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Spojené státy ve světové politice

Ústup z Vietnamu ?
Guvernér státu Alabama Wallace, kterému nějaký mrtvý černoch nevadí,
pokud z něho koukají volební hlasy, měl nedávno televizní rozhovor s repor
térem BBC. V tom rozhovoru řekl, že si země, která udělala pro svět tolik,
co Spojené státy, nezaslouží být neustále kritisována, a když je, že má
právo takovou kritiku ignorovat.
Z úst člověka, jako je guvernér Wallace, ta slova ovšem znějí podivné.
Lidé jeho druhu budou kritisováni tak dlouho, dokud zůstane ve světě
poslední špetka slušnosti, a je přirozené, že se při tom nějaká ta kaňka za
chytí také na štítě země, z níž takový zoufalec pochází. Současně se však
nedá popřít, že v jeho slovech je alespoň stín pravdy.
Těžko by se totiž hle vlivem dosáhl. Ale strhne
Vietnam
dal v dějinách případ ze se ohromný rámus, kdy
Na příklad Vietnam,
mě, která .udělala pro koliv se někde něco ne jasné dědictví francouz
svět v tak krátké době povede, a Američani jsou ského kolonialismu.
tak mnoho jako Spojené vždycky zodpovědní, ať
Kdo dneska viní Fran
státy, a která za to skli už s tím měli co dělat cii ze svinstva, které tam
dila tak málo vděčnosti a nebo neměli.
po sobě zanechala a kdo
tak mnoho nenávisti.
A stane se dost často, viní signatáře "indočínČást světa
že to Američani "odne ské” konference v Žene-

Ve chvíli, kdy se Spo
jené státy zřekly svého
starého
isolacionismu,
staly se i v politickém
smyslu částí ostatního
světa. A jako důsledek
své mocenské posice a
závazků,
které
byly
ochotny přijmout, byly
v průběhu globálního
zápasu s komunismem
vtaženy téměř do všeho,
co má ve světě nějaký
význam.
Tím se z nich stal,
možná
nevyhnutelně,
hlavní hromosvod světo
vé kritiky.
Nemluví se o úspěších,
kterých snad někde svo
bodný svět americkým

sou” jenom proto, že se
někde snaží bez úspěchu
napravit něco, co někdo
jiný dávno před nimi
"zavařil”. Obyčejně jsou
odsuzováni také proto,
že jejich nejnemilosrd
nější kritici nemají ani
ponětí o pozadí a pra
vém původu krize, o niž
se právě jedná.

vě? Téměř nikdo. Ale
kdekdo viní Američany,
kteří se tam snaží zalepit
díru, která tam po Fran
couzích a Ženevské kon
ferenci zůstala.
Ode dneška za dva ro
ky se může stát, že bu
dou Spojené státy obvi
ňovány, že hodily Viet
nam na pospas komunis-

mu. Stane-li se to, bude
to proto, že budoucí kri
tici dávno zapomenou, co
se děje dnes.
Poselství do Saigotiu
Člověk, který sleduje
mezinárodní dění jenom
docela zběžně, ví, oč asi
ve Vietnamu jde.
Ví o komunistických
záškodnících ze severu, o
všestranné americké po
moci i o “budhistické
aféře”. Slyšel už docela
určitě jména Diem a Nhu
a z toho všeho jistě usou
dil, že všechno není tak
docela v pořádku.
Tentýž dojem musí
mít také americká vláda,
která proto poslala do
Saigonu ministra národ
ní obrany McNamaru a
generála Taylora, na je
hož doporučení kdysi za
hájila svou nepřímou in
tervenci. Jejich úkolem
bylo zjistit pravý stav vě
cí.
(Pokračování na str. 2)

Po čistce v československé vládě

Kádrové čistky a přesuny

Čistku v československé vládě oznámilo Rudé právo 22. září 1963 takto:
"ÚV KSČ pokládá za nutné vzhledem k vážným nedostatkům v práci vlády
při zajišťování usnesení XII. sjezdu KSČ a vzhledem k nutností podstatně
zlepšit úroveň řídící práce vlády provést některé kádrové změny a přesuny
v jejím složení.”
Najednou se přišlo na ifunkce
místopředsedy
to, že jsou "vážné nedo vlády, předsedy Státní
Rozeklaným jazykem
statky” až tam "nahoře”. komise pro rozvoj a ko
Když mluvili koncem září tr. českoslovenští rudoši A tak ten nejvyšší, kte ordinaci vědy a techni
o problémech mezinárodní politiky, podobali se jako
vejce vejci zákeřné bledé tváři, která tradičně mlu rý tyto "vážné nedostat ky a ponechat ho ve fun
předsedy
Státní
ky” vymýšlel a schvalo kci
vila rozeklaným jazykem.
Na “mírové” manifestaci Svazu čs. - sovětského přá val, rozvázal se svými mzdové komise.
telství v Brně burácel Antonín Novotný pro domácí podřízenými
pracovní 4. Odvolat soudružku
spotřebu takto: “Skutečnost, že se mezinárodní ob poměr.
Ludmilu Jankovcovou z
zory začínají vyjasňovat, nesmí vést u nás k oslabení
bdělosti před vážným nebezpečím protimírového reÚstřední výbor KSČ funkce místopředsedkyně
vanšismu, který má stále živnou půdu v našem sou se usnesl:
vlády.
sedství v Západním Německu. V jeho vládních kru
Široký, Dolanský,
Krosnář, Kahuda,
zích a revanšistických organisacích je semeniště útočné
politiky, vypočítané a zaměřené na sjednocení všech
Jankovcová
Ďuriš
reakčních sil v Evropě s úmyslem vynutit revizi
výsledků druhé světové války, nastolení buržoazního 1. Odvolat soudruha Vi 5. Odvolat soudruha Jo
panství na celém německém území a zahájit novou
liama Širokého z funkce sefa Krosnáře z funkce
územní expanzi ve střední Evropě.’’
předsedy
vlády za nedo ministra potravinářské
Tohle tedy říkal Novotný v Brně 22. září. Ale v
Západním Berlíně mluvil zase o tři dny později statky v práci, za nedo ho průmyslu.
Odvolat soudruha
vyslanec Novák (šéf čs. vojenské mise v Západním statečné uplatňování stra 6.
Německu) na zasedání Evangelické akademie. Vyslo nické linie v řídící čin Františka V o k á č e z
vil se pro “postupné uvolnění napětí” a pro “navá
funkce ministra dopra
zání styků mezi Prahou a Bonnem”, protože “neexi nosti vlády a za některé
vy
a jmenovat ho prvním
stuje žádná vážná překážka”. Vyslanec Novák zdů chyby v jeho politické
raznil, že “chce trochu vystoupit z obvyklé diploma činnosti v minulosti i náměstkem ministra do
tické rezervy”, a prohlásil, že v Československu ne vzhledem k jeho zdra pravy.
jsou toho času s ohledem na Německo “žádné obavy
7. Odvolat ministra Fran
o národní existenci”, protože má dnes ČSSR spole votnímu stavu.
hlivé záruky. Se spolkovou republikou neexistují 2. Jmenovat do funkce tiška Kahudu z funkce
“právně žádné problémy”, politicky stojí pouze předsedy vlády soudruha ministra školství a kul
“hrstka uprchlíků z povolání” mezi oběma zeměmi, Jozefa Lenárta.
tury a jmenovat ho prv
hospodářsky je Spolková republika nejdůležitějším
obchodním partnerem Československa na Západě a 3. Odvolat soudruha Ja ním náměstkem ministra
také kulturně jsou prý možné dobré styky.
FEC romíra Dolanského z školství a kultury. (s. 2)

Takový už býval osud talentu v Čechách:
po období zbožnění, legendarizace, nastává čas
skepse a kritičnosti leckdy až přehnaně nedůt
klivé. Zdá se, že se něco podobného děje s
osobností Julia Fučíka . . . Kritický pohled po
může zbavit svatozáře Fučíkovu osobnost, která
jí byla propůjčena v letech působení kultu
osobnosti... Někteří lidé také hovoří o tom,
že Fučíkova úloha v domácím odboji byla
zveličena, že není správné vidět jen Fučíka,
že tu byl Zika, Urx, Konrad, Václavek, Van
čura a mnozí další.....
Literární noviny, Praha, září 1963

VĚC ZÁSADY
Byl Klement Gottwald, který přišel do pražského
parlamentu zlomit krk československé demokracii a
také jej zlomil. Ale Gottwald zemřel krátce po Sta
linově pohřbu jako pes, který dlouho nepřežije
smrt svého pána a jeho zetlelé kosti na tom byly
od té doby hůře, než ostatky sv. Prokopa.
Byl Rudolf Slánský se svou robespierovskou hla
vou a neotřesitelnou pozicí ve straně. Jenomže, jak
známo, toho odvedli na místo popravy a pověsili
za krk, protože podkopával se západními kapita
listy základy socialistické republiky.
A pak byl také Vlado Clementis, hlídací pes
ministerstva zahraničí, který by se se svou pokři
venou tváří v Hollywoodu snadno uživil jako zloděj
(dobytka nebo gangster v “Untouchables”. Bohužel
komunistická “spravedlnost” byla rychlejší než Eliott
Ness. Není už Vlado Clementise. I on, jako Slánský,
pověšen byl za krk.
Byl také Antonín Zápotocký, odborář, president
a spisovatel, byl Václav Kopecký, světlonoš lido
vého humoru a byli další, ať je jim zem lehká.
Byl 'Ďuriš a čepička, vědec Nejedlý a hrdina
Svoboda, byl Dolanský, Široký a paní Jankovcová
a - nezbyl ani jediný.
Revoluce požrala své děti, a ty, co nepožrala, za
vrhla a zamítla a vypudila z lůna strany.
Zůstala jenom ssedlina; Clementisův dvojník, de
mokratický socialista a nejodpornější postava pová
lečného Československa - Zdeněk Fierlinger; národ
ní socialista, který vítal fašisty vztyčenou paží a
komunisty zaťatou pěstí - Alois Neuman; křesťanský
demokrat a katolický kněz, který kdysi prohlásil,
že se stane ministrem, když ne v kolárku, tedy v
modrákách - Josef Plojhar; představitelé demokra
tických stran, kteří přežili potopu schvalováním
všeho, co jim naservírovala komunistická strana
učitelka, lhostejno, kdo jí právě vládl.
Komunisté se prali a umírali. Příživníci žili dál.
Ale kdo se chce zabývat ssedlinou a příživníky?
Jde nám o strůjce revoluce, o lidi, kteří k smrti
ubili a ubodali československou demokracii, ne o
tvory, kteří už jenom kopli do její mrtvoly.
Jde nám o komunisty, které jsme vídali na tri
bunách táborů lidu, jejichž obrázky na novinových
stránkách denně urážely naše oči a jejichž hlasy
obtěžovaly z rozhlasových přijímačů naše ušní
bubínky.
Kam se poděli? Nezůstal ani jediný, k němuž
jsme cítili přímou osobní nechuť. Někteří zemřeli
přirozenou smrtí určitě, jiní možná. Někteří dodělali
na konci provazu, jiní jsou za mřížemi a ti ostatní
v nemilosti.
Tak se vytvořila groteskní situace. Našel se styčný
bod, v němž československý demokratický uprchlík
souhlasí do jisté míry s dnešními komunistickými
pány tzv. Československé socialistické republiky.
On i oni shodně věří, že šibenice, vězeňské cely,
nebo alespoň politická pustina, představují zaslou
ženou odměnu lidem, kteří udělali v Československu
z opravdové demokracie “lidovou”.
Je však velký a důležitý rozdíl v tom, proč tomu
věří. Dnešní vládcové Československa odsoudili své
staré soudruhy podle zásad komunistické džungle,
podle zákona silnějšího, který se dovedl lépe přizpů
sobit střídání větrů z Moskvy. Československý de
mokrat je odsuzuje proto, že zabili svobodu na území
Československé republiky.
V každém případě je však jisté, že se mnoho
změnilo a že náš vztah ke komunistickému Českoslo
vensku vstupuje do nového stadia.
Poslušen pokynů z Moskvy, vykročil i českoslo
venský režim po počátečním zdráhání na cestu destalinisace. Poměry se relativně uvolnily, více lidí se
dostane legálně ven a první českoslovenští političtí
uprchlíci navštívili zem, kterou opustili před tuctem
let a, co víc,' zase se nerušeně vrátili na Západ.
(Pokračování na straně 2)
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ÚSTUP Z VIETNAMU !
(Pokračování se str. 1)
Mezi nejdůležitějšími
otázkami bylo zjistit, dá
li se válka s komunisty
vyhrát i s nynější nená
viděnou vládou. Jestli
že ne, jaké jsou naděje
na odstranění Diemova
režimu a je-li za něj vů
bec nějaká náhrada.
Za dva roky
Taylorův a McNamarův nález přirozeně ne
mohl být plně zveřejněn,
ale z toho, co bylo pu
blikováno, uhodila do
očí jedna věc. Kennedyho emisaři totiž prohlá
sili, že situace Vietnamu
bude v roce 1965 taková,
že nebude důvodu, aby
tam američtí vojenští
"poradci" dále setrvá
vali.
Něco
takového je
ovšem s ohledem na
dnešní vojensko-politickou situaci Vietnamu
úplně nemyslitelné, a je
stejně nemyslitelné, že
by McNamara a Taylor
ve svém novém hodno
cení situace tak úplně
přestřelili.

Jak tedy jejich podiv
né prohlášení vysvětlit?
Jsou snad jenom dvě
možnosti.

usilováno o zřízení ne
utrálního a v konečných
důsledcích asi titoistického Vietnamu.
Americká "zrada”
Buďto bylo toto pro
hlášení určeno DiemoKdyby jednou opravdu
vým uším jako nepřímé došlo k tomu krajnímu
ultimatum, které mu dá a zatím jenom spekula
vá dva roky k nápravě, tivnímu řešení, výrok svě
nebo bylo prvním ná ta by byl okamžitý a
znakem, že Američani nemilosrdný.
považují Vietnam za Ztra
Zapomenuty by zůsta
cený a začínají si připra
ly americké oběti. Ni
vovat ústupové cesty.
kdo by nevzpomněl na
V druhém případě by "podporu”, s níž de Gaul
bylo nejspíše z nouze le přichvátal k pomoci

zdiskreditované Diemové
diktatuře ve chvíli, kdy
se Američani pokoušeli o
její odstranění. V živé
paměti by zůstala jenom
americká "zrada”.
Znovu by byl s obvyk
lou lehkostí nalezen kla
cek na amerického psa.
A málokdo by se za
myslel nad tím, co by se,
pánbůh nedopusť, stalo,
kdyby americký hlídací
pes, znechucen neústálými kopanci, zalezl zpět
do své staré isolacionistické boudy.
-kw-

Kádrové čistky a přesuny

stra paliv a jmenovat ho
místopředsedou vlády a
předsedou Státní pláno
vací komise.
11. Odvolat soudruha
Vratislava Krutinu z fun
kce ministra zemědělství
a pověřit ho vedením mi
nisterstva potravinářské
ho průmyslu.
12. Odvolat soudruha
Povýšení a přesuny
Františka
Vlasáka
z
10. Odvolat Oldřicha funkce předsedy Státní
Černíka z funkce mini- ho úřadu sociálního za
bezpečení a jmenovat ho
ministrem - předsedou
Státní komise pro rozvoj
a koordinaci vědy a
techniky.
13. Odvolat soudruha
KALAMITA NADÚRODY
Richarda Dvořáka
z
JAKO V AMERICE
funkce předsedy Ústřed
Včera přišel do naší bratislavské redakce ní správy pro rozvoj
soudruh R. Borš a hned ve dveřích spustil:
místního hospodářství a
Jsem místopředseda MNV v Bernolákově a jmenovat ho ministrem
předseda komise pro obchod a měl bych k vám financí.
prosbu. V naší obci se ničí ovoce, už se na to
14. Jmenovat soudruha
nemohu dívat... V některých místech ovoce Jiřího Buriána ministrem
není a u nás se ve velkém znehodnocuje . . .
zemědělství.
Když jsme včera byli v bernolákovském ná 15. Jmenovat soudruha
kupním skladu, zrovna přijelo nákladní auto Josefa Odvárku minis
BH 02 - 79 . . . Auto bylo sice prázdné, ale trem paliv.
šoféři měli příkaz, že tu mohou naložit jen
16. Jmenovat soudruha
15 kg jablek. Tak se i stalo. Ani samotný řidič Čestmíra Císaře s minis
i závozník z toho nebyli moudří. Nejen v Ber trem školství a kultury.
nolákově, ale i v nákladních skladech v Hor17. Pověřit místopředse
vátském Grobě, ve Velkých Čanikovicích a jinde
du vlády soudruha Jana
čeká ovoce na odvoz a naše auto stojí ne
Pillera funkcí předsedy
využité . . .
Státní komise pro inves
Divný kolotoč. Jednou za léta přijde dobrá
tiční výstavbu.
úroda, ale nedokáže se vykoupit. Přitom je v
Nástup Slováků
Bernolákově lihovar, vybudovaný v roce 1946.
Jeho prostory a strojní zařízení leží bez užitku.
18. Jmenovat soudruha
Nedal by se tu z ovoce pálit aspoň čistý lih?
Štefana Gašparíka ve
Rudé právo, Praha, 6. 9. 1963 doucím Ústřední správy
(Pokračování se str. 1)
8. Odvolat soudruha Ju
lia Ďuriše z funkce mi
nistra financí.
9. Odvolat Aloise Indru
z funkce ministra-předsedy Státní plánovací ko
mise a pověřit ho vede
ním ministerstva dopra
vy.

Naše rovy

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

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

14.10.1963

DOMOVA

Michala Chudáka minis
trem.
20. Jmenovat soudruha
Vincenta Krahulce mi
nistrem.
Novému ministerské
mu předsedovi je 40 let.
Za války absolvoval mis
trovskou školu v Baťo
vých závodech v Baťovanech. Jeho poválečná
kariéra byla ve stranic
kém aparátu.
V letech 1953 - 1956
absolvoval Vysokou ško
lu stranickou v Moskvě.
Po jejím skončení se
stal tajemníkem KV KSS
v Bratislavě. V roce
1962 se stal předsedou
Slovenské národní rady.
Zdá se, že hlasitá kri
tika "revizionistů” pro
sadila své (třeba jen čás
tečně) ve dvou bodech,
zatím co ve třetím si
vylámala zuby na nejtvrdším oříšku.

Vývoj se zrychluje

Především byl odstra
něn Slováky nenáviděný
Viliam Široký, na jehož
místo přišel Slovák, ne
zatížený
prokazatelně
stalinismem. Počet slo
venských
ministrů ve
vládě byl zvýšen.
Za druhé byly vysly
šeny hlasy technokratů
tím, že různým státním
komisím má být zřejmě
dáno větší uplatnění při
přípravách
hospodář
ských plánů.
pro rozvoj místního hos
Za třetí však se nepo
podářství.
19. Jmenovat soudruha dařilo otřást pozicí An
tonína Novotného nato
lik, aby byl nucen odejít.
JOGURT
Možná, že slovenští reviSmetana
(nezahušt.)
zionisté to ani nezamýš
Sýry - Tvaroh
leli, ačkoli je jasné, že
Vždycky žádejte
jakákoli vláda s Novot
jen to nejlepší:
ným jako presidentem a
Farrall - Hayward
jakýkoli ústřední výbor
Irrewarra Co. Pty. Ltd. strany s ním jako tajem
85 City Road,
níkem si nemůže dovolit
South Melbourne
rázné změny v kurzu.
Tel. 62 - 4682
FEC/vm

Věc zásady
(Pokračování se strany 1)
Největší změna se však odehrála, nebo alespoň
měla odehrát, uvnitř každého z nás. Náš spor s
dnešním režimem byl očištěn od osobní nenávisti.
Stal se neosobní, stal se věcí zásady. A protože
je věcí zásady, trvá!
Je přirozené, že budeme se zvýšenou pozorností
a rostoucími nadějemi sledovat události doma, dou
fat v další uvolňování a modlit se za ně. Náš spor
však nemůže skončit jenom proto, že jsme dnes
schopni říci: byl Gottwald, Slánský, Čepička a
ostatní a už nejsou. Skončí teprve tenkrát, až bude
me moci říci: bylo nesvobodné Československo, ale
už je zase svobodné.
-kw-

ČESKÉ KNIHY
Vesele o sportu 6s, Bass: Čtení o roce 48 - 24s,
Rais: O ztraceném ševci (2 díly) 37s, Nilson Piraten
Kozel zahradníkem (dětská) 8, Čapek: Válka s mlo
ky 16s, du Gard: Starosvětská Francie 11 s, Sienkiewlcz: Ohněm i mečem (2 d.) 35s, Drda: Městečko na
dlani 23s, Světlá: Nemodlenec 16s, Mathesius: Zpě
vy staré Číny 12s, Nezval: Manon Lescaut 17s,
Jirásek: Temno 23s, Hašek: Švejk (4 díly) 33s,
Němec: Soudničky 13s, Bass: Klabzubova jedenáctka
lis, Rais: Pantáta Bezoušek 13s, Schwartz-Bart: Po
slední spravedlivý 17s, Syrovátka: Bajky dětem 14s,
Jirásek: Filosofská historie 13s, Laufer: Hokej můj
osud 17s, Cibula: Hrdinské legendy staré Francie
25s, Gunn: Chatrč v horách 12s, Hemingway: Zelené
pahorky africké 15s, Otčenášek: Romeo, Julie a tma
11s, Neruda: Dětem 16s, Čech: Ve stínu lípy 26s,
Knight: Lassie se vrací 15s, Nezval: šípková růže
lOs, Baar: Skřivánek lOs, Maupassant: Mont-Oriel
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Jirásek: Husitský
král (2 d.) 32s, Hašek: Dědictví po panu Šafránkovi
17s, Neff: Veselá vdova 17s, Klosterman: Mlhy na
blatech 18s, Oskarson: A nad úžinou mráz 17s, John:
Večery na slamníku 15s, Hlavsa: Praha očima sta
letí 39s, Mann: Doktor Faust 24s, Maupassant: Slečna
Fifi 17s, Česká kuchařka 49s
a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného
spolehlivě dodají

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R,G.P.O. Melbeume
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980
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2.10. Berbeři v Alžírsku
se vzbouřili proti režimu
presidenta Ben Belly.
10.
4.
Západoněmecké
sportovní letadlo se zříti
lo na území Československa, při čemž pilot zahy
nul. Čs. úřady označily
let za vyzvědačský.
10.
5.
Vatikán oznámil,
že čs. vláda propustila na
svobodu arcibiskupa Jo
sefa Berana a čtyři další
biskupy.
Čs. vláda oznámila, že
propustila
bývalého
arcibiskupa Berana.
10. Podle anglických a
6.
amerických pramenů po
kusila se kubánská protiletadlová baterie bez úspě
chu sestřelit letadlo, v
němž cestoval Fidel Castro a sovětský vyslanec
Alexejev.
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DEŇ

7.10. Ostrovy v Karib
ském moři, hlavně Kuba
a Haiti, byly postiženy
silným hurikánem. Oba
státy hlásí těžké ztráty na
životech i majetku.
10.
9.
Jednání o zřízení
rozhlasové stanice Hlasu
Ameriky v Indii skončilo
neúspěchem.
10. 10. Při protržení pře
hrady v piavském údolí v
severní Itálii přišlo o ži
vot asi 3.000 lidí.
10.
11.
Anglický minister
ský předseda Macmillan,
který se podrobil operaci,
oznámil, že bude v brzké
době resignovat. Za jeho
nástupce připadají v úva
hu náměstek min. předse
dy Buttler, předseda konservativní strany lord
Hailsham a ministr fi
nancí Maulding.

Jediný krajanský kožešnický závod v Sydney
DE LUXE FURS PTY. LTD.
majitel H. Huenlich
City House, 164 Pitt St. , Sydney
Telefon MA 5041

ODBORNÉ SCELQVÁNÍ LÁTEK

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

14.10. 1963

HLAS

ČESKOSL0VENSK0
— Do Říma odletěli čes
koslovenští
biskupové,
kteří se zúčastní druhé
části vatikánského konci
lu. Jsou to apoštolský ad
ministrátor nitranský dr.
Nečej, apoštolský admini
strátor trnavský dr. Lazík, kapitulní vikář rož
ňavský dr. Pobožný, ad
ministrátor v Moravské
Hrůzové dr. Tomášek a
kapitulní vikář litoměři
cký dr. Oliva. Před odle
tem je přijal ministr
školství a kultury Císař
a ministr zdravotnictví
Josef Plojhar.
— Skupina čs. lékařů,
která byla na dvanáctidenním zájezdu v USA,
se vrátila do Prahy. V
interviewu s reportérem
ČTK nepadlo ani slovo
o chybějícím členovi vý
pravy. Dr. Jaroslav Kremel totiž požádal o asyl
v USA.
— Před stanicí Česká Tře
bová najel rychlík do cis
ternového vlaku. Zraněno
bylo deset cestujících.
— 25. září předstoupil no
vý předseda vlády Lenárt
před Národní shromáždě
ní s vládním programem.
Z jeho projevu bylo zřejmo, jak se Českosloven
sko snaží o rozšíření ob
chodních styků se západ
ními zeměmi.
— Změny ve vedení KSČ:
Široký odvolán z funkce
člena předsednictva ÚV
KSČ “za nedostatky v prá
ci, za nedostatečné uplat
ňování linie strany a za
některé chyby v jeho po
litické činnosti v minu
losti i vzhledem k jeho
neuspokojivému zdravot
nímu stavu”. Penzionová
na byla Jankovcová. Ju
lius Ďuriš byl odvolán z
funkce člena ÚV KSČ.
— ÚV KSČ “doporučil”
ÚV KSS, aby Michal Sabolčík byl zvolen tajemní
kem ÚV KSS, aby byl
Lenárt odvolán z funkce
předsedy Slovenské ná
rodní rady, aby byl zvo
len Michal Chudík před
sedou Slovenské národní
rady.
— Ke změnám došlo i ve
Slovenské národní radě.
SNR ověřila platnost vol
by poslance Vincenta Kra
hujce ministrem. Předse
dou SNR byl “zvolen”
Michal Chudík, Vincent
Krahulec se stal novým
místopředsedou a předse
dou Slovenské plánovací
komise místo Michala Sabolčíka.
— Rudé právo z 21. září
referovalo nezvykle sluš
ně o Kennedyho projevu
o možnosti společného sovětsko-amerického proni
kání do vesmíru. Rudému
právu se pouze nelíbilo,
že Kennedy “bohužel se
neobešel bez opakování
několika otřepaných frá
zí americké propagandy
o tom, že svoboda existu
je pouze na Západě a na
Východě není”.
— SNR schválila zákon o
zřízení Slovenské akade
mie věd. Zpravodajem
CHCETE, ABY SE VAŠE

děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
5 1-7012
A. CHROMOVSKÝ
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zákona byl pověřenec
spravedlnosti dr. Peter
Colotka. Slovenská akade
mie věd bude nej vyšší
národní a regionální vě
deckou institucí na Slo
vensku a “organickou sou
částí Čs. akademie věd”
— Předseda ÚRO F. Zupka pořádal recepci pro
anglického barona W.
Carrona, předsedu Sjed
noceného svazu strojařů.
Téhož dne přijela do Pra
hy delegace Typografické
londýnské společnosti, ve
dená členem ústřední ra
dy Trade Union Council
Willisem.
— Tajemník ÚRO Václav
Pasek přijal zase delegaci
západoněmeckých odbo
rářů. A Praha i Brno,
kde byl veletrh, byly na
bity východoevropskými
odborářskými delegáty.
— František Zupka a
předsedkyně Odborového
svazu zaměstnanců spot
řebního průmyslu Milada
Netušilová hostili delega
ci italských odborářek,
které si prohlédly Ostra
vu, Zlín a Prostějov.
— Ředitel ústavu epide
miologie MUDr. Karel
Raška převzal v ženevě
funkci ředitele oddělení
nakažlivých nemocí, organisované
Světovou
zdravotnickou organizací.
— Na pražských vysokých
školách zahájilo letos v
září studium 40 Kubánců.
Mezi zahraničními studen
ty jsou zastoupeni: Brit
ská Guiana, Afganistan,
Bolivie, Indonésie, Viet
nam, Mongolsko. Nově
příchozí budou po šest
měsíců “školeni” v pří
pravných střediscích.
— V Muzeu Klementa
Gottwalda v Praze byla
zahájena výstava novi
nářských fotografií “Svo
bodná Kuba”. Výstava
“zachycuje vítězství ku
bánské revoluce”.
— 15. září se konal na
brněnském veletrhu Ná
rodní den USA. Letos
jsou Spojené státy za
stoupeny na trhu podru
hé. Americké firmy vy
stavují výrobky na ploše
888 čtverečních metrů.
— Antonín Novotný zas-

lal kondolenční telegram
brazilskému presidentovi
Goulartovi po obrovském
požáru ve státě Paraná.
— Místopředseda
vlády
František. Krajčír přijal
italského ministra zahraničního obchodu Trabucchiho. Jednali o možnos
tech zvýšení obchodních
styků.
— Na palubě lodi Litva
se konalo na Středozem
ním moři setkání 250 no
vinářů ze 70 zemí. Sovět
ská loď vyplula z Neapole
a vezla novináře přes Al
žír, Tunis, Tripolis, Ale
xandrii, Port Said do Bej
rutu. Plavby se účastnilo
8 československých no
vinářů.
— Do Stockholmu odcesto
vala čs. zdravotnická de
legace vedená ministrem
zdravotnictví
Josefem
Plojharem. Zasedal tam
regionální výbor Světové
zdravotnické organisace.
— Podle zprávy londýn
ského Čechoslováka uspo
řádal Antonín Novotný
několikahodinovou tisko
vou konferenci, o níž však
nebyla v čs. novinách na
psána ani řádka.
— Na ruzyňském letišti
se konají větší úpravy,
aby letiště mohlo odbavit
3
milióny
cestujících
ročně.
— Ministryně spotřebního
průmyslu Machačová-Dostálová dostala ke svým
šedesátinám Řád Klemen
ta Gottwalda.
— Antonín Novotný jme
noval novým čs. velvy
slancem v Turecku R.
Lesa.
— 76 členů bývalé Česko
slovensko-jugoslávské bri
gády Jana Žižky, která
bojovala s Titovými par
tyzány proti Němcům,
bylo teď opožděně vyz
namenáno u příležitosti
20. výročí založení bri
gády.
— Labouristický poslanec
D. Jay, mluvčí britské
dělnické strany v otáz
kách zahraničního obcho
du, jednal v Praze s mi
nistrem zahraničního ob
chodu Hamouzem.
FEC/Č

PO 14 LETECH INTERNOVÁNÍ BYL
ARCIBISKUP BERAN PROPUŠTĚN NA SVOBODU

MUŽ,
KTERÝ NESMĚL MLČET

V posledním čísle ještě svobodných "Svobodných novin”, v okamžiku,
kdy komunistický puč vrcholil, objevil se projev pražského arcibiskupa dr.
Josefa Berana. Byl to poslední veřejný projev demokrata a obránce slušno
sti, lidskosti a víry, který bylo možno uveřejnit. "Nesmíš mlčet, arcibiskupe,”
řekl si tehdy dr. Josef Beran. Nemlčel, protože nesměl mlčet, ani poté, když
odsloužil ve Svatovítské katedrále slavnostní Te Deum za zvolení Klementa
Gottwalda presidentem republiky. Pokud mohl mluvit, nesměl mlčet. A když
byl umlčen, zachoval mlčení, i když by byli jeho nepřátelé často rádi viděli,
kdyby promluvil jen trochu tak, jak oni chtěli.
3. října bylo ve Vati
Tím jeho cena jako papež Jan XXIII. Už
káne úředně oznámeno, zajatce komunistů kles 21. května 1963 oznamo
že na základě jednání la. Ačkoli učinil jednou val italský deník Il Tem
s komunistickými úřady tehdejší ministr sprave po, že ve Vídni došlo k
byl pražský arcibiskup dlnosti dr. Alexej Čepič tajným rozhovorům me
dr. J. Beran propuštěn ka pokus, obvinit arci zi vídeňským kardiná
z "domácího vězení”.
biskupa Berana ze špio lem Koenigem a předsta
náže
a podvratné činno vitelem "vlasteneckých”
Další propuštění
sti, netroufali si česko československých kněží.
Spolu s ním byli pro slovenští komunisté ta
Měsíčník Křesťanské
puštěni na svobodu br kový velezrádný proces
akademie Nový život
něnský biskup
Karel inscenovat.
popisoval ve svém 7.-8.
Skoupý, spišský biskup
čísle jednání takto:
Pobyt neznámý
Jan Vojtaššák, titulární
"Kardinála
Koeniga
biskup z Arpássy Msgr.
Do roku 1951 byl
Stanislav Zela a titulár pražský arcibiskup kon- prý navštívil nějaký ka
ní biskup z Cedie Msgr. finován ve svém paláci. novník, jehož jméno ne
Ladislav Hlad.
V roce 1951 byl převe bylo udáno - novináři há
dali na kapitulního vi
Arcibiskup Beran byl zen z pražské diocéze do
káře Stehlíka nebo na
jiné
konfinace,
a
po
léta
umlčen po svém kázání
kanovníka Beneše.
ve Strahovském klášte byly slyšet jen pověsti o
Kardinál Koenig prý
ře v červnu 1949. Krát místě jeho pobytu.
V posledních letech ho poslal k apoštolské
ce potom inscenovali ko
munisté demonstraci pro bylo již známo, že je mu nunciovi Msgr. Opiti dr. Beranovi přímo ve. vězněn v moravském liovi Rossimu. Ten čes
Svatovítské
katedrále, klášteře ve Staré Říši, koslovenskému kanovní
kde mu znemožnili ká kde prý pracoval na kovi odpověděl, že Svacírkevně - historickém tá stolice bude vyjedná
zat.
vat jen prostřednictvím
Na Strahově obvinil spisu.
Beran komunisty z utla
Od začátku letošního arcibiskupa primasa Be
čování náboženské svo léta kolovaly ve svobod rana ... .
Podle
soukromých
body a prohlásil, že s ném světě pověsti o sna
komunisty nikdy a za ze československé vlády zpráv vláda na ulehčení
žádných okolností pří najít schůdnou cestu ke vyjednávání vrátila svo
měří nesjedná.
zlepšení poměru česko bodu pohybu některým
slovenského režimu s internovaným biskupům,
Pokus o proces
zdá se však, že se do
Vatikánem.
V tomto bodě byl nejsvých diocézí vrátit ne
Otevření do leva
výmluvnější.
Prohlásil,
směli.”
že kdyby kdokoli přišel
Zdá se, že Chruščov Za jakých podmínek?
na veřejnost s jeho pod a jeho poradci uvítali
pisem, aby se tím. nikdo "katolické otevření do Není ještě známo, za ja
nedal oklamat.
leva”, které propagoval kých podmínek propusti
la čs. vláda vězněné bis
kupy na svobodu. Ani
není jisto, zda bude dr.
Beranovi dovoleno zno
vu vykonávat arcibiskup
dnešní náměstek předsedy Ústřední komise li
ský úřad.
dové kontroly a statistiky Josef Smrkovský,
Vatikán pouze ofici
únorový organizátor lidových milic.
elně ohlásil, že doufá,
Nejvíce je však stalinisty zatížena ideologická
že arcibiskup Beran se
komise ÚV KSČ. Jejím předsedou je smutně
brzo ve Věčném městě
proslulý Vladimír Koucký. Dalšími členy jsou
ohlásí.
mezi jinými Ladislav Štoll, padělatel dějin Jo
Zatím nezbývá než
sef Macek, náčelník Hlavní politické správy
spekulovat, jestli jeho
čs. armády generálporučík Prchlík, nový mi
osud bude nějakou ob
nistr školství a kultury dr. Císař, tajemník Sva
měnou maďarského Minzu čs. spisovatelů Ivan Skála, bývalý tajem
dszentyho nebo polské
ník ÚV KSČ Václav Slavík, vedoucí ideolo
ho Wyszinského.
-tpgického oddělení ÚV KSČ Jaroslav Hes, ře
ditel Ústavu dějin KSČ Pavel Reimann. Této
Desinfekce balíčků
odstrašující frontě stalinistů pak čelí pouze re
PACIFIC
habilitovaný Laco Novomeský spolu s bývalým
FUMIGATING CO.
šéfredaktorem Rudého práva Vilémem Novým,
113, Sussex St.,
jenž byl první obětí stalinských čistek.
SYDNEY
Dodáme-li ještě, že novým předsedou pro
BX - 2491
otázky životní úrovně se stal odstavený Jaromír
Vystavujeme po
Dolanský, máme jasný obrázek, kterým smě
tvrzení, event. i ba
rem dosud vítr věje
FEC
líček sami odešleme.

Nové komise ÚV KSČ
Spolu s čistkou ve vládě nastalo přesunováni
stranických veličin ve straně samé. A mnohý
stalinčík, odstraněný z vlády nebo z veřejného
aparátu, se objevil na důležitém místě v té či
oné komisi, kde bude jistě ve stínu strany se
snažit dělat to, co dělal předtím na veřejnosti.
Tak předsedou nejdůležitější (alespoň dnes
ka) komise ekonomické se stal tajemník ÚV
KSČ Drahomír Kolder. Mezi jejími členy jsou
předseda vlády Lenárt, předseda Státní pláno
vací komise Černík, ministři technických rezortů, místopředseda vlády Šimůnek, místopřed
seda ÚRO Pastyřík a j. Odborníci z hospodář
ského života jako by tam byli na výplň. Zatvrze
lý stalinista Jiří Hendrych je dokonce předse
dou dvou komisí: komise ÚV KSČ a vlády
pro řízení zemědělství a zemědělské komise ÚV
KSČ. I v nich je členem předseda vlády Lenárt.
Z dalších ministrů jsou členy nový ministr
zemědělství ing. Jiří Burián a ministr potravi
nářského průmyslu Vratislav Krutina. Členem
této komise je také jeden z rehabilitovaných,
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Poplach se zájezdy krajanů do Československa

JELI BYSTE DO ČESKOSLOVENSKA ?
Zájem československé větve ve svobodném světě se v uplynulých týdnech že doma budou posuzo
soustředil na otázku: mohou teď už i poúnoroví uprchlíci jezdit na návštěvu váni jako vyslanci svo
domů? Je po ruce svědectví těch, kteří už tam byli, a kteří se zase vrátili do bodného světa, a že se
svých druhých domovů. Náš americký korespodent M. Z. k tomu pozname budou také tak za všech
nává: "Zájezdy jednotlivých uprchlíků z USA do Československa se stávají okolností chovat.
běžným zjevem. Sám jsem mluvil se třemi (dva muži a jedna žena), kteří
Rada svobodného Čes
se už vrátili. V poslední době se dokonce objevily v amerických krajanských koslovenska rovněž - po
novinách inzeráty cestovních kanceláří, které nepokrytě lákají čs. uprchlíky kládá za nutné upozor
k zájezdům ...”
nit, že noví občané je
Tak např. chicagská že jí podtvrdili novou valých svých občanů v dou do Československa
komunistické jiných státech, a jde-li na vlastní riziko a že
Skala-Weber Travel A- politiku.
o uprchlíky před komu přes jakákoliv tvrzení a
gency inzeruje:
vlády . . .
Pokud jde o Česko nismem, trvá v mnohých ubezpečování neexistují
"Jedinečná příležitost
k návštěvě Českosloven slovensko, všechny tyto případech na tom, že jde právní a diplomatické
ska pro ty, co přijeli do zprávy a pověsti se ne o provinilce proti plat možnosti, jak v případě
zakládají na pravdě - i ným československým zá svévolné akce se strany
U.S.A. po roce 1945.
Hromadný odlet z když je ze ziskuchtivosti konům: špionáž, ilegální čs. komunistických úřa
New Yorku 11. října a jiných podezřelých dů překročení hranic, sabo dů by jim mohly zastu
vodů některé cestovní táž, zcizení veřejného ma pitelské úřady země je
1963.
jetku atd. ...”
jich nového občanství
Okružní lístek "jetem” kanceláře rozšiřují . . .
poskytnout účinnou och
pouze 477.30 dolarů.”
Úřední stanovisko
Případ L. Hujky
Americké listy (New
ranu . . .”
Úřední místa západ
Americké listy pouka
York, 27. 9. 1963) o
Pojedete do ČSSR?
ních států, které mají zují na případ švédské
tom píší:
své diplomatické zastou ho občana českosloven
Situace zřejmě vypadá
Podivné inzeráty
pení v Praze, po zjištění ského původu Ludvíka asi tak: v honbě za de
"V uplynulých týd příslušných okolností na Hujky, který byl zatčen vizami si českoslovenští
nech proběhly krajan pravých místech varují na návštěvě Českosloven komunisté vyjednali s
ským tiskem zprávy a všechny bývalé českoslo ska letos v červenci.
některými
cestovními
úvahy o tom, že snad venské občany, zejména
Zprávu o jeho zatče kancelářemi postranní a
československý komuni politické uprchlíky před ní přinesl Stockholm nezávaznou úmluvu, že
stický režim je ochoten komunismem z roku 1948 Tidningen z 22. srpna. přimhouří oči, když se
vydávat návštěvní viza a z pozdějších let, aby Hujka uprchl z ČSR v v řadách návštěvníků
i pro politické uprchlí si dobře rozmysleli, než roce 1949 a zdržoval se nějaký ten "zrádce vla
zá několik let v Rakousku sti” objeví.
ky, kteří opustili ČSSR začnou uvažovat
jezdu do Československa. a Německu.
po únoru 1948.
Oficielně ovšem zůstá
Na věci nic nemění,
Jedna cestovní kance
Pak vyemigroval do vají v platnosti všechny
lář dokonce zadala tiskli že se stali občany jiných Švédska, kde pracoval právní předpisy, týkající
inzeráty, ve kterých na států včetně USA, neboť jako elektrikář. Letos se podvratných živlů a
značuje, že jednala s československá vláda ne na jaře dostal švédské uprchlíků vůbec.
pražskými zástupci a ti uznává naturalizaci bý- občanství. Rozhodl se,
Je jasné, že případy
že představí svoji švéd uprchlíků lačných vůně
skou snoubenku svým domova budou vždy po
DOPIS PO ÚTĚKU Z ČSSR
“Zrádný exil” - to je název, který je používán komu rodičům v Českosloven suzovány případ od pří
nistickou oficiální propagandou, musí-li někde uči- sku.
padu. Každý návštěvník
niti zmínku o lidech, kteří nechtěli žít pod vládou
Po čtyřdenním poby Československa si musí
naší “rodné strany.”
tu byl Hujka zatčen. uvědomit, že svými de
Jaký div, že lidé doma, kteří dnes a denně po
Americké
listy varují: vizami přispívá krachu
znávají “vlasteneckou” politiku komunistů, bezvý
"Západní úřední mí jícímu čs. hospodářství,
hradně sympatisují s těmi, které komunističtí vlas
tenci nazývají zrádci. Jaký div, že slovo zrádce, sta varují zahraniční Če a že svou přítomností v
vlastenec, čest, morálka, právo, spravedlnost a jiné chy a Slováky, aby neda Československu se přímo
pojmy, které celý svět chápe jednoznačně, jsou v
komunistické logice chápány jinak. Jde o zmatení li nic na komunistické nabízí komunistům jako
sliby, protože západní možný rukojmí.
pojmů? Snad. Ale o zmatení zákonité a logické.
Einstein řekl, že jisté věci se jeví různě, je-li zastupitelské mise v Pra
Domníváme
se,
ze
měněn zorný úhel pohledu. Já žil patnáct let mezi ze jim nemohou zaručit
stanovisko
Rady
svobod

lidmi, kterým byl pod různými záminkami zabavován vládnoucí kastou v ČSSR osobní majetek ani bezpečnost, ale v pří ného Československa je
(který podle komunistické dogmatiky nepodléhá padě zatčení ani pomoc. rozumné. Nikomu se v
znárodnění) jenom proto, že měl značnou cenu Když se o případu do návštěvě Československa
(známky, starožitnosti, obrazy), já žil mezi lidmi, vědí, mohou jen důraz
nebrání, ale nikdo také
kteří byli vystěhováváni ze svých domovů, protože
byli KSČ nepohodlní, já žil s lidmi, kteří byli z ně protestovat. Je však nemůže říci, že nebyl
různých, i komunistickým zákonům se příčících dů otázka, zda protest je včas a jasně varován.
vodů persekvováni, zavíráni, vražděni. Patnáct let vyslyšen.”
Shodou okolností inživota v komunismu a mezi lidmi komunismem po
Prohlášení R S Č
terviewoval
Jiřího Vos
škozenými mi ustálilo názory na komunismus, spra
redaktor
praž
vedlnost a ostatní shora uvedené pojmy.
Rada svobodného Čes kovce
Stalo se mi samozřejmé, že exil bojuje za zájmy koslovenska se zabývala ských Literárních novin,
těchto lidí, že usiluje o navrácení jejich majetků
který se ho taky zeptal,
a o náhradu škod, kterou jím komunistická zvůle touto otázkou na svém jestli by se vrátil do
zasedání
7.
a
8.
září
způsobila.
Když se mi letos podařilo přejiti hranice a zkon- 1963 a vyslovila se takto: Československa.
solidovat si svoji hmotnou situaci natolik, abych
Voskovec mu řekl, že
"Ve věci návštěv Čes
si mohl objednati některé z exilových novin, dočetl
“doma stromy vyrostly,
koslovenska
z
řad
exu

jsem se v jednom americkém listě, že pražští vládco
vé jednají s kýmsi o návrat levicově orientované lantů, kteří přijali ame a bývalí mladíci olysačásti exilu do československé socialistické republiky. rické (či jiné) občanství, li”..."S Janem (Weri
Nevěřil jsem, že se v exilu vyskytnou zrádci, Rada svobodného Česko chem -pr.) se vždycky
kteří by vyjednávali s gangstery. Nevěřil jsem, že
mohu sejít někde na ze
by mohlo dojiti k návratu jenom jedné části exilu. slovenska se zásadně ne
měkouli a to mi stačí..."
staví
proti
takovým
ces

Nevěřil jsem, že by mohly být zrazeny zájmy ná
Dodal, že dostává stále
roda doma.
tám.
Učinil jsem proto dotaz na redakci jednoho so
Věří, že exulanti, kte ještě pozdravy od svého
cialistického listu, zda je pravda to, co se proslýchá ří v tomto rámci navštíví starého publika "až z
a žádal, aby pomluva byla vyvrácena.
HD
ČSSR, sí plně uvědomí, Austrálie”.
(Pokračování na str. 6)

DOPIS PO NÁVRATU Z ČSSR
Oznamujeme vám zdvořile, že jsme se vrátili
nazpět do Austrálie z naší cesty po Evropě ...
Prosíme za prominutí, že jsme vám neposlali ani řádečku z naší cesty, ale přiznáme se vám bez mu
čení, že jsme byli jako divoši v tom evropském
labyrintu, a hlavně že jsme se podívali do Česko
slovenska na 14 dní s naším vozem, který jsme
si koupili v Německu.
Pro zajímavost: chtěli jsme vízum do ČSSR od
čs. konzula, ale to bychom museli čekat asi 2-3
měsíce na povolení. Ale dostali jsme na konzuláte
radu, abychom se obrátili na cestovní kancelář
ve Vídni. Ta nám vyřídila povolení během čtyř
dnů, ale museli jsme tam zaplatit předem za náš
pobyt v ČSSR 5 dolarů a nějaký cent na osobu
denně. To nám bylo vyplaceno v korunách v Če
doku, a mohli jsme žít buďto privátně nebo na
hotelu. Zda-li by nám to stačilo, co by nám v hotelu
dali k snídani, obědu a večeři, to nevíme, protože
jsme bydleli v soukromí.
Jezdili jsme z místa na místo a nikde a nikdo
se nás nic neptal. Ale abych nezapomněl: museli
jsme se s manželkou po příjezdu do Teplic hlásit
na cizineckém oddělení, kde se nás vyptávali, jak
se zde v Austrálii máme a jaký jsme měli pocit,
když jsme přecházeli hranice. Hlavně pak také,
kdy jsme utekli z domova, při čemž se nám dělalo
horko.
Ale 14 dní uteklo a nic se nestalo, až na všeobecně
veliký zájem o náš vůz (byl to Oppel Cadet).
Těžko popsat tamní život, ale lidé tam chodí
slušně oblečení, husa stojí 26 Kčs, obložené chle
bíčky, sem tam nějaká ta fronta, ale ne mnoho,
ponejvíce starší ženy, jak říkaly naše mámy, že si
tam mohou dobře podrbat.
Vjeli jsme do ČSSR z Vídně do Bratislavy a vy
jeli jsme přes Plzeň na Rozvadov.
Pohraniční stráž a celníci byli velmi slušní, až
nás to zaráželo, přáli nám pěkné užití dovolené v
Bratislavě, a při odjezdu šťastnou cestu domů do
Austrálie. Přiznáme se vám, že nám nebylo dobře
ani při příjezdu ani při odjezdu, ale riskovali jsme
to, protože tam máme staré mámy a chtěli jsme
je ještě jednou uvidět. Naše mámy nám totiž poslaly
zprávy o amnestii, která se prý vztahuje na každé
ho, kdo překročil hranice ilegálně.
Zde v ... o nás říkají, že musíme být komunisté,
ale pokud vás můžeme ujistit, tak my do politiky
neděláme, máme jiné starosti. No, to ale nevadí,
doma jsme byli a jsme šťastni, že se tím můžeme
pochlubit. Již to tam není tak přísné, jak to bylo,
domů může jiti každý, když nikoho nezabil anebo
nepoškodil republiku.
Vaši atd.

CURRICULUM VITAE,
ALE NEVÍME
C u riculum vitae
autora kreseb a nápadů na této stránce:
nar. 21. 2. 1930
Kojenec
Batole
Dítě
Žák
Učeň
Dělník
Student
Voják
Kreslíř
Karikaturista
Jiří Pařík
Publikuje v Literárních novinách - Plamenu Kulturní tvorbě - Výtvarné práci - Rudém právu Mladém světě - Divadelních novinách - a dalších
časopisech a nakladatelstvích. V roce 1960 vystavo
val na ŮV ČSM. V' roce 1961 na Malé galerii v Čs.
spisovateli.
Názory na umění nemá žádné.
Trestán dosud nebyl.
Třeba je doopravdy čas a místo na všecko, jak
říká jedno z nejotřepanějších všelidských přísloví.
Ale nevíme. Jedovatý životopis karikaturisty praž
ských Literárních novin sice dokazuje, že i za Že
leznou oponou nejsou jenom bezzubí. Nám, kteří
známe jak glachšalt diktatury i “anarchii” svobod
ného světa, se zdá, že by dnes přece jenom mělo
být víc místa a víc času na ozubenou satiru, než
na elegantní a okrouhlé nájezdy. Z Literárních no
vin letošního léta jsme si sebrali hrstku satiry.
Přispěli do ní jak polští tak českoslovenští autoři.
Jedno však chceme poznamenat: je - li dnes v řadě
satiriků, kteří “tepají” zlořády takový neřád jako
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Otevřená válka Rudého práva s kulturními časopisy

0 svobodě bez závaznosti
Věrnost ideologii, marxismu - leninismu a zanícení pro tuto ideologii,
věrnost straně a zájmům lidu není pro skutečného komunistu v sebemenším
rozporu se smělým osobním přístupem ke skutečnosti, s kritickým hledi
skem, avšak tam, kde autor ztrácí spojení s lidem, se stranou a řídícími
společenskými orgány, snadno se osobní přístup může stát omezeným subjektivismem, jak se například projevuje v podobě liberalismu, jehož ne
bezpečí dnes nemůžeme podceňovat. Tohoto nebezpečí si někteří novináři,
jak se ukazuje, nejsou zcela vědomi. Projevilo se to jak v různých jejich
vystoupeních, tak se to projevuje na stránkách některých kulturních časo
pisu. Před těmito fakty nemůžeme zavírat oči. Chceme - li opravdu upřímně
zlepšovat naši novinářskou práci, pak naše cesta rozhodně nemůže vésti
směrem, který by izoloval novináře od strany a který by z nich dokonce
mohl učinit mluvčí živlů spekulujících s našimi obtížemi.
Oldřich Švestka v Rudém právu, 22. 9. 1963
Tentokrát přešel k se dále po stalinsku. No
Zajímavost, poutavost
protiútoku proti odboj vináři ať považují svě a přitažlivost našich no
ným žurnalistům jeden domí za věc soukromou. vin a časopisů nelze v
z nejpřednějších stalin Jejich povinností je stře žádném případě zaklá
ských novinářů - šéfre žit linii strany, bdít, aby dat na demagogii, zleh
daktor Rudého práva a lid nezbloudil. Příkazem čování úsilí strany a pra
člen OV KSČ.
strany je psát nesvědo- cujících, rozšiřování po
lopravd, lží nebo dokon
Proto ani nepřekvapí mitě.
Švestkův článek odha ce skandalizování . . .
takové nehoráznosti, ja
luje ještě jinou skuteč
ko je prohlášení:
Jedině
komunistická
"O svobodě nelze ho nost. Ať se ÚV KSČ strana může zajistit jed
vořit bez závaznosti, bez dosud tvářil sebeshovíva- notnost našeho postupu.
socialistické
odpovědnosti. Není pří věji ke kritikům česko Rozvíjení
pustné, aby novinář de slovenské minulosti i pří demokracie, kterému pl
zorientoval jen proto, tomnosti, nikdy je nepře ně slouží náš tisk jako
že jeho svědomí mu ne stal považovat za vědo její aktivní, ničím nena
dovoluje skrýt vlastní mé či nevědomé pod- hraditelný nástroj, musí
vratníky:
tedy současně znamenat
nejistotu.”
"Proto s takovou na růst autority strany jako
Tu jsme u jádra pro
zdůrazňuje základního vůdčího jed
blému. Stalinismus kvetl léhavostí
strana
znovu
společen notícího činitele naší spo
tak dlouho a tak mocně
skou
odpovědnost
pra lečnosti, jejího mozku i
jenom proto, že jeho po
mahači právě dovedli po covníků v tisku, v roz srdce . . .
Tím více je třeba zdů
tlačit vlastní nejistotu a hlasu a televizi.
V našem tisku není razňovat nezbytnost, aby
dovedli mlčet, aby snad
nesvedli lid, který to místo pro žádné projevy tisk, rozhlas a televize
všechno odnášel, na ne neserióznosti a senzace- jejichž prvořadým úko
chtivosti, které jsou pří lem je být mluvčím a ob
správnou cestu.
celospolečen
V podstatě dnes Švest znakem buržoazní žur hájcem
ských zájmu - byly jed
ka hlásá toto: chovejme nalistiky.

Václav Lacina, který se rozhodně nemůže vymlou
vat, že neměl škole, pak je s touto “novou vlnou”
pořád ještě něco v nepořádku. Suďte:
— Nebojte se říci svůj názor, když je shodný s
oficiálním.
— Člověk, který nechodil do školy, ničemu se ne
učil, nic nečetl: idiot samouk.
— Žij tak, aby se tvoji známí začali nudit, až
umřeš.
Ukolébavka
Houpy, houpy, houpy, houpy,
buďme pěkně tiší.
Proč mu říkat, že je hloupý,
když to nerad slyší.
— Vystěhovali ho z Parnasu: Měl tam nadměrný
byt.
— Při každé tvůrčí činnosti musíš být připraven
na úspěch i neúspěch. V satiře musíš být připraven
na všechno.
— Nejčastěji používáme slovíčka “my”, když jsme
sami v úzkých.
— Obávám se řečníka, který začíná šeptem, pro
tože ten si sbírá sílu na řev.
— Nelam nad nikým hůl. Možná, že ji budeš po
třebovat celou.
Poznání a krédo
Není nic jiného než
pravda a lež.
Jak k ní, tak k ní
je třeba být taktní.
— Jeho bol byl opravdový. Když se to dověděl,
zbledl jako stěna. Ale byla to stěna z umělého
materiálu.
— Myslím, tedy jsem opatrný.
Povzdech kritikův
Kdybych tak všechno,
co se ve mně kryje,
vnuknout mohl v smysl autorů,

notně usměrňovány ústředním výborem stra
ny a podle stupně řízení
i ostatními stranickými
orgány.”
Když je Rudé právo
nuceno psát tímto způ
sobem, je jasné, že jed
nak autorita strany jako
jednotícího činitele asi
neroste, a že dnešní "de
magogy” a "lovce sen
zací a polopravd” nejde
jednoduše zavřít.
Ostatně už na tom ně
co je, když Rudé právo
začíná psát o "poloprav
dách”. Dnešní . vzbou
řenci musí mít pádné dů
kazy v ruce, když píší
věci straně nepříjemné,
které mohou být ozna
čeny za "polopravdy”.
Druhým redaktorem,
který si stěžoval na "de
magogii” a "poloprav
dy byl Rudolf Kostka.
Ve tejtonu, uveřejněném
v Rudém právu 21. zá
ří a poučné nazvaném
"Jak se může zabíjet
správná myšlenka”, se
pustil do mladého slo
venského ekonomika Romana Kaliského.
Roman Kalisky je slo
venský Komunista, do
konce absolvent vysoké
školy
ekonomické
v
Moskvě. On to byl, kte
rý loni koncem roku ra
zil heslo, že je třeba od
stranit z hospodářství
(Pokračování na str. 6.)

to by nám košatěla poezie,
to by šla próza nahoru:
Své pocity kdybych
v ně mohl přelít,
chumel svých tuch do jejich díla vtělit,
jak muselo by rozkvést, žhavět, zrát!
Své představy kdybych jim uměl sdělit
tak, abych mohl jejich rukou psát!
Kdybych tak mohl, kdybych tak uměl . . .
To by svět čuměl!
— Říkal pravdu. Ale věděl, komu.
— Kolektivní tvorba'? - Tři u volantu, vůz v příkopu.
— Je kupodivu mnoho názorů na můj jedině správný
názor.
— Mladý neschopný muž, který má budoucnost za
sebou.
— Její opalovačky byly tak odvážné, že i předse
dovi občanského výboru se zachvěl v rukou triédr.
— Dokázal se uživit jednou rukou: nataženou.
— Vypili spolu číši rozkoše až do dna. Potom se ale
nemohli dohodnout, kdo zaplatí číšníkovi.
Logika vývoje
V důsledku stoupajících
nároků pracujících
nemá už celkem cenu
míti jen jednu ženu.
— Válka vypukává, kdežto mír je nastolován. Pitomé
je, že to nemůže být obráceně.
— Saul mrštil po Davidovi kopím, když hrál na
harfu. Představte si, co by po něm byl hodil, kdyby
David hrál náhodou na cymbál.
— Poučnější bývá to, co jsme prožít nemuseli.
— Znám tak schopné spisovatele, že už na 20 - 30
stránkách dovedou vyjádřit to, co já vyjádřím ve
dvou verších.
— Klesl ve své hlubokomyslnosti tak hluboko, že
se už nedostal nahoru.
— Génia poznáš spíše, když píše o komáru, než
když píše o slonovi.

DISKOBOLOS
Miroslav Holub
Ale
před poslední otočkou
mu kdosi šeptnul
za zády
— Moment,
ještě to projednáme,
čistě formálně,
— Neznáte situaci,
soudruhu,
— V zásadě vítáme
vaši iniciativu,
ale musíte pochopit,
— Je třeba trvat
na zásadním
odsouhlasení
každého vrhu,
cítil, jak mu
jemná sudánská třtina
ovíjí zápěstí,
chtěl vykřiknout,
ale
v ústech
měl pojednou
sladkou vatu červánků,
jeho svaly nabíhaly
jako thesalská žula,
ale
nebylo vlastně proč,
— Kupředu,
řekl kdosi,
poodejděte prosím,
nyní vrhne
Démosthenes,
a Démosthenes
vyňal zrnko písku zpod
jazyku
a obratně
mu je
cvrnknul do oka,
— Hurá, opět
jeden světový rekord,
volali kolem,
zoufalý zuřivý bezejmenný
Diskobolos
znovu napřáhl
hluboko od kolen,
ale to už
byl kamenný
a neviděl nic
než jedno jediné
obrovské zrnko písku
od obzoru po obzor.

Tak stál.
A za rohem už
vystupovaly
první školní výpravy
vedené
nej lepšími pedagogy,
kteří poukazovali zejména
na tu práci ramen,
na odvážné lidské srdce
a hrdé nakročení
směrem
na věčnost.

— Uvažujme dobře, jakou minulost dáme potomkům.
— Vaší pomstou bylo ho umlčovat. Jeho - mlčet.
— Bůh vidí věci rázem ze všech stran. Bůh je
kubistou.
— Opatrnost: štít zbabělosti.
— Trpaslíci musí vyskakovat.
— Nic ho nemůže porazit. Leží.
— Umět najít nepřítele a vypořádat se s ním, i kdy
bys měl hlaveň revolveru obrátit proti sobě.
— Poznej sám sebe, ale nemusíš hned páchat
sebevraždu.
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DOMOVA

Deník Niny Kostěrinové
(Dokončení)
Přijali mě bez ohledu na dvouměsíční zpoždění,
dali stipendium a připoměli: dohnat studium! Jak
jsem se dala do práce? Neviděla jsem a neslyše
la. Ještě teď mám co dělat, ale konec už je v do
hledu, je mi hezky a dobře. Pomoc jsem potřebo
vala velikou a z naivity jsem spoléhala na své přá
tele. Říkala jsem si : sešity mi přepíše Lena. Gríša
se bude se mnou učit. Nic z toho nevyšlo. Sešity
mi přepsala maminka, s rýsováním mi pomohl
strýc Kolja. A hlavní tíži jsem měla samozřejmě
sama na sobě. Mí přátelé nic nepochopili, nevžili
se do mé těžké situace — přátelství byla jen slo
va, a když bylo třeba pomoci, našla jsem ji jinde.
Zvlášť jsem potřebovala morální podporu, hlav
ně tenkrát, když celá “věda” vyvstala přede mnou
jako strmá skála, o kterou jsem si mohla rozbít
hlavu. Lena dokonce ani netelefonovala, prý “Bá
la jsem se tě vyrušovat.” Jaká je to od ní deli
kátnost a skutečně v pravý čas! S Gríšou to bylo
ještě horší. Volám mu, prosím, aby přišel, ale on
nemůže: “Nemám kdy!” Nedávno slíbil přijít —
nepřišel.
Mně je teď všechno jasné — je po všem. Ještě
to neřekl, ale jasné už to je. Hledá si jiné zába
vy a potěšení, se mnou se nudí...
Rok 1940
30. listopadu
Došla první zprávička od taťky. Jak strašná je :
zvláštní soud jej označil za “sociálně škodlivý ži
vel” a odsoudil k pěti letům vězení. Ve vyšetřo
vací vazbě si odseděl přes dva roky — dvacet šest
měsíců. Zvláštní je, že jeho dopis je plný jasu a
bodrosti. Tak dlouho sedí v žaláři (snad jako strýc
Iljuša!), je odsouzen na pět let a přitom zaujatě
líčí místo, kam jej poslali “na převýchovu”. Divo
kou úžlabinu, chladnou, křišťálově průhlednou a
bouřlivou řeku v tajze. Udělali jej velitelem čety
na stavbě silnice. V četě má tři důstojníky — pohraničníky a dva dělníky. Všichni z nich jsou buď
“škodliví” nebo “trockisté” a podobně. Tatínek vel
mi pěkně vylíčil tajgu i své druhy v neštěstí. A
poslal nám píseň, kterou složil ve vězení jeden
zpěvák z moskevské operety.
Mně se dopis i píseň velmi líbily, ale maminka
se úplně rozzlobila. “Je vinen nebo není? Proč se
neodvolá? Píše kdejakou hloupost a zbytečnost, ale
o své věci ani slova . ..”
Rok 1941
4. ledna
31. prosince jsme dostali jako dárek k Novému
roku dopis od tatínka. Přeložili ho ze stavby sil
nice jako dělníka do party, která pracuje na dně
řeky na základech mostu. Žijí v dřevěných boudách
a stěhují se od řeky k řece. Dopis je zas klidný

a bodrý. Na maminčino bručeni taťka jen odpově
děl : “K mé věci nemám, co bych napsal. Není
žádné věci, je jen slon z mýdlové bubliny. Ne
umím se odvolávat proti tomu, co není a neby
lo, ba dokonce nemohlo být...” A dál svěžími bar
vami popisuje přírodu a lidi, se kterými žije a
pracuje. Koncem listopadu, v době, kdy byl odeslán
dopis, skupina přesídlila za padesátistupňových mra
zů na novou říčku, která není zatím ani na mapě.
Než začali stavět boudy, museli odklidit sníh na
metr vysoký... Mezi řádky je nezachytitelný iro
nický úsměv.
13. listopadu
16. listopadu odcházím do partyzánského
oddílu. A tak vcházím na cestu, po které šel dřív
můj otec.
Závěť
Jestli se nevrátím, odevzdejte moje osobní pa
píry Leně.
V hlavě se mi honí jedna myšlenka : co když
svým činem zachráním otce?
Leno! Vám, mým jediným přátelům — Tobě a
Gríšovi, odkazuji všechno, co mi patří — dopi
sy a deník.
Leno, moje milá Leno, pročpak jsi odjela? Tak
se mi chtělo tě uvidět! Nina.
KONEC

O svobodě bez závaznosti
(Pokračování se str. 5)
stranické bossy a na je
jich místa dosadit od
borníky.
Kostkovu nelibost vz
budila Kaliského repor
táž "Jak se zabíjejí mou
chy”, otištěná v 22. čí
sle Kulturného života.
Kalisky se v ní roze
psal o tom, co zpozoro
val v Povážské Bystrici,
kde se ruší část strojí
renské výroby. Vedení
podniku se snaží přemlu
vit část zaměstnanců,
aby odešli pracovat ji
nam.
Rudolf Kostka o tom
napsal:
"R. Kaliský klade ve
své reportáží důraz na
poznámku, zda se snad
výroba v Povážské By
strici neomezuje proto,
že Povážská Bystrica je
daleko od Prahy.
Opakuje ji na dvou
místech, a vždycky pod
sugestivními titulky, jed
nou pod titulkem "Nech
ce vypadat jako nacionalista, ale . . .”, podruhé
pod titulkem "Druhý,
co nechce vypadat jako
iracionalista, ale . . .”
Dále se pak přímo
mazlí s hypotézou, kte
rou si sám vymyslil, zda
snad totiž v případech
lidí, s kterými podnik a
odbor
pracovních
sil
ONV projednává, aby
přešli pracovat jinam,

nejde
o
"kádrovou
mstu”.
Nej směšnější
část
Kostkovy kritiky je obvi
nění z demagogie. Kali
ský totiž navrhl, aby se
tedy svolala schůze lidu,
na níž by mohli všichni
říci, co si myslí o daném
problému. Kostka však
Kaliského potřel:
"Jaké otázky se na ve
řejné schůzi měly podle
představ redaktorů Kul
turného života
řešit?
Snad ekonomické? Jis
těže ne . . . Zbývají tedy
politické . . .
Redakce
Kulturného života ne
sporně věděla, co činí,
když očekávala, že by na
dizkuzi, jejíž obsah byl
již částečně předurčen
Kaliského reportáží. . . .
nemusela s demagogic
kou kritikou dopadnout
nejhůře . . .”
Zbývá jenom jedna
otázka: je hlas lidu také
jednou z oněch nezávaz
ných svobod, proti nimž
komunistická strana vy
jela do boje?
FEC/vm

ŠVADLENY

(stroj.)

Přijmeme několik zruč
ných švadlen - na celo
denní nebo na částečné
zaměstnání.
Platíme vysoké mzdy.
1a Carters Ave., Toorak
Village, tel. 24 - 2044. O
informace můžete volat
též HD (42 -5980).

Dopis po útěku

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
Jeden ze skupiny 25 čs odborných lékařů, kteří
přijeli na 12denní studijní cestu do USA, anasteziolog
závodní nemocnice Vítkovických železáren v Ostra
vě - Vítkovicích, 37letý dr. Jaroslav Kremel, požádal
v USA o asyl. Redaktoru New York Times řekl:
“Měl jsem dobrý plat, ale zato jsem se musel podrobit
bezpodmínečně organisovanému systému politického
a osobního útlaku, který křiví charaktery lidí a ničí
jejich osobnost. Duševní teror zasahuje v Českoslo
vensku všechny oblasti veřejného i soukromého ži
vota. Vy zde v Americe žijete v prostředí, jaké si
většina lidí doma ani nedovede představit.”
— V Palermu na Sicílii noval čestným členem
požádali o asyl čtyři čs. krajanského
pracovníka
turisté, plavící se Středo Rudolfa Lustiga, který
mořím na sovětské lodi slavil 80. narozeniny.
“Poběda”. Jména zatím — Byla založena nová od
nejsou známa.
bočka Čs. národní rady
— Výročního zájezdu Čs. americké a to pro severní
obce legionářské v exilu Chicago. Na početně nav
do Warwicku v Anglii se štívené ustavující schůzi
zúčastnilo 75 bývalých nastínila program před
příslušníků čs. zahraniční sedkyně ČsNRA V. Vrázová a dr. Ferjenčik. Do
armády.
odbočky
byli
— Eliška Hašková nastou výboru
pila zaměstnání v Bílém zvoleni: předseda J. Lipdomě ve Washingtonu, pert, místopř. dr. V. Cha
kde je studijní sekretář lupa, jednatelka J. Faltukou poradce presidenta sová, zapisov. J. KarkoKennedyho F. Holborna. sová, pokl. S. Hoeschlová.
tiskový referent dr. F. P.
— Dr. I. Gaďourek z Ho Lukeš, dále: P. Salamon
landska a J. Josten z Lon a V. Haviar.
dýna byli mezi 45 účast — Prof. V. Hlavatý ode
níky konference jak čelit jel do Kalifornie, kde
komunistickému
proni přednáší o matematických
kání.
problémech ve výzkum
— Výbor Čs. národního ných laboratořích v Santa
sdružení v Kanadě jme Monica a v Palos Alto.

14.10.1963

— Na konferenci Shro
máždění porobených ev
ropských národů v New
Yorku
promluvil
dr.
Adolf Procházka o roz
kolu mezi SSSR a Čínou.
— V Londýně zemřel dr.
F. Ondruj, bývalý mete
orolog 311. čs. letky RAF.
— Guvernér státu Nebraska Morrison přijal 12.
září delegaci zástupců
podmaněných národů, přičemž vyhlásil “Týden
podmaněných
národů”.
V delegaci byli manželé
Liborovi z Omahy a J.
Pražanová. Příští den
představil státní senátor
čs. původu W. Škarda ml.
čs. delegaci zastupitelské-

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

(Pokračování se str. 4)
Bylo mi sděleno, že redakce žádné pomluvy ne
slyšela a proto že nic dementovat nebude.
V zápětí na to jsem dostal srpnové číslo listu
této redakce.
V úvodníku analýzuje jediný exilový “ideolog”,
který se vyskytl v šedesátitisícovém zástupu exu
lantů a kterého prý uznává celý exil, jak jsem
kdesi četl, zá ideologickou kapacitu, možnosti, které
by mohly nastat v případě, že “by se utvořily vhodné
podmínky k návratu do vlasti”.
Celou situaci chápe tento pán jenom z hlediska
exilu a jeho návratu, a vůbec nebere zřetel na
situaci v nekomunistické části domova, neuvažuje
o tom, že domov nechápe exulanty jako lidi toužící
po návratu do vlasti, nybrž jako bojovníky proti
zvůli, která ve vlasti vládne, jako representaty svo
body, která doma byla potlačena, jako mluvčí těch,
kteří jsou umlčováni, zavíráni a persekvováni, jako
nesmlouvané a nekompromisní tribuny, kteří si nesmlouvavost mohou dovolit, protože za ní nemohou
být, jako ti doma, oběšeni.
Tak chápe domov exil.
Pan ideolog exilu však chápe exil jinak.
Je přesvědčen o tom, že exulanti jsou třtiny
větrem se klátící, chorobně toužící po návratu do
vlasti, “kdyby k tomu nastaly vhodné předpoklady”.
Jak si tyto předpoklady představuje, vysvětluje v
následující větě: “Tato touha je ovšem něco rela
tivního a neurčitého, stupňovala by se velmi, kdyby
bylo možno se vrátit nikoliv do svých majetků a
na své statky (tak hloupí už nejsou ani nejhloupější
exulanti), ale do dobře honorovaných zaměstnání
a do výhodných posic.”
To vysvětluje všechno; ne boj za spravedlnost,
za náhradu škod, které zločinná zvůle napáchala,
ne svoboda a demokracie, nýbrž dobře honorovaná
zaměstnání a výhodné posice. To, že tato touha byla
jen “něčím relativním a neurčitým”, vysvětluje ta
ké to, proč exil 15 let ztratil nečinností, proč se
nesjednotil, proč za sebe nechal mluvit takovéto
mluvčí, proč nebojoval.
Zrádný exil? Z jakého zorného úhle se mám na

mu sboru státu Nebraska.
Také starosta města Oma
hy
Dvořák
upozornil
zvláštním veřejným - pro
hlášením na Týden pod
maněných národů.
— Ústav dr. E. Beneše v
Londýně pořádal 4. října
přednášku A. Buzka o si
tuaci v ČSR. Č/NH/AL/V něj dívat?

Vlastimil Malý, Německo

14. 10. 1963
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Dopisy redakci:
KUBALŮV COMEBACK
Zeptáte-li se v těchto dnech v barcelonských
ulicích prodavače novin, čím se řídí ve Španělsku
poptávka po tisku, odpoví zcela určitě: “Sportem
a pak dlouho ničím jiným!” K tomu dodává: “Máme
však už za sebou fotbalově nudné léto. Kdyby nebylo
odvlečení di Stefana v Caracasu levicovými extremi
sty, lidé by v této letní době noviny vůbec nekupovali.
V posledních dnech však máme přece jednu senzaci.
Je to comeback Laco Kubaly!” Ano, přestup našeho
bývalého internacionála vyvolal ve Španělsku velký
rozruch. Laco Kubala, který chtěl už před dvěma roky
zanechat závodní činnosti, měl v těchto dnech přímo
skělý comeback. Ne sice ve svém klubu FC Barce
loně, ale v druhém barcelonském teamu Realu Espaňol. Minulou neděli při premiéře španělské ligy se
tam objevil v roli středního útočníka a v utkání
proti mužstvu Levante předvedl hru jako v době
své největší slávy. Byl autorem první branky a na
další dva góly svým mnohém mladším spoluhráčům
nahrál. Po hřišti se pohyboval jako mladík, takže by
nikdo nevěřil, že je mu 37 roků. Ale třída zůstane
třídou. Oficiálně dostane gáži 12 dolarů, kterou vždy
velkoryse věnuje na charitativní účely. Co dostane
mimo to na ruku, o tom se zprávy rozcházejí. Někte
ré prameny říkají, že si přijde za fotbalovou sezónu
stále ještě na 65.000 dolarů, jiná verse mluví o
2.500 dolarech za utkání. Ať už je tomu tak či onak,
jeho start za mužstvo Real Espaňol je pro tento
klub velkým přínosem po všech stránkách, a jistě si
i Laco přijde finančně na své. Hraje však nyní ko
panou už skutečně jen proto, že ho těší. Vždyť má
v Barceloně a jinde ve Španělsku takový majetek,
že by nemusel do smrti sáhnout na práci.
K. D.
Z MORAVY DO ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE
Abych taky přispěl k oslavám říše Velkomorav
ské, sděluji hrdě, že sahala až do Austrálie. “Obje
vil” jsem totiž v Západní Austrálii místo, které se
jmenuje Morawa. Je na severovýchod od Perthu a
je to pár domků s pabem a se spoustou ovcí kolem.
Jak k tomu jménu to místo (jmenuje se tak vlastně
i celý kraj) přišlo, to nevím.
A. S. , W. A.
Pozn. HD. : V Melbourne se nám nepodařilo zjistit
historii australské “Moravy”. Možná, že některý
čtenář ze Západní Austrálie bude mít větší štěstí.

PROHLÁŠENÍ
V Adelaide byly loňským rokem rozšířeny a na
dále jsou rozšiřovány zprávy, že Čs. klub v Queenslandu, resp. jeho vedoucí činovníci, jsou ve spojení
se sudetskými Němci (nacisty) atd. Tato nepravdivá
pomluva se hluboce dotýká cti naší organisace a
jejích činovníků. Pro informaci sděluji, že já jsem
byl vězněn nacisty od roku 1942 až do konce války.
Plných 50 procent činovníků naší organisace jsou
bývalí političtí vězňové z doby německé okupace. Z
užšího předsednictva jsou předseda, místopředseda
a pokladník bývalí političtí vězňové a jednatel za
hraniční voják. Doufám, že si čtenáři udělají svůj
úsudek o rozšiřovateli, resp. rozšiřovatelích výše uve
dených nepravdivých zpráv, jimiž nesměřují k jed
notě a vzájemné důvěře v našem exilu.
S. Pokorný, místopř. Čs. klubu v Queenslandu

DLUŽNÍKŮM ZA ODBĚR HD
OHROŽUJETE VÁŽNĚ DALŠÍ VYDÁVÁNÍ NO

VIN. VYROVNEJTE DLUŽNÉ PŘEDPLATNÉ!

Z Austrálie
ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
Oznamujeme čs. veřejnosti, že zdejší ministerstvo
školství vzalo na vědomí otevření čs. školy a sou
časně byla dána k používání učební místnost v
“Technical Teacher’s College, 11 Glenberview Rd.,
Toorak. Svolali jsme schůzi rodičů, na níž byli zvo
leni do učitelského sboru: vedoucí V.Vodička, uči
telé: M. Volný, M. Vodičková a K. Průšová, do ro
dičovského výboru: předsedkyně J. Tůmová, místopř.
E. Kovaříková, jednatelka H. Drdová, pokladník J.
Janeček, členky výboru: M. Macáková a D. Váňová.
Zápis žactva je v sobotu 19. října 1963 v místnos
tech uvedené školy od 2 do 4 hod. odpoledne. Vy
učovat se bude vždy v sobotu. Přesná doba bude
stanovena po dohodě s rodiči tak, aby vyhovovala
většině. Rodiče, kteří se nemohou k zápisu dostavit,
nechť dají svému dítěti písemnou zprávu, bude-li
pro ně příhodnější vyučování dopoledne nebo od
poledne.
Čs. škola v Melbourne

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Sportovního klubu Slavia Melbourne se bude ko
nat v neděli dne 17. listopadu 1963 v 10.30 hod. dop.
v St. Michael Hall, Brougham St., North Melbour
ne. Nesejde-li se ve stanovenou dobu dostatečný po
čet členů, koná se valná hromada o hodinu později
za každého počtu přítomných. Návrhy k projednání
zašlete písemně nejméně 24 hodiny před záhajením
valné hromady na adresu sekretáře : J. Pick, 137
Argyle St., St. Kilda, Vic.
Po náhlém srdečním záchvatu zemřeli v Sydney:
29. září ve věku 53 roků Hugo Kabát, dlouholetý
člen výboru Sokola, jeho vzdělavatel a redaktor
Věstníku”, a 4. října František Szafner.

— Melbournský deník The
Age uveřejnil obraz čs.
malíře K. Frydrycha z Adelaide, jehož malbu za
dala obchodní komora
městečka Jeparit ve Vik
torii, rodišti australského
ministerského
předsedyMenziese, a věnovala noChutný a výživný

Jogurt
PODMÁSLÍ &
KYSELÁ SMETANA
SÝRY
K dostání ve všech
potravinářských obcho
dech a delikatesech

“KEREN”
THE

AMERICAN
TAILORS

Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 49-2752

VEDOU V PÁNSKÉ MÓDĚ

vé námořní lodi, křtěné
v těchto dnech na “Jeparit”.
— V minulých 14 dnech
se vydařily ve Viktorii
dva čs. podniky: Přes
krajně nepříznivé počasí
— pršelo silně celý den dostavilo se na “Národní
pouť” na“ Šumavu” u Belgrave (asi 40 km od Melbourne) množství krajanů,
zástupců církevních úřa
dů a hostí. Většina při
pravovaných oslav se ven
ku konat nemohla, ale ná
lada v přeplněném sále
byla výborná.
— 6. října pořádalo České
ochotnické divadlo v Melbourne dětskou maškarní
zábavu, která byla hojně
navštívená a poskytla dě
tem radostné odpoledne.
Předvedený program s
dětmi nacvičila K. Prů
šová.

SPORT V AUSTRÁLII
AUSTRALSKÝ POHÁR

Druhý ročník Australského poháru (o ceny v
částce £ 5.000),, kterého se zúčastní první čtyři
kluby státní ligy jednotlivých států a Newcastlu,
byl zahájen v Sydney dvěma zápasy, v nichž Apia
porazila South Coast a Praha vyřadila Pan Hellenic 2:1 (1:1).
Praha se ujala vedení po shluku před brankou
pravým záložníkem Sherwinem, ale Řekové hned ve
12. minutě vyrovnali. Praha pak měla po celý zápas
převahu, ale proti tvrdé obraně Helleniku se její
nedúrazný útok nedovedl prosadit. Zápas skončil v
normálním čase nerozhodně a ani v prvém prodloužení (10 minut) nepadlo rozhodnutí. Teprve v dalších 5 minutách se podařilo Badaraccovi skórovat
a zajistit tak Praze účast na dalším kole poháru,
v němž se utká v Sydney s brisbanským klubem
Hellas.
-ZTaké melbournská Slavia postoupila mezi osm klubů, které budou bojovat o “Australský pohár” a to
po velmi napínavém zápase s mistrem viktoriánské
ligy a držitelem “Dockertyho poháru”, mužstvem
JUST. Jugoslávci se ujali vedení již po 10 minutách
hry, ale Slavia čtyři minuty, nato vyrovnala trestným kopem, který vsítil Auchie. Po vyrovnané hře
podařilo se JUSTu v 35. minutě znova skórovat. Ve
druhém poločase byla Slavia v jasné převaze v poli, ale byl to naopak JUST, kterému se podařilo
z ojedinělého útoku vsítit třetí branku. Zdálo se,
že je tím osud Slavie zpečetěn. Mužstvo se však
nevzdalo a pět minut před koncem zápasu zakončil
Palmer dobře založený útok krásnou brankou a hned
minutu po něm skóroval za jásotu příznivců Slavie
Harper. V nastavovaném čase došlo k rozhodnutí
teprve v páté pětiminutovce, kdy Harper znovu skó
roval po shluku před brankou JUSTu. Dalším sou
peřem Slavie je Apia ze Sydney.
STOP PRESS : Slavia způsobila další senzaci v “Au
stralském poháru”, když porazila v neděli 13. října
vysoce favorizovanou sydnevskou APII v poměru
3:1 — (1 :0).
Praha porazila Hellenic Brisbane 5 : 2.
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

RUČNĚ

MALOVANÉ

dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje firma J. JAN A

11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.
Vhodné vánoční dárky

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
The Barclay

*

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

-7-

DOMOVA

RESTAURACE S LIKÉROVOU LICENCÍ
kde se dobře jí a pije

122 Russell St., Melbourne - City
(proti kinu Barclay)
Reservování stolů : tel. 63 - 2775

Československé národní sdružení ve Viktorii
České ochotnické divadlo v Melbourne
Sportovní klub Slavia Melbourne
dovolují si pozvat Vás a Vaše přátele na

VZPOMÍNKOVÝ VEČER DNE SVOBODY
K 45. výročí samostatnosti Československé republiky
který se bude konat v neděli 27. října 1963 v 8 hodin večer
v sále domu "Kosciuzko”, 313 Latrobe st., Melbourne City
Hlavní projev na téma "Světová politika a Československo” má docent
melbournské university dr. František Knöpfelmacher.
PO PROJEVU UMĚLECKÁ AKADEMIE

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.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
KTEROU POŘÁDÁ NA UKONČENÍ SEZÓNY
v sobotu dne 2. listopadu 1963
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.
—
LIKÉROVÁ LICENCE —

PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :
34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)

HLAS
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14.10.1963

DOMOVA
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Josefa Šrachtu (poslední známý pobyt Darwin)
- má v redakci důležitou zprávu, dále Karla Povu
z Prahy (USA?) a Bořka Šlerku z Pardubic.

Řídí

Zdařilý

Karel

start čs.

Janovský,

Mnichov

fotbalistů na cestě do Tokia

Československo - Francie 4: 0 (2:0)
S velkým zájmem očekávaný start čs. .fotbalistů-olympioniků k bojům o letenky na olympijské
hry r. 1964 do Tokia se vydařil znamenitě. Čechoslováci zvítězili na svátek sv. Václava v Plzni
nad representační jedenáctkou Francie přesvědčivě 4 : 0, a tak je dosti pravděpodobné, že tento
čtyřbrankový náskok bude ptačit k postupu do rozhodujících předolympijských zápasů. V odvet
ném utkání, ke kterému dojde 27. října ve francouzském městě Potters, budou Francouzi nebez
pečnými soupeři, ale asi těžko budou dohánět náskok ČSR z Plzně. V západočeské metropoli pře
kvapili sice svou rychlostí a tvrdostí, dobrým startem na míč, ale jejich velkou slabinou byla
střelba, a o nějaké jejich souhře nemohlo být ani řeči.

Čs. mužstvo olympioniků, složené z hráčů, kteří
ještě nezasáhli do bojů světových šampionátů, bylo
daleko ucelenější. Jeho největší zbraní byl fotba
lový vtip a technická vyspělost, ale ani jemu se
nedařila střelba. Jinak by musel být výsledek utkání
ještě přesvědčivější. Spolehlivý výkon podal brněn-

POHÁR EVROPSKÝCH MISTRU
Po pražském vítězství nad maltským přeborníkem
FC La Valettou v poměru 6:0 vyhráli fotbalisté
čs. mistra Dukly Praha i odvetu na Maltě 2:0 a
postoupili do 2. kola Poháru evropských mistrů.
Jejich další soupeř bude znám 18. října, kdy bude
provedeno rozlosování.
Ačkoli Pražané nastoupili poslední zářijovou ne
děli v La Valettě k odvetě bez svých .několika nej
lepších hráčů (representovali ČSR v utkání s Fran
cií), předvedli technicky i takticky vyspělou kopa
nou, kterou po zápase téměř 20.000 diváků ocenilo
dlouhotrvajícím potleskem. Jelikož hráli jen na těsné
vítězství, přenechali v 1. poločasu svému soupeři ini
ciativu, a když tento už byl vyčerpán, vstřelili v
70. a 75. minutě dvě velmi hezké branky (Geleta
a Jelínek), kterými dosáhli zaslouženého vítězství.
V prvních 45 minutách zápasu však měli domácí
několik vyložených brancových šancí, které jim
zneškodnil brankář Pavlis, nejlepší muž na hřišti.
- Dukla Praha musela hrát v tomto na několika
místech změněném složení: Pavlis, -Knesl, Šafránek,
- Pluskal, Dvořák, Masopust, - Geleta, Štibranyi, Vacenovský, Kučera, Jelínek.
Kromě pražské Dukly postoupila do hlavního kola
Poháru evropských mistrů další čtyři mužstva: bez
boje AC Milán (obhájce trofeje), dále pak druhý
milánský klub Inter Milano (bývalá Ambrosiana),
který vyřadil anglický Everton 0:0 a 1:0, švý
carský mistr FC Curych (zvítězil nad přeborníkem
Svobodného Irska FC Dundalkem 8:0 a 1:2), a
Dynamo Bukurešť (vyřadilo východoněmecký Motor
Jena 2: 0 a 1:0). - Ňa dobré cestě postoupit do 2.
kola PEM je i dvojnásobný držitel trofeje Benefica
Lisabon, která hrála v Belfastu se severoirským
mistrem Distillery 3:3, - dále pak francouzský mistr
AC Monaco, který porazil AEK Atheny 7:2,- Real
Madrid zvítězil v Glasgowě nad Glasgow Rangers
brankou maďarského exulanta Puskase 1:0,- lu
cemburský přeborník Jeunesse Esch prohrál ve Fin
sku s Haka Valkeakoski 1:4, - Standart Lutych
(Belgie) zvítězil doma nad švédským Norrkoeppingem 1:0, - a Esbjerg z Dánska prohrál doma
s holandskou jedenáctkou PSV Eindhoven 3 : 4.
V mezistátních fotbalových. zápasech zvítězilo
Švédsko v Malmo nad Jugoslávií 3 : 2 (na jaře
hrála obě mužstva na jugoslávské půdě 0:0) a zaji
stilo si tak účast ve čtvrtfinále Poháru evropských
národů.
Východoněmečtí fotbalisté budou representovat
celoněmecký team v kvalifikačních bojích o olym
pijské hry v Tokiu, neboť vyřadili západoněmecké
mužstvo 3:0 a 1:2.
V přátelském mezistátním utkání zvítězilo ve
Frankfurtu nad Mohanem Západní Německo nad
Tureckem 3 : 0. Dvě mezistátní utkání skončila ne
rozhodně: v, Moskvě hrálo SSSR s Maďarskem 1 : 1
a v Poznani Polsko s Tureckem 0 : 0.
SUTTON PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne

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

ský brankář Schmucker, v záloze bratislavský Matlák, a v útoku byla nej lepší pravá strana pražské
Dukly, Brumovský - Knebort, která také vedla nej více akcí na francouzskou branku.
Plzeňské střetnutí bylo hráno zvláště ze strany
Francouzů velmi tvrdě, takže došlo k několika zra
něním, a tak čs. olympionici, když už vedli na po
čátku 2. poločasu 3 :0, nechtěli riskovat. Branky
ČSR: Brumovský, Matlák (pokutový kop), Nepomucký, Píša.

::

Fotbalová liga

::

Ani v dalších dvou kolech 1. čs. fotbalové ligy
nenašla Dukla Praha přemožitele a tak už uniká
dalším svým velkým rivalům z Trenčína a Brna.
Pražané, kteří získali pro své mužstvo několik posil
jako pravého křídelního útočníka Štibranyho, Kneborta z Bohemians a několik mladých talentů z řad
juniorů, se pomalu dostávají do své formy z minu
lých let. - Z nováčků se daří jedině mužstvu VSS
Košice. Fotbalisté Třince a pražského Motorletu jsou
zatím “zralí” na sestup tam, odkud přišli.
Největší rozruch v 6. kole způsobilo střetnutí Bo
hemians s Ostravou, které se hrálo v Praze. V 85.
minutě zápasu za stavu 4 : 3 pro domácí zmocnil se
míče Sirý z Ostravy, proběhl a vyrovnal na 4:4.
Rozhodčí Fabšo odmítl v průběhu akce posuňkem
ruky zvednutý praporek pomezního rozhodčího, kte
rý signalisoval postavení mimo hru, a uznal branku.
Následovala bouře protestů, při níž Fabšo stál dů
razně na svém rozhodnutí. Když hráči Bohemians
nechtěli 'pokračovat ve hře, odhodlal se Fabšo za
jít na konsultaci k pomeznímu rozhodčímu a své
předchozí rozhodnutí odvolal. Tak Pražané vyhráli
4:3a bylo z toho mnoho zlé krve v řadách přízniv
ců Ostravy. - Proti loňsku se zlepšila úroveň praž
ské Sparty, která vyhrála doma nad Košicemi wsoko 4:0. - Trenčín prohrál nečekaně v Prešově
rozdílem třídy 0:5,- ZJŠ Brno si přivezlo oba body
z Bratislavy, kde porazilo Slovan 3:1, - druhý bra
tislavský team RH (Slovnaft) ponechal body na
Kladně (0:3), -Dukla Praha zvítězila v Hradci
Králové brankou Kneborta sedm minut před závě
rem 1 : 0, - a z utkání nováčků Třinec-Spartak Praha
Motorlet vyšli Třinečtí (2 : 0).
V 7. kole překvapila porážka Ostravy doma od
Slovanu Bratislava 0:2,- Sparta Praha remisovala
v Trenčíně 0:0,- Kladno prohrálo na hřišti nováčka
z Košic 0:3, - Slovnaft Bratislava dosáhl 1. vítěz
ství v letošní sezóně, když porazil na svém hřišti
Třinec 6 :0, - hodně vzruchu, ale méně kopané
vidělo 17.000 fanoušků v Brně v utkáni ZJŠ BrnoPrešov 1:1, - pražský Motorlet vedl brankou exslávisty Peška nad Hradcem 1 : 0, ale konečný výsle
dek zněl ještě 1 : 7, - a Dukla Praha zásluhou svých
ofensivních záložníků Masopusta a Gelety i exhibičního výkonu útočného kvinteta porazila Bohe
mians 3:0.
.
PORÁŽKA SSSR V MODERNÍM PĚTTBOJI

Ve švýcarském Magglingenu v bernském kantonu bylo v posledním zá
řijovém týdnu uspořádá
no XII. mistrovství svě
ta v moderním pětiboji,
které skončilo velkou sensací. Ne vysoce favorisovaní pětibojaři SSSR, ale
Maďaři zde vyhráli, co
jen vyhrát bylo možné.

Mistrem světa v moder
ním pětiboji pro rok 1963
se stal Maďar Andras
Balczo, jehož výkony v

šermu, ve střelbě pistolí,
v plavání, v jízdě na ko
ni a v přespolním běhu
na 4.000 m byly ohodno
ceny 5.267 body. Také stří
brná medaile soutěže jed
notlivců (vyhrál ji dr.
Ferenc Toerek) i titul
mistra světa v soutěži
družstev putují do Ma
ďarska. Favorit světové
ho šampionátu Rus Igor
Novikov se umístil až tře
tí. Čechoslováci se tento
krát mistrovství světa ne
zúčastnili.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychlé a za levné ceny
CITY:
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256

HAMPTON :
Telefon 98-5756
Hampton, S. 7
573 Hampton St.

- - Ve zkratce - — Tenisté Velké Británie, kteří se poprvé za 30 let
probojovali do mezipásmového boje Davisova pohá
ru, svým uměním nestačili a prohráli střetnutí v
Bournemouthu s USA hladce 0 : 5. Družstvo USA
je už tak prakticky ve finále Davisova poháru s
Obhájci Salátové mísy, s Australany, neboť se dá
těžko věřit, že by mohlo prohrát druhé mezipásmové utkání s Indií.
— Fotbalové střetnutí mezi representačním teamem
Anglie a světovou jedenáctkou, které se uskuteční
23. října na Wembley stadionu v Londýně, bude
řídit skotský rozhodčí Bobby Davidson. V mužstvu
světa mají hrát oba čs. záložníci, Pluskal a Masopust.
Účast Ladislava Nováka v obraně je po jeho operaci
menisku nepravděpodobná.
— Ústřední sekce čs. kopané zbavila dosavadního
trenéra národního mužstva Vytlačila funkce trenéra
a. pověřila ho jen vedením tzv. olympijského teamu,
Na jeho místo nastoupí bývalý hráč Bohemians
dr. Václav Jíra, který teprve před měsícem převzal
po Rubášoví trenérství “Klokanů”.
— Čs. koulař Jiří Skobla vyhrál na mezinárodních
závodech v polské Bydhošti svou disciplinu pěkným
vrhem 18,39 m, kterým vyrovnal svůj vlastní čs.
rekord. V Drážďanech pak zaběhla mladá čs. čtvrtkaňka Žáková 400 m za 55,1 vt., čímž překonala o
0,5 vt. čs. národní rekord Králíčkové.
— V mezistátních lehkoatletických střetnutích došlo
k dvěma remizám. Za nerozhodného stavu 106 : 106
se v Paříži rozešli lehcí atleti Francie s represen
tanty Ruské federativní socialistické republiky a v
Oslo družstva Norska a Švédska. Západoněmečtí
representanti zvítězili- pak v Brémách nad Finskem
131 : 81. Přihlížel Paavo Nurmi, kterému je 66 let.
— Čs. lehká atletika má v současné době dva vy
nikající diskaře: kromě L. Daňka, který v letošním
roce už čtyřikrát' přehodil 60-metrovou hranici, je
ve výborné formě i mladý Žemba. Žemba skončil
na mezinárodních závodech v Bydhošti. druhý za
Polákem Kwiatkovskim (57,87 m), ale výkonem
rovných 57 metrů vytvořil nejen svůj osobní rekord,
ale překonal i druhý nej lepši čs. výkon dlouholetého
držitelé čs. rekordu Karla Merty.
— Jubilejní 15. ročník pardubické Zlaté přilby vy
hrál před 60.000 diváky Čechoslovák Á. Kasper,
který na stroji ESO 500 zajel 15.400 m za 8:22.4min.
Druhým nej rychlejším motocyklistou plošinářem byl
Angličan Tatum na stroji Jap, třetí pak druhý čs.
závodník Krajčovič na terénním ESU 500.
V Melbourne koupíte nebo vyměníte nejlépe

FORD FALCON
obrátíte-li se na I. Herzoga
v COMMERCIAL MOTORS
110 Commercial Road, Prahran
Telefon 51 - 1535, večer 94 - 4247
Zaručujeme nejvyšší ceny na protiúčet
V
sobotu
zavřeno

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 ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

