybor svazu spi
Červený obdélník s bílým středem, uprostřed
života a připomínat čes
sovatelu stop”
telefonní sluchátko : Naslouchej hlasu mas!
koslovenským spisovate
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede

Tisíc mil, abys nenarazil
Ostře satirický kousek kritiky se objevil v
22. čísle pražské Kulturní tvorby těsně před
pražským sjezdem spisovatelů. Vilém Reichman
v něm "předložil k dodatečnému schválení spi
sovatelům” soupravu pozměněných silničních
značek za tím účelem, aby i spisovatel mohl
se účastnit závodu "Tisíc mil” — aniž by na
razil. Všichni si ještě zhruba pamatujeme do
pravní návěští — červené kruhy s bílými stře
dy a různými víceméně záhadnými značkami
a obrázky uprostřed. Zde jsou některé, jak je
pro potřebu spisovatelů upravil Vilém Reichman:
Červený kruh s bílým středem, uprostřed obrázek auta : Nebezpečí autocenzúry!

Červený kruh s bílým středem, uprostřed
přeťatá šipka do prava : Zákaz pravé úchylky!
Modrý kruh s bílým středem, uprostřed vel
ké K : Kritika dovolena.
Červený kruh s bílým středem, uprostřed obrázek prasete : Pozor, nebezpečí naturalismu!

Nezasvěceným připo
meňme, že Josef Škvorecký je autor románu
"Zbabělci”, který byl v
roce 1958 podroben ostré
partajní kritice.

Červený trojúhelník s bílým středem, uprostřed pařez : Potíže růstu.
Červený obdélník s bílým středem, uprostřed
Červený kruh s bílým středem, uprostřed ná obraz krumpáče : Pozor, dogmatik!
pis Clo : Pozor na vpašování cizí ideologie!
Červený trojúhelník s bílým středem, upros
Červem kruh s bílým středem, uprostřed třed obyčejný vykřičník : Pozor, idiot!

Pod tímto "telegra
mem” je otištěn fejton,
který se točí kolem vti
pu "Víte, co je to pa
rabola?”, když slovenský
strojvůdce
oznámí, že
vlak dále nejede.

lům, že “Skála nepukne
od slovních hříček”.

K tomu, aby pukla
skála a s ní všichni skal
ní stalinisté v dnešním
československém režimu,
je třeba té odvahy a sta
tečnosti. jakou ukázalo
vystoupení Laco Novomeského na konferenci
slovenských spisovatelů,
odvahy přejít od slov k
činům.
FEC

HLAS
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Indonésie

Paisley Home Furnishers
P t y. L t d.
prodají krajanům se zvláštní slevou
nábytek, elektrické spotřebiče a vše pro dům
110 Miller’s Rd., North Altona, Vic.
Telefon 314-6968, večer 57-6585

Z ČESKOSLOVENSKA NA OKRAJ
NEMÍSTNÁ OTÁZKA
Dost se mluvilo o tom, jak mnoho se dnes čte
literatura. Mám však dojem, že se čte a mluví po
řád víc o literatuře a umění, než se čte poezie,
romány, než se chodí do divadel a na výstavy, než
se poslouchají koncerty. Všiml jsem si toho i na
sjezdu spisovatelů. Slyšel jsem tam pět spisovate
lů, jak se tvrdě přeli o novou Karvašovu hru
(Antigona a ti druzí - pr.). Pak se ukázalo, že ji
znal jenom jeden. Ostatní o ni jenom četli nebo
slyšeli, ale přesný názor si udělali i podle zpráv z
druhé ruky. Ostatně, kolik lidí četlo Škvoreckého
“Zbabělce’’ z těch, kteří ho tak neúprosně před ně
kolika lety kritizovali?
Kulturní tvorba, Praha, č. 22, 1963

JAK SE ZDÁ,
JE ČEŠTINA,
POKUD JDE
O VÝSLOVNOST,
DALEKO
OBTÍŽNĚJŠÍ
NEŽ ANGLIČTINA.
JAKO PŘÍKLAD
MI DOVOLTE
UVÉST SLOVO

DYNAMO
KTERÉ SE
VYSLOVUJE

SLÁVIJE
Plamen, Praha, č. 5. 1963

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

přijala myšlenku

Malasie

ZÁZRAK V TOKIU
Všechno, co se děje v Indonésii, je životně důležité pro Austrálii. Agresivní Indonésie pod
totalitním vedením znamená přímou hrozbu australské bezpečnosti. Slabá, třeba přátelská Indo
nésie znamená nepřímo hrozbu Rudé Číny, protože Austrálie potřebuje nutně obrannou hráz me
zi svým a asijským kontinentem. Jedině potenciálně silná Indonésie má předpoklady takovou hráz
vytvořit. Ze všeho největší nebezpečí by pak představovala Indonésie pod komunistickým vede
ním. Dosavadní vývoj událostí v Indonésii rozhodně mnoho nadšení v Austrálii nevyvolal.
Nejlepší mozky země padly za oběť nepodařené revoluci na Sumatře, a hospodářská úroveň
klesala pod neschopným vedením presidenta Sukarna hlouběji a hlouběji.
Jak už bývá pravid
lem, úměrně s hospodář
ským rozkladem rostl
vliv komunistické strany,
jejíž vůdce Aidit stal se
jedním z blízkých spo
lupracovníků presidenta
Sukarna.
Mraky na severu
houstly.

Nová Guinea
ODVAHA ZLEVNILA, ROZUM ZDRAŽIL
Odvaha zlevnila, rozum zdražil, tato věta, která
několikrát padla na tvůrčí konferenci filmových
pracovníků, vystihuje, zdá se mi, dosti přesně jak
atmosféru zasedání, tak i celkovou situaci našeho
filmařstva. Jednání konference předznamenalo roz
hodnutí ideologické komise ústředního výboru Ko
munistické strany Československa uvolnit pro pro
mítání v kinech zastavené filmy Třetí přání, Zde
jsou lvi a Konec jasnovidce. To umožnilo hlav
nímu referentu Miloši Fialoví, aby se při hodno
cení filmu vrátil k místu bolavému a nezacelenému - ke konferenci v Banské Bystrici, kde bylo
sděleno rozhodnutí o zastavení těchto filmů a kde
byla celá řada jiných jak je dnes zřejmé - podnět
ných a cenných filmových děl ostře kritizována za revizionismus a liberalismus. K Banské Bystrici se fil
maři vraceli už dříve a z nejrůznějších stran. Po
ciťovali ji stále v zádech jako něco nevyřešeného,
co svazovalo tvorbu. Až letošní konference odstra
nila aktuální palčivost banskobystrického zásahu,
jak se zdá, v celé jeho komplexnosti. A v tom je
její hlavní klad. V tom dala rozhřešení. Jiná věc
je ovšem objektivní historické hodnocení nedávné
minulosti naší kinematografie. To konference ne
dala. Jen výkladů banskobystrické konference se
objevilo několik, jeden v referátu a jiné v disku
sních příspěvcích. To však není rozhodující. Plat
nější historický soud je věcí širšího zkoumání ne
zaujatého historika, a ne diskuse na konferenci.
Ale jedno je jisté: v československém filmu se vy
jasnilo. Napříště už půjde méně o řeči a více o
tvorbu.
Kulturní tvorba, Praha, č. 21, 1963
****
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Zápas o holandskou
Novou Guineu vztahům
mezi Indonésií a Austrá
lií nijak neprospěl.

Americkému diploma
tu Bukeroví se podařilo
nalézt kompromisní ře
šení. Indonésie dostala
Západní Novou Guineu,
ale část holandské prestyže
byla
zachráněna
přechodnou správou
OSN a zárukou referen
da, které mělo dát Papuáncům možnost roz
hodnout o vlastním osu
du.
Jednou z prvních vě
cí, kterou dr. Sukarno
udělal,
bylo
zahájení
kampaně proti slíbené
mu referendu. Druhou
věcí byla nadměrná a
těžko
ospravedlnitelná
koncentrace
i n d o n éských sil.
Australané přirozeně
nevítali ani jedno ani
druhé s otevřenou ná
ručí. Kampaň proti re
ferendu považovali za
další důkaz věrolomnosti presidenta Sukarna.
Hromadění sil tak blíz
ko australské polovině
ostrova vzbuzovalo oba
vy ještě vážnějšího dru
hu.
Nej horší však mělo
teprve přijít.

Austrálie, která je vá
zána zasáhnout v přípa
dě ozbrojeného útoku na
Malajsko, Malasii plně
podporovala.
Sukarno a jeho mi
nistr zahraničí Subandrio se však stavěli silně
proti.
Malasijský plán
označovali za neokolonialismus a obchvatný
manévr proti Indonésii.
Nastalo velké řinčení
zbraní, v Bruneji dokon
ce došlo k revoltě, kte
rou Džakarta podporo
vala.
Člověk se těžko brá
nil srovnání s jiným dik
tátorem, který kdysi ne
chtěl nic jiného než Ra
kousko a Sudety .
V případě dr. Sukar
na to vypadalo, že po
holandské Nové Guineji
přišlo na řadu Borneo,
a po něm - kdo ví?
Situaci nijak neprospě
lo nové bratříčkování s
Rudou Čínou, které za
čal diktátor v Džakartě
dávat zdánlivě přednost
před svými starými ka
marády v Moskvě.

on však konečně pozná
vá (jako tolik jeho před
chůdců), že demagogie
a osobní magnetismus na
vedení státu úplně nesta
čí, protože lidé chtějí
vedle svých hrdinů také
hrst rýže.
Presidenta
Sukarna
neosvítil duch svatý, ale
maršál Malinovský a A.
Harriman. První se při
své návštěvě Indonésie
dožadoval jako "sprostý
kapitalista” zaplacení indonéských dluhů, druhý
nenechal Sukarna na po
chybách, že americká
hospodářská pomoc brzo
vyschne, nezačne-li se inJak došlo k takovému donéský diktátor chovat
jako rozumný a dospělý
zázraku?
člověk.
Zákony hospodářství

Následovala konferen
ce ministerských předse
dů Filipín, Indonésie a
Malajska v Manile, kte
rá kráčela v tokijských
šlépějích
a připravila
další schůzku presidentů
Sukarna a Macapagala
(Filipíny)
s minister
ským předsedou Tunku
Rahmanem.
Indonésie nejen že ustoupila od svých sta
rých námitek proti Ma
lasii, ale na manilské
schůzce zahraničních mi
nistrů dokonce přivítala
návrh na konfederaci
Indonésie, Filipín a Ma
lajska.

Věci často vypadají
zázračně.
Většinou se
však ukáže, že na nich
nic zázračného není a že
byly způsobeny okolnost
mi, které rozum dovede
docela dobře vysvětlit.

Připočteme-li k tomu
neklid mezi obyvatel
stvem. které zachraňuje
před hladomorem jenom
přírodní bohatství jeho
země, dostaneme tři dob
ré důvody nečekaného
zmoudření dr. Sukarna a
jeden stejně dobrý dů
vod, proč se ted' Austrá
lie může cítit daleko lé
pe, než před několika
málo týdny.

"Tokijský zázrak” patří k takovému druhu zá
zraků.
Zázrak v Tokiu
Způsobily jej nakonec
Právě když situace za jenom prosté hospodář
Otázka je, bude-li Sučala vypadat úplně čer ské zákony.
ně, a kdy se i austral
President Sukarno karnovo zmoudření trva
ská vláda, která toho na kdysi řekl, že ho národ lé nebo jenom dočasné.
národní obranu moc ne ní hospodářství nudí. I
vydá, rozhodla koupit o
nějaké to" letadlo víc,
PODNÁJEMNÍK HAŠEK
došlo k drastické změně
k lepšímu.
Josef Lada
Dva "nesmiřitelní” ne
V jednopokojovém bytě jsem bydlel asi šest ro
přátelé, president Sukar
no a malajský minister ků. Potom se mé příjmy natolik zlepšily, že jsem
si mohl pronajmout v nižším patře téhož domu byt
ský
předseda
Tunku o pokoji, kuchyni a koupelně pod uzavřením, tak
Rahman, se sešli v To že se už nemuselo na mne zvonit dvakrát jako dří
ve. Tu kuchyni jsem nabídl Jaroslavu Haškovi k
kiu.
A stal se "zázrak”. stálému pobytu zdarma, ale tehdy ji odmítl hrdým
poukazem na to, že právě dostal místo redaktora v
Sukarno z ničeho nic časopise “Svět zvířat” se stravotí i bytem. Do té
shledal, že Malasia není doby byl Hašek živ jen z honorářů za své nesčet
Ma1asia
ani produktem neokolo- né a bez námahy psané humoresky. Na jeho skrom
K nejnovějšímu střet nialismu, ani obchvatným né požadavky to dávno postačilo.
Dnes už nevím, jaké požitky souvisely s redak
nutí zájmů obou zemí manévrem několika tuc torstvím, ale dosud si dobře pamatuji, jak podivné a
došlo v případě pláno tů Malajců proti milió originelní námezdní podmínky byly u pana Fuchse,
vané Malasie, která má nům Indonésie, a zvedl majitele “Světa zvířat”. Řeknu to zkrátka, zřetel
zahrnout Malajsko, Sin téměř všechny své ná ně a nahlas, jak si vždycky žádal můj starý, dobrý
přítel, malíř Jaroslav Panuška: podle sdělení Haš
gapur, severní Borneo, mitky proti vytvoření no
kova byl dosavadní redaktor Hájek zproštěn místa
vé malajské federace.
Brunei a Sarawak.
pod podmínkou, že za sebe najde zkušeného náhradníka.
Ladislav Hájek navrhl Haška, a tak se stal Ha
S U T T O N S PTY. LTD.
šek náhle redaktorem časopisu “Svět zvířat” a ře
105 Elizabeth St., Melbourne
ditelem psince, který byl též majetkem FuchsoTelefon 60- 1201
vým. Zpočátku byl Hašek s místem velmi spoko
Hudební nástroje džezové
jen. Aspoň se tak tvářil, když mě přišel asi za 14
a orchestrální
dní navštívit. Vůbec dělal dojem blahobytného pá
Piana * Harmonia * Kytary
na. Usadil se pohodlně do proutěného křesla, ulo
Gramofonové desky
mil si z něho kus prutu a šťáral se jím tak non
šalantně, že jsem v jeho přítomností pomalu poci
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
ťoval rozpaky.
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spisovatelů

Jaká tedy pastička?
Jedním z významných usnesení III. sjezdu spisovatelů bylo, že uložil
nově zvolenému výboru, ve kterém převládají protistalinisté, aby zabezpe
čil vydání všech diskusních příspěvků na sjezdu přednesených — a to v
plné a nezkrácené formě.
O to se nový výbor Svazu československých
spisovatelů plně postaral. Členy nového výboru jsou kromě jiných Novomeský, Mňačko, Ptáčník, Šotola, Hrubín, Mináč, Tatarka, Hájek, Kundera. Literární noviny z 1. června se čtou opravdu jedním dechem. Téměř
z každého projevu na sjezdu spisovatelů je zřejmé, že na kulturní frontě
došlo opravdu k průlomu první třídy, a že tento nový vývoj v literatuře
bude velmi těžké "administrativně” zastavit. Nejtypičtější byl projev Slo
váka Ladislava Mňačka, který volal do boje proti lži a nemravnosti ne
jen v literatuře, ale i ve veřejném životě i méně odvážné spisovatele: "Ja
ká tedy pastička? Jaká kromě té, kterou jsme si nastavili sami na sebe?”

A pokračoval: "Neboť
jde o důvěru. Ne o tu
slepou, kultovskou víru,
o otevřenou, prověřenou
důvěru. Naše země je v
nerůžové
hospodářský,
politické a mravní situa
ci.
Ale naše strana sbírá
odvahu vypořádat se s
nešvary a pozůstatky kul
tu a zde je naší prvo
řadou povinností jít do
toho a nevyčkávat, "až
jak to dopadne”.
Dnes, v tomto velkém
obrodném procesu, mu
síme víc než jindy jít
za stranou a za ní do
boje, do boje na dvou
frontách, za humanistic
ké ideály obsažené v le
ninských normách budo
vání socialismu, ale i do
boje proti krvelačným
křiklounům,
kteří
by
místo obrody chtěli uplatňovat zákon krevní
msty.
Slánského,
Londona,
Clementise, Novomeského jsme odsoudili všich
ni, co tu sedíme, snad
kromě těch, kteří tehdy
byli v pionýrském věku.

Všichni jsme - nechci
tu zpytovat důvody proč,
zda ze strachu či ze sle
pé víry nebo z ríeznalosti - zvedali ruce na
aktivech a schůzích za
hanebné rezoluce, které
jsme nejednou sami for
mulovali. Všichni jsme
v jakémsi zuřivém zá
palu křičeli - ukamenuj
te je!”
Zde - mimochodem padlo prvně jméno Slán
ský, jedním dechem s
jménem Novomeského,
který Novotného čistku
přežil, a Clementise, kte
rý byl zavražděn.
Velkým překvapením
sjezdu spisovatelů byly
přímé útoky mluvčích
na Ladislava Štolla, ko
munistického papeže kul
turního dění.
Ladislav Mňačko řekl
o Štollovi toto:
"Budu už konkrétní.
Sedí mezi námi soudruh
Ladislav Štoll.
Napsal
svého času knihu, která
existuje ve veřejných i
soukromých knihovnách
v mnohotisícových exem
plářích.

Na otázku, jak se má, odpověděl, že moc dobře.
Všecko prý má v bezvadném pořádku, plat, byt,
stravu, nechybí ani vlídné zacházení. “Jenom okno
v mý ložnici musí být celou noc otevřeno,” dodal
jaksi rozmrzele. Bylo v lednu, tuhé mrazy. Pova
žoval jsem toto opatření za podivínské zařízení Haš
kova šéfa a řádně mne to dopálilo.
“Mno, ale já jsem proti tomu dostatečně vopatřenej”, konejšil mne Hašek. “Já mám peřinu a
deku pod sebou, peřinu a deku na sobě, tři polštá
ře pod hlavou, na nohách teplej fusek a mimoto
spím eště v těžkým vovčím kožichu!” — “No a
proč, ke všem čertům, musí bejt to vokno celou
noc otevřený?”, zeptal jsem, se rozhořčeně. — “Ty
vole, dyť bych se v tom upek!” odpověděl Hašek.
Nu, byl jsem z toho, jak se říká, trochu jelen.
Hašek se měl tedy u Fuchse dobře, ale dost jed
notvárná redakční práce ho brzy přestala bavit,
a tu si ji hleděl zpříjemnit na účet kamarádů. Tak
napsal do “Světa zvířat” naivní verše asi v slohu
“Skákal pes přes oves” a pod básničku podepsal
mne. Za nějaký čas jsem zjistil, že jsem zase, ne
věda už o tom, přeložil jakýsi přírodopisný článek
z maďarštiny. Z této řeči jsem znal jen trochu běž
ných pozdravů, jimž mne v mých dětských letech
naučil u nás na vsi starý Lada - Uher. Tedy nová
haškovina. Ale já jsem se s článkem před známý
mi nestydatě pochlubil.
Jednou šedím u oběda U Teissigů ve Spálené
ulici a pozoruji, že mne od jiného stolu stíhá ob
divnými pohledy starý pán důstojného vzezření.
Sotva jsem odložil nůž a vidličku, přistoupil ke mně,
představil se mi a potom se tázal: “Vy račte znát
permjakštinu - že ano?” Hleděl jsem na něj chvíli
nechápavě, než jsem si uvědomil, že permjakština
je jazyk jakéhosi mongolského pranároda.
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Byla svého času skoro
dokumentem a učebnicí.
Všichni víme o jejích ne
gativních následcích a
důsledcích. Dobře, i já
jsem jednou napsal o jis
tém člověku - ať zhyne.
Ale nedalo mi to poko
je a dal jsem si deset
roků práci, abych tento
svůj čin na něm odčinil
a napravil, a pokud jde
o veřejné vyúčtování, už
jsem je napsal.
Soudruh Štoll mlčí.
Ví už, ale mlčí. Nechci
soudruha Štolla vyhánět,
vyřazovat z našich řad,
patří mezi nás, nepoža
duji ani nějaký flagelantský striptýz, jde je
nom o mužné slovo, na
které mají právo všichni
ti, kteří jeho knihu četli
a která je mohla ovliv
nit . . .”
Laco Novomeský řekl
o Štollovi : "... Nikdo
neměl právo ze stolce
nejvyššího soudu paso
vat takovýto v podsta
tě subjektivistický názor,
podložený
sektářským
dogmatismem, za právo
platný verdikt, proti kte-

rému není odvolání.
A nikdo neměl právo
udělat z něho autorita
tivní vodítko naši kul
turní politiky a směrnici
pro působení našich kul-,
turních i vědeckých in
stitucí. V tom je tragi
ka jinak jen politování
hodného (Štollova - pr.)
omylu . . ."
Básník a dramatik Pa
vel Kohout (svého času
miláček štollovských stalinistů) vybízel k sebe
kritice velmi výmluvně:
"Není ovšem možno
přejit, že se dosud set
káváme se soudruhy v
nejrůznějšich funkcích i mezi námi - . kteří by
li iniciátory nebo prostě
přesvědčenými provádě
cí oněch administrativ
ních opatřeni, k nimž
došlo po roce 1956, a
které jsou dnes napra
vovány.
Dobře: filmy byly za
kázány, filmy jsou povo
leny, hry se nehrály, hry
se budou hrát.
Sem tam nějaké in
farkty a deprese a ztrá
ty na statcích i rocích
dovedou taktně pomi
nout sami postižení.
Ale co nemohu, co my
všichni nemůžeme pomi
nout, je skutečnost, že se
nenašel jediný z těch
soudruhů, který by řekl:
Soudruzi, mýlil jsem se.

Je pravděpodobné, že
je omyly mrzí stejně bo
lestně. jako nás mrzívají
naše chyby, ale dokud
(Pokračování na sir. 6.)

“Je to vskutku vzácný případ, že někdo v Pra
ze ovládá tak neznámý jazyk, jste snad jediný ve
střední Evropě. Znám slušně finsky a nyní se tro
chu učím tatarsky. Ale permjakština! To je vskut
ku rarita!” Začal jem tedy cosi koktat, že to je
asi hrozná mýlka, že neznám řádně ani jeden svě
tový jazyk, ale starý pán mne rázně přerušil: “Ne,
pane! To by byla vskutku nemístná skromnost! To
by si věru zasloužilo, aby to bylo uvedeno v širší
známost, abyste nebyl nucen krčit se v nějakém
málo známém časopise! Četl jsem přece váš pře
klad z permjakštiny v posledním čísle “Světa zví
řat!”
A starý pán na mne zíral přesvědčivým, obdiv
ným pohledem. Zprvu jsem se dal do hlučného smí
chu a pak se zarděl studem za Jaroslava Haška ...

... Tak se zase jednoho dne objevila v škvíře
mých dveří důkladná břinkovice a za dveřmi pro
sil Hašek skomíravým hlasem: “Tu máš. Pepíčku,
a řež, co se do mne vejde!” Nyní už byla Haško
vi kuchyň dobrá. Dal jsem mu staré kanape s vos
kovaným potahem, skříň, stůl a židli. Je pravda,
kanape bylo už slušně proleželé, pera vyvstalá, ale
nový nocležník našel si brzy mezi vyčouhlými pe
ry vhodná místa — jako lodivod mezi úskalím — a
spalo se mu celkem dobře.
Dříve, než jsem si pořídil kanape, musil Hašek
spát v pokoji na kobercích. Dával si dva na sebe.
Tak si na to zvykl, že už ani o jiné lože nestál,
a když byl v té době na návštěvě u jednoho důl
ního inženýra v Dušníkách, odmítl spáti v posteli
a musili mu ustlat na perských kobercích. V noci
však nemohl spát, stále sebou nepokojně vrtěl, ja
ko by ho něco kousalo, až svým počínáním probu
dil oba hostitele.

Verše o mariáši
J.R. Pick.

Pryč jsou ty doby,
p. t. poetové,
kdy básník psal jen
o své Růženě.
My dnes žijem
v době nové, jiné,
my nemůžem to
brát tak zúženě.

Už proto vítám
tuto snahu vaši
napsali jaksi
něco o kartách,
a zvláště o tak
zvaném mariáši,
i když se přiznám,
mám poněkud strach,
že tento námět
dnes na výši doby,
abych tak řekl,
zcela nestojí.
Vždyť nás i jiné
nedostatky zlobí
a ještě dávno
není po boji.

A tak, že dneska,
kdy v životě našem
ledacos leckde
lecjak neklape,
vy bojujete
s pouhým mariášem,
a to tedy jaksi
člověk nechápe.
Já už jsem ovšem
všechny diktátory
a jinou verbež
navždy odhalil,
jsou ale také
různé Semafory,
které nám kapou
jedu do tvých žil.

Jsou ještě také
poezie všední,
a Floriáni,
různé Šotoly,
s nimi je nyní
v řadě neposlední
třeba se utkat
v bitvě na poli.
A proto tedy,
ač pln dobré vůle
vás ve všem zcela
plně pochopit,
říkám vám jedno :
ne žaludy, kule,
to jiné kulky
ohrožují lid.
Úkolem není
pro dospělé muže
bzučet tak jako
včela na česně.
Když už se biti
s nedostatky, nuže
ostře a hlavně
taky adresně.

Inženýr se přišel zeptat, proč nemůže usnout, a
prosil ho, aby si přece jen šel lehnout do postele,
že to učiní v okolí špatný dojem, až se dovědí, že
hosta nechali spát na zemi. Hašek jen odpověděl,
že mu všechny okolní rodiny mohou vlézt na zá
da, a prohlásil, že už přišel na to, proč se mu tak
špatně spí. Koberce prý nejsou cítit zacherlinem,
jak si na to zvykl u mne, a bez toho zápachu prý
sotva usne. Ještě štěstí, že měli zacherlin doma.
Honem jím koberec posypali a za chvíli už Hašek
spal jak dudek.
Z knihy “Kronika mého života’’, str. 309 - 312.
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VELICE PĚKNÝ TRIK
R. N. CALLANDER

(Dokončení)
A pak jsem si vymyslil velice pěkný trik. Jen
mírný, protože na velký jsem se necítil. Nejdřív
jsem začal natírat Baileyho. Ze začátku, když jsem
dělal, že je mi opravdu nanic po zápase v aréně,
mi hrozil dalším “tréningem” s Billem. Pak jsem to
na něho spustil naplno v pabu, kam jsme zapadli
na pár piv před večeří. Zabulačil jsem si trochu
před Vicem. a Ginem, kteří už trochu věřili, že jsem
marod. “Chceš eště pivo?”, zeptal se Vic. “ Ti jen
udělá dobře.” — “Kdepak,” povídám, “mně je na
nic. Na mou duši, hlava mně může rozskočit.” —
Potřásl hlavou: “Na to si musíš něco vzít!” — “To
už jsem udělal,” povídám, “jenže to nepomáhá. Já
se na to musím vykašlat, na box už nestačím.” Gino potřásl hlavou: “Charlie tě nenechá, dokud je
jarmark v běhu. To se taky stalo nějakému Maorovi, že vynechal, a Charlie na něj pustil kluky, a
jestli ten Maor dneska chodí, tak je to zázrak.” —
“Ale, co když je Russ opravdu marod,” řekl Vic.
Gino pokrčil rameny.
Vtom se k nám přidali Bailey a Bill a Shorty
a poručili rundy. A Vic, a za to se mu dodnes ob
divuji, povídá Baileymu: “Poslechni, Charlie, Russ
je doopravdy marod. Dej mu pohov, nebo ho zabi
ješ.” — Charlie zachrchlal: “Co kecáš? On to jen tak
hraje. Je fit jako ty a já, jenomže je to srab!”
Zaskřípal jsem zuby, ale částečně to byla pravda.
— “A vůbec,” rozkřikl se Charlie, “kdo to tady řídí?” — “Ty,” povídá Vic. “Já jenom říkám, že
když Russ zaklepe brkama, tak to někdo šeredně
odnese. Chceš, aby nám zavřeli tyátr?” — “Zakle
pe brkama!”, zavrčel Charlie. “Je to všechno je
nom trik.” — “No jo, ale nechtěj, abych mu šil
rubáš. Měl by jit k doktorovi.”
Charlie se zlověstně zasmál, ale pak se zdálo, že
ho něco přece jen napadlo. Podíval se na mne a
pak vylezl na bedničku od piva: “Je tady nějaký
doktor?”, zařval. Ztuhla mi krev v žilách. Bylo tam
asi sto chlapů a všichni ztichli. Jeden z nich se
zasmál, protože to považoval za vtip. “Já to mys
lím vážně," řval Charlie dál. “Máme tu doktora?”
Dýchal mi při tom za krk a to studilo márnicí.
Přišel mi na to. A nějaký vyčouhlý mladík s knír
kem těsně za mnou řekl: “Já jsem doktor, co je?”
— “Vy že jste doktor,” zeptal se Charlie nedůvě
řivě. — “Já už mám praxi pět let,” řekl ten mla
dík, “tak co je?” — “Já jsem promotér Charlie
Bailey a chci, abyste mi vyšetřil tady toho boxe
ra!” — Kolena mi poklesla. Jak to dopadlo s tím
Maorem? Rád bych byl zdrhnul. Doktor se na mne
nepodíval. Usmál se na Baileyho a zavrtěl hlavou:
“Je mi líto, pane Bailey, já jsem si myslil, že se
stala nehoda. Dneska mám volno. Přiveďte mi ho
do ordinace zítra, ale bude vás to něco stát.”
Zdlouha jsem se napil.
“Počkejte, doktore,” vykřikl Charlie, “já vám dám
dvě guineje, když mi toho chlapa prohlédnete ta
dy!” Zavřel jsem oči.
Ten doktor řekl: “Lituji,
ale...” A pak bylo náhle ticho, a pak jsem viděl,
že doktor stojí u mne — svraštělé čelo, úlek ve tvá
ři. “Je tohle ten boxer?” optal se přes rameno Bai
leyho. Než někdo mohl odpovědět, zeptal se ostře:
“Jak dlouho už tak vypadá?” Znělo to jako obvi
nění. Vzal mne za rameno a posadil na bednu piva. Oněměl jsem zděšením. Ostatní taky. Charlieho
otlemená huba visela na půl žerdi leknutím. —
“Napněte ruce!” Napnul jsem ruce. Třásly se. Pořád se mně třesou. Doktor přikývl: “Občasné mdlo
by? Bolesti hlavy?” — a už mi zdvihal víčka: Té
měř neznatelně potřásl hlavou. Byl jsem na hrnci.
Doktor se otočil k ostatním. Jeho tón byl struč-

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
—V Rakousku zemřel po
krátké nemoci armádní
generál Lev Prchala, kte
rý se tam zúčastnil sjez
du sudetských Němců.
Byl velitelem divise čs. le
gií v Rusku, v ČSR pak
podnáčelníkem štábu, v
době mnichovské krize
armádním velitelem na
Slovensku. Po mnichov
ském diktátu úspěšně evakuoval čs. jednotky z Podkarpatské Rusi. Pro ně
meckém záboru Čech a
Moravy uprchl do Pol
ska, kde začal tvořit do
brovolnou čs. legii. Za
války byl v oposici pro
ti čs. vládě v Londýně a
do ČSR se nevrátil. Byl

až do své smrti v čele
“Českého národního vý
boru”. V této funkci též
“uzavřel dohodu” o ná
vratu sudetských Němců
do Československa. Měl.
mnoho přívrženců jako
voják, ale málo jako po
litik. Zanechává vdovu a.
syna.
— Šest Čechoslováků, 3
muži a 3 ženy, kteří seplavili na sovětské turis
tické lodi “Poběda” Stře
dozemním mořem, požá
dalo v řeckém přístavu
Piraeus o asyl.
— K jubilejní cyrilometo
dějské pouti do Říma vednech 19, až 26. červen
ce se přihlásilo 230 dospě-
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ný: “To je ten boxer, pane Bailey?” Charlie němě
přikývl, podělaný jako já.
“To má štěstí, a vy
taky, pane Bailey. Kdyby ještě jednou vstoupil do
ringu, první nebo druhá rána by ho byla zabila.”
Zavřel jsem oči. Tady to máme. Tak jsem dooprav
dy byl marod, a já blbec si myslel, že je to špatná
kondice. Kdybych se uměl modlit, začal bych na
místě. Copak teď mám umřít, když je mi teprve
šestadvacet? Cítil jsem ruku na rameni. Byl to Vic,
kamarád. Doktor mluvil rychle k Baileymu: “Nej
lepší bude, když ho rychle vyplatíte a pošlete pro
jeho věci. Já ho zavezu do ordinace, seženu další
dobrozdání a pošlu ho do nemocnice.” — Snížil hlas,
ale já ho stejně slyšel: “Je to špatné s chudá
kem ...” — “Jak špatné?” To byl Bailey, mrtvolák.
— “Snad se uzdraví, ale je možné, že oslepne:”
Oslepnout? Cítil jsem slzy pod víčky a vzlyky šly
mi až z pomláceného žaludku. Bylo mi mdlo a špat
ně. Já a slepý! Najednou stál přede mnou Bailey
a strkal mi do ruky hrst špinavých bankovek. A
v jeho očích bylo cosi cizího. Soucit? Strach? —
“Tady máš peníze, patnáct funtů ... a .., a pět funtů bonus. Nic ve zlém?” — Potřásl jsem hlavou,
zaslepen slzami. Hrábl jsem slepě po penězích.
“Víc ti doběhne pro věci do pabu.” — “Tam se
stavíme cestou do ordinace,” řekl doktor suše. Po
mohl mi na nohy. To už jsem byl doopravdy K. O.
Chlapi mne plácali po ramenech, když jsme vychá
zeli. Doktor mne vyváděl. “Máme zavolat ambu
lanci?”, ptal se někdo. — “Ale ne,” řekl doktor,
“mým vozem to bude rychlejší.” Rychle jsme pro
šli jarmarečním davem na ulici. Doktor mne vedl,
a přestože mi bylo bídně, cítil jsem, že by se mnou
nemusel tak cloumat.
Ažkdyž jsme se dostali do oddělení hospodářských
strojů a před Colesův Stánek, trochu jsem se vzpa
matoval. Ale bylo mi jasné, že jsem s životem ho
tov. Doktor mne najednou zatáhl mezi nějaké mlá
tičky na podstavcích. Bylo tam tišeji. “Oukej,” po
vídá, “tak už zase začni dejchat.” Podíval jsem se
na něho. Smál se. “To tě bude stát funta, kama
ráde.” Civěl jsem do prázdna. — “Tak dělej, vy
sol prachy. Za funta to stojí, ne?”
“Co to říkáte, pane doktore?” A to jsem byl te
prve K. O. — “Co blbneš, copak si myslíš, že jsem
horší felčař než Bailey? Chtěl jsi zdrhnout, ne?
Tak jseš tady. A naval funta. To je levný, ne?”
Teprv pak mi to došlo. Vytáhl jsem libru z kapsy
a viděl jsem, jak promptně zmizela v tobolce, kde
už byl uložen “honorář”. Nemohl jsem od něho od
trhnout oči. “Ty parchante'”, povídám obdivně.
Krátce se zasmál. “To mi pěkně děkuješ!” Otočil
se a byl pryč. Na nic jiného jsem se nezmohl než
na toho “parchanta”. Musil jsem si sednout. Seděl
jsem na sedátku automatického heveru značky Lansing-Bagnall. A ještě to jsem viděl, jak mi zamával,
než zmizel v jarmarečním davu.
Sebral jsem si věci z pabu a vypadl jsem. Za
hodinu jsem se už rozvaloval v náklaďáku, který
mne zdarma vezl do Sheppartonu na trhání ovoce.
A teprv tehdy jsem byl schopen vidět směšnou
stránku celého příběhu. Nejdřív jsem se usmíval.
Pak jsem se začal chechtat. A smál jsem se pohle
du na zatraceně modrou oblohu a na pitomé gumovníky u cesty. Řechtal jsem se mraku žlutavého
prachu za náklaďákem. Řval jsem smíchy, aniž jsem
věděl čemu. Ale pak mne to napadlo. Prudce jsem
zabouchal na střechu šoférovy kabiny. Zastavil a
začal nadávat: “Co je s tebou, vole?”
Rozesmál jsem se šťastně a osvobozeně: “Ale nic,
sakra, jenom chci znovu všecko vidět!
Já jdu
pěšky!”
KONEC
lých krajanů a 50 přís
lušníků čs. mládeže z růz
ných států.
—K 79. výročí narození
dr. E. Beneše měl o něm
přednášku v Allied Circle
v Londýně bývalý kan
cléř Jaromír Smutný.
— Viktor Vráz, známý ja
ko virtuos na flétnu, si
otevřel v New Yorku
vlastní advokátní kance
lář.
— V Archer Gallery v
Londýně vystavoval své
obrazy čs. malíř F. Pos
píšil.
—Čs. národní sdružení v
Torontě konalo vzpomín
kový večer M. R. Štefánika. na němž měl hlav
ní projev dr. Martin Kvetko z New Yorku.
— Rada svobodného Čes
koslovenska ve Washin

Jaká tedy pastička?
(Pokračování se str. 5)
se neodhodlají mluvit
stejně poctivě a lidsky,
jak by to v podobných
situacích sami očekávali
od každého jiného člo
věka, do té doby ne
vznikne ovzduší nové dů
věry, protože každý cítí:
nebyla vyslovena prav
da, není vytvořena pre
vence, není vyloučena re
cidiva.
A budeme-li vůči těm
to soudruhům navíc uplatňovat zásadu, kteroureklamujeme pro sebe,
že chyby - pokud nejsou
produktem bezcharakternosti a hlouposti - mají
být svému původci zdro-

gtonu
vydala
tiskovou
zprávu a Ústředí svobod
ných čs. odborů v New
Yorku vydalo poselství oboje k desátému výročí
červnových bouří v Plzni
a jinde v ČSR.
— 9. června se konal slet
východní župy Americké
obce sokolské a Slovenské
župy M. Hodži v sokol
ském táboře Boonton v
New Jersey.
— Profesor dirigování na
Cornell University Karel
Husa řídil jako host Rochester' Philharmonie Or
chestra.
— V Západním Německu
zemřel
bývalý
ředitel
historicko - archeologic
kého oddělení pražského
Národního musea dr. Jo
sef Opitz ve věku 73
roků.

jem poučení a ne záhu
by, pak se za rok, za
dvě léta bude i lež i ml
čení jevit absurditou,
jakou měly být dávno ve
společnosti vděčící za
svůj vznik vědeckému
světovému názoru . . .”
Řečníci jeden za dru
hým odhalovali i svin
stva, která se děla ještě
v roce 1963. Někteří šli
dokonce tak daleko, že
citovali
jako
autority
marx-leninismu tak vylo
žené revizionisty jako
maďarského teoretika ko
munismu Lukácse a pol
ského kritika Adama
Schaffa.
M. Zvára, USA

ÚSPORY ROSTOU ZÁZRAČNÉ,
ukládáte-li u

NATIONAL

SAVINGS

BANK
BANK

LIMITED
— V Kulturním středisku
arcibiskupa Berana v
Montrealu se konal fil
mový večer, na němž by
ly promítnuty čtyři doku
mentární filmy o čs. ar
mádě ve V. Británii v 2.
světové válce.
— Jan Rubeš zpíval v te
levisním provedení Verdiho opery “Othelo”, kte
rou vysílala Kanadská televisní společnost.
— Na valné hromadě pra
covní skupiny SVU v
Montrealu, které se zú
častnil gen. tajemník SVU
prof. R. Šturm a 40. čle
nů a přátel skupiny, byli
na příští období zvoleni
tito funkcionáři: předse
da dr. J. Frei, místopř.
dr. J. Kalenda, jednatel
ing. V. Brož, pokladník
dr. I. Trebichavský, čle
nové výboru dr. J. Škvor,

ing. A. K. Velan, T. Řez
níčková a A. Dubská.
— Bývalý čs. fotbalový in
ternacionál Laco Kubale
hraje nyní za Toronto Ci
ty v Kanadské profesio
nální lize.
— V Kanadě požádal o
asyl hokejista ing. Jaro
mír Zábrodský, bratranec
hokejistů Oldřicha a Vla
dimíra Zábrodských. Pů
sobil jako hokejový bran
kář ve Vítkovicích a Ba
níku
Ostrava, později
v pražské Spartě.
— Jaroslav Richter, který
uprchl z ČSR se svými
rodiči, byl promován na
doktora lékařství na Loyolově universitě v Chicagu.
— Profesoru F. Dvorníkovi byl udělen čestný dok
torát na Farleigh Dickinson University v New
Jersey.
Č/AL/SVU/NH
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Dopisy redakci:
AMERIČTÍ PRESIDENTI
Proč jste se tak utvrdili v názoru, že všechna
moudrost je, musí být a bude jen v Americe? Proč
se domníváte, že kromě presidenta Kennedyho a
jeho spolukrajanů nemůže Evropě nikdo tak dobře
rozumět jako oni? Kde máte důkaz k tomu, že
Amerika jediná má zázračný plán, jak s těmi ko
munisty zatočit?
Pokud mi moje paměť slouží, pamatuji si, že
mezi rokem 1945 a 1955 byla “pouhá” jedna třeti
na lidstva — osm set miliónů — doručena k las
kavé péči komunismu plánem, vypracovaným na
Jaltě. A přece tam byl jeden z moudrých americ
kých presidentů, president skutečně mocný, s ne
popiratelným vítězstvím v ruce, které předal s hlu
bokou poklonou “velkému demokratu” Stalinovi, jak
ho nazýval. Tentýž president prohlásil před ame
rickým senátem 1.3. 1945, že na Jaltě nebyla uči
něna žádná tajná ujednání. Ani dvě léta po jeho
smrti se však svět ke své hrůze dozvěděl, že tam
bylo sjednáno několik tajných smluv. Amerika
se dosud neodvážila uveřejnit tento dokument americké moudrosti... A jak daleko moudřeji se
zachoval president Truman, když v září 1946 za
kázal všechnu vojenskou pomoc Čankajškovi? Jak
opravdu moudře se zachoval president Eisenhower
v roce 1956, když Poláci, Maďaři a skoro celá střed
ní Evropa volali k “velké demokracii” o pomoc!
Domnívám se, že bychom nikdy nebyli v Austrá
lii, a 800 miliónů lidí pod komunismem, kdyby ne
bylo Ameriky. Komunismus je peklo — ale ame
ričtí presidenti nás do něho propašovali.
J. K. Guildford
POTÍŽE VRCHNOSTENSKÉ A JINÉ
Asi 0řed rokem (č. 14/1962, pr.) byl v HD člá
nek dr. Karla Schwarzenbrga na podobné téma
jako v č. 11. letošního ročníku (str. 4, “Vrchnosten
ské potíže”, pr.). Mám dojem, že K. S. chce říci,
že utrpení českého národa není zaviněno krvelačností cizáckých přivandrovalců, ať Germánů či bra
trů Slovanů, ale existencí českých sedláků.
O. Zevel, Jeralderie
Článek dr. K. Schwarzenberga byl jedním z nej
vtipnějších a nejtrefnějších, které jsem četl o pro
blému čs. venkova, o problému, který zřejmě pů
sobí tolik bolení hlavy komunistickým vládcům a
který vynikne jasněji právě tím srovnáním s do
bou dávno minulou.
J. Vohradský, Kew Gardeňs

ZA POMOC PŘI VOLBÁCH
Ve volbách do queenslandského parlamentu jsem
kandidoval za QLP—DLP (mimochodem se špatným
výsledkem) a prosím o otištění této zprávy.
Děkuji pí. Radové a pánům Pokornému, Radovi,
Rotovi a Vávrovi za poskytnutou pomoc (finanční
či aktivní) při volbách 1. června tr.
M. Jánský, Brisbane
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW
Volejte večer FJ 7372

Jediný krajanský kožešnický závod v Sydney

DE LUXE FURS PTY. LTD.
majitel H. Huenlich
City House, 164 Pitt St. , Sydney
Telefon MA 5041

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

— Jan Skřivánek byl jme
nován řádným profeso
rem češtiny a ruštiny
na Agricultural and Mechanical College of Texas.
— Šachový turnaj o mist
rovství Chicaga, kterého
se zúčastnilo 124 hráčů
(včetně 10 “mistrů”) vy
hrál Čecho-Američan, 19
letý student chicagské university Ed. Formánek.

Desinfekce balíčků

PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St..
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

—Američan Sociological prof. Daniela Kubáta pod
Review otiskl v posled- názvem “Social Mobility
ním čísle (2/28) studii in Czechoslovakia”.

DOMOVA

KATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA
V MELBOURNE

V neděli 7. července 1963 vzpomeneme 1100. vý
ročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
Obě mše sv. budou obětovány za trpící domov:
1. v 10 hod. v St. Patrick’s College
2. v 11.30 hod. v kapli v Bethlehem Hospital, Caulfield. — Prosím o hojnou účast a o modlitby za
domov.
Na oslavu výročí sv.Cyrila a Metoděje bude
postavena na Šumavě křížová cesta, která bude
posvěcena 29. září 1963.
J. Peksa, duchovní správce.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
se letos koná
v neděli 4. srpna 1963 odp.
v St. Michael Hall. Brougham St.
North

Melbourne

SOKOL SYDNEY
— Ve výroční den založení naší jednoty bude v
pátek 5. července 1963 v tělocvičně ve Fort Street
hromadné provedení sokolského slibu nových členů
a obnova slibu ostatních členů. Potom bude vzor
ná cvičební hodina.
— Sokolské šibřinky budou letos pořádány 14. září
1963 v nově upraveném sále Pastoral Association,
Buffalo, Regent Street, City.
— Každou neděli odpoledne hrajeme volejbal na
Fiddens Wharf, Lane Cove Reserve.
M. D.

TISKOVÁ ZPRÁVA RSČ
Rada svobodného Československa měla ustavující
schůzi svého nově zvoleného výkonného výboru
dne 8. června 1963 v Novém Yorku. Na této schů
zi byly oznámeny výsledky provedených v o l e b
zastupitelstvem RSČ. Jimi byli zvoleni; předsedou
zastupitelstva dr. Juraj Slavik, místopředsedy zastu
pitelstva Čeněk Torn a Gabriel Sarkanič: členy vý
konného výboru: Michal Fedornak. Jozef Horváth,
dr. Matěj Josko, Anna Josková, dr. Adolf Klimek,
dr. Radomír Luža, dr. Otakar Machorka. dr. Ján Papánek, ing. Ján Prochotský, Vavro Ryšavý, dr. Fran
tišek Schwarzenberg, dr. Eduard Táborský, dr. Petr
Zenkl, Jaroslav Zich; členy dozorčí rady; Jarmila
Uhlířová, Mikuláš Ferík, Josef Voženílek.
Ustavující schůze výkonného výboru RSČ nato
provedla volby funkcionářů výkonného výboru na
příští funkční období dvou let. Předsedou výkonné
ho výboru byl zvolen dr. Petr Zenkl. místopředse
dou výk. výboru dr. Matej Josko a finančním refe
rentem Vavro Ryšavý. Další funkcionáři budou ustanoveni později.
Na schůzi bylo pak především podrobně pojed
náno o tvrdém policejním režimu, o hospodářských
nedostatcích v Československu, o nespokojenosti s
těžkými důsledky povinností, které Moskva uklá
dá československému hospodářství vůči komunistic
kým zemím, a zejména o kulturním a politickém
kvasu, který se manifestačně projevil zejména v
posledních týdnech, jak v zemích českých, tak zej
ména na Slovensku.
Bylo konstatováno, že zastupitelstvo RSČ má ny
ní 88 členů; další členové budou brzy jmenováni.
Vzhledem k tendenčním nepravdivým zprávám a
útokům na RSČ, jako by změnila své stanovisko v
otázce československo-německého poměru, bylo jed
nomyslně konstatováno, že jde o tvrzení nepravdivá.
Výkonný - výbor RSČ na své schůzi také konsta
toval, že bude i nadále na mezinárodním poli spolu
pracovat s představiteli druhých porobených náro
dů, ale zásadně odmítá tendenci, aby byly z exi
lových organizací vylučovány osoby, které přijaly
nové státní občanství a aby tím byly ze spoluprá
ce vylučovány osoby věkově mladší, i kdyby byly
k ní sebe lépe kvalifikovány.
Výkonný výbor se usnesl požádat všechny, kdo
mají kladný vztah k jeho snahám, aby Radu svo
bodného Československa v její činnosti svými ná
měty, návrhy a i jinak podporovali.

— 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
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SPORT V AUSTRÁLII
KOPA N Á

SYDNEY

V

PRAHA — YUGAL 1:3 (0:2)
Před 11.000 diváky zahájila Praha druhé ko
lo ligy první porážkou. Zápas začal mocným nápo
rem Jugoslávců, kteří si udrželi převahu téměř po
celé utkání. Ve 12. minutě se jim nepodařilo pro
měnit desítku, kterou soudce nařídil za nastřelenou
ruku. Protiútoky Prahy ztroskotávaly na bezvad
né posiční hře Yugalu.
PRAHA — AUBURN 4:1 (2:0)
Praha porazila poslední mužstvo tabulky v pik
nikovém tempu. Jediná branka Auburnu padla z
desítky. Za hosty skórovali: Blitz 2, Hrnčíř a Tristram.

KOPAN Á

V MELBOURNE

SLAVIA — JUVENTUS 0 :0
Výsledek zápasu, hraného za sychravého počasí
na hřišti Italů, celkem odpovídá průběhu hry. V
první půli nepřálo štěstí Slavii, když střední útoč
ník Blue, hrající svůj první zápas v barvách klu
bu, byl sám před brankou domácích a přesto ne
dal gól. V druhém poločase využíval Juventus dobře
výhody větru a několikrát nebezpečně útočil. — Za
Slavii nastoupil poprvé též obránce Bill Cook, kte
rý hrál dříve v první skotské lize (též proti praž
ské Dukle). Mužstvo celkově nepodalo zvláštní vý
kon. Stálé změny v sestavě brání nutné souhře.
Tímto zápasem bylo ukončeno první kolo ligo
vých zápasů ve Viktorii. Slavia je s 12 body- na
4. místě tabulky.
SLAVIA — LIONS 0:1 (0:1)
Slavia zahájila zápas mocným náporem a o je
jím vítězství zpočátku nikdo z diváků nepochybo
val, i když se Lions ujali krátce po zahájení ve
dení. V prvním poločase se dostali Lions pouze dva
krát před slavistickou branku. Jejich první ránu
na branku Barotajs slabě vyrazil a pravá spojka
Lionsu poslala míč zpět do branky červenobílých.
Slavisté stále útočili, ale nikdo nedokázal zakončit
útok pořádným kopem na branku. V druhém po
ločasu se Lions zlepšili, ale Slavia si udržela převa
hu v poli. Naprostá bezradnost před brankou však
i u přestavěného útoku zůstala. V tomto zápase
ztratila Slavia oba body zcela zbytečně.

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
STÁL Á INSERCE
JE PODMÍNKOU ÚSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ !

Kompletní staré
ročníky
Hlasu domova
zašleme
kamkoliv
za £1 (2.40 0)

CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

41 - 6973
byt

82-3731

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova
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HLAS

24.6. 1963

DOMOVA
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Josefa Kiliese z Plzně, Josefa Tiesenbacha a Satrana (Stuttgart?) - dopis v redakci.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Mnichov

Československo - Maďarsko 2: 2 (1:0)
"Přeji si jen to, abychom už konečně v jednom zápasu dostali rozhodčího, který by pískal
objektivně! To se nám nestalo od prvních bojů na mistrovství - světa v Čile!”, odpověděl krátce
po utkání ČSR—Maďarsko v Praze na Strahově kapitán čs. mužstva L. Novák maďarským žurna
listům na otázku, co říká právě skončenému střetnutí! Tato výtka patřila tentokráte holandské
mu rozhodčímu Roomerovi, který v 85. minutě za stavu 2:2 měl odpískat zcela jasnou penaltu,
neboť bratislavský Šerer byl v té chvíli sám před maďarskou brankou, a v momentě, kdy chtěl
poslat míč do prázdné maďarské branky (obešel i brankáře Ilku!), byl nemilosrdně ze zadu sra
žen, ale píšťalka rozhodčího Roomera zůstala němá. Podobné provinění odpustil Maďarům hned
V prvních minutách zápasu, což pak způsobilo, že maďarští zadáci hráli nevybíravě.
I když čs. národní mužstvo nedokázalo ani v tom
to svém 6. utkání letošního roku zvítězit, přece jen
odcházelo 40.000 diváků ze Strahova spokojeno, ne
boť vidělo dobrou kopanou. Čs. fotbalisté bojovali
po celých 90 minut, dařila se jim kombinační hra
a i střelba byla dosti častá. Škoda jen, že čs. team
měl v rozpětí 69. - 71. minuty slabou chvilku, v níž
dostal oba góly. Maďarské mužstvo toužilo po od
vetě za čtvrtfinálové utkání na mistrovství světa
v Čile, kdy bylo vyřazeno 0:1, a proto dalo do
hry vše. Čs. mužstvo mělo velmi pěkný nástup, je
hož výslednicí byla v 21. minutě první branka. Pos
píchal zachytil téměř ztracený míč na zadní čáře,
centroval na Kadrabu, ten prodloužil hlavou na
Šerera a první míč byl v síti soupeře. Pak se hra
vyrovnala a obě mužstva promarnila několik šancí.
V 69. minutě nepozorný Šroif pouští gól ze vzdá
lenosti dobrých 20 m, který na chvíli deprimoval
celý čs. team. A neuplynuly ani celé dvě minuty,
kdy pravý křídelní útočník Maďarů Bene přeběhl
na místo levé spojky, střelil na branku, Šroif vy
razil, ale dobíhající Machos (střední útočník) zís
kal Maďarům vedení 2:1. Teprve deset minut před
koncem utkání Buberníkovu střelu usměrňuje Kvašnák hlavou podle vyběhnuvšího maďarského bran
káře Ilka do sítě, a je vyrovnáno 2:2.
ČSR : Šroif, - Lála, Novák, - Pluskal, Popluhar,
Buberník, - Pospíchal, Šerer, Kadraba, Kvašnák,
Mašek.
Kromě utkání Maďarska s ČSR, došlo v posled
ních dvou týdnech ještě k dalším osmi mezistátním
fotbalovým zápasům: Angličané zvítězili v Lipsku
nad východoněmeckým teamem 2:1 a o tři dny poz
ději deklasovali v Basileji-Švýcarsko 8:1. Jedenáctka
Skotska prohrála nejen v Dublinu s fotbalisty Svo
bodného Irska 0:1, ale i v Bergenu s Norskem 3:4.
Italské národní mužstvo zvítězilo ve vídeňském
Prátru nad Rakouskem 1:0 - a tři utkání: v Ko
dani Dánsko. - Finsko, v Chořově Polsko - Rumun
sko a v Bilbau Španělsko - Severní Irsko, skončila
nerozhodně 1:1.

ROHOVNICKÉ MISTROVSTVÍ
Ve Sportovním paláci v Moskvě vyvrcholilo o
Svatodušních svátcích XV. mistrovství Evropy v ro
hování, které přineslo ve všech semifinálových i fi
nálových bojích technicky vyspělý box s bohatým
rejstříkem všech úderů. Jak se ani jinak nedalo če
kat, absolutními vítězi se stali rohovníci SSSR, kte
ří se kvalifikovali do všech deseti závěrečných zá
pasů, ve kterých získali šest zlatých medailí. Jed
ním ze 4 rohovníků, kteří jim udělali škrt přes
rozpočet, byl i Čechoslovák Josef Němec, který před
vedl nejlepší box v semifinále proti Polákovi Jendrzejewskému, porazil ve finále trojnásobného mist
ra Evropy Rusa Abramova, a získal tak titul mistra
Evropy v těžké váze. Je tak v 38-leté historii ev
ropských šampionátů druhým, čs. rohovníkem, kte
rý stál na nejvyšším stupni vítězů. (V roce 1949
vyhrál Torma welterovou váhu). Čs. rohovníci si
v Moskvě vůbec vedli velmi pěkně, neboť kromě
zlaté Josefa Němce, získali i dvě bronzové medaile
za postup olympijského vítěze Bohuslava Němečka
ve váze welterové a Františka Poláčka v polotěžké
váze do semifinálových bojů.
MEDAILE MISTROVSTVÍ EVROPY ZÍSKALI :

1. SSSR 6 zl. - 4 stříbrné - 0 bronzová, 2. Polsko 2-0-1, 3. ČSR 1-0-2, 4. Maďarsko 1 - 0
- 1, 5. Itálie 0-2-4, 6. Rumunsko 0-1-4, 7.
Jugoslávie 0-1-1, 8. Bulharsko 0-1-0, 9. Skot
sko 0-1-0, 10. V. Německo 0-0-3, 11. Z. Ně
mecko 0-0-2, 12. Finsko 0-0-1, 13. Francie
0-0-1.

V utkání s Maďarskem sehrál kapitán čs. národ
ního mužstva Ladislav Novák už své 73. mezistátní
utkání, takže zůstává jen o jedno střetnutí za čs.
rekordmanem Františkem Pláničkou. Jelikož je stá
le v dobré formě, je dosti pravděpodobné, že Pláničkův rekord překoná. Pořadí vypadá nyní takto.
l.Plánička 74 zápasů; 2. Novák 73; 3. Puč 59; 4. Burger 58; 5. Masopust 56; 6. - 7. Silný a Pluskal po
50; 8. Káďa 48; 9.- 10. Čtyřoký a Olda Nejedlý po
44 utkáních.

::

Fotbalová liga

HLEDAJÍ:

::

24. a hlavně 25. kolo nejvyšší čs. fotbalové sou
těže přineslo několik rozuzlení : a/ mistrem ligy se
stává opět mužstvo pražské Dukly, které tak bude
i nadále representantem čs. kopané v Poháru ev
ropských mistrů; b/ devět teamů této soutěže má
už zajištěnou účast v příštím ročníku; c/ z nejvyšší
soutěže sestupují do 2. ligy Plzeň a pražská Slavia
(v jubilejním 70. roku svého trvání); d/ o tře
tím sestupujícím padne rozhodnutí až v posledním
26. kole soutěže mezi třemi teamy : Nitrou, Prešo
vem a AC Spartou. V případě, že by dva kluby
měly stejný počet bodů, pak nerozhoduje score,ale
vzájemná utkání.
V kruzích příznivců pražské Slávie se hovoří o
sloučení červenobílých s klubem Motorlet Praha
(za který hrají staří hráči Slavie jako Hemele a
Pešek), který má velké šance vyhrát letos 2. ligu
a tak postoupit do nejvyšší soutěže. Pak by kom
binované mužstvo obou klubů (Slávie a Motorletu)
hrálo 1. ligu, hráči výkonnostně slabší by zůstali
jako Béčko v druhé lize.
24.kolo: Dukla Praha — Prešov 2:2, Nitra — Spar
ta Praha 0:0, Plzeň — Bohemians 0:3, Hradec Krá
lové — Kladno 2:0, ZJŠ Brno — Slovan Bratislava
1:0, Slavie Praha — Trenčín 0:2, RH Bratislava —
Ostrava (bude hráno později).
25.kolo: Ostrava — ZJŠ Brno 2:4, Slovan Bratisla
va — Nitra 5:1, Prešov — RH Bratislava 2:0, Spar
ta Praha — Plzeň 6:0, Kladno — Dukla Praha 1:1,
Hradec Králové — Slávie 3:1, Bohemians — Tren
čín 2:2.

DUNAJSKÝ POHÁR

ZPRÁVY OSOBNÍ
Dne 16. června 1963
oslavil v Melbourne
padesátku
bývalý občan žižkovský
p. Josef MAŤÁTKO,
všestranný podnikatel,
krajanský pracovník, za
sloužilý mistr sportu a
mariáše, fotbalový soudce,
divadelní ochotník a t d.
Do další padesátky pře
jí vše nejlepší
přátelé z Viktorie a NSW.

Listárna
M. Š. Marseille: Díky za
lístek. — J. V. Kew Gardens: Díky za adresy. —
M. J. London N. 10: Dí
ky za výstřižek. — B. A.
W. Perth: Díky za 2 zás.
výstřižků. — E. H. Maroubra: Díky za adresy.
— J. M. Flemington: Viz
č. 11 str. 3. — A. N. Mosman: Díky za adresu. HD

- - Ve zkratce - — Čs. pár Javorský-Suková vyhrál na mezinárod
ním tenisovém mistrovství Maroka v Casablance
smíšenou čtyřhru, když ve finále porazil po pěk
ném výkonu nečekaně australsko-brazilskou dvoji
ci Emerson-Buenová 6:4 a 7:5.
— Američan Brian Sternberg z Washingtonu sko
čil v kalifornském Comptonu 5,08 m, čímž překo
nal o 3 cm svůj vlastní světový rekord ve skoku
o tyči. V závodě na 1 míli zde šlo šest (!) běžců
pod 4 minuty: zvítězil olympijský vítěz Peter Snell
z Nového Zélandu za 3:55,0 min.; 2. Jimmy Beattv
3:55,5;min.; 3.Buxleson 3:55,6 min.; 4. Grelle, 5.
Weisiger,. 6. Seaman 3:59,1 min. (všichni USA).
— V Poděbradech zemřel ve věku 73 let bývalý čs.
representant v kopané a obránce AC Sparty Míra
Pospíšil.
— 46. ročník populárního silničního cyklistického zá
vodu Giro d´Italia vyhrál opět 231etý Ital Franco
Balmamion.
— Jediný čs. zásupce ve Středoevropském poháru
— fotbalisté Ostravy — byl vyřazen už v 1. kole
této soutěže, když prohrál v Budapešti s Vasasem
rozdílem třídy 0:5 (odveta v Ostravě skončila jen
1:1). Do semifinále 21. ročníku Středoevropského
poháru se probojovala mužstva: Vasas Budapešť,
MTK Budapešť, FC Turin a Železničář Sarajevo.
— Nejúspěšnější evropský běžec r. 1962, Francouz
Michel Jazy, vyhrál na mezinárodních lehkoatletic
kých závodech v Paříži běh na 2 míle časem 8:29,6
min. zlepšil o 0,2 vt. dosavadní světový rekord Ame
ričana Jimmy Beattyho, vytvořený 8. června 1962.
— Letních olympijských her r. 1964 v Tokiu se zú
častní i početná výprava sportovců Národní Číny
v čele se světovým rekordmanem v desetiboji Tan
gem. Sportovci z Formosy i čínští exulanti z růz
ných krajů světa budou v Tokiu vystupovat jako
representanti “Čínské republiky”.

Čs. lehkoatletické rekordy

Nejpozoruhodnějšího výkonu dosáhl 26-letý brněn
ský diskař Ludvík Daněk, který v rámci ligového
trojutkání v Košicích : Košice — Sl. Bratislava — Sp.
Brno posunul hranici čs. rekordu v hodu diskem na
60,04 m (zlepšil tak svůj vlastní čs. rekord, vytvo
řený 28. dubna, o 2,82 m!), což je výkon světové
extratřídy.
V souboji s bývalým světovým rekordmanem Nikulou ve finském městě Kouvole vytvořil čs. tyčkař Rudolf Tomášek výkonem 4,80 m nový čs. re
kord, když podlehl Nikulovi jen větším počtem
oprav. Oba dva tito tyčkařští fenoméni si nechali
zvýšit laťku na 5,06 m, ale tu se jim nepodařilo
zdolat. — Z čs. běžců si vede nejlépe držitel bron
zové medaile z loňského mistrovství Evropy v Bě
lehradě Petr Salinger, který vyhrál mezinárodní
závody na 1 míli jak na Britských hrách v Lon
Jubilejní Primátorské osmy
dýně, tak i v Oxfordu, kde dosáhl poměrně do
Nejpopulárnější čs. ves m před cílem a slavil vel brého času 4:00,8 min.
lařský závod, Primátor ké vítězství. Slavoj Vy
ské osmiveslice, slavily v šehrad tím vyhrál Primá
HLAS DOMOVA
minulých dnech už své torské osmy už po třetí
Abrahamoviny. Jubilejní za sebou. — Závody byly
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
50. ročník probíhal na Vl založeny v r. 1909 členem
Adresa: Hlas domova,
tavě ve znamení souboje tehdejšího Českého ves
8 Moorhouse St. Richmond, E. 1, Vic.
dvou lodí, Slavoje Vyše lařského klubu v Praze F.
Telefon: 42 - 5980
hrad a Dukly Terezín. Kašparem a jely se po PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
Obě lodě měly také nej prvé v r. 1910. Pouze prv
lepší start, a tak souboj ní světová válka přeruši PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
začal hned v prvních met la každoroční pořádání té platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
rech.
Očekávaný nápor to významné soutěže ves ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
Vyšehradu přišel asi 600 lařů.

Přední vzpěrači sedmi států startovali v Sofii na
tradiční soutěži o Dunajský pohár, který vyhráli
opět representanti Maďarska před Bulhary, Rumu
ny, Čechoslováky, Rakušany, Jugoslávci a Němci.
Čs. vzpěrači si zde vedli lépe než minulá léta : Otáhal vyhrál tu výkonem 370 kg dokonce soutěž v
lehké váze, — světový rekordman Zdražila obsadil
ve střední váze výkonem 400 kg druhé místo za
Maďarem Huskou (vzepřel 415 kg), — a v lehkotěžké váze získal Petrák za výkon 382,5 kg bron
zovou medaili. Josef Menčík vytvořil v pérové vá
ze dva čs. rekordy : nadhozem dosáhl 122,5 kg a v
trojboji 305 kg, ale tento výkon mu stačil jen na
4. místo.

