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Sukarno a diktátoři let šedesátých

Ze života hmyzu
Nenávist patří bohužel k nejsilnějším citům v lidských životech. A pro
své nenávisti člověk potřebuje vhodné hromosvody.
Od pádu Hitlerovy "říše” se náš vlastní hromosvod přestěhoval z Berlí
na do Moskvy. Byl to solidní, nekomplikovaný a, pokud se dá toho slova
v souvislosti s nenávistí vůbec použít, čistý hromosvod.
Co přirozenějšího, než že člověk musí nenávidět středisko zhouby, kte
rá stála milióny lidí životy a stovky miliónů svobodu. Z toho hlavního
proudu se pak naše nenávist rozštěpila na další prameny, které směřovaly
k Praze a Varšavě, Pekingu a Bukurešti, Sofii a Budapešti, Tiráně a Bě
lehradu a ke všem těm místům zamořeným hmyzem, který žil podle zá
sad moskevské ideologie.

Všimněme si např. takového faktu, že da
tum 28. říjen 1918, kdy po 300 letech zápasů
českého lidu byl obnoven náš samostatný stát
a kdy po tisícileté historii a zápasech sloven
ského lidu jsme začali budovat společný stát
Čechů a Slováků - že toto datum v uplynulých
letech a až do dneška úplně zmizelo z našich
kalendářů a našeho tisku. Je to jen projev ná
rodního nihilismu, nebo je to projev nihilismu
k dějinám (a k přítomnosti) vůbec? . . . Domní
vám se, že 19. výročí Slovenského národního
povstání je příležitostí k hlubšímu zamyšlení
nad tím, co znamenalo v slovenských a česko
slovenských dějinách i co pro nás znamená
dnes ...
O. Janeček, Bratislava

spirováno třemi "vůdci”
těchto nových "sil”. Prv
ním z nich je ghanský
STUPEŇ POKROKU
dr. Nkrumah, druhým eNa prahu Austrálie, tak nás v minulých týdnech
gyptský president Nasser
a třetím president Indo poučovaly novinové titulky, zrodil se nový národ.
V Kuala Lumpur, hlavním městě nové federace Manésie dr. Sukarno.
lasie, bylo proneseno mnoho povznášejících řečí o
Nesvobodná svoboda
vzájemných poutech, společné kultuře a společných
zájmech členů tohoto nové zrozeného “národa”. A
Všichni mají celou řa bylo řečeno, že je národní povinností každého ob
du společných znaků. Je čana této nové federace, aby se zasadil všemi svý
den jako druhý tvrdí, že mi silami o její udržení.
V Džakartě v Indonésii byli zase všichni prostí
Naše nenávist byla tak by se svými spojenci dáv světě to, co jsme výše vyvedli své národy z o"diktátorským troctví k svobodě, ale občané poučeni svou vládou, že je národní povin
koncentrovaná, že jsme no dokázali nesmyslnost nazvali
ností každého občana Indonésie bojovat proti Mačasto sotva postřehli, že toho tvrzení.
hmyzem”, nemůžeme na jeden jako druhý nahra
lasii a pomoci k jejímu zničení. Podle pokynů vlád
také v tzv. svobodném
A bylo hodně lidí, kte jít lepší příklady, než ja dili národní nesvobodu ních agitátorů táhli tedy místní “vlastenci” ulice
světě žije hmyz, který ří dlouho věřili tomu, že ké se vyskytují v zemích, nesvobodou osobní.
mi, vybili vlastenecky britské vyslanectví a hulá
nezasluhuje nic jiného, touha po ovládání jiných které teprve před nedáv
Všichni tři, každý v kali před vyslanectvím Malasie.
A zatím co vládou povzbuzení nadšenci mašíro
než nemilosrdné zašláp je v dvacátém století o- nem získaly samostatnost mezích
svých
mocen
vali městem, vládou placená policie je za to mlá
nutí.
mezena na lidi bílé pleti. a které si rády říkají ských
schopností, jsou tila po hlavách obušky, neboť tak to vyžadovaly
I tento názor se ukázal "nově se vynořující síly
Nové síly
zdrojem nepokojů ve své zájmy vyšší politiky.
úplně pochybený.
Použití termínu "hmyz” oblasti, všichni ubytovali
Za takových okolností se tedy ze směsice MaSoučasná historie nás
Hledáme-li dnes ve bylo v tomto případě in (Pokračování na str. 2) lajců, Číňanů, Dajaků, Indů a Pakistanců zrodil no
učí, že láska k moci a
vý “národ”. A nikdo neví, jak to s ním dopadne,
bude-li tu pět, deset, dvacet let nebo na věky, a
její zneužívání není vý
Rozsáhlé změny v československé vládě
vyhrají-li to v něm nakonec Malajci, pro něž byl
hradním
charakterem
vytvořen, nebo Číňané, proti nimž byl vytvořen.
jedné rasy nebo jednoho
Bylo by omylem si dělat iluse. “Nový národ”,
národa. Bylo kdysi mnokterý se právě zrodil, byl přiveden na svět, jako
hokrát řečeno, že nikdo
tolik jiných věcí, strachem jednoho nacionalismu z
Kat slovenských nacionalistů, dosavadní ministerský předseda Českoslo druhého.
nemůže být tak ukrutný
Malasie je tedy možná vhodnou příležitostí k
jako Němci v Evropě a venské socialistické republiky, Viliam Široký, byl konečně zbaven úřadu.
pohledu na tu zvláštní sílu, která zdánlivě nepod
Japonci v Asii. Rusové Vynálezce sionistického špionážního centra v lůně strany a vlády, Anto
léhá změnám doby, která nikdy nevychází z módy
a Číňani však od té do nín Novotný, podepsal rozkaz k čistce v československé vládě.
a která ovlivnila dějiny lidstva daleko více než co
Ještě je těžko říci, jemníka KSČ v pražském koliv jiného.
Většina lidí považuje nacionalismus, neboť nacio
podle jakého klíče byli kraji, aby vstrčil nohu
Problém ne ojedinělý
vyhledáni viníci hospo do nevychladlých stře nalismus máme na mysli, za něco vznešeného, hod
Rehabilitovaný “buržoazní nacionalista” dr. Gus dářského krachu česko víců Rudolfa Slánského. ného každé oběti, včetně vlastního života.
Jsou však dvě stránky nacionalismu. Člověk, kte
tav Husák podpořil výmluvný projev Laco Novo- slovenských zemí. Tak
"Hnojiště historie”
rý umírá, protože ve jménu nacionalismu brání
meského u příležitosti oslav Slovenského národního
svou vlast, by nemusil umírat, kdyby jiný člověk
povstání v Kultúrném životě (35. číslo tř.). Ne ká alespoň se bude snažit
Ale taková je už do
neútočil proti jeho vlasti ve jménu nacionalismu
men po kameni, ale balvan po balvanu odpadává KSČ představit poslední
časná komunistická spra jiného.
ze stalinské fasády historie československého státu čistku ve vládě.
vedlnost. Vlk požírá vl
po roce 1939:
Je strašně těžké nalézt čáru, na níž končí klady
Čs. "destalinizace”
“Hodnocení Slovenského národního povstání za ce
ka. A tak 22. září 1963 nacionalismu a za níž začínají jeho zápory. Ději
lé roky kultu osobnosti a prakticky až do nedávna
Všichni ovšem víme, došlo k zasedání ÚV ny světa i celý náš dnešní svět však nasvědčují
pod rouškou oslavování “hrdinského boje sloven že příčiny jsou daleko KSČ, na kterém vůdce tomu, že je těch záporů daleko více než kladů.
ského lidu" tak deformovalo pohled na tyto histo
Nacionalismus je nerozlučně spojen s tzv. národ
rické události, že znevažovalo a zesměšňovalo ná hlubší. Tato změna po smečky odsoudil další ní hrdostí, což ovšem musí vyvolat otázku, na co
rodně revoluční zápas slovenského lidu a urážlivě sádky na pražském Hra členy smečky na "hno to vlastně člověk je v tom národním smyslu hrdý.
se dotýkalo vědomí a osobních zkušeností statisíců dě je jenom jedním z jiště historie”.
Čech je hrdý na to, že je Čech, Francouz na to,
účastníků Slovenského národního povstání. Povstání důsledků tzv. "destalini
že je Francouz a Afgánec na to, že je Afgánec.
Předseda
vlády
Viliam
a celý národně osvobozovací zápas - to nebyl boj
Každý je prostě hrdý na to, co náhodou je, takže,
jedné třídy, jedné strany. Právě proto je národním zace”, procesu, který je Široký se dopustil poli když se to tak vezme, všichni dohromady jsme
zápasem, národním povstáním, že se ho účastnily zvlášť delikátní v Česko tických omylů, nespráv prostě hrdi na to, že jsme se narodili. A proto te
různé vrstvy společnosti, dělníci, rolníci, inteligen slovenské socialistické re ně interpretoval stranic dy, že jsme se narodili, jsme schopni těch nejkrás
ce i část buržoazie, vedle komunistů i jiné politické publice.
kou linii a jeho zdraví nějších obětí i těch nej neuvěřitelnějších pošetilostí.
složky. Nebyli to ani alibisti ani “političtí speku
Ale abychom se vrátili k danému příkladu. Zprá
Tam totiž řídí desta není nej lepší.
lanti” - jak se v minulosti často zdůrazňovalo - ale
Ani úřední zpráva z vy o demonstracích v Džakartě byly provázeny fo
stateční, demokraticky založení lidé, kteří nacismus linizace stoprocentní staa slovenský fašismus nenáviděli, bojovali proti ně linista Antonín Novot Prahy však nepředstíra tografiemi vzrušených pitomců, kteří je provedli
a kteří zřejmě opravdu věřili, že neškodná a dost
mu a přinášeli v tom boji oběti ..."
ný. Snad by dnes rád la, že odešel na odpoči možná úplně života neschopná desetimilionová smě
Po Husákovi mají slovo i další “buržoazní nacionalísté”. Proskribovaný M. Chorváth napsal doslova zapomněl, že se vyšplhal nek ze zdravotních dů sice obyvatel Malasie představuje opravdovou hroz
bu existenci stamilionové Indonésie.
toto: “Ve slovenských dějinách jsou jen dva mo na žebříček komunistic vodů.
Byl to příklad asijského primitivismu? Ne jen
menty, které je možno přirovnat k Slovenskému ké slávy právě v onom
Od jara tohoto roku
národnímu povstání. Slovenské povstání z let 1848- osudném roce, kdy Ru bylo zřejmé, že na Slo asijského. Byl to příklad lidského primitivismu, kte
rý se může projevit, a často také projevuje, kde
1849 a osvobození roku 1918 ... Obě tato data jsou
nesmírně závažná. Co nám brání přiřadit je k Slo dolf Slánský a jeho ko vensku existuje silná koliv na světě.
Stejně “vlastenecký” dav může kdykoliv ozdobit
venskému národnímu povstání jako rovnocenné, ba legové byli na Pankráci frakce Komunistické
významnější? Cítíme jasně, že je tu gradace a že oběšeni pro nejfantastič strany Slovenska, pro ulice Londýna, Paříže, New Yorku, Moskvy nebo
jejich vzájemná souvislost je v tom, že se podmi tější špionážní aféru dva niž Viliam Široký byl Prahy. Stačí k tomu pár správně volených slov,
stačí výzva k našim “vlasteneckým” pudům.
ňují a stupňují.”
Juraj Špitzer se dokonce rozepisuje o vzpomín cátého století a pro fakt, nepřijatelný.
(Pokračování na straně 2)
Jeho odchod z vlády
kách na československou oslavu 28. října a uvědo že byli židy.
muje si “vlastní nespravedlivé posměšné úsměvy, i Dnešní tak zvaný pre- však neznamená, že slo
Published by Fr. Váňa,
když jsme v průběhu desátého výročí viděli na 28. í sident Antonín Novotný venští odbojníci budou
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
října na slavnostních tribunách těch několik legio
Printers: Bussau & Co.,
Vyhození
nářů našeho města v uniformách, které už byly i to byl. který byl povýšen uspokojeni.
6
Elizabeth
St., Nth. Richmond, Vic.
vystavené útokům molů ...”
FEC j z úřadu krajského ta (Pokračování na str. 2)
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ZE ŽIVOTA HMYZU
(Pokračováni se str. 1)
své odpůrce hromadně
za mřížemi, všichni se po
važují
za
socialisty,
všichni vyznávají demo
kracii jedné, té jejich,
strany, všichni tři jsou
prvotřídní demagogové,
ale neschopní téměř ve
všem ostatním, a všichni
jsou schováni za zápla
vou vznešených hesel,
hnáni jenom jednou si
lou - osobní ctižádostí.
Jeden z nich chce
vládnout Africe, druhý
arabskému světu a třetí
Pacifiku. Všichni tři trpí
společnou nemocí - me
galomanií.

Systém "řízené demo
kracie”, jímž
Sukarno
obšťastnil svou zemi, se
dá přirovnat k nacionálnímu
socialismu, jeho
mesiášské halucinace ne
jsou daleko od halucina
cí někdejšího vůdce Tře
tí říše a také jeho úcta
k danému slovu odpoví
dá Hitlerově.

Zrušené sliby

V zápase o západní
Novou Guineu Sukarno
slíbil, že se zdrží ozbro
jeného zásahu, ale nezdržel. Obyvatelům tzv.
Západního Iriánu zaru
čil plebicist, v němž by
Ma r e nostrum
rozhodli o svých příštích
Události
posledních osudech, ale svou záru
týdnů daly nejvíce novi ku odvolal ve chvíli, kdy
nového místa presidentu dosáhl, co chtěl.
Sukarnovi, který ve své
skromnosti nedávno překřtil oceán na Indonéské
moře a hory na hory Su(Pokračování se sta?. 1)
karnovy.
Vůdce australské opo- Širokého z vlády je ges
sice Calwell kdysi přirov to, které má utišit hla
nal Sukarna k Adolfu sitou a vášnivou sloven
Hitlerovi. Nebyla to po skou opozici, která do
známka právě nejdiplo konce proniká do ústřed
matičtější, protože vyšla ního orgánu slovenských
z úst člověka, který by komunistů, do bratislav
se mohl stát minister ské Pravdy.
ským předsedou země,
Pád Dolanského
jíž bude jednou Indoné
V řadě ministrů, kte
sie nejmocnějším souse
dem. Bylo však na ní ří byli zbaveni úřadu, je
nej důležitější pád Jarohodně pravdy.

STUPEŇ POKROKU

ho ujištění, že byla ho
landská Nová Guinea je
ho jediným územním po
žadavkem, člověk by se
téměř domníval, že snad
sám pomyslí na připoje
ní severního Bornea a
Saravaku k Indonésii.
Důkladná studie živo
ta "politického hmyzu
diktátorů” by si ovšem
vyžádala několik objemnýh svazků.
Náš komentář chtěl je
nom poukázat na to, že
se vedle starých odol
ných druhů hmyzu, kte
ré se dále udržují v Pe
kingu, Madridě, Moskvě,
Lisabonu i jinde, neustá
Ze života hmyzu
le vytvářejí nové odrůdy,
Proč toto všechno dě na něž zatím nějaké de
lá diktátor stamilionové mokratické DDT vůbec
— kw —
Indonésie? Nebýt svaté- nepůsobí.

V Tokiu slíbil malaj
skému
ministerskému
předsedovi Tunku Rahmanovi, že upustí od dal
ších útoků na Malasii,
ale jeho slib nevydržel
ani mizerný týden. Na
konferenci v Manile se
zavázal k uznání Malasie, zjistí-li komise Orga
nizace spojených náro
dů, že si obyvatelé se
verního Bornea a Saravaku opravdu přejí spo
jení s Malajskem a Sin
gapurem. I tento slib se
však potom rovnal nule.
OSN dala Malasii své
požehnání, Sukarno dal
svou kletbu.

AMERICAN
TAILORS
★
50 Bourke Street
Melbourne, C. 1
Telefon 32 -2245

VEDOU V PÁNSKÉ MÓDĚ

-Naše rovyUŽASLÝ PARAMGURU V JESKYNI

V jeskyni, do níž můj užaslý paramguru vstou
pil, bylo několik vlněných pokrývek pečlivě slo
žených v rohu. U ústí jeskyně stála nádoba na
vodu. “Po třicet let jsem na tebe čekal,” řekl
mladý muž krásného obličeje. “Kouzelná moc
karmy urvala smrtí syna otci. V novém životě
syn bloudil džunglí stínící světlo spletí kulis má
ji, ztrativ vědomí předešlého vtělení. Ale otec
neztratil stop syna, sleduje embryo v lůně jeho
matky, čtyřletého chlapce sedícího často v lotosové pozici za pískovými dunami ve vísce Ghurni,
vzdávajícího hold králi yogů, mladého muže přijímajícího manželský slib oddané Kaši Moni a
vojenského úřadu.” Můj paramguru hleúředního
děl nechápavě na neznámého, žasna nad jeho
znalostí svého
curicula.Julia Procházka v Našich hlasech, Toronto,
M. srpna 1963

míra Dolanského, místo
předsedy vlády, který
také byl po dlouhou do
bu hospodářským diktá
torem.
Ten neztratil jenom
místopředsednictví
ve
vládě, ale také úřad
předsedy Státní komise
pro rozvoj technologie
a vědy.
Jaromír Dolanský byl
jedním z nejnáruživěj
ších organizátorů Rady
vzájemné
hospodářské
pomoci. Je příznačné, že
jeho pád způsobil jme
nování nového stálého
československého
ná
městka v Moskvě (viz
str. 3).
Novým ministerským
předsedou Českosloven
ské socialistické repub
liky se stal celkem málo
známý Slovák Jozef Lenárt, dosavadní předse
da Slovenské národní
rady. Jeho vzestup byl
právě tak meteorický ja
ko Novotného.

Další odstavení
Se Širokým byli zba
veni ministerských kře
sel ještě tito ministři :
ministr financí Julius
Ďuriš, ministr školství a
kultury dr. F. Kahuda,
ministr výživy J. Kros
nář, ministr dopravy F.
Vokál a místopředsedky
ně vlády ing. L. Jankovcová.

Opravy

domů

(Pokračování se strany 1)
Je ovšem pravda, že nacionalismus, svedený do
koryta osvobozeneckého hnutí, dal světu velké li
di. Je však stejně pravda, že dal světu také Na
poleony a Hitlery a davy, které za nimi pochodo
valy na jatky.
Historie patrně jednou ukáže, že nacionalismus
napáchal na tomto světě více škod než cokoliv ji
ného. Viděli jsme spoušť, kterou způsobily fašismus
a komunismus. Ale viděli jsme také konec fašismu
a vidíme první známky rozmělňování komunismu.
Nacionalismus naproti tomu, zdá se, nemá konce.
Na začátku byl jedinec, po něm rodina, po rodině
kmen a po kmenu národ. Říkáme tomu pokrok.
Ale i cesta od nejhlubšího primitivismu k menší
mu primitivismu je nazývána pokrokem. A tak se
také na to musíme dívat.
Nacionalismus je patrně nutný stupeň vývoje,
který si všichni musíme prodělat. Otázka je, jak
vysoký, nebo jak nízký stupeň vývoje to je. —kw—

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
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DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Slovák Julius Ďuriš
byl po válce ministrem
zemědělství, a je docela
možné, že i on se dopus
til denunciací a křivopřísežnictví proti tehdej
16.9. Federativní stát Ma- tisíckrát ruské hranice.
ším "slovenským buržo- lasie byl oficielně vyhlá — Senát Spojených států,
šen. Indonésie a Filipíny schválil moskevskou doho
azním nacionalístům’'.
odmítly nové soustátí u- du o částečném zákazu
Je možné, že ministr znat.
nukleárních pokusů.
financí Ďuriš. ministr vý 17.9. V Džakartě došlo k 23.9. Indonésie přerušila
živy Krosnář a ministr velkým demonstracím, při obchodní styky s Malasii.
dopravy Vokál byli před nichž byla vypálena bu 24.9. V Birminghamu v
dova britského vyslanec
Alabamě vybuchly bomby
loženi veřejnosti jako o- tví.
bětní beránci celostátní 18. 9. Malasie přerušila di v dalších, dvou domech
funkcionářů černošských
ho hospodářského zmat plomatické styky s Indo organizací.
nésií
a
Filipínami.
ku a zhroucení.
— Indonéské odborové or 25.9. V Dominikánské re
Ze všech zpráv, které ganizace zabraly tamní publice se ujala moci ar
mádní klika po nekrva
jsou zatím k dispozici, britské podniky.
21.9. Maršál Tito odletěl vém puči.
vyplývá, že Antonín No
na oficielní návštěvu Bra — Australský ministerský
předseda Menzies prohla
votný se rozhodl oběto zílie.
vat své soudruhy přede- — Do Vietnamu byli po sil, že Austrálie poskytne
vojenskou pomoc Malasii
vším jako viníky česko sláni US generál Taylor v případě útoku zvenčí.
a
ministr
národní
obrany
slovenské
hospodářské
McNamara, aby si na mís 26. 9. Zveřejnění zprávy
katastrofy.
tě zjistili nynější situaci vyšetřujícího soudce lor
da Denninga o Profumově
země.
Vítězství revizionistů
22.9. Sovětský svaz obvi aféře znovu silně rozbou
nil Rudou Cínu, že v mi řilo politický život v An
Jinak je ovšem zcela nulém roce narušila pět
glii.
zřejmé, že politický var
na Slovensku si vynutil
RUČNĚ MALOVANÉ
tyto změny z důvodů,
dřevěné talíře s českými ornamenty,
které tkví v komunistic
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
ké minulosti.
dřevěné dárkové předměty
zhotovuj e
Dnešní změny v čes
J. JANA
koslovenské vládě byly
11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.
především a bez všech
pochyb způsobeny sil
ným politickým tlakem
Ukrajinský národní pěvecký sbor "Bojan”
slovenských
stoupenců
a taneční skupina s malým symfonickým
omilostněných "buržoazorchestrem
ních nacionalistů”.
srdečně zvou československou veřejnost
Revizionismus zazna
v Melbourne na
menal v Československu
SLAVNOSTNÍ KONCERT
důležité vítězství.
vm
SE ZPĚVY A NÁRODNÍMI TANCI,

ZE DNE NA DEN

všeho

druhu

provádí odborně a levně firma

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

Specialisté na opravu břidlicových střech

který se koná v sobotu dne 5. října 1963 v
8.15 hod. večer ve velkém sále melb. radnice.
Vstupenky za 25/-, 20/-, 15/- a 10/- jsou v před
prodeji u: Myers - tel. 6-6111, Allan & Co. tel. 63-1101, Contal Co. - tel. 63 - 8498 a Ukrainian Trading Co, 243 Collins St.,City, tel 63-9634.

Je to jediné vystoupení v Melbourne
Prosíme, nepromeškejte je!
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— 13. záři vypukl na br
něnském výstavišti požár
ve středisku technické li
teratury. Bylo to krátce
před otevřením V. Brněn
ského veletrhu. Při požá
ru nebyl nikdo zraněn.
Podle zprávy londýnské
ho Čechoslováka vyhořel
také “Klub vystavovate
lů” a některé zahraniční
expozice. Šlo prý o sabo
táž.
— Ve Vysokých Tatrách
došlo k horolezeckému
neštěstí.
Skupina čtyř
pražských horolezců se
vypravila z Brnčalovy
chaty na Jezerní stěna
Velké
zmrzlé
doliny.
Všichni se zřítili z výše
220 metrů a zahynuli.
— Novým náměstkem stá
lého představitele ČSSR
v Radě vzájemné hospo
dářské pomoci byl jme
nován Stanislav Vlna.
Dosavadní náměstek ing.
J. Balabán byl pověřen
jinými úkoly.
— V noci z 31. srpna na
1. září došlo k železnič
nímu neštěstí před stani
cí Turnov. Osobní vlak
najel v plné rychlosti na
vlak nákladní. Bylo zra
něno 21 cestujících a dva
železničáři. Srážku vlaků
zavinil hláskař v zastáv
ce Dubí u Turnova.
— Na trati Žilina - Košice
byla v obou směrech pře
rušena doprava, protože
došlo k vykolejení náklad
ního vlaku. Nikdo nebyl
zraněn. Přepravu cestují
cích obstarávaly autobu
sy.
— Komise ÚV KSČ a vlá
dy ČSSR pro řízení ze
mědělské vyroby se zabý
vala dokončením žňových
prací a nástupem do pra
cí podzimních (7. září).
Komise vyslovila naději,
že “výrobní zemědělské
správy na základě získa
ných zkušeností vyvodí
důsledky z dosavadních
nedostatků a učiní opat
ření, aby podzimní práce
byly úspěšně zvládnuty... "
— Antonín Novotný a Vi
liam Široký zaslali bla-

hopřejný telegram severokorejským předákům u
příležitosti 15. výročí roz
dělení/ Koreje. K blaho
přáním se připojili také
předseda Národního shro
máždění Fierlinger a mi
nistr zahraničí V. David.
— 9. září přijal ministr
školství a kultury dr. F.
Kahuda rektora havanské
university dr. Marinella,
který ve svém děkovném
projevu “vysoce ocenil
práci
československých
profesorů na havanské universitě”.
— Mohutně byla navští
vena slavnostní recepce
na bulharském vyslanec
tví, pořádaná k 19. výro
čí “osvobození” Bulhar
ska. Z vládních a stranic
kých kruhů se účastni
li: Dolanský, Šimůnek,
Široký, Jankovcová, Ka
pek, Koucký, Piller, Da
vid.
— Antonín Novotný při
jal na Hradčanech mini
stra obchodu Spojených
států Luthera H. Hodgese, doprovázeného velvy
slancem Horseyem. Roz
hovoru byli přítomni ve
doucí kanceláře presiden
ta republiky L. Novák a
náměstek ministra zahra
ničního obchodu mg. J.
Kohout.
— ÚV KSČ zaslal k 60.
narozeninám člena ÚV
KS Ameriky Benjamina
Davise blahopřejný tele
gram, v němž vyzdvihu
je, že Davis jako černoch
“zasvětil svůj život boji
amerického černošského
lidu”.
— U Mariánských Lázní
se konalo “setkání armád
ních výtečníků”. “Výteč
níci” jsou zřejmě nejlep
ší vojáci čs. armády. Set
kání se účastnili: náměs
tek ministra národní obrany
generálplukovník
Vladimír Janko, vedoucí
tajemník KV KSČ v Plz
ni František Kuba, ná
městek ministra školství
Václav Hendrych, před
seda ÚV Svazarmu generálporučík Josef Hečko,
tajemník ŮRO Václav Pa-

Debata o stavu československého hospodářství

PODOBENSTVÍ
O BOLAVÉM ZUBU

šek. Zasedání zahájil ná
čelník hlavní politické
správy čs. lidové armády
generálporučík Václav
Prchlík. Dosti smutně
prohlásil, že “je nutné se
Těsně před ohlášenými změnami v československé vládě vyvrcholily úzabývat otázkou správné
toky
novinářů a národohospodářů v "odbojných” časopisech. Jejich tého formování vztahu mlá
deže k vojenské službě, matem byla hrozivá hospodářská situace a možnosti nápravy. Slovenský
otázkou
systematického tisk, zejména Kultúrny život a bratislavská Pravda, šly opravdu až na kozvyšování
uvědomělosti řen zla. Pražské Literární noviny ze 7. září 1963 dokonce doporučovaly
a politické vyspělosti”.
aby se v Čechách více četl slovenský tisk, neboť - a to říkají Literární
— V Těchlovicích na Ta
chovsku byl zahájen pro noviny - se na Slovensku bojuje důrazněji proti kultu osobnosti.
voz v největším teletní"Když jednoho začne sebou nepřejdou, že se
Literární noviny však
ku v ČSSR. Objekt byl
bolet
zub, nechá obyčej asi bude muset ''něco uhned
dodávají,
že
slo

postaven pro kapacitu
venské noviny a zvláště ně vše ostatní plavat a dělat proti jejich příči
1880 telat.
— Rudé právo z 4. září Kultúrny život se stá věnuje se plně původci nám, a dnes už jsme vět
oznámilo: “Přestože se vají v pražských novi běd. Legendy sice ho šinou u té otázky : co a
soustřeďuje pozornost již
na podzimní práce, skli nových Stáncích "dra voří o povahách vzácně jak tedy třeba podnik
zanícených, které, si v nout?”
zeň obilí není ještě u kon hým kořením".
ce. V celostátním měřítku
takovém
případě začnou
Za dva týdny odpo
"Drahé koření”
zbývá ještě kosit 3 prolibovat, jak je to fajn, věděl na tuto otázku An
centa ploch, což předstaVe svém 35. čísle u- že mají žaludek a plí tonín Novotný a apliko
vuje zhruba 60 tisíc hek veřejnil Kultúrny život
ce v pořádku - člověk val další dřevěnou nar
tarů a sklízet zbývá cel
prohlášení řadový a řádný se však kózu.
kem na 252.000 hekta programové
Jednou z obětí
rech..."
Největší plochy jednoho z osvobozených dokáže starat jen o bo byl . náměstek předsedy
neposečeného obilí jsou a rehabilitovaných slo lavou stoličku.
vlády a předseda pláno
v Západočeském kraji.
venských
"buržoazních
Dělá to nejdřív mlč vací komise Jaromír Do— V Jihlavě bylo odsou- nacionalistú", bývalého
ky, hrdinně i odevzda lanský, dosavadní hos
zeno 9 dělníků, pro podvnitra
dr.
něcování ke stávce ve pověřence
diktátor
v
ně, vydrží to ale jenom podářský
strojírenském
podniku. Gustava Husáka. Toto tak dlouho, dokud mu ČSSR.
Organizátor S. Roubček číslo bylo zadrženo na
Redakce Kulturní
byl odsouzen na 4 roky moravských hranicích a nepovolí nervy. Potom
bolavý zub prokleje do tvorby však nešla za Dožaláře, ostatní dostali od
do českých zemí se vů
6 do 24 měsíců.
sedmého kolena, spolk lanským. Interviewovala
— Bratislavská Práce při- bec nedostalo.
ne nějaký ten prášek, jeho náměstka dr. An
Češti a moravští čte
spěla k blahobytu několi
trochu se uklidní a ko tonína Mrázka a polo
ka číslicemi o stavbě pa- náři se zřejmě neměli
žila mu velkou otázku :
nelových domů: "Na Slo- dozvědět nic o nesmiři chá se nadějí, že to už
kdy už konečně budou
vensku jsme postavili ro- telném boji slovenských znovu nezačne.
ku 1955 prvních 36 paneTato historie se pak v Československé socia
lových domů, loni už "nacionalistú proti kli zpravidla několikráte o- listické republice odstra
6562, na tento rok je plá- ce Novotný - Široký, je
něny hospodářské ne
nováno 7519 domů... Z jímž mluvčím se stal ne pakuje při čemž se uží
1356 panelových bytů, po jenom Kulturny život, vá výrazů a prášků sil dostatky?
stavených v Košicích, mě
nějších. V dalším stadiu
Čisté víno
lo závady 600 bytů, v ale i stranická Pravda. počnou člověka hlodat
Bratislavě se v minulém
Jedovaté podobenství kromě zubu i pochyb
A tu náměstek před
roce začalo s opravami
sedy
Komise pro rozvoj
Celostátní
českoslo nosti, že to asi samo sena 1106 bytech . . . Ukáza
lo se, že těžisko závad, venský týdeník Kulturní bou nepřejde a že se s hospodářského plánu a
promokání a plesnivění tvorba (5. září 1963) tím něco bude muset státního
hospodářství
stěn, zatékání ve škvírách
byl nucen nalít čisté
přirovnával dnešní hos podniknout.
- je v nekvalitních obvo
víno.
dových pláštích. Na po podářskou situaci v ČS Zápas urputný, ale . . .
Řekl novinářům, že
vrchových úpravách ob SR k situaci pacienta s
Bývá z toho zápas takové hospodářské ob
vodových panelů se rov bolavým zubem, a otisk
něž často vyskytují záva
mnohdy velmi urputný, tíže, s kterými dnes zá
dy, které jsou příčinou la toto památné a jedo pohříchu však předem,
polí československé hos
vaté
podobenství
:
trhlin . ..”
FEC/Č
prohraný : dříve nebo podářství, se nahromadi
později končí vždy po ly za řadu let, že je
znáním, že nezbývá, než nelze odstranit za pár
se odhodlaně vypravit měsíců.
do ordinace, zeptat se,
Jako smutný dovětek
sudek se zmiňuje o tom, že oba rodiče byli
co se s tím dá dělat a k podobenství o bola
v roce 1953 zapleteni do nějaké protistátní apotom si to nechat udě vém zubu, který dosud
féry, avšak přesto žačku doporučuje . . .
lat.
nebyl vytržen, pozname
První, kdo se ozval proti přijetí Boženy Cuk
Takový
vývoj,
po nal :
rové, byli někteří pracovníci ředitelství statku
dobný cestě majitele bo
"K dosažení kvalitní
v Kolíně. Náměstek ředitele statku soudruh
lavého zubu, prodělal ho obratu ve vývoji ná
Sechovec mi nejprve stručně vyprávěl histočlověk řadový i řádný rodního
hospodářství
rii někdejší protistátní bandy, do níž byl za
i ve vztahu k dnešním budeme potřebovat ně
pleten otec žačky. Za svoje rodiče nemůže, ale
těžkostem a nedostat kolik let . . .”
co naplat, když žije v rodině. Vystuduje, a
kům v živobytí naší spo
Mluvil jako zaméstnajak se na nás bude dívat - veřejnost? Matce
lečnosti.
.nec, který ví, že jeho
naší žačky řekl jeden z okresních funkcioná
Každé přirovnání o- šéf jde neodvolatelně do
řů asi tuto větu : Stát bude do studia vaší dce
všem nějak kulhá, v penze. M. Zvára, USA
ry investovat peníze, a ona potom vklad obrá
podstatě a pro většinu
tí proti socialismu ! Můžeme shrnout : Božena
však bude asi platit :
ŠVADLENY (stroj.) Cukrová nemůže jít studovat na odbornou ško
nejdřív se mlčelo, pak
lu, protože, za prvé, hrozí tu určité nebezpe
Přijmeme
několik zruč
přišla kritika a jeden
čí, že své schopnosti potom obrátí proti socia
si potichu i nahlas ule ných švadlen - na celo
denní nebo na částečné
lismu, za druhé tu hrozí pobouření veřejného
vil, spolkl nějaký ten
zaměstnání.
mínění. A posléze za třetí, je spravedlivé, aby
prášek a doufal, že to Platíme vysoké mzdy.
děti nesly část viny svých rodičů . . .” Typické
bude stačit.
1 a Carters Ave., Toorak
dnes je, že i Zemědělské noviny, list poplat
Vznikalo podezření
Village, tel. 24 - 2044. O
ný KSČ, se vzpírá : "Tak si prosím nedělejme
informace můžete volat
Pak začalo vznikat po
nepřátele z šestnáctiletých!”
FEC
též HD (42 -5980).
dezření, že obtíže samy

Problém ne ojedinělý
Zemědělské noviny řešily 31- srpna 1963 na
léhavou a zřejmě příliš častou otázku : mohou
děti za tak zvané viny rodičů? Z líčení je zřej
mé, že dosavadní praxe vinila děti z "vin” ro
dičů. Zemědělské noviny líčí případ Boženy
Cukrové z Lošan na Kolínsku, která se chtěla
dát zapsat na zemědělskou školu :
"Zajisté jako inteligentní děvče uznáte, že
jste - ne svou vinou - nemohla získat nějake
vřelé sympatie k našemu socialistickému státu,
když jste vyrůstala v rodině, kde váš otec byl
potrestán odnětím svobody na 16 let . .
Kdyby byl takový problém ojedinělý, snad
bychom si jej ani neuvědomovali... Zeměděl
ské odborné učiliště v Liblicích uvádí : Cukro
vá patří mezi nej lepší žáky v prospěchu, je
velmi ochotna své vědomosti použít při po
moci slabším žákům, povahy je kamarádské,
v kolektivu je velmi oblíbená, má dobrý poměr
k manuální práci, zajímá se hlavně o biolo
gii... V posledním výročním vysvědčení na
cházíme samé jedničky. Rada MNV k žádosti
o přijetí na Státní zemědělskou technickou škoku obor pěstitel - chovatel nemá námitek. Po
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Organizace 600 čs. vědců a umělců ve svobodném světě

Sjezd Společnosti pro vědy a
umění

V Divadelním sále městské knihovny v Torontu, Ontario, konalo se
v sobotu 7. září valné shromáždění Společnosti pro vědy a umění (Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, Inc.). Schůzi řídil
předseda SVU prof. dr. René Wellek.
Shromáždění vyslechlo pozdravné projevy Vlasty Vrázové, předsed
kyně Čs. národní rady americké, a Antonína Daičara, předsedy Čs. ná
rodního sdružení v Kanadě. Pak následovala obsažná zpráva gen. tajem
níka prof. dr. Rudolfa Šturma, zachycující celou činnost SVU, neustále
rostoucí do hloubky i šířky. Společnost má nyní, po čtyřech letech trvání,
615 členů ve všech pěti dílech světa. Místní pracovní skupiny jsou činné
v Torontu, Montrealu, Chicagu, Washingtonu, New Yorku, Pittsburku a
Mnichově. Oblastní jednatelé působí v Pennsylvánii, Ontariu, Quebekm
Britské Kolumbii, New Yorku, Oregonu, Illinois, ve státě Washington a
v Itálii. Připravuje se jmenování resp. volba oblastních jednatelů pro Ka
lifornii, Austrálii, Anglii, Francii a j.
Další referáty před
nesli pokladník SVU Ol
dřich
Černý, předseda
programoyé komise dr.
Jiří Škvor, předseda vy
davatelské komise dr.
Miloslav Rechcígl ml. a
předseda vydavatelského
fondu Antonín Cekota.

Odpoledne 7. září by
ly v tořontské knihovně
přednášky SVU. Prof.
Bušek mluvil na théma
"Platí Mnichovská do
hoda?” Býv. velvyslanec
Jaroslav Šejnoha před
nesl "Svědectví a zkazky
ze života výtvarného”.

O činnosti svých sku
pin referovali rovněž de
legáti z Chicaga, Toron
ta, Montrealu, New Yor
ku, Washingtonu, D. C.,
,a někteří oblastní jedna
telé.
Ve volbách bylí zno
vuzvolení všichni dosa
vadní funkcionáři s vý
jimkou těch, kdož se pro
nemoc funkce vzdali.

Pavel Javor, Inka
Smutná, a Miloslav Zlá
mal recitovali pak ukáz
ky své poezie. Ohlášená
přednáška prof. Václava
Hlavatého "O relativitě,
vesmíru a filozofii” mu
sila být pro indispozici

Předsedou zůstává dr.
- Wellek,
místopředsedy
dr. Vratislav Bušek, Ra
fael Kubelík- a Rev. Fe
lix Mikula, geri. tajemní
kem dr. Šturm a poklad
níkem' Oldřich Černý.

přednášejícího odložena.
Večer byla v hotelu
Westbury slavnostní ve
čeře, které se účastnilo
přes dvě stě osob. Byli
mezí nimi četní krajané
z Toronta a okolí v če
le s Tomášem Baťou ml.
Byl tu ministr Grossman v zastoupení minis
terského předsedy Onta
ria, představitelé města
Toronta, zástupci církví
a funkcionáři českých a
slovenských spolků.
Pořad řídil Jan Ru
beš, který úvodem také

zazpíval árii z Dvořáko
va "Jakobína za dopro
vodu Ruth Shipmanové.

Obchod č. 28,
Southern Cross Hotel
Bourke Street,
Melbourne - City

Telefon 24 - 2044
Výhradní representanti prodeje

A.C.I. Fibregiass 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.

Telefon 60- 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

službu
pro celou

rodinu
SIGNOR TELEVISIONE
Jan

ES & A

banka

Uvažujte o výhodách pohodlné a rychlé bankovní služby všeho druhu
pro celou Vaší rodinu. V kterékoli filiálce E. S. & A. banky máte
k disposici moderní bankovní službu včetně * spořitelny * šekových
účtů * vkladů na výpověď s vyšší úrokovou sazbou * financování
splátkových obchodů prostřednictvím Esanda Ltd. * úplné cestovní
služby pro cesty po Austrálii i do zahraničí * zprostředkování nákupu
akcií v investičních společnostech kontrolovaných E. S. & A i jiných.
Podrobnosti si vyžádejte u ředitele nejbližší filiálky E. S. & A. banky,
který Vás bude ochotně informovat o všech detailecn služeb, posky
tovaných E. S. & A. bankou.

NOVÁ PRODEJNA:

(za rohem Toorak Rd. - Parkování aut volné)

S U T T O N S PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne

Bankovní

obstará

164 Acland St., St. Kilda,
Víc.
tel. 94 2260

Exquisite Furnishing Co.
1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.

Po večeři první před
seda SVU prof. Hlava
Provádíme dokonalou dekorační službu
tý odevzdal nynějšímu
ze všech druhů materiálu
předsedovi prof. WellVyžádejte si naši odbornou poradu a rozpočet.
kovi antologii WellkoObojí je zcela nezávazné a zdarma.
vých prací "Essays on
Czech Literatuře" na pa
Sněmování SVU se Josef Čermák, oblastní
mátku autorových 60. zúčastnili. členové a de jednatel SVU v Onta
narozenin.
legáti z devíti států USA, riu.
Kniha vyšla právě v z Kolumbijského distrik
Celá řada členů SVU
těchto dnech péčí SVU tu a ze tří provincií Ka byla interviewována v
v nakladatel Mouton v nady.
rozhlase a televizi a vy
Předseda SVU dr. Re
Haagu. Prof. Wellek na
hledána reportéry den
né
Wellek,
místopředse

to učinil projev nazvaný
ních listů.
"Czech Literatuře at the da dr. Vratislav Bušek
Na kanadské činitele
Crossroads oř Europe". a gen. tajemník dr. Ru
dolf Šturm navštívili to- zapůsobil nejvíce vyda
Závěrem zahral prof.
rontského
arcibiskupa vatelský program SVU,
Oskar Morawetz na kla
Philipa Pococka. 'Stej kvalita přednášek na I.
vír vlastní skladbu, kte
ná dejegace, rozšířená ce sjezdu ve Washingtonu
rou složil pro SVU a
dr. Václava Hlavatého, minulého roku a dále ojež tu byla prpvedena
vykonala pak návštěvu u kolnost, že se podařilo
poprvé. Na začátku ban
presidenta tořontské u- v krátké době čtyř let
kem a na zakončení Rev. university Claude Bisel- zorganizovat v SVU na
Gerard Janda a Rev. J.
la. Delegaci uvedl k ar 600 vědců a umělců, pů
Novák přednesli modlitcibiskupovi i k presi sobících mimo hranice
by.
dentu university advokát ČSSR. Tisk, služba SVU

Za Ivana Herbena,
který se musel z důvodů
zdravotních činnosti
vzdát, byl tiskovým re
ferentem zvolen Vojtěch
Nevlud. Seznam všech
činovníků bude otištěn v
nejbližším čísle "Zpráv
SVU”.

STŘEDISKO
PÁNSKÉ MÓDY

Největší krajanská dekoratérská firma

VKLADNÍ KNÍŽKY

ŠEKOVÉ ÚČTY

The English Scottish & Australian Bank Ltd.
(Incorporated in England)

Založena 1852

ŠETŘTE DNES NA ZÍTŘEK...........
........... UKLÁDEJTE U E. S. & A. BANK

Werich

Neptal jsem se, kudy mám jít, věděl jsem, že
najdu cestu k Davidovi, který na mne čeká před
Palazzo Vecchio. Šel .jsem rychle kolem expresí
a putyček, ze kterých mne ovanul italský džez tlu
močený automatem na desky, chvilku jsem bloudil,
až jsem narazil na Piazza del Duomo, a odtud už
jsem šel po svých starých stopách na Piazza della
Signoria. Přibližně na místech, kde upálili Savonarolu a oběsili jeho žáky, bylo zaparkováno mnoho
fiatek
renaultek a jim podobných vozidel. Chod
níky byly obsazené kavárenskými stolečky a ty opět
lidmi ze všech'konců světa i z Florencie.
Stál jsem u jeho nohou a díval jsem se skoro
kolmo po jeho postavě k nebi plnému hvězd. Obešel jsem jej. Od té doby, kdy jsem toho paňá
ka — řečeno hantýrkou sochařů — spatřil poprvé,
mnohokrát jsem si na něj- vzpomněl. Dívám se na
chlapce,, jak celou svou vahou spočívá na pravé
noze. Levou rukou snímá s ramene prak. Říká se,
že není jisto, je-li to po Goliášově porážce či před
ní. Mně je to teď jedno. Vidím před sebou klidnou,
rozvážnou nebojácnost, pocit, který hledám a má
lokdy nalézám, pocit, který se těžko odívá do slov.
A je tu přede mnou, a bude tu, až ťu nebudu. Ká
men. Kus mramorově skály o mnoha tunách ho
voří o věcech křehčích skleněného vlasu. To doká, zal udělat člověk svýma rukama svou duší.
Stál jsem tam asi dlouho, jak jsem přemítal, že
býť člověk přeci jen není špatné, a o různých ji
ných věcech, které mi v "té chvíli připadaly nad
míru důležité, protože když jsem se oklikou vracel,
všiml jsem si, že kavárničky řídnou. Zasedl jsem
za jeden stoleček. Ani jsem se nerozhlédl, a při
sedl ke mně muž v pruhovaném tričku, s komic
kým slaměným kloboučkem na hlavě. Už tu byl
číšník a muž pravil italsky : “Dvakrát stregu, dvo
jitou.” Pak ke mně : “Mluvíte italsky?” Povídám,

30.9.1963
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James Baldwin : The Fire Next Time. The Dial Press, New York, 1963

Peklo černé o bílé
Křesťanské církve - v rozporu s názory jejich některých zástupců - po
světily a oslavovaly vlajkoslavné výboje, a podporovaly, i když nevytvo
řily, víru, že výboj, který přinese blahobyt západní civilizaci, je znám
kou boží milosti. Bůh k nám přišel z pouště - ale Aláh taky, jenomže z
opačné strany. Bůh, který směřoval na sever a mával výbojnými křídly,
se stal bílým bohem, a Aláh, bezmocný a na temné straně nebes, se stal
prakticky černým bohem. Tím se stala role křesťanství při nejmenším obojetná. I když ponecháme stranou podivuhodnou nadutost křesťanství,
které si namluvilo, že mravnost a způsob života nekřesťanů je nižší než
křesťanství, a že proto mají křesťané plné právo užít všech prostředků,
aby nekřesťanský život napravili, ono střetnutí dvojí kultury a schizofre
nie v křesťanské duši vytvořily doménu neprobádanou jako nejhlubší mo
ře a právě tak zrádnou. Lze klidné říci, že kdokoli se chce stát opravdu
lidským stvořením (a neptejme se, je-li toto možné, protože musíme vě
řit, že to musí být možné), musí se natrvalo rozejít se všemi zábranami,
zločiny a pokrytectvími křesťanských církví. Jestliže obraz Boha má ně
jaký smysl a nějakou sílu, musí nás udělat většími, svobodnějšími, lásky
plnějšími. Jestliže Bůh toto nedokáže, pak je načase, abychom se ho zba
vili.
Strany 60-61.
Proti nedomrlému pí
pání anglických mladých
rozhořčených je hlas Jamese Baldwina přímo ka
cířský. Ať souhlasíte ne
bo ne, cítíte: tady je ně
kdo, kdo bere svoji při
krvavě vážně.
James Baldwin, ame
rický občan černého pů
vodu, je jedním z radi
kálních teoretiků dnešní
občanské revoluce na ji
hu Spojených států. Jed
ním z hlavních kladů je
ho knížky (která vychá
zela na pokračování v
Saturday Evening Post),
je právě její stranickost
a otevřenost.
Baldwin
nepředstírá,
že je vyslancem černého
lidu. Vlastně ani by ne-

mohl být, protože trávil
leta exilu v Evropě, da
leko žhavého středu pro
blému černé a bílé rasy
v srdci největší demo
kracie světa.
V jeho pojetí je Ame
rika zajata dvojím pek
lem : černým a bílým.
Obojí peklo má své
zvláštní hrůzy, o nichž
signor Dante neměl po
tuchy.

ghetta, z něhož je jedi
né východisko : snášen
livost, pokrokovost, lás
ka a odpuštění.
Ať to zní sebe akade
mičtěji, je to jediný způ
sob, jak vyřešit celý americký problém. Baldwinova kniha ovšem je
myšlena jenom jako ob
vinění bílé části Ameri
ky. James Baldwin je ža
lobce, nikoli reformátor.

Stejně bychom chybo
vali, kdybychom nevyslechli, co má co říci.
Když mluví o tzv. asi
milaci, vyjadřuje přesně
mínění všech myslících
Novoaustralanů,
jimž
byly podobné nesmysly
Černí Američané jsou - jim, bělochům - podá
zase uzavřeni v pekle vány australskými minis-

Bílí Američané si pod
pálili svoje vlastní pekel
né kotle. Škvaří se dnes
ve své vlastní nejistotěa morálním zmatku, kte
rý nemůže odstranit ani
vláda ani církve.

že nikoliv. Přehodil na franštinu, pak němčinu a
angličtinu. U té jsme zůstali.
“Neurazil jsem vás, když jsem vás pozval?” ptal
se. Ujistil jsem ho, že ne. — “Viděl jsem vás, jak
jste si prohlížel Davida. Stál jsem vedle, ale vy
jste mne nevnímal. Já se jmenuji Robert, říkejte
mi Bob. Co je vaše křestní jméno?”
“Jan.”
Číšník před nás postavil dvě stregy. “Ještě dvě
připravte”, povídá Bob a ťuká si se mnou. “Na Da
vida, Ján!” Byl srdečný a velmi přirozený. Podle
toho, že si hned chtěl tykat, jsem jej mohl pova
žovat za Američana. Podle výslovnosti však mohl
být spíš Brit. Když jsem se ho zeptal, odmávl se
smíchem : “Brouzdám se světem, a všude něco po
chytím. Nejsem ani Ital, ani' Francouz, ani Ameri
čan, ani Brit. Co jsi ty?” — “Hádej.” — “Vždyť
je to jedno, venkoncem. Podle akcentu bys mohl
být - těžko říct. Portugalec?” — “Herec”, smě
ji se. “To není národnost, to je mezinárodnost. Rus?”
— “Čech.” — “Australan.”
Podali jsme si ruce, číšník přinášel dvě nové
stregy. Bob se zamyslil a pravil : “Vypijte ty dvě
stregy na naše zdraví, cameriere, a přineste stude
né šampaňské.” Pak se obrátil ke mně. “Neurazíš
se? Mně to nic neudělá, to platí společnost a stejně
se to odepíše z daní, člověče, potkat v noci chla
pa, který si prohlíží Davida, tak jako tys to dě
lal,- to mi vrací víru v umění. Jak to, že rozumíš
sochám, když jsi herec?” — “Já nerozumím ko
chám”, bráním se. “Mám Davida rád, připomíná
mi něco, co sám těžko chápu. Mám z něho radost.
Nebo jak bych to řekl : mám pocit, že on ví, co
bych taky rád věděl : nebo že to skoro vím, když
se na něj dívám.”
. “Tedy ne David jako David, protože zabil Goliá
še?” — “Vůbec ne, protože zabil Goliáše! Pro mne
je to vzkaz... že není třeba bát se Goliáše. Jak
klidně stojí ten hoch. Až půjde kolem Goliáš, Da
vid sejme prak a Goliáše odstraní. Mne ohromu
je ta jistota, vtělená do kamene - jestli mi ro
zumíš.”
Vskočil mi do řeči : “Duch poslušného dláta ve

terstvy v míře nezředěné a nestravitelné.

Americký černoch ne
stojí o asimilaci o nic
víc, než kterýkoli austral
ský přistěhovalec. Jenže
zásadní postulát americ
kého černocha, který ne
má co dělat s dnešní
revolucí za občanská prá
va, je daleko vzdáleněj
ší než cokoli, co může
být vytvořeno slovem zá
kona :
"Krátce řečeno, my
černí a bílí lidé hluboce
potřebujeme se stát jed
ním národem, máme-li
opravdu dosáhnout sta
vu dospělosti. Stvoření
národa je šíleně nesnad
ný úkol. Ale dnes roz
hodně není možné vy
tvářet národy dva .
V Baldwinově knížce
jsou pasáže, s nimiž se
dá polemizovat.
Bald
win je určitě radikál čer
nošského hnutí. Ale ne
vím, jak souhlasit s
jeho "logickými” závěry,
sebevíc zastřenými váš
nivými souvětími.
"Americký černoch má
velkou výhodu před bílým Američanem, neboť
nikdy nevěřil snůšce po
věstí,. jimž, věří bílý Američan . . .” Ano, ale
co to dnes dokazuje. Americký černoch věří ji
ným legendám, a teore-

Ať otevřou se
všechny květy
Rafael Alberti

Otevřou-li se všechny květy,
pak i ten nejvíc upejpavý
svobodně vzkvete u poety,
jenž konečně již bez obavy
smí odhalit své vnitřní světy.

Ať otevřou se všechny květy!
Otevřou-li se všechny květy,
to se pak rozezpívá v sadech
i sebenezvyklejší nádech,
vždyť v stejnou půdu byly sety
jasmíny v sněhobílých šatech
i rudá na karafiátech.

Ať otevřou se všechny květy!
Otevřou-li se všechny květy,
tu v harmonii mnoha hlasů
zasnoubí osobitou krásu
nejlepším pramenem neomletý
s běhutou písničkou všech toků.
A slunce bude ve vysoku.
Ať otevřou se všechny květy!
Ze španělštiny přeložil Lumír Čivrny

tik Baldwinova kalibru
by na to neměl zapomí
nat.
Ani se nezdá přesvěd
čivé, když Baldwin, před
stavitel živého politické
ho hnutí, se zastaví uprostřed cesty a začne
uvažovat, co se stane
"kráse”?
Kam to tedy všechno
vede? Jestliže někdo za
číná poopřením
boha

křesťanů, čekáme, ze
nám předvede jiné bož
stvo v kráse nevídané.
(Pokračování na str. 6.)

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work., Compensatíon,

aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

de ránu!” Kdo to asi je, přemýšlím. Proužkované . Napil se, dolil, a objednal další. “Věděli, chlap
tričko obepínalo obtloustlý trup s náběhem na bříš če, věděli a hledali dál! Michelangelo tesal do ka
ko. Byl oholen, ruce měl čisté, klobouček umatla- mene sám, svýma rukama! Tesal tak, že někdo,
ný, s pentličkou roztřepenou. Diety platila společ kdo ho pozoroval, napsal v dopise, že tři kamení
nost, snubní prsten neměl, domýšlivý nebyl, to by ci za trojnásobný čas by neutesali tolik, co ten
nechodil v tričku, které mu na urostlosti nepřida člověk, a to mu bylo asi šedesát! A když dělal ten
lo. Vzpomněl jsem si na profesora fyziky, který strop v Římě, ne Sixtinskou, tu druhou - no, po
říkával, že nej kratší vzdálenost mezi oběma chod moz mi, capella Paolina, obrácení Petra na víru,
níky je kolmice spuštěná z jednoho na druhý a tak ležel naznak a maloval a maloval a bylo mu
že tudíž to jest nejbezpečnější přechod. I spustil hodně přes sedmdesát. Všechno, co namaloval, vy
tesal a napsal, udělal sám! Svýma rukama! A vezmi
jsem kolmici.
“Čím jsi?” — To by nikdo neuhád. Vystudoval televizi. Špatná dekorace, nevkus, vysílání milió
dějiny umění, chtěl být sochařem, malířem, her nům oči. A v ní před mikrofonem herec, zpěván,
cem a skončil jako poradce velké televizní společ špatně hraje a špatně zpívá.
Sta lidí v ateliérech, stovky v jiných organiza
nosti, pro kterou cestuje po světě. Hledá náměty,
folklór, a jeho úkolem je odstraňovat překážky, cích televize, statisíce těch, kteří ji vyrábějí a onavazovat spojení, dělat smlouvy. — “Televize, pravují - hlavně opravují - a on tam stojí, ten špat
monstrum, která leze do bytů pokojných občanů, ný zpěvák, hlasu má tolik, že by se přívozu nedo
tohle monstrum mě živí.” — Ne nejhůř, myslím volal, ale oni mu ho zesílí, přidají echo, uberou
si, a pozoruji, jak dolévá sobě i mně. Byl živý a pazvuky, zesílí spodek a vzhůru do éteru! Milióny
bavil se. Musil se chudák ukrutně nudit, než jsem sedí doma a poslouchají a pozorují něco. Proč? Pro
tože už to tam několikrát bylo viděno a patrně
mu padl do oka.
“Jen si představ, Ján,, co by tady kolem nás by je to dobré! Je tu kolem nás něco, co je patrně
lo, kdyby už tenkrát měli televizi! Nic, zhola nic. dobré? Tady je nádhera, dílo!”
Seděli jsme a mluvili jsme. A pili jsme: Pak
Neměli by na nic čas! Každý den program. Flo
rencie by měla vysílačku. Pisa by měla vysílačku zhasli na chodníčku a přenášeli stolečky dovnitř.
i Siena. Papež, ovšem, by měl tu nejsilnější. A Nechtěli jsme ten svůj vydat, a šli jsme za ním.
teď by si začali vzájemně umělce přeplácet. Četl — “Představ si, že by byl Shakespeare psal tele
jsi někdy Michelangelovy sonety? Ne? Koupím ti vizní hry. Dostával by dopisy a musil by psát podle
je. Ty by vysílali, ty sonety, ale kolik by jich mu přání posluchačů. Každý dopis posluchače je svě
sel napsat pro denní programy! Řekněme dvakrát dectví o subnormálnosti pisatelově. Souhlasíš?” Jak
týdně. Tisíce sonetů, tisíce! A on by je sved, pro by bylo možno nesouhlasit?
“Televize rozšiřuje nevkus a nemůže jinak, pro
tože byl génius, ale jak dlouho? A jaké by byly
pak? A Petrarca a Boccacio by psali, až by se tože musí něco prodat, to je její pravý účel. Pro
upsali. Samosebou, výpravu by do papežské tele dává se mnohým a musí se prodat mnoho.” —
vize dělal da Vinci. Ale jak dlouho? Víš jak by Namítal jsem, že u nás se televize nesnaží něco
to musel odfláknout? To by nebyly Mony Lisy, to prodat. — “A je dobrá?” otázal se.
Přemýšlel jsem, jak mluvit pravdu a nekálet do
by byla pozadí. On by je uměl, brachu! On by je
uměl! A Vinci by měl ještě svůj vlastní program. vlastního hnízda. Naštěstí přišel sám padrone a
Technologický. Víš ty, co všechno vymyslil? To by přesvědčoval Boba, že Florencie spí a že se musí
ovšem mělo úspěch, sám by to kreslil před ka jít domů. K mému překvapení to Bob uznal. Do
merou, sám by to uváděl, ti lidé tenkrát uměli stali jsme dvě stregy na cestu a vystrnadili nás.
Z knihy “Italské prázdniny’'.
všechno, ti nejen uměli, ti věděli!”

HLAS
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DOMOVA

Deník Niny Kostěrinové
(Pokračování)

1. listopadu
Mám hroznou předtuchu, že se na naši rodinu
blíží ještě nějaké daleko horší neštěstí. Často ve
snu vídám otce. Zrovna dnes. Přijel jakoby domů,
cizí, podmračený - a v kravatě. Nikdy ji nenosil.
Probudila jsem se a udělalo se mi tak zle a hořce
na duši, že bych vyla jak vlk ....

R O K 1939
22. srpna
Dnes se dozvím, jak jsem dopadla. Mám už třicet
bodů. Zato včera jsem měla doma výstup.
Pozval si mě ředitel školy a začal se mě vyptávat
na otce, na příbuzné, kde kdo pracuje. Řekla jsem
plnou pravdu o otci, o jeho bratrech. Doma jsem
o všem vyprávěla a došlo k nesmyslné hysterické
scéně: co jsem měla co vykládat o svých příbuzných
a připomínat tety komunistky? Prohlásila jsem,
že lhát a skrývat něco považuji prostě za podlost.
A tety, matka a babička se do mě pustily. “Huso
pitomá, neznáš život, je třeba lhát a říkat, že nevíš.”
Tetičky se bojí o svou kůži a mně je z jejich
řečí na zvracení. Chtějí, abych i já se chovala podle
nich, přizpůsobila se podlosti. Nikdy, komsomolská
čest je mi dražší!

2. září
A je konec. Odvrhli mě jako škodlivý živel. Za
tímco Soňu, která má jen 28 bodů, přijali. Proč se
to stalo? Kvůli otci! A jaké mi poslali podivné vy
světlení: “Vzhledem k nedostatku míst v koleji...”
To napsali mně, Moskvance!
Je mi velmi divně - jako bych se octla uprostřed
bezedné prázdnoty. Co mám dělat? Kam jít? Zdá
se mi, že vše je sen - zlý, trýznivý sen. Třeba se
teď probudím a bude všechno jako dřív, dobré,
jasné. Copak mají pravdu “zkušené” tety a já se
musím “přispůsobovať”, a proto lhát a ztratit cha
rakter?
Je slunce - veliký, obrovský kotouč. Nebo i to se
mi jen zdá? Zapadá ... a v očích se mi rozplývá
a svědí...
Sedím, čtu a najednou to v srdci nesnesitelně
ostře zabolí, zaplaví mé stesk . . . Ach, proč to není
jen sen!

29. září

Provádíme

veškeré

práce

optické

přesně, rychle a za levné ceny

Těch, kdo trpí za otce, je taky dost. Setkala jsem
se s jednou dívkou, která získala při zkouškách
třicetčtyři bodů (ze čtyřiceti!). Její otec je ve vě
zení a ona má stejný osud jako já, osud zavrže
ných. Po otcově uvěznění žila ve škole v ředitelně
(u podivuhodně smělého ředitele!) a během jednoho
roku prošla dvě třídy - devátou a desátou. Také
zkoušky na vysokou udělala skvěle. Nechť však
“syn netrpí za otce”. Jaká licoměrnost!
Říkají, že mám štěstí - jedu přece na techniku
do Baku. Měla bych to asi ještě zkoušet a bojovat.
Jsem přesvědčena, že bych to dokázala a zůstala v
Moskvě. Ale copak se ve svém stavu mohu ještě
někde ukázat?
Co řeknou přátelé mému rozhodnutí?

CITY :

6 A Elizabeth St
Melbourne, C. 1
Telefon

63-3256

HA M P T O N :
Telefon 98 - 5756

Hampton, S. 7
573 Hampton Sk

6. října

Peklo černé a bílé
Tak mám za sebou “moje university” - jsem zas
ve vlaku, kola zas o něčem rychle, tvrdě vyprávějí.
(Pokračování se str. 5.)
V jejich zadrhující zlostné řeči je pro mě něco hroz
Dovede-li nás logicky
Baldwin alespoň osvětného. Hrozí mě rozdrtit, udělit důtku či zas něco
neurčitě slibují. Co se stalo? Měla jsem pět let - až na hranice rasového lil toto : jsou pekla bílá,
to je hrozné pomyšlení - pět dlouhých let konfliktu, čekáme, že černá, žlutá, hnědá. Ja
žít na útraty tetiček. A potom po skončení školy nám ukáže, jak z toho jich proroky jsou radipět dalších let pracovat zase v Ázerbájdžánu!
všeho svinstva a utrpení kalové všech barev. O
5. prosince
spasení se však musí poTeprve za poslední dva tři dny mohu na čas ven.
zvednout hlavu od studia a dát si trošku do po
Bohužel tato knížka starat čas, snášenlivost,
řádku myšlenky a pocity.
ukazuje
jenom
dvojí výchova. Vášnivé knihy
Když jsem se se ztrátou vyhlídek na studia vrá stránku pekla : je peklo jenom škodí.
jun
tila z Baku, začala jsem vážně uvažovat o odcho
černé, ovládané duchem
du do zaměstnání.
U matky jsem však narazila na rozhodný odpor. mamonu a nenávisti, a
Chutný a výživný
Prohlásila: “Máš právo studovat a musíš studovat peklo bílé, jemuž vlád
a budeš studovat!”
nou stejní duchové. UA tak jsem se znovu přesvědčila, jak vytrvalý a tlačovatelé žijí v ghettu
pevný charakter má matka. Tolik zkoušek a ran se
PODMÁSLÍ &
na ni sneslo, že už snad víc jich být nemohlo — stejně jako porobeni. Je
otcovo zatčení, nouze, ztráta mnoha těch, co u nás to peklo tím bezvýchod KYSELÁ SMETANA
dřív byli každý den. A teď ještě trápení s dcerou, nější (alespoň v podání
SÝRY
kterou zbavili práva studovat pro jakási neznámá Jamesa Baldwina), že
K dostání ve všech
otcova provinění.
potravinářských obcho
"krása”, o níž autor tak
dech a delikatesech
Maminka poslala dopis Stalinovi. Napsala jej vel
žhavě
mluví,
je
prosté
mi ostře. “Podle jakých důvodů se jedná proti vaší
“KEREM”
zásadě: “Nechť syn netrpí za otce?” Najednou ne lidství, které by mohlo
Dairy Products P/L.
čekaně (pro mne) maminku volají do komise a vrá najít lacinější a klidněj
tila se domů s místem do školy. Budu, o čem jsem ší řešení amerického kon
Alphington, Vic.
snila — geologem!
(Dokončení příště)
Tel. 4 9 - 27 5 2
fliktu.

Jedu do Baku!
V Komisi pro vysoké školy je nepředstavitelný
blázinec. Všechny, kteří se nedostali na školy tech
nického směru, honí na pedagogické, zemědělské
a veterinářské fakulty do Alma-Aty. Permu, Sara- listické unie střední Ev
ropy. která se konala v
tova a podobně.
Amsterodamu, se zúčast
nili za čs. soc. demokra
cii: V. Bernard, V. Holub
a M. Vaněk.
— V New Yorku zemřel
— Exulanti a krajané ko filharmonický orchestr a jeden ze zakladatelů KSČ
nali v mnoha místech sólista Rudolf Firkušný. Bohumil Jílek. Brzy z ko
vzpomínkové oslavy k 26. — Dr. J. Měšťan byl zvo munistické strany vstou
výročí úmrtí T. G. Masa len do předsednictva or pil a doma i po útěku
ryka a 15. výročí smrti ganizace Mezinárodní exi venku pracoval pro de
lová YMCA a K. Marek mokracii a za osvobození
Edvarda Beneše.
— Na III. sjezdu “Hnutí je v její ústřední revisní vlasti.
— V Quatemale zemřela
čs. křesťanských demo komisi.
kratů v exilu”, který se — V Kanadě zemřel ná po zákeřné nemoci 19lekonal v Ludwigsburku v hle bývalý ředitel Baťo tá I. Polášková, která tam
Německu, byli zvoleni: vých závodů ve Zlíně a byla loni zvolena králov
předsedou J. Kusý, mí- bývalý ministr Dominik nou krásy.
stopř. M. Pátek a J. Kun- Čipera ve věku 70 roků. — Čs. zpěvačka z Nevcíř, a gener. tajemníkem Byl pochován na hřbito Yorku Šárka Borůvková
měla v Německu velké úvě ve Frankfordu.
K. Rosa.
— II. sjezd Svazu čs. spor — Newyorský klenotník spěchy v řadě oper.
tovců v exilu se konal v českého původu Antonín — 2. 9. jsme oznámili, že
Belcampu v USA a zú Eisler byl zavražděn a o- se podařilo 481etému Če
častnilo se ho přes 200 loupen o diamanty v ce choslováku a jeho man
želce prorazit nákladním
osob. Čestným předsedou ně 158.000 dolarů.
svazu byl zvolen J. Ma- — V Londýně zemřel Ja autem pohraniční závory
roslav Wohlhofner, po a že požádali v Rakousku
leček.
— Na hudebním festiva kladník Sokola, člen Brit o asyl. Jejich jména: Jo
lu v Lucernu sklízeli vel ské legie a Klubu čs. ko sef Rosický s manželkou
Martou. Útěk jim usnad
ké úspěchy Rafael Kube- lonie.
lík, který řídil Berlínský — XII. konference Socia- nil Dán Soeren Jensen.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečně zve všechny děti i dospělé na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
který se koná v neděli 6. října od 3. hodiny odpolední
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST., NTH. MELBOURNE
Na pořadu je dětský zábavný program, průvod masek atd.
HUDBA
*
TOMBOLA
*
OBČERSTVENÍ
Každé dítě bude obdarované

Těšíme se, že se zúčastní všechny naše děti
VSTUPNÉ : masky vstup volný, dospělí 5/SPOJENÍ: elektr. z Elizabeth St. č. 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58 a 59, zast. 19

Jogurt

PAISLEY

HOME

FURNISHERS

PTY. LTD.

110 MILLERS RD., NORTH ALTONA, VIC.
kde krajané dostávají zvláštní slevu na jaký
koli nábytek, koberce, žaluzie, TV — radia,
elektrické potřeby a vše ostatní pro dům

oznamují otevření nové prodejny :

DELCO

VELKOOBCHODNÍ DODAVATELÉ A VÝROBCI
199 HODDLE ST„ COLLINGWOOD, VIC. - Telefon : 41 - 1377
D ELC O dodává v ma
lém - i ve velkém pro
hotely, motely, kluby, ne
mocnice apod.

Celková zařízení nábyt
kem, koberci, air conditioning, TVaj. 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

Super Convair
MODEL 250
Lze použít jako ústřední topení
Během letní sezóny zvlášť snížené ceny
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Dopisy redakci:
Zdá se mi, že se v poslední době hodně zvýšil
nápor zástupců, nabízejících na zdejším trhu různé
československé zboží. Nemohu si zatím udělat jasnou
představu o tom, jaké procento a jaký obchodní
vliv tu může mít čs. zboží, ale znovu uvádím, že
se mi zdá, že Československo najednou projevuje o
zdejší kout světa mimořádný obchodní zájem. Da
lo by se o tom něco zjistit?
J. N. T. New Guinea
Odpověď : Zatím zde nejsou k nahlédnutí statistiky
za poslední obchodní rok. V dřívějších letech byl
obchod ČSR s N. Guineou - Papuou nepatrný. Pro
zajímavost: Podle zprávy statistického úřadu v Konedobu, Papua, dodala ČSR do obou teritorií v roce
1959/1960 zboží za £3.447, v roce 1961/1962 za
£30.159 (N. G. £12.909 a Papua £17.250). Ve zmí
něné statistice není uveden žádný přímý vývoz do
ČSR. '
' HD

SMEROM K JEDNOTE
Je tu určitá skupina osob (i keď nie početná;,
ktorá mystifikuje veřejnost’ různým uveřejněním
úrivkov zo súkromných dopisov daktorých prominentných osob exilu, ktoré potom záměrně spájaju
v súvislosti s istými nepravdami, čo mnohí kvalifikujú ako rozkol exilu. Konkrétné išlo o súkromé
dopisy Dr. J. Lettricha, ktorý mi v dopise o věci sa
takto vyjádřil : “Nikdy som sa nezaoberal s pleticha
mi. Můj postoj bol vždy rovný voči priatelom i nepriatelom. S rozpormi v Austrálii nemám nic spoločného. Na listy nech pochodia od kohokolvek odpovedám. Tak sa stalo i s lištami, ktoré mi došly z
Austrálie. Žialbohu, nie je v mojej moci kontrolo
vat’, kto a čo urobí s mojími odpoveďami.” Horeuvedená odpověď Dr. J. Lettricha hodnověrně do
kazuje, že pp. H. a spol. jednali neprávom a otazne
dopisy taktiež neprávom použili. ■ J. Viola, East Kew

ATLAS (“Překlady ze světového tisku”)
368 West Center St., Marion, Ohio, USA
uveřejnil ve svém srpnovém čísle poprvé překlad
z čs. exilového listu. Pod titulem “Polemika ve
verši” vysvětluje v úvodu kulturní destalinisaci j
sovětském bloku a pak uvádí překlad básně Jiřího
Šůtoly z pražské Kulturní tvorby “Na smrt Josefa
Visarionoviče Stalina” a jako odpověď báseň Ja
roslava Strnada “Odpověď” z Hlasu domova (č. 8.
z 15. 4. 1963).

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., AbbotsforčL, Víc.
41 - 6973
byt
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SPORT V AUSTRÁLII

Z Austrálie

OBCHOD USSR S N. GUINEOU A PAPUOU

Telefon

DOMOVA

82-3731

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

V Melbourne koupíte nebo vyměníte nejlépe

— Technický vedoucí výzkumového oddělení při stát
ní oční a ušní nemocnici v Melbourne Vladimír Šipr
pněl rozhlasový interview o své práci. V minulých
dnech se mu podařilo zhotovit nový druh umělých
hlasivek.
— Zářijové číslo “Current Affairs Bulletinu”, vy
dávaného sydneyskou universitou, které je celé vě
nováno hudbě v Austrálii, píše mj. : “Rudolf Peká
rek v Queenslandu a Henry Krips v Jižní Austrá
lii pomohli svým orchestrům dosáhnout překvapivě
vysoké úrovně, zvláště přihlížíme-li k menšímu počtu
.členů těchto orchestrů . ..”
.— Časopis “Hotel - Motel - Restaurant” (srpen 1963)
píše o chatě “OMARU”, jejíž stavbu navrhoval Moj
mír Zachar' ze Sydney a vnitřní dekoraci jeho
manželka Manka Zacharová.
— Novou 5 d známku s vánočním motivem, kterou
vydá australská pošta v příštím měsíci, navrhl R.
Werner ze Surfers Paradise.
Australský lyžařský svaz ni Honzovi Wagnerovi,
vyšle pravděpodobně na bývalému držiteli všech
zimní Olympijské hry do možných . titulů v lyžař
Jnnsbrucku
napřesrok ské kariéře, který s nimi
šestičlenný team, z toho pojede do Innsbrucku ja
dvě závodnice. O členech ko manažér. Doufáme, že
mužstva rozhodnou au si přišije na svetr česko
stralští “výběrčí” z NSW slovenského
lvíčka
po
a Victorie Donald Mac- vzoru Františka Příhody
lurcan a Frank Příhoda. (v Cortině ďAmpezzo),
Posledně jmenovaný je aby ti druzí viděli. Kdy
Franta Příhoda z Mel byste četli “SKI Austrabourne, bývalý úspěšný lia” , (srpen 1963), zjistili
závodník a dnešní úspěš byste, že John Wagner
ný podnikatel.
Až oba je úplně úžasný, a že ho
“výběrčí” všechno patřič Růža Wagner (neboli Rů
ně uváží, budou členové ženka Kantorová) stále
australského teamu svěře- obdivuje, ačkoli manželka.

SOKOL SYDNEY
— Šibřinky i jejich dětské dozvuky se vydařily. Hod
ně krásných masek přispělo k jejich zajímavosti,
takže se všeobecně líbily, a pro jednotu byly dobrým
finančním přínosem.
— Jak se rozvíjí naše plány s koupí pozemku : Pro
zatím došlo kladné vyřízení žádosti o povolení spor
tovní a tělocvičné činnosti a o povolení stavby ve
řejné tělocvičné haly. Bratr dr. C. R. Sudek s vý
borem připravili zatím vypsání bezúročných zápůj
ček, které budou hypotekárně zajištěny na pozemku.
Úpisové formuláře s průvodním dopisem jsou právě
rozesílány odběratelům “Sokolského věstníku” a kra- :
janské veřejnosti. Kdyby se nám proti očekávání .'
nepodařilo sehnat peníze (aby bylo možno středis- i
ko uskutečnit, je třeba sehnat £12.000), byly by:
zápůjčky všem vráceny koncem ledna 1964. Věří
me však, že si naši lidé uvědomí, že se naskytla
vhodná příležitost opatřit si vlastní středisko krajanského života a že proto naše snahy dle svých
možností podpoří.
— Naše cvičení jsou pravidelně každý patek mezi.
7. a 10.30 hod. več. v tělocvičně Girls High School. ;
Fořt St., Observátory Hill. Tam můžete též získat !
podrobné informace o postupu příprav koupě po- i
zemku.
T. J. Sokol, 14/35 Roslyn St.. Potts Point.NSW.

S

FORD FALCON

?
ď
>
?

v COMMERCIAL MOTORS
obrátíte-li se na I. Herzoga
. v COMMERCIAL MOTORS
oprávnění zástupci FORDA

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

KOPA NA

V

SYDNEY

PRAHA — APIA 1:2 (1:1)
Apia si zajistila postup do “Velkého finále” az
ve třetím zápase. Téměř 20.000 diváků vidělo opět
několik skvělých zákroků brankáře Lorda, ostře hra
jící Apii a nedůrazný útok Prahy. Praha hrála hez
kou kopanou, ale výsledek se počítá na branky a ne
na technickou hru.
PRAHA — SOUTH COAST UNITED 2:3 (1:0)
18. září večer při umělém osvětleni nastoupila
Praha ke čtvrtému těžkému utkáni v 11 dnech. Na
počátku měla jasnou převahu a až do 70. minuty
vedla 2:0. Útok za útokem se doslova valil na bran
ku soupeře, ale většina z nich skončila na velkém
vápnu. Obě branky Prahy byly celkem náhodné.
Prvou vstřelil Hrnčíř dlouhou ranou z pravého
křídla, když se míč stočil za brankáře do sítě, dru
hou Tristram, když brankáři vypadl míč z ruky.
15 minut před koncem utkání Praha odpadla. V té
době vstřelil South Coast dvě branky ve dvou mi
nutách.
“Velké finále” shlédlo přes 30.000 diváků a South
Coast United v něm rozdrtil Apii 4:0.
—Z —

KOPANÁ

v MELBOURNE

Letošní zápasy o “Dockertyho pohár”, které vy
volávaly dřívější léta stejnou pozornost jako zápa
sy ligové, byly stěsnány do třítýdenní přestávky me
zi koncem ligy a začátkem mezistátních zápasů.
Touto “časovou tísní” a menším počtem účastníků
poháru ztratily mnoho na své dřívější přitažlivosti.
Ve vylučovacím kole porazila Slavia mužstvo Hakoah 2:1, a ve své skupině se umístila druhá, když
po pěkném, vyrovnaném zápase ztratila 2 body s
Polonií (2:3), porazila se štěstím Hellenic jedinou
brankou zápasu v • posledních minutách hry a hned
druhý den si pak zajistila účast v semifinále pohá
ru po dobrém výkonu celého mužstva vítězstvím
nad Juventusem 2:0.
SLAVIA — JUST 0 : 1 (0:1)
V prvním poločase podala obě mužstva dobrý vý
kon a Slavia byla' letošnímu mistru ligy nejméně
rovnocenným soupeřem. Jedinou branku zápasu dal
JUST ve 40. minutě, když Barotajs předčasně vy
běhl ze slavistické branky a nekrytý útočník JUSTu
za jeho zády skenoval. Ve druhém poločase obě muž
stva polevila, Slavia především proto, že byl vymě
něn zraněný střední útočník Palmer.
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110 Commercial Road, Prahran
Telefon 51 - 1535,

večer 94 - 4247

PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
BEZ UPOMÍNANÍ

Zaručujeme nejvyšší ceny na protiúčet
V

sobotu

zavřeno

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
srdečně

Vás

zve

na

SPOLEČENSKÝ VEČER
který se koná v sobotu dne 12. října 1963
v sále domu "Kosciuszko”, 313 Latrobe St.. Melbourne - City
Začátek v 8.30 hod. večer - konec v 1.30 hod.
Prvotřídní hudba — Likérová license — Buffet

Společenské vedení večera má dr. V. Voříšek
Informace a předprodej vstupenek :
tel. 85 -5040 (Viola)
91-3316 (dr. Voříšek)

SWISS TRAINED '
WATCHMAKERS
K.

Ebn er

22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970

19 York St.
(vchod z Wynyardu)

CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
5 1-7012
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Premiéra IX. ročníku. Poháru evropských mistrů v kopané

Dukla Praha - FC La Valetta 6 : 0 (2:0)
Nejvyšší evropská fotbalová soutěž klubových celků - Pohár evropských mistrů - se stává rok
od roku populárnější. Projevuje se to nejen v návštěvách na utkáních, která jsou většinou vypro
daná a přenášená Eurovisí, ale i v stále početnějším a kvalitnějším obsazení. K letošnímu, už IX.
ročníku PEM, se přihlásil rekordní počet 31 mistrů. Pouze obhájce trofeje AC Milán postoupil
přímo do hlavního kola soutěže. Ostatní teamy byly rozděleny do 15 dvojic.
Čs. přeborník Dukla Praha měl při losování štěstí, neboť v 1. kole "narazil” na slabší muž
stvo maltského mistra FC La Valetta, nad kterým vyhrál první střetnutí v Praze na Julisce v ne
děli 15. září rozdílem třídy 6:0 a je i v odvetném utkání na hřišti soupeře velkým favoritem.
Pražané udávali po celých 90 minut tempo hry a jen smůla ve střelbě zachránila hosty snad od
dvojciferného scóre. Branky pražské Dukly, která musela k tomuto střetnutí nastoupit bez své
ho kapitána obránce Nováka (zotavuje se po operaci menisku) vsítili : Kučera 3, Šafránek, Brumovský a Jelínek po jedné.
O první velké překvapení IX. ročníku se posta
rali fotbalisté tureckého mistra Galatasaray Istan
bul, kteří na domácí půdě porazili maďarský Ferencvaros vysoko 4:0. Překvapilo i suverénní vítěz
ství švýcarského přeborníka FC Curychu v Dubli
nu nad irským mistrem FC Dundalk v poměru 3:0.
V dalších zápasech zvítězil Partizán Tirana (Albá
nie) nad Spartakem Plovdiv (Bulharsko) 1:0. Borussia Dortmund vyhrála v Oslo nad Lyn Oslo 4:2
a Partizán Bělehrad porazil doma Anorthozis Nikosii 3:0.

OSTATNÍ MEZINÁRODNÍ UTKANÍ:

Pěkného úspěchu dosáhl v 1. utkání mezinárod
ní fotbalové soutěže “držitelů trofejí” Slovan Bra
tislava, který zvítězil v Helsinkách nad Palloseura
Helsinki 4:1 a je už tak určitě v hlavním kole té
to významné soutěže. - V Poháru evropských náro
dů hrálo v Amsterodamu Holandsko s Lucembur
skem 1:1, v olympijské kvalifikaci fotbalistů - ama
térů porazilo východoněmecké mužstvo v Kamenici
západoněmeckou jedenáctku 3:0, - amatéři Velké
Británie vyřadili v kvalifikaci o Tokio fotbalisty
Islandu 4:0 a 6:0, - FC Santos (Brazílie) obhájil
Jihoamerický pohár v kopané, když porazil Boca
::
Fotbalová liga
::
Junior (Argentina) 3:2 a 2:1 a bude hrát nyní s
V posledních dvou týdnech se hrála mistrovská AC Milánem o Světovou trofej, - a v přátelském
utkání 5. kola nejvyšší čs. fotbalové soutěže, jehož utkání v Oslo prohrálo Norsko s representanty Dán
největším překvapením je remisa pražské Sparty ska 0:4.
v Prešově 1:1 a nerozhodný výsledek nováčka 1. li
gy VSS Košice v Bratislavě se Slovnaftem 2:2. Pře
kvapila Dukla Praha, která doma deklasovala po
exhibičním výkonu Třinec 8:0, když jejím nejlep
ším hráčem byl opět Kučera, autor 4 gólů. Hradec — Nejlepším evropským diskařem je v současné do
Králové ponechal oba body v Ostravě (1:3), ZJŠ bě bezpochyby Čechoslovák L. Daněk, jehož výkony
Brno vyhrálo doma šťastně nad Bohemians 2:0, se stále pohybují kolem 60-metrové hranice. 18. zá
Trenčín porazil Slovana Bratislavu 2:1 a pražský ři hodil Daněk na závodech v Praze 60,97 m, čímž
Motorlet, handicapován zraněním Hemeleho, pře zlepšil o 93 cm svůj vlastní čs. rekord.
nechal v Praze oba body Kladnu (2:3).
— 82. mezinárodní tenisové mistrovství USA ve FoTabulka : 1. Dukla Praha 8 bodů, scóre 17:4; 2.O- rest Hills, které každoročně patří k předním svě
strava 8 b., 12:7; 3. Trenčín 8 b., 10:5; 4. ZJŠ Brno, tovým podnikům tenistů - amatérů, skončilo neče
5. Slovan Bratislava (oba po 6 bodech); 6. Bohemi kaným vítězstvím 23-letého člena mexického davisans, 7. Prešov, 8. Sparta Praha, (po 5 bodech); 9. cupového teamu Rafaela Osuny, který ve finále po
Košice, 10. Hradec Králové, 11. Slovnaft Bratislava, razil o dva roky mladšího Američana Franka Froeh12. Kladno (po 4 bodech); 13. Třinec 2 body; 14. linga v necelých 90 minutách hladce 7-5, 6-4 a 6-2.
Motorlet 1 bod.
Australští tenisté, kteří od r. 1956 vyhráli ve Fores
Hills všechny ročníky této významné soutěže, ten
tokráte zklamali a ani jeden z Australanů se neVzpěračské mistrovství světa probojoval do čtvrtfinále. Čest australského tenisu
nemohla zachránit ani wimbledonská přebornice
Letošní světový šampionát ve vzpírání ve Stock Margareta Smithová, která podlehla v závěrečném
holmu, který byl pro všechny účastníky generálkou utkání Brazilčance Marii Ester Buenové 5-7 a 4-6.
na olympijské hry v Tokiu, měl mimořádně skvě —Čs. representant Jiří Javorský zdolal v 1. kole Ja
lou úroveň, a obohatil tento sport sedmi novými ponce Fužiho 7-5, 6-1, 7-9 a 6-2. ale příští den byl
světovými rekordy. Nejpozoruhodnějšího výkonu do vyřazen jako č. 1. nasazeným wimbledonským vítě
sáhl bezpochyby staronový mistr světa v těžké vá zem Američanem McKinleym 2-6, 4-6 a 3-6, - dru
ze Rus Jurij Vlasov (vyhrál už páté mistrovství hý čs. tenista, mistr republiky štrobl prohrál v 1.
světa za sebou), který v nadhozu dosáhl fantastic kole s Američanem Fisherem 4-6, 6-4, 3-6 a 2-6. kých 212,5 kg a v olympijském trojboji 557,5 kg, a Věra Suková podlehla ve 4. kole dámské dvouhry
čímž zlepšil o 7,5 kg svůj vlastní světový rekord. jako číslo pět nasazené mladé Američance Richey- Tituly mistrů světa získali : v bantamu Rus Va- ové ve dvou sadách 4-6 a 1-6.
chonin, v pérové váze Japonec Mijake, v lehké Po
lák Zielinski, střední váhu vyhrál Rus Kurynov,
SENZACE VE ŠPINDLU
v lehkotěžké váze dominoval Maďar Veres, ve středotěžké váze obhájil titul mistra světa Louis Mar
38. Šestidenní motocyk prve 2 minuty po tak
tin z Velké Británie, a v těžké váze Jurij Vlasov. lová soutěž ve Špindlerozvané časové toleranci.
- Čs. representanti obsadili v celkovém pořadí ná vě Mlýně, která je odbor
rodů šesté místo za SSSR, Maďarskem, Polskem, níky považována za olym Pořadí Mezinárodní tro
USA a Japonskem, když nejúspěšnějším represen piádu motoristů, skončila
feje: 1. Východní Němec
tantem byl 19-letý světový rekordman Zdražila, kte velkou sensací. Hlavní ko bez trestných bodů,
rý ve střední váze vzepřel 422,5 kg a dostal bron soutěž o “Mezinárodní tro 3.504 plus bodů: 2. Izovou medaili.
fej" tu vyhrál velký out tálie bez t. b., 3.373 plus
sider : team Východního. bodů: 3. ČSR 2 t. b.; 4.
Německa na strojích MZ. SSSR 104 t. b.: 5. Západ
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
který spolu s Itálií dojel ní Německo 500 t. b.; "6.
České
knihařství
bez trestných bodů. Čs. Polsko 806 t. b.; 7. Švéd
družstvo dostalo v před sko 941 t. b.: 8. Velká Bri
MARIA BOOKBINDING
poslední den Sestidenní tánie 1.000 t. b. - Stříbr
2 trestné body, když je nou vázu (družstva mo
16 Brunning St., ST. KTT/DA, Vic.
ho člen Hoeffer chtěl hou startovat i na stro
Telefon 91 - 4164
předjet Angličana Mille- jích cizí výroby) vyhrál
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
ra, přitom byl poraněn, team Itálie, který jako je
v sobotu po celý den.
ze šoku se sice vzpamato diný byl bez trestných
val, dojel do cíle, ale te- bodů.

- - Ve zkratce - -

Josefa Kiliese z Plzně, Emila Mourečka (důležitá
zpráva), Evžena Svobodu (dopis v red.) a Sváťu
Švandrlíka.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Listárn a
B. P. Leopoldville : Díky
za lístek. — J. S. Stutt
gart : Díky za lístek. —
J. V. Neapol: Díky za lís
tek. — V. M. Gevelsberg :
Díky za přisp. Část použi
jeme příště. — M. H. Cleveland : Díky za adresy.

— K. N. Matraville : Dí
ky za příspěvek. — J. S.
Fairfield: Díky za upo
zornění. Ani publikace,
ani autor však za odpo
věď nestojí. — A. K.
Mt. Isa : Pátrání zdarma.
— V. O. Darwin : Díky
za zprávy. — B. A. W.
Perth Díky za výstřižky.
— I. Č. Caulfield: Díky
za informace.
HD

— V příštích týdnech oslaví čs. lyžaři významné
jubileum. 21. listopadu tomu bude 60 let od zalo
žení ústřední lyžařské organizace.
— Tři čs. stolní tenisté působí jako trenéři v zahra
ničí : Ivan Andreadis přiletěl v těchto dnech do
Indie, kde bude připravovat indické stolní tenisty
na mistrovství světa r. 1965 v Jugoslávii, Ladislav
Štípek bude několik týdnů trénovat Rakušany a
J. Turnovský z Ústí připravuje na nastávající sezónu v Bautzenu východoněmecké representanty.
— Tradiční cyklistický závod Praha - Karlovy Va
ry - Praha, který se jel poprvé už v r. 1921, vyhrál
letos v novém rekordu 21-letý Smolík z Brna. Trať
262 km zdolal za 7:22:14 hod. Na startu se sešlo
84 závodníků.
— V ČSR došlo k reorganizaci druhých hokejových
lig. Místo dosavadních dvou skupin, budou už v
nastávající sezóně 4 skupiny. Vítězové skupin hrají
pak každý s každým a dva vítězové turnaje postoupí
do 1. hokejové ligy. V praxi to vypadá tak, že sku
pinu A a B budou tvořit české teamy, skupinu C
moravská a skupinu D slovenská mužstva.
— Evropský mistr v běhu na 3.000 m překážek,
Belgičan Gaston Roelants, zaběhl v Lovani tuto trať
za 8:29,6 min., čímž zlepšil o 0,8 vt. dosavadní svě
tový rekord olympijského vítěze Poláka Zdislava
Krzyskowiaka, vytvořený před dvěma roky.
— Čs. exulant Jiří Křen, bývalý hokejista Sparty
Praha, který na Silvestra požádal v Davosu (na
Spenglerově poháru) švýcarské úřady o právo asy
lu a působil až dosud v západoněmeckém Kaufbeuren, odcestoval minulý týden do Toronta, kde
bude hrát za jeden z místních amatérských klu
bových celků.
— Při ligovém utkání v Bělehradě mezi domácím
OFK (bývalým Beogradskim SK) a Dinamem Zá
hřeb, se strhla nad stadiónem velká bouře, blesk
uhodil do hlavní tribuny, a výsledek byl: jeden
mrtvý a 15 zraněných.
— Titul mistra světa motocyklistů - plošinářů získal
na Wembley stadiónu v Londýně už po čtvrté Švéd
Ove Fundin. Staronový plošinářský mistr světa se
v tomto finálovém střetnutí zranil, přesto však
se mu ještě podařilo porazit všechny své rivaly
jako svého krajana Knutsona a favorita závodu
Briggse z Nového Zélandu.
— Vítězi amerického pásma Davisova poháru se sta
li tenisté USA, kteří v nekompletním složení zvítě
zili ve finále v Denveru nad družstvem Venezuely
5:0. V prvním mezipásmovém boji Davis Cupu . se
USA střetne v Bournemouthu v Anglii s teamem
Velké Británie, který vyhrál letos poprvé v pováleč
ných letech evropskou zónu.
— Čs. representační družstvo v odbíjené, hrající ve
složení : Šmídl, Šorm, Toman, Kop, Musil a Paulus,
zvítězilo v Praze v mezistátním utkání nad volejbalisty Japonska v rozpětí necelých 70 minut 15:12,
17:15 a 15:12. Japonci se od minulého roku značně
zlepšili a těží hlavně ze své úžasné hbitosti.
— Čs. representační družstvo vyhrálo v Portoroži,
asi 100 km od Lublaně, “Pohár Jadranu” v para
šutismu, když zvítězilo v poslední disciplině v sesko
ku ze 600 m na určený cíl do moře - a předstihlo
ještě team USA, který byl po celou dobu v čele
soutěže. Pořadí : . 1. ČSR 4.160 bodů, 2. USA 4.048
bodů, 3. Polsko, 4. Bulharsko, 5. Maďarsko, 6. Ju
goslávie atd. V soutěži jednotlivců zvítězil Ameri
čan McDonald před svým krajanem Normanem a
Čechoslovákem Vrábelem.
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8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
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