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Použijte k tomu louku nejlépe kvetoucí Vy
ženete z ní krtky střevlíky konipasy včely mo
týly kopretiny a usadíte se tam sami Do zdupané a opuštěné země hluboko zasejete na každou
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vzdechu ze rtů sevřených klinickou smrtí Pa
matujte Vně je mimořádný svět který si může
vzpomenout K tak pevným stěnám může být
Studená válka, její problémy a pivní politika
střechou jen střecha želvy Nesmíte se nechat
odradit že všechny dosud známé želvy jsou men
ší vašeho domu Hledejte Odměnou vám bude dům
který se nezachvěje vaším soukromým třesem A
nezapomeňte na číslo Co je z tohoto světa vše
nese nějaké evidenční číslo a váš dům je přece
Doma to byla běžná scéna : zakouřená hospoda, půllitry piva, mariá vají se, když se to tak z tohoto světa Co kdyby vás někdo — po le
šové karty a skupina zasloužilých měšťanů staršího ročníku, kteří mezi vezme, přátelštěji než tech — hledal Občas se ocitají květiny i na opuštěných hrobech — od lidí — kteří tam ni
betlem a červenou sedmou dumali nahlas nad tím, co udělá Rus a co přítel.
koho nemají
Němec, jak se k tomu zachová "Englendr” a co tomu řekne Američan,
V Moskvě se musí roz
Tak tedy číslo do štítu
Francouz nebo Talián.
hodnout, jestli je větší
V Austrálii je to všechno o to obtížnější, že si u piva není kam sed nepřítel Peking nebo Wa
nout. Nicméně, i tam se najde ten podivný tvor, jemuž stačí pár piv k shington, a v Pekingu,
MODRAVÝCH DÁLEK VOLÁNÍ
vyřešení problémů, na něž ve světě, který nepodlehá počtu půllitrů, ne jestli je horší Moskva
nebo Washington.
stačí štáby odborníků.
O čem přemýšlí a po čem touží dnešní českoslo
Ve Washingtoně, aby venská mládež? Jak se staví k “epoše budování no
Gallupův průzkum se zatím nezabýval tou zajímavou myšlenkou, ale
vých světů”? Takto :
je pravděpodobné, že značné procento australských pivních politiků není se neřeklo, že Američa
“Moto : Studoval jsem v Cambridgi, pobyl jsem
nům
pánbůh
něco
od

australského původu. Australský rodák se většinou baví u piva o pivě.
léto ve studentské komuně v Moskvě, opálil jsem
Pivní politik pátého to všechno čím dál tím se to zjednodušilo o Pe pustil, zas musí uvažo se v Africe, uštval v Berlíně, zamiloval v Paříži,
vat, jestli je nebezpeč pohádal se v Budapešti, zalenošil v Holandsku, nu
king.
kontinentu je obyčejně jednodušší.
nější nepřátelství Pekin dil v Belgii, zlobil v Itálii, líbil se mi Leningrad,
středoevropského půvo
Trojúhelník
Tak např. Rudá Čína gu
nebo
"přátelství” Monte Carlo, Neapol, Madrid, Řím, Varšava, Vídeň;
du a celou situaci má
líbilo se mi v Bratislavě a v Ženevě. Všude je ně
je
smluvně
přítelem
So

Až do nedávna byli
Moskvy, a do jaké ka co krásného a nového, a nevěřili byste, jak je krás
právě tak v malíčku, ja
na bojišti studené vál větského svazu, ale cho tegorie, přátelské či ne ná Praha, když se vracíte z nějaké dlouhé cesty.
ko jeho protějšek za mo
ky jenom dva soupeři, vá se jako nepřítel. A přátelské, zařadit polní (Adolf Hoffmeister, 1935, O krizi karikatury).
řem. Ví, že je třeba zni
kteří stáli za řeč, - Mosk Spojené státy jsou ne ho maršálka v Paříži.
S motem jsem velmi spokojen. Myslím, že ne
čit Sovětský svaz a Ru
va a Washington. Teď přítelem SSSR, ale cho- (Pokračování na str. 2) bude těžké nyní napsat něco sám ... Sám ... Ano,
dou Čínu a nejde mu do
moto je velmi slibné : Studoval jsem semestr v Par
dubicích, pobyl jsem léto v pionýrském táboře na
hlavy, jak je možné, že
Opozice uvnitř KSČ je stále silná
Slapech, opálil jsem se na Moravě, uštval v Je
na to jednoduché řešení
víčku, zamiloval v Benátkách nad Jizerou, pohádal
nepřišli "pitomci v Lon
v Heřmanově Městci, zalenošil v Čáslavi, nudil v
dýně a Washingtonu”.
Karlových Varech v zimě, zlobil v Příbrami, líbila
se mi Čierná při Čope, Malá Veleň, Brno, Onen
Jak jednoduché jsou
Podle amerického týdeníku Time z 16. srpna tr. přiznali českoslovenští Svět, Josefov, Jaroměř, Pezinok, líbilo se mi v Dalsve skutečnosti problémy
kabátech i v Lounech, neboť všude je něco krásné
našeho
jednoduchého komunisté úředně, že proces s Rudolfem Slánským a jeho soudruhy byl ho a nového, a nevěřili byste, jak je krásná Pra
inscenován a že byli odsouzeni na základě padělaného svědectví. V době ha, když se vracíte z pohraničí.”
světa?
Někdy se zdá, že je psaní tohoto komentáře nebyly po ruce další podrobnosti.
Potud mladý československý satirik v brněnském
“Hostu do domu”.
Je-li tomu tak, byla tizovali jeho účast na
Modravých dálek volání, tato přirozená a vro
by to prozatím největší justičních vraždách a Ši zená touha mladého člověka vidět kus světa za ob
Blýskáni na časy ?
veřejná porážka stalin rokého vedení sjezdu zorem, je jenom jedním (a povrchním) výrazem
Odbojná Kulturní tvorba otiskla ve svém 30. čísle ského vedení komunis- Slovenské komunistické tužeb československé mládeže. Ani Čedok ani Cooks
letošního ročníku článek Jaroslava Putíka, ve kte
Ltd. však nemohou dnes uspokojit požadavky mla
rém pisatel vítá návrat opravdové a horké polemi tického Československa - strany v roce 1950.
dých lidí v Československu. Touha cestovat je ne
ky na stránkách československého tisku. Jaroslav a osobní obvinění Anto
Řekl, že tito soudruzi rozlučně spojena s vědomou nebo podvědomou tou
Putík nazval svoji poznámku “Blýskání na časy?” nína Novotného, který v "hledají publicitu”, a že hou poznávat, učit se, srovnávat. Pasová karanté
Ponecháváme čtenáři k rozhodnutí, zdali pokládá roce 1952 působil jako
měli své stížnosti před na, do níž byli dáni mladí lidé v Československu
dnešní tzv. polemické příspěvky za hodny názvu
a v celém sovětském světě, není ničím ve srovná
mluvčí
a
organizátor
ob

nést
na stranické půdě. ní s duchovní karanténou.
polemiky. Jaroslav Putík však píše :
“V létě se literární bouřky obyčejně utišují. Le žaloby v Ústředním vý
Hlad po styku s vnějším, nesovětským světem je
"Zkreslené vztahy”
tošek se zdá být výjimkou... Výskyt pravé literár boru KSČ.
zřejmý ve svých vnějších projevech jak v módě a
ní polemiky (autor má na mysli polemiku kolem
Nezměnil-li se Novot návštěvě divadel a kin, tak v zálibě v moderní ta
“Rušného domu”, dramatického díla J. Vaculíka, kri "Vzpoura nacionalistů”
ného
názor od té doby, neční hudbě. Většinu těchto požadavků byl česko
tizovaného Milanem Jarišem, a polemiky Ladislav
O tom, že opozice uv pak máme v ruce pádné slovenský režim nucen — volky nevolky — v té
Štoll - V. Brabec - viz předcházející číslo HD) je
či oné formě povolit. Pokud nejde o vysílání za
u nás zjev vzácnější než nález proslulého králov nitř komunistické strany svědectví o vnitřním bo
hraničního rozhlasu a zahraničních televizních sta
ského hřibu, o němž každoročně referuje denní a ve veřejném životě ne ji uvnitř strany na strán
nic (Vídeň a Mnichov), snaží se režim tento hlad
tisk.”
složila ruce v klín, že se kách stranického časopi ukojit tak, aby co nejméně odporoval formuli sovět
A tady uhodil autor Putík na jednu dlouho za
ského života.
mlčovanou a ignorovanou žlázu československého u- nedala zastrašit průhled su "Život strany” (čer
V posledních letech, vlivem zvýšeného obchodní
mění, žlázu záměrně a z politických účelů bloko nými a tvrdými vyhrůž venec 1963),jenž se se
ho ruchu mezi Východem a Západem a propagač
vanou byzantinským uctíváním sovětského paumění : kami různých představi
vzpourou vypořádává na ních kampaní československé vlády získat za kaž
“Snad je to zaviněno odedávným pocitem malosti telů Novotného kliky,
dou cenu tvrdé devizy, byl život československé mlá
regulérním hřišti :
a méněcennosti, že většina naší domácí literární a
deže obohacen o příležitostný osobní styk s lidmi ze
kritické produkce projde za ospalého souhlasu či svědčí hodně materiálu
"Nemožno
přehléd
svobodného světa. Toto je zvlášť nepříjemné pro
z posledních týdnů.
nesouhlasu.”
nout, že v posledních sovětské vedení, neboť tady selhávají všechny pro
Putík tu řekl velkou pravdu, zastřeně ale přece :
Není sporu o tom, že měsících se na stránkách středky kontroly.
československé písemnictví bylo od roku 1948 vý
Nedávné demonstrace studující mládeže v praž
hradně zaměřeno na slepé kopírování ruských vzo nejtvrdší a nejdivočejší našeho tisku, např. Kul
rů. Pocit malosti a méněcennosti, dobře. Ale ne útoky přicházely ze slo turního života, Literár ských ulicích proti studentům ze zaostalých zemí,
zapomínejme, že to je pocit, který byl v socialistic venské strany, kde mno ních novin a jiných ča demonstrace silně podbarvené jak politickým tak
rasovým předsudkem, nasvědčují, že takový osob
ké epoše nadiktován přímo z politického sekretariá zí vysoce postavení ko
sopisů (nejmenována je ní styk není vždycky tak blahodárný, jak se mnozí
tu Komunistické strany Československa, která do
"Pravda”, zastánci teorie o osobním styku mezi Východem a
dnes soudcuje “literární bouřky” s konečnou plat munisté by rádi předlo bratislavská
ností. Nezapomínejme na malou episodu, když se žili účty ústřednímu ve oficielní deník Komunis Západem domnívají. Aniž bychom se vyslovovali
prvně dostal na československý knižní trh Heming- dení za persekuci "slo tické strany Slovenska o oprávněnosti stížností pražských demonstrantů, lze
z jejich chování odvodit spolehlivý závěr. Českoslo
wayův román “Stařec a moře”. V roce 1952 na venských buržoazních na
- pr.) objevily jednotli venská mládež si je vědoma, že ji režim podstatně
psala sovětská kritika, že jde o příběh rybáře, sti
(Pokračování na straně 2)
ženého paralyzou mozku. Za čtyři roky později pro cionalistů” a za "praž vé články a na nedáv
hlásil jeden z československých spisovatelů (neméně skou nadvládu” od roku ném sjezdu novinářů v
pošetile), že hodlá psát jako Hemingway. Potrvá 1948.
Bratislavě a sjezdu spi
Published by Fr. Váňa,
chvíli, než se při nejlepší vůli najde československý
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Antonín Novotný ne sovatelů vyskytla vystou
Hemingvvay.
Printers: Bnssau & Co..
dávno kritizoval sloven pení, která nesprávně vyJak je důležité míti Hemingvvaye,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
když nevíme, jaký vítr přesně věje?
vm ské komunisty, kteří kri- (Pokračování
na str. 2)
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se str. 1) tralove, neutrální neu
trálové a Indie, která
Spojenci
tvoří zvláštní kategorii.
ezměte
V
otázku spoJe neutrální, pokud se
jenců. Kennedy by se s
týká Sovětského svazu
Moskvou o mnoha vě
a Spojených států, ale
cech rád domluvil. Ale
není vůbec neutrální,' po
může?
kud se týká Ameriky a
V první řadě musí roz
Rudé Číny.
hodnout, jestli je nějaká
Hned vedle máte Pá
dohoda se Sověty vůbec
kistán,
který je se Spoje
možná, a jestliže ano, co
nými
státy
proti Sově
tomu řeknou spojenci.
Neboť je dnes docela tům, ale s Rudou Čínou
možné, že by se některý proti Indii, ačkoliv Spo
nepřátelský přítel stavěl jené státy jsou s Indií
proti dohodě s přátel proti Rudé Číně.
V rámci jednoduchos
ským nepřítelem a uvatí
neuškodí ani pohled
lil větší clo na americké
na
samotný
komunismus.
slepic, na nichž prý zá
Nekomunista
se vždyc
visí přítomnost americké
ky jenom s potížemi pro
armády v Evropě.
díral džunglí komunis
A, z jiného úhlu, uva
tické terminologie, která
žovali jste někdy o spo
zahrnovala tak tajemná
jencích, kteří se podíle
zaklínadla jako dialektic
jí na obraně svobodné
ho světa také tím, že u- ký materialismus, socia
listický realismus, marxšlapávají svobodu v An
leninismus, demokratic
gole i jinde? Uvažovali
ký centralismus, diktatu
jste o "sladkém” spojen
ra proletariátu, třídní
ci, který má v obraně
válka,
válka za mír, prodemokracie klíčovou po
(Pokračování

sici, ale který dokázal,
že sám demokraticky žít
nedovede?
Jestliže
ano, museli
jste také uvažovat o svo
bodném světě, kterému
často chybí svoboda, a
o
lidovědemokrátickém
světě, kterému vždycky
chybí demokracie.

letářská revoluce atd.
V poslední době je to
o to jednodušší, že už si
ani komunisté zřejmě
nejsou jisti, co to všech
no znamená, protože kaž
dý to vykládá úplně ji
nak.

Jednoduchý svět

ka, sociální spravedlnost
a Spojené národy, japon
ský export a Evropské
hospodářské
společen
ství,
Severoatlantický
pakt a svoboda porobe
ných národů, Izrael a
Arabská liga, Alžír a zá
mořské základny, hraní
ce Odra-Nisa a hranice
v Himalájích, atd. do ne
konečna.
K vyhrání studené vál
ky Kennedymu úplně
stačí vyřešit těch něko
lik problémů a to tak,
aby při tom neztratil spo
jence, neurazil nacionalisty, neodradil neutralisty,
získal voliče, usmířil ne
přátele, uspokojil liberá
ly, uklidnil konservativce a odzbrojil isolacionisty.
Jednoduchý úkol v
jednoduchém světě.
A
přece se zdá, že si s ním
někdy neví rady.

Je jenom jedna stu
dená válka. Potíž je v
tom, že ta jedna stude
ná válka obsahuje tisíc
dílčích problémů :
Berlín a rozdělení Ně
mecka, Vietnam a Korea,
Laos a Kašmír, Formosa a čínsko-ruský spor,
bída Asie, Afriky a La
tinské Ameriky, Angola
a Kongo, Jihoafrická u
nie a Kuba, Ghana a In
donésie, Malasie a . čer
nošský problém Ameri
ky, nukleární zbraně a
cesta na měsíc, de Gaulle
a Salazar, Timor a At
lantické
společenství,
Diem a Franco, ceny ku
Možná, že je to tím,
řat a ceny zbrojení, bílá že to nikdy nezkusil u
- kw Austrálie a černá Afri- piva.

19.8. 1963

Modravých dálek volání
(Pokračování se strany 1)
šidí v jejích přirozených právech, že jsou na svě
tě jiné vlády, které se nebojí posílat na zkušenou
do ciziny mladé lidi, a že je nezadatelným a přiro
zeným právem mladého člověka postavit se pro ne
bo proti společenskému zřízení, v němž je nucen žít.
Kdo by měl pochybnosti, že si dnešní mládež ne
uvědomuje pravé příčiny a možné důsledky umělé
izolace, kterou se dnešní režim snaží stůj co stůj
udržet, ať si přečte hořké podobenství, uveřejně
né na první straně tohoto čísla. Pokud se najdou
lidé, kteří takto myslí, není nebezpečí, že by se ko
munistům podařilo z mládeže vychovat mrtvé du
še a obílené hroby.
jun

Novotný v defenzivě

(Pokračování se str. 1)
světlují linii XII. sjez
du . . . Projevuje se v ne
správném hodnocení sou
časné etapy rozvoje spo
lečnosti,
závěry
XII.
sjezdu se vysvětlují tak,
jakoby až jím se začí
Neutrálové a
nal boj proti kultu osob
nosti a byl naším sou
komunismus
časným
nejdůležitějším
A když už se mluví
úkolem, zkreslují se oo jednoduchosti, nemělo
tázky vztahů našich ná
by se zapomenout na
rodů a národností . . .
tzv. neutralistickou sku
"Kategorické soudy”
pinu, která je proti všem
Aniž by si uvědomo
mezinárodně - politickým
blokům a která proto da valy celou složitost pro
la dohromady vlastní ne- blematiky společenského
utralistický blok.
vývoje, našeho národní
Jsou prozápadní neu ho hospodářství, boje
trálové, prokomunističtí proti
kultu
osobnosti
neutrálové, nucení neu- atd., vynášejí o nich ka

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

-Naše rovyREAKCE ZVEDÁ HLAVU?
Anebo - buďme konkrétnější : do kdy ještě
bude soudruh Švarc, ředitel bratislavské Měst
ské lidové knihovny, brzdit uskutečnění besedy
o Solženicynově knize "Jeden den Ivana Děnisoviče”, která se měla nedávno konat v Čer
veném rakovi a kterou dodnes nechce povolit,
stále operuje "technickými těžkostmi”, za kte
rými se skrývá jeho falešný strach : "Co kdy
by beseda nedopadla podle naší představy?”
Kultúrny život, Bratislava, č. 28, 13. 7. 1963

tegorické soudy a nezříd
ka, otevřeně nebo zastře
ně, si osobují právo vy
nášet je i o činnosti celé
strany a o usneseních ústředního výboru . . .
Mnohokrát je v nich
možno vidět i snahu vy
sloužit si "v nesmiřitel
ném boji proti kultu osobnosti” publicistickou
slávu.
Společným úsilím těch
to článků a vystoupení
je též vytvořit dojem, že
strana důsledné neboju
je proti kultu osobnosti,
a že se proto v čelo musí
postavit někdo jiný.”

"Politická platforma”
“Život strany” uzaví
rá, že revizionistické vý
pady "by nestály ani za
zmínku, kdyby si jejich
autoři nekladli za cíl ovlivnit širší vrstvy pra
cujících, nevytvářeli po
litickou platformu, kte
rá je v rozporu se zájmy
lidu a proto s linií strany . . .
Z "vládních pozic”
jsou ovšem všechna tato
obvinění zcela správná.
Revizionisté skutečně se
snaží ovlivnit veřejnost,
skutečně se snaží nazna
čit, že přišel čas odstra
nit Novotného a Široké
ho vedení z ústředního
výboru.
Překvapuje nejvíce
zdrženllivý tón pravověrného stranického tisku,
jehož mluvčí zřejmě ješ
tě sedí na plotě a nevě-

dí, kterým směrem vítr
povane.
Neočekávanou posilu
dostali revizionisté z kru
hů
československých
právníků, jejichž časo
pis "Právník” silně kri
tizoval způsob, jakým se
postupovalo při proce
sech s kulaky, "které ne
měly žádný právní pod
klad”. Úvodník v "Práv
níkovi” vyslovuje základ
ní tézi, že je-li právní ří
zení zneužíváno pro do
sažení politických cílů,
není možná žádná spra
vedlnost a právní řád.

"Zrádná emigrace”
Zdá se, že dnes už ne
působí oblíbený strašák,
uplatňovaný s úspěchem
v minulosti. "Život stra
ny” se snaží svrhnout vi
nu za revizionismus do
zahraničí : "Je všeobecně
známo, že imperialistická
reakce na Západě a jí
sloužící zrádná emigra
ce už léta soustavně a
bez oddechu sleduje cíl
zneužít náš boj proti kul
tu osobnosti pro své cí
le. Ona přece tvrdí, že
boj proti kultu osobnosti
jde pomalu, že jej tře
ba dovést až k rehabi
litaci oprávněně odsou
zených a potrestaných
třídních nepřátel, k mo
cenským změnám ve stra
ně a ve státě.”
Skoro to vypadá, že
na "zrádnou emigraci”
máme až moc příznivců
v KSČ samé.
FEC/vm

ZE DNE NA DEN
7.8. Rumunsko zastavilo
rušení vysílání rozhlasové
stanice Svobodné Evropy.
Vysílání do Českosloven
ska, Polska a Maďarska
je dále rušeno.
8.8. Odpůrci režimu pre
sidenta Duvaliera se vy
lodili na ostrově Haiti.
Rozsah akce není znám.
11.8. Sovětský svaz vy
střelil novou družici “Kos
mos 19”.
12.8. Západní Německo
nečekaně podepsalo mos
kevskou dohodu o částeč
ném zákazu nukleárních
pokusů.
14. 8. Spojené národy jme
novaly komisi', která má
zjišťovat, zda se obyva
telé Severního Bornea a
Sarawaku chtějí připojit

k Malasii. Předsedou ko
mise je Američan Michelmore, zástupcem Čecho
slovák Jiří Janáček.
— Americký
námořník
Drummond byl odsouzen
na doživotí pro špionáž
ve prospěch SSSR.

8.
15.
President bývalého
francouzského Konga Julu resignoval po protivládních
demonstracích.
Prozatímní vládu vede
armáda.
16.8. Bývalý předseda
prozatímní alžírské vlády
Ferhad Abbas se otevře
ně postavil proti minis
terskému předsedovi Ben
Bellovi, žádá udržení zá
padního typu demokracie
v Alžíru, kdežto. Bella je
pro vládu jedné strany.

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala. Bunnerong Hostel, Staff.
MATRA VILLE, NSW
Volejte večer FJ 7372
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— Omilostněný zrádce a
titoista Josef Smrkovský,
někdejší velitel dělnických
milic při puči v roce 1948
a předseda Státního po
zemkového úřadu, odsou
zený do žaláře po pádu
Rudolfa
Slánského, byl
nyní jmenován předsedou
Ústřední komise lidové
kontroly.
— Nový pověřenec spra
vedlnosti dr. P. Colotka,
který vystřídal známého
stalinistu dr. Geša ve
funkci, prohlásil: “Stra
na stojí v naší společnosti
skutečně v čele boje za
překonáni
pozůstatků
všech deformací socialis
tické zákonnosti z období
kultu osobnosti.
Tento
fakt je třeba zdůraznit na
adresu těch jednotlivců,
kteří, ať z neinformova
nosti anebo z jiných pří
čin se obvykle domnívají,
že jsme se v oblasti so
cialistické zákonnosti jak
si nedostatečně, pomalu
vypořádali s následky ob
dobí kultu osobnosti.”
— V Křenově u Žacléře
byl slavnostně zahájen
mezinárodní
studentský
tábor mediků z Hradce
Králové a chemicko-technologické školy z Pardu
bic, kteří uvítali ve svém
středu studenty z Iráku
a afrických států.
— U příležitosti kubán
ského státního svátku se
konaly velké oslavy. Ku
bánský velvyslanec Ibarra
pořádal tiskovou konfe
renci, čs. televize přinesla
zvláštní program o Kubě.
Československou delegaci
na Kubu vedl příznačně
generálporučík V. Prchlík. Blahopřejný telegram
zaslal na Kubu též mi
nistr zahraničních věcí V.
David a Ústřední rada od
borů. Zvláštní poselství
zaslali Castrovi Novotný
se Širokým: “Budeme dá
le prohlubovat bratrské
vztahy a mírovou spolu
práci pro blaho všeho ku
bánského lidu a čs. lidu
a v zájmu vítězství trva
lého míru ve světě.”
— Do Československa při
jela konžská parlamentní,
delegace, vedená poslan
cem Amanim Amicim.
Konžské hosty přivítal
místopředseda Národního
shromáždění dr. V. Ško
da, ministr zahraničí V.

DOMOVA

VE ZKRATCE

David, za Slováky Pavol
Majling. Oficielně přijal
delegaci předseda Národ
ního shromáždění Zdeněk
Fierlinger.
— Další diplomatická ná
vštěva : do ČSSR přijel
generální tajemník mi
nisterstva
zahraničních
věcí Indické republiky R.
K. Néhrů s chotí. Za své
ho pobytu se setkal s čs.
politiky a navštívil Kar
lovy Vary.
— V Praze na presidiu
Čs. akademie věd byla podepsána dohoda o kubánsko-československé vědec
ké činnosti. Za Českoslo
vensko ji podepsal aka
demik I. Málek, za Ku
bu dr. Jiménez.
— Antonín Novotný pro
půjčil ing. dr. Ž. Smutné
mu Řád práce. Ing. dr.
Smutný je význačný před
stavitel čs. magnezitového průmyslu.
— Při úpravách terénu
pro stavbu nového hote
lu v Radomyšli na Stra
konicku bylo objeveno
pohřebiště z XII. a XIII.
století. Hroby s mohutný
mi kamennými příkrovy
obsahovaly bronzové ná
ušnice a další šperky.
— Ministr zahraničí Vác
lav David přijal známého
britského kryptokomunistu poslance dělnické stra
ny Sydneye Silvermana
v delší audienci.
— Antonín Novotný jme
noval novým čs. velvy
slancem v Etiopském cí
sařství (Habeši) dr. Ja
roslava Kvačka. Dosavad
ní vyslanec Václav Havlín byl pověřen jinými
úkoly.
— Podle zprávy sovětské
zpravodajské agentury No
vosti je ministr všeobec
ného strojírenství ČSSR
K. Poláček předsedou ko
mise Rady vzájemné hos
podářské pomoci pro stro
jírenství.
— Velvyslanec Spojené arabské republiky, dnes
fakticky rozdvojené, po
řádal ke státnímu svátku
recepci, které se účastni
la jenom druhá českoslo
venská garnitura : F. Krajčír, V. David a dr. F. Kahuda.
— Koncem července od
cestovala do Moskvy čes
koslovenská vládní dele
gace na porady prvních

tajemníků ústředních vý
borů komunistických a
dělnických stran a před
sedů vlád členských ze
mí paktu Vzájemné hos
podářské pomoci. Česko
slovenskou delegaci vedl
Antonín Novotný, další
mi členy byli : předseda
vlády V. Široký, místo
předseda vlády O. Šimůnek, tajemník ÚV KSČ
V. Koucký, předseda Stát
ní plánovací komise A.
Indra a F. Hamouz.
— Předseda Ústřední ra
dy odborů František Zupka byl na desetidenní
návštěvě v Jugoslávii.
Byl tam pozván předse
dou Ústřední rady odbo
rů Vukmanovičem. Zupku přivítali v Ruzyni ta
jemník ÚRO Václav Pa
sek a tajemník Světové
odborové federace s pří
značným jménem : Edvín
Chleboun.
— Rudé právo vzneslo
protest proti kvalitě obu
vi : “Kontrolou procháze
jí výrobky, které nám
doma, a tím více v za
hraničí, působí nepříjem
nosti a těžko vyčíslitelné
škody. V roce 1962 bylo
např. dodáno vnitřnímu
obchodu přes 56 miliónů
párů obuvi vedených ja
ko výrobky první jakosti. Z toho byly tři mili
óny párů vráceny k přetřídění...”
— Schůze československé
vlády byla opět světobor
ná : projednala hygienic
kou situaci, akční plány
jednotlivých ministerstev,
opatření k podpoře ini
ciativy mládeže v hnutí
“Všudybyl” a ocenila tu
to iniciativní akci mláde
že, zabývala se srovná
ním úrovně produktivity
práce v průmyslu člen
ských států Rady vzájem
né hospodářské pomoci.
— Rudé právo opět refe
rovalo o “provokačním”
“Týdnu porobených náro
dů”. Oznámilo českoslo
venským čtenářům, že by
lo v tom týdnu zahrnuto
do sněmovního zápisu na
30 rezolucí.
— Po zhroucení normál
ního zásobování byly v
Pardubicích a v Litomyš
li zavedeny dvakrát týd
ně “trhy zemědělských
přebytků”.
FEC/Č
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DOBROVOLNÉ BRIGÁDY
V rámci kulturního a sociálního varu uvnitř Československé socialis
tické republiky jsou dnes zveřejňovány otázky, které byly dosud zřejmě
považovány za nedotknutelné tabu. Jednou z posvátných krav českoslo
venského režimu byla instituce dobrovolných pracovních směn. Poprvé
od komunistického puče můžeme číst v československých novinách věci,
které intimně známe, ale které nikdy nebylo dovoleno svěřit papíru - z
pochopitelných důvodů.
Rudé právo z 20. čer námi, když bude něco
vence 1963 přineslo v potřebovat.”
nenápadné formě doce
Část státního
la senzační odhalení :něhospodářství
kteří nebojácní Čecho
Abychom
oponovali
slováci se ptají, jak da
leko sahá "diktát shora”. Rudému právu hned z

Silné otázky
Rudé právo o tom píše:
"Námět k zamyšlení
nad vztahy některých
funkcionářů a vedoucích
k jejich spolupracovní
kům nám dalo několik
dopisů čtenářů, napsa
ných na toto téma:”

Citujeme Rudé právo:
"Z dopisu Rudy Sokolíka, TOS
Varnsdorf:
"V našem podniku bude
brigáda. Manželka se jí
zúčastní ze strachu, aby
neměla nepříjemnosti...”
Karel Opočenský - z
Tesly Liberec odsuzuje
otevřenými slovy "diktát
shora”, jmenovitě ředite
le, který prý řekl při
agitaci na dobrovolnou
nedělní směnu, že účast
na ní bude mít vliv na
rozdělování výhod.

Ženy z účtárny Králo
vopolských strojíren v
Děčíně žádají redakci,
aby se ujala M. Roubíčkové. kterou předseda
stranické organizace sou
druh Holý nutí na ne
dělní směnu.
R. Moc ze závodu Bi
žutérie v Jablonci kriti
zuje vystoupeni předse
dy závodní organizacejenž řekl v jedné dílně:
"My nikdy nebudeme na
směnu nutit, ale kdo se
nedostaví, ať nechodí za

Osud dvou biskupů?
Československá tisková kancelář potvrdila 20.
července zprávy západních agentur o propuště
ní tří čs. katolických biskupů, Josefa Hloucha,
Štěpána Trochty a Karla Otčenáška. Zatímco
dr. Hlouch byl prý propuštěn na svobodu te
prve nedávno, druzí dva prý byli již propuště
ni v roce 1960.
Českobudějovický biskup dr. Hlouch byl spo
luautorem pastýřských listů z roku 1949, kte
rý kritizoval církevní politiku režimu. Dr.
Hlouch byl internován v roce 1950 a od ro
ku 1952 deportován, pravděpodobně do své
rodné vsi. Dr. Trochta, biskup litoměřický, kte
rý byl za války vězněn v koncentračních tábo
rech, byl v roce 1954 obviněn z velezrady a
odsouzen čs. komunistickým režimem na 25 let
vězení. Po věznění v Leopoldově byl prý v
roce 1960 propuštěn a pracoval jako dělník na
stavbě v Praze. Dr. Otčenášek, apoštolský ad-

ministrátor v Hradci Králové, zmizel v roce
1957 a podle pozdějších zpráv byl internován.

Zprávy o propuštění těchto biskupů ovšem
nelze vykládat jako zmírnění režimní politiky
vůči církvi. Žádný z jmenovaných se nemohl
vrátit do svého úřadu. Kromě toho vláda ko
munistického Československa nijak nezměnila
své stanovisko k pražskému arcibiskupovi dr.
Josefu Beranovi, který byl internován v roce
1949, a který byl odsouzen k nucenému poby
tu v klášteře v Nové Říši na Moravě.
Situace je taková : z 13 československých
diecézí je plných deset bez duchovního pastý
ře. Nejméně dva českoslovenští biskupové jsou
dodnes vězněni. Je to biskup spišský Jan Vojtaššák, který byl zatčen v roce 1951 a odsou
zen k 25-letému žaláři, a dr. Zela, biskup olomoucký, který byl odsouzen v roce 1950. FEC

li ještě citelněji. Nebo
jsou ještě naléhavější
případy, kdy je potřeba
rázně zabrat, aby nebyla
poškozena společnost, například v takových chví
lích, kdy hrozí zkáza úpočátku : trestanecká prá rodě,
při
povodních
ce v neděli není a nikdy apod.”
nebyla záležitostí malých O národních směnách
tzv. "odborářských” vy
A pak otiskuje Rudé
děračů, ale součástí ce
právo jeden z odstavců,
lostátní politiky.
Vinit z vymáhání "do který by měl opravdu být
brovolných”
nedělních vyryt do žuly jako při
pracovních směn funk klad mravní zbabělosti
cionáře v závodech, je nebo jako materialistic
při nejlepším jenom po kého hlupství:
"Národní směny jsou
krytectví. "Budovatelské”
a "vlastenecké” směny - pochopitelně - organi
byly doposavad regulér zovány na základě do
ním rysem čs. národního brovolnosti, ne diktátu
či nucení, a pracující na
hospodářství.
Nadepsat článek, kte ně přicházejí, protože vě
rý útočí na podstatu o- dí, že přinesou užitek ne
tročiny v komunistickém někomu cizímu, ale ce
systému, jako polemiku lému kolektivu, a sou
proti několika zpronevě časně každému z nich ořilým odborářům, je ma sobně.
Jmenujeme třeba ha
névr kvalifikovaně pito
víře, kteří věnovali už
mý.
Diktát v rukavičkách? hodně svého volného ča
su, aby zlikvidovali zim
Ale tak to je - Rudé ní manko a dodali víc
právo najednou uveřejní uhlí . . . Ani družstevníci
několik dopisů, které se nebudou dělat jen osm
mírně poptávají po stup hodin denně. Bohatá úni socialistické justice, roda vyžaduje nelitovat
která nutí občany praco sil, využít každé chvíle
vat zdarma bez nároku příznivého počasí a sklí
na jakýkoli plat, a vyda zet beze ztrát. Družstev
vatelstvo Rudého práva níkům v tomto úsilí po
zřejmě doufá, že zodpo mohou i tisíce brigádní
věděním. několika otázek ků z vesnic . . .”
umlčí statisíce "dobrovol
Bohatá sklizeň?
ných” pracovníků, vy
Bude rozhodně zají
stavených témuž vyděračství o každém víken mavé sledovat výsledky
letošní "bohaté” sklizně,
du.
které
zřejmě počasí přá
Rudé právo však se
lo,
s
pozdější nevyhnu
vyhýbá denní praxi, a
uchyluje se k pochybné telnou lamentaci stranic
pevnosti československé kých orgánů. Jinak by
chom si měli zapamato
ústavy:
"Odvolejme se k naší vat, že havíři "věnovali
ústavě. Ta zaručuje kaž hodně volného času
dému občanu právo na dobrovolné práci pro
odpočinek, a toto právo všeobecné blaho”, a srov
nali toto prohlášení se
je také respektováno.
Mohou však nastat ta zprávami o hornickém
ké mimořádné situace, divokém západu v ojako je třeba letos (a stravskokarvínském reví
kterýkoli jiný rok, mohlo ru.
(Pokračování na str. 7)
by Rudé právo dodat
pr.).
Dlouhá a tuhá zima
nadělala mnoho škod v
národním hospodářství.
Proto v zájmu nás všech
byly organizovány do
brovolné národní směny,
Tyto směny významně
přispívají k snížení ztrát,
jež bychom jinak pozna-

Desinfekce balíčků

PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St..

SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i balíček sami odešleme.
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Otevřený dopis Pekingu
SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

ČESKOSLOVENSKÝ

KALEIDOSKOP
V OBLASTI ZÁKONNOSTI
Strana a pod její vedením i naše soudy už ně
kolik roků, ale zejména v poslední době, řešením
případů hrubého porušování socialistické zákonnosti
i otevřené zvůle, dělá všecko, aby se následky
těchto škod, ovšem pokud je to možné, překona
ly a odstranily ... Výrazně se prohloubilo i ve
dení všech justičních složek stranou. Především se
překonávají pozůstatky mechanického a jednoznač
ného nesprávného zasahování jednotlivců do přímé
rozhodovací činnosti soudů, zjev dost příznačný
pro podmínky působení kultu osobnosti ... Touto
cestou se významně prohlubuje pracovní a rozho
dovací samostatnost zejména našich soudců, která
je základním předpokladem jejich soudcovské ne
závislosti... Strana stojí skutečně v čele naší spo
lečnosti v boji za překonání pozůstatků všech de
formací socialistické zákonnosti z období kultu osobnosti. Tento fakt je třeba zdůraznit na adre
su těch jednotlivců, kteří, ať už z neinformova
nosti anebo z jiných příčin, se obvykle domnívají,
že jsme se v oblasti socialistické zákonnosti jaksi
nedostatečně, pomalu vypořádali s následky ob
dobí kultu osobnosti...
Doc. dr. P. Colotka, povereník SNR pro spravedl
nost v Pravdě, Bratislava, 24. 7. 1963.

STO LETNÍCH KILOMETRU
Mnohé skútry a motocykly jsou takové kvali
ty, že provozovny, které dělají garanční opravy,
nestačí napravit to, co zavinili v továrně. Tak např.
v Mototechně v Jeseniově ulici na Žižkově čeká
na novopečeného majitele vadného skútru další
nemilé překvapení. “Opravy na garancii přijímáme
až v srpnu”, zní nepříjemná odpověď. Nezmírní
ji ani nářek zaměstnanců opravny na špatnou čin
nost subdodavatelů. Pokazí-li se např. akumulátor,
Mototechna ho do opravy nepřijímá. Ani Akumu
látorka v Mladé Boleslavi nemá v Praze žádnou
sběrnu.
S bateriemi si musí majitel - nechce-li
dlouho čekat - zajet až do Boleslavi. Po špatných
zkušenostech s motocykly a skútry a s garanciemi
na jejich kvalitu se zdá, že se z nových majitelů
opět stanou chodci. Proti chůzi většina z nich nic
nemá. Dokonce si mnozí turistiku oblíbili. Avšak
o nový turisticko - motoristický odznak “Sto let
ních kilometrů” - nikoliv na motocyklu, ale vedle
něho nemá nikdo zájem.
Rudé právo, Praha, 25. 7.1963.
V

ČS.

SAMOOBSLUZE

V těchto dnech - podle informací ministerstva
vnitřního obchodu - slouží občanům již 10.000 sa
moobsluh ve městě i na venkově ... Za minulý
měsíc dosáhly tyto prodejny o polovinu vyšší pro
duktivitu práce než tradiční obchody. Představuje
to úsporu 6.500 pracovníků ... Nejvýhodnější jsou
samoobsluhy typu C. Kupující v nich najde velký
výběr potravinářského zboží, mléčných výrobků i
maso, ovoce a zeleninu ... Podobná střediska jsou
převážně v nových sídlištích. Také letos vybudu
jeme asi sto dalších prodejen tohoto druhu. Hospo
dyňky si tento způsob nákupu pochvalují, jak ukázalo šetření asi u 2.200 rodin. Převážná většina
dotázaných nechodí dále za nákupem než 300 až
500 metrů. Jen 15% kupujících překonává větší
vzdálenost ... Větší stížnosti byly na čekání před
pokladnami. V průměru kupující tráví více než pě
tinu času - potřebného k nákupu - u pokladny ...
Rudé právo, Praha, 23.7. 1963
Z MOSKEVSKÉHO FESTIVALU
Po celou dobu festivalu filmů v Moskvě jsme se
dívali s optimismem k závěrečnému dni. Náš film
režisérů J. Kádára a E. Klose “Smrt si říká Engelchen” patřil totiž podle našeho soudu od počátku
k favoritům soutěže. Vyhlášení cen 21. července
tento názor potvrdilo. Čs. kinematografie dobyla v
Moskvě další ze série letošních mezinárodních úspěchů .... První cenu získal po zásluze italský
film režiséra Felliniho Osm a půl. Je to film slo
žitý a v mnoha místech sporný. Ale nesporný ve
své mimořádné umělecké hodnotě. Dále udělila po
rota tři zlaté ceny. První v pořadí patřila čs. filmu
“Smrt si říká Engelchen”...
....................................

a moskevská odpověď

BEZ GENERÁLNÍ LINIE
Moskevští a pekinští komunisté začali právě další kolo svých soudružských debat. Předmětem
je tentokráte nedávno podepsaná dohoda o zákazu pokusných nukleárních výbuchů.
Peking tvrdí, že je to podfuk, Moskva říká, že podfukáři žijí v Pekingu. Peking říká, že mos-kevská dohoda podlamuje revoluční zápas proletářů, Moskva (ústy maršála Malinovského), že se
čínská linie rovná "spolupráci s těmi, kteří chtějí thermonukleární světovou válku”. To všechno
však je jenom poslední výbuch starého "ideologického” sporu, v němž (člověk podezírá) ideologie nehraje hlavní roli.
V posledních týdnech a měsících byly na obou stranách vypáleny výstřely daleko významnější. Nejdůležitější z nich byl tzv. otevřený dopis čínských komunistů, který Moskva odmítala po
nějaký čas vůbec uveřejnit.
Propagační
časopis
čínských komunistů "Pe
king Review” otiskl 26.
července obojí, čínský otevřený dopis i moskev
skou odpověď.

Proletářské revoluce
Vzhledem k rozsahu
těchto "literárních děl”
nelze otisknout víc, než
jenom zlomky dvojího
komunistického
kréda,
které pro změnu postrá
dá společnou "generál
ní linii”.
Číňané obviňují mos
kevské soudruhy z mno
ha věcí, mezi jiným ta
ké z toho, že opouštějí
myšlenku proletářské re
voluce. Tvrdí, že je tře
ba rozhodně zamítnout
názor, "že rozpory mezi
proletariátem a buržoa
zií mohou být všude od
straněny bez proletářské
revoluce”.
Podle Pekingu je pak
třeba stejně horlivé od
soudit názor, "že se roz
pory mezi dvěma světo
vými systémy, socialis
mem a kapitalismem, au
tomaticky ztratí hospo
dářským soutěžením”.
Kdokoliv věří takovým
báchorkám, pokračuje otevřený dopis Pekingu,
"hájí ve skutečnosti záj
my monopolistického ka
pitálu,
zrazuje
zájmy
proletariátu a degeneru
je v sociální demokraty”.

Buržoazní nacionalisté
"Proletářská strana”,
říká Peking, "nesmí ni
kdy založit své myšlení,
svou revoluční politiku
a celou svou činnost na
dohadu, že imperialisté
a reakcionáři přijmou
mírový přechod . . .”
"Opustit revoluci pod
záminkou, že je třeba

předejít obětem, je ve
skutečnosti
požadavek,
aby lidé zůstali otroky,
vydrželi nekonečné bo
lesti a přinášeli nekoneč
né oběti.”
"Základní znalost
marx - leninismu nám ří
ká, že jsou porodní bolesti revoluce daleko mé
ně bolestivé, než trvalé
bolesti starého řádu.”
V tyto zásady tedy
musí podle Pekingu vě
řit každý správný komu
nista.
Jinak to s ním
skončí špatně, jak nazna
čují další slova :
"Jestliže vedoucí sku
pina kterékoliv strany
přijme nerevoluční linii
a změní se v reformní
stranu, pak bude, nahra
zena marx - leninisty uv
nitř i v vně strany, kteří
povedou lid k revoluci...
Komunisté, kteří se dají
cestou oportunismu, zde
generují v buržoazní nacionalisty a stanou se
přívěskem imperialistů a

Válka a mír
Není mír jako mír a
válka jako válka. Někte
rá válka je nutná, pro
tože spravedlivá, a někte
rý mír není k ničemu,
protože je nespravedli
vý. Peking o tom říká :
"Jsou různé druhy mí
ru a různé druhy války.
Marx - leninisté musí vě
dět, o jaký druh míru a
o jaký druh války jde.
Hodit spravedlivé a ne
spravedlivé války na jed
nu hromadu a být proti
všem, je buržoazní paci
fismus, ne marx - leni
nismus.”
"Jistí lidé”, tvrdí ten
dopis, "říkají, že jsou re
voluce docela možné bez
války. O jakém druhu
války to mluví - o válce
za národní osvobození,
o revoluční občanské vál
ce, nebo o válce světo
vé?”
Titíž lidé prý "přehá
nějí význam mírového

soutěžení mezi socialistickými a imperialistický
mi zeměmi a pokoušejí
se nahradit mírovým sou
těžením revoluční zápasy
utlačených lidí a náro
dů.”
Otevřený dopis pekinských komunistů se rov
ná obvinění ze zrady
marx - leninských prin
cipů. Viděno z komunis
tických pozic je to obvi
nění oprávněné.

Ochránci míru
Moskevští
"ochránci
míru” se proti marx - le
ninské korektnosti Pekin
gu brání praktickými dů
vody, založenými hlavné
na ničivosti nukleárních
zbraní.
Mimo jiné říkají :
"Nukleární zbraně
změnily staré názory na
válku . . . Rádi
bychom
se zeptali našich čínských
soudruhů, kteří chtějí
stavět šťastnou budouc
nost na troskách světa,
(Pokračování na str. 6.)

Návštěva amerického architekta v ČSSR a jiné

Čs. architekti a nehoda
Po čs. spisovatelích a novinářích dožadují se také čs. architekti určitých
změn, neboť až na malé výjimky jsou dosud nuceni stavět jednotkové
obytné domy s legračními balkóny, které se sobě podobají jako vejce vejci, a které byly typickou socialistickou architekturou, diktovanou samotným Stalinem. Ve zřejmé snaze o zlepšení čs. architektury zaslal Svaz ar-chitektů ČSSR pozvánku slavnému americkému architektovi českého původu Richardu Neutrovi, který pozvání přijal a v červenci t. r. předná
šel v přeplněném sále Svazu čs. architektů.
Ti mu uspořádali ovace
a naslouchali velmi po
zorně jeho přednášce o
moderní architektuře. Ri
chard Neutra, který byl
kdysi
žákem
slavného
Wrighta, se také odebral
k návštěvě Bzence na Slo
vácku, odkud pochází je
ho matka.
Tam jej s nadšením a
okázalostí přivítali jako

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A !

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí

reakční buržoazie.”

Telefon 63 - 2231

DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

svého rodáka. Literární
noviny pak u příležitosti
jeho návštěvy přinesly
reprodukci jeho stavby do
mova pro dělníky v Los
Angeles, jejíž supermodernbst dá jistě mnohé
mu čtenáři podnět k pře
mýšlení.
Jak to totiž dnes vypa
dá u nás s kvalitou vý
stavby obytných domů,
je všeobecně známo. Do
vídáme se to zejména z
dopisů čtenářů, které otiskují denní listy.
Nájemníci si stěžují na
padající omítku, popras
kané schody, a nejednou
se v novostavbě stalo, že
se propadl celý strop.
Jaroslav Dietl dokonce
napsal divadelní hru, kte
rá měla premiéru koncem
července v Divadle čs. ar
mády a která je příběhem
o spadlé hale.
Dietova hra “Nehoda”
je však něco více než ko
medie o tom, jak nedba

lostí pracovníků a pláno
vačů hala spadla. Je to
stejně jako Karvašova
“Jizva” obžaloba celého
stalinského systému!
Zvláště proto, že Dietlova “ministerská kome
die” se odehrává v sou
časné době. Hrdina hry,
ministerský
úředníček
Honza, který je posedlý
náhlým návalem odvahy,
říká svému šéfovi na. mi
nisterstvu : “My jsme po
řád jednotní! Když na
stoupil dřívější ministr,
tak jsme byli jednotně
pro něho, když ho zavřeli,
tak jsme byli jednotně
proti němu, a když ho
pustili, tak jsme ho jed
notně litovali... ”
Dietlova komedie je vý
křikem proti zbabělému
opatrnictví. Doufejme, že
mnozí diváci si z ní mno
hé vezmou k srdci. To
platí i o čs. architektech,
kteří by měli udělat krok
vpřed.
M. Zvára,USA.

HLASDOMOVA

19.8.1963
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Jan Werich a Jiří Trnka národními umělci

Poctěni pomalu ale jistě
Jan Werich a Jiří Trnka jsou bojovníci za pokrok v mezích zákona.
Zákona daného. Zatímco Jiří Trnka převzal úlohu fascinujícího pohádkáře v zemi, zachvácené duchovní a barevnou nudou, Jan Werich hrál
roli soudruha Palečka, někdy vítaného a jindy nevítaného. Jak Trnka tak
Werich určitě přispěli k uvolnění kulturně politické situace v letech pa
desátých - v letech plných kulturní zrady a kulturní sebeobrany. Oba
dostávají titul národního umělce opožděně. V tomto ohledu si může stě
žovat hlavně Jan Werich. Kdyby byla Československá republika před dru
hou světovou válkou udělovala takové byzantinské tituly, Jan Werich by
byl stál velmi brzo na podstavci poctěných spolu s Jiřím Voskovcem, Ja
roslavem Ježkem a Janem Honzlem.
Tehdy si vysloužil Jan
Werich titul národního
umělce v plné míře - a
s ním jeho kamarádi z
Osvobozeného divadla.
Stále si ovšem uvědo
mujeme, že jak Jiří Trn
ka tak Jan Werich jsou
umělci mezinárodní tří
dy sami o sobě.
Jiří Trnka je autorem
početných ilustrací v kni
hách, z nichž jsme čer
pali velké potěšení, a z
nichž ještě větší potěše
ní budou čerpat děti na
šich dětí. Tak jsou Trn
kovy ilustrace kouzelně
trvalé.
Na druhé straně nikdo
nemůže popsat hereckou
schopnost Jana Wericha,
kdo ho neviděl na scé
ně. I v takové z "osvo
bozeneckých” her, v ka
pitalistické frašce přive
zené
do
poválečného
Československa za živobytními účely (Přišel na
večeři, Divotvorný hr-

nec), Jan Werich byl
herec tělem a duší, he
rec nejlidovější, herec,
který se dával celým
srdcem každému návštěv
níku, ať už z první řady
nebo na študáckém bi
dýlku.
Jan Werich měl svoji
soukromou křížovou ces
tu. Měl ji i Jiří Trnka,
ačkoli třeba nebyla tak
veřejná a tak bolestná.
Jan Werich byl po ko
munistickém puči pone
chán větrům, opuštěn Ji
řím Voskovcem, který
zvolil jednoznačnější ces
tu jak v umění, tak v
občanském životě.
Jan Werich se, krátce
řečeno,
stal
lidovým
Vlastou Burianem let
padesátých. Stal se hrdi
nou lidových vtipů. To
je jistě pocta, pokud ne
zapomeneme, že za vál
ky se připisovaly podob
né ctnosti panu Buriano
vi, který neslynul v sou-

VELKÉ MĚŘENO MALÝM
(A

PR Á VĚ

NAOPAK)

Je to pravda odvěká, že velké věci se nejlépe
měří věcmi malými, a že naopak maličkosti přispí
vají k hlubokému poznání věcí velkých. Napadlo
nás, že by bylo dobře změřit na nejnižší literár
ní formě, epigramu, aforismu, jak se vlastně liší
východní strana Železné opony od západní. Za
jisté se liší. Někdy stylem, někdy zaměřením, a
jindy opět způsobem říznutí, švihu a vidění. Ale
to není tak podstatné. Zjistili jsme, že srdce a
jazyky posměváčků a horlitelů jsou stejně na
broušeny na obou stranách. Vybrali jsme tento
krát ukázky epigramu a aforismu jak z pramenů,
zveřejněných za Železnou oponou, tak ze svobod
ného světa. Čtěte, luštěte a třiďte, dokážete-li.
Myslíme, že přijdete k názoru, že je jenom je
den výsměch, jedna pravda a jedna vůle odstra
nit svinstvo z našeho života.
— Jsi-li potentátem, nemysli, že nemůžeš být impotentem.
— Erudice : prach sklepnutý ze starých knih do prázd
né hlavy.
— Já mám na všechno pevné názory, a jsem je ochoten měnit tak pevně jako kterýkoliv politik.
— Všechny politické strany umírají překrvením lží.
— Zakázané ovoce nejez umělým chrupem.
— Neudivuje mě to, že astronomové objevili (ostat
ně zbytečně) různé planety, nýbrž to, že se dově
děli jejich jména.
Všichni lidé se rodí svobodní a nerovní.
— I štěnice si myslí, že kuchyň byla stvořena vý
hradně pro štěnice.
— No, to není nic divného, že se starému S. poda
řil článek. V ruinách se často objevuje duch.
— Z kázání pro černochy:Saze jsi a v saze se obrátíš.

kromém životě ničím, co
by bylo možno obdivo
vat.
Jiří Trnka byl odjak
živa pro komunistickou
estetiku příliš napřed.
Kreslil
syté
obrázky,
zkoušel možnosti loutko
vého filmu, vyzkoušel je
a udělal něco, co nikdo
před ním. Přiblížil lout
kový film životu tak, ja
ko nikdo dříve.
S patnáctiletým opož
děním byli dnes Jan We
rich a Jiří Trnka pový
šeni do stavu národních
umělců. Myslíme si, že
si ani jeden ani druhý
nezaslouží být zapsáni v
takové kategorii, která
má v klubovním záznamů
i jména fantasticky vy
školených nedouků.
Československý zpra
vodaj z 5. 8. 1963 píše
o tom v podstatě toto:
"Jak Jiří Trnka, tak
zejména Jan Werich pro
šli v dobách stalinismu

trpkými obdobími, kdy
je režim všemožně pro
následoval a všemožně
jim stěžoval jejich práci.
Jan Werich, třebaže je
dnes nesporně nejvýznačnějším československým
a divadelním a filmovým
hercem, po dlouhou do
bu vůbec nevystupoval
na jevišti a teprve nedáv
no mu bylo dovoleno cpět filmovat.
Werich, který byl ne
dávno v USA a v Kana
dě, hrál hlavní roli ve
filmu "Až přijde ko
cour”, vyznamenaném ce
nou
na
festivalu
v
Cannes.
Také jeho televizní fil
my
obdržely
několik
hlavních cen na různých
evropských festivalech.”
Jak Trnkovi tak We
richovi přirozeně přeje
me jejich opožděné po
výšení do stavu šlechtic
kého. Ale je to právě
taková příležitost, jako
když se přeje Clementu
Attleemu k povýšení do
šlechtického stavu, směs
nostalgie a obveselení.
Doufáme
jenom, že
povýšením do národněuměleckého stavu nekon
čí umělecká kariéra na
šich šlechticů kumštu.
Ostatně jejich jmenová(Pokračování na str. 6.)

— Byl to skvělý politik, který se snažil zachránit obě
své tváře.
— Ale vždyť přece i nejodpornější politikové skrý
vají v sobě taková překrásná střeva!
— Učený hlupák je hloupější než hlupák neučený.
— Mozek : přístroj, s jehož pomocí si myslíme, že
myslíme.
— Netrpělivost : čekání ve velkém spěchu.
— Náboženská mánie : slepice, snášející velikonoční
kraslice.
— Člověk, který se obohatil během jednoho roku,
měl být pověšen před dvanácti měsíci.
— Politikové jsou právě tak svobodní jako trestanci.
— Přešli jsme z období kultu osobnosti do období
kultu bez osobností.
— Dejte mi špinavé prádlo a já vám z toho zkom
ponuji slavnostní pochod.
— Pesimista : optimista s životní praxí.
-— Odborník : specialista, který ví všechno o něčem
a neví nic o čemkoli jiném.
— Politika je jediné řemeslo, kterému se nikdo ne
musí učit.
— Věrnost : silné svrbění, při němž se nesmíš po
škrabat.
— Svět patří nadšencům, kteří si dovedou zachovat
chladnou krev.
— Kdybychom seškrabali máslo, které je na hlavách
našich hlaváčů, bylo by veta po zásobovací krizi.
— Bible : handbůh.
— Mám přijímat náboženství od lidí, kteří nepracu
jí jinak než hubou?
— Láska : jediná fyziologická funkce, která udělala
ve světě kariéru.
— Politická vyspělost : nevyslovená část zrádných
myšlenek.
— K socialismu se běží v sedmimílových botách je
nom v prvních dnech revoluce. Pak je třeba dobý
vat centimetr po centimetru.
— Rub materialismu : “Pohleď, Evičko, letí čáp!” —
“To není pravda, čápi nejsou!”
— Křesťanská pokora je heslem církve, ale prakti
kují ji jenom nižší třídy.
— Známe dvojí mravnost : tu, kterou hlásáme,, ale
nepraktikujeme, a tu, kterou praktikujeme, ale ne
hlásáme.

Pro život
nikde nekončící
Pavel Javor
I bylo ticho hrobové,
drtivé ticho k uzalknutí.
Ztratili jsme tě, domove,
ale to ticho hrobové
jen více milovat nás nutí.
Ze všech těch stesků zbyla nám
jen tichá vůně po heřmánku,
jen oblak, snění, modrý dým
nad břehem řeky zeleným,
co kdysi kolébala k spánku.
Ztracený, učil jsi nás znát,
obhlížet život z jiných břehů.
Dnes nenalezneš v srdci něhu,
jen tvrdost, tvrdost ocele,
jíž si má píseň ustele.
Chci poděkovat za palmy,
za vlny vzdutých oceánů.
Nic z toho život nedal mi,
a přece svůj dík zápalný
zažehuji dnes pozdě k ránu.
Ztracený, učil jsi, jak z trav
vykřesat tvrdou skývu chleba.
Krev vytryskne a krev se vstřebá,
jako déšť pod útokem šťav.

Jsme ještě všichni plni zim
a zeleného zimostrázu.
K životu přisát kořeny,
je člověk k písni stvořený
a píseň zní i v krutém mrazu.

Domov, jejž život učí znát,
ten domov nikdo nevezme ti.
Rozkvetlou loukou běží děti,
připnou ti kytku na kabát.
Dřív než tvůj sen dozraje činem,
život už roste v srdci jiném.
Ten domov nikdo nevezme ti,
ten, který osud učí znát.
Rozkvetlou loukou běží děti,
není třeba se o ně bát :
všude, kde rostou lidé rovní
do přímých blesků, do povodní,
se naše děti chtějí rvát.
Jdem s nimi cestou nekonečnou,
v údělu jednom úhrnném,
kam všechno míří stejnou sečnou,
kde malé své dny rozhrnem,
pro život velký, nekonečný,
pro jasný, věčně znící tón
těch, z jejichž srdcí roste růže
a z jejichž srdcí roste strom,
těch, kdož se dosud nezrodili
a pro které jsme poslední.
Pro život nikde nekončící
má píseň v ranním šeru zní.

— To, čemu se u mocných tohoto světa říká silná
vůle, nazýváme u oslů umíněností.
— Čím větší teoretik, tím je pro něho těžší zodpo
vědět obyčejné otázky.
— Egoista : ten, co dbá více na sebe než na mne.
— Nudnik : nudný chlap, který má slovo, když já
chci mluvit.
— Když obracíme židy na křesťanskou víru, zvyšu
jeme tím cenu vepřového.
— Individualista je ten, kdo pokládá tvář za límec
nosu.
— Peníze jsou naším bohem a Rotschild je náš pro
rok.
— Prohlášení nezávislosti ještě nikoho neučinila ne
závislým.
— Každé filosofii jenom prospěje, když je alespoň
částečně správná.
— Pokrokovost začíná tam, kde přestanete počítat
kroky, ať už dopředu nebo nazpátek.
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Deník Niny Kostěrinové

19.8.1963

Bez generální linie

(Pokračování se str. 4 )
lý marx - leninismus PeDeník Niny Kostěrinové byl uveřejněn v Sovětském svazu loni. Zkrácený deník, který se objevu jestli se o tom poradili kingu, a jak v ní vypadá
je dnes v HD, je přetištěn z československého literárního měsíčníku Plamen. Je příznačné pro dnešní s pracující třídou zemí, rozředěný marx - leninisrozpoložení mysli československých intelektuálů, že (pokud je možno zjistit), je to první překlad de ovládaných imperialisty, mus Moskvy.
Ukazují
níku sovětské komsomolky, uveřejněný v satelitních zemích. Redakce Plamene odůvodnila jeho otištění . . . Atomová bomba ne- propast, která dělí obě
takto : “Jsou období, ve kterých neobyčejně vzrůstá význam publikací lidských dokumentů, deníků a
zpovědí. V takovém období se nacházíme právě dnes. Objevuje se množství vzpomínkových prací, a dělá rozdílu mezi impe- metropole komunistickékupodivu nejen té generace, která stojí již na sklonku života... Paměti píší i lidé, kteří jsou upro rialisty a pracujícím li- ho světa a vzdálenost,
střed práce nebo dokonce nejsou příliš vzdáleni od počátku své spisovatelské cesty. Co je k tomu nu dem ... Za každého mo- kterou urazil vývojově
tí? Především pocit velkých změn, velikého názorového zrání po dvacátém sjezdu... Do této situace nopolistu by byl zničen moskevský komunismus
přichází deník Niny Kostěrinové, komsomolky z rodiny postižené procesy ve 30. letech — Z dení
milión dělníků ... Jestli- od počátečního bodu, na
ku Niny Kostěrinové překládáme českému čtenáři pouze úryvky, na všechno, čím žila..
K tomu bychom měli připojit jenom krátký dodatek. Memoáry přirozeně vznikají nejvíce v době, že jsou oba, vykořisťova- němž ustrnul Peking. Ubohaté na tragedie osobní a všelidské. Dvacátý sjezd Komunistické strany Sovětského svazu byl, po tel i vykořisťovaný, po- kazují, jak hluboce se
dle našeho názoru, nikoli objevitelem tragedií, ale kloakou, jíž překypěla hrůza zvaná sovětský život hrbeni pod troskami sta- mýlí zastánci "moskevské
Deník Niny Kostěrinové se velmi podobá jinému slavnému deníku : deníku Anny Frankové. V obo rého světa, kdo potom nehybnosti”.
jím případě jde o dokument, který vydává svědectví o lidském utrpení, o křižování lidské bytosti,
Ukazují však také, jak
a dokazuje, že nezáleží na tom, jak a kde je duše křižována. Z deníku komsomolky Niny Kosterinové: bude stavět šťastnou budoucnost? ’
úplně se mýlí zastánci
Rok
1937
dově zdvořilí!
Úplně jsem ztratila řeč a nebyla
Oba dopisy, jichž jsme "krotké Moskvy”. Spor
25. března.
schopna pohybu. U nás v místnosti měli domácí
Stalo se něco hrozného a nepochopitelného : byl skříň s prádlem. Prohledali ji, chtěli prohlížet i na se sotva dotkli, by měly v komunistickém táboře
zatčen otcův bratr strýc Míša, jeho žena teta Aňa, še věci, ale hospodář řekl, že jsme u nich na let být povinnou četbou kaž- není o to, jestli má nebo
a naši sestřenici Irmu poslali do dětského domova. ním bytě. Byl bledý jako plátno a tak rozčilený, dého západního občana, nemá být zničena západní
Prý strýc Míša byl zapleten do nějaké kontrarevo- že když ukázali na mě a zeptali se : “To je vaše
Ukazují, jak vypadá v demokracie, ale o to, jak
luční organizace. Co se. to stalo? Strýc Míša, člen dcera?”' odpověděl —“Ano.” Pak všichni odešli za
—kw —
strany od prvních dnů revoluce, je najednou ne se do druhé místnosti a o něčem dlouho mluvili. soudobé praxi zkostnatě- ji zničit.
přítelem lidu?
Potom jsme slyšeli, jak hospodář řekl hlučné a kře
čovitě, jako by zadržoval slzy : “Nu, sbohem ...” Tu
27. března.
POCTĚNI POMALU
Nechápu, co je s matkou. Křičí, hubuje. Vydrhla všichni zaplakali a nejvíc Marusja. Vrhla se s nář
(Pokračování
se str. 5) lidí, kteří jsou napůl
jsem dnes podlahu, došla pro chleba, do nemocni kem k otci : “Taťko, taťko, kam tě vedou?” Hos
ce, všechno nádobí jsem umyla, celý den jsem hlí podář to nevydržel a zaplakal. Držela se jej s ta ni má i pikantní politic hochštapleři a napůl re
dala Věrušku. Potom jsem sáhla Lelje do hraček, kovým zoufalstvím, že i mně vyhrkly slzy. Koneč kou příchuť.
Přišlo v akcionáři nejhrubšího zr
ona začala kvičet (má vždycky slzy na krajíčku), ně od sebe dceru násilím odtrhl a rychle vyšel době. kdy stalinisté v u- na. Debureau a Delamaminka hned přirozeně přiletěla jako tajfun na a za ním v patách ti vážní a studení lidé. Odešli.
její ochranu a já slízla pohlavek. A ještě co kři Všichni, mezi nimi i my, hosté, plakali. Šla jsem mění jsou v defensivě, a croix, kteří mají v bla
čela — že jsem zlá, že ze mě bude stará panna a k domácím do světnice a začala utěšovat Marusju. i kdy se poprvé po mno- hobytu řády císařství.
tak dále. Dobrá, ať si povídá. Vždycky se staví na Trochu se uklidnila, ale najednou vyskočila a řekla: ba letech otvírají dveře
Je ovšem možné, že
“Půjdu za otcem!” a rychle vyběhla. Po obědě se kulturních žalářů v Čes- doba bouřliváků a revo
Lelčinu stranu.
vrátila s matkou. Ta se hned na prahu dala do plá
29. března.
koslovensku.
lucionářů je mrtva. V
Den mých narozenin minul, aniž si toho někdo če. Babička ji začala utěšovat a ona nám řekla, že
I
kapka
smutku
se
tom případě by byli jak
hospodáře
odvedli
do
vězení
pro
podezření
z
trocvšiml. Jedině Toňa mi věnovala červenou taštičku.
Ostatní, i matka, na mne zapomněli. Další strašná kismu. Dlouho jsem nad tím případem přemýšle- vkrádá pří této příleži- Werich tak Trnka zazna
a nepochopitelná věc : byl zatčen Stellin otec. Byl la. Vzpomněla jsem si, jak zatkli Irmina a Stellina testi. Vidíme Trnku a menáni v kulturní histo
předsedou hlavního výboru na lidovém komisariátě otce. Něco se děje. Dlouho jsem přemítala, než jsem Wericha, avantgardísty rii jako první hodnotní
došla k závěru : jestliže i můj otec bude trockista
těžkého průmyslu. Prý byl škůdcem. ..
a nepřítel vlasti, nebudu s ním mít slitování! Na a bijce konvencí, bojov- představitelé kumštu,
17. dubna.
psala jsem to, ale (přiznám se) mám pochybnosti... niky za lepší příští, jak který kvete v porobě.
Včera od osmi hodin večer do noci byla komso( Pokračování příště) přijímají pocty z rukou
— jun —
molská schůze. Na pořadu byla kritika a sebekri
tika. Ředitel krátce referoval o Stalinově referátu.
Potom se začlo s kritikou. Nejvíc ze všech dostal
PO JIŠT Ě NÍ
ředitel. A taky měl za co. Je to bačkora a ne ře
domů, bytů, podniků,
PAISLEY HOME FURNISHERS PTY. LTD.
ditel. Já taky vystoupila a pustila se do něho. Všech
Work. Compensation,
no, co se ve mně nastřádalo a nač jsem měla zlost,
110 MILLERS RD., NORTH ALTONA, VIC.
aut, povinné ručeni
jsem mu řekla : proč je u nás špatná disciplina, za
ŽIVOTNÍ,
kde krajané dostávají zvláštní slevu na jakýkoli
co může vedoucí a za co on osobně ... Mělo to úúrazové a nemocenské
nábytek, koberce, žaluzie, TV — radia, elektrické
roveň. Došla řada i na mně. Řekli mi, že jsem se
odborně provede
potřeby a vše ostatní pro dům
přestala učit, že nechodím do politického kroužku
R. C. KUGLER
a tak dále. Měli pravdu. V poslední době opravdu
oznamují otevření nové prodejny :
(Melb.) XL 2421
nic nedělám ... Nejdou mi z hlavy mé dvě sestře
nice, které osiřely. Stella, ta žije ještě u matky, ale
chudáka Irmu strčili do dětského domova.
22. srpna.
VELKOOBCHODNÍ DODAVATELÉ A VÝROBCI
Našim domácím se stalo hrozné neštěstí. Dnes ko
199 HODDLE ST- COLLINGWOOD, VIC. - Telefon : 41 - 1377
lem dvanácté přišel nečekaně domů hospodář. Je
ho dcera Marusja si myslela, že onemocněl, jak byl
Pračky — kamna — ledničky a stavební potřeby
bledý a rozechvělý. Za ním ale vstoupili ještě dva
dodáváme za velkoobchodní ceny
lidé a začali dělat prohlídku. Prohledali to u do
mácích a potom přišli k nám. Ti lidé byli tak jeDE L C O dodává v ma
lém - i ve velkém pro
hotely, motely, kluby, ne-mocnice apod.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Torontský symfonický
orchestr, řízený Waltrem
Susskindem, měl koncert
na torontském výstavišti
před 10.000 posluchači.
Hlavním dílem koncertu
byla Dvořákova Novosvětská. Sólistou koncer
tu byl Jan Rubeš, který
zpíval směs národních pís
ní různých národů a arie
z Mozartových oper.
Bývalý generální ředi
tel Baťových závodů ve
Zlíně Dominik Čipera se
dožil v Kanadě sedmdesátky.
— Prof. J. B. Rudnyckyj,
Ukrajinec, který vyučoval
na Karlově universitě v
Praze, byl jmenován čle
nem Kanadské královské
komise pro národnostní
otázky.
— Dr. Oldřich Šebek, vy
nálezce léku “Medrol”,
přednášel na schůzi Ame-

rícké společnosti pro mi
krobiologii.
— 15letá Jana Slípková
získala v Kanadě řadu cen
v uměleckých soutěžích
pro mládež. Získala též
první cenu za přednášku
“'Původní krásné umění v
Kanadě”.
— E. Plechová z Clevelandu byla jmenována redaktorkou hlídky “Hovo
ry s čtenáři” v The Cleveland Press.
— V Torontu zemřel kra
janský pracovník a úspěš
ný podnikatel Otto Heller.
— Bývalý čs. poslanec dr.
B. Chudoba se stal po gen.
Prchalovi předsedou Čes
kého národního výboru.
— Prof. dr. Otakar Machotka měl přednášku na
Sorbonně o svých výzku
mech o úloze podvědomí
ve společenském životě.
— Hugo Haas, žijící ny-

— Výkonný výbor Čs. ná
rodního sdružení v Kana
dě se zabýval otázkou,
jak zvýšit účast mladé čs.
generace na čs. spolkové
práci. Upozornil též na
nutnost rozšíření a pro
hloubení činnosti českých
a slovenských doplňova
cích škol a na činnost
kulturní, kde se může
mládež nejlépe uplatnit.
— Profesor yalské uni
versity dr. Jaroslav Peli
kán mluvil v chicagské
televisní stanici v pořadu
nazvaném “Great voices
from Great Books”.
—Poslední statistický vý
kaz uvádí, že v USA vy
chází 55 českých a slo
venských časopisů. Dále
tam vycházejí 4 časopisy
psané anglicky, ale urče
né Čechům a Slovákům
nebo jejich přátelům.
Č/SVU/AL/NH

Celková zařízení nábyt
kem, koberci, air coaditioning, 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
CEN Y !

MILOSLAV HÁJEK,
majitel
telefon : Altona 314-6968
Collingwood 41-1377
večer : 57-6585
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Dopisy redakci:

(Pokračování se str. 3) zřídka kdy má možnost

ZMĚNA V DELEGACI ACENu V AUSTRÁLII
V USA representují třetí exil Rada svobodného
Československa a Politický výbor svobodného Čes
koslovenska. Spor mezi těmito tělesy se vleče již
několik let, neb páni politici se nemohou dohodnout
o vymezení kompetence či moci. Politický výbor
stojí na stanovisku rozhodování pěti předsedů poli
tických stran (dr. Zenkl za nár. soc., dr. Lettrich za
slov, demokraty, dr. Procházka za lidovce, V. Majer
za soc. dem. a dr. Černý za agr.), RSČ trvá na roz
hodování zastupitelstvem RSČ, tj. hlasováním 88 čle
nů. — F. Nový z Adelaide, předseda jednoho z Ústředí, která dnes representují exil v Austrálii, od
mítl spolupráci s Politickým výborem neb neschva
luje stranickou politiku v exilu atd. Ve staré tra
dici “oko za oko, zub za zub”, zprostil Politický vý
bor pana F. Nového funkce člena delegace ACENu
v Austrálii a na jeho místo jmenoval pana J. Nermutě z Tasmánie. Uveřejňuji to pouze proto, abych
předešel možné zprávě z oposičního “Ústředí”, že
byl p. Nový z ACENu vyhozen.
Zachar, tiskový referent Ústředí
Provádíme

veškeré

práce

optické

přesně, rychle a za levné ceny

HAMPTON

:

573 Hampton St.

Optical Service

Telefon 98 5756

Největší krajanská dekoratérská firma

Exquisite Furnishing Co.
1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
(za rohem Toorak Rd. - Parkování aut volné)
Telefon 24 - 2044
Výhradní representanti prodeje

A.C.I. Fibreglass Fabrics
nové zázračné hmoty
Dekoračně nejkrásnější, nesráží se, nehoří,
neplesniví, odolná molům, nežehlí se atd.
Mnoho barev a vzorů. Též trvanlivá atrak
tivní linolea, která není třeba nikdy leštit.
Provádíme dokonalou dekorační službu
ze všech druhů materiálu
Vyžádejte si naši odbornou poradu a rozpočet.
Obojí je zcela nezávazné a zdarma.

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

J. JANA
11 Glenbervie . Road, Toorak, Victoria.
CYRILOMETODĚJSKÉ OSLAVY V ŘÍMĚ
Zahájení bylo 20. července slavnou poutní mší u
sv. Klimenta, kterou sloužil kardinál Ottaviani. Vý
znam cyrilometodějských tradic připomenul ve slav
ném kázání Msgre. Planner. Vyvrcholením byla au
dience, kterou poskytl papež Pavel VI. účastníkům
oslav v sále Clementina ve Vatikánu. Byli tam exi
loví zástupci všech krajů Československa, děti a mládež v národních krojích, čs. duchovenstvo a řádo
vé sestry ze svobodného světa a ostatní krajané z
různých zemí. Svatý otec pronesl francouzsky výz
namný projev, který vyšel týž den v úředním va
tikánském listě “L’ Osservatore Romano”. V pro
jevu vzpoměl své návštěvy ČSR a jejích krás, čs.
křesťanské tradice, významu sv. Cyrila a Metoděje
a vyjádřil sympatie čs. lidu. Papežovo poselství by
lo sděleno do vlasti čs. vysílačkami ve svobodném
světě. V rámci oslav sloužili čs. katoličtí duchovní
četné bohoslužby v různých chrámech. Pod širým
nebem se konala národní slavnost, při níž vystou
pila čs. a chorvatská mládež. Oslavy byly zakon
čeny bohoslužbou “Za vlast", kterou sloužil Mons.
J. Bezdíček v české koleji Nepomucenu.
Č.

MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?

K osvětlení tohoto pro
blému máme tu k dispo
zici několik obsáhlých a
šťavnatých reportáží, uveřejněných v českoslo
venských časopisech.
Úsilí Rudého práva
vrcholí, když musí mlu
vit o "nepříjemnostech”.
Najednou je Rudé prá
vo
částečně
upřímné:
"Tahleta nutnost nepatří
k příjemným, ale zatím
se bez ní nemůžeme obejít. O tom je nutno
hovořit s pracujícími otevřeně, přesvědčit je,
získávat a vyvarovat se
jakéhokoli nátlaku. Při
pomeňme však znovu
mimořádné situace, např.
ohrožení úrody.
V takovém případě
má národní výbor prá
vo, když už vyčerpal
všechny jiné možnosti,
vyhlásit pracovní povin
nost občanů. Nutnost a
prospěšnost tohoto opatření jsou však tak
zřejmé, že sotva by je
kdo chtěl vydávat za diktát . . .
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komentovat socialistické
skutečnosti. Celý dlouhý
článek neřeší vůbec me
ritum věci : mohou nebo
nemohou okresní a míst
ní komunističtí gangsteři
vymáhat účast na "bri
gádách” nebo "národ
ních směnách”, aniž by
práce byla nějak odmě
něna?

SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA — BUDAPEŠŤ 3 : 1 (0:1)
V prvním poločase hrála Praha rozháraně a pro
ti rychle hrajícím Maďarům se nemohla dostat do
tempa. Zato po přestávce předvedla 9.000 divákům
přízemní kopanou, přesné přihrávky a typ hry, které jsme doma říkali “ťukes”. Všechny góly byly
téměř identické : Ganto na levém křídle založil útok, rychlým driblinkem na sebe vylákal obranu, a
přihrál přes celé hřiště na pravé křídlo. Blitz pak
dovedl míč až k rohovému praporku, odkud při
hrál před branku a dobíhající hráč hladce vsítil.
Branky : Ganto 1 a Tristram 2 (vede tabulku střel
Je to otázka, kterou ců s 27 brankami).
by s chutí zodpověděli
PRAHA — HAKOAH 5 : 1 (3:0)
dávno mrtví raketýři v
Mistrovský zápas bývalých velkých rivalů sydneyChicagu.
Odpověď by ské kopané byl tentokrát pro Prahu jen snadnou
byla : "Co se ptáte, já příležitostí k získání dalších dvou bodů. Mužstvo
Prahy podalo před 3.500 diváky opět dobrý výkon,
zaměstnávám policajty.”
i když útok zahodil mnoho skoro vyložených bran
Podepsán : Al Capone. kových příležitostí. Tristram skóroval třikrát a Blitz
— vm— dvakrát.
PRAHA — APIA 6:3 (3:2)
Odložený
zápas vedoucích mužstev byl sehrán 14.
ŠVADLENY
srpna večer při umělém osvětlení před 10.000 divá
ŘETÍZKOVAČKY,
ky. Apia zahájila mocným náporem a už v 10. mi
STŘIHAČKY a
nutě se ujala vedení. Po celou půlhodinu pak mě
la více ze hry. V 26. minutě vstřelil Hrnčíř z 35 m
MLADISTVÉ 16-17
do břevna a dobíhající Tristram vyrovnal. V 31.
k zaučení
minutě Badarecco získal Praze vedení, ale Apia
Poptávka po našich plav hned nato vyrovnala z trestného kopu. Hra se pak
kách stále vzrůstá, takže značně přiostřila. V 43. minutě se Praha opět uja
jsme nuceni opět zvýšit la vedení, když Ganto dal hlavou nejhezčí branku
počet zaměstnanců. Přij zápasu. Po přestávce předvedla Praha exhibiční ko
meme zkušené švadleny, panou a úplně deklasovala soupeře. V závěru hry
Hampton,
S. 7 (Overloc- chytil Lord desítku. Branky : Tristram 2, Ganto 2,
řetízko
vačky
kers), střihačky a mladis Scheinflug a Badaracco.
tvé. Výborné podmínky.
Vítězstvím nad Apií si Praha zajistila první místo
Práce po celý rok. To v letošní ligové tabulce.
Z.
várna je právě vedle ná
Kdo zaměstnává
draží Richmond.
KOPANÁ v MELBOURNE
policajty?
ADA OF CALIFORNIA
SLAVÍA — WILHELMINA 1:0 (0:0)
Komentář Rudého
41/43 Stewart Street,
Na těžkém terénu a za deště po většinu zápasu
práva je typický pro Ru
Richmond, Vic.
předvedla obě mužstva dobrou hru, i když místy
dé právo, jehož posádka
dosti tvrdou. Hra byla vyrovnaná a Slavia vyhrála
se štěstím brankou McDonagha 15 minut před kon
cem utkání.
Opravy domů všeho druhu
SLAVIA — HAKOAH 1:0 (0:0)
provádí odborně a levně firma
U obou mužstev hrála lépe obrana než útok. Před
ní řady Slavie i domácího mužstva byly pomalé,
zřídka se dostávaly před branku soupeře a když se
tam přece dostaly, zahodily svou nepohotovostí a
5 Campbell St., Collingwood, Vic.
špatnou střelbou, co se dalo. I přes svůj celkově
Telefon 41-4611 (po 6. hod. večer)
slabší výkon si Slavia udržela po celý zápas pře
vahu, kterou však vyjádřil až v 75. minutě Palmet
brankou po shluku hráčů před brankou Hakoah.
Tímto vítězstvím postoupila Slavia na 4.místo vik
toriánské ligové tabulky.

MODERNA

GUMÁRENŠTÍ
MONTÉŘI

Hledáme odborníky na montování gumových
těsnění a vložek do strojů. Při této práci se vy
žaduje zkušenost a přesnost.

VYŠŠÍ MZDY, NEŽ JE STANOVENO —
PRACOVNÍ ODĚV PŘIDĚLEN —
PRAVIDELNÝ PŘESČAS

ÚDRŽBÁŘI
STROJŮ
Přijmeme montéry — údržbáře gumárenských
strojů. Příležitost pro montéry, kteří chtějí
rozšířit své zkušenosti ve středním strojírenství.

VYŠŠÍ MZDY, NEŽ JE STANOVENO —
PRACOVNÍ ODĚV PŘIDĚLEN —
PRAVIDELNÝ PŘESČAS
Žádejte osobně nebo písemně s předložením
osvědčení nebo místních pracovních potvrzení u :
Employment Officer,

DUNLOP RUBBER
[AUSTRALIA] LTD.
NORMANBY ROAD, MONTAGUE, VIC.

SLAVIA — RICHMOND 0:0
Slavia ztratila na vlastním hřišti bod s posledním
klubem mistrovské tabulky v zápase, na jaké jsme
si v letošní sezóně u ní už zvykli. Po celý zápas
byla v jasné převaze, zvláště druhá půle se hrála
téměř stále na polovině hostí, ale přesto nedoká
zala zvítězit nad slabým i když zoufale se bránícím
soupeřem. Ztráta tohoto “jistého” bodu může prá
vě rozhodnout o účasti resp. neúčasti Slavie v sou
těži prvních 4 klubů a v celoaustralském mistrovství.

Jediný krajanský kožešnický závod v Sydney

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

POSLEDNÍ SLOVO V ŘEČNICKÉM MARATÓNU
Před zahájením památného mezinárodního řečnic
kého maratónu v Melbourne jsme napsali v malé
poznámce, že “s napjetím čekáme na výsledek” (č.
19. roč. 1961). Čekání trvalo skoro dva roky. Až teď
došla zpráva z Newcastlu, že tamní soud ocenil ne
spornou podnikavost a spornou sociální činnost Mr.
Michaela Petra Morgana, vulgo Miky Komyho, “za
svobodna” Milana Koptiše, 12 měsíci žaláře. To
všechno pro zapomnětlivost : zapomněl odevzdat vý
těžek maratónu spolku pro podporu mrzáčků v New
castlu (z prvního kola, které se mluvilo v New
castlu, mu prokázali výtěžek přes £800), zapomněl
předat slíbené odměny jihoafrickému vítězi obou
maratónů a dalším dvěma řečným Australanům, za
pomněl zaplatit účty za různé dodávky a služby v
souvislosti s tímto slavným podnikem. Vlastně tedy
maličkosti, podniknuté v zájmu velké věci!

HLAS
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DOMOVA
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Karla Kohouta z Prahy - nutné, S. Michálku a
Jaroslava Kolmana (Sládek).

ZPRÁVY OSOBNÍ
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Bratislavská mužstva postupují
Mezinárodní fotbalová soutěž klubových celků o tzv. Rappanův pohár, která zaplňuje v posled
ních letech dvouměsíční letní přestávku v evropské kopané, vyvrcholila utkáním v jednotlivých sku
pinách. Do čtvrtfinále soutěže se probojovala i tentokrát dvě přední čs. mužstva : Slovnaft (ob
hájce trofeje) a Slovan Bratislava, která měla skvělý finiš. Tak mužstvo Slovana Bratislava,
které zahájilo soutěž debaklem v polském Chorzóvě, kde prohrálo 0:3, podalo pod novým ve
dením trenéra Šťastného skvělé výkony, (v posledním zápase zvítězilo dokonce ve východoně
meckém Rostocku 1:0), a získalo tak prvenství ve III. skupině oddělení 2. Obhájce trofeje Slov
naft Bratislava v boji o prvé místo ve skupině III. oddělení 1. deklasoval doma jugoslávský Velež Mostar 6:1, a má tak znovu šance na obhájení poháru.

FRANCIE - ČSR 117:95
Čs. lehkoatletické družstvo prohrálo sice v Pra
ze na Strahově první mezistátní utkání sezóny s
representanty Francie rozdílem 22 bodů, přesto však
odcházelo domů 18.000 diváků spokojeno, neboť vi
dělo skvělé a dramatické boje a hodnotné výkony
s řadou nových čs. rekordů. Škoda jen, že obě dvě
velké posily čs. teamu, sprinter Mandlík a čtvrtkař
Trousil, nemohli pro zranění nastoupit, jinak by
asi výsledek dopadl lépe. Hrdinou střetnutí byl ve
terán čs. teamu a jeho 34-letý kapitán Josef Ma
toušek, který se dostal díky cílevědomé přípravě prá
vě v tomto pokročilém sportovním věku do vý
borné formy. Na Strahově zlepšil svůj vlastní čs.
rekord v hodu kladivem o 85 cm, když posunul hra
nici na 68,78 cm, což je druhý nejlepší letošní vý
kon na světě (pouze Maďar Živocký dosáhl lepší
ho výkonu) a jeden z nejlepších světových výkonů
všech dob.
Nejlepší výkony:
ČSR vyhrálo : 10.000 m : Tomáš 29:41,4 min. 3.000 m přek. : Zháňal 8:45,2 min. — výšku : Lán
ský 203 cm — tyčku : Tomášek 4,60 m — disk : 1.
Daněk 56,03 m, 2. Žemba 52,80 m — kladivo: 1.
Matoušek 68,78 m, (serie : 64,76 m, 67;42 m; 68;78
m; 68;59 m, 68,76 m a 0), 2. Řehan 61,39 m — kou
le : Šmíd 17,72 m.
Francie zvítězila ve všech sprinterských a v čtvrtkařském závodě, ve sprinterské štafetě na 4 x 100
m a 4 x 400 m, v překážkovém běhu na 110 m a
400 m (závod vyhrál Francouz Poirier za 51,9 vt.
před Čechoslovákem Hrušem, který výkonem rov
ných 52,0 vt. zlepšil o 0,2 vt. čs. rekord), dále pak
ve vytrvaleckém závodě na 5.000 m, na 800 m a
1.500 m — v technických disciplinách pak v hodu
oštěpem, ve skoku dalekém a v trojskoku.

ern Muenchen. švédský Oergryte Goeteborg, IFK
Norrkoepping, Polonia Bytom a Odra Opole.
KONEČNÉ POŘADÍ VE SKUPINÁCH, kde hrála
čs. mužstva : A : 1. Slovnaft Bratislava 9 bodů, 2.
Velež Mostar 7 bodů, 3. Zaglebie Sosnowiec 6 bo
dů, 4. Motor Jena 2 body.
B : 1. Slovan Bratislava 8 bodů, 2. Chorzóv 7 bodů
3. OFK Bělehrad 6 bodů, 4. Rostock 3 body.
C : 1. Polonia Bytom 7 bodů, 2. Crvena zvezda Bě
lehrad 7 bodů, 3. Vorwärts Berlín, 4. Jednota Tren
čín (oba po pěti bodech).
D : 1. Odra Opole 8 bodů, 2. Kladno 7 bodů. 3. Hajduk Split 6 bodů, 4. Motor Zwickau 3 body.

Ženy: ČSR - Rumunsko 71:45
V tutéž dobu jako mezistátní lehkoatletické utká
ní mužů probíhalo v Praze střetnutí nejlepších representantek Rumunska a ČSR. Čs. ženy vynikly
zvláště ve sprinterských závodech, které byly až
dosud jejich největší slabinou, když překonaly cel
kem sedm národních rekordů, z nichž některé jsou
dobré evropské úrovně. Tak nejlepší letošní světo
vá dálkařka Vlasta Přikrylová vyhrála v tomto ut
kání nejen svou speciální disciplinu (skočila 6,07
m), ale časem 24,3 vt. vytvořila nový čs. rekord na
200 m.
TENISOVÁ

Čs. družstvo, které v
posledních letech v Galeově poháru, soutěži ju
niorů do 20 let, vždy “vy
padlo” už v prvním ko
le, se stalo vítězem tro
feje, když v závěrečném
utkání ve Víchy dovedlo
porazit team Itálie 3:2.
Čs. junioři v sestavě : Ho
leček, Kodeš a Koudel
ka měli nečekaně skvělá
“dělová” podání, výtečný
bekhend i výbornou takj tiku a k tomu
ce bojovníků.
srdVždyť po
jještě
; vítězství nad tenisty Mo-

SENZACE
naka v Plzni 5:0 prohrá
vali s Francií 0:2, přesto
však dovedli ještě Fran
couze vyřadit, a postou
pit do semifinále. Zde po
razili družstvo SSSR 3:2
a v bitvě nervů i Italy.
Ve finálovém utkání pro
hrávali čs. junioři po zby
tečně prohrané čtyřhře
1:2, ale osud Italů zpeče
til Koudelka vítězstvím
nad Di Masem 6:4, 6:2 a
6:2. a Holeček, který deklasoval Maioliho 6:0, 6:3
a 3:6.

PENNEL SKOČIL 513 cm
Zemřel Boža Modrý
21. července skonal v Praze v poměrně mladém
věku 47 let náš nejlepší hokejový brankář všech
dob Boža Modrý. Ve čtyřřádkové zprávě čs. sportov
ních novin se říkalo, že podlehl dlouhotrvající ne
moci. Autoři této kusé zprávy však nenapsali, že
tato nemoc se dostavila po dlouhém žalářování po
r. 1950, kdy byl poslán do trestnice na Borech a
na Pankráci. Boža Modrý patří bezpochyby k vel
kým postavám čs. ledního hokeje, neboť jeho skvě
lé brankářské umění získalo našemu hokeji největ
ší úspěchy. Vždyť to byl Boža Modrý, který stál
v brance čs. národního mužstva v r. 1947 v Praze, a
o dva roky později ve Stockholmu, kde Čechoslo
váci dvakrát dovedli přerušit jako vůbec první nad
vládu Kanady a USA v amatérském hokeji.
O dva dny dříve dokončil svůj poměrně mladý
život (rovněž 47 let) čs. representant v lehké atle
tice, později trenér, Jan Hanč. Hanč patřil ve tři
cátých letech spolu s Englem a Kněnickým k našim
nejrychlejším závodníkům. Byl též znám v kultur
ních kruzích. Vydal básnickou sbírku “Události” a
překládal z díla Franze Kafky. Spolu s M. Horčicem napsal v poslední době tři knihy o sprintu a
bězích vůbec.

ČALOUNÍKY A
TRUHLAŘE
prvotřídní přijme
Exquisite Furnishings Co.
životním údělem kavárník
la Carters Ave.,
a zatvrzelý Pražák. Do
Toorak Village. Vic..
dalších let srdečně blaho
tel. 24 - 2044.
přejí
přátelé v Melbourne.
me znovu. — J. K. Adelaide : Díky za adresy. — J.
Listárna
U. Findon : Díky za výstř. — B. A. W. Perth:
J. J. N. York 21 : Dopis i Díky za výstř. — J. B.
předán, vzkaz vyřízen. Geelong : Díky za inter
Díky za brožuru. — A. venci. — J. H. Bronte:
HD
M. Toronto 5 : Upozorní- Díky za adresy.

v

Rappanův pohár v kopané

Naopak mužstvo Trenčína, které nemělo ve sku
pině na počátku konkurenci, šlo výkonostně dolů,
v posledním utkání prohrálo doma s Polonií Bytom 0:3 a skončilo ve skupině až poslední. Také
fotbalisté Kladna nevydrželi s “dechem” až do fi
niše, prohráli na hřišti Odra Opole 0:4, a byli vy
řazeni z další účasti v poháru.
Kromě obou bratislavských klubů postupují do
čtvrtfinále soutěže vídeňský Rapid, mnichovský Bay-

Malý oznamovatel

Dne 9. srpna 1963 oslavil

Jak se ani jinak nedalo čekat, potvrdilo lehko
atletické družstvo USA na svém evropském zájezdu,
že nemá na světě stále ještě vážnou konkurenci.
Střetnutí v Moskvě s SSSR nezastihlo americké
atlety zrovna v nej lepší formě, ale i tak tu druž
stvo USA zvítězilo 119:114 bodům. V dalších třech
mezistátních utkáních na evropské pevnině, ke kte
rým museli borci USA nastoupit s řadou náhrad
níků, však ukázalo na bohatý reservoir americké
lehké atletiky. Američané porazili své soupeře velmi přesvědčivě : v Hannoveru Západní Německo
141:82 bodům, ve Varšavě družstvo Polska 125:83
bodům a v Londýně team Velké Británie 120:91
bodu.
Nejcennějšího výsledku dosáhl americký tyčkař
John Pennel. Ten v utkání USA—Velká Británie v
Londýně skočil nový světový rekord 5,13 m, když
zlepšil o 3 cm svůj vlastní světový rekord, vytvo
řený na témže stadiónu tři týdny předtím. Ovšem
i další atleti USA se vyznamenali. Tak světový re
kordman v běhu na 220 y Carr vyhrál v Hanno
veru závod na 400 m ve skvělém času za 45,4 vt.,
sprinter Hayes vyhrál ve Varšavě stovku za 10,2
vt., překážkáři Jonesovi stopli ve dvou utkáních na
110 m čas 13,6 vt., a americká štafeta zaběhla 4 x
100 m za 39,7 vt.

Melbourne šedesátku
p. VIKTOR SOCHA

Ve zkratce
— Vítězi evropského pásma Davisova poháru se sta
li tenisté Velké Británie, kteří ve finále porazili
obhájce evropského prvenství — Švédy — 3:2. O
jejich vítězství rozhodla čtyřhra, ve které dvojice
Sangster—Wilson zvítězila nad švédským párem
Lundquist—Schmidt 22:20, 6:4 a 6:3.
— 29-letý Američan Sonny Liston obhájil znovu titul profesionálního mistra světa všech vah, když v
Las Vegas před zraky 8.000 diváků knockoutoval
svého soupeře a bývalého světového přeborníka
Floyda Pattersona po 2:10,0 minutách boje.
— Francouzský běžecký fenomén Michel Jazy pře
konal na národních přeborech v Paříži dosavadní
evropský rekord Čechoslováka Stanislava Jungwirtha
na 1.500 m o 0,3 vt., když mu stopli druhý nejlepší čas všech dob 3:37,8 min.
— Na letišti poblíž Prahy vytvořili čs. parašutisté
tři světové rekordy při skupinovém seskoku z vý
še 600 m s pozdním otevřením padáku. Sedmičlen
ná skupina: Brom, Nevole, Klein, Kabeš, Urban;
Duda a Zárybnická dopadla od středu kruhu 6,335
m. šestičlenná skupina 5,40 m od středu kruhu (pře
konala rekord východoněmeckého družstva o 3 m)
a pětičlenná skupina dopadla od středu kruhu 4,55
m. Všichni tito parašutisté jsou členy Aeroklubu
Ura Praha-Letňany.
— 17-letý americký kraulař Don Schollander za
plaval na závodech v Los Angeles jako první trať
200 m volný způsob pod dvě minuty, za 1:58,8 min.
Ve Filadelfii byly pak zlepšeny dva světové rekor
dy : 18-letý Carl Robbie zaplaval 200 m motýlka
za 2:09,4 min., jeho 15-letá krajanka S. Pittová zdo
lala tuto vzdálenost rovněž v novém světovém re
kordu za 2:29,1 min. A konečně Američance Varonové stopli na 100 m znak výborný čas 1:08,9 min.,
což je rovněž nový světový primát.
— Mužstvo Slovana Bratislavy získalo v rozpětí ne
celých 3 týdnů dva Čs. poháry v kopané : nejprve
porazilo v rozhodujícím utkání na neutrální půdě
v Brně pražskou Duklu přesvědčivě 4:1 a získalo
tak Čs. pohár ročníku 1962, a v následujících dvou
týdnech vyhrálo i Čs. pohár r. 1963, když po bezbrankovém utkání v Praze se Slávií Praha 0:0 de
klasovalo v Bratislavě “červenobílé” 9:0. Bývalý
brankář Slávie Finek, který poprvé vedl coby tre
nér Pražany, neměl tedy pěkný debut.
— Druhou část mezinárodního fotbalového turnaje
o tzv. Newyorskou trofej vyhrálo mužstvo polského
mistra Gornik Zábrže, které však podlehlo v roz
hodujícím semifinálovém střetnutí jedenáctce West
Ham United z Londýna 0:1, a tak pražská Dukla
bude ve dvou zápasech v Chicagu a v New Yorku
své prvenství na turnaji obhajovat proti tomuto
anglickému mužstvu.
— V italském lyžařském středisku Cervinii vytvořil
východoněmecký borec Fred Planger nový rychlost
ní rekord v jízdě na lyžích, když dosáhl na kilo
metrovém úseku rychlosti 168,224 km v hodině.
— Košíkáři CDKA Moskva získali Pohár evropských
mistrů v basketbalů mužů, když po porážce v Mad
ridu s místním Realem 69:86 b., porazili tohoto sou
peře v Moskvě 91:74 b. a 99:80 b.

HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon: 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž předplatné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, S 5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

