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Skutečnost, že někteří soudruzi nepociťují
dodnes jako osobní podíl na kultu osobnosti
výčitky svědomí, neznamená, že nemají svou
část morální odpovědnosti. Je to jen důkazem
toho, že jejich komunistické svědomí není ješ
tě dostatečně rozvinuté, když je dosud všech
FREE CZECHOSLOVAK NEWSPAPER na přesvědčivá fakta o škodlivých jevech v mi
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
nulosti nepřivedla k správnému hodnocení vlast
ní osobní účasti a k tomu, aby si vyvodili správ
Číslo 16.
Ročník XIII.
Melbourne 5. srpna 1963
né závěry.
Prof. Juraj Kánsky v bratislavské Pravdě,
Tři velmoci a nukleární pokusy
18. 7.1963.

HLAS DOMOVA
Moskevská dohoda

Z TROSEK A POPELE

V roce 1945 skončila pro lidstvo léta napětí světové války a téměř o- najít mnoho kladného.
Německo je podle dr. Adenauera rozděleno jako
kamžitě začala léta napětí války studené. Místo vytouženého míru přišla Jaderné arzenály zůstaly Césarova Gallie na tři části : na jižní, která pije
zvláštní doba, v níž nebezpečí nové světové války bylo vždycky kolem nedotčeny a názorové pivo, na severní, která pije kořalku a na západní,
která pije víno
rozdíly nepřeklenuty.
nás, jak komunismus stupňoval svůj tlak proti demokratickému světu.
“Nealkoholicky” je však dnešní Německo rozděle
Národy, které se právě vynořily z jednoho druhu otroctví, najednou
no jenom na dvě části: na sovětskou - gubernii na
A
i
to
málo,
co
bylo
shledaly, že mají na krku obojek otroctví jiného. Náš slovník byl postup
východě, která si říká demokratická, a na Němec
ně obohacen o nové termíny, bez nichž bychom se rádi obešli : železná dohodnuto, je znehodno kou spolkovou republiku, která je demokratická.
cováno klausulí, která
Na tom však teď tolik nezáleží. Rozdělené nebo
opona, bambusová opona, zeď hanby atd.
Zeď i opona znamenají rozdělení. A byl to rozdělený svět, který se v dává signatářům doho jednotné, Německo hrálo vždycky významnou roli
dy možnost úniku, kde v historii Evropy. Pro nás a ostatní sousedy to by
roce 1945 vynořil z fanfár vítězství a zoufalství porážky.
koliv to považují za nut la obyčejně role zlých Dětřichů, kteří šlapali po
Vytvořila se situace, děl, že je zbytečná a že docílil? Není toho mno né v důsledku, (dejme hlavách našich dědečků a pradědečků a kteří šla
pali i po hlavách našich.
která bývala v minulosti k ničemu nepovede. U- ho.
tomu) nukleárních poku
Po druhé světové válce, v níž Německo lehlo po
Spojené
státy,
Sovět

obyčejně z nouze řešena navený svět, v nedostat
sů nějaké jiné mocnosti. pelem, se snad někomu zdálo, že dohrálo svou po
ský.
svaz
a
Anglie
se
tam
ku
pevnější
opory,
chy

vojenským konfliktem. I
slední roli.
toto tragické řešení však tal se i konferenčních zavázaly, že se zdrží
To znamená, že kte
Osmnáct let po totální porážce však situace vy
všech nukleárních poku rákoli smluvní strana padá podstatně jinak. Z trosek a popele vyrostlo
odpadlo pro hrůzu nu stébel na vodě.
Stéblo
moskevských sů, s výjimkou podzem může své pokusy obno Německo, jehož význam pro svět se rovná téměř
kleární ničivosti.
významu Evropy, protože bez “německého narov
jednání,
na
něž se zrov ních.
vit kdykoliv si zamane, nání” není myslitelné narovnání evropské.
Stébla na vodě
na zoufale pověsili, je
To znamená, že bylo protože de Gaulle nehod
Žijeme ve světě dvou velmocí a všechno ostatní
Bylo učiněno mnoho mírně oteklejší, než stéb
alespoň na čas odstra lá zastavit svůj nukleár zdá se být druhořadé. Ale hned “pod vrcholkem”
pokusů o dohodu mezi la předcházející, proto
něno nebezpečí radioak ní program, a nebude leží na východě Rudá Čína a na západě, až do ne
Západem a Východem s že přineslo alespoň ně
tivního odpadu, o jehož asi trvat dlouho, než se dávna, Anglie a Francie.
jediným konkrétním vý jaký výsledek.
De Gaulleův pošetilý “evropský separatismus”
velikosti se zatím vědci z pouště Gobi ozvou prv však změnil západní situaci.
sledkem.
ní výbuchy čínských anedovedli dohodnout.
Skromný začátek
Důraz je na jednotě, ne na boření. Anglie, od
Jednání se Stalinovým
tomových pum.
říznuta od “jednoty” de Gaulleovým vetem, pozby
J
i
n
a
k
se
v
''mos

Co vlastně HarrimaRuskem byla úplně bez
la svého významu jako most přes Atlantik. De Gaulle,
výsledná.
Chruščovovo nův výlet do Moskvy kevské smlouvě" nedá (Pokračování na str. 2) "isolovaný separatista", ztratil m i s t o jednoho z
Rusko učinilo zatím je
vůdců jednotné Evropy.
Čs. reakce na čínsko—sovětskou roztržku
Vzniklé vzduchoprázdno musilo být nějak vyplně
diný ústupek, když vy
no. Kennedyho návštěva Německa, jeho triumfální
klidilo Rakousko za cenu
přijetí a řada dalších okolností nasvědčují tomu,
jeho neutrality.
že bude vyplněno Německou spolkovou republikou.
Člověk nemusil být
Adenauerovým nástupcem bude profesor Erhardt.
Pokud jde o reakci československého režimu na totální roztržku mezi jehož názory* na “Atlantické společenství” nejsou da
žádný jesnovidec, aby
před každou konferencí Sovětským svazem a Rudou Čínou, byla to reakce očekávaná a oddaně leko od názorů presidenta Kennedyho. A Erhards komunismy předpově- pilná. Kremelská Sněguročka zavolala, a trpaslíci se ukázněně seřadili v tovým nástupcem v případě sociálně demokratické
ho vítězství, jež není v roce 1966 vyloučeno, by
bojový šik.
byl pravděpodobně berlínský starosta Brandt, kte
První československá být překlenuty..."
rý je asi Kennedymu ze všech německých politi
O tam tom boji
ků nejblíže.
reakce na situaci uvnitř
Až za hrob ...
Zdá se tedy, že bude Německu přidělena klíčová
Boj jde dál uvnitř Komunistické strany Českoslo sovětského bloku neby
venska. Odečteme-li vedení Širokého a Dubčeka, la zrovna zdrojem pou
Tohle je první vědo úloha znovux stmelit rozhlíženou západní Evropu,
je to v podstatě boj Komunistické strany Slovenska čení, ale jistě zdrojem má lež. Moskevské kří
místěn z Londýna na Rýn.
proti mateřské straně. To neznamená, že čeští redlo by sice dalo nevímNesporný význam Německé spolkové republiky má
vizionisté mlčí. Ale nejprudší palba proti režimu zábavy.
co za to. aby se čínský celou řadu dalších aspektů.
jde ze slovenských pozic. Vzorek z bratislavského KulOtevření zavřené
turného života (6.7. 1963) z pera A.Matušky, kte
“Nukleární začátek” v Moskvě a definitivnost čínproblém nevyskytl, ale
polemiky
rý hodnotil dílo nedávno neplně omilostněného ko
dnes jím musí být už sko-sovětskéno rozkolu nasvědčuji tomu, že dojde
munistického básníka a povereníka Novomeského :
k sérii konferencí, jejichž cílem budou lepší vzta
Je tomu tak vždycky, dlouho jasné, že rozpo hy mezi Zapadem a sovětským blokem.
“Lidem tam na tom místě (v kriminále - pr.) ode
bírají zápalky, motouzy, nožík - všechno, co pod- když satan uděluje důt ry urovnat nelze, pokud
Při představě každé takové “dohody” nám oby
paluje, rdousí a řeže. Jemu Novomeskému, vzali, ku hříchu. "Jak známo," je naživu Mao a jeho čejné naskakuje husí kůže, protože si pod ní vět
nevrátili a nakonec “ztratili" verše. Čtyři tisíce ver začíná sáhodlouhé po soudruzi, a pokud si šinou představujeme západní uznání nynějšího stá
šů Neboť co? Šlo o verše, napsané ne v dolce tu quo ve střední a východní Evropě. Je také jisté,
avšak - jak by se mohlo říci - v amaro far niente. jednání v Rudém právu Chruščov a jeho porad že se o to Chruščov pokusí.
ci
nepřestanou
uvědomo

Bylo třeba dovršit zkázu a pokusit še zničit s člo z 16. 7. tr., "navrhl úJe však stejně jisté, že první věci budou první
věkem i jeho dílo.”
střední výbor KSSS v vat, že nej lítějším od na řadě.
Mezitím došlo k boji v Praze o případ Ladislava lednu letošního roku za půrcem je vždycky stra
Dohoda o Evropě, řekli jsme výše, není možná
Štolla, jednoho z nejhanebnějších stalinistů, které stavit otevřenou polemi nický odpůrce.
bez dohody o Německu. Německý problém tedy
bude hlavním bodem programu.
ho dnes přichraňuje vlivný člen politbyra Jiří HenK prohlášení Čínské
drych. Štoll pronesl na sjezdu spisovatelů “exis ku uvnitř komunistické
I on se dělí na tři části : na Berlín, na otázku utenční’’ sebekritiku, ale jinak se odmítl kát (viz HD ho hnutí, k níž došlo komunistické strany po znaní Východního Německa a na uznání hranice
15/Xm). Prudký útok na něj napsal Jiří Brabec vinou čínských soudru- znamenalo Rudé právo: Odra-Nisa.
v Literárních novinách z 15. 6.63. Štoll je místo hů . . .
První z těch požadavků je naprosto nepřijatel
‘'Každý, kdo si přečte jen
předsedou Čs. akademie věd a umění, a ta vydala
ný, druhý nejproblematičtější a těžko řešitelný, tře
Avšak
čínští
soudruzi,
dopis
ÚV
KSLČ
ze
14.
veřejné prohlášení na jeho obranu. V odpověď se
tí nejen přijatelný, ale dokonce žádoucí.
ozvalo předsednictvo Svazu čs. spisovatelů na obra plni slovních ujišťování, června, je překvapen ne
Západ nemůže za žádnou cenu nechat padnout
nu Jiřího Brabce, obvinilo Akademii z teroristických že jim nadevšecko leží jen povýšeneckým tó Berlín. Otázka uznání Východního Německa si však
taktik a poukázalo na to, že sám Štoll vyzýval ke na srdci jednota komu nem. jeho nevybíravým pravděpodobně nakonec vynutí nějaký kompromis
svobodné kritice svého díla.
i přesto, že tzv. Německá demokratická republika
nistického hnutí, učinili slovníkem, bezohledností patří k nejodpornějším částem odporného zřízení za
Do zbraně však doopravdy zatroubil slovenský
profesor Kánsky, jehož článek se objevil ve stra krok, který nelze hodno k realitě, k objektivním Železnou oponou.
tit jinak než jako vědo faktům jeho neomale
nické bratislavské Pravdě (18.7.63) :
(Pokračování na straně 2)
“Osobní účast na tomto boji za důsledné překo mý pokus prohloubit ná ností při snášení nejnenání kultu osobnosti i proti pokusům zadržet ten zorové neshody a posta horváznějších
obvinění
Published by Fr. Váňa,
to proces na půl cesty, je svědectvím morální vy vit další bariéru soudruž- na adresu KSSS i dalších
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
spělosti a skutečné stranickosti každého z nás, je
Printers: Bussau & Co.,
předpokladem dalšího rozvoje naší společnosti..." ským jednáním, na kte komunistických stran...”
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
ČZ/FEC rých by neshody mohly (Pokračování na str. 2)
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MOSKEVSKÁ DOHODA
se str. 1) dy, na nichž v tzv. "mí
rové koexistenci” hodně
Senátní úskalí
záleží.
Může se tedy stát, že
Rovnováha teroru
význam "moskevské do
Jaké byly Chruščovohody" bude jednou pře
vážné propagační, a že vy pohnutky k moskev
obava z propagační po ské ukázce "dobré vů
le”?
rážky bude vázat signa
Někteří pozorovatelé
táře k tomu, k čemu je
tvrdí,
že chtěl ukázat
neváže litera dohody.
svým
čínským nepřáte
Pro Západ je v tom ur
lům,
že
jeho "mírové
čité nebezpečí.
soužití” se Západem je
Harrimanův
souhlas úspěšné, jiní se bojí dal
sám. o sobě nestačí, pro ší komunistické záludnos
tože "moskevská doho ti, a ještě jiní optimis
da” musí být nejprve ticky dokazují, že jde o
schválena
dvoutřetino první opatrný krok, po
vou většinou americké němž budou následovat
ho senátu.
věci daleko větší. H.
Takové schválení je Spaak nabyl po svém roz
pravděpodobné, ne však hovoru s Chruščovem
jisté. Washingtonský se dojem, že nukleární ponát je obydlen také po
četnou skupinou ultrakonservativních senátorů,
kteří se pod vedením re
(Pokračování se str. 1)
publikánského senátora
Kdyby bezohlednost k
Goldwatera pokusí mos
realitě a k objektivním
kevskou dohodu porazit.
faktům
byla
zvláštní
Něco takového je z ctností kremelského hnu
hlediska Západu, přes tí, bylo by už dávno
všechny nedostatky zmí vstoupilo do dobrovolné
něné dohody, vysoce ne likvidace. Ale všimněme
žádoucí.
si, že dnes sovětští sou
Jednání v Moskvě a druzi vyčítají čínským
jeho výsledky daly svě protivníkům revoluční etu ilusi částečného bez lán:
O revoluční linii
pečí. A každý, kdo svět
(Pokračováni

kusy příliš zatěžují so
větské hospodářství svou
nákladností a že se Mos
kva prostě snaží zbavit
jejich břemene.
Nejpravděpodobnější
Se však zdá, že obě stra
ny
dosáhly
takového
stupně nukleární připra
venosti, že považují dal
ší pokusy za zbytečné.
Bylo dosaženo skutečné
"rovnováhy teroru”.
Moskevská dohoda ne
může Západu nijak uškodit tak dlouho, po
kud ji udrží ve správné
perspektivě a nepropad
ne přehnanému optimis
mu.
Není v ní však nic,
co by nasvědčovalo to
mu, že se Chruščov ně-

jak zásadně změnil, a že
je nějaký drasticky příz
nivý obrat přede dveřmi.
Dojde-li v dohledné
době, k významnějším
dohodám, nebude to ja
ko důsledek moskevských
jednání, ale jako důsle
dek toho, co se děje uvnitř komunistického svě
ta a uvnitř samotného
Sovětského svazu.
Chruščov,
jak řekl
Harriman po návratu z
Moskvy, je stejně roz
hodnut prosadit komu
nistické cíle jako Stalin.
Zdá se však, že se na
Kubě poučil, jak asi da
leko může jít a jak ten
ká čára odděluje svět
od jaderného zničení.
— kw —

Z TROSEK A POPELE
(Pokračování se strany 1)
Splnění třetího požadavku, uznání hranice OdraNisa, je žádoucí už proto, že by dlouhodobě pravdě
podobně prospělo víc Západu než Východu, pro
tože by alespoň částečně odstranilo strach z Ně
mecka, který tlačí Polsko a Československo k SSSR.
Je však hodně nepravděpodobné, že by Kennedy
v jednání s Chruščovem hnul v těchto otázkách
prstem bez souhlasu svého nejvýznamnějšího ev
ropského spojence.
Řekli jsme, že bez dohody o Německu nemůže
dojít k dohodě o Evropě. Klič k takové dohodě te
dy neleží v Moskvě a Washingtonu, ale v neposled
ní řadě také v Bonnu.
Historie zaznamenala, že ve velké válce let čtyři
cátých bylo Německo totálně poraženo a Českoslo
vensko na straně vítězů. V roce 1963 stačí jeden
pohled na Německou spolkovou republiku a tzv.
“Československou socialistickou republiku”, aby o
tom byly vážné pochybnosti.
— kw —
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Telefon

A trpaslíci jdou

zdůrazňování revoluční
linie proti domnělé oportunistické a revizionistické linii "jistých li
dí”.
Nakonec vykládají vše
tak, jako by revoluční
linii hájili dnes důsled
ně jen samotní čínští sou
druzi (spolu s albánský
mi vedoucími činiteli)....
a jako by tzv. "oportunistickou linii” zastávalo
o tu ilusi připraví, ztratí
"Ale co především bi bezmála celé komunistic
důležité propagační bo- je do očí, je neustálé ké hnutí . . .”
Ale to je snad skoro
celá pravda : vždyť dnes
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
stojí proti moskevským
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
buržujům čínští trockisté. Číňané také netvrdí,
D. G. Lupínková
že "bezmála celé komu
393 GEORGE ST., SYDNEY
nistické hnutí” je reviTelefon BX 2316
zíonistické.
Čínští sou
druzi mají velmi dobře
spočítány hlasy, a počet
jejich stoupenců je víc
než podstatný.
Zejména náš lid
KDYŽ BUBLINY VZHORU LETÍ
Největší perlou této uV příštích dnech nebudou moci dostat vý
dýchané polemiky
je
robny sodových vod všechno množství kyslič
však typicky maloměš
níku uhličitého, potřebného k výrobě zvýšené
ťácká "leckerei” našich
ho množství sodovek v letním období. Stejně
stranických pidimužíků:
bude postižen i strojírenský průmysl. A proč
"Taková nejapná pro
tato svízel? - Největší výrobní zařízení kysliční
hlášení nelze nazvat ji
ku uhličitého ve VCHZ Pardubice je v ge
nak, než nehoráznými po
nerální opravě. Měli jsme sice zajištěnou do
mluvami bez precedentu.
dávku velkého množství kysličníku uhličitého
Řekněme rovnou : zej
z Maďarska, kde však došlo k havárii ve vý
ména našeho lidu se tarobě, a tak nemůžeme s dodávkou počítat. Ne
kové útoky na Sovětský
může pomoci ani Německá demokratická re
svaz dotýkají.
publika a s Polskem se teprve jedná. A tak
Pociťujeme je jako unezbývá než dodávky podstatně omezit : potra
rá.žky zaměřené proti
vinářskému průmyslu na 30%, strojírenství, kte
nám. Sovětský svaz je oré je rozhodně důležitější, na 70%, chemii na
porou naší výstavby. Je
25%. Dělá se však všechno, aby tento nena
naším nej lepším příte
dálý výpadek byl co nejrychleji likvidován : v
lem, obětavě a nezištně
Záluží u Mostu budou vyrábět kysličník v so
nám pomáhal a nadále
botu a v neděli, pomůže i výrobna v Ružom
pomáhá v naší výstavbě.
beroku. Oprava v Pardubicích má skončit 23.
Světové dějiny skuteč
července, ale pracující teď slíbili, že se jí po
ně nemají příkladu, že
kusí urychlit : první linku dají do provozu 12.
by jedna země v tako
tm.
Svobodné slovo, Praha,6. 7. 1963
vých měřítcích prokazo-

práce

přesně, rychle a za levné ceny

63-3256

HAMPTON :

vala pomoc jiným zemím
při rozvoji jejich hospo
dářství. vědy a techniky.
Každý ví, jak obrovskou nezištnou pomoc
poskytoval a poskytuje
Sovětský svaz zemím socialismu i mladým ná23.7. Při demonstracích
rodně
osvobozeneckými za rovnoprávnost bylo
státům, jakou pomoc po zatčeno v Nerv Yorku 300
skytuje celému revoluč černochů.
nímu hnutí. Tato pomoc 24. 7. Jednotky západoněmeckého letectva navští
- materiální i morální - vily Anglii, je to poprvé
je nesouměřitelná s po- | od roku 1935.
mocí kterékoliv jiné ze- 26.7. USA, Británie a SS
SR dosáhly dohody, dle
mé ...”
níž
budou
zastaveny
Mírová oprava
všechny atomické výbu
chy, s výjimkou detonací
Opravme toto prohlá pod zemí.
šení alespoň v jednom 27.7. Zemětřesení těžce
bodě. Buďme alespoň ta postihlo macedonské mě
něco hrdi : českosloven sto Skoplji v Jugoslávii.
Přes 1.000 osob při tom
ské investice na Kubě zahynulo.
převýšily
percentuelně 28.7. Generál Mafez, kte
investice sovětské. Jak rý potlačil před několika
pomáhá Sovětský svaz týdny pro - nasserovské
Československu v jeho povstání v Damašku, se
stal novým presidentem
výstavbě je jiná otázka, Sýrie.
ale každému milovníku 29.7. V Bombayské záto
"objektivních taktů” je ce se zřítilo egyptské do
jasné, že o nějaké vý pravní letadlo, při čemž
zahynulo všech 63 cestu
stavbě už po delší dobu jících.
nemůže být v ČSSR řeči.

573 Hampton St.
Hampton, S. 7
Telefon

98-5736

ZE DNE NA DEN

Od slov k činnům

ku nepřípustným způso
bem porušovali předpisy
i zvyklosti a poškozovali
zájmy hostitelské země.
Tím překračovali meze
působnosti tiskové agen
tury . . .”
FEC/vm

30.7. Na jižní části hrani
ce, která dělí Severní a
Jižní Koreu, byli zabití
severokorejskými vojáky
dva příslušníci americké
armády. Další byl těžce
zraněn.
31. 7. Moskva oznámila, že
bylo uděleno sovětské
státní občanství bývalému
britskému diplomatu a
novináři Philbymu, kte
rý byl dříve obviněn ze
spolupráce se sovětským
zpravodajstvím, a uprchl
do Ruska.
1.8. Indický ministerský
předseda Néhrú oznámil,
že Číňané soustřeďují
znovu jednotky blíže in
dických hranic.
2.8. Tunku Abdul Rahman, Sukarno a Macapagal podepsali “Manilskou
deklaraci” o pozdějším utvoření volné federace
Malajska, Indonésie a Fi
lipín, která má mít název
Mafilindo.
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut. povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 3421

Od slov přešli trpas
líci k činům:
"Vláda ČSSR požáda
la 8. 7. tr. vládu Čínské
lidové republiky, aby se
vedoucí tiskové agentury
Nová Čína v Praze
JOSEF A IRENA LETOVI
Chuang Čen-šeng a je
si dovolují oznámit, že převzali
ho manželka Čang Ja
řen, kteří jsou nyní v
Pekingu. nevraceli do
ČSSR.
150 Swanston St., Melbourne - City
Čs. vláda současně po
(1. poschodí)
Telefon 63 - 3863
žádala, aby dopisovatel
Podáváme prvotřídní česká a kontinentální
téže agentury Lu Chao jídla, na jaká budete dlouho vzpomínat.
čing byl urychleně z
Otevřeno denně od 11.30 do 2.30 na obědy
ČSSR odvolán.
od 5 do 8.30 na večeře
Tito pracovníci po do
V neděli zavřeno
bu více než jednoho ro-

restauraci Joliette

5. 8.196

HLAS

ČESKOSLOVENSKO
— Pražský národní výbor
se usnesl. že v Praze bu
de bezmasným dnem čtvr
tek, Aby se jedlo více
zeleniny, neboť: “na osobu připadlo v Praze
0.25 kg kapusty a 0.48
svazku karotky”, což ni
kdo nekupoval. “Náš jí
delníček je opravdu Hod
ně omezený." poznamenal
moudře Ústav pro výz
kum výživy lidu.
— V Československu měli
malou potopu : v Praze
např. pršelo plných 31 ho
din a 40 minut. Pražská
bilance : “stržené komí
ny. rozervané kabely, izo
lace, podlahy - i propadlé
vozovky a chodníky”. Pr
šelo po celé republice. Re
kordní srážky zaznamenal
Červený
Kostelec
(53
mm). Čáslav (50 mm) a
Vrchlabí (44 mm).
— Destalinizace na Letné:
do konce roku bude vy
pracován plán na překle
nutí Chotkovy silnice že
leznou lávkou, která spo
jí Letenskou pláň s Chotkovými sady. Na místě
bývalého pomníku (Stali
nova - pr.) bude zřízena
vyhlídková terasa a buď
bude Hanavský pavilón
rekonstruován na restau
raci, anebo se na těchto
místech postaví nová bu
dova na restauraci. Velmi
důležitou součástí výstav
by Letenské pláně bude
“zvláštní větrací tunel,
který bude odsávat škod
livé výfukové plyny z do
savadního tunelu pod Let
nou.”
— Další socialistická vy
moženost : na pražském
Staroměstském
náměstí
byl zaveden kruhový ob
jezd: “na náměstí se te
dy jezdí doleva a před
nost mají vozidla jedou
cí uvnitř kruhu.” To snad
proto, kdyby se náhodou
na Staroměstském náměs
tí střetly dva z 29 (dva
ceti devíti) registrova
ných pražských taxíků.
— 14. července došlo ke
srážce tramvají u hřiště
Sparty na Letné. 33 osob
bylo zraněno. Příčina: sel
hání brzd.

DOMOVA

VE ZKRATCE

— V bulharském Sozopo- zasedání byl odeslán zvělu utonul při koupání v rověstný dopis Antonínu
moři význačný překlada Novotnému.
tel
shakespearovských — Korunovace
papeže
dramat, dramaturg a lite Pavla VI. se účastnila čes
rární kritik Erik Saudek. koslovenská delegace ve
složení : nitranský biskup
Bylo mu 59 let.
— Československo a Švý dr. E. Nécsey, trnavský
carsko povýšily vzájemně biskup dr. A. Lazík, rož
svá vyslanectví na vel ňavský biskup dr. R. Po
vyslanectví. Antonín No božný a kapitulní vikář
votný přijal nového švý litoměřický dr. E. Oliva.
carského velvyslance Pa- — Československý film byl
na III. mezinárodním fes
rodiho.
— V Praze zemřela V. tivalu zastoupen filmy
Šundová, bývalá zaměst “Smrt si říká Engelchen”
nankyně mnichovské RFE, v rámci programu a mi
která se loni vrátila s dvě mo soutěž byl promítnut
film “Až přijde kocour”.
ma syny do ČSSR.
Film “Až přijde kocour”
— Státní uzávěrka na rok (na němž silně působil
1962 vykázala zvýšený Werich herecky a drama
příjem státu téměř o jed turgicky) sklidil pochvalu
nu miliardu. Plán výroby na mezinárodních festiva
(po podstatném snížení) lech ve svobodném světě.
byl splněn na 98.9%. Ze Snad proto byl ukazován
mědělský plán byl splněn v Moskvě “mimo soutěž”.
na
výmluvných
88%. — Velvyslanec Rumunské
Produktivita práce po lidové republiky pořádal
klesla o 2.4%. Zásoby v slavnostní večer k 15. vý
průmyslu vzhledem k ne ročí podepsání smlouvy o
splněným plánům vzrost přátelství mezi ČSSR a
ly o 2600 miliónů, ačkoli Rumunskem, jehož se zú
podle plánu měly pokles častnila jen druhá liga:
nout o 700 miliónů.
Z. Fierlinger, O. Šimůnek,
— Při zkoumání rodinné Č. Císař, F. Krajčír a mi
korespondence Věry Saud- nistr zahraničí David. Je
kové, neteře spisovatele to výrazem chladných sty
Franze Kafky, byly nale ků mezi oběma zeměmi.
zeny dosud neznámé do Důvod : postoj Rumunska
pisy Franze Kafky. Nové v otázce čínsko-sovětské
dopisy tvoří druhý cyk roztržky.
lus po proslulých “Dopi — Podle zpráv zahranič
sech Mileně”.
ního tisku potvrdila ČTK,
— 9. července se konalo že českobudějovický bis
na Velehradě zasedání Ce kup dr. Josef Hlouch byl
lostátního mírového vý propuštěn z dlouholeté
boru katolického ducho vazby.
venstva k oslavě 1100. vý — Časopis Osvětová prá
ročí příchodu věrozvěstů ce referuje o problému
Cyrila a Metoděje. Slav školní docházky cikán
nostní mši celebroval rož ských dětí a všeobecně
ňavský biskup dr. R. Po konstatuje : “Podle stabožný. Delegace čs. epis- ’ tistiky počet negramot
kopátu byla vedena bis ných u nás neklesá, ba
kupem dr. A. Lazíkem z má stoupající tendenci”.
Trnavy. Účastnil se též — Rudé právo oznámilo
mezinárodní
tajemník s malým opožděním, že
Křesťanské mírové kon “před čtvrt rokem” de
ference v Moskvě P. So zertovali ze západoněmeckolovsky. Mezi ctiteli vy ké armády vojíni E. Riep,
nikal zejména ministr Jo S. Jarosch a E. Blank,
sef Plojhar. Srdečně byl kteří zjistili, že v západopozdravován sovětský ex- německé armádě jsou po
archa Sergěj. který tlu měry pro “demokraty”
močil pozdravy sovětské nesnesitelné, a požádali o
ho patriarchy Alexeje. Ze asyl.
FEC/Č/JP

-3Komunistický rasismus pod palbou kritiky

Pryč s kádrovací politikou !
V československém tisku se množí den ze dne hlasy proti praxi tak zva
ných kádrovacích oddělení a komisí, které cejchují zleva a zprava česko
slovenské občany podle mrtvé litery marx-leninismu. Československý zpra
vodaj (New York, 22. 7. 1963) přinesl některé srdcervoucí příklady tu
pého stranického kádrování, které volá o pomstu.
Československý zpraPro úplnost dodejme, té si jen vymyslel nějaký
že jejím pěstounům se soudruh, jenž je neměl
vodaj o tom píše:
"Jedním z nejhorších vytýká negativní postoj právě v lásce, často do
zlořádů stalinismu bylo k našemu zřízení a dív konce za ''zločiny”, jež
tzv. kádrování, tj. posu ce samotné, že touží vůbec žádnými zločiny
nejsou:
zování kvalifikace lidí poznat své rodiče!”
"Vždyť docela klidně
pro studium nebo za
Autor článku dodává:
městnání nikoli podle je "Kdy už konečně přesta bereme ostřejší lupu na
jich schopností, nýbrž neme trestat děti za viny příklad ve školách na dě
podle "třídního profilu" jejich rodičů a odstraní ti bez "náležitého" půvo
a podle všech pomluv a me z naší společnosti '‘dě du, Otec byl třeba větší
klepů . . .
dičný hřích” v podobě sedlák. Nebo jenom syn
takového sedláka; Dítě
Proto lze jen uvítat, takového kádrování? "
se už na to nepamatuje,
že se proti kádrování oI Zemědělské noviny vyrůstalo hlavně v ko
zvaly v československém
tisku některé hlasy, kte přispěly 30. června svo lektivu školy, pionýra
ré kritizují alespoň ně ji hrstkou do mlýna. Ne {pokud ho vzali) a ČSM.
které, nejkřiklavější rysy mluví proti kádrování . . . Otec je dávno v
této moderní komunistic paušálně, ale mluví silné družstvu, dítě si pamatu
proti jeho "výstřelkům". je tátu už jenom jako
ké inkvisice . .."
Žádají prostě, aby u- družstevníka.
Pod titulkem "J a k
stalo "cejchování člově
A kdyby nebylo toho,
chutná maso nekřtěňáka na jedničku nebo na že mu občas někdo vyčte
tek” uveřejnil literární
pětku”.
Odsuzují sku původ jeho otce, nikdy
měsíčník Plamen ve svém
tečnost, že udavači zůstá by v něm nevyvstal pocit
červnovém čísle článek,
vají anonymní, a že “ká
který specifikuje totální
drový posudek bude ješ
Je to zkrátka takové
blbost a surovost kotě po deseti letech za obvinění režimu z rasis
munistícké praxe, když
ložen v kádrovém mate mu, že se proti tomu čerpopisuje případ 15-letériálu.”
no-bílý rasismus v Tenho děvčete, které žije neZ článku vyplývá, že nessee a v Alabamě zdá
daleko Brna a letos vychází ze základní školy. lidé jsou trestáni za vše věcí celkem přirozenou.
Školačka má prý zřejmý možné “viny” a za "zlo Je to rasismus bílých
talent a chtěla by jít na činy”, kterých se často proti bílým v rudém vy
FEC
uměleckou školu. Ale ne vůbec nedopustili a kte- dání.
půjde:
"Ani na uměleckou
školu, ani na žádnou jinou. Když jí totiž byly
tři měsíce, utekli oba její rodíce za hranice a nechali ji na krku dědečkovi a babičce. A právě
kvůli těmto
rodičům,
které ani nepoznala, nebyla nyní doporučena k
vyššímu studiu.

Historky ze sklizně
Československé potíže se sklizní nelze omezit
na potíže žňové, kdy organizační a výkonostní
kalamita obyčejně vrcholí. Brigády šturmovaly
na jarních pracích, na pícninách, na žni, a bu
dou bezpochyby Šturmovat na podzim, kdy bu
de třeba dobývat řepu a brambory. Dvě his
torky nejlépe ilustrují stav čs. hospodářství :
"Teplé počasí urychlilo vývoj mandelinky
bramborové v jižních oblastech státu, začal
hromadný výlet brouků letní generace. U po
rostů polopodzimních brambor hrozí místy ne
bezpečí holožíru, proto je nutno si všímat výs
kytu škůdce a včas zasáhnout přípravky DDT.
Rané brambory v povodí Moravy jsou ohro
žovány silnými výskyty plísně bramborové. Po
kud nebudou porosty během týdne až 10 dnů
sklizeny, hrozí nebezpečí silnějšího výskytu hni
loby hlíz . ..”

Potud Zemědělské noviny (11. 7. 1963) o vy
hlídkách na podzim. Pokud jde o zásobování
zeleninou, píše týž list o této episodě :
"Bylo to 27. června kolem 11. hodiny v no

ci. V Praze na křižovatce u Prašné brány zasta
vili mne dva soudruzi ze Slovenska s těžkým
nákladním autem a ptali se, kam se jede na
Karlovy Vary. Nabídl jsem se, že je vyvedu
na výpadovou silnici. . . Když jsme přijeli do
Motola, napadlo mne : Jsi důchodce, nic neprozahálíš, když s nimi pojedeš... Zvědav,
ptal jsem se na účel tak daleké cesty. Byl vel
mi překvapivý : vezli až z Nitry mrkev a zelí
do Toužimi. Vozit zeleninu téměř přes celou
republiku, v horkých dnech, které právě byly,
se mi zdálo nejvýš podivné. Do Toužimi jsme
přijeli v 7 hodin ráno . . . Do nákupního skla
du měl přivézt řidič plné bedny, zpět měl od
vézt prázdné. Když nebyly, mrkev se jedno
duše vysypala na zem. Vzal jsem ji do ruky
a ustrnul jsem. Mrkev byla po tak dlouhé ces
tě horká, jako by ji vytáhl z vařící vody. Stej
né to bylo se zelím. Po delším dohadování dal
vedoucí nákupního skladu chlapcům k zpětné
mu odvozu bedny, z nichž dal vysypat shnilý
salát. Bylo ho nejméně čtyři až pět nákladních
aut...”
PEC
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ČSSR v přímé řeči
GAGANOVCI NA ZÁCHRANU ZEMĚDĚLSTVÍ
V úvodu svého projevu ministr zemědělství V.
Krutina řekl, že máme-li překonat co nejrychleji
obtíže v národním hospodářství, pak potřebujeme
ne desítky, ale tisícovky takových gaganovců, jako
je prvních sedm, kterým dnes udělujeme titul...
Velmi by pomohlo, kdyby jejich příklad byl ná
sledován většinou odborníků dnes získaných z oblasti mimo zemědělství, kdyby ovlivnil také roz
hodování řady odborníků ze zemědělských organi
zací a dobrých zemědělských závodů pro kádrové
řešení a posílení zaostávajících JZD. Na podporu
hnutí gaganovců v zemědělství budeme titul “Prů
kopník socialistické práce” propůjčovat těm, kteří
jako dobří pracovníci přejdou po příkladu Valen
tiny Gaganové dobrovolně na zaostávající praco
viště, kde pomohou odstranit obtíže...
Zemědělské noviny, 2. července 1963

NEROZLOŽENÁ SKLIZEŇ
V posledních dnech se opět - už po kolikáté
často hovoří o zelenině. Někde je zeleniny dost, jinde
není, někde je čerstvá, jinde je zas dobrá zrovna
tak na vyhození. O co jde? O záležitost krajně jed
noduchou. O to, abychom měli zeleniny dost po
celý rok, aby byla kvalitní a svěží, v širokém vý
běru. Ale, jak svědčí zprávy, není všechno ve vět
šině míst v republice v pořádku. 21. června jsme
přinesli článek o zeleninové kalamitě na Ostrav
sku, kde zeleniny je tolik, že se nestačí prodat.
Paří se ve skladech a přitom - na druhé straně není na jídelních lístcích v restauracích, málo je
jí ve městských a skoro žádná ve vesnických pro
dejnách. Podrobně jsme se podívali na takovou
produkční oblast, jako je Mělnicko. A i když v
bloku se nám nakupily poznatky z okruhu několika
kilometrů a z rozhovorů jen s několika desítkami
občanů, přece jenom to všechno alespoň něco na
povídá... Těžko zvládnout letošní dobrou úrodu ze
leniny, kdy vlastně se setřel rozdíl mezi ranou a
pozdější. Prostě mělnická zelenina by se svým vo
zovým parkem nestačila... Rozložená sklizeň. Měla
by být. Pěstitelé, dodavatelé prostě nejsou schopni,
odmítají. Nesklízí se tak, jak by potřeboval trh brzo ráno a večer — ale nárazově a celý den...
Zemědělské noviny, 25. června 1963
NOVÝ ZÁKON O PLÁNOVACÍ KOMISI

HLAS

DOMOVA
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Dokument o poměrech v Československé socialistické republice

Pozdrav z prokleté země
Obsah dopisu z Československa, který byl zaslán do Austrálie koncem
června 1963, potřebuje velmi málo komentáře. Poštovní razítko dokazuje,
že byl odeslán z menšího českého města normálním způsobem. Nejpříznač
nější je na tom, že pisatel tohoto dopisu vzal na sebe risiko, které by se
před lety zdálo sebevražedné. Ještě důležitější pro nás je, že vyjadřu
je náladu lidí doma, lidí, kteří se nijak nepodílejí ani na výstavbě socialis
mu ani na revisi této výstavby. Lidí, kteří zcela a jednoduše dnešní režim
nenávidí, a kteří se s ním nikdy nesmíří. Otiskujeme tento dopis v origi
nálním anglickém znění tak, jak byl napsán. Úpravy by jenom porušily
charakter a autentičnost tohoto svědectví.
ly. But You can’t under. . . . , 27th June.
I am really sorry I
stand it. Really not with- cannot send you some
Hello My Dear,
out any exagaration.
of Czech newspapers.
How Are You? At the
Hollidays : 2 weeks in You could not read
beginning I’d like to telí Bulgaria or Romania cost them, and if you could,
You I was really very, 3500KČS last year "only" You will not understand
very
Happy
reading 2500.- Crowns. Natural- it. It is terrible to read
Your latest letter.
ly it is not possible to our newspapers. I do not
Our family is O. K. Trawell to Italy to Fran believe a single word.
again - everybody - e- ce etc. It is not allowed.
We have to work duven w i t h my brother.
I have my a u n t in ring sundays - free You asked me again, West Germany and it is
without any sallary You gave me again real completely impossible to
work - but you must ly a lot of questions. I go to see her, because it
otherwise - it is like a
will try to answer them is not family relation.
judgement not to work,
now.
Pasové otázky
do not work on Sundays.
Hořké odpovědi
Nevěřili byste .. .
It is possible, it is
Everything has got allowed to go to see aShortly if you could
dearer and dearer. In broad (To west and to
Many cases nearly twice East - all the same) only read our newspapers.
as much (I compare last your father, mother, sis- You could not believe,
year). Trousers costed ter or brother (once in that something like that
is possible in the world
210. - Crowns and now two years).
340. - Kčs.
Naturally nobody can of 20th century.
And negroes in our
With shoes - it is the have his own passport
same. They stop to pro- (private). And who has country? In our town
duce some type and be- (Businessmen, sportsmen they are to be seen very.
gin to produce another etc.) they cannot have it very seldom. But in other
one. And this second one at home, but they have ones. I heard that in
is 20 - 30 kčs dearer. to "hide” it to the Mi Prague w e r e some of
You see. And that is nistry of foreign service. them lynched in the
every month.
It is nice, isn’t it - what streets. I cannot believe
Shortly the socialism do you think? I hate it, but maybe.
I heard that they have
is a very nice thing, real- them.

Navržená osnova zákona o Státní plánovací ko
misi vychází z rozboru činnosti komise a zásad,
jak upevnit řízení a plánování rozvoje národního
hospodářství. Zdůrazňuje zejména, že jediným vý
konným státním orgánem, soustřeďujícím všechny
plánovací, řídící a kontrolní funkce, je vláda re
publiky. Státní plánovací komise je poradním or
gánem... Některé změny v centrálním zřízení plá
novacích prací a ve vztahu mezi vládou a Státní
plánovací komisí se začaly již uskutečňovat. Byla
např. vytvořena Státní komise pro rozvoj a koor
dinaci vědy a techniky, která vypracovává technic
— Ergé —
ko - ekonomickou koncepci dlouhodobých plánů roz
voje národního hospodářství, a vládní výbor pro ČTVRTEK. — PARHA. — Včera v dopoledních hohospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci.
dinách skončila v Praze pátá mimořádná pracovní
Rudé právo, 9. července 1963 Účastníci s neutuchajícím zájmem na ní vyslechli
konference Federace československých zpravodajů,
NADŠENÉ PRACUJÍCÍ LID
referát na téma Proti objektivismu a subjektivisNávrh zákona, jímž se mění paragraf 203 trestní mu za zvýšení úrovně našeho tisku.
ho zákona č. 140/1961 Sb., pojednávající o příživ- NEDĚLE.
nictví, má postihnout ty osoby, které celým svým
způsobem života se vyhýbají poctivé práci. Jejich
Šidítko
absentérství a fluktuantství bylo dosud kvalifiko
Zábavná
nedělní
příloha našich dětí
váno jen jako provinění a jako takové postihováno
administrativními opatřeními lidových soudů nebo
OSEL A BODLÁK
národních výborů (zkrácením dovolené a pokuta
Byl
jednou
osel, který utekl pánům. Přišel na
mi). Protože však tato opatření zůstávala u osob poušť a měl hlad.
Náhle spatřil před sebou dva
hlouběji morálně narušených bez účinku, má se keře bodláku š’ara. Jeden byl velký, druhý malý.
rozšířením paragrafu 203 zavádět za soustavné příosel dostal na ně chuť. Nevěděl však, kte
živnictví soudní stíhání, a to za soustavné vyne Hladový
rý
dříve
sníst. Zajisté jsou tito dva otec se synem,
chávání pracovních směn s trestem odnětí svobo řekl sí pro
sebe. Sním-li nejdříve otce, bude syn
dy do jednoho roku a za soustavné vyhýbání práci sirotkem a zahyne. Sním-li však syna, pukne otci
až do tří let...
Rudé právo, 9. července 1963
srdce žalem. A tak stál osel dlouho před oběma
keři bodláku š’ara a rozvažoval. To se mu nevy
ARMÁDNÍ
JZD
platilo. Přišli lovci a osla zabili.
Podle informací Hlavní politické správy Čs. li
Z arachnejštiny přeložil B. R.
dové armády projednávají usnesení květnového za ÚTERÝ.
sedání ÚV KSČ také příslušníci vojenských útva
NAŠE VÝROBKY VÍTĚZÍ
rů. Pozornost věnují především té části, kde se ho
Pracovníci zahraničního obchodu oznamují, že
voří o využití každého kousku půdy pro zvýšení
zemědělské výroby. V armádě je již dnes řada po došlo k uzavření obchodní smlouvy o dodávce vět
mocných hospodářství, která využívají téměř tisíc šího počtu jehel pro šicí stroje mezi naší republi
hektarů zemědělské půdy. Vojáci např. účelně ob kou a Šerbetským knížectvím. Kvalita českosloven
dělávají plochy na letištích a cvičištích, půdu me ských výrobků je v Šerbetu vysoce ceněna, o čemž
zi kasárenskými objekty apod. U všech útvarů se svědčí skutečnost, že o dodávku jehel se ucházela
nyní prověřuje, jak se využívá vhodná půda a ja řada kapitalistických firem, mj. švýcarských a zá— br —
kým způsobem možno zhodnotit kuchyňské odpad padoněmeckých.
ky.
Rudé právo, 9. července 1963 P Á TEK.
ZEMĚTŘESENÍ V ŠERBETU
MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
Podle zpráv světových agentur došlo v noci na

been very mean especially to women. But what
is sure : they are many
in our country and the
Czechs do not like them,
sure. But it is not possi
ble to tell something against them as well as
against "our” government - everything is
''our" policy.
You asked me also
what about the 1. May.
Shortly it is quite im
possible not to go to
procession. YOU MUST
GO! Otherwise, You are
a west thinking creature
and such judgement is
a very bad one, really.
Sbohem z prokleté
země

And food? It is nearly
not to be had in our
town - cheese, fruit, vegetables, milk as well.
And everything is so terribly dear and get
dearer.
The annuity of rents
shortly incomes of the
old people has got lower and lower. Many of
tnem have only 200.Crown monthly.
Shut up. - I do not
want telí any word more,
Bye bye from the behmd of the Iron curtain.
Bye, bye from this
damned country.
Sincerely Yours,

Případ Boleslava Roupa
včerejšek v oblasti Zumrijského zálivu k silnému
zemětřesení. Nejhůře jím bylo postiženo obyvatel
stvo ostrova Šerbetu, kde zahynulo několik set lidí.
Na velkém počtu obětí má podíl tamní vláda, ne
boť neučinila zavčas potřebná opatření, ačkoliv vy
dává naopak značné částky na nákup zbraní. —br —
STŘEDA.
NOVÝ ÚSPĚCH ČS. FILMU
Letos opět vzrostl počet států, v nichž se pro
mítají naše filmy. Naposled o ně projevili zájem
také v Šerbetu, jehož vládce Hamon Kálin Annás
zakoupil několik celovečerních děl, mezi nimi ve
selohry Spadla z Měsíce a Neschovávejte se, když
prší. Jsou určeny pro jeho soukromý biograf. - br SOBOTA.
STÁTNÍ PŘEVRAT V ŠERBETU
Skupina důstojníků provedla v těchto dnech atentát na panujícího kaiše Hamouna Kálina. Podle
nepotvrzených zpráv zahynul kaiš výbuchem plas
tické trhaviny, umístěné na hygienickém zařízení,
kterého právě používal. Situace v zemi je dosud
nejasná.
—br —
NEDĚLE.
ŠERBET REPUBLIKOU
Ačkoli v pobřežních oblastech trvají dosud boje,
přijal nový ministerský předseda poručík Širchan
Keival našeho zvláštního zpravodaje Boleslava Rou
pa a poskytl mu interview. Širchan Keival stál v
čele skupiny vlasteneckých důstojníků, kteří svrhli
nenáviděnou vládu kaiše Kalina. Pevně věříme,
prohlásil Širchan Keival, ve vítězství naší spraved
livé věci a nedáme se zastrašit postojem některých
vlád, jež otálejí s uznáním naší vlády. Nová vlá
da hodlá zachovat politiku přísné, ale spravedlivé
neutrality a neúčasti v blocích.

HLAS
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DOMOVA

SMÍCH V ČESKOSLOVENSKU

Jizvy stalinské minulosti

(Pokračování se str. 5)
Na bavorsko - československé hranici se baví dva českoslovenští pohraničníci. "Franto, co bys vaného předáka komu
dělal, kdyby teď najednou otevřeli hranice?” — "To bych vylezl na nejbližší strom!” — "Prosím nistické strany s udava
tě, co tě to napadlo?” — "No, a mám se dát jen tak ušlapat?”
čem, který ho do krimi
Pražská hospodyňka přijde do obchodu a chce půl kila kostkového cukru. "Kostkový cukr nálu poslal.
Stanislav: "Potkal jsi
bohužel není,” praví prodavačka. — "A kdy zase budete mít kostkový cukr?” ptá se zákazni
ho?”
ce. — "Prozatím ne, oni zatím používají formičky na kostku cukru na balení másla.”
Šeba: "Ve zdravém a
“To bývalo, to bývalo.“ pravil starý muž. "Za nebo i když třeba tu a tam není chleba, to není
našich mladých časů dávno v mínulosti jsme snili důvod, abychom se zříkali socialismu a výdobytků dobrém rozmaru. Co s
o socialismu. V dnešní budoucností sní mnoho bý revoluce. I při těchto nedostatcích musí mít každý ním? Co s nimi? Mám
valých socialistů o minulostí."
z nás pravé vlastenectví v těle, a když není co jím říkat : Jste malí ne
žrát, musí si utáhnout pásek ...” — “Soudruhu ta nápadní pokrytci! Jste
*
*
*
jemníku, kde se dostane dneska pásek?”
Na československo-bavorské hranici si na obou stra
počestní, disciplinovaní
* * *
nách hrají děti. Když se dostanou k sobě, vyčítají
spoluberijovci? - A co
Takhle koupit všechny charaktery za tolik, kolik
si : “My se máme lepší, než vy se máte." Jedno
s
tím mládenečkem, kte
mají
skutečně
cenu,
a
prodat
je
za
tolik,
jak
si
z bavorské strany ukazuje československým dětem
rý mne vyslýchal za noč
banán : “Heč vy nemáte banány” — Zpoza Že cení samy sebe — to by byl kšeftík!
lezné opony odpovídají: "Heč ale vy nemáte so
ní příplatky a věděl, že
*
*
*
cialismus!” — "No jo, ale kdybyste chtěli socialis
Rádio je skvělý vynález. Stačí otočit knoflíkem — ho nepovýší, jestli jsem
mus, tak bysme ho měli!" — "To jo, ale žádné ba a hned není nic slyšet.
opravdu nevinen... Ti
nány!”
*
*
*
mě
nezajímají.
*
*
*
Jedna soudružka se vážně rozčilila v obchodě s
Ale
ta strašná síla . . .
Na schůzí jednotného zemědělského družstva mlu ovocem: “To je přeci podvod, jak se můžete opo
ví komunistický funkcionář : "To víte, že neúroda vážit napsat na tahleta jabka “jižní ovoce”?” — “Ale ten tlak, co křivil lidi . . .
loni těžce poškodila naši zemědělskou výrobu!" Hlas to je v pořádku, soudružko,” chlácholí ji vedoucí, nutil je věřit právě opak
z publika: “Ale copak nebyla naše vláda připra "tahleta jabka jsou opravdu od Budějovic!”
toho, co věděli . . . Co
vena na všechny důsledky neúrody?" — Zeměděl
*
*
*
jim
bránilo třeba jen
ský soudruh je připraven na tuto námitku : "Naše
Potkaly se na Václaváku dvě holky. “Jak se mů prstem pohnout, ozvat
vláda je každoročně připravena na neúrodu, ale
kdo mohl předvídat, že nám ještě deštivé počasí žeš tahat s tím černochem? Vždyť si ani nemůžete se!”
rozumět?” — “Vedle jak ta jedle!
Já rozumím
udělá čáru přes rozpočet?”
Stanislav: "Třeba jim
dobře tomu, co von chce. A to, co chci já, to mu
*
*
*
to
nebylo jedno, že . . .”
klidně ukážu prstem v Tuzexu!”
Pracovník československého zahraničního obchodu
Šeba: "Ale bylo! Dr
K/WP/BIČ
se vrátil z ciziny a 0000000a hlavním Wilsonově ná
želi hubu!”
draží kamaráda, “Člověče, kdes byl?”, ptá se kama
Stanislavův zeť, ve
rád. — “Ále, byl jsem v Hamburku, Kodani. Pa
doucí zpravodaj rozhla
S UTT O N S PTY. LTD.
říži, Římě...” — “A cos tam, člověče, dělal?” —
“Byl jsem vyslán, abych pozoroval smrt kapitalis
105 Elizabeth St., Melbourne
su nejlépe vyjádřil zma
mu.” — “No a?” — “Krásná smrt, kamaráde, krás
Telefon 60 - 1201
tek v duších dnešních
ná smrt!”
Hudební nástroje džezové
komunistů
hysterickým
*
*
*
a orchestrální
prohlášením:
Piana * Harmonia * Kytary
Na schůzi závodní rady má projev tajemník od
"Všechno kolem nás
Gramofonové desky
borové rady. Bojuje silně proti revizionismu a le
krachlo.
Na co jsem včevému úchylkářství. Praví : “I když tu a tam máme
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
nedostatek brambor a zeleniny a másla a podobně,
, ra sázel, stojí dneska za

PAISLEY

HOME

FURNISHERS

PTY. LTD.

110 MILLERS RD., NORTH ALTONA, VIC.
kde krajané dostávají zvláštní slevu na jakýkoli
nábytek, koberce, žaluzie, TV — radia, elektrické
potřeby a vše ostatní pro dům
oznamují otevření nové prodejny :

pendrek - pomoz mi!
Komu jsme včera tleska
li, toho dnes kopnem do
zadku - pomoz, co nepo
máháš. . . Kdo není na
obě oči slepý, musí vi
dět, že bylo všechno z
gruntu vedle - že je
všechno v háji!”
Aby byla aktualita a
naléhavost
Karvašovy
hry zdůrazněna, je třeba
zaznamenat, že byla vě
nována Lacovi Nevomeskému, jednomu ze vzkří
šených mrtvých stalinské
epochy. M. Zvára, USA

STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St, St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2260

NOVÁ PRODEJNA:
Obchod č. 28,
Southern Gross Hotel
Bourke Street,
Melbourne - City

Největší krajanská dekoratérská firma v Austrálii

Exquisite Furnishings Co.
oznamuje otevření nových výstavních a výrobních místností Pty.

ve středu nejlepší melbournské čtvrti

la Carters Ave., Toorak Village, Vic.
velkoobchodní dodavatelé a výrobci
199 HODDLE ST., COLLINGWOOD, VIC. - Telefon : 41 - 1377
Pračky — kamna — ledničky a stavební potřeby
dodáváme za velkoobchodní ceny
D EL C O dodává v ma
lém - i ve velkém pro
hotely, motely, kluby, ne
mocnice apod.

Celková zařízení nábyt
kem, koberci, air conditioning, TV aj. se zvláštní
službou
stavitelům
a
architektům.

Využijte příležitosti a
informujte se nezávazně
na ceny všeho, co potřebu
jete pro svůj dům.
NAKUPUJTE
V DROBNÉM ZA
VELKOOBCHODNÍ
CENY!

MILOSLAV HÁJEK,
majitel

Nejlepší automatická pračka na trhu

telefon : Altona 314-6968
Collingwood 41-1377
večer : 57-6585

(roh Toorak Road — parkování aut volné)
Telefon

24- 2044

NEZAŘIZUJTE DŮM NEBO BYT DŘÍVE,
NEŽ SE PORADÍTE S NÁMI!

Jsme výhradními representanty prodeje nové,
téměř zázračné hmoty, utkané ze skleněného
vlákna. Záclony a potahy z této hmoty lze dostal
v mnoha barvách a vzorech.
Mají mnoho předností : jsou dekoračně nejkrásnější, při čemž se nesrážejí, absolutně nehoří,
neplesniví, jsou odolné molům, nevsakují špínu,
nepotřebují nikdy žehlit, usměrňují světlo a zá
ření, kontrolují teplotu a tlumí zvuk.
Též trvanlivá, atraktivní linolea,
která není třeba nikdy leštit.
Provádíme dokonalou dekorační službu ze všech druhů místního
i importovaného materiálu.

ZÁCLONY — ŽALUZIE — ČALOUNICKÉ ZBOŽÍ — PŘIKRÝVKY —
KOBERCE — LINOLEA
Vyžádejte si naši odbornou poradu a rozpočet.
Oboji je zcela nezávazné a zdarma.
V našich výstavních místnostech můžete shlédnout i další výrobky
krajanských firem a zakoupit je za nezvýšené ceny.

exklusivní nábytek firmy D E L C O — M. Hájek,
umělecká keramika firmy E L L I S Ceramics,
obrazy a broušená zrcadla firmy K O Š Ň A R,
Čs. podnikatelům : Jsme ochotni umístit v našich výlohách
kvalitní výrobky. Spojte se s námi.

další
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Revizionistická hra v československých divadlech

Jizvy stalinské minulosti
Už jsem se zmínil o našem vězeňském holiči, který býval majorem taj
né policie. Zeptal jsem se ho, proč většina úředníků tajné policie a pří
slušníků sovětského M.V.D. užívá při výsleších tytéž fráze a táž gesta.
"Ale to je jednoduché. Všichni se to přímo nebo nepřímo naučili od Sta
lina. Ještě za dob Jagodových Stalin připravoval procesy sám, a naučil
ho, jak jednat s členy staré komunistické gardy, kteří se nechtěli přiznat.
To se musí člověk dívat tomu druhému do očí a říct: "Obětoval bys svůj
život za stranu?”, A když ten druhý přikývne, musíš takhle praštit ru
kou na stůl a vykřiknout: "No tak, tak se obětuj teďka!” Tohleto gesto
učil Jagoda Ježova, užíval je Menžinský, Beria, Kruglov a Abakumov,
užívali je všichni šéfové tajné policie (kteří byli mimochodem všichni
mezitím popraveni). Jejich podřízení odkoukali jejich repertoár od nich,
a tak teď prostě od Polska až po Čínu vymáhají tajní policisté přiznání
od starých straníků týmž trikem . . .”
George Paloczi - Horvath : Neporažení, str. 224 - 5.
Letos na jaře, v rámci hysterie z doby "kultu Stanislavem o tom, "jak
kulturního "tání” ale i osobnosti”.
to všechno bylo”.
varu, dostala se na scé
Děj je celkem prostý.
Šeba: "Ležel jsem na
ny československých di Zatčený komunista Šeba podlaze a lámal si hla
vadel "hra žhavého vče byl označen za nepřítele vu, jak je to možné, že
rejška a dneška”, nazva lidu a organizátora spi se nenašel jediný, co by
ná "Jizva”. Jejím auto kleneckého centra. V to vstal a řekl: "Ten Šeba
rem je slovenský drama várnách a na pracoviš není špatný chlap! Já ho
tik Petr Karvaš.
tích hlasují "pracující” znám! Je to komunista!”
Ani
československý pro paličské rezoluce, žá
Stanislav:
"Nevstali,
tisk nemohl zatajit, že se dající boj proti "šebovale mysleli si to! ‘Přísa
od premiéry hraje při vy štině” a fysickou likvida
hám, že si to mysleli!”
prodaných hledištích. Je ci Šeby. Je to průhledný
Šeba: "Tím hůř, ne?
jinotaj
:
šebovština
se
to prý "provokativní”
To bylo strašné! Jak mě
hra. Dočetli jsme se ta rovná slánštině.
ké, že obecenstvo při oSledujme hru samu : okamžitě odepsali. Pocit
tevřené scéně povstává a Šebovi nejlepší přátelé, vyškrtnutého člověka je
ohavný pocit. Štítili se
tleská.
kteří byli zcela přesvěd
mě
jako prašivého - ale
Nadšení českosloven čeni o jeho nevině, se
to
nebylo
to nejhorší...”
ských diváků pochopíme neodvážili promluvit v
Stanislav: "A co bylo
lépe, když si přečteme jeho prospěch a hlasova
pražský měsíčník Divadlo li pro jeho odsouzení, to nejhorší?”
(červen 1963). Tento jen aby se vyhnuli ne
Šeba: "Hm. V našem
měsíčník přinesl úplný příjemnostem.
podniku . . . dvě stě ru
skript Karvašovy hry.
Když se Šeba vrací po kou hlasovalo pro mé vy
Karvašova "Jizva” je létech věznění z kriminá loučení . . . jako by kaž
kupodivu
otevřené
a lu a je veřejně rehabili dý ukazoval na mě . . .
pravdivé vylíčení atmos tován, dostane se do ho Kdyby ne, ukázali by na
féry strachu a masové voru se svým přítelem něj!”

ČTVRTEK.
ŠERBETU HROZÍ INTERVENCE
Stoupenci posledního šerbetského kaiše Hammuna
Kalin Anase, jemuž se podle posledních zpráv po
dařilo uprchnout na sousední ostrov Pilaf, vyvo
lali povstání horských kmenů proti revoluční vlá
dě. Pilafský kaiš Obeida Humri jim ochotně do
dává zbraně a střelivo. Pilafské proudové stíhačky
britského původu podnikly několik útoků na šerbetské hlavní město Tombolu.
— br —
NEDĚLE.
ŠERBET A PILAF — STRUČNÝ PŘEHLED
Šerbetská republika se rozkládá na jednom z ostro
vů v Zumrijském zálivu, patřících k souostroví Salaquardy. Měří 4700 km čtverečných, počet obyva
tel 427.000. Má velké, třebas dosud nevyužité ne-'
rostné bohatství. Nacházejí se zde mastek, sůl ka
menná, vápenec, kazivec, apatit, živec, křemen, to
pas, korund a démant, naftová a kuličková ložiska.
Zemědělství se slibně rozvíjí. Politický vývoj země
v minulosti byl značně složitý. Nejsou zde poli
tické strany. Ministerským předsedou je maršál
Širchan Keival.
Pilaf leží asi 120 km na jih od Šerbetu. 7400 km
čtverečných, 472.000 obyvatel. Formálně samostat
ný, bohatství země však zaprodáno cizím kapita
listům. Reakční režim kaiše Obeidy Humriho se
drží u moci pomocí půlmiliónové armády. Všechny
politické strany zakázány.
— br —
ÚTERÝ.
JSME S VÁMI, ŠERBETŠTÍ PŘÁTELÉ ! ! !
My, pracující n. p. Dosilaso, jsme odhodláni pod
pořit statečný boj šerbetských vlastenců zvýšeným
budovatelským úsilím. Zavazujeme se, že odpracu
jeme jednu pondělní směnu navíc a procento zmet
kovitosti snížíme patnáctinásobně. Kromě toho navštívíme společně výstavu Květina v obydlí.
Rudolf Adamec, ředitel závodu. Jindřiška Adam

Stanislav: "Báli se!”
Šeba: "Znali mě léta!
Věděli, 'že jsem nevinen,
ale věřili, předstírali, že
věří, snažili se věřit, že
jsem vinen! To nebyla
schůze, to byl obřad . ..
Jakoby někdo mezi ně
sestoupil z výšin. Mezi
ně a rozum! Mezi ně a
pravdu a svědomí a čest!
Jako při zatemnění slun
ce. Nebeské těleso, kte
ré nemá ani vlastní svět
lo, vstoupí mezi slunce a
lidi . . .”
Stanislav: "Báli se!”
Šeba: "Pak udělali energické opatření proti
šebovštině. Slyšíš? O ta
kové kariéře se mi ani
nezdálo. Všechno, co by
lo v podniku špatné, by
la najednou šebovština.”
A když se Stanislav
nakonec zeptá Šeby, proč
se tedy u soudu ke vše
mu přiznal, ačkoliv ne
vinen, Šeba odpovídá:
"Zavolali mě a řekli:
Jsi starý věrný soudruh?
Jsi. Máme právo od te
be takovou oběť žádat?
Máme. Je to vyšší zájem.
Nejvyšší!... Já jsem
pro disciplinu. Nebude
to maličkost, ale musím
vydržet. Vybrali tě pro
těžkou úlohu - musíš ji
dohrát na úrovni ...” Stanislav se taky zeptá,
jak dopadlo setkání pro
puštěného a rehabilito(Pokračování na str. 6.)

cová, výbor žen. R. Adamec ml., předseda skupiny
ČSM. Alois Adamec, předseda závodní rady.
PÁTEK.
JAZYKOVÝ VIKÝŘ
Naši čtenáři se dotazují v souvislosti s událost
mi kolem Šerbetu a Pilafu, jak se mají správně
psát a vyslovovat jména tamějších (pozor — píše
me tamní, ale t a m ě j š í, zde nejde o 2. stupeň
k adjektivu tamní) státníků. Požádali jsme o vy
světlení našeho předního znalce arachnejštiny prof.
Děsného. Zde je:
Jméno svrženého šerbetského (správně šurbidského) vládce prošlo naším tiskem v rozličných podo
bách — Hamon, resp. Hammon, Hammun, dokon
ce i Hamoun - Kálin Annáš. Všechny jsou nespráv
né a za jedině náležitou třeba považovali podobu
Ham’unni Kálin Annasi.
I v jiných jménech došlo k chybnému užití, ne
boť jak známo arachnejské písmo zaznamenává
pouze souhlásky, což bývá příčinou podobných a
někdy ještě závažnějších omylů. Budeme tedy na
příště mluviti a psáti o maršálu šárchánovi Kavelim, o pilafském kaišovi Obaidahovi Humharim a
název šurbidského hlavního města, nijak nesouvise
jícího s naší tombolou, upravíme jednou provždy
na Taun Balleah.
— br —
STŘEDA.
ZEMĚTŘESENÍ V ZUMRIJSKÉM ZÁLIVU
5000 obyvatel ostrova Pilafu stalo se včera obětí
silného zemětřesení. Zemětřesení napáchalo též ur
čité škody v sousední republice šurbidské, tam je
však počet obětí značně nižší. Podle zpráv, které
jsme odtamtud obdrželi, činí sotva 3 procenta vše
ho obyvatelstva.
— br —
SOBOTA.
NOVÁ KATASTROFA V ZUMRIJSKÉM
ZÁLIVU
Telegram našeho zvláštního zpravodaje (viz níže):
vybuchem podmořské sopky - stop - zniceny - ostro-

ČÍM SE LIŠÍME ?
Ivo

Štuka

Čím se snad lišíme
od kamenů?
Že mlčíme
když déšť provazce své zauzlil
a páčí — opilec — slova z nás ranami
a bije vytrvale důkladně a tupě?
A čím se lišíme
od ryb?
Že se potápíme
až hloubka svírá jako lis
a plíce od otisků žeber
jsou zebrovitě
pruhovány?

Čím se snad lišíme
od ptactva?
Že vzlétáme
nemajíce křídel
a na vzdálených těžko dosažitelných
pobřežích
bělají se naše kostřičky?
A čím se lišíme

od stromů?
Že podtínáni vystřikujem semena
a na holinách zprahlých sluncem
nad pařezy
zeleň znovu vytahuje do kolmice?

Čím se snad lišíme
od hvězd?
Že máme k sobě daleko a mezi sebou
pusto
a přece existujeme pouze jako množství
zvané galaxie?
Od vesmíru
tedy lišíme se?
Jen tím
že se ptáme
po smyslu své smrti
nebo života

Tím
že ani zabitím
nezbaví nás nikdo
odpovídání A tedy :
lásky
smíchu
pláče
Že z nás nelze vyškubnouti páteř
jako z uzenáče.

vy serbet - stop - a pilaf - stop - oba se propadly
- stop -roup boleslav.
Pozn. red. : Už jím není. V bytě zatčeného bylo
kromě většího množství alkoholických nápojů nale
zeno několik ročníků časopisu Svět zvířat, redigo
vaného Jaroslavem Haškem.
ČTVRTEK. — PRAHA. — Včerejší, v pořadí šestá
mimořádně pracovní konference Federace českoslo
venských zpravodajů projednala vyloučení zpravo
daje Boleslava Roupa z řad pracovníků našeho tis
ku. Účastníci poté jednomyslně schválili rezoluci
pod názvem Proti subjektivismu a objektivismu, za
nové úspěchy našeho novinářství.
NEDĚLE.

Šidítko
Zábavná nedělní příloha našich dětí

KLOKAN A BODLÁK
Byl jednou jeden klokan, který utekl do pouště.
Tam měl hlad. Náhle spatřil před sebou dva keře
bodláku woori. Jeden byl velký, druhý malý. Hla
dový klokan dostal na ně chuť. Nevěděl však, kte
rý keř snísti dříve. Jistě jsou to otec a syn, řekl
si. Sním-li nejdříve otce, učiníme syna sirotkem.
Sním-li ale nejprve syna, pukne otci žalem srdce.
A tak stál klokan dlouho před oběma keři bodlá
ku woori a rozvažoval, až přišli lidé a ulovili ho
boomerangem.
Z tasemničtiny přeložil Jan škrkavka.
Host do domu, Brno, č. 4/63.

5.
8. 1963

HLAS

Dopisy redakci:
DVA NÁZORY NA NĚMECKO
Před 40 lety, po odbytí vojančiny, jsem opustil
svou rodnou vlast, abych hledal živobytí zde na pa
cifickém pobřeží. Štěstí mi přálo a teď, obklopen
půl tuctem vnoučat, bych mohl být královsky spo
kojen - kdybych jen nemusel vzpomínat na osud
rodné vlasti! Jak bylo možné uvalit ten hrozný mni
chovský diktát! Nedivil jsem se těm ďáblům Hitle
rovi a Musolinimu, ale Francie a Anglie budou na
věky zadluženy našemu národu za svou zradu! A
nyní znovu hýčká celý svět to zpupné Německo, kte
ré zavinilo vraždy miliónů. Západ s Východem zá
vodí o přízeň tohoto panovačného národa. Jaká to
ironie, když pro záruku svobody západního Berlína,
zpupného hnízda prušáckého militarismu, ponesou na
še americká města plné risiko atomického útoku!
Pro svobodu Československa nespěchal nikdo naše
mu národu na pomoc, spěchali naopak ji zatlačit a
pro sebe urvat, co se dalo.. Vzpomínám stále na
svou ubohou rodnou vlast, která prochází už čtvrt
století hroznou Kalvárií, jako snad žádná jiná v
historii civilisace. Tam kdesi v moravských lesích
jsem prožil své dětství a tam patří mé vzpomínky
a vděčnost.
Jan Martin, Portland, USA
Masaryk říkal : “Nebát se a nekrást.” Tedy se ne
bojte dívat se otevřeně na změněnou situaci. Po své
pouti evropskými zeměmi o mně uslyšíte více a vše
potvrdí, že bude nutno přizpůsobit se nové Evropě,
zbavit se starých utkvělých myšlenek.
Valerie Bílá, Toronto, tč. Německo
Pozn. red.: Pisatel prvního dopisu p. J. Martin je
dlouholetým tajemníkem několika, krajanských spolků
v Portlandu, v Oregonu. Mj. usilovně pracoval pro
vydání americké poštovní známky s obrazem TGM.
K oslavám, spojeným s vydáním této známky, byl
pozván 7.3.1960 US vládou do Washingtonu, kde
mu bylo dovoleno, aby na menší množství obálek
tzv. “Dne prvního vydání” se známkou TGM byly
připojeny 5 c známky s čs. vlajkou, vydané v roce
1943 a společně přetištěny. Redakce HD má ještě
menší počet těchto velmi vzácných obálek, které dá
zdarma čtenářům za získání nových předplatitelů.

ÚSPĚCH FILATELISTY
Dovolujeme si oznámit, že na výroční filatelistic
ké výstavě POLPHIL 63, která se konala v Polském
domě v Melbourne, byl odměněn p. J. Nedomlel zla
tou medailí a zvláštní cenou, věnovanou firmou
Odra Travel Service, za sbírku čs. známek 1919-21.
Ve sbírce, vybrané rozhodčími za nejlepší na výsta
vě, je i několik zkušebních známek a návrhů, kte
ré jsou jedinečné a které nemá ani “Poštovní mu
seum” v Praze. Výbor gratuluje p. Nedomlelovj k
úspěchu.
R. Winiarski, předseda POLPHIL 63.
SJEZD
SPORTOVCŮ
Po úspěchu I. sjezdu čs. sportovců v Torontu ko
ná se 31. srpna a 1. a 2. září tr. II. sjezd a ustavení
Svazu čs. sportovců v zahraničí v Belcampu ve stá
tě Maryland v USA. Pořadatelství má místní sokol
ská jednota, která také daruje putovní poháry pro
vítěze jednotlivých soutěží. V rámci sjezdu se uspo
řádá turnaj v golfu, tenisu, ping-pongu, kopané a
volejbalu. Zúčastní se výpravy sportovců z Batawy, Toronta, Clevelandu, N. Yorku, Baltimore a Wa
shingtonu a jednotlivci z různých měst. Čs. sportov
ci srdečně zvou k účastí na tomto podniku. Při
hlášky je nutno zaslat do 15. 8. na adresu: Jan Petlička, 1869 East 53rd Street, Brooklyn 43, N. Y.,
USA.
Opravy domů všeho druhu
provádí odborně a levně firma

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

SPORT V AUSTRÁLII
KOPAN Á

V

SYDNEY

PRAHA — SOUTH COAST UNITED 3 :4 (0:2)
Na vlastním hřišti podala Praha s tehdy třetím
mužstvem tabulky slabý výkon. Všech sedm branek
zápasu bylo dosaženo z ojedinělých a nezajímavých
akcí. Dvě hrubé chyby středního záložníka Jonese,
z nichž padly dvě branky, a výkon rozhodčího zpe
četily porážku Prahy, která nyní vede tabulku o
3 body.
PRAHA — CROATIA 0 : 1 (0:0)
Před 4.000 diváky porazilo sestupem ohrožené
mužstvo Croatia Prahu v celkem málo zajímavém
zápase. Útok Prahy je z formy, neudrží míč a již
druhý týden nevystřelil na branku soupeře skuteč
nou “bombu”. Několik skvělých zákroků brankáře
Lorda zachránilo hosty ještě od větší porážky.
Stav tabulky státní ligy v NSW : Praha 29 bo
dů, skóre 60:24, Sth. Coast United 28 bodů, Apia
26 b., Pan Hellenic 25 bodů.
—Z—

KOP A N Á

V MELBOURNE

SLAVIA — GEORGE CROSS 1 :2 (0:0)
Na hřišti v Port Melbourne bylo asi tisíc divá
ků svědkem zápasu, v němž Slavia hrála a George
Cross vyhrál. S výjimkou prvních 10 minut, kdy
měli hosté více ze hry, byla Slavia po celý zbytek
zápasu v jasné převaze, kterou však nedovedla vy
jádřit brankami. Naopak George Cross se ujal ve
dení v 60. minutě z ojedinělého útoku po chybě Barotajse. V 9 minutách domácí vyrovnali pěknou
brankou pravého halva Auchieho. Slavia pak nasa
dila mocné tempo, které se vyznačovalo množstvím
promarněných příležitostí a trochu i smůlou (Palmer nastřelil třikrát tyč). 4 minuty před koncem
zápasu se dostal George Cross znovu před branku
Slavie, při čemž se podařilo jeho pravému křídlu
oklamat oba obránce a vstřelit vítěznou branku.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Při havárii auta zahy
nuly v USA tři krajanky:
18-letá S. Vansanáková,
19-letá M. Pálková a 21letá D. Muzenicová.
— Čs. sopranistka Eva Ti
ková bude zpívat na
“Newyorském letním fes
tivalu”.
— Lydie Terová získala
diplom na novinářské fa
kultě university na Loing
Island v USA:
— H. Kozeradská z USA,
která byla v roce 1960
za návštěvy Českosloven
ska zatčena a odsouzena
na 10 let pro “špionáž”,
byla nyní propuštěna a
vrátila se do USA.
— V Kanadě došlo k
velké, srážce aut. Z
vozu, řízeného Češkou
Kozumplíkovou, zahynul
její manžel a pět dětí.
Kozumplíková byla těžce
zraněna.
— Ústředí
Slovenských
katolických intelektuálov
vydalo v Římě zlatou cy
rilometodějskou pamětní
minci. Stojí 40 dolarů.
— Dr. Mario Hikl z To
ronta zastupuje Kanadu
ve zvláštní 15členné ko
misi Spojených národů,
která bude zasedat v Ženevě.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE

srdečně Vás

DOMOVA

zve na

která se koná v sobotu 17. srpna 1963
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
Průvod masek — Volba nejhezčí masky a nejpěknější skupiny —

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.

Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.
—
LIKÉROVÁ LICENCE —
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :
34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)

— Kanadsko - českoslo
venská jednota ve Winnipegu vydala památník k
50. výročí svého založeni.
Redakci památníku pro
vedli dr. E. Bosley, před
seda J. Hamata a jedna
tel Wenzbauer.
— 16. července se vedlo
v Port’ Lincoln v Jižní
Austrálii úřední šetření
o zmizení rybářské lodi
Smada s šestičlennou po
sádkou. Kapitánem lodí
byl čs. uprchlík Jaroslav
Jelínek. Je nutno považo
vat všechny členy posád
ky za utonulé.
— V Katoombě, NSW.
zemřel ve věku 57 let bý
valý přednosta finančního
úřadu v Aši a autor mno
ha historických pojedná
ní o Ašsku dr. Zdeněk
Vrbický. Zde se věnoval
studiu historie pacifické
oblasti a dosud málo zná
mých skutečností z his
torie Austrálie. Jeho člán
ky byly uveřejňovány v
časopise “Walkabout” a
jiných.
Č/NH/N/Ž

ŠVADLENY
ŘETÍZKOVAČKY,
STŘIHAČKY a
MLADISTVÉ 16 -17
k zaučení
Poptávka po našich plav
kách stále vzrůstá, takže
jsme nuceni opět zvýšit
počet zaměstnanců. Přij
meme zkušené švadleny,
řetízkovačky
(Overlockers), střihačky a mladis
tvé. Výborné podmínky.
Práce po celý rok. To
várna je právě vedle ná
draží Richmond.
ADA OF CALIFORNIA
41/43 Stewart Street,
Richmond, Vic.

-7-

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

RUČNĚ M A L O V A N É
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuj e
J. JANA

11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.
— V Brisbane vyšla kni
ha docenta obchodního
práva tamní university
dr. J. Hájka “Základy au
stralského práva o ob
chodním úpadku”. Jeho
články uveřejňují au
stralské právnické a ob
chodní časopisy.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

DOH’T
LET
YOUR

GO DOWN THE DRAIN
Deposit it in an

E.S.&A.
Savings or Cheque Account
■
THE ENGLISH SCOTTISH &
ňUSTRALIAN BANK LIMITED

-8-

HLAS

DOMOVA

5.8.1963
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Zpráva pro p. Ambrože z Moravy, dále se hledá:
Jiří Vlasák, Ludvík Kraus z Brna a Zdeněk Rybišar
(N. Zéland?).

Řídí

Karel

Janovský,

ZPRÁVY OSOBNÍ

Listárna

Dr. František Kopeček
s chotí Maru

M. K. N. York: Díky za
lístek z Madridu. — J. S.
Chicago 23: Dopis jsme
doručili. — A. W. S. Berwyn: Díky za adresu. —
J. Z. Eden Hills: Díky,
použijeme. — B. H. Batchelor: Díky za dopis a
náměty. — F. H. North
Ryde: Díky za adresy. —
B. A. W. Perth: Díky za
dopisy, zprávy a výstřiž
ky. — O. Z. Jerilderin:
Díky za dopis. — Dr. J.
H. Nth. Melb.: Díky za
kopii “Dop. S.” — V. N.
Fairfield: Díky za adresy.

Mnichov

Vyhrála Brazílie podvodem ?

děkují srdečně za všechna
blahopřání k narození

Pod tímto titulem přinesl před týdnem západoněmecký časopis "Sport Kurier”. senzační člá
dcerky Jany,
nek, kterým se autor vrací k fotbalovému mistrovství světa r. 1962 v Čile. Podle pisatele žije
sestřičky Dášenky.
v těchto dnech celá Brazílie ve velké nervozitě a vzruchu, které způsobilo tvrzení známého spor
Mont Albert, Vic.
tovního žurnalisty a komentátora brazilské televise Perguinho, že se brazilské národní mužstvo
dostalo do finále světového šampionátu pdvodem! Perguinho se při tomto tvrzení opírá o vý
pověď fotbalového funkcionáře E t z e l a ze Sao Paola, který patřil na mistrovství světa k vedou CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
címu štábu brazilské výpravy. Podle Etzelových výpovědí měl čilský rozhodčí Bustamente dostat rýkoli hudební nástroj?
před utkáním Brazílie - Španělsko (Brazílie vyhrála 2:1) od brazilských funkcionářů 2.100 do
VOLEJTE (Melb.)
larů, aby pískal "diplomaticky”. Také oba dva pomezní rozhodčí, Uruquayec Marino a Sundheim
51-7012
A. CHROMOVSKÝ
z Kolumbie, prý jsou zapleteni do aféry, neboť dostali po 300 dolarech.
Tyto peněžní částky prý nebyly dány rozhod
čím jen tak pro nic za nic. Tak hlavni “sudí” Bus
tamente zamhouříl oko ve chvíli, kdy měl odpískat
pokutový kop ve prospěch Španělů a neuznal i podle
názoru expertů zcela regulérní branku Španěla Adelarda, prý pro “nebezpečnou hru”. — Dále se má
zato, že i rozhodování sovětského rozhodčího Niko
laje Latyševa ve finálovém utkání Brazílie — ČSR
je zahaleno nejastnostmi, a dokonce se i v tomto
případě mluví o nabídce určité peněžní částky za
rovněž “diplomatické” řízení utkání ve prospěch
Jihoameričanů. — Ať už soudruh Latyšev jednal
z jakéhokoli důvodu, je jasné, že stejně jako před
28 lety v Římě neměla čs. kopaná ani ve finále
mistrovství světa v Čile štěstí na rozhodčí. V Ří
mě prohrál v r. 1934 čs. národnímu mužstvu finálo
vé střetnutí s Itálií Švéd Eklind, v r. 1962 v San
tiagu se pak na porážce podílel sovětský rozhodčí
Latyšev. Byl to Latyšev, který měl podle názoru
všech nestranných pozorovatelů 18 minut před kon-

PĚT REKORDŮ V HRADCI
V závěru druhého červencového týdne probíhalo
na antukové dráze v Hradci Králové 53. mistrov
ství republiky v lehké atletice, které nemá obdoby
v dějinách tohoto sportu u nás. Vždyť tu přední
čs. lehcí atleti za překrásného slunného a bezvětr
ného počasí vytvořili pět nových národních rekor
dů a dosáhli ještě dalších pěkných výkonů evrop
ské úrovně. Přesto však nutno poznamenat, že čs.
lehká atletika má pro mezistátní utkání stále ještě
slabiny, hlavně v bězích na krátké tratě.
Nejlepší čs. lehký atlet posledních let, tyčkař To
mášek, obhájil titul mistra republiky, když na tře
tí pokus skočil 4,82 m, čímž zlepšil o 2 cm svůj
vlastní národní rekord. Skvělého výkonu dosáhla
juniorka Vlasta Přikrylová, která skočila do dálky
6,47 m, což je nejlepší letošní světový výkon a druhý nejlepší skok všech dob, neboť pouze Ruska
Sčelkanová dosáhla lepšího výkonu 662 cm. — V
hodu diskem žen obhájila prvenství Jiřina Něm
cová v novém čs. rekordu 55,88 m (dosud ona 55,33
m), v trojskoku zvítězil 33-letý Kálecký rovněž v
novém národním rekordu 15,98 m a v běhu na 200
m překážek stopli vítězi Čečmanovi 23,7 vt.
Pěkně si na přeborech vedl i čs. diskař Ludvík
Daněk z Brna, který výkonem rovných 60 m zůstal
jen 4 cm za svým čs. rekordem. — V běhu na 5.000
m protrhl cílovou pásku Tomáš v pěkném čase za
13:59,0 min. a ve skoku vysokém zvítězil nečekaně trenér (!) Lánský, (který už před dvěma roky
zanechal aktivní závodní činnost), když zdolal
206 cm.

VELKÉ VÝKONY
Na lehkoatletickém mistrovství V e l k é Británie,
které se konalo v Londýně, mohli startovat i za
hraniční účastníci. Ti také dosáhli nej hodnotnějších
výkonů. Atletem č. 1. byl tu bezpochyby americký
tyčkař John Pennel, který skočil 5.10 m, čímž zlep
šil o 2 cm dosavadní, ještě neoficiální světový re
kord svého krajana Briana Sternberga. — V Bremerhavenu zdolal pak i světový rekordman v de
setiboji, representant Národní Číny Yang, hranici
5 m, když skočil 5,00 m. Je tak už čtvrtým tyčkařem, kterému se podařilo jít nad 5 m. — Dru
hý nejlepší výkon všech dob v hodu oštěpem vy
tvořil Fin Pauli Nevala, který na mezinárodních zá
vodech balkánských a skandinávských atletů v Hel
sinkách hodil 86,33 m, což je výkonem jen o 41
cm horší než je světový rekord Itala Carla Lievereho.

cem zápasu za stavu 2:1 pro Brazílii odpískat po
kutový kop ve prospěch čs. teamu. V tom byli za
jedno všichni účastníci čilského finále mistrovství
světa i čs. trenér R. Vytlačil. Jeho názor potvrdil
redaktor italského deníku II Corriere Sportivo An
tonio Ghirelli, který napsal:“... sovětský rozhodčí
Latyšev ukradl čs. teamu vítězství!”

— Jaroslav Drobný se zúčastnil mezinárodního tur
naje v Antverpách: v pánské dvouhře byl vyřazen
ve čtvrtfinále nadějí brazilského tenisu Kochem 3:6,
8:6 a 2:6. spolu pak s Belgičankou Mercellisovou se
stali vítězi mixu.
— Vítězem 21. ročníku Středoevropského poháru v
kopané se stalo mužstvo MTK Budapešť, které ve
finále Dorazilo druhý maďarský team Vasas 2:1
a 1:1.
— Pozoruhodného úspěchu dosáhl čs. vytrvalec Chu— Nově sestavená posádka Vladimír Andrs — Pa domel, který vyhrál v holandském Enschede mezi
vel Hofman vyhrála na velké mezinárodní veslař národní maratón, když zaběhl trať za 2:25:10,4 hod.
ské regatě ve švýcarském Luzernu suverénně zá 2. Wedekind (Západní Německo) 2:25:41,4 hod.. 3.
vod ve dvojskifu, smíchovská čtyřka s kormidelní dr.Kantorek (ČSR) 2:27:25,8 hod.
kem (Karafiát, Líbal. Starosta, Štefan s korm. Zieg- — 1. čs. fotbalová liga zahajuje sezónu 1963/64 už
lerem) obsadila pak tu druhé místo za mistry svě 18. srpna. Nováčky soutěže čekají už v zahajova
cím utkání těžké boje. Tak mužstvo Třince, bude
ta, Němci.
— To, co se nepodařilo ani dvěma hvězdám světo hrát v Prešově, vítěz 2. ligy skupiny české, Motor
vé, cyklistiky : campionissimu Coppimu (Itálie) ani let Praha, nastoupí proti mistru ligy Dukle Praha
Bobetovi (Francie), dosáhl 14. července Francouz a vítěz slovenské skupiny 2. ligy, Košice, se střetne
Jacques Anquetil. Tento 29-letý cyklistický fenomén v Brně s místním ZJŠ Brno.
vyhrál jubilejní 50. ročník Tour de France a stal — V Moskvě se jel 11. závod mistrovství světa v
se tak už po čtvrté vítězem tohoto nejpopulárněj motocrossu třídy do 250 ccm, jehož vítězem se stal
šího a také nejnamáhavějšího světového silničního Čechoslovák Válek. V čele celkové klasifikace je
závodu. 4.137 km zajel v 21 etapách za 113:30:15 však Švéd Halman, který se se 74 body stal už
hod., když porazil o 3:35 min. druhého nejlepšího mistrem světa pro r. 1963. Nadějný Válek si vítěz
závodníka. Španěla F. Bahamontese. Ze 130 silni stvím v Moskvě zajistil s definitivní platností 2.
čářů, kteří byli na startu 1. etapy, dojelo do cíle místo na světě.
— Do závěrečného utkání evropského pásma Daviv Paříži pouze 76.
sova poháru se podle očekávání probojovali tenisté
Švédska, kteří v Baastadu zvítězili nad družstvem
Rappanův pohár
Jižní Afriky přesvědčivě 5:0 a nečekaně team Vel
ké Británie, který v semifinále v Bristolu porazil
Mužstvo Slovana Bratislavy, které mělo v letní favorisované Španěly 4:1.
mezinárodní fotbalové soutěži o tzv. Rappanův po
hár velmi špatný start, se konečně rozehrálo a po — Teprve ve středu 17. července mohlo být opa
dvou vítězstvích na domácí půdě se dostalo do če kováno loňské finále Československého poháru v
la 2, skupiny. Také druhé mužstvo Bratislavy, Slov- kopané Slovan Bratislava - Dukla Praha. První zá
naft Bratislava, které obhajuje trofej, i fotbalisté pas skončil loni i po prodlouženi nerozhodně, takže
Kladna se vítězstvími na hřištích souperů dostali mělo být střetnutí opakováno. Jelikož však nemě
do čela skupin. A tak pouze - Trenčín, který dobře la obě mužstva volné termíny, došlo k tomuto střet
nuti až nyní na neutrální půdě v Brně. Vítězem
začal, utrpěl nyní dvě velké porážky za sebou.
odd. 1. : 1. Slovnaft Bratislava 7 bodů, scóre 6:3: trofeje Čs. poháru se stala Bratislava, která zvítě
2. Velež Mostar 7 bodů, scóre 8:6: 3. Sosnowiec 4 zila nad Duklou přesvědčivé 4:1, po poločase 2:0.
— V rámci oslav “50 let čs. kanoistiky" byla na
body, 4. Motor Jena 2 body.
uspořádána tzv. Pražská regata, na které
odd. 2.: 1. Slovan Bratislava 6 bodů, scóre 11:7: Vltavě
startovali vodáci 13 zemí. Čs. representanti potvrdi
2. OFK Bělehrad 6 bodů, scóre 7:9: 3. Ruch Chorli svou dobrou formu jen v kanoích jednotlivců:
zów 5 bodů, 4. Rostock 3 body.
odd. 3.: Všechny kluby mají po 5 bodech, takže Polakovič vyhrál závod na 10.000 m, Jiráň nenašel
rozhoduje jen scóre. To má Polonia Bytom 14:10, v soutěži na 1 km ani tentokrát přemožitele.
Vorwärts Berlín 9:7, Crvena zvezda Bělehrad 13:14 — Skupina parašutistů aeroklubu Praha - Letňany :
Brom, Urban, Vejvara a Zárybnická, překonala svě
a Trenčín 7:12.
odd.4. : 1. Kladno 7 bodů, scóre 7:4. 2. Odra Opole tový rekord v seskoku padákem ze 600 m na přes
přistání s okamžitým otevřením padáku prů
6 bodů, scóre 4:3; 3. Hajduk Split 4 body. 4. Motor nost
měrným výkonem 3,845 m od středu kruhu.
Cvikov 3 body.
— Turisté téměř ze všech západoevropských zemí
byli minulou neděli svědky dramatického střetnutí
USA - SSSR 119: 114
nejlepších 23 plavců - vytrvalců ze 14 států o neo
V Moskvě probíhalo ve 100 m (dosáhla skvělého ficiální světové prvenství, které probíhalo na trati
dnech 20. - 21. července času 39.7 vt.), prokázali z ostrova Capri do Neapole. Ačkoli je trať dlouhá
páté mezistátní lehkoatle- i tentokrát, že jsou prvo- 18 námořních mil, tj. 35 km, doplavali do cíle ve
tické utkání SSSR - USA, řadou lehkoatletickou vel- stejném čase dva Egypťané Mohamed Ali a Abdel
které sice nepřineslo tak mocí, když zvítězili roz- Abou za 8:49:35 hod. Jelikož ani fotografie nemohla
skvělé výkony jako pře- dílem pětj bodů v po určit vítěze, dostali oba zlatou medaili.
dešlá střetnutí, ale zato měru 119:114. Poražené
bylo nejdramatičtější v družstvo SSSR se však
HLAS DOMOVA
historii vzájemných sty- může pochlubit nejlepVychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
ků obou států. Ačkoli A- ším výsledkem celého
Adresa: Hlas domova,
meričané museli zde na- střetnutí, kterého dosáhl
8 Moorhouse St., Richmond. E. 1, Vic.
stoupit bez několika svých výškař Valeri Brumel,
Telefon: 42 - 5980
nejlepších borců (světo- který- vytvořil výkonem PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-.
vých rekordmanů Plum- 2,28 m nový světový rejednotlivý výtisk s 2/-.
mera, Oertera, Stember- kord. — V soutěži žen PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
ga a J. Beattyho) a ztra- zvítězily podle očekávání platné. tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
tili drahocenné bodly dis- representantův
SSSR ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádáni obratem
kvalifikací štafety na 4x 75:28 b.

- - Ve zkratce - -

