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V běžném rozhovoru bývá řeč neučesaná :
student například řekne : "Byl jsem vycho
ván dogmatickým způsobem a bezvýhradně
jsem věřil v komunismus. Dnes už nevěřím v
nic. Já vím, já se z toho dostanu. Dnes jsem
však v strašné situaci.” Je snadné odbýt stu
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
FREE CZECHOSLOVAK NEWSPAPER denta tím, že jeho přesvědčení bylo povrchní,
že jej špatně učili marxismus, že nevidí velké
Ročník XIII.
perspektivy apod. Nic tím neřešíme, neboť zde
Melbourne 22. července 1963
Číslo 15.
upozorníme pouze na dílčí produkty hlubších
problémů, pramenících například z nedořeše
Číňani, Američani a Angličani v Moskvě
ných pozůstatků kultu osobnosti. Citovaná zpo
věď byla právě bezprostřední reakcí na fakta
o procesech z padesátých let.

HLAS DOMOVA
Ideologie o bomby

Moskva musí být v těchto dnech podivné místo. Mekka komunismu
V jiném bodě uznává,
s kremelským Vatikánem všech pravověrných proletářů asi kroutí ne že všichni "kapitalisté”
důvěřivě hlavou nad scénami, jichž se stala svědkem.
nejsou nutně slabomysl
Na jedné straně si bratři v marx-leninismu nadávají přes konferenční ní, když se ptá : "Domní
stůl plešatých oslů, buržoasních revizionistů a válečných štváčů, na dru vají se opravdu (čínští
hé se představitelé komunistického vzoru poplácávají po zádech se zá komunisté, pozn. red.),
že všechny buržoasní vlá
stupci dekadentního kapitalismu.
Na jedné straně řeší moskevští a pekinští vyjednavači své ideologické dy úplně postrádají ro
spory nadávkami, na druhé zasedl Chruščov s Harrimanem a Hailsha- zum ve všem, co dělají?”
mem, aby se "přátelsky” dohodli o zákazu nukleárních výbuchů.
Komunismus v hadrech
Na jedné Straně ideologie, na druhé bomby.
Možná největší vý
Z ničeho nic došlo k drastické změně. Kdysi nerozluční přátelé už ne
jsou ani nerozluční ani přátelé a nesmiřitelní nepřátelé minulosti nejsou znam však budou mít ty
části "dopisu”, které se
už tak úplně nesmiřitelní.
dotýkají hospodářských
Ten "otevřený dopis”
"Sovětská
komunistic

To všechno ovšem ne
problémů.
byl
na
mnoha
stranách
ká
strana
”
,
říká,
"nemů

ní první kotrmelec, kte
Vliv rozdílného stupně
rý jsme v Moskvě vidě označován za historický že sdílet názor čínského
dokument
a
není
vylou

vedení
o
vytvoření
tisíc

hospodářského
vývoje oli. Tentokrát je však člo
věk v pokušení věřit, že čeno, že jím opravdu je. krát vyšší civilisace na bou "soupeřů” je vidět
V jednom místě např. mrtvolách stovek milió v pasáži, která říká :
jde konečně o něco vět
jasně
odmítá staré ko nů lidí. Takové názory "Podle čínské logiky se
šího.
munistické dogma o ne jsou křiklavým popře- dá o komunismu mluvit
Historický dokument
vyhnutelnosti války s ka jním marx-leninských i- jenom tenkrát, když něpitalistickým světem.
dejí.”
(Pokračování na str. 2)
O samotném jednání
mezi čínskou a sovětskou
Zásobovací situace v Československu v létě 1963
"ideologickou” delegací
se toho zatím mnoho ne
ví. Ale "otevřený dopis”,
který v době vyjednává
Už v první polovině června tr. bylo zřejmé, že v československém hos
ní
otiskla
moskevská podářství se neobjevily "ozdravující” prvky, které měly připravit česko
Pravda, mluví výrazně o slovenské národní hospodářství na další dlouhodobé hospodářské plá
"pokroku”, jehož bylo ny. Nakolik toto selhání zavinila dlouhá a krutá zima a nakolik prostě
dosaženo.
nelze národnímu hospodářství pomoci, vědí jenom plánovači na špičkových místech.

BLÍŽE SVĚTOVÉ ÚROVNI

Otázka Ladislavu Štollovi
Útoky na československé představitele dogmatis
mu a kultu osobnosti neustávají. Ani po projevu
Antonína Novotného v Košicích a po projevu Bacílkova nástupce Alexandra Dubčeka (viz str. 3)
se kritikové nezalekli. Slovenský Kultúrny život z
22. června přinesl ostrou polemiku Rudolfa Hoffmana s Ladislavem Štollem, doyenem československé
ho stalinismu na poli školském a kulturním, Štollova kniha “Třicet let bojů” se, podle hlasů dneš
ních kritiků, stala v minulosti “linií” a “učebnicí”
a měla “neblahý vliv na kulturní vývoj”. Štoll pro
mluvil na sjezdu spisovatelů na svoji obranu a
řekl, že to není jeho vina, byl-li obsah jeho kni
hy falešně a dogmaticky vykládán.
Nato mu Rudolf Hoffman položil v citovaném
čísle Kultúrného života zásadní otázku:
“Ve svém pokuse o sebekritiku soudruh Ladis
lav Štoll se pohrdavě vyslovuje o těch, kteří před
třinácti lety mlčeli a stáži stranou ideologického
života strany. Ale vždyť příčiny tohoto mlčení
byly různé a mlčení je třeba podle toho diferen
covat : jedni mlčeli proto, že byli zbaveni slova i
svobody vůbec... Druzí mlčeli dobrovolně, větši
nou z obavy, aby nebyli přinuceni mlčet, těch by
lo zřejmě nejvíc... Soudruh Štoll ve svém ne
příliš přesvědčivém sebekritickém vystoupení něko
likrát se snaží zbavit odpovědnosti za důsledky své
práce “Třicet let bojů”...
Soudruh Štoll odmítá odpovědnost za osudy či
interpretaci svého díla. Ale co mu tedy bránilo,
aby se ozval, když někdo “proti jeho vůli’’ dělal
z tohoto díla linii? Kdo mu překážel v tom, aby
se ohradil proti vulgarizátorskému výkladu své prá
ce? Proč se nepostavil rozhodně proti těm, kteří
chápali jeho práci jako dogma? Na to odpověď ne
dal ani tehdy ani nyní. Prostě - mlčel. Jaké má
tedy morální právo dívat se spatra na ty “doda
tečné koryfeje mlčící pravdy” (jak se ne nejšťast
něji vyjádřil Vojtěch Mihálik), kteří svým mlče
ním zdaleka nenadělali tolik zla, jako někteří svýrn
nemlčením?"
FEC

Ale zdá se že ani ti
to nevědí. Napovídá to
mu čistka v Státní plá
novací komisi, kde se je
jí členové vystřídali ja
ko apoštolově na orloji.

Okamžitá výpověď

nistra financí, ing. Fran
tišek Kord náměstkem
ministra státních statků
a později náměstkem mi
nistra zemědělství.
Bude maso?

Finančně, průmyslově
nebo zemědělsky, česko
slovenská situace je ne
vábná.
Rok poté, kdy
soudruh
Novotný
ve
svém pověstném proje
vu slíbil maso, otiskla
Okamžitou
výpověď
pražská Práce (7. června
dostali náměstkové před
1963) deprimující roz
sedy komise Josef Ba
bor situace v zásobování.
jer, Jindřich Janiš, Zde
“Ať věc rozbíráte sho
něk Půček, Stanislav Vl
na a Miroslav Žaloudek. ra nebo zdola, zleva ne
bo zprava, stále vám vy
Antonín Novotný jme
chází totéž : zásobování
noval na jejich místa
trhu potravinami
by
Františka
Markuse
a
mohlo být mnohem lep
Drahomíra Dvořáka za
ší, nebýt doslova neho
první náměstky ministra
rázného plýtvání, s nímž
- předsedy Státní pláno
se setkáváme na každém
vací komise, Františka
kroku v zemědělství . . .”
Korda, Jaroslava Ma
touška, Vítězslava VinPráce cituje dopisy
tárka a Václava Dvořá čtenářů, kteří mají sel
ka za pouhé náměstky. skou krev v žilách, a
O nich je známo, jen kteří se na to prostě ne
toto : Drahomír Dvo mohou dívat :
řák byl náměstkem mi- (Pokračování
na str. 2)
Předseda Státní pláno
vací komise Alois Indra
čistku přežil. Ale to je
tak všechno, co lze po
ložit na stranu relativ
ních kladů.

Kulturní tvorba, Praha, 27. června 1963

ZNOVU NA VRCHOLEK?
Tzv. konference na vrcholku staly se stálou, když
už ne pravidelnou, institucí poválečného politické
ho života. Jedním z jejich nejhorlivějších zastán
ců byl anglický ministerský předseda Macmillan,
ačkoliv není jasné, jestli opravdu věřil, že jsou k
něčemu dobré, nebo jestli mu šlo o získání pod
pory britských voličů.
Ať už tomu bylo jakkoliv, faktem je, že součet
výsledků všech potlachů na vrcholku se rovná nu
le. Usoudili jsme tedy docela právem, že těm kon
ferencím asi nesvědčí řídký vzduch a že proto ne
jsou k ničemu, že jsou dokonce škodlivé.
A škodlivé byly. Naděje, které vzbuzovaly, kon
krétně podloženy nebyly a způsobovaly nebezpeč
ný pocit falešné bezpečnosti.
Proč takové konference neměly vyhlídky na úspěch? Z jednoho jednoduchého důvodu. Komunis
tické cíle nejsou žádným tajemstvím a bylo si těž
ko představit, že by SSSR podepsal cokoliv, co
nějak neulehčovalo podmínky na cestě k jejich do
sažení.
V uplynulých dnech se po delší přestávce za
čalo znovu mluvit o konferenci na vrcholku. Při
rozeně, že nikdo ještě neví, jestli k takové 'kon
ferenci vůbec dojde, a jestliže ano, bude-li to sku
tečná himalájská konference mezi Kennedym a
Chruščovem, zda při tom budou delegáti z Krkonoš
Macmillan a de Gaulle.
Dejme tomu, že k nějaké takové konferenci v
dohledné době opravdu dojde. Existuje dnes něco,
co z nežádoucího dělá žádoucí nebo alespoň při
jatelné, a co ze skeptiků dělá optimisty?
Jean Monnet, otec Evropského hospodářského spo
lečenství, tvrdí, že každá změna je možná za před
pokladu, že je člověk schopen vytvořit nové pod
mínky a okolnosti. Tuto teorii pak podrobil zkouš
ce tím, že vytvořil v západní Evropě hospodářské
podmínky, které jednotlivé státy neodpuzují, ale
přitahují. Místo hospodářské rivality snažil se vy
tvořit hospodářskou závislost. Na těchto změně
ných podmínkách pak doufá postavit něco, co by
lo za starých okolností nemyslitelné — politicky jed
notnou Evropu.
Dá se Monnetova formula aplikovat na vztah So
větského svazu k západnímu světu? Je kdysi ne
myslitelná dohoda z ničeho nic možná? Na odpo
vědích na tyto otázky musí záviset náš vztah na
jakoukoliv eventuelní konferenci na vrcholku.
Nedá se dost dobře popřít, že teď opravdu exis
tují okolnosti, které jednou mohou pronikavě ovlivnit vztah mezi Západem a Sovětským svazem.
Rozdíl je v tom, že nebyly nikým uměle vytvo
řeny, ale že se prostě přihodily.
Jaké jsou to okolnosti?
V první řadě se ze Sovětského svazu stal prů
myslově vyspělý stát s relativně (ve srovnání s
minulostí) vysokou životní úrovní. A jakmile toto
se stalo, Sovětský svaz znovu potvrdil staré ka
pitalistické pravidlo, že se člověk stará především
o vlastní blahobyt, a že ten blahobyt není ochoten
jen tak pro něco riskovat.
Z tohoto hospodářského předpokladu pak vyply
nuly “ideologické” potíže s Pekingem. “Bohatí” ko
munisté v Moskvě mají co riskovat, “chudí” ko
munisté v Pekingu nemají co ztratit.
Výsledkem bylo, rozštěpení celého komunistické
ho hnutí a začátek evoluce moskevského komu
nismu.
To znamená (pokud se nestane něco úplně ne
předvídatelného),že rostoucí čínská hrozba na vý
chodě bude tlačit Kreml k zajišťováni hranic na
západě, že Chruščov bude potřebovat proti svým
odpůrcům konkrétní výsledky mírové koexistence.
(Pokračování na straně 2)
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IDEOLOGIE A BOMBY
(Pokračování se str. 1)
kdo chodí v botách, vy
robených z hadrů a jí
špatnou zelnou polévku.
Podle téže logiky však
se téměř rovná obnovení
kapitalismu, jestliže pra
cující člověk žije dobře
a chce žít zítra ještě lé
pe.”
Pro bezprostřední bu
doucnost mohou být dů
ležitá tato slova : "So
větský obchod s Čínou
byl v uplynulých letech
snížen z iniciativy čín
ské vlády o téměř 67
procent.”
Rumunský případ
Isolovat a potom zni
čit Spojené státy bylo cí
lem komunistické politi
ky. Je teď pravděpodob
né, že se isolace Rudé
Číny stane důležitou čás
tí politiky SSSR.
To znamená, že bude
obchod Sovětského sva
zu a jeho satelitů s Čí
nou ještě více omezen
(a nebude to z iniciativy
Číňanů).
Případ Rumunska, kte
ré se téměř otevřeně sta
ví proti úloze, která mu
byla přiřčena v hospo
dářské organisaci komu
nistického bloku, doka
zuje, že i dosud "věrní”
satelité začínají trocha
vyhazovat.

A je téměř jisté, že
tito satelité přijmou mlč
ky ztrátu celého čínské
ho trhu jenom tenkrát,
obstará-li jim Chruščov
náhradní odbytiště pro
jejich výrobky.
Odbytiště
takového
rozsahu, aby vyrovnalo'
ztrátu čínských trhů však
bude těžko hledat někde
jinde než na Západě.

Nukleární dohoda
V době psaní tohoto
komentáře nebyl ještě
znám výsledek moskev
ských
jednání
mezi
Chruščovem,
Harrimanem a lordem Hailshamem o zákazu pokusných
nukleárních výbuchů.
Ve
Washingtoně
a
Londýně, mezi komentá-

tory na místě však pa
noval nebývalý optimis
mus. Převládal názor, že
k dohodě o nukleárních
pokusech opravdu dojde,
s výjimkou podzemních’
pokusů, při nichž stejně
nehrozí nebezpečí radio
aktivního odpadu.
Někteří pozorovatelé
šli tak daleko, že tvrdili,
že i tato dohoda bude
jenom začátkem, a další,
že budou následovat.
Proč ten náhlý opti
mismus?
V neposlední řadě bu
de ovlivněn také tím, o
čem jsme právě mluvili
v souvislosti s "otevře
ným dopisem” moskev
ských komunistů. Chruš
čov bude ve svém spo
ru s Čínou potřebovat

lepší vztahy se Západem
ne jen politicky, ale,
chce-li udržet své evrop
ské “spojence” na uzdě,
také hospodářsky.
Politická dohoda zna
mená "něco za něco”.
Západ v minulosti neměl
čím platit, protože kon
cese, které Sovětský svaz
žádal, zahrnovaly oby
čejně věci, které nebyly
na prodej. Čínsko-sovětský spor mu však dal do
rukou novou "měnu” se
značnou kupní silou.
Těchto pár poznámek
by tedy mělo alespoň
částečně ukázat původ
nového optimismu. Jak
oprávněný nebo přehna
ný optimismus to je, uká
že možná už blízká bu
doucnost.
— kw —

22.7.1963

ZNOVU NA VRCHOLEK ?
(Pokračování se strany 1)
a že se Západ bude musit snažit opatrně podpo
rovat všechno, co urychluje “vývoj moskevského
komunismu od komunismu”.
Zdá se tedy, že teď existuje celá řada úplně
nových okolností, které neexistovaly v době předcházejících konferencí na vrcholku. Nové okolnosti
pak vyžadují nový pohled na celý vztah Západu
k SSSR. Vyžadují jej i od nás.
Poprvé v dlouhých letech exilu bychom měli
přestat myslet jenom na sebe a začít také trochu
myslet na lidi doma. Život v komunistickém Čes
koslovensku je, třeba proti jejich vůli, celý jejich
život. A zdá se, že pomalý proces komunistické evoluce v Moskvě je to jediné, co ten život může
učinit snesitelnější.
Schůzka mezi Kennedym a Chruščovem by mož
ná pomohla moskevské “liberalisaci” dopředu.
V nových okolnostech a za nových podmínek se
snad dá tentokrát říci, že příští konference na vr
cholku nemusí být nutně ani škodlivá, ani zbyteč
ná. Jeden fakt je však dále třeba mít na paměti
— okolnosti se změnily drasticky, moskevský komu
nismus zatím jenom nepatrně.
—kw —
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Blíže světové úrovni
(Pokračování se str. 1)
“Píšete o nedostatku,
krmení. Přijďte se podí
vat, co píce u nás shnije
na polích a lukách. Ko
lik obilí přijde vniveč
proto, že si dají na čas
se sklizní . . . Jaké ztrá
ty působí každoročně
plevel a škůdci, ačkoliv
chemický průmysl vyrá
bí dostatek ochranných
prostředků. Oč by vše
ho bylo víc, kdyby se

Jediný krajanský kožešnický závod v Sydney
DE LUXE FURS PTY. LTD.
majitel H. Huenlich
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—Naše rovy—
NENÍ NAD VĚDECKÝ ZÁVĚR

Už hodně dlouho můžeme pozorovat v na
šich lékařských — a jistě nejen lékařských —
vědeckých časopisech, že téměř úplně vymi
zely polemiky k uveřejněným vědeckým pra
cím. Považuji tento jev, jehož společenské ko
řeny zde nelze zkoumat, za velký nedostatek.
Kde jsou příčiny tohoto nezdravého jevu?
... Závadu vidím ve dvou zásadních momen
tech, které nelze mlčky přehlížet : Jednak ne
sledují naši lékaři s potřebnou pozorností na
še vlastní odborné časopisy, a proto v nich ta
ké nepolemizují. Znají a citují kdejakou, něk
dy i celkem podružnou práci ze zahraničních
časopisů, ale naše práce rádi přehlížejí. Jed
nak se dostávají do našich časopisů práce až
po jisté úpravě, takže mnohdy není ani k če
mu diskutovat. To je totiž jedna ze stinných
stránek způsobu recenzních řízení, při kterém
proběhne diskuse jen mezi recenzentem a auto
rem ještě před uveřejněním práce. Autor pak
buď práci pozmění podle recenzentových při
pomínek, anebo je uveřejnění jeho práce pros
tě zamítnuto . ..
Prof. dr. Jaroslav Haškovec v Kulturní tvor
bě, Praha, 20. června 1963.

Nejmarkantnější a nej
obdělal každý kousek pů
citelnější je zřejmě sel
dy
hání
československého
Kompetentní kritika
zásobování v živočišné
Že ryba smrdí od hla
výrobě. Připomněli jsme
vy,
dokazuje výpočet
Novotného slib z května
slabin československého
1962, že "maso bude”.
zemědělství,
citovaný
Možná, že bude. Ale
týmž časopisem. A nejde
zatím
byly od 1. červen
tu o kritiku destruktivní
ce
1963
zavedeny "v zá
a nepřátelskou. Práce ci
tuje usnesení ústředního vodech veřejného stra
výboru Komunistické vování bezmasé dny”.
O tom, jak bude "bezstrany Československa z
masný den” dodržován,
30. května 1963.
referuje Lidová demo
Podle diagnózy nejpo
kracie z 22. června tr. :
volanějších českosloven
Bezmasé dny
ské zemědělství neplní

plány pro:
1. nízkou úroveň řízení
zemědělství,
2. nedostatečné vybavení
zemědělství
základními
fondy a jejich nedosta
tečným využíváním,
3.
špatnou organizaci
práce,
4. nedostatek pracovních
sil ve většině oblastí a
jejich nevyhovující pra
covní konstrukci,
5. soustavné nevyužívá
ní výrobních rezerv v
zemědělství.

Kdo je zodpovědný?
Jedině čtvrtý bod stíž
nosti je možno považovat
za objektivní a platnou
výmluvu. Komunistická
strana
Československa
přece řídí zemědělství,
vybavuje je základními
fondy a organizuje prá
ci. Tím také je zodpo
vědna za "soustavné ne
využívání pracovních re
zerv”.
Neboť nikdy nebylo a
nebude slýcháno, aby
státní
aparát, nadaný
veškerou mocí, nebyl ta
ké zodpověděn jak za úspěchy, tak za selhání.

Telefon

63-3256

HAMPTON :

Optical Service

573 Hampton St.
Hampton, S., 7
Telefon

98-5736

ZE DNE NA DEN

9.7. Sovětský svaz nabídl do Anglie. Za jejich poby
výměnu
Angličana
G. tu v Londýně došlo k de
Wynneho, odsouzeného v monstracím proti nyněj
Moskvě pro špionáž, za šímu řeckému režimu.
ruského špiona G. Lons- 11.7. Major polského le
daleho, odsouzeného v An tectva R. Obacz s rodinou
glii.
uprchl ve sportovním le
10.7. Řecký král Pavel a tadle do západního Ber
královna Frederika přije lína.
"V tomto dnu, který li na oficielní návštěvu 12.7. Equadorský
presi
s vyloučením soboty a
dent Arosemena byl absti
neděle určí vždy přísluš
Lidová demokracie nenty zproštěn presidentný Okresní národní vý prozradila i jiný pikantní ského úřadu pro opilství.
bor, se mohou masitá detail : bezmasé dny v 14.7. Na svazích Mount
McKinley na Aljašce za
jídla podávat pouze v 21 kantýnách byly zavede hynulo sedm horolezců.
hotelích pro devizové ci ny proto, že se neosvěd 15. 7. Indonéský president
zince a v mezinárodních čila "opatření, která ně Sukarno se postavil zno
jídelních vozech . . .
kde přechodně zavedli, vu nepřátelsky k utvo
ření Malasie.
To znamená, že ani jí např. seznamy zákazníků — Povodně v Pakistanu
delny při uzenářstvích apod.” a "znervozňova připravily 1 milión lidí o
nebo pouliční Stánky s la spotřebitele a vystavo přístřeší.
16. 7. Británie
varovala
uzeninami nebudou v vala ho šikanování”.
Egypt před používáním
bezmasý den prodávat.
Jak dnes situace v ži plynových bomb proti je
Až na některé druhy ry vočišném
hospodářství menským přívržencům bý
bích konzerv, např. v to vypadá, dotvrzuje táž valého režimu.
17. 7. Italský vědec dr.
matě, vztahuje se bez- Lidová demokracie
masný den i na ryby a "... každý pátý kilogram Martelli byl britským sou
dem zproštěn obžaloby ze
drůbež. V obchodech se masa je dovezen ze za špionáže
ve
prospěch
ovšem prodej masa v hraničí . . .”
SSSR.
tento den nezastaví. . .
Ale to nic. Čím hůř, 19.7. V Sýrii byla potla
čena další protivládní re
O příděl masa pro ve tím lip, protože i redak voluce.
řejné stravování, který tor Lidové demokracie 20. 7. V Moskvě pokraču
se takto ušetří, budou musel uznat, že zavede jí dvě jednání : mezi USA,
obohacena řeznictví a u- ním bezmasých dnů se Anglií a Ruskem o zasta
"průměrný
jídelníček vení zkoušení nukleár
zenářství . . .”
ních zbraní a mezi Čínou
trochu
přiblížil
světové a SSSR o urovnání vzá
Třídní opatření
úrovni”.
FEC/vm jemných sporů.
Masa je dostatek, jak
ujišťuje Lidová demo
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
kracie, není jenom jasné,
proč si ho nemůže do
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
přát pracující v tovární
D. G. Lupínková
kantýně, když by si ma
393 GEORGE ST., SYDNEY
so mohl volně koupit v
Telefon BX 2316
řeznictví.
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ČESKOSLOVENSKO
— Antonín Novotný byl
na návštěvě ve VýchodNěmecku, kde se zú
častnil porad předáků východoevropských satelitů
s Chruščovem. Další účastník porad : Kádár,
Gomulka, Živkov.
— Ministr zahraničí Vác
lav David byl na poradách v Polsku. Jednal s
ministrem zahraničí Rapackim a ministerským
předsedou
Cyrankiewiczem. Jednal o otázkách,
které se týkají čs. - polské
spolupráce v mezinárod
ních problémech.
— Antonín Novotný za
slal blahopřejný telegram
Josipu Broz - Titovi k je
ho znovuzvolení presiden
tem Socialistické federativní republiky Jugoslá
vie.
— Za nepřítomnosti An
tonína Novotného v Pra
ze přijímal cizí návštěv
níky Viliam Široký : ná
městka předsedy vlády
Kubánské republiky Guevaru, státní misi z Ugandy, při kteréžto příleži
tosti mu asistoval náměs
tek MZV dr. L Šimovič,
a rovněž zaslal blahopřej
ný telegram prvnímu ta
jemníkovi ÚV Mongolské
lidové republiky Cedenbalovi k jeho opětnému
zvolení.
— V Parku Julia Fučíka
v Praze byla zvláštní sen
zace: konala se polská ne
děle, jejíž zlatým hřebem
byl pořad polského jazzo
vého orchestru Bassa Nowa Combo. Účastnila se
též 100-členná dětská de
chovka a divadelní sou
bor Hejnal z Krakova.
— Z Moskvy se vrátila
delegace československých
odborářů, vedená místo
předsedou ÚRO Mirosla
vem Pastyříkem.
— V dalším procesu s
“chuligány”, kteří se účastnili demonstrací pro
ti zahraničním studentům
v Praze, byli odsouzeni:
Petr Tůma (18 měsíců),
Jan Tvrdík (20 měsí
ců), Stanislav Vondrá
ček (24 měsíců). Dále by
li odsouzeni mladistvý V.
J. na 10 měsíců a další
dva mladiství ke kratším
trestům podmíněně.
— Na rakouských hrani
cích byl dopaden nebez
pečný špión - bývalý me
dik z Piěšťan Emil Švec,
který prý byl ve služ
bách separatisty Ferdi
nanda Ďurčanského a “agenta americké špionáže
v rámci NATO dr. Fábryho”. Švec už byl jed
nou souzen pro špionáž
proti Československu a
byl propuštěn na svobodu
v roce 1959. Ve Vídni
ho získal pro další špiónství "páter Felix” (Tomáš
Meltzer z Mariánky u
Bratislavy).
— Začátkem července se
účastnili zasedání výkon
něho výboru. Rady vzá-

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

DOMOVA

VE ZKRATCE

jemné hospodářské pomo
ci v Moskvě náměstek
předsedy vlády František
Krajčír a ministr všeo
becného strojírenství Ka
rel Poláček.
— V ministerstvu hutí do
šlo k personálním přesu
nům. Novými náměstky
ministra hutí byli jmeno
váni: Michal Hanko, ředi
tel Švermových závodů v
Podbrezové, Oldřich Stá
na, ředitel rudných dolů,
v Příbrami a Otakar Ferfecký. Odvoláni byli do
savadní náměstkové ing.
Andrej Barčák a ing.
František Houdek.
— 2. července uspořádali
arabští studenti v Praze
další demonstraci proti
“fašistickým metodám irácké vlády, která se neštítí ani těch nejbrutálněj
ších prostředků při potla
čování spravedlivého bo
je iráckých a kurdských
vlastenců”. Účastnili se i
studenti z afrických zemí
a z Latinské Ameriky.
— Antonín Novotný při
jal nového tureckého vel
vyslance v Českosloven
sku Vafiho. Novotný pro
hlásil, že v poslední době
se spolupráce mezi ČSSR
a Tureckem rozšiřuje.
— V Praze byla podepsána další čs. - kubánská,
obchodní dohoda, jako
“výraz přátelských styků
mezi oběma zeměmi”. Ná
městek ministra. zahranič
ního obchodu ing. M. Honusek dodal, že “zvýšení
dodávek na Kiibu nám
umožňuje iniciativa ně
kterých našich výrobních
závodů, které se zavázaly
rozšířit své exportní do
dávky”.
— Na slavnostním večír
ku na americkém velvy
slanectví v Praze u pří
ležitosti amerického svát
ku nezávislosti byla ofi
cielní účast nepatrná :
první náměstek ministra
zahraničí dr. A. Gregor
a vedoucí kanceláře pre
sidenta republiky L. No
vák.
— Bývalý náměstek mi
nistra zahraničních věcí
Artur London, odsouzený
se Slánským k mnohaleté-

mu žaláři, vydal knihu
“Španělsko,
Španělsko”.
Posuzuje v ní příčiny a
důsledky boje komunis
tických interbrigád pro
ti fašismu. Kniha byla
přivítána, neboť v “době
kultu osobnosti byli interbrigádníci úplně zapome
nuti a mnozí perzekvování
a postupně rehabilitová
ni”. Londonova kniha prý
také líčí “ilegální činnost
interbrigádníků v naší zá
padní armádě”.
— Velkou cenu na filmo
vém festivalu ve francouz
ském městě Annecy získal
čs. kreslený film režiséra
Jiřího Brdečky “Špatně
namalovaná slepice”. Na
festivalu byl také promí
tán další čs. celovečerní
film “Rudá stopa”.
— Čs. strana lidová zase
zasedala. Zprávu o čin
nosti podal ústřední ta
jemník Ferdinand Brod
ský. Nabádal k plnění
hospodářských úkolů. Čs.
lidovci byli nadšeni zá
jezdem do Východního
Německa, jehož zeměděl
skou úroveň pochválili ta
jemník J. Gemrot a po
slanci lila a Škoda. Jo
sef Plojhar “potom sezná
mil členy s některými ká
drovými opatřeními”.
— U železniční stanice
Houštka v Severočeském
kraji došlo ke srážce vo
jenského nákladního au
tomobilu s vlakem, při
které bylo zabito 8 vojá
ků a 11 zraněno. Srážku
zavinil závorář, který
předčasně zvedl závory.
Spáchal na místě sebe
vraždu skokem pod vlak.
— 24. června zemřel po
záchvatu mrtvice kanov
ník prof. dr. Jaroslav Be
neš, profesor filosofie na
bohoslovecké fakultě v
Praze a jeden z předních
“vlasteneckých kněží”.
— Antonín Novotný udě
lil Řád republiky minis
tru zemědělství Vratisla
vu Krutinovi k jeho pade
sátinám.
— Tajemník ÚV KSČ Dra
homír Kolder byl na in
spekci průmyslových zá
vodů na západním Slo
vensku.
FEC/C
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Na podporu Antonína Novotného v boji proti revizionistům

Aktiv v Bratislavě
26. června se konal v bratislavském Parku kultury a oddechu aktiv
funkcionářů komunistické strany v Západoslovenském kraji, na kterém
promluvili Viliam Široký a generální tajemník Komunistické strany Slo
venska A. Dubček. Široký se zabýval hlavně hospodářskými otázkami a
teprve na druhém místě útočil na "buržoazní nacionalismus” Slováků,
který je dnes "naším společným nepřítelem”. Široký prohlásil, že je to
jen díky zásadám "proletářského internacionalismu”, že Československo
vzkvétá tak, jak vzkvétá. Cílem nepřátel Československa je prý "snižovat
autoritu strany, narušovat její jednotu i samotné základy naší socialistic
ké země.”

Alexander Dubček po
tom široce rozvinul, co
tato mlhavá
obvinění
znamenají na Slovensku.
Komunistická strana se
dnes zbavuje škodlivých
"pozůstatků” stalinismu,
ale :
"Přitom však nelze
připustit, aby byly igno
rovány obrovské výsled
ky práce strany a li
du . . .”, což prý dnes
mnozí nechtějí vidět.

Útoky na stranu
"Útoky z této pozice
nejen rozhodně odmítá
me,” pokračoval Dubček,
"ale jako straně cizí a
nepřátelské budeme po
tírat a proti nim nekom
promisně bojovat.”

Dubček zaútočil na
"buržoazní nacionalisty”
takto :
"Objevily se i projevy
protistranické, demago
gické, a zájmům našeho
lidu nepřátelské, cizí. Ať
už si to autoři těchto ná
zorů uvědomují nebo ne,
zůstává skutečností, že
takové názory vyvolávají
nedobrou, napjatou, zdů
razňuji, napjatou atmos
féru, vedou k dezorientaci mas, oslabují jedno
tu strany, hrubě narušu
jí princip demokratické
ho centralismu, oslabují

vedoucí úlohu strany,
která vede boj za dů
slednou obnovu lenin
ských horem a likvidaci
pozůstatků kultu osob
nosti.”

Kdo probojovává to,
aby čím dále, tím více
otevřeně se poukazovalo
na nedostatky a chyby
ve stranické práci? Kdo
Hrozby proti
víc než ústřední výbor
argumentům
dbá na to, aby se roz
Není-li toto otevřené vinula kritika uvnitř stra
vyhrožování na adresu ny, aby se napravovaly
vnitrostranických kritiků, chyby minulosti?
nevíme, jak by pak vy
Nikdo jiný není tak
hrožování asi znělo.
pro svobodu projevu a
Dubček tu vyhrožuje tisku, soudruzi, jako my
trestním zákoníkem, o- komunisté. Platí tu však
hání se paragrafy proti Leninova slova : Svobo
argumentům, hrozí vy da? Ano, avšak pro ko
šetřovací vazbou nespo ho? Nemůže ji míti ten,
kojeným straníkům, sna kdo by jí chtěl zneužít
ží se umlčet čerstvě o- proti zájmům strany a
milostněné (jak uvidíme lidu, a ani ten, kdo z
z dalšího).
neuvědomělosti nebo ne
Jádro sporu je přiro domyšlení by mohl ve
zeně ve dvojí koncepci veřejnosti způsobit anar
demokracie. Dnešní od chii a chaos . . .”
bojníci a kritikové za
Poměry musí být vskut
pomněli, že demokracie
ku "napjaté”, slyšíme-li
je pojem, míněný pro
jednoznačná
poslušné straníky uvnitř takováto
strany, jimž je dovoleno prohlášení z místodržiteldiskutovat až do aleluja, ských míst.
pokud zůstanou poslušní
Z Dubčekova prohlá
příkazů ústředního vý
šení vyplývá, že strana
boru.
dosud pardonovala "ne
Svoboda? Pro koho?
uvážené
nedomyšlené”
projevy.
Dubček
nazna
"Kdo je víc pro svo
bodu projevu než komu čuje, že strana je nehod
nisté? Kdo dělá víc pro lá tolerovat v budouc
to, aby se dále rozvinula nosti, aby nevznikla pa
nika ve veřejnosti.

Komedie s třešněmi
Vánoce, velikonoce, svatý duch, každoroční
socialistické kalamity chodí tak přesně jako tři
králové na 6. ledna. V červenci je tradičně na
pořadu kalamita ovocná. Zemědělské noviny z
5. července kreslí tuto ovocnou idylku z čes
kých luhů :
Ve stovkách třešňovek po celé republice vo
lají po okamžité sklizni zralé — a někdy bo
hužel už i přezrálé třešně. Přitom se před ob
chody objevují fronty, jakmile se třešně octnou
za výlohou . . . Zdá se to jako začarovaný kruh.
V obchodech vám řeknou, že by prodali ví
ce. Pracovníci n.p. Zelenina prohlašují, že
dělají, co je v jejich silách. A majitelé třeš
ňovek : je málo česáčů, odměna brigádníkům
není dosti přitažlivá a některé omezení nábor
ztěžují. A zatím už někde třešně na stromech
počínají hnít.
Ve většině našich krajů je letos úroda třeš
ní velmi dobrá . . . Na jižní Moravě se zatím
nakoupilo 1710 tun, ve Středočeském kraji
1500 tun. To znamená, že více než dvě tře

vnitrostranická demokra
cie?

tiny úrody jsou ještě na stromech... I když
se brigády na sklizeň na základě výzvy ČSM
a ministerstva zemědělství organizují poněkud
pozdě, mohou ještě vydatně pomoci. Mnohde
se bez pomoci brigádníků z větších měst ne
obejdou. Jde jen o to, aby jednotliví pěsti
telé přestali lamentovat nad tím, že jim od
borná pomoc nepomůže, a urychleně ohlásili
své požadavky výrobním správám . . .
První dny náboru ve Středočeském kraji ukazují ovšem i zkreslené představy některých
dobrovolníků. Česat to znamená lézt po stro
mech a pořádně sebou hodit. Nestačí mít chuť
si natrhat pár třešní. A nesmí odradit ani ma
lý výdělek první den.
Jsou tu ošvem i zbytečné brzdy. Třeba to,
že státní statky nemohou platit česáčům tolík
jako Jednotná zemědělská družstva. Nebo ji
ná věc. Každý brigádník počítá s tím, že si
pár kilo koupí levněji. Dosavadní vyhláška to
zakazuje. A tak to někde všelijak obcházejí —
když si chtějí česáče udržet. . .
FEC

O omilostněných
O pardonovaných slo
venských
"buržoazních
nacionalistech” Husáko
vi, Novomeském, Okálym a dalších Dubček
prohlásil, že byli očiště
ni z trestních činů, za
které šli do kriminálu,
ale že jejich vina tkvě
la v "buržoazním nacio
nalismu”, který byl sku
tečností, ne jenom vý
myslem stalinského stát
ního prokurátora.

Vina slovenských nacionalistů tedy tkví v
tom, že si stěžovali ve
řejně na nesprávnosti
uvnitř strany a státního
aparátu, místo aby se
svými stížnostmi putova
li na ústřední výbor stra
ny.
(Pokračování na str. 7)
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Motto : "Trampové říkají, že hledají v přírodě volnost”

S U T T O N S PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

Kukátko do ČSSR
NEUSTÁLENÁ JUDIKATURA
Posuďte sami: od roku 1950 máme již Čtvrtou
(nebo pátou) úpravu systému hospodářských smluv.
Další je na cestě a bude platit od 1. ledna 1964.
Máme třetí trestní zákon (včetně novely), druhý
občanský zákon (třetí je v celostátní diskusi). Má
me třetí úpravu odškodňování pracovních úrazů a čtvrtá bude platit od příštího roku. Mnohé ty
to předpisy jsou odlišné v nejzásadnějších ustano
veních a jsou to předpisy zásadní, jež jsou pro
právníka tím, čím je pro technika malá násobil
ka. To znamená tedy se povinně učit, protože nebude-li právník důkladně znát nejnovější předpis,
způsobí podniku dřív nebo později škodu a pone
se důsledky, neboť “nevěděl”, že svým jednáním
může způsobit škodu, ač to vzhledem k okolnostem
a svým osobním poměrům vědět měl a mohl. (Tak
to říká nejnovější všeobecně platná definice ne
vědomé nedbalosti, která platí poměrně již dlou
ho - od 1. ledna 1962.) Při častých změnách práv
ních norem se zpočátku tápe, není ještě jednotný
výklad. To bývá též příčinou sporů, jež by jinak
při ustálené judikatuře odpadly.
Hospodářské noviny, 31. května 1963
A JAK REAGUJÍ PRÁVNÍCI
Tím je podnikavý právník v nevýhodě proti hos
podářských pracovníkům, kteří buď uvedené před
pisy neznají, nebo si je neuvědomují. Odtud příliš
ná opatrnost právníka, která se ostatním zdá ne
pochopitelná a která u slabších povah nebo u těch,
kteří se již “spálili”, může vyústit v neuvědomělý
nebo i vědomý alibismus ... Soudruh Hajn vznáší
na podnikové právníky vysoké požadavky a vyža
duje od nich v některých směrech větší smysl pro
odpovědnost než od vedoucích hospodářských pra
covníků v podnicích. Ovšem pravomoc a odpověd
nost, to jsou dvě nerozlučné stránky jedné věci nelze určitou funkci obdařit jen odpovědností a
jinou jen pravomocí, nebo k velké odpovědnosti ať právní či morální - dát malou pravomoc. V pl
nění preventivních úkolů vadí podnikovému práv
níku mnohdy nedostatek odborných znalostí provoz
ně technických a ekonomických, nedostatek “druhé
specializace”. A právníci, kteří již druhou odbornost získali, rychle z funkce právníka odcházejí,
neboť práce v provozu jim skýtá daleko příznivěj
ší možnosti dalšího vývoje a i možnosti vyššího
příjmu.
Tamtéž

DRAMATICKÁ VYSVĚTLENÍ
Zamýšlíme se nad informací, kterou vydala Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků. Ja
kási bilance, zdánlivě příznivá. Chemický průmysl
pomohl zemědělství - splnil závazek - dodal 1.500
tun minerálních kyselin k silážování jarní píce.
Jak se ovšem s touto informací srovnává to, co
nám řekl soudruh Novák, pracovník Krajského zá
sobovacího a nákupního podniku v Praze : “Z pů
vodního požadavku našeho kraje jsme museli sle
vit 150 tun!”, nebo to, co jsme slyšeli od inž. Sva
topluka Bláhy v Rakovníce: “Potřebovali bychom
zesilážovat směsky z 1.200 ha - chybí k tomu 100
tun kyselin!” To, co zemědělství dostalo, stačí k
zesilážování asi tak desetinásobného množství píce,
s nímž počítali na jediném okrese Rakovník. Jenže
okresů máme více než sto...Ve chvíli, kdy strana
a vláda volají všechny pracující na pomoc země
dělství, kdy se tolik zdůrazňuje nutnost využít kaž
dé rezervy, není možné mlčet k tomu, že se tady
opoměla možnost, jak naplno využít pomoci prů
myslu a zachránit spoustu dobrého krmení pro zim
ní období - pomoci tedy na úseku v zemědělství
dnes nejcitlivějším, tím spíš, že se dá mnoho do
hnat i v příštích měsících. Když jsme pátrali po
pravé příčině, slyšeli jsme spoustu až dramatic
kých vysvětlení. Včetně toho, že i kdyby byla ky
selina, nebylo by ji v čem dopravovat, protože se
včas nepamatovalo na opravu speciálních cisteren,
jimiž se převáží ze Spolany do distribučních stře
disek Chemy, nebo skleněných balónů, v nichž se
dopravuje do zemědělských závodů ... Závazek che
mického průmyslu je splněn, život jde dál. My
se ovšem domníváme, že v krajích, okresech a zá
vodech mají právo na vysvětlení, proč museli ustoupit od uplatnění nové technologie...
Práce, 19. června 1963

Chtěl bys vidět moře, Pedro?
"Chtěl bys vidět moře, Pedro?” — "Já byl u moře, na dovolený v
Rumunsku.” — "No a?” — "To není vůbec vono. Ne moře, myslím
to cestování. Vlezeš do vlaku a o nic se nemusíš starat. Pořád se o te
be někdo stará, vysypou tě rovnou na postel, všecko dostaneš pod nos.
Takhle cestovat může i stoletej blbej.” — "Ale přece jen moře...” —
"Je fajn, jasan. A vůbec vidět cizí země. Ale já už s výpravou nikdy
nepojedu. Já bych chtěl jít s pinglem, a abych si musil každej kousek
chleba něčím vydělat, a spát zahrabanej v písku u moře. Vařil bych
si na ohníčku. A pořídil bych to za čtvrtinu peněz.”

Pedro viděl moře. Ale
tisíce jiných Pedrů v
Československu
moře
nikdy nevidělo a nikdy
neuvidí.
Snad je pro
dnešní
"anarchistické”
poměry v českosloven
ském tisku příznačné, že
se v něm dostane laska
vého slova i odbojným
dětem pralesa a prérie,
československým
tram
pům.
Politický záměr

Ještě nedávno se dě
lalo rovnítko mezi tram
pem a chuligánem. Byl
v tom přirozeně politický
záměr. Lidem, kterým se
z politických důvodů ne
líbil příčný proužek na
ponožce, nemohli schva
lovat sombrera a cvočky
pobité opasky.

Psalo se v minulosti
několikrát o problémech
trampingu, většinou ne
zasvěceně. Pozorovatelé
viděli jen vnějšek, ne
chtěli vidět, co je za
fasádou.
V Literárních novi
nách, které dnes vedou
srdnatý boj proti frázi
a "dogmatismu”, uveřej
nil sympatickou reportáž

saki:

o trampech. Pavel Ha sta tisíc, možná víc. Nejsou všichni stejní, chraň
nuš.
bůh! Ale jací tedy jsou?
Víkendový ventil
Mají vatované a kože
Je z ní jasné, že tram
né bundy, chlupaté ka
ping byl a je ventilem
zajky, mančestráky do
zglajchšaltovaného mlá
půlitrů, šátky kolem kr
dí, které se vědomky ne
ku. Na ulicích měst to
bo nevědomky bouří pro
vypadá nepřístojně, prav
ti tomu, co je nepřiroze
da, ale tady v horách,
né. Okolnost, že tram
v tom blátě a lijáku?
ping byl pronásledován
V tom vlezlém nočním
z úředních míst, jistě
chladu?”
značně přispěla jeho roz
Je ironické, že jediná
květu. Jak se dočteme
masová a demokratická
z Hanušovy reportáže,
organizace v 'komunistic
trampové by dnes mohli
kém režimu vyrostla přes
uspořádat statisícový podivoký odpor mužů z li
tlach na strahovských
du ve vládě a straně.
hradbách.
Trampingu je přizná
Hanušova reportáž se ván i další dobrý rys :
jmenuje "Potlach v Ze
Z dopisu šerifa Mikiho
mi nikoho”. Je to jistě
"Z dopisu šerifa Mi
výstižný název.
Hanuš
kiho, nyní vojína čs.
říká :
armády : . . . Píšou mně
Trampové jsou tu!
kamarádi ze všech mož
"Může se nám to lí ných osad, kteří právě
bit nebo nelíbit, může taky prožívají velký ze
me být překvapeni nebo lený kamp, a všichni se
pohoršeni, moc na tom shodují v tom, že tram
nesejde : trampové jsou ping je připravil na voj
tu!
nu líp než předvojenská
Sobotu co sobotu jich výchova.
přijíždí do táborů v le
Padre z White Staru
sích a kampů v horách píše : Na trampech jsem
asi tak kolem jednoho se naučil vyspat se pře-

Ustájený

Theofil Eshley byl profesí umělec, vlivem okolí
malíř hovězího dobytka. Ne snad proto, že by žil
na ranči nebo na mlékařském statku. Jeho domo
vem byl parkovitý, vilami posetý okres, který jen
taktak nebyl tupen jako předměstí. Na jedné stra
ně sousedila Eshleyova zahrada s malebnou lou
kou, na které podnikavý soused pásal několik ma
lých malebných krav pocházejících z ostrovů v Ka
nálu la Manche. Eshley měl inspiraci a namaloval
okouzlující obraz, na kterém byly dvě poklidné doj
nice na pozadí ořechu a luční trávy a prosaku
jících slunečních paprsků, a Královská akademie
obraz správně vyvěsila na stěnu své letní výstavy.
Královská akademie vede své dítky k spořádaným
a metodickým mravům.

Eshley namaloval úspěšný a přijatelný obraz ho
vězího dobytka podřimujícího malebně pod ořechy,
a když už jednou začal, tak už i nezbytně pokra
čoval. Po jeho “Poledním klidu”, studii dvou še
dohnědých krav pod ořechem, následoval “Poled
ní asyl”, studie ořechu s dvěma šedohnědými kra
vami pod ním. V náležitém pořadí se objevilo dí
lo : “Kde ovádi přestávají štípat”, “Útočiště stá
da” a “Sen v zemi mléka”, všechno šmahem studie
ořechu a šedohnědých krav. Jeho dva pokusy skon
covat s vlastní tradicí byly zřejmým omylem : “Hrd
ličky vyplašené krahujcem” a “Vlci v římské Campagni” se vrátily do jeho ateliéru — je to prý
ohavné kacířství, a Eshley honem sešplhal do přízně
veřejného zájmu s dílem “Stinné zákoutí, v němž
ospalé dojnice sní”.
Když jednoho krásného odpoledne pozdě na pod
zim dodělával několika závěrečnými tahy studii luč
ních travin, zaútočila jeho sousedka Adéla Pingsfordová na venkovní dveře ateliéru hlučným a ráz
ným. zaklepáním. “V mé zahradě je vůl,” hlásila

pychově třeba v močálu,
živit se škeblema a kořínkama a neronit slzv
pro sedřenou patu, což
je teď moje veliká vý
hoda proti ostatním klu
kům ...”
A ještě něco přežilo
dlouholetý útlak : odvě
ký boj trampstva jakož
to živlu pokrokového
proti ztloustlým mastňákům. Citát dopisu v Mla
dé frontě :
"Mladá fronta loni
slibovala, že bude otisko
vat články o historii
trampingu, ale
zůstalo
jen u slibů. Kromě ně
kolika hanlivých článků,
ve kterých řadí plzeňské
trampy do stejné smečky
jako plzeňské chuligány,
se nic v tisku neobjevilo.
Ano, kritizujte chuli
gány, kteří ničí přírodu,
sprostě se baví a dělají
lidstvu ostudu, ale ne
říkejte, že to jsou tram
pové.
Často jsem se přesvěd
čil, kdo dělá spoušť v
přírodě, a věřte, že vět
šinou to nejsou ti, co
chodí pěšky a spí pod
širákem,
ale
majitelé
Spartaků a tranzistorů.
Nepolitická opozice
Trampové
nejsou v
žádné opozici, jak se
možná mylně domníváte.
Patříme všichni do jed
né fronty. My máme jen
jiné představy, jak uží
vat svůj volný čas . . .”
(Pokračování na str. 6.)

vůl

na vysvětlenou svého bouřlivého vpádu. “Vůl,”
řekl Eshley bezradně a poněkud nejasně, “jaký
vůl?” — “Oh, já nevím, co je zač,” odsekla dáma.
“Obecný nebo zahradní vůl, mně vadí to “zahrad
ní”. Zahradu jsme zrovna dali na zimu do po
řádku a vůl, který se po ní prohání, ji nijak nezvelebí. Mimoto právě začínají kvést chryzantémy.”
— “Jak se dostal do zahrady?” ptal se Eshley.
“Myslím, že přišel vrátky,” odpověděla dáma ne
trpělivě. “Nemohl přece přelézt zeď ...” — “A
půjde odtud?” zeptal se Eshley. “Kdyby byl chtěl
jít,” řekla Adéla Pingsfordová už trochu zlostně,
“nebyla bych musela chodit sem. Jsem vlastně sa
ma doma. Komorná má odpolední volno a kuchař
ka leží s neuralgickým záchvatem. Zdá se, že všech
no, čemu jsem se naučila ve škole nebo později
v životě o tom, jak vystrnadit velkého vola z ma
lé zahrady, uniklo pro tu chvíli mé paměti. Všech
no, nač jsem přišla, je, že jste můj nejbližší sou
sed a že jste malíř hovězího dobytka, pravděpo
dobně tedy více obeznámený s tvory, které ma
lujete, a že mi tedy nějak pomůžete. Možná, že
jsem se zmýlila.”
“Ano, maluji dojné krávy, to je pravda,” při
pustil Eshley, “ale nemám právo tvrdit, že bych
měl nějaké zkušenosti, jak chytat zaběhnuté voly.
Viděl jsem ovšem, jak se to dělá ve filmech, ale
tam byla vždycky spousta koní a jiného příslušen
ství. Mimoto nemůžeme vědět, kolik je v těch fil
mech podvodů.”
Adéla Pingsfordová už neřekla nic a zamířila do
své zahrady. Byla to normálně velká zahrada, ale
zdála se malá ve srovnání s volem, obrovským vo
lem s chundelatýma ušima a krví podlitýma oči
ma. Vůl se podobal rozkošným jalůvkám na palou
ku, které byl Eshley zvyklý malovat, asi tak; jako
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Krize československé filmové tvorby

Kult devíti osobnosti
V květnovém čísle měsíčníku East Europe, vydávaného v New Yorku,
shrnul tvůrčí bilanci československého filmu Jiří Kárnet takto : "(Ideově
-pr.-) .. . československý film pokročil velmi málo od roku 1948, kdy byl
Sovětském svazu - pr.) natočen film pro jednoho diváka. Byl to film
Pád Berlína a tím divákem byl Josef Stalin. Dneska natáčejí v Československu každoročně kolem čtyřiceti filmů pro potěchu devíti diváků —
pro členy československého politbyra. Tento orgán rozhoduje s koneč
nou platností o tom, které filmy přijdou do kin a které budou staže
ny. Jestliže těchto devět osobností má něco proti nějakému filmu, pak
je film uzavřen do trezoru a veřejnost jej nikdy neuvidí. Tak skončilo
mnoho filmů.”
Nemůžeme odhadnout,
kolik doopravdy. Jisté
je, že toto je standardní
praxe v Československu.
Na sjezdu českosloven
ských spisovatelů v květ
nu se o těchto prakti
kách veřejně mluvilo.
Politbyro dokonce uvol
nilo několik z těchto "umlčených” filmů k ve
řejnému promítáni.
Jak tedy celkově vypa
dá československá filmo
vá tvorba? Podle Kárnetova přehledu velmi bíd
ně. Nejvíce naříkají po
kladníci. Kárnet cituje z
časopisu Film a doba :
"Mezi rokem 1957 a
1961 se snížila návštěv
nost
československých
kin ze 148 miliónů divá
ků ročně na 124 milióny.
. . . Toto snížení předsta
vuje celou jednu šestinu
celkové návštěvnosti, při
čemž počet kin a počet
filmů zůstal na stejné
výši. . .”

Nejnovější číslice je z
února 1963, kdy gene
rální ředitel Čs. státního

filmu přiznal, že kinům
ubylo od roku 1957 35
miliónů návštěvníků roč
ně.
Ale nenaříkají jenom
pokladníci. Ještě rozhoř
čenější a zoufalejší jsou
sami tvůrčí pracovníci
filmového průmyslu :
"Jsme všichni přesvěd
čeni, že umělecká tvorba
v socialistickém světě by
měla být hodnotnější než
tvorba v kapitalistickém
světě . .
vzdychá je
.",
den.
Druhý se ptá : "Čím
to je, že my, kteří tvo
říme na základě marxis
tických principů, nedoká
žeme přesvědčit ani ty,
kteří věří tak, jako my?”.

Stanleyho Kramera ne
bo francouzského Autanta - Laru. Co je plat
né, když budeme doka
zovat, že v jejich filmech
jsou věci jinak, než by
měly být, když my sami
se nemůžeme s ničím ukázat, a celý svět se ptá,
proč?”

Úbytek
návštěvnosti
je - přičítán vlivu televi
ze. Časopis Film a doba,
citovaný Jiřím Kárnetem,
to vyvrací :
"Zatímco filmy, vyro
bené v jiných lidově de
mokratických zemích, a
filmy, vyrobené v ze
mích kapitalistických, si
udržují publikum, příjem
z promítání českosloven
A třetí jednoznačně ských a sovětských fil
dokončuje srovnání : "V mů se stále snižuje.
Snížení
návštěvnosti
celém světě jsou proti
fašističtí
umělci, kteří, sovětských filmů lze vy
třeba vycházejí z obojet- světlit tím, že se dnes
né ideologické pozice, u nás sovětské filmy pro
dokáží vytvořit umělec mítají méně častěji, než
ká a pokroková díla v tomu bylo dříve, ale na
kapitalistické
struktuře. neštěstí nemáme žádnou
. . . Vezměte, například, takovou výmluvu pro fil
takového
amerického my československé . . .”

náčelník kurdského kočovného kmene japonským
dívenkám v čajovnách. Eshley se postavil velmi
blízko k brance a studoval vzhled a chování zví
řete. “Žere chryzantému,” řekl konečně.
“Vy ale umíte pozorovat,” řekla Adéla Pingsfordová zatrpkle. “Zřejmě vám nic neujde. Po prav
dě má teď v hubě chryzantém šest.” Nutnost ně
co udělat se stávala naléhavá. Eshley pokročil tro
chu k zvířeti a vydával zvuky jako “pšš” a “huš”.
Jestliže je vůl slyšel, nedal navenek znát, že je
slyší. “Až se někdy do mé zahrady zatoulají sle
pice”, řekla Adéla Pingsfordová, “jistě si pro vás
pošlu, abyste je zaplašil. Pšíkáte překrásně. Mimo
chodem, pokusíte se toho vola vyhnat ze zahrady
nebo ne? To, do čeho se zrovna pustil, je Mademoiselle Louise Bichot,” podotkla s ledovým kli
dem, když zářivý oranžový květ zapraskal v obrov
ské přežvýkající tlamě.
“Protože jste tak upřímně prozradila, o jakou
chryzantému jde,” řekl Eshley, “nejsem od toho,
abych vám řekl, že je to vůl ayrshirský.” Ledo
vý klid se prolomil. Adéla Pingsfordová použila ře
či, kterou zatlačila malíře pudově o několik stop
blíže k volovi. Eshley sebral se země tyčku od hra
chu a mrštil jí s jistou rozhodností na strakatý bok
zvířete. Práce s drcením a proměňováním Mademoiselle Louise Bichot v lupínkový salát byla na delší
dobu přerušena a vůl mezitím tázavě a soustředěně
zíral na vrhače tyčky. Adéla zírala stejně soustře
děně, avšak se zřejmějším nepřátelstvím, do téhož
ohniska. Protože zvíře nesklonilo hlavu ani nezadupalo nohama, odvážil se Eshley vrhačského po
kusu s druhou tyčkou. Vůl jakoby si náhle uvě
domil, že by měl jít. Ve spěchu vyškubl ze záho
nu ještě jednu chryzantému a pak bez odkladu
dlouhými kroky vykročil. Eshley se rozběhl, aby
ho zahnal k brance, ale dokázal jenom to, že vůl
změnil chůzi v nemotorný klus. Poněkud tázavě, ale
už opravdu neotáleje, přeběhl malý pruh rašeli
niště, kterému se shovívavě říkalo kroketový tráv

Tak například propadl
u československého pub
lika vysoce kritiky ceně
ný československý velko
film Baron Prášil :
". . . Lidé se mohli na
této fantastické veselohře
málo pobavit .. . Pokud
jde o reakci publika, Ba
ron Prášil selhal stejně
silně jako nedávné filmy
Každá koruna je dobrá a
Muž z prvního století.”
Jedním z finančně úspěšnějších českosloven
ských filmů byla Ďáblo
va past. Charakteristicky
- byl to film historický.
Jeden z kritiků o něm
řekl :
"Režisér Vláčil správ
ně postřehl možnost vy
jádřit dnešní problémy
užitím historického ma
teriálu a vytvořil tak di
voké a dramatické střet
nutí dvou ideologií, kte
ré je v mnohém obdob
né dnešnímu střetnutí li
du a vládnoucí třídy.
Režisér tu našel svůj
konflikt mezi svobodníkem - mlynářem Spále
ným a církví, zosobně
nou jezuitským knězem
Kněz je vynalézavý, obratný a neúnavný v obraně stávajícího řádu.”
Můžeme si dobře před
stavit, jak si dnešní čes
koslovenské obecenstvo
vyložilo a zaktualizovalo
tento námět - a proč na
tento film chodilo.
(Pokračování na str. 6.)

ník, a prošel rázně francouzským oknem přímo do
přijímacího salónu. Ve vázách v pokoji bylo ně
kolik chryzantém a jiných podzimních rostlin a
zvíře se pustilo do nich. Přesto Eshleyovi připada
lo, že zvíře se začíná dívat uštvaně a že jeho po
hled doporučuje ohleduplnost. Ustal proto v poku
sech bránit volovi v tom, pro jaké prostředí se
rozhodne.
“Pane Eshley,” řekla Adéla Pingsfordová chvě
jícím se hlasem, “požádala jsem vás, abyste to zví
ře vyhnal z mé zahrady, ale nežádala jsem vás,
abyste mi je zahnal do bytu. Jestliže už je někde
musím mít, tak raději v zahradě než v přijímacím
salóně.” — “Honit dobytek nepatří do mého obo
ru,” řekl Eshley. “Vzpomínám-li si dobře, prohlásil
jsem to hned na počátku.”
“Docela s vámi souhlasím,” odsekla břitce dáma,
“hodíte se jenom k malování hezounkých obrázků
hezounkých kraviček. Neráčil byste udělat hezoun
ký obrázek tohoto vola, který se zařizuje po domácku v mém přijímacím pokoji?”
Tentokráte se zdálo, že hrnec překypěl. Eshley
se dal na pochod ze zahrady. “Kam jdete?” zaúpě
la Adéla. — “Pro nářadí,” zněla odpověď. — “Ná
řadí? Nechtěla bych, abyste použil lasa. Kdyby
došlo k zápasu, octl by se pokoj v troskách.” —
Nicméně umělec vypochodoval ze zahrady. Za ně
kolik minut se vrátil obtížen stojanem, stoličkou
a malířskými potřebami.
“Chcete snad říci, že se tu klidně usadíte a bu
dete malovat tu obludu, zatímco ona bude pusto
šit můj přijímací pokoj?” — “Podnět k tomu jste
dala vy,” řekl Eshley, upravuje si plátno. “Zaka
zuji vám to, rozhodně vám to zakazuji,” bouřila
Adéla. — “Nevím, jaké je vaše právní postavení
v celém tom případě,” řekl umělec. “Nemůžete pře
ce předstírat, že je to váš vůl — ani adoptivně
není váš.” — “Podle všeho zapomínáte, že je v
mém přijímacím pokoji a žere mé květiny,” zněla
zuřivá replika.

AŽ

BUDEŠ STAŘIČKÁ
Vítězslav Nezval

Až budeš stařičká až budeš nedoslýchat
Až budeš tiše příst v svých
pilných rukou stín
Až celé ustydnou až budu na ně dýchat
Až jednou zestárne tvůj skotačivý syn
Až tíže obláčku tě jednoho dne zlomí
Až zlomím nad sebou i já
svou pyšnou hůl
Až jednou usednem jak usedají chromí
Na starý otoman před rodinný náš stůl
Až budem schýleni oba dva k tíže zemi

Kde (odkud se tu vzal)
zazáří náhle klíč
Snad potom přestanem být oba hluchoněmí
Snad potom odložíme svů stud
svůj stud svůj bič
Snad potom řeknu ti
stařenko bez vnoučátek

Co šeptaly by ti kdybych ti je byl dal
Řekni kam ukryješ své rozpaky
svůj zmatek
Kam ukryješ svůj stud
jehož jsem se vždy bál
Což jsem tě nehledal v ženách
jež patřily mně
Den měsíc týden rok ty prvá po otci

Což jsem tě nehledal když sedávalas
při mně
Za velkých horeček za dlouhých nemocí

Slova jsou vražedná vražednější jsou city
A jejich ozvěna se strašně rozléhá

Jsem stejně zakuklen
v svá slova jako jsi ty
Řeko mých cév a žil už ve mně bezbřehá
Až budeš stařenkou až budeš nedoslýchat
Až budeš tiše příst v svých
pilných růkou stín
Až celé ustydnou až budu na ně dýchat
S tvou krví ustydne v nich
syn tvůj vlastní syn

“Vy zase podle všeho zapomínáte, že kuchařka
má neuralgický záchvat,” řekl Eshley, “možná, že
právě usnula milosrdným spánkem a váš pokřik ji
vzbudí. Ohled na vaše spolubližní by měl být vůdčí
zásadou lidí našeho postavení.” — “Ten člověk se
zbláznil,”vykřikla Adéla tragicky. O vteřinu pozdě
ji se zdálo, že je to ona, která se - zblázní. Vůl
spořádal květiny ve vázách, obálku na “Israela Kalische” a nyní zřejmě přemýšlel o tom, jak by opustil své poněkud stísněné obydlí. Eshley zpo
zoroval jeho neklid a pohotově mu hodil několik
hrstí popínavé Virginie, aby ho takto přiměl k dal
šímu “sezení”. “Zapomněl jsem, jak to přísloví zní,”
podotkl, “nějak jako : lepší oběd z trávy než ustá
jený vůl tam, kde zuří nenávist. Zdá se, že všech
ny ingredience k přísloví máme pěkně na dosah
ruky.” — “Půjdu do veřejné knihovny, aby zate
lefonovali pro policii,” oznámila Adéla a hlasitě
zuříc odešla.
O několik minut později vůl, který pravděpodob
ně procitl v předtuše, že ho v nějakém přiděleném
mu chlévě čekají olejně pokrutiny a sekané cvikle, vyšel krajně opatrně z přijímacího salónu, za
díval se pátravě na lidskou bytost, která už nedotírala a neházela po něm tyčkami od hrachu, a
pak těžce, ale rychle vyklopýtal ze zahrady. Eshley
sbalil své náčiní a následoval jeho příkladu, pone
chávaje dům neuralgii a kuchařce.
Episoda se stala kritickým bodem Eshleyovy umělecké dráhy. Jeho pozoruhodný obraz “Vůl v
přijímacím pokoji, pozdní podzim”, byl jedním ze
senzačních úspěchů na nejbližším Pařížském saló
nu, a když byl poté vystavován v Mnichově, za
koupila jej bavorská vláda, navzdory ohnivým na
bídkám tří firem s masovými výtažky. Od té do
by byl Eshleyův úspěch nepřetržitý a zajištěný a
o dvě léta později Královská akademie vyhradila
na svých stěnách význačné místo jeho rozsáhlému
plátnu “Barbarské opice pustošící budoár”.

Z knihy “Kruté šprýmy”, Lidová demokracie, Praha.
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Společenský život v našem
městě
JOSEF

ŠKVO R ECKÝ

(Dokončení)
U snídaně pravil můj bratr Petr mé sestře Blan
ce : “Myslím, že otec opět máti zahnul.” Načež Blan
ka chichotala se. Otázal jsem se : “Co jí zahnul?”
Avšak Petr pravil : “Drž hubu!” Neb jest sprostý.
Pročež poté netázal jsem se.
Též hrál jsem divadlo “Naši furianti”. Jest to
český kus, vlastenecký. Jest dlouhý. Hrál jsem ves
nickou mládež. Hráli jsme v hospodě. Museli jsme
křičeti: “Pálíš! Pálíš!” Načež jsme poté dostávali
u pultu opravdovou limonádu. Na jevišti, kde by
la jakoby hospoda. Stále jsme pili, neb byla chut
ná. Stále Vocenil chtěl ještě, neb jest chudý. Poté
nechtěl odejít z jeviště a stále a stále chtěl píti.
Pročež otec vzal ho za ucho a vyvedl ho.- Za ku
lisami pan učitel dal mu pohlavek, jenž hrál se
slečnou Čihákovou, jež jest dcerou pekaře.
Slečně Čihákové slušelo to velmi, neb jest mlad
ší než milostivá paní Bohadlová. Pročež hrála dří
ve ve spolku divadelních ochotníků “Mladá scéna”.
Jest to jiný spolek než ochotníci městští, avšak
naše Blanka nesmí tam hráti. Máti pravila : “Kde
hrají holky z Kašparáku, tam nemůže děvče tvého
společenského postavení choditi.” Avšak Blanka pra
vila : “Avšak Vlasta Čiháková také tam chodí.”
Avšak máti pravila : “Ona jest pouze dcerou peka
ře, avšak ty jsi dcerou bankovního dirigenta.” Blan
ka pravila: “Avšak Petr smí tam hráti.” Avšak
máti pravila : “Petr jest hoch, avšak ty jsi děvče.”
Avšak Blanka smí tančiti na majáles. Jest to
slavnost studentská.
Tu tančila černošský tanec.
Avšak otec neviděl jejího kostýmu dříve, nýbrž
teprve až v divadle. Tu zlobil se velmi. Neb Blan
ka tančila v plavkách, jež skládaly se ze dvou ku
sů. Tu otec pravil máti: “Jaks jí to mohla dovoliti, Ellen? Vždyť jest to tak nemorální! Má dcera,
a takto ukazovat! se!” Avšak máti hájila ji : “Vždyť
sluší jí to. Vždyť jest mladá.” Avšak soudím, ne
slušelo jí to, neb měla veliká prsa, jež jí bylo hod
ně viděti. Též házely se jí.
Též smí Blanka tančiti na sokolské akademii. Tu
muži cvičili na nářadí. Tu rozhrnula se opona a
koně 'měli uprostřed. Tu přišli muži, majíce napnu
té kalhoty. Též majíce trička. Tu započal bratr
Vejvara, jenž jest prokurista Banky pro obchod a
průmysl, kmitati nohami okolo koně nahoře se dr
žíce rukami. Tu po něm kmitali ostatní. Též kmi
tal bratr Kadeřávek, jenž jest zlatníkem. Též kmi
tal bratr Vavruška, jenž jest pokladníkem spoři
telny městské. Avšak nejlépe kmital bratr Pořízek,
jenž jest sokolníkem. Taktéž jest nej menší z nich,
avšak nejlépe kmital. Poté započali se houpati na
bradlech. Tu všichni dovedli to, avšak bratr Volhajn nedovedl to. Jenž jest majitelem domů. Tudíž
spadl, avšak opět zvedl se. Ku konci započali se
točití na hrazdě. Tu nejlépe opět točil se bratr Po-
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ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

— V Chicagu se konal
“Čs. - polský den”, které
ho se zúčastnilo mnoho
příslušníků obou národů.
řízek. Jenž roztočil se tak, že byl pouze bílým kru Konala se již schůzka, aby
hem. Tu ženy počaly vzdychati. Poté rozdávaly se se spolupráce rozšířila i
dárky chudým dětem, jako kupř. odložené hračky na Ukrajince.
a staré oděvy. Taktéž máti věnovala starší můj — V USA zemřela ve vě
oděv Vocehilovi, jenž jest synem chudé vdovy. Jenž ku 88 roků matka býva
dochází každého čtvrtku k nám na oběd.
lého čs. velvyslance u SN
Brzy poté začaly se blížiti vánoce, svátky křes dr. Jána Papánka Alžbě
ťanské, svátky lásky. Tehdy obchody naplněny jsou ta Papánková.
různým zbožím a prodávají se stromky. Na náměstí
stojí veliký strom, jenž jest stromem Republiky. — Na italské škole “Mario
Genari” ve Rjece je ře
Avšak neprodává se.
ditelkou Z. Sušanjová-BuLetos opět jsme psali, co má nám přinésti Je rešová z Moravy.
žíšek. Avšak není Ježíška. Avšak dárky kupují
nám rodiče. Tu přál jsem si loď mající plachty. — Čs. komunisté se poku
Taktéž přál jsem si kopací míč. Taktéž přál jsem sili zorganizovat prostřed
si lyže, avšak nebylo sněhu. Taktéž přál jsem si nictvím tří bývalých so
laternu. Avšak nepřál jsem si šatů. Aniž bot. Rovněž kolských jednot ve Vídni
vI., V. a X. okrese)
ne košil. Rovněž ne svetrů. Avšak dostal jsem je.
"slet
”, který měl zastínit
Avšak nedostal jsem šlapací auto, ačkoliv přál jsem
Slet svobodného
si ho. Avšak Vocenil přál si svetr, avšak nedostal loňský
Sokolstva. Přes všechnu
jej. Taktéž Ponykl přál si nových bot, jenž jest
synem továrního dělníka. Avšak nedostal je, ný propagandu a náklady
brž obdržel boty po bratrovi, jež mu byly velké. skončil celý podnik fias
kem. Srovnávat “slet” z
Já nikdy nepřeji si takových věcí. Avšak neni spraminulého měsíce s loň
vedlnosti.
ským sokolským sletem se
Od rána držel se půst. Poté všichni měli hlad. nedá. Z Československa
Poté uzavřel se otec v ložnici strojíce stromek, kde přijelo do Vídně autobu
však rovněž tajně jedl uherský salám z papíru. sy jen asi 120 osob.
Což jsem věděl, neb dělá to vždycky. Domnívá se,
— E. Raška z Londýna vy
že věřím na Ježíška. Avšak já již nevěřím. Není
Ježíška. Tu táhlo se odpoledne strašně. Konečně řezal sousoší Cyrila a Me
toděje, které věnuje pa
však jsme večeřeli. Tu nejprve modlila se máti,
též otec, majíce sepnuté ruce, bručel. Poté jedli peži Pavlu VI.
— Pavla Osuská se zú
jsme třeboňského kapra. Po večeři otec zazvoníce
vešli jsme do ložnice. Tam stál stromek, který zá častnila konvence Gene
rální federace amerických
řil. Pod ním rozloženy byly jsou dary, jež dostal
jsem. Vše dostal jsem, avšak šlapací auto nedostal ženských klubů v Milwaukee. Promluvila o posta
jsem. Avšak dostal jsem nový oblek, jež nepřál
vení žen v dnešním Čes
jsem si. Avšak není spravedlnosti.
koslovensku.
V noci odebrali jsme se na půlnoční. Můj otec — Pohřeb gen. Lva Prcha
zpíval na kůru. Tu započal pan ředitel Holas hráti, li se konal 22. června v
avšak falešně započal. Všichni ohlíželi se na kůr, Mnichově. Obřad provedl
kde viděti bylo pana učitele Štoudvi, jak nesou P. K. Fořt z čs. katolické
ce ho za límec, pohlavkuje Vocenila, jenž měl šla- mise. Promluvil ministr
pati měchy. Avšak majíce vztek na pana ředitele bonnské vlády dr. inž SeeHolase, jenž jest na něho velmi přísný, pročež vy bohn.
Bavorskou vládu
měnil mu píšťaly na různá místa, aby špatně hrá
ly. Což zdařilo se mu. Avšak dostal velmi. Poté
vyměnili píšťaly a pan ředitel Holas krásně za
počal. Rovněž velebný pán Meloun zpíval krásně.
Rovněž otec pěl s milostivou paní Bohadlovou, ve
lebíce Hospodina. Tu všichni hleděli naň, a on byl
velký. Tak lidé vždy měli by se milovati, avšak
nečiníce to, není to správné.

zastupoval bývalý čs. ka
tolický poslanec, státní se
kretář Schuetz, organiza
ce sudetských Němců dr.
Boehm. Na rozloučenou
byla hřána čs. státní hym
na.
— Z mnoha měst v růz
ných částech světa jsou
hlášeny slavnostní boho
služby a oslavy, které se
konaly v minulých týd
nech na paměť 1.100. vý
ročí slovanských věrozvěs
tů Cyrila a Metoděje.
— 30. června se konal
XVI. Čs. den v Masaryktownu, Ont., v Kanadě.
Mezi oficielními hosty by
li dr. Alice Masaryková,
ministerský předseda pro
vincie Ontario Robarts,
předseda Čs. národního
sdružení v Kanadě A. Dajčar aj. Po projevech hos
tí a otevření nového leh
koatletického hřiště se
konal sokolský slet. Cvi
čili též Sokolové z Clevelandu, Detroitu, Chicaga
a příslušníci Slovenského
sokola z USA. V rámci
sletu předvedli příslušní
ci kanadské a r má d y
zvláštní sestavu.
— Na výroční “Královské
výstavě” v Adelaide dostal
melbournský knihař J.
Šafrhans zlatou medaili
za vazbu knihy, V. Ma
rek z Adelaide stříbrnou
medaili za vystavovaný re
lief z ohýbaného dřeva,
a R. Folber dvě bronzové
medaile a dvě zvláštní
uznání za vypalované ta
líře s čs. a australskými
motivy.
Č/AL/ND/Ž

PŘEDPLATNÉ?

(Host do domu, Brno)

KULT DEVÍTI OSOBNOSTÍ
(Pokračování se str. 5)
Československý státní
film, potěšen tímto úspě
chem, ohlásil natáčení
dalších dvou historic
kých filmů - Markéty
Lazarové a Spanilé jízdy.
Českoslovenští režisé
ři se s oblibou uchylují
k válečným námětům,
protože, jak to jeden z
nich vyjádřil, když na
točí okupační film, "mo
hou si volně zpracovat
psychologii esesáka, aniž
by jim někdo vyčítal, že
někomu šlápli na palec”.
Nákladným
fiaskem
byl film "Pevnost na Rý
ně”, jehož libreto bylo
z velké části založeno na

amerických best - sellerech : Mailerových Na
hých a mrtvých a Herseyově Zvonu pro Adano.
O Pevnosti na Rýně
řekl československý kri
tik :
"Přes ohromné úsilí obejít zřejmě nevýhody
tohoto žánru, všechno to
bylo nadarmo . . . Histor
ka o několika spojenec
kých
generálech, kteří
zahájí hladovku ve svém
fešáckém
koncentráku,
se čte dost dobře jako
propaganda, ale když ji
přenesete na plátno s
postavami z masa a krve,
je to pohroma ... Je to
zbytečný, nepravdivý a

Opravy domů všeho druhu
provádí odborně a levně firma

MODERNA
5 Campbell St., Collingwood, Vic.
Telefon 41-4611 (po 6. hod. večer)

upřímně řečeno nudný
film. A to by mělo zod
povědět otázku, jestli
mohl být politicky účin
ný . . .”
Závěrem sebekritické
přiznání časopisu Film a
doba :
"Nuda,
nesmiřitelný
nepřítel umění, se vkrádá
do našich kin. Českoslo
venské filmy nejenom že
ustrnuly, ale ještě se
zhoršují.”

A pražský rozhlas k
tomu poznamenal :
"Na veřejné diskusi
nám filmoví diváci řekli,
že obyčejně dělí filmy
do tří kategorií : dobré,
špatné a československé.”
vm

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

A. CHROMOVSKÝ

Chtěl bys vidět moře?
(Pokračování se str. 4 )
Trampové opravdu nejsou v politické opozici :
je to opozice lidská - a
proto tím nebezpečnější,
protože hlubší a nevykořenitelná.
Pedro chce prostě vidět moře, když mu pod
strkují turistické plakáty
jako náhražku.
M. Zvára,USA

V tom je jádro pro
blému, v tom je důvod,
proč Komunistická stra
na Československa tak
divoce oponovala rozvo
ji trampingu: je to ma
sový útěk mládeže z ma
nifestací a schůzování,
zaprášeného mládežnictví a frašky "dobrovolných” brigád.

ÚSPORY ROSTOU ZÁZRAČNÉ,

ukládáte-li u

NATIONAL
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Dopisy redakci:
KDO JE VINEN? (Pokrač.)
S opravdovým zájmem jsem si přečetl několik
dopisů, v nichž se pisatelé rozcházejí v názorech při
obviňování, kdo dopomohl komunistům k moci v
evropských zemích. Snad je to v české povaze, že
se bude vinit kde kdo, jen na pravého viníka se
zapomene. Němci, kterým říše v roce 1914 nesta
čila a chtěli ji mít větší, rozpoutali první světo
vou válku a tím umožnili nastolení komunismu v
Rusku. Po 25 letech zase válkou komunismus roz
šířili. Po jejich ústupu od Stalingradu rostly v
Evropě komunistické státy jako houby po dešti.
Válka, po níž nastává chaos, politická rozháranost,
nesnášenlivost a nenávist, to je půda, v níž sekomunismu dobře daří. Kam vkročila sovětská ar
máda, byl osud státu zpečetěn.
J. Utěkal, Findon
Chcem reagovat’ na niektoré historické momenty,
ktoré náležito osvětlujú strátu našej slobody a pad
čs. demokracie. Najviac sa hovoří a píše o stráte
Podkarpatskej Rusi, Košickej dohodě, Národnej fron
te, boji proti komunizmu a postupe prezidenta Be
neše před a za puču.
Za postupu sovietskej armády na územie Pod
karpatskej Rusi vyslala tam naša tehdájšia exilo
vá vláda svojho zástupců, splnomocného ministra F.
Němca, aby tam zorganizoval správu zeme. Ako
je známe, Stalin nedodržal slub a privtelil Podkar
patskú Rus k SSSR. Ministr Němec bol prakticky
väzňom NKVD a dočasná vládu Podkarpatskej Ru
si odvliekli do SSSR.
Pri příchode sovietskej armády na územie Slo
venska a po náležitej propagande miestných komunistov o privtelenie Slovenska k SSSR započala
táto armáda s privtelením troch okresov. Po silnom odporu miestneho obyvatelstva upustilo se od
tejto akcie. Po týtoch skúšenostiach sa prikročiio
k uskutočnení “Košickej dohody”. Ta mala dostať
komunistov pod čiastočnou kontrolu zástupcov čs.
ludu a dočasnej vlády. S “Košickou dohodou” ne
boli spokojení jak zástupcovia čs. ludu tak ani ko 
munisti. Bol to náš započatý boj s komunistami na
našom území a bol to jediný možný spósob ako
prinútiť Sovietov k súhlasu k odjezdu našej exilovej vlády do Prahy . . . Mimoriadný spósob boja s
komunistami v parlamente nevyčerpal všetky mož
nosti. Preto dali i naši zástupcovia súhlas k utvo
ření Národnej fronty. Na pode Národnej fronty viedli boje š komunistami zblízka. — Počnúc vládou,
parlamentom a končiac národnym výborem zadr
žovali úspešne naši zástupcovia lavinu komunizmu.
Na dosiahnutí svojich cielov přikročili komunisti k
nejzakernejším metodám a prostrieakom. Zbavovali
imunity, zasielali vybušiny, připravovali povstanie
proti vládě s čoho vinili nekomunistov, posielali
násilné ozbrojené delegácie svojím protivníkom, a
davy k obliehaniu našich povereníctev, fabrikovali
falsifikáty protistátnych letákov... Vedelo sa, že
komunistom parlamentnou cestou politicky dohovára. Preto přijal prezident Beneš rezignáciu ministrov a tak hodlal urychlit opätne volby. Ako de
mokrat použil legálny a demokratický postup dany
ústavou. Ostal eště další legálny prostriedok, použitie ozbrojenej moci. Ostavalo však tu eště jed
no vážne nebezpečie, ktoré bolo rozhodojúce sil
ná sovietská armáda. Bol učinený dotaz u západnych 'mocností o poskytnutie pomoci v případe zá
kroku sovietskej armady. “Pomoc” pozostavala z
pomoci pri ilegálnom odchode našich predstavitelov do exilu. V osobě dr. Beneše se stelesnela tragedia čsl. ludu. Jeho jednanie sa podobalo jednanie odsúdeneho na smrť. — Pádom slobody a de
mokracie v našej domovině stratili sme vela, pre
to je opravnená nespokojenost a rozhorčenie. Mám
však pevne zato, že v otáznej dobe kritickej neboly síly, ktoré by mohly tomu zabránit.
J. Viola, East Kew

Vzhledem k chladnému počasí
se odkládá
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
v St. Michael Hall,
North Melbourne

na 6. října 1963
České ochotnické divadlo

RUČNĚ MALOVANÉ
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje

J. JANA
11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.

KAŽDOU NEDĚLI ODPOLEDNE
hrajeme na dvou hřištích

“NA ŠUMAVĚ”, blíže BelgraveSouth
VOLEJBAL
Přijďte si s námi zahrát!
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DOMOVA

PROHLÁŠENÍ PRESIDENTA

SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

Poněvadž společným usnesením senátu a domu
representantů schváleným dne 17. července 1963
(73 Stat. 212) kongres oprávnil a pověřil presiden
ta Spojených států amerických, aby vydal prohlá
šení, označující třetí týden v červenci 1959 za
“Týden porobených národů” a aby vydal stejné pro
hlášení každého roku až do doby, kdy svobody a
nezávislosti bude dosaženo pro všechny porobené
národy světa, a poněvadž věc lidských práv a lid
ské důstojnosti zůstává obecnou touhou všeho lid
stva, poněvadž není spravedlnosti bez základního
práva na svobodnou volbu, poněvadž tento národ
přijal za svůj závazek vůči zásadám národního sebeurčení a lidské svobody, proto já, John F. Kennedy,
president Spojených států amerických, tímto pro
hlašuji týden, začínající 14. července 1963, za Tý
den porobených národů.
Vyzývám lid Spojených států amerických, aby
tento týden oslavil vhodnými projevy a akcemi, a
žádám jej, aby se s novou oddaností upsal spra
vedlivé touze všeho lidstva po národní nezávislosti
a lidské svobodě.
Na důkaz toho jsem k tomuto prohlášení při
činil svůj podpis a dal připojit pečeť Spojených stá
tů amerických.
Dáno ve městě Washingtonu dne 5. července Léta
Páně tisícího devítistého šedesátého a třetího, a
ve sto a osmapadesátém roce nezávislosti Spojených
států amerických.
DEAN RUSK, státní sekretář. JOHN F. KENNEDY
Tak znějí mohutná slova deklarace Týdne po- i
robených národů, kterým Spojené státy znova do-:
kazují světu, že jsou nositelem jeho nejlepších ideá
lů a nadějí. Letos vynaložilo pomýlené i zlovolné
zákulisí amerického politického života zvláště vel
kou námahu, aby ve jménu “nedráždění” Sovět
ského svazu byl Týden porobených národů pomi
nut mlčením. Ukázalo se, že tyto snahy jsou v té
to zemi marné, že oddanost amerického lidu a
jeho volených zástupců k demokracii, k vládě lidu,
lidem a pro lid na celém světě, překoná všechny
podobné pokusy. Československá národní rada ame
rická se hrdě hlásí k tomuto úspěchu, protože k
němu svým podílem také přispěla. Děkujeme ve
řejně všem, kdo nám při tom pomohli.
Tisková Služba Čs. Národní Rady Americké.

Aktiv v Bratislavě
(Pokračování se str. 3)

Dvojí "subjektivismus”

Předstírá-li dnes Dubček, že by se jim tam
dostalo laskavého slyše
ní a nápravy, je to v
pořádku. Věří-li však, že
by k tomu bylo došlo,
měl by se dát vyšetřit.

Lze tak soudit z pa
sáže Dubčekova projevu,
v níž se zabýval od
bojnými projevy na sjez
du slovenských noviná
řů a zejména články Slo
váka Miro Hyska, kte
rý prý bojuje proti "subjektivismu” (míněn je
stalinismus) subjektivisticky (čti "revizionisticky”):
"Soudruh Hysko jako
člen strany mohl svůj
názor na IX. sjezd Ko
munistické strany Sloven
ska, úlohu soudruha Vi
liama Širokého a jiné
vnitrostranické
otázky
tlumočit ve své základní
organizaci při projedná
vání sdělení ústředního
výboru Komunistické
strany
Československa,

Úředně z Dubčekových úst to zní takto :
"Pokud jde o soudruhy
Husáka a Novomeského,
potvrzením jejich vylou
čení z ústředního výbo
ru Komunistické strany
Slovenska je vyjádřena
míra jejich odpovědnosti
za chyby při uplatňová
ní programu strany a
provádění politiky stra
ny na úsecích práce, kte
rá jim byla svěřena . . .”
Zdá se, že leitmotivem komunistického ve
dení je ocejchovat dneš
ní kritiky, zejména na
Slovensku, starými cej
chy "buržoazních nacionalistů” a "revizionistů”.

Týden po přistěhování
z Anglie do Austrálie za
hynul při havárii svého
auta v Adelaide 36-letý
Čechoslovák
František
Dulík. Zanechal tři děti a
manželku, která očekává
narození čtvrtého dítěte.
Rodina bydlí v hostelu
pro přistěhovalce v před
městí Glenelg.

SPORT V AUSTRÁLII
KOPAN Á

V

SYDNEY

PRAHA — BANKSTOWN 4 : 0 (2:0)
Slabě ale tvrdě hrající Bankstown nebyl rovno
cenným soupeřem pro mužstvo Prahy, které hrá
lo pouze v procházkovém tempu. Záloha Hrnčíř,
Jones a Sherwin spolu s nejlepším hráčem v útoku Scheinflugem byli oporami mužstva, které ne
mělo slabin. Za zraněného Gauta na levém křídle
hrál Tran-Bich z Nové Kaledonie. Branky Blitz 2,
Tristram a Tran-Bich.
Tabulku ligy vede Praha o pět bodů před Apií.
—Z—
KOP A N Á

V MELBOURNE

JUST — SLAVIA 3 : 1 (2:1)
Slavia se ujala vedení v 15. minutě brankou McColgana po pěkné kombinaci McCorquordale-PalmerMcColgan. JUST však v 10 minutách po trestném kopu za Shepherdovu chybu hlavou vyrovnal a za
dalších pět minut se po nedorozumění ve slavistické obraně ujal vedení. Ve druhém poločase se úroven hry celkově zhoršila. JUST byl lepším mužstvem a podařilo se mu zvýšit náskok na 3:1. Za
Slavii startoval poprvé ve středu útoku D. Palmer,
bývalý waleský internacionál (hrál též proti ČSR
v Praze). Ve svém prvním zápase však ještě ne
podal očekávaný výkon. Nejlépe hráli Auchie a do
svého zranění McCorquordale.
—P—

DVĚ DIVADELNÍ HRY
Divadelní odbor Čs. klubu v Adelaide využil pří
tomnosti pí. Zamrazilové z Melbourne k nacvičení
veselohry J. Baldy “V sedmém nebíčku”. V krátké
době za obětavé práce všech účinkujících byla ta
to hra předvedena početnému obecenstvu 6. červen
ce a sklidila opravdový úspěch. Účinkovali pí. Trejtnarová, Černá, Burešová a Zamrazilová a pp. Gre
gor, Čermák, Krutský, Švihla, Krňanský a J. Ma
touš ml. Režie A. Zamrazilová, výprava R. Folber,
osvětlení J. Marouš st. Hrálo se prvně v Národním
domě na jevišti, které několik obětavých členů v
‘krátké době postavilo. Po představení měla pí. Za
mrazilová proslov, v němž zhodnotila práci Čs. klu
bu a nabádala, aby hrál častěji divadlo. Předse
da klubu B. Panoch jí i ostatním účinkujícím ve
řejně poděkoval.
J. U.
České ochotnické divadlo v Melbourne uvedlo dal
ší divadelní hru “Slečna tulačka”. Plné hlediště
sálu v North Melbourne přijalo tuto lehkou ve
selohru velmi příznivě. Z účinkujících vynikla pře
devším Háberová v roli Uršuly. Z pánských rolí
podali nejlepší výkony Maťátko (Danner) a Kimla
(Šlejhan). Rovněž titulní role byla dobře obsaze
na H. Morawovou. I další účinkující — Gráf v roli
kancelářského sluhy, Krupková jako Viktorka, Rosenfeld (Webl)aPrůša (Jihoslovan). — podali dobré
výkony. Slabší byl B. Haber, který místy nehrál
dost přesvědčivě. Režii (J. Tůmová) i výpravě (J.
Maťátko) nelze nic vytknout.
—ap—
své stanovisko mohl na
psat ústřednímu výboru
KSČ. Proč tedy potře
boval k vyjádření svých
názorů sjezd slovenských
novinářů?”
Ať si z toho vybere
každý, co umí. Stejně
záhadně znějí i slova :
"Je možné potvrdit i
dnes, že kritika buržoazního nacionalismu jako
ideologie cizí marx-leninismu byla na IX. sjez
du KSS, oprávněná. Tře

ba ji však očistit od
škodlivých vlivů a náno
sů kultu osobnosti . .
Toto je nepochybně na
obranu Viliama Široké
ho, který už byl napaden
právě proto, že napřed
pronesl na onom sjezdu
plamennou řeč, v níž od
soudil "buržoazní nacio
nalismus”, aby teprve po
tom vybíral se sovětskou
tajnou policií pravděpo
dobné a osobně obtížné
provinilce.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE

srdečně Vás

zve na

MAŠKARNÍ MERENDU
která se koná v sobotu 17. srpna 1963

V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.
—
LIKÉROVÁ LICENCE —
Průvod masek — Volba nejhezčí masky a nejpěknější skupiny —
Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :
34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)

-8-

HLAS

DOMOVA

22.7.1963

RUČNÍ

České

VÁZÁNÍ

KNIH

knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St.,

ST. KILDA, Vic.

Telefon 91 - 4164
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Rappanův pohár v kopané
Na návrh švýcarského fotbalového odborníka Rappana, hraje se i letos mezinárodní letní fot
balová soutěž o jeho trofej, která je dobrou příležitostí pro řadu mužstev k vyplnění přestáv
ky mezi soutěžemi jednotlivých zemí. Tentokráte zasáhne do bojů celkem 48 mužstev z 12 stá
tů, mezi nimi i čtyři teamy Československa : obhájce trofeje Slovnaft Bratislava, Slovan Bra
tislava, Jednota Trenčín a mužstvo Kladna. Tyto čs. teamy hrají ve skupině III. spolu s fot
balisty Polska, Východního Německa a Jugoslávie, a mají střídavé úspěchy.

I.kolo: Kladno — Odra Opole 1:1, Velež Mostar -Slovnaft Bratislava 1:1, Slovan Bratislava — Empor
Rostock 1:1, Polonia Bytom — Trenčín 2:2.
II. kolo: Slovnaft Bratislava — Motor Jena 2:1,
Kladno — Hajduk Split 2:0, Ruch Chorzów (Polsko)
— Slovan Bratislava 3:0, Trenčín — Vorwaerts
Berlín 2:1.
III. kolo: Trenčín — Crvena zvezda Bělehrad 2:1,
Slovnaft Bratislava — Sosnowiec (Polsko) 1:0. OFK
Bělehrad — Slovan Bratislava 2:2, Motor Cvikov
— Kladno 1:0.

TABULKY po 3. kole (polovina) vypadají takto :
Skupina III. odd. A: Slovnaft Bratislava 5 bodů,

Druhý “Oskar” Masopustovi
1. července udělila v Paříži mezinárodní jury, složená ze 33 sportovních žurnalistů, druhých 11 cen
nejlepším fotbalistům Evropy. Tyto ceny, označe
né “evropský Oscar v kopané”, byly poprvé udě
leny na konci r. 1962, a budou ještě předány v
lednu 1964 a s konečnou platností pak v květnu té
hož roku při finále Evropského poháru národů.
Stejně jako v 1. kole získal i tentokrát toto vyzna
menání levý záložník pražské Dukly Josef Maso
pust, který byl označen za nej lepšího evropského
levého záložníka první poloviny r. 1963. Místo bra
tislavského brankáře V. Šroifa dostal však “evrop
ský Oscar” Francouz Bernard z Nimes. Meziná
rodní jury vybrala nyní nej lepší mužstvo Evropy
na základě v současné době nejběžnějšího fotba
lového systému 4-2-4, tedy systému se čtyřmi obránci, dvěma útočnými záložníky a čtyřmi útoč
níky. Team Evropy by vypadal takto : Bernard (Ni
mes), — Armfield (Blackpool), Maldíni, Trapattoni
(oba AC Milán), a Schnellinger (1. FC Koeln), —
Coluna (Benfica Lisabon), J. Masopust (Dukla Pra
ha), — Kopa (Stade Remeš), Eusebio (Benfica Li
sabon), Rivera (AC Milán), Moulijn (Feyenoord
Rotterdam).

Wimbledon bez Čechoslováků
První červencovou sobotu, kdy mělo být na te
nisových dvorcích ve Wimbledonu zakončeno 77.
neoficiální tenisové mistrovství světa, se v Londý
ně spustil dlouhotrvající déšť, a turnaj musel být
dohrán až na počátku dalšího dne. V pánské dvouhře získal titul nej lepšího světového amaterského
tenisty 22-letý americký student “Chuck” McKinley,
který ve finále porazil Australana Freda Stolleho
9:7, 6:1 a 6:1. Dámskou dvouhru vyhrála ve Wim
bledonu poprvé Australanka 20-letá Margareta
Smithová finálovým vítězstvím nad nenasazenou Američankou Moffitovou 6:4, 6:3 a 6:4. Smithová zís
kala spolu s Australanem Fletcherem i prvenství v
mixu, když porazili australsko-americký pár Hewitt-Hardová 11:9 a 6:4. V dámském doublu domi
novaly Brazilčanka Buenová s Američankou Hardovou (ve finále porazily Australanky Smithovou
s Ebbernovou 8:6 a 9:7) a pánskou čtyřhru vy
hrála mexická daviscupová dvojice Osuno-Palafox
(s Francouzi Darmon-Barclay 4:6, 6:2, 6:2 a 6:2).
Poprvé v poválečných letech nezúčastnil se pán
ské dvouhry ve Wimbledonu žádný hráč z ČSR
ani tenista, jehož první “krůčky” začaly na dvor
cích pražské Štvanice. Čs. exulant Jarda Drobný
už ve Wimbledonu nestartuje a jediný čs. represen
tant, 18-letý Štěpán Koudelka se zúčastnil jen bo
jů nejlepších světových juniorů. A tak jedinou čs.
representantkou zůstala ve Wimbledonu loňská finálistka Věra Suková. Ta v prvních dvou kolech
vyřadila Američanku Albertovou a Španělku Coronadovou, ale ve třetím kole musela vzdát Ame
ričance Falesové. Suková se totiž v předvečer toho
to utkání zranila v doublu, když hrála spolu s Argentinkou Baylinovou proti britské dvojici Haskewová-Boynderová. V druhém setu za stavu 5:1
Suková uklouzla a nemohla ohnout nohu v levém
koleně, kde měla potrhané vazivo.

Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

Listárna

Desinfekce balíčků

PACIFIC

L. B. Zurich: Díky za
FUMIGATING CO.
adr. — O. W. B. Toronto:
113, Sussex St.,
Díky za 1. z Berlína. —
SYDNEY
J. M. Portland: Díky, uBX - 2491
veřejníme. — M. H. Cicero: Díky za výstř. — E.
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
scóre 4:2; 2. Velež Mostar 3 b.. 3. Motor Jena, 4. T. Oakland: Díky za inf.
líček sami odešleme.
Sosnowiec (oba po 2 bodech). — odd. B :1. OFK a přát, slova. — J. S. Ma
Bělehrad 4 body, 2. Ruch Chorzow. 3. Empor Ros traville: Díky za adresy.
tock ( oba po 3 bodech), 4, Slovan Bratislava 2 bo
dy, scóre 3:6. — odd. C : 1. J. Trenčín 5 bodů,
scóre 6:4: 2. Crvena zvezda Bělehrad 3 body, 3.
Vorwaerts Berlín 2 body. 4. Polonia Bytom 2 bo
dy. — odd. D : 1. Hajduk Split 4 body, scóre 4:4; — Fotbalisté pražské Slavie, kteří sestoupili do 2.
2. Kladno, 3. Odra Opole (oba po 3 bodech). 4. ligy, neztratili však ani nadále chuť do hry. V
semifinále Čs. poháru porazili mužstvo Dynama Ko
Motor Cvikov 2 body.
márno (vyřadilo z Poháru pražskou Spartu a Ni
tru!) bez námahy 4:0, když předvedli rychlou, lí
bivou a nápaditou kopanou. Ve finále Čs. poháru
KRBEC MISTREM EVROPY
v kopané se střetnou s vítězem druhého semifiná
lového utkání Slovan Bratislava - Košice. Vítěz
První červencovou neděli probíhalo v Bělehradě bude pak hrát v mezinárodní soutěži 4. ročníku
V. mistrovství Evropy mužů ve sportovní gymnas držitelů trofejí” s finským teamem Paleseura Heltice, které bylo zároveň pro 42 závodníků z 21 sinki.
zemí jakousi zkouškou připraveností na olympijské — Ve Wroclavi se jelo kontinentální finále mistrov
hry v Tokiu. Vždyť, ne nadarmo vyslali na tento ství světa v závodech na ploché dráze, ze které
vrcholný podnik starého kontinentu své pozorova ho osm nejlepších postoupilo do evropského fi
tele Japonci, kteří by pochopitelně chtěli příští rok nále, které bude v srpnu ve Švédsku. Mezi postu
doma obhájit olympijské prvenství. získané v r. pujícími jsou i dva Čechoslováci : Kasper a To1960 v Římě. Přední Evropané nezůstali v Běle míček. Pořadí : 1. Kocz (Polsko) 15 bodů, 2. Samohradě nic dlužní své dobré pověsti, když před rodov (SSSR) 12 bodů, 3. Kasper (ČSR) 11 bodů,
vedli na všech nářadích hodnotné výkony. Titul 4. Mai (Polsko), 5. Kaizer (Polsko), 6. Plechanov
absolutního mistra Evropy v gymnastice získal 24- (SSSR), 7. Tomíček (ČSR), 8. Hofmeister (Západní
letý Jugoslávec Miroslav Cerar, který i zde po Německo).
razil mistra světa Rusa Šachlina. když v gymnas — V New Yorku skončila 1. část velkého meziná
tickém šestiboji dostal 57,75 b., o deset setin více rodního fotbalového turnaje o tzv. Newyorskou tro
než tento jeho dlouholetý velký soupeř. Cerar fej, kterou bude i tentokrát obhajovat mužstvo
získal dále i titul mistra Evropy na kruzích, na pražské Dukly. Pražané však nastoupí počátkem
bradlech a kůň na šíř. Čs. representant Přemysl srpna v New Yorku a v Chicagu až proti absolut
Krbec, který získal před rokem v Praze titul mistra nímu vítězi celého turnaje. Prozatím je znám pouze
světa v přeskoku, potvrdil i zde, že nemá v této vítěz 1. části, kterým je anglické mužstvo West Ham
disciplině konkurenci, když k zlaté medaili mistrov United z Londýna. To získalo v soutěži 8 bodů a
ství světa přidal i zlatou medaili V. mistrovství scóre 14:10. 2. Mantova (Itálie), 3. Kilmarnock
Evropy. Krbec skočil letku s dohmatem na hřbet, (Skotsko), 4. Recife (Brazílie), 5. Preussen Muenměl pěkný let a vzdálenost od odrazu k dopadu ster, 6. Oro (Mexico), 7. Valenciennes (Francie).
byla dobrých osm metrů. V gymnastickém šesti V současné době probíhá druhá část turnaje.
boji se umístil devátý, za druhým čs. gymnastou — Vítězem Poháru veletržních měst se stalo špa
Jaroslavem Štastným, který se s východoněmeckým nělské mužstvo FC Valencia, které porazilo své
borcem Fullem dělil o sedmé a osmé místo.
ho finálového soupeře Dinamo Záhřeb nejen doma
2:0, ale i na jugoslávské půdě 2:1, a získalo tak
tuto cennou trofej zaslouženě. Zatím už byl vy
JUNIOŘI DUKLY VÍTĚZÍ V RJECE
losován další ročník soutěže. Fotbalisté ZJŠ Brna
Fotbalové naděje sed val ve Středoevropském v něm nastoupí v 1. kole proti ženevské Servette,
mi států - zastoupeny cel poháru) 5:0, nad Hajdu- a vítěz se střetne s vítězem utkání Glentoran (Se
kem deseti teamy - se zú kem Split 7:2, v semifi verní Irsko) — Partick Thistle (Skotsko).
častnily v jugoslávské nále nad Dynamem Zá — V Mostě vytvořilo družstvo místního Aeroklubu:
Rjece velkého mezinárod hřeb 1:0 a v závěrečném Hovorka, Kramář, Vokatý a Zajíc světový rekord
ního turnaje, který měl utkání deklasovali muž ve skupinovém denním seskoku s výšky 100 m s
dobrou úroveň,
neboť stvo Rudar Labin 6:1. okamžitým otevřením padáku. Tato parašutistická
většina mužstev předved Všechna “nejugoslávská” čtyřka dosáhla průměrné vzdálenosti od středu kru
la rychlou a technickou mužstva - až na Pražany - hu 8,09 m.
kopanou. Velkými vítězi hrála v 2. skupině, ale — Jiří Švec získal na mistrovství světa v zápase
se zde stali junioři praž nedostala se do semifiná řeckořímském v jihošvédském přístavním městě
ské Dukly, kteří nenašli le. Byla to dvě západo- Haelsingborgu stříbrnou medaili, když v soutěži
na turnaji vůbec přemo německá mužstva : Bayern bantamové váhy obsadil velmi čestné druhé místo
žitele, když postupně zví Mnichov a Augsburg, dá za Maďarem Vargou. Čs. družstvo obsadilo zde 7.
tězili
nad
fotbalisty le pak italské Viareggio, místo (zúčastnili se representanti 25 států) za SSSR
Orient Rjeka 4:1, nad vídeňské teamy Austria a (4 zlaté), Jugoslávií (dvě zlaté), Maďarskem (jed
OFK Bělehrad (bývalý Admira, a maďarský Va- na zlatá medaile), Tureckem (1 zlatá), Švédskem
a Itálií.
Beogradski SK, který hrá- sas Budapešť.
— Na dráze Bossbaan v Amsterodamu se jela vel
ká mezinárodní veslařská regata, na které si vedli
čs. representanti znamenitě : ve dvojskifu zvítězili
ZLOBÍ VÁS OČI?
olympijští vítězové Kozák-dr. Schmidt a družstvo
Bolí Vás hlava?
pražské Dukly vyhrálo závod osmiveslic před representačním teamem Francie.
Noste brýle od OPT A !

- - Ve zkratce - -

O PT O
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
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PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
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ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

