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v mezinárodním vývoji v posledních letech. To
bylo tak znatelné, že mnozí lidé si myslí, že je

čas zapomenout minulost a myslet na budouc-

nost. . . Ale to nemá cenu. Za prvé je to zrada:
zrada památky miliónů lidí, kteří strašně trpěli
a strašně umírali - miliónů neznámých a ne
vinných -, kteří umírali jenom proto,

Problém senátora Goldwatera

Statečný starý svět
Goldwaterova
Když čínské jednotky překročí indické hranice, svobodný svět se dívá
jedním okem k Indii a druhým k Washingtonu. Když Sovětský svaz zvýší
přitažlivost
dat proti Berlínu, jedno oko je upřeno na Moskvu a druhé na Washington.
Je těžké říci, co přesně
Když hrozí rozklad Konga, pád jihovýchodní Asie, hladomor v jedné
Goldwater
chce, protože
zemi a revoluce v druhé, lidé hledí k Washingtonu. Chtějí vědět, jestli

největší demokratická mocnost "pomůže, zabrání a zachrání.”
A když Moskva nebo Peking připravují nový útok proti svobodným
lidem, nezáleží jim dvakrát na tom, jestli se generál de Gaulle staví na hlavu
nebo jestli ministerský předseda Home dělá stojku.

Hospodářské a materielní polepšení v Sovět
ském svazu bylo jedním z mála světlých bodů

jeho názory se mění přes
noc. Není však těžké po
chopit, v čem spočívá je
ho přitažlivost pro re
publikánské voliče.
Spletitost dnešní mezi
národní situace unavuje
běžného člověka. A ame
rický volič má potíže s
vysvětlením, proč nemů
že nejmocnější stát na
světě jen tak zašlápnout
kubánskou "jepici”, proč
pár komunistických záškodníků ve Vietnamu
dokáže vzdorovat veške
rému úsilí amerických
stratégů, proč svět, za
hrnutý americkými da
ry, ukazuje více nepřá(Pokračování
na str. 2)

Výsledek
"předběž
Předvolební cirkus
Snaží se však odhad
ných” voleb mezi repu
nout, jaká bude reakce
Tak se všichni díváme
Spojených států, které a tváříme se povýšeně, blikánskými kandidáty v
představují jedinou pře jak se na děti starého Kalifornii proto způso
bil mírné zemětřesení po
kážku jejich plánům.
světa sluší. Smějeme se
celém západním světě.
cirkusu předvolební kam
Zájem světa
Vítěz, senátor Goldwa
paně, vrtíme významně
Je tedy docela přiro
ter, je teď podle všech
hlavou
nad
"naivností
”
zené, že celý svět, neje
jednotlivých kandidátů, předpovědí jenom na
nom Spojené státy, sle
krůček vzdálen republi
duje s nevšedním zájmem pošklebujeme se voleb
ním slibům, ale přes tu kánské presidentské kan
volební kampaň, která
trochu snobskou pový didatuře. A faktem je,
předchází zvolení americ
šenost víme, že je nako že tento americký sená
kého presidenta.
nec pro náš pro všechny tor značně odporuje na
Svobodná část světa to
důležité, kdo se do Bílé šim představám o vůdci
činí tak trochu zlobně a
svobodného světa.
ho domu dostane.
popuzeně, protože si ne
rada připouští závislost
Českoslovenští voliči volili "Ja” oder "Nein”
na velké demokracii za
mořem.
Její zájem je však sku
tečný, protože vědomě
14. června šli čs. občané k dalším "volbám”. Náležitě povzbuzeni pra
nebo podvědomě uzná covními závazky a dobrovolnými brigádami, které byly k této "slavnostní
vá, že člověk, zvolený k událostí” vyhlašovány, šli znovu zvolit jednotnou kandidátní listinu, šli
úřadu presidenta Spoje
volit "Ja” oder "Nein”.
ných států, není jenom
Letos měli už voliči schůzích” si vybrat kan podle původního povolá
vůdcem všech Američa
ní je mezi kandidáty da
didáta.
nů, ale do určité míry i platonické právo na míst
leko
víc dělníků a členů
To
jest
tam,
kde
to
je
vůdcem celého svobod ních, okresních a kraj
třeba, jak zdůraznil ko JZD - mnozí totiž doda
ských
"předvolebních
ného světa.
munistický tisk - to jest tečně dostudovali . . .”
tam, kde se to straně ho
(Otázkou, kdo všech
Otázka historie
dilo.
no z kandidátů je před
Jako lekce z demokra kládán
voličům
jako
Čs. dějepisec Jan Křen je jedním z mladších ko
munistických historiků. Měl štěstí, že výsledky jeho tické čítanky se čte zprá "dělník”
nebo
"člen
studií se objevily až po stalinské éře. Českosloven va Rudého práva z 13. JZD”, jsme se zabývali
ský historický časopis Dějiny a skutečnost dokonce května tr.:
v minulém čísle).
napsal letos na jaře, že je nutno odmítnout “ty
300 kandidátů
historiky nejnovějších dějin, kteří studovali jenom
Odpovídá to složení
omezený archivní materiál.... a udělali z něj špat
"Na poslance bylo na
Jiří Hendrych pro
nou služku propagandy ...” Jan Křen uveřejnil le
tos knihu “Do emigrace”, což je dost dvojznačný titul. vrženo 300 kandidátů, z hlásil, že toto složení par
Čs. kritika byla vděčná: “Jeho zásluhou se do nichž 154 funkci poslan lamentu odpovídá "slo
historie vracejí osoby a osobnosti, jejichž jednání ce vykonávalo už v mi
žení naší společnosti a
není determinováno toliko ekonomickými faktory.” nulém období.
jejímu dalšímu vývoji”.
Do Křenovy historie, jinak řečeno, se vtírají posta
205 kandidátů je ná
vy nemarxistické, dosud zakázané, dosud tabu.
Může tedy českoslo
Křenova historie však není kritikovi v Dějinách a rodnosti české, 80 slo venský volič, který musí
současnosti příliš jasná: “Především je z daného venské, 10 maďarské, 2
textu patrná přílišná závislost na archivních fon ukrajinské, 1 polské a 2 prokázat kladný postoj k
lidové demokracii, volit
dech Ústavu dějin KSČ a ÚV KSČ (ostatní prameny
a literatura jakoby byly jen kulisou) .... Více po německé.
jinak? Aby snad nepo
Podle sociálního slože rušil onu starostlivě vy
zornosti by si zasloužilo sledovat německo-sovětské
jednání a pakt z 23. srpna 1939 a osvětlit jeho vliv ní je 56 kandidátů děl
pracovanou
strukturu,
alespoň na diferenciaci v táboře čs. emigrace a na níky, 45 členy JZD,
která odpovídá "složení
možnosti jejího většího ideového působení v okupo
příslušníky technické in naší společnosti”? Nevaném Československu...”
Dějiny a skutečnost (2. - 64) však pokračují i v teligence je 40, ostatní in smrdělo by to velezra
jiném směru: “Domnívám se také, že autor měl ob teligence 35, v armádě a dou?
jasnit zasedání čs. vlády 29. září a 30. září 1938, v bezpečnosti pracuje 11
Kdo byl zvolen?
postoj jednotlivých členů kabinetu - pozdějších emigrantů, kapitulaci. Velmi zásadový byl tehdy kandidátů, stranické a
Pokud jde o poslance,
veřejné funkce zastávají
odpor Zenklův, který požadoval svolání parla-mentu..."
např.
103 kandidáti, důchodců kteří byli nezbytně zvo
Osmdesátiletý Zenkl v Americe nemohl dostat je 8 a 2 ženy z domác leni, informuje nás Ru
lepší osvědčení národní spolehlivosti po návratu z
nosti. odstraňují zrno od plev. dé právo z 16. května tr.:
koncentráku. I v Československu dnes tu a tam abezděčně
Rozbor ukazuje, že (Pokračování na straně 2)

VOLEBNÍ FRAŠKA

aby se

Stalin mohl zmocnit půlky Evropy, a aby mohla
být vystavěna stanice, z níž Nikita Chruščov

může vystřelovat své "mírové sputníky.”
Edward Crankshaw

RIGOR MORTIS
Kde jsou ty doby, kdy jsme svá ěli urputné bitvy
o věci, které “hýbaly světem.” Šlo o to, byl-li dr.
Beneš národní hrdina, obyčejný politik nebo zlý duch;
šlo o právo Slováků na sebeurčení; šlo o to, kdo za
vinil a kdo nezavinil Únor; šlo o Radu svobodného
Československa a nový “spravedlivý”’ úděl pro stra
nu československých živnostníků.
Je jedním z mála kladů našeho exilu, že už jsme
se, až na nějakou tu urputnou výjimku, o ty mali
chernosti přestali hádat. Klid po pěšině nenastal p oto, že naši exulanti ve všech těch věcech změnili ná
zor a že teď souhlasí jeden s druhým. Rádi bychom
věřili, že nastal proto, že nám dlouhá léta v cizině
umožnila širší rozhled a správnější perspektivu.
Ve chvíli, kdy jsme setřásli skořápku uzavřené a
egocentrické národní exisence, kterou jsme nosili
ještě nějaký ten rok po odchodu z domova, rozevřel
se před námi obraz globálního zápasu o svobodu lid
stva, vedle něhož jaksi zanikl význam existence čes
koslovenských politických stran v exilu.
Měli jsme příležitost zjistit, že vůbec nezáleží na
tom, prohrál-li to v únoru za nás všechny nějaký
jednotlivec, nějaká politická strana, nebo prohráli-li
jsme to všichni svorně dohromady.
Zkrátka, člověk doufá, že jsme skoncovali s po
tyčkami o malichernosti, protože jsme se stali obča
ny světa a v důsledku toho jsme přestali dělat z
krtcích kopečků velehory.
Přáli bychom si, aby toto bylo správné vysvětlení. Je ovšem jiná možnost, zdaleka ne tak lichotivá.
Nedá se totiž vyloučit, že nynější nezájem o staré
politické zbytečnosti je jenom průvodním znakem
celkového odumírání exilu.
Známky toho odumírání se množí. Jednou z nich
je zanikání exilních časopisů.
Někdo možná řekne, že nikdo nemá právo pphřbívat československý exil jenom proto, že někde nějaký novinář ztratí elán. Jenomže životaschopnost
exilních časopisů nezáleží jenom na lidech, kteří je
dělají. Jejich celá existence a c:lé oprávnění jsou
nerozlučně spojeny se zájmem a spoluprací čtenářů.
Nemohou vycházet bez jejich předplatných, pro
tože každý nemá žaludek na nářek a almužny tisko
vých fondů. A nemá cenu, aby vycházely, ztratí-li
z jakýchkoliv důvodů schopnost u ržet opravdový
zájem čtenářů.
Pro exilní časopis nestačí, že vychází. Jeho čte
náři jej buď potřebují, nebo je mrtvý dávno před
tím, než vyšlo jeho poslední číslo. “Poslání” exilní
ho časopisu končí ve chvíli, kdy se st ne předmětem
zakupování odpustků, tj., kdy se zaplacení předplatného stane výkonem a naplněním “vlasteneckých po
vinností” exulantského čtenáře.
V tomto stadiu se nacházejí exilové časopisy už
několik let. Klesl zájem a klesla úroveň, a je těžké
odhadnout, co přišlo dříve. Je vina v časopisech ne
bo u čtenářů? Je v celkové zpohodlnělosti celého
exilu.
Exilní časopis není zaměstnání. Je práce vedle
zaměstnání. Nemůže proto udržet přijatelnou úroveň
bez většího počtu lidí, kteří jsou ochotni se zavázat
k pravidelné spolupráci. Je běžným zjevem všech
složek našeho exilu, že se “pravidelní spolupracovníci” prostě přestali vyskytovat.
Československý exilní tisk vyrostl z českosloven
ského exilu. Nebylo by přirozené, kdyby nezačal
odumírat ve chvíli, kdy už není z čeho růst.
Není tedy lehké rozhodnout, vyzráli-li jsme lety
v cizině v jednom směru a zakrněli v druhém, nebo
jde-li už jenom o rigor mortis československého exi
lu.
-kwPublished
8 Moorhouse St.
Printers:
6 Elizabeth St..

by Fr. Váňa,
Richmond E. 1., Vic
Bussau & Co.,
Nth. Richmoad, Vic.

-2-

HLAS

DOMOVA

15.6.1964

STATEČNÝ STARÝ SVĚT
(Pokračování se str. 1)
telství, než přátelství a
proč někteří lidé dávají
zdánlivě přednost nesvo
bodě před svobodou.

ze všeho nejlépe, a pře
kvapilo by, kdyby se i
mezi námi nenašli počet
ní vyznavači teorií sená
tora z Arizony.

Bludiště závislosti po
litických podmínek na
sociálních a politického
rozhodování na veřej
ném mínění světa je na
dnešního člověka trochu
mnoho.

Bohužel, nebo bohu
dík, "statečný starý svět”
senátora Goldwatera vy
šel z módy s dělovými
čluny.

Zděšení v Evropě

Střízlivější republikáni
Chce jednoduchá vy by neradi viděli pohřeb
světlení a jednoduchá vlastní strany a učiní
řešení.
všechno možné, aby pro
Apoštol jednoduchosti sadili jiného kandidáta.

Senátor Goldwater mu
je dává.
Na kubánský problém
předepsal invasi, na Viet
nam jadernou bombu,
proti hospodářským sta
rostem zrušení daně z
příjmů, proti veřejnému
mínění světa odchod ze
Spojených národů a vy
kopnutí OSN ze Spoje
ných států a na černoš
ský problém další segre
gaci.
Takovým
chrabrým
jednoduchostem rozumí
jednoduchý muž u piva

I když se jim to však
nepodaří, Goldwaterovy
volební naděje proti pre
sidentu Johnsonovi rov
nají se nule.
Zděšení, které v Evro
pě provází Goldwaterovy
úspěchy, se tedy netýká
jeho eventuelního zvole
ní. Je prý jenom výrazem
obav, že americký volič
není dost politicky vy
spělý.
Takové obavy jsou
bezpochyby oprávněné.
Vypadá však dosti směš
ně, dělají-li si lidé, z

nichž někteří se demo
kracie dobrovolně zřek
li a z nichž jiní k ní sot
va přičichli, starosti s po
litickou zralostí někoho
jiného.
Senátor Goldwater ne
ní výrazem politické ne
zralosti Američanů,
je
výrazem, politické nezra
losti světa. Spolu se stříz
livějšími Američany mů
žeme jenom doufat, že
bude pouze jednou z vý
střednějších episod sou
časného politického dě
ní.
-kw

Veškeré opravy, údržbu a synchronizaci aut
odborně provádí

JOHH ZEJBRL1K
(Specialista na Volkswageny)
Prodej nových i ojetých Volkswagenů
Pro informace volejte: 53-4325 (žádejte Johnyho)
Southfield Service Station,
649 GLENHUNTLY RD., SOUTH CAULFIELD.

-Naše rovyHRDINA Z MĚŠŤANSKÉ BESEDY
Gajda jako jeden z prvních starodružinníků
nosil po svém degradování vždy uniformu zborovskou, to jest družinářskou, hnědou, ke krku
sepnutou rubášku, ruskou čepici s "lentočkou”
a černé jezdecké kalhoty, na které mu jeho
vojáci, když spal po jedné bitvě, sami přišili
generálské červené lampasy. Takto jsem jej po
prvé uviděl v plzeňské Měšťanské besedě, když
očekáván dychtivě a nedočkavě nepřehledným
a jásajícím davem, byl vítán jako vítěz a stoupal
zvolna po schodišti do Velké Dvorany.
Sál byl nabit, že by jablko nepropadlo.
Byl to muž velké, ramenaté postavy, kaštanových vlasů, které přiléhaly k vysokému čelu,
obočí řídkého a vysoce nad očima ubíhajícího
ke skráním. Oči měl šedomodré a jakoby
šikmo
unavené,
rty masité a uši laločnaté. Mluva jeho
rozvážná,
byla pomalá, kategorická. Pod paží
nosil černou ohebnou hůl, spletenou ze čtyř
proudů a zakončenou stříbrnou rukojetí. Vyznamenání nosil pouze
čtyři, nejvíce šest, ač jich měl
přes padesát. Jeho podpis byl svérázný, jakoby
vyrytý nožem. Řečníkem a politikem nebyl nik
dy, ač ho k tomu nutili se všech stran. Hašler
na něj dokonce složil politickou písničku.

Evropan, Sao Paolo, prosinec 1963. Napsal
Z. Pravda v článku "Muž bez bázně a hany”.

plývá několik zajímavých
poznatků. Mezi novými
kandidáty je několik re
habilitovaných,
ovšem
nejsou mezi nimi ani Hu
sák nebo Novomeský.
Členové vlády, kteří
dosud poslanci nebyli, se
jimi stávají.
Široký, Bacílek, Koehler a Pavol David se me
zi kandidáty již nevysky
tují.”
Stará garda

"Ze staré gardy se zno
vu objevili Jaromír Dolanský, Zdeněk Fierlinger a bývalý armádní ge
nerál Ludvík Svoboda.
Rehabilitováni byli dr.
Gertruda
Sekaninová,
Josef Smrkovský (velitel
dělnických milic při puči
v roce 1948), Vilém No
vý (rektor Vysoké stra
nické školy), Bohuslav
Laštovička (bývalý ředi
tel rozhlasu v Praze).
Mezi členy vlády, kte
ří dříve nebyli poslanci,
byli nyní kandidováni
ministr financí Richard
Dvořák, ministr zahra
ničního obchodu F. Hamouz, ministr školství a
kultury dr. Císař, ministr
dopravy A. Indra, mi
nistr hutního průmyslu
Josef Krejčí, ministr sta
vebnictví Samuel Takáč,
ministr zemědělství ing.
J. Burian, ministr M.
Chudík a místopředseda
vlády J. Piller.”

Přešívání obleků
z dvouřadových na jednořadové
Od £ 3/15/Obleky kontinentálních stylů
již za £ 18/18/ŠITÉ NA MÍRU

Kalhoty £ 5/5/Ušití obleku z dodaného materiálu
£ 12/12/-

HERSH’S TAILORS
234 Lennox Street, Richmond, Vic.
Telefon 42-1101

Volební fraška
(Pokračování se str. 1)
"Všichni kandidáti by
li řádně podle zákona o
volbách do Národního
shromáždění a do národ
ních výborů navrženi a
po projednání na veřej
ných schůzích občanů za
registrováni obvodními
volebními komisemi.”Zpravodajská služba
FEC komentuje seznam
nových poslanců takto:
"Ze seznamu jmen vy

ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
zahájila druhé období letošního ročníku. Vyučuje
se každou sobotu od 9.30 do 11.30 v místnostech
Technical Teacher’s College, 11 Glenberview Rd,,
Toorak
— V příštím měsíci bude škola pořádat pro děti
maškarní zábavu. Bližší v příštím čísle HD.
— Pan Josef Hašek ze South Yarry věnoval do škol
ní knihovny 25 českých knih. Děkujeme.
Čs. škola

Příchozí
"Také několik vysokých
stranických funkcionářů
se poprvé dostane do Ná
rodního shromáždění: A.
Kapek - ředitel ČKD,.F.
Penc - tajemník ÚV
KSČ, dr. Jan Němec tajemník Svazu čs. - so
větského přátelství, M.
Sabolčík - tajemník ÚV
KSS.
Dalšími poslanci se sta
li M. Pastyřík - místo
předseda ÚRO, akade
mik Josef Macek, akademik V. Knapp - ředitel
Ústavu státu a práva -,
J. Hečko - generálporučík a předseda Svazarmu, V. Mináč - pouhý
spisovatel, vedoucí tajemník Slovenské strany slo
body F. Štefánik a ná
městek pověřence pro vý
stavbu J. Lukačovič.”

Abychom informovali
přesně, přiznáváme, že
přece jen zůstala mož
nost, že některý z 300
kandidátů nebude zvo
len: kdyby totiž těsně
před volbami zemřel.
Žádná taková zpráva za
tím nedošla.
Nové Národní shro
máždění bude letos volit
presidenta
republiky.
Všechno zatím nasvědču
je tomu, že jím zůstane
nejzasloužilejší stalinista
Antonín Novotný.

FEC/vm

ZLOBÍ VÁS OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brvle 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

ZE DNE NA DEN
2. 6. Novým ministerským
předsedou Indie se stal
Lal Bahadur Šastri.
3. 6. Kuba obvinila Spo
jené státy z bakteriologic
ké války.
4. 6. Vojenského cvičení
Paktu pro jihových. Asii
na Filipínách se zúčastni
ly Spojené státy, Anglie,
Filipíny a Austrálie.
5. 6. Angličané vyzkoušeli
ve Woomeře v Austrálii
celkem úspěšně svou první
raketu se středním doletem.
6. 6. Senátor Goldwater
vyhrál předběžné volby
kandidátů republikánské
strany v Kalifornii.
8. 6. Britský generální gu
vernér v Austrálii otevřel
zasedání prvního volené
ho parlamentu v austral
ské části Nové Guineje.
9. 6. V Laosu byla sestře
lena dvě americká pozoro
vací letadla. Jednoho pi
lota se podařilo zachránit,
druhý byl zajat jednotka
mi Pathet Lao.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU

10. 6. v Anglii zemřel no
vinářský
magnát lord
Beaverbrook, který byl v
minulé světové válce mi
nistrem Churchillovy vlá
dy.
— Britská vláda slíbila
Bašutsku a Bečuánsku sa
mostatnost do dvou let.
11. 6. Po intervenci spo
jenců polevilo nebezpečí
turecké invaze Kypru.
12. 6. Laoští komunisté
obvinili Američany z le
teckého
bombardování
svého hlavního stanu.
— V Pretorii byl vynesen
rozsudek podle zákona o
“sabotáži” a o příprově
k svržení jihoafrické vlá
dy. Vůdce zakázané strany
“Africký národní kongres”
Nelson Mandela, jakož i
pět dalších černochů, 1 bě
loch a 1 Ind byli odsou
zeni k doživotnímu žalá
ři.

ČESKÁ ŠVADLENA
provádí opravy a přeží
vání prádla a šatů dámské i pánské
Zakázky domů nebo na
místě.
Telefon (Melb.) 51 4031
(dopoledne)

kterou pořádá v sobotu dne 20. června 1964

V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN

LÉKÁRNA

NOVÁ KONTINENTÁLNÍ HUDBA — LIKÉROVÁ LICENCE
Program obstarají umělci ze "Chevronu”

M ARKOV’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.
Telefon : 34 - 3700
Mluvíme česky

Začátek v 8.30 hod. večer

—

Konec v 1.30 hod.

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

15. 6. 1964

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO
— 9. června bylo 14. vý
ročí rozsudku smrti nad
dr. M. Horákovou, J. Buchalem, dr. O. Pelcem a
Z. Kalandrou.
— Delegace Svazové škupštiny Jugoslávie navštívi
la Slovensko, kde ji při
jal předseda SNR Chudík.
Prohlédla si též Slovnaft
a JZD Vajnory. Později
setrval s hosty v delším
přátelském rozhovoru” J.
Lenárt. A. Novotný při
jal Titovo pozvání k ná
vštěvě Jugoslávie, která
se má uskutečnit v druhé
polovině letošního roku.
— Náměstek ministra za
hraničního obchodu E.
Mišovský podepsal v Pra
ze dohodu o hospodářské
spolupráci s Indií. ČSSR
vyveze kompletní inve
stiční celky a průmyslo
vá zařízení, z Indie pak
bude dovážet železnou a
manganovou rudu, slídu,
juchtu aj.
— Nově budovaný hutní
závod Jihomoravské tažírny trub va Veselí na Mo
ravě zahájil výrobu svařo
vaných trubek.
— Při oficielní návštěvě
Československa dostal al
žírský president Ben Bella Řád bílého lva I. třídy.
Před ukončením návště
vy bylo podepsáno spo
lečné komuniké, v němž
se “podporuje spravedli
vý boj lidu” v různých
částech světa, dále hospo
dářská dohoda, podle níž
se bude Československo
podílet na industrializaci
Alžírska dodávkami inve
stičních zařízení různého
druhu, dohoda o zřízení
smíšeného výboru pro ho
spodářskou, vědeckou a
technickou
spolupráci,
který byl ustaven při Čs.
společnosti pro meziná
rodní styky, a dohoda
kulturní, v níž se jedná o
výměně vědců, pedagogů
a studentů. V Alžírsku
byl v té době “Týden alžírsko-čs. přátelství”. V
Alžíru měl M. Galuška
přednášku o čs. kultuře
a malířka Olga Beráková
výstavu svých prací. No
votný též přijal pozvání
k návštěvě Alžírska. Da
tum zatím nebylo stano
veno.
— Ve Smolenicích se ko
nalo třídenní mezinárod
ní kolokvium techniků,
kterého se zúčastnili též
odborníci ze SSSR, Vých.
i Západního Německa,
Polska, Anglie a Rakous
ka.
— Okresní lidový soud
v Kladně vynesl rozsudek
nad vinníky železniční ne
hody z 25. ledna v Zákolanech. Strojvedoucí J.
Růně dostal 3 roky věze
ni nepodmínečně, vozmistr J. Prokop 1 rok vě
zeni podmínečně na 3 ro
ky a dozorčí provozu J.
Fábry a pomocník stroj
vedoucího J. Fišer dosta
li trest nápravného opat
ření na svobodě.
— Rakouská letecká spo
lečnost uzavřela dohodu
s Československem, že je
jí letadla mohou nouzově
přistát v Bratislavě, budeli vídeňské letiště v mlze.
Čs. úřady se zavázaly, že
dopraví cestující bez prohlídky do Rakouska.
— Pěz vozů rychlíkové
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soupravy se vykolejilo
mezi stanicemi Grygov a
Brodek u Přerova, při
čemž bylo zraněno pět
osob.
— 13. května byla odha
lena pamětní deska na no
vém bagru u Trojského
mostu v Praze, která hlá
sá česky a rusky že je to
sté plavidlo, vyrobené
Českými loděnicemi n. p.
pro Sovětský svaz. Vede
se jednání o dodávce vy
bavení loděnice na tech
nická plavidla pro Egypt.
— Profesor histologie a
embryologie Karlovy uni
versity Jan Wolf se dožil
sedmdesátky. V roce 1937
vytvořil nové odvětví platiskou histologii, která
pomáhá získávat podrob
né obrazy tkání živočiš
ného těla a umožňuje je
jich detailní poznání.
— Delegaci ÚV KSČ na
sjezd francouzské komu
nistické strany vedl J.
Hendrych a byl v ní též
inž. V. Meduna.
— Vláda republiky udě
lila titul zasloužilý umě
lec Miroslavu Dismanovi
za činnost režisérskou, za
rozvíjení estetické výcho
vy mládeže a zejména za
inscenace her v Čs. roz
hlase. Tentýž titul uděli
la in memoriam architek
tu Josefu Havlíčkovi za
jeho celoživotní dílo.
— Zahraniční ministr V.
David byl ve dnech 22. až
27. května na oficiální ná
vštěvě Jugoslávie.
— Ve velké aule Karolina
se sešli 15. května před
stavitelé vědeckého a kul
turního života, aby vzpom
něli 500. výročí dne, kdy
se odebralo z Prahy českopolsko-uherské poselstvo,
aby předložilo na dvoře
francouzského krále míro
vý projekt krále Jiřího z
Poděbrad. Vzpomínky se
konají společně s UNES
CO.
— V březnu zemřeli tři
dělníci v závodě Slovako-

farma v Hlohovci násled
kem požití metylalkoholu.
8. května zemřel další děl
ník téhož závodu L. N.,
32letý otec dvou dětí a o
dva dny později Š. P.,
otec 4 dětí. V piešťanské
nemocnici leží další 4 za
městnanci závodu s otra
vou metylalkoholem a ně
kolik dalších bylo podro
beno lékařské prohlídce.
— Při turistické návště
vě byl v Bratislavě zat
čen rakouský občan Anto
nín Polatschek, který prý
se pokusil propašovat ne
promokavé pláště a jiné
zboží v hodnotě přes
13.000 Kčs.
— V polských loděnicích
se staví námořní loď o
výtlaku 14.500 tun, kterou
se rozšíří čs. obchodní flo
tila na 13 lodí.
— Závody Vítězného úno
ra v Hradci Králové do
dají do SSSR již 23. cuk
rovar od roku 1945.
— Státní statky vykázaly
za minulý rok bilanční
ztrátu 436 mil. Kčs, což
představuje zhoršení plá
novaného výsledku o 366
mil. Kčs. Promeškané úvě
ry státních statků dostou
pily koncem roku 1963
výše 189 mil. Kčs.
— Dosud bylo elektrifi
kováno 1.312 km železnič
ních tratí. Do konce r.
1965 mají být elektrifiko
vány úseky Kolín-Havlíčkův Brod-Jihlava,
dále
Velký Osek-Hradec Kr.Týniště n. O.-Choceň a
Pardubice-Hradec Králo
vé.
— Hudební kritik a his
torik dr. F. Pala zemřel.
Jeho syn Dušan Pala,
nadaný básník a hudeb
ník, spáchal sebevraždu
krátce po skončení II.
světové války. Důvod:
rozčarování ze sovětské
ho osvobození. Zanechal
dopis na rozloučenou, kte
rý však nemohl být otištěn v žádných novinách.
FEC/Č

Hospodářská spolupráce - do jaké míry ?

PLÁNOVÁNÍ VE VELKÉM
V zemích s vyvinutým průmyslem jde národní hospodářství a politika
ruku v ruce. Hospodářství určuje do značné míry politiku té které země
a politika ovlivňuje hospodářství. V Evropě přinesla první světová válka
politickou svobodu malým národům a rozdrobila velké hospodářské jed
notky; druhá světová válka tento proces alespoň zčásti obrátila.

V západní Evropě jsme svědky hospodářského slučování ve formě Evrop
ského hospodářského společenství, Euratomu apod.; ve střední a východní
Evropě vznikl COMECON (Council for Mutual Economic Assistance česky RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci).
Není tak snadné vy
světlit, co dnes vlastně
RVHP je a ještě nesnad
nější. by bylo předpoví
dat, co se z ní vyvine.
V lednu tr. napsal o něm
R. Selucký v Kulturní
tvorbě toto:
"....... Všimneme-li si
pozorně data založení
RVHP, zjistíme, že insti
tucionální předpoklad k
postupné integraci eko
nomiky
socialistických
zemí vznikl dřív než v
západní Evropě.”
Neopomněl však dodat,
že ”... dřív než mohla
RVHP začít pracovat na
základně, jakou vyžaduje
objektivně se prosazující
internacionalizace výrob
ních sil, musely komuni
stické strany jejich člen
ských zemí odstranit dog
matický balast období
kultu osobnosti, který
brzdil sbližování národ
ních socialistických eko
nomik v jeden organický
celek”.
Dogmatický balast byl
tedy podle Seluckého
odstraněn (i když, jak
víme z příkladu Novot
ného a spol. ne docela),
ale organický celek so
cialistických ekonomik je

stále ještě hudbou bu
doucnosti. Není to cel
kem tak překvapující;
hospodářské sloučení půl
tuctu národních ekono
mik se nedá provést jed
ním škrtnutím pera.
Jednou z hlavních ob
tíží je problém vedení a
plánování. První pod
mínkou k jakémukoliv
úspěšnému sloučení je
ustavení
vedení nebo
autority, která by měla
právo a moc rozhodovat
a vynutit si provedení
rozhodnutí, jež by pře
sahovala pravomoc jed
notlivých států a jejich
vlád. Většinové rozhod
nutí této autority by by
lo závažné i pro stát či
vládu, která s ním ne
souhlasila. V praxi by to
znamenalo, že by se na
poli hospodářském čle
nové RVHP zřekli po
stupně své svrchovanosti
a podřídili se nadřazené
autoritě.
A v tom je, podle re
ferátu v časopise "East
Europe” z března tr.,
kámen úrazu. Vlády se
totiž nerady dobrovolně
zříkají byť i sebemenší
části své svrchovanosti.
A v tomto případě šlo o

Zhoršování poměrů v ČSSR
Čs. národní shromáždění schválilo 26. května
zákon, který je dalším důkazem o diskriminaci
čs. důchodců. Pensisté, kteří jsou dále v pra
covním poměru, nebudou podle tohoto zákona
pobírat svůj důchod, dokonce ani třetinový
důchod, jak tomu bylo dosud. Výjimka bude
povolována pouze při krátkém sezónním zaměst
nání jako je sklizeň chmele a výpomoc při žních.
Na zaměstnance bude ovšem vykonáván dále
nátlak, aby zůstali v zaměstnání, i když už mají
nárok na důchod. Důchodci však nebudou mít
možnost si přivydělat, aniž by po dobu takového
zaměstnání neztratili svůj důchod. Po nedávném
zdanění středních a vyšších důchodů je to další
důkaz, jak málo se stará komunistický režim o
blaho starších občanů.
1.900 stranických předsedů průmyslových
podniků a závodů ze všech částí republiky se
sešlo na konferenci ve dnech 28. a 29. května tr.
Mnohá jednání a diskuse této konference do
kazovaly, v jak zoufalé a chaotické situaci je
čs. hospodářství. Poměrně rozumně mluvil na
konferenci ministerský předseda Lenárt, méně
rozumně Černík a Dolanský. Hlavním řečníkem
byl samozřejmě stalinec Novotný, který byl nu
cen přiznat, že ani některými úspěchy nelze za
stírat celkové hospodářské těžkosti. Nevysvětlil

sice, co měl na mysli, když mluvil o úspěších,
ale pravdu měl v tom, že hospodářské potíže v
ČSSR už zastírat nelze. Ve svém projevu ohlá
sil Novotný některé změny a opatření, z nichž
snad nejvýznamnější je to, že dojde k likvidaci
podniků, které pracují zastaralými metodami.
Řekl také, že nadešel čas, aby byly zaváděny do
výroby moderní pracovní metody na podkladě
vědeckých poznatků. Neřekl však, že se tak bu
de dít v mnohých podnicích s patnáctiletým
zpožděním, které se těžko dohání.
Dále Novotný ohlásil něco, co zřejmě nevyšlo
z jeho stalinské hlavy, a co znamená krok zpět
na cestě ke komunismu: aby se zvedla stále upa
dající pracovní morálka, bude zaváděn ve zvý
šené míře systém osobní hmotné zainteresova
nosti, čili kdo bude pracovat rychleji a dovedně
ji, bude lépe placen. Tedy jako v kapitalismu.
Mluvil také o tom, že bude nutno prohloubit
pružnost cenové politiky. Podobné prohlášení
Novotného před několika měsíci znamenalo zvý
šení cen a zřejmě ani tentokrát to nevěstí nic
dobrého. Už nyní je možno říci s určitostí, že
ani "pružnost cen”, ani likvidace starých tová
ren, nezachrání zkrachované hospodářství. K
tomu by bylo třeba zákroků mnohem radikál
nějších!
M. Zvára, USA

víc než o nějakou malič
kost, neboť Chruščovův.
plán z r. 1962 se doža
doval:
1) vytvoření nadnárodní
plánovací autority;
2) vytvoření společných
investičních projektů,
což znamená nejenom
jejich společné finan
cování, nýbrž také je
jich společné vlast
nictví;
3) úplnou koordinaci in
vestičního plánování,
včetně volného pohy
bu kapitálu mezi člen
skými státy.
Během r. 1963 nedo
šlo k žádnému podstat
nému pokroku k vyřeše
ní těchto problémů. Na
opak, Rumunsko pokra
čovalo ve vývoji svého
národního průmyslu, zej
ména těžkého, bez ohle
du na RVHP. Plán na
celkovou integraci byl
odložen nebo alespoň
prozatímně nahrazen ně
čím podstatně volnějším;
formou mezinárodního
plánování, bilaterálními a
multilaterálními dohoda
mi, jejíchž cílem je racio
nalizace a lepší využití
dosavadních
výrobních
zařízení v jednotlivých
státech, koordinací vě
decké práce a výzkumu,
atd.
Zejména v poslední
době vyvinula RVHP
zvýšenou činnost v tom
to - modifikovaném směru, a podle pražské
ho rozhlasu z 19. května
konala se během května
řada konferencí RVHP,
z nichž nejméně čtyři by
ly v Československu. Na
nich se projednávaly pro
blémy spojené s pláno
váním na příštích 6 let.
Počátkem tr. počala
svoji činnost také Mezi
národní banka pro hos
podářskou spolupráci se
sídlem v Moskvě.
(Pokračování na str. 7)
Proš. přikrývky,
polštáře
Největší výběr
povlaků, potahů
a všeho lož. prádla
RUMEL & CO.
560 Lonsdale St.
Melbourne, C. 1
Místnost 1. přízemí
Tel. 67-2566, 67-2627
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ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP
“VYLOUČENÍ Z VÝHOD”
NEPOHODLNÝM UMĚLCŮM
Ideologická komise ÚV KSČ projednala.... zá
sady pro postupné řešení některých ekonomických
otázek z oblasti umění. Smyslem připravovaných
opatření je zavést pořádek do odměňování tvůrčích
umělců na základě důsledného uplatňování měřítek
umělecké a ideové úrovně a společenské úlohy dí
la, vyloučit z výhod neuměleckou produkci a vytvá
řet dobré podmínky pro všestranný rozvoj socialistic
kého umění. Dále komise... konstatovala ideové
slabiny v teoretické a praktické činnosti, které se
výrazně projevují ve svazovém i ostatním kultur
ním tisku, jednostrannost ve výstavní politice i ma
lou pozornost věnovanou Svazem čs. výtvarných
umělců ideově tvůrčím problémům...
Rudé právo 19. května 1964
NÁSILNÝ PŘEVOD ODBORNÍKŮ
DO ZEMĚDĚLSTVÍ
Usnesením vlády z června 1963 byla přijata zá
sadní opatření k získání zemědělských odborníků
pro práci v socialistických zemědělských závodech.
Podle evidence krajských národních výborů pů
sobilo v závodech v jiných odvětvích celkem 11.515
pracovníků se zemědělským vzděláním. Po prove
dení prověrky přicházelo pro převod do zeměděl
ství v úvahu asi 7.600 těchto pracovníků. K 14.
březnu 1964 do zemědělství bylo uvolněno pouze
4.904 odborníků. Z odborníků kteří přešli z neze
mědělských oborů do JZD a státních státků vyko
nává 747 funkci předsedy JZD, 444 agronoma, 455
zootechnika, 612 ekonoma a 510 mechanizátora.
Nejlépe si počínali při náboru odborníků v Jiho
moravském kraji... Soudruzi z výrobních země
dělských správ přišli předem s požadavky na od
borníky ze závodů a každému z nich současně na
vrhovali konkrétní umístění v zemědělských zá
vodech. V tomto kraji bylo získáno na 1.200 odbor
níků traktoristů a ostatních kvalifikovaných sil...
Práce 15. května 1964

PROTI IDEOLOGICKÉ KOEXISTENCI
Někteří lidé vnášejí zmatek tvrzením, že dnes
jde ve světě o koexistenční boj jak v hospodářství,
tak i v politice a ideologii. K boji idejí prý může
dojít jen tehdy, jestliže koexistují, a soužití prý nut
no zabezpečit volnou výměnou názorů, diskusí, vý
měnou kulturních hodnot, pomocí šíření informací
televizí, rozhlasem, tiskem, knihami, filmy atd. Za
pomínají, že v kapitalistické společnosti mají tyto
mohutné nástroje masového působení v rukou pře
devším naši třídní nepřátelé, kteří bojují proti ko
munismu. Zapomínají, že poznáním buržoazní ideolo
gie se musíme zabývat jen z jediného důvodu: aby
chom s ní bojovali, abychom odhalovali její lživost
a vyvraceli ji. Tito jednotlivci si neuvědomují, že
se svými názory pouštějí do oblasti čiré spekulace.
Vždyť mezi dělnickou třídou a buržoazií nemůže do
jít k ideové jednotě, k jednotě ideových cílů.' Ta
kové představy jsou absurdní. Proto pojem “ideolo
gická koexistence” nemůže dostat jiný význam, než
jaký mu dává sám třídní nepřítel, to je uvolnit cestu
buržoazní propagandě k jejímu pronikání do zemí
socialismu a k působení rozvratu.. .
Život strany č. 9, květen 1964

O BRATISLAVSKÉM DIVADELNICTVÍ
Hlavní město Slovenska má dnes 5 profesionálních
scén, nebereme-li v úvahu Tatra-revui a Divadélko
poezie, které si ještě nezískaly širší okruh návštěv
níků. Na třech z těchto scén hrají soubory Sloven
ského národního divadla, na čtvrté dva soubory No
vé scény a poslední je Státní loutkové divadlo. Na
rostoucí kulturní potřeby to není mnoho, zvláště
když uvážíme, že dvě divadla počtem sedadel ne
dosahují ani tři stovky. Naopak, v nejedné souvislosti
byly vyslovovány oprávněné požadavky většího poč
tu premiér, především činoherních, aby byl výběr
pro diváka přitažlivější. A přesto se ani tyto diva
delní možnosti plně nevyužívají. (Jak ukázal průz
kum SND v prosinci 1962, byla kapacita divadel vy
užita jen na 78.9%.) V posledním období se pokles
návštěvnosti stává ještě citelnější... Za minulý rok
odehrály soubory SND 863 představení za účasti ví
ce než 400.000 diváků. V tomto imponujícím počtu
představení (počet inscenací je už méně imponující!)
jsou jisté rozdíly. Provoz však nutno udržet nejed
nou i za cenu uměleckých ústupků a přetěžování
jistého okruhu předních umělců. A to už správné
není a nesrovnává se to s postavením a úkoly repre
zentační scény ...
Rudé právo 14. května 1964

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
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Nescházejí se
hory s horami - II.

Malé příběhy

z velkého setkání dvou světů

Já bych řekl, že pohled na československé pohraniční závory není ten
A není to jenom omít
nejdepresivnější. Já měl dojem, že pravá deprese se dostaví teprve při po ka a zašlé fasády. Byl
hledu na domácí lidi. Samozřejmě, když za vámi zapadne ta závora, je to jsem v Praze v zimě, a
dramatický a nepříjemný pocit. Ale to je jen na chvilku. Když ale pak vidíte jistě si pamatujete, jak
venkovské lidi, jak jdou za prací, v těch usmolených teplácích a zašlých špinavý je pražský sníh.
bundách, kravské potahy, pustota silnic, a to všechno zasazené do typicky
Ted’ si představte, že
zamračené jihočeské krajiny, to je dojem velmi trvalý a deptající. A není
tento špinavý sníh, ta
to jenom ten český jih. Obrázek je týž až do Prahy. Snad u Prahy je to
břečka, složená ze sněhu,
ještě zřejmější a bije to víc do očí. Myslím, že jsem měl přehnané před
bláta a sazí, je udusána
stavy o změnách v zemědělství. Samozřejmě, vidíte rozsáhlé plochy, kde
stovkami nohou v ledo
dříve bývala políčka. Nepochybuji o tom, že je dnes v československém
vý příkrov, který pokry
zemědělství na procenta víc traktorů a hospodářských strojů, ale měl jsem
je paty domů, že ani ne
dojem, skličující dojem z lidí, kterým tyhle všechny stroje mají sloužit.
vidíte, kde začíná barák
Nechtěl bych tvrdit, že to je stoprocentně správný dojem, poněvadž jsem a končí chodník.
ani neměl příležitost mluvit s venkovskými lidmi, ale ten depresivní dojem
Je to zatraceně nebez
byl pro mne důležitý fakt.
pečné pro chodce, ale
*
*
*
Opravil si domek a zby
Malér by byl, kdyby
Pražáci asi v tom umí
tek
rozprodal
zájemcům,
jim
písek nikdo ne
Jeden můj známý v
chodit.
ukradl, protože by to pak
Praze mi vyprávěl o tom, kterých bylo mnoho.
** *
Nešlo mi do hlavy, jak nemohli nikde vykázat.
jak si chtěl udělat men
*
*
*
Jsem přesvědčen, že
ší opravu na domku. Po obyčejný šofér může zaO pošmournosti Pra stoupající rozvodovost třeboval k tomu pět ku šmelit jen tak celý náklad
písku. Přece jsou kon hy už byla napsána hro to je pěkné slovo, ne? bíků písku.
mada článků. Já jsem si je v mnoha případech v
A tím začala jeho ody troly?
jenom
uvědomoval, že je přímé souvislosti s byto
Kontroly
jsou,
ale
plá

sea. Písek je přidělován
novači
stavby
dobře
vě

to
v
podstatě
proto, že vými potížemi.
stavebním podnikům, ale
domácí
lidé
už
tuhletu
dí,
že
zaměstnanci
tak
Na byty ve starých do
můj známý se nedal od
radit. Běhal - od čerta k jako tak nějakou tu tunu neuvěřitelnou ošumělost mech se ještě pamatuje
me. Nyní je mnoho pří
ďáblu, ale výsledek se písku zašmelí. Tak aby ani nevidí a necítí.
Řekli
mi,
že
ulici,
kde
byli
jisti,
že
na
projekto

padů,
kde v jednom by
rovnal nule.
vanou stavbu bude písku není nápis "Pozor! Padá tě musí žít víc rodin po
Tak ho napadlo, že
dost, naplánují o pár de omítka!” bys v Praze hromadě.
bude nejlíp, když si za
hledal s lucernou.
sítek tun písku navíc.
(Pokračování na str. 6.)
jde rovnou k bagru, kde
se přece písek těží, a kde
Z osudu Čechoslováků v Sovětském svazu
by o pět kubíků písku
neměla být nouze.
Chyba lávky! ŘediNázev Jiráskovy historické novely snad nejlépe poslouží za název člán
telsví podniku mého zná
mého tvrdě odmítlo. Ví ku, který líčí osudy těch Čechoslováků, kteří spjali svůj život s osudem
přece dobře, že tady bag Sovětského svazu. Jde o ty, z nichž se stali, jak říkal legionářský žargon,
rují pro výstavbu socia "martyškové” a o ty, které svedl revoluční záchvat v prvních letech Česko
lismu a ne pro nějaký slovenské republiky.
Nerozšiřujeme pomlu jely na východ před úto nosí žije dnes v Moskvě
rodinný domek. A konec.
vy. Opíráme se o 2. číslo kem Němců, “přešel na na penzi, “komunista a
Teprve když došel k brá odborného
osvědčený rudoarmějský
historického sovětskou stranu”.
ně, napadlo mého zná čtvrtletníku Dějiny a sku
Formoval 1. “revoluční velitel”.
Tento “osvědčený ru
mého, že to zkusí ještě tečnost, který vychází v pluk” čs. dobrovolců v
rámci Rudé armády. Po doarmějský velitel” byl
jednou se šoférem ná Československu.
Pisatel v něm líčí osud válce zůstal v SSSR a také “významným činite
kladního
auta,
které
Čechoslováků, kteří se vystudoval Akademii ge lem sovětského komisariázrovna vyváželo pět tun stali jak občany Sovětské nerálního štábu a prošel tu vnitra”.
Stal se za první světové
drahocenného písku.
ho svazu, tak vysokými vysokými funkcemi. Byl
války zástupcem velitele
funkcionáři
RKS
(b).
vynikajícím
vojenským
Zastavil se s ním za
1. čs. revolučního pluku
Jmenuje dva z nich: odborníkem a oblíbeným v Penze. Pak byl vojen
rohem u piva a nesměle
velitelem ...”
Jaroslava
Štrombacha
z
ským přidělencem sovět
se optal, jestli by byl
Je to dávná zapomenu ských vyslanectví v Hel
Loun a Adolfa Šípka z
šofér
se
závozníkem Českých Budějovic. Ale tá historie:
sinkách a v Kabulu. Byl
ochoten spáchat černotu nenechává na pochybách,
“Dne 4. 12. 1930 byl v vyznamenán Řádem Rudé
a prodat mu pět kubíků že jejich případ nebyl oje Žitomíru náhle zatčen Ja ho praporu.
dinělý:
roslav Štrombach, velitel
A pak nechal bojové
písku.
“Případ Jaroslava Štrom a vojenský komisař 44. činnosti a “prošel různý
Šofér se na mého zná bacha úzce souvisel s pří kyjevské Ščorsovy stře
mi významnými funkcemi
mého opovržlivě podíval: padem několika desítek lecké divize. Byl obviněn v OGPU a v jiných úse
"Vy si myslíte, že se vám českých učitelů-komunis- z protistátní činnosti, ze cích sovětského státního
budeme někam courat s tů, kteří v polovině. dva styků s ukrajinskými na- aparátu ...”
cátých let odešli z ČSR cionalisty a ze špionáže
To mu neprospělo:
pěti kubíky? Já vám ně učit na české školy v ve prospěch buržoazní
“V roce 1935 byl na
co řeknu. Jestli ten písek Ukrajině.
ČSR.
základě falešného obvině
V
červenci
1930
byla
potřebujete, tak vám pro
Vojenský soud ho 20. ní zatčen a odsouzen jako
dáme buďto celý auto řada těchto učitelů - vět května 1931 odsoudil k nepřítel sovětského státu
šinou již sovětských stál, trestu smrti, který mu byl k trestu smrti, který mu
nebo nic.”
nich občanů a členů změněn na dlouholetý byl změněn v dlouholetý
Tak se můj známý stal RKS (b) - zatčena a v těžký žalář ..”
žalář...”
majitelem pěti tun písku. červnu 1931 souzena.
Ale teď má slovo ne
A čs. historický čtvrt
Deset z nich bylo pro dávná současnost:
letník uzavírá diskretně:
špionáž ve prospěch ČSR
“V době předcházející
“Jak se jeho pozůstalí
POJIŠTĚNÍ
odsouzeno k trestu smrti, dozvěděli v listopadu 1957, XX. sjezdu KSSS byl po
domů, bytů, podniků,
který jim byl změněn v zemřel ve vězení dne 20. dlouhých letech věznění
Work. Compensation,
desetiletý žalář ..”
května 1933 ve věku 37 propuštěn na svobodu a
aut, povinné ručení
plně rehabilitován ...”
K případu Jaroslava let”.
ŽIVOTNÍ,
Čtvrtletník Dějiny a
Adolf Šípek z Českých
Štrombacha: v roce 1915
úrazové a nemocenské
padl do ruského zajetí. Budějovic přežil budová skutečnost aktivně přis
odborně provede
Roku 1916 vstoupil do le ní socialismu a nestal se pěl k čs.-sovětskému přá
R. C. KUGLER
gií. Po “Velkém říjnu”, v mrvou dějin. Podle zpráv telství měrou dosud ne
(Melb.) XL 3421
-tpdobě, kdy se legie probí- časopisu Dějiny a skuteč- slýchanou.

V cizích službách

15.6.1964
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Kintner & Kornfeder: The New Frontier of War (Nová hranice války). F. Miller, Londýnl963.

Nesedněte nn lep!
K rozsáhlé literatuře o komunismu přibyla nedávno další kniha dvou
amerických autorů. Dr. Kintner, profesor politických věd na pennsylvánské universitě, je bývalý důstojník americké armády v Evropě a na Koreji,
kde byl též jedním z vyjednavačů o příměří v Panmunjonu: Kornfeder byl
jedním ze zakladatelů komunistické strany v USA r. 1919, studoval na
Leninově universitě v Moskvě, později byl členem anglo-amerického sekre
tariátu Kominterny a nakonec se ve třicátých letech s komunistickou stranou
rozešel.
Oba autoři jsou tedy kvalifikováni k tomu, aby komunistickou teorii i
praxi analysovali a podrobně osvětlili; po této stránce je jejich příspěvek
k protikomunistické literatuře zajímavý, přestože většina toho, co napsali,
byla už napsána několikrát předtím.
V jednom směru je však jejich dílo aktuální; jasně a nekompromisně
varují: nesedněte komunismu na lep!

Zdůrazňují světovost
komunismu a poukazují
na to, že komunismus se
dnes bojí nové války stej
ně jako západní demo
kracie.
Z toho důvodu změ
nili komunisté taktiku;
Chruščovova éra míro
vého soužití je dokladem
této změny - změny tak
tiky, nikoliv nějaké zá
sadní změny v komuni
stické ideologii nebo po
litické praxi. Jako dok
lad cituje rozhodnutí
moskevského sjezdu 81
komunistických stran z
celého světa v prosinci
1960:
"Mírové
soužití ....
neznamená zřeknutí se
třídního boje .... Sou
žití států s rozličnými
sociálními systémy je for
mou třídního boje mezi

socialismem (tj. komu rátu. Jeho popis zní
nismem)
a
kapitalis autenticky.
Z podrobných údajů
mem”.
o
vývoji komunismu od
Tento nový druh vál
druhé
světové války pře
ky je tedy válka politic
ká, válka studená. Vede cházejí autoři k odhadu
ji ne proletariát ani děl budoucího vývinu, zej
nická třída, nýbrž vedení ména v jihovýchodní Asii
sovětské
komunistické a Jižní Americe.
Národy jižní a jiho
strany, s nímž ostatní
východní
Asie budou v
komunistické strany drží
příštím
desetiletí
cílem
krok.
komunistické subverse a
Autoři rozebírají pod záškodnické činnosti.”
robně zbraně užívané v
To se konečně dalo v
těto válce: propagandu, r. 1962 předpovídat bez
hospodářskou válku, vý velkého rizika, že by se
voz komunistické kultu předpověď
nevyplnila.
ry, masové demonstra Zajímavější je, že auto
ce, atd.
ři jsou optimisté pokud
Tato stať je jednou z jde jak o Jižní Ameriku,
nej zajímavějších v cele tak i jihovýchodní Asii,
knize. Kornfeder prošel a domnívají se, že komu
moskevským školením a nismus může být zasta
zná tento důležitý člá ven. Proti ideologii je.
nek komunistického apa však nutno postavit lep

DÍRA
Ludvík

Aškenazy

Jeden pán seděl v pražské kavárně. Dřímal slad
ce, růžově a trochu uslintaně jako mimino. Držel
v rukou Oesterreichische Volksstimme a opíral se
loktem o Daily Worker. I ve spánku se snažil vy
padat jako běžný kavárenský čtenář, byl to mnoha
letý podmíněný reflex. Čišela z něho zašlá sláva.
Všechno na něm bylo velmi kvalitní a velmi ošumě
lé. Vypadal trochu jako stará nóbl košile, ještě jedno
praní, ještě dvě a rozpadne se.
Kavárna byla velká, prázdná, hnědě žíhaná, v tu
neurčitou dobu mezi snídaní a obědem měla barvu
turecké kávy. Pan vrchní zíval, čekal a trochu snil.
Mramor prázdných stolků v něm probouzel vzpo
mínky na Cóte ď Azur, pod vlivem této vzpomínky
vytáhl z pouzdra jídelní lístek a s rozhořčením opra
vil slovo Pommes frites, ale nevěděl, jestli dobře.
Pak opatrně prošel kavárnou, jako by byla úplně
plná. Klímajícímu čtenáři odnesl starou ztichlou
sodovku, přinesl novou, bublající jako gejzír. Po
stavil ji s povzdechem na mramorovou desku, uklo
nil se mu k uchu a zašeptal: Pane doktore, zapněte
si, s prominutím, poklopec.
Pan doktor se probudil, otřel si brýle starým hed
vábným kapesníkem a nevesele prokoukl. Jeho místo
u okna bylo už dávno zaplaceno spropitným, kte
rým kdysi nešetřil. Cítil se tu proto jako doma, a
nemusel topit. Nechte mě sedět, říkaly krátkozraké
oči za skly, nechte mě číst, nechte mě klímat, neprohlížejte si mě, já si taky nikoho neprohlížím. No,
schází mi knoflík, jistě, límeček je prodřený, že ano,
blýskavé lokty, mastné fleky, no prosím. Dělám
špatný dojem. Ale nerad. Nechte mě být.
Byl velký, vypadal jako baryton, který se spustil,
nebo jako generál intendační služby, který zprone
věřil vlak špeku a pak se ze služebního revolveru
netrefil.
Seděli jsme u vedlejšího stolu dva, já a ten pán,
co se v prázdné kavárně zeptal, jestli u mého je
volné místo. Přisedl si jako člověk, který ztrácí
čas a vlastně neví, proč vešel. Byl z druhu lidí, o
kterých si neznámo proč myslíme, že jsou podobní
svým maminkám. Mívají sklon k oblostem a jistý

BEZ NÁZVU

ší ideologii; hospodář
ská pomoc sama o sobě
nestačí.
Základní tón celé kni
hy lze shrnout ve dvou
větách (str. 319): “Přirovnáme-li však. Chruščova k Leninovi, je těžké
zastávat názor, že dnešní
vedení je lidštější, kulti
vovanější či v kterémkoli
směru méně rozhodné
nežli bylo původní vede
ní. Určité zlepšení pod
mínek, ke kterému došlo
po Stalinově smrti, ne
naznačuje žádné změk
nutí režimu, nýbrž na
opak dokazuje rostoucí
důvěru v konečné vítěz
ství nad svobodným svě
tem.”
To je varování, které
je jistě na místě; je pod
pořeno mnohými dokla
dy a citáty ze spolehli
vých pramenů. Je to stu
dená sprcha na optimis
tické hlavy mnoha lidí
na Západě, kteří v době
tání ochotně zapomenou
na to, že by zase mohlo
začít mrznout, nebo kte
ří se nechají ukolébat ví
rou, že Čína je v první
řadě problém Sovětského
svazu a teprve v druhé
řadě problémem Zápa
du.

(Pokračování na

Vitalij

Korotyč

Přijď ke mně. Budu vyprávět ti o všem:
o modrém větru s dlaní svěžesti
a o kamenu zadupaném do cesty
a o zkosených paprscích, no o všem.
A ještě bych ti mohl vyprávět
o měsíci, kdy lepkavěji poupata
a o člověku, jehož do bláta

jako ten kámen

srazil svět.
Ležel,

paže v kristusovském
němém rozpětí,
okřesaný hřeby, koly, podkovami.
Čas srovnal všechny zkamenělé šrámy,

čas a šedá prašná vrstva staletí.
Zdá se, že rány už jsou bez následků.

Tak proč je jitřit? Nechrne mrtvé spát!
Ale když tolik chce se žalovat
ústy těch k tichu odsouzených svědků!

Musí být strašné neumírat při boji,

na špalku či u děravého zdiva,
ale pod nohou někoho, kdo zívá
a ani světla se už nebojí.
Ani šutru, všlápnutého do blátivé kaše,
šutru, jenž ...
Tys unavená?

Končím, ale zmínku

na závěr mi dovol: zmínku o kamínku,

jímž David včera zabil Goliáše.

Z ukrajinštiny přeložil Jaroslav Kabíček.

str. 6.)

druh starostlivosti, který nikdy nezmizí z jejich obli
čeje. Byl to nejspíš dělník, který se stal úředníkem.
Jeho velké ruce ležely neklidně na mramorovém
stole.
Nemožný kafe, řekl, - co?
Hrozný, pravil jsem.
Jaký to má smysl, takový lokál, řekl. - A pro ko
ho? Plyš, mramor, prach. Pro koho, prosím vás?
Támhle pro toho?
Prohlédl si doktora a řekl:
Podívejte se, pane, toho peřího, podívejte se, toho
peřího. Vždyť se ten člověk vůbec nesvlíká, tomu
to už nestojí za to, ten se válí v peřinách ve dne v
noci, a mezitím zajde do kavárny a dá si dvě sodov
ky. Já toho člověka přece znám, bodejť bych ho
neznal, vždyť je to ten, jak se jmenuje, nó, to býval
slavný advokát, rozvodový a kartelový, to bejvaly
hóch diškréce, no, jak se jmenuje? Konopišťský?
Ne. Podle nějakého zámku se jmenuje, nebo co. Ne
jmenoval se on doktor Žebrák?
To by mohlo sedět, řekl jsem.
No jasný, doktor Zeman, vzpomněl si ten člověk,
který vypadal jako vlastní maminka. - Tomu jsem
šil. U Bártů. Jméno si člověk nepamatuje, ale míru
vám řeknu zpaměti. Prsa 115, pas 120. Špatně mu
držely kalhoty. On míval takový špičatý břicho a
jezdil s tím dokonce k nějakýmu Richardsovi do
Londýna, co měl salón pro tlustý. Páni inžinýři, nešil jsem tenhle oblek já? No jo, dyk je to moje sako
- podívejte se, jak to sako ještě dneska vypadá, i
když se ten člověk v tom válí ve dne v noci. Ten
si to nepověsí na ramínko, ten ne. Podívejte se, pa
ne, toho peřího.
Vypadal tak dojatě a tím také dojemně. Bylo vi
dět, že se mu ulehčilo, nešel sem zbytečně. Vtom
těžce pomlouvaný doktor dopil sodovku, zamračil
se, zvedl se a po úzkém koberci mezi stoly se tra
gicky a nevšímavě odebral do míst, které nám v
nejvznešenějších okamžicích připomínají věčný ko
loběh hmoty.
Ten doktor Zeman zřejmě velmi spěchal, ale brzděn
důstojenstvím, kterým byl povinován své zašlé slá
vě, kráčel krokem starého návštěvníka lázeňských
promenád. Přešel. A v tom jsme uviděli, že mu na
kalhotech bíle a kulatě prosvítají spodky. Byla to
díra velikánská, až majestátní, skvoucí a nepravdě

podobná. Vypadala trošku jako škleb a trošku jako
pláč malého dítěte. Měli jsme nadbytek příležitosti
si díru prohlédnout a prozkoumat i zašlou kvalitu
spodků. No prosím, řekl můj soused, - on si nechá
díru a chodí s tím číst světový tisk. Nebo myslíte
že si ji nechal schválně?
Před týdnem mu umřela paní, řekl pan vrchní,
který odnášel naše šálky s lógrem. - Ve čtvrtek měla pohřeb, moc hezký.
No dobře, řekl můj soused, - ale mně v mým
obvodu nikdo s dírou chodit nebude. Pane, já za ním
pudu, řeknu mu: Pane doktore, jsem krejčí Venkrbec, jestli si na mě vzpomínáte. Sundejte si laskavě kalhoty, já vám tu díru zašiju. Kousek látky se
najde na saku pod podšívkou, my jsme u Bárty tehdy s látkou nešetřili. Myslíte, že se neurazí, když
mu to řeknu?
Na toho musíte šikovně, řekl jsem. - Nesmíte na
něj zhurta.
Můj soused se chytře
usmál, zvedl se a šel za
doktorem Zemanem. Za chvíli se............ oba v družném hovoru.
A kde teď
pracujete, pane ............ptal se doktor
Zeman.
Ale dělám tady předsedu národního výboru, řekl
ten, co byl podobný své ........... Už mi to leze
na nervy, pane doktore.
Och, řekl doktor Zeman - Tak vy jste ma vrcholu
společenské hierarchie? A šijete ...............
Kdepak, vašnosto, řekl ................................Několik let jsem
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Proč se Brynych nestal
vojenským básníkem ?
Josef Škvořecký
(Pokračování)
“Ano, z hlediska morálně politické výchovy naše i obrázky, které už vůbec do vojenského kufru ne
ho nového vojáka hluboce, hluboce pochybený verš, patří.” Obrátil se na krasavici v bílé blůze, která
desátníku,” říkal rozhořčeně major, který ovšem ne byla v porotě za Armádní umělecké divadlo. “Já ne
měl ani tušení o genealogii básně. Vytušil však ku chci tady před soudružkou přímo říkat co, ale —”.
podivu přesně její inspirační zdroj.
“Víme, víme!” ozval se v tom skřehotavý hlas z
“Naděje, soudruhu desátníku. Na co Naděje? A řad důstojníků po laureátově levici. “Nahý ženský,
ještě jste to napsal s velkým N. Když si takový to se na vojně dělalo už za mě, když jsem si v
mladý soudruh přečte takový verš, tak si hned po šestaosmdesátým odbejval prezenční službu u sedmamyslí, na co Naděje. Ano, soudruhu desátníku. My šedesátýho dragounskýho —,” promluvil vysoký sta
víme, že se vojákům stýská po jejich blízkých a dra řec s hodností plukovníka s tankistickými znaky.
hých. Ale my v nich tyto tendence podporovat nesmí
“Ano, soudruhu plukovníku,” přerušil ho rychle
me, soudruhu desátníku. My v nich tyto tendence ausácký major. “To říkáte správně. To je vlastně je
musíme potírat! My jim musíme ukazovat, jak oni den z těch vlastně buržoazních přežitků, pravda,
právě tou svou prezenční službou hájí ty své drahé proti kterým musíme bojovat. A takovéhle básně,
doma, jak střeží jejich klid a klid jejich dětí. My jim soudruhu,” nasupil znovu obočí na Brynycha, jehož
musíme ukazovat, jak mají být hrdi na svoji vojen srdce opět sevřely obavy, týkající se v podstatě otáz
skou službu. My nechceme, aby vojáci seděli večer ky, jestli ho Blaženka ještě bude chtít, stane-li se
na kufrech a dívali se na fotografie svých děvčat a horníkem, “takovéhle, soudruhu, básně, nám, sou
vzdychali. My chceme, aby byli na kulturně politické druhu, proti nim, soudruhu, bojovat nepomáhají! ’
světnici a zpívali naše masové písně a tančili naše dokončil úvahu major.
masově lidové a vojenské tance,- pravda? A v tomto
Desátník Brynych už otvíral ústa, aby se omluvil,
úsilí, soudruhu, nám, soudruhu, vaše báseň, soudru že neúmyslně něco takového že opravdu nechtěl —
hu, nepomáhá. Ne, soudruhu. Toto úsilí nám, sou když vtom ho vysvobodil jiný hlas, od něhož to nej
druhu, vaše báseň, soudruhu, maří!” Z očí pod hu méně čekal. Patřil rotnému Bivojovi Balíkoví, kte
ňatým obočím vyletovaly rakety, hlava se výhružně rý se zapraštěním pohnul svou židlí a pravil vážně
ponachýlila k desátníkovi Brynychovi, každé “sou a inteligentně:
druhu” znělo jako salva popravčí čety. Úředník tabá
“Soudruhu majore, dovolte mi poznámku.”
“Prosím, prosím, soudruhu rotný, jsme tu pod dis
kového skladu cítil, jak mu záda vlhnou chladným
kusí,” řekl.
potem. Tohle, sakra, nechtěl!
“Když tedy už diskutujeme politický dosah oceně
“Nu, ale jinak, soudruhu,” převzal slovo laureát
Altmann, kterému se zdeptaného adepta laureátství ných prací,” začal Balík, “dovolte mi, abych upo
očividně zželelo, “tvá básnička není špatná. Jak jsem zornil na jednu věc,” odmlčel se a jeho hlas, který
už podotkl, myšlenka je původní i zpracování je dost zněl jistě, zkušeně a jakoby nebezpečně, způsobil,
zdařilé. Sem tam to ovšem zaskřípe, zavrže, sem tam že všichni zbystřili pozornost. “Nechtěl bych, prosím,
je to trošičku klišé, sem tam otřelý obraz, ale učený aby se to vykládalo jako nějaký projev závisti nebo
nikdo z nebe nespad, soudruhu. A že to není špatná nějakého rejpalství, tak to, prosím, není míněno, to
báseň, to konečně vidíš z toho, že dostala čestné rozhodně ne, ale jako otevřená soudružská kritika,
uznání.”
kritika, která nechce ničit, ale pomáhat!” Udělal no
Ale úředníku tabákového skladu nešlo o báseň, vou pauzu, tentokrát delší. Všichni seděli jakoby
ale o kádrový posudek, který si přinese z vojny a omámeni jakousi úctou.
“Prosím, soudruhu,” řekl pak zdvořile ausácký ma
jehož kvalita se mu po majorově útoku zdála ohro
žena. Proto jen na laureátovu konejšivou chválu jor.
mrtvě pokývl hlavou a s obavami se opět zadíval (Plamen.. ./63)
Pokračování příště
na majora. Ten však se dostatečně vypovídal a mlčel.
Desátník Brynych si už chtěl oddychnout, když v
tom se ozval rotný, který vypadal jako od neštovic
a předtím něco říkal o politické práci u jednotky,
kde je velitelem kapitán Kanapa.
“Já sám,” řekl roťák, “ se při své politické práci (Pokračování se str. 4 )
švagrovi poslat z Anglie
u útvaru, kde je politickým pracovníkem poručík
Že to není dobré pro auto.
Prouza, shledávám s tímhle zjevem a považuji ho
Na druhé straně je za
nervy
všech zúčastněza zjev nezdravý. Soudruzi si lepí do kufrů obrázky
děvčat, a to by ještě nebylo tak zlé, ale lepí si tam ných, to si dovedete se spousta návštěvníků
představit. Kdo je šťast Československa, kteří za
ný. dostane byt v novo pomínají, že doba jejich
stavbě. kde, když kých pobytu v republice je pro
nete V přízemí, ví o tom domácí lidi svátkem, a že
nájemník ve čtvrtém po se proto jejich příbuzní
chovají jnak, než ve
schodí.
všední den.
Soukromí
veškeré
žád

VICKERS RUWOLT PTY. LTD.
Z toho plynou zase
né. K tomu si přimyslehledají
ony
nadšené zprávy, jak
te spoustu případů, kdy
SOUSTRUŽNÍKY
oba manželé pracují na je tam všeho dost a jak
pro velké i malé soustruhy
rozdílných směnách, ne nic nepotřebují-

NESEDNĚTE NA LEP!
(Pokračování se str. 5) týrkou; jazykové kráse
Nelze ovšem přehléd ani srozumitelnosti to
nout určité nedostatky však knize nepřidává.
Přes všechny nedostat
knihy; tak např. se auto
ři sice správně domníva ky je tato kniha dílem
jí, že Západ musí nalézti lidí informovaných, kte
způsoby, jakými by se ří vědí, o čem píší. A
odstranily překážky a kdyby snad někdo po
všelijaké opony mezi ná chyboval o tom, že z rů
rody, aby se člověk na žových obláčků koexis
východě dozvěděl něco tence může kdykoliv uho
o člověku na západě. Na dit hrom, pak by si měl
druhé straně však odsu tuto knihu přečíst jako
-etzují jakékoli kulturní a povinnou četbu.
jiné výměny jako nástroj
komunistické propagan
JOGURT
dy. Čtenář se musí tá
Smetana
(nezahušt.)
zat, zda je možné jedno
Sýry - Tvaroh
Vždycky žádejte
bez druhého: není-li to
jen to nejlepší:
mu tak, kdo má víc dů
vodů ke strachu z bourá
Farrall - Hayward
ní zdi a strhávání opon?

Irrewarra Co. Pty. Ltd.

Je bez pochyby, že o
komunismu lze nejlépe
psát komunistickou han-

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Z výpravy Čedoku do
Paříže se nevrátil známý
malíř Jiří Hejna se ženou.
— V osadě sv. Václava v
Torontě vysvětil kardinál
J. C. McGuigan nový
český kostel a halu. Mši
celebroval dp. J. Janda,
kázal dp. J. Fořt, SJ.
— Spisovatelka dr, M.
Tumlířová oslavila ve
Francii 75. narozeniny
— Bývalý vydavatel Pra-

Nescházejí se hory s horami

ODBORNÉ
MECHANIKY

OBSLUHOVAČE HORIZONTÁLNÍCH
VRTAČEK
OBSLUHOVAČE ODVALOVACÍ
FRÉZY NA OZUBENÁ KOLA
zn. SUNDERLAND
(Sunderland Gear Planer)

OBSLUHOVAČE VERTIKÁLNÍCH
VRTAČEK
Denní i odpolední směny

Přijmeme odborné síly. Podmínky jsou prvotřídní,
zaměstnání je trvalé, dobré mzdy, pracuje se
přesčas
Informace během normálních pracovních hodin
a v sobotu ráno mezi 9. a 11. hod.
Hlaste se u : Industrial Officer

VICKERS RUWOLT Pty. Ltd.
524 - 582 Victoria St., Richmond, Vic.
Telefon

42-2711

bo že jeden z manželů
pracuje mimo bydliště.

*

*

*

Ale především se sta
nete zpovědnicí svých
přátel doma. Člověk vy
cítí, jak se třesou od
prvního okamžiku na to.
vysypat svoje starosti a
strachy někomu, komu
mohou důvěřovat.

85 City Road,
South Melbourne
Tel. 62 - 4682

po prvním pohledu přes
rameno, jestli snad někdo neposlouchá, začne
popisovat řetěz křivd a
příkoří.
Nemylme se, ty zná
každý. Syn nemůže studovat, protože je nesprávného původu.
Ten
zas byl už třikrát přeskočen při postupu, protože
byl viděn, že jde do kos
tela. Jiný zas nemůže
dostat lepší práci, proto
že má bratra za hrani
cemi, na dalšího donáší
předseda uličního výbo
ru, že nemá kladný po
stoj k lidovému zřízení.
Po vyslechnutí celé řady nářků a stížností si
teprve člověk uvědomí,
jakou absolutní moc má
litera mrtvého listu kádrového posudku nad životy miliónů lidí.
-vm-

Já vím, že lidé v Čes
koslovensku mají ne
správnou představu o
hmotné situaci většiny
návštěvníků. Stručně ře
čeno, je to mentalita, kte
Není to nic příjemné
rá si udržuje fikci "strýč
ho. Jeden za druhým,
ka z Ameriky”.
Oni si představují, že
když někdo z Austrálie
První český noční klub v Sydney
si může dovolit cestu ko
CLAREMONT — FLAMINGO RESTAURANT
lem světa, že je pro něho
101 Darlmghurst Rd., Kings Cross
maličkost koupit synovci
Vyhlášený svými kontinentálními jídly a vínem,
trojí oblek a polobotky
hudbou a zábavným programem
nejnovější módy. Nedo
Pořádáme
též svatby, zásnuby, oslavy nar. aj.
vedou pochopit, že opravdu nemůžete koupit
Volejte 3 5 - 5 6 7 7
synovci akvárium nebo

ger Tagblattu dr. Rudolf
Keller zemřel v New
Yorku v 89 letech.
— Čs. loutkové divadlo v
Paříži “Marionettes Em
pire" bude vystupovat
koncem tm. v Jugoslávii.
— Hnutí čs. křesťanských
demokratů v exilu mělo
IV. výroční sjezd v dolnorakouském
Rohru,
na
němž byli zvoleni: předse
dou znovu J. Kusý, místopř., M. Pátek a gen. ta
jemníkem K. Rosa.
— Mezinárodní liga pro
lidská práva, která je uznávána jako poradní
sbor Spojených národů,
zvolila za předsedu dr. J.
Papánka. Na počest odstu
pujícího i nového předse
dy se konala v budově
Spojených národů v Nevv
Yorku recepce.
— Dr F. Schwarzenberg
měl přednášku ve Štefánikově dvoraně v Chica
gu o vývoji světové poli
tiky a o stanovisku ke
komunismu.
— Lub. Pejša z Brookfieldu v USA byl vyzna
menán společností United
Air Lines za vypracování
leteckého plánu s použi
tím elektronického mozku.
— V New Yorku se kona
la vzpomínková schůze k
80. výročí narození dr. E.
Beneše. Dr. Jan Papánek
promluvil na námět “Dr.
E. Beneš, vůdce, presi
dent, člověk” a Olga Hurbanová vzpoměla ve svém
projevu paní Hany Bene
šové.
— 1. června zemřel ve
Vancouveru po delší ne
moci tiskař Karel Čížek,
který žil před odjezdem
do Kanady několik let v
Austrálii (v Queenslandu
a v Melbourne).
— Děti z doplňovací čes
ké školy v Chicagu vy
stoupily v rozhlasovém
pořadu, připraveném a
vedeném dr. A. Žižkou.
— V Kalifornii zemřel
známý sokolský a odbo
jový
pracovník
Adolf
Bažant.
Č/ND/ČS
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Dopisy redakci:
K “LIDEM JEDNÉ KNIHY” (Viz minulé č. HD)
Je jistě záslužné demokratickou kritikou bojovat
proti mechanickému myšlení a projevům nenávisti,
bigotnosti, předsudků a autoritativní neomylnosti v
politice. Bylo by však ještě záslužnější, kdyby “kw”
měl tolik odvahy, aby takové lidi jmenoval, obvinění
specifikoval, prokázal a článek pedepsal svým plným
jménem. Nechápu, proč tak nečiní. Či snad se bojí
otevřeného střetnutí argumentů? Nepodepsaná generelní obvinění nic nepomohou. Mnoho lidí chápe na
dávky a zesměšňování (např. “jeskynní lidé”) bez
konkrétních důkazů a argumentů právě jako laciné
projevy nenávisti a mechanického myšlení “lidí jed
né knihy”. Takto se problém nevyřeší.
Je-li demokracie diskusí a diskuse střetnutím ar
gumentů a důkazů o poznatelných faktech a je-li
účelem výchovy a demokratické žurnalistiky míti lidischopné pokud možno jasně poznávati evidentní sku
tečnost, pak útěk k nadávkám a generelním obvině
ním je nejkratší cestou ke společnosti, která “oklešťuje svobody”. Je-li dostatečně prokázáno, že gradualisté ve “Svědectví” vyzývají občany v ČSR, aby
se neobraceli zády ke straně, a jestliže by členové
redakce chtěli
trvat
na tom, že gradualismus
není nic více než “víra ve věčný vývoj” a
nechtěli podrobit “zákonu vývoje” svůj ideologicky
vyhraněný názor na gradualismus ani pod tíhou dů
kazů, pak by se sami vydávali v nebezpečí, že je
čtenáři budou podezřívat ž “pevně usazené myšlen
kové šablony” a autoritativní neomylnosti.
Ani tato kritika ovšem nemůže vyřešit problém,
poněvadž je negativní. Souhlasím s tím, že pouhý
antikomunismus nestačí, že život se stále mění a že
je nutno hledat nové formy antikomunistického boje.
Dovoluji si tedy předložit návrh redakci i čtenářům,
aby se snažili v článcích a dopisech redakci najít
věcnou, logickou a přátelskou diskusí lepší metody
antikomunistického boje v duchu positivním. Jsem
ochoten se účastnit iniciativně takové diskuse.
S. Hofírek, North Melbourne.

PANÍ I. ČAPKOVÁ
byla zvolena jako jediná
žena a jediná přistěhovalkyně za členku předsed
nictva organisace “The
Good Neighbour Council
of Victoria”.

PROČ

NA VÝROČNÍ VÝSTAvě známek, kterou pořá
dal Polský filatelistický
klub v Melbourne, dostal
zlatou medaili Josef Nedomlel za druhou kolek
ci “neuznaných návrhů”
čs. známek.

MÁTE
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SPORT V AUSTRÁLII

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:

KOPANÁ

6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256

HAMP T O N

:

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

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
opakovalo veselohru F. X. Svobody "Poslední muž”,
kterou sehrálo prvně před 10 lety. V tomto jubilejním představení, které se konalo před plným hledištěm, podal nynější soubor celkově dobrý výkon. Svou
hrou na sebe upoutali pozornost zvláště K. Krupko
vá v úloze Zdeňky, R. Kimla v titulní úloze, A.
Rosenfeld jako ing. Bečvář a M. Feterlová - Tonča.
ostatní účinkující - Haberová, Haber, E. Krupková,
Rosenfeldová a Tomeček - zahráli přesvědčivě. Zdá
lo se jen, že se necítil dobře Česal v úloze dr. Marka.

PLÁNOVÁNÍ VE VELKÉM
(Pokračování se str. 3.)
Také v OSN seznámil
počátkem tr. náměstek
tajemníka RVHP Josef
Růžička delegáty se sta
novami a činností této
organizace, při čemž udě
lal z nouze ctnost a zdů
raznil, že členské země
jsou ochotny rozvíjet
hospodářské styky se vše
mi (tj. i západními) ze
měmi a že RVHP je otev
řenou hospodářskou or-

VOLIT

DLP

Chcete mít další nepříjemnosti se stávkami, které organisují komu
nisté a jejich ALP spojenci?
Chcete se dívat nečinně, jak hospodářství této země je ruinováno
zmatkem a anarchií?
Jestliže to nechcete, hlasujte pro Demokratickou stranu práce (DLP)!
D.L.P. bojuje důsledně proti komunismu,
je pro bezpečnost země a pro sociální spravedlnost,
způsobila svým politickým tlakem, že vláda musela zvýšit
obranná opatření země,
bojovala vždy za práva všech přistěhovalců,
stavěla se vždy proti tomu, aby přistěhovalci byli vydáváni
vládám komunistických zemí, zatím co mluvčí ALP se v
parlamentě za vydání přimlouval.
Za DLP kandidovalo a kandiduje několik přistěhovalců, kteří
budou hájit vaše zájmy. Proto je podporujte!
D. Lovegrove, zástupce vůdce viktoriánské ALP, obvinil přistěho
valce ze “zavádění kontinentálních hrubých zvyklostí do australské
společnosti” a prohlásil: “Moje strana nechce přistěhovalecké hlasy,
australské nám postačí.” (Viz Hansard - Legislative Assembly).
Odpovězte na takovou zaujatost ALP a na indiferenci Liberální
strany svým hlasem pro
Demokratickou stranu práce (DLP)
Vyplňte hlasovací lístky přesně podle DLP “How to Vote Card”
a označte čísly všechny čtverečky.
Authorised by DLP New Australian Council, 560 Lonsdale St., Melbourne

ganizací zemí, jež nejsou
omezeny jednotnými cly
a neprovádějí diskrimi
nační politiku proti tře
tím zemím.

Hospodářská integra
ce byla tedy aspoň pro
zatím odložena a politic
ký
vývoj
posledních
dvou let v tom hrál jistě
nemalou roli. V posled
ních dnech projevily něk
teré země východního
bloku zájem o členství v
GATTu, v němž zatím
jenom ČSSR je plno
právným členem.

Jak na západě, tak i na
východě směřuje tedy
celková tendence k vy
tvoření velkých hospo
dářských celků. Na obou
stranách však brzdí je
jich rychlejší vývoj oba
vy politického rázu. Ne
boť každá země a každý
stát, na západě i na vý
chodě, si musí nutně po
ložit otázku: zřeknemeli se v tomto experimen
tu
své
hospodářské
svrchovanosti, co se sta
ne s naši svrchovaností
politickou?
-et

V

SYDNEY

PRAHA - YUGAL 1 : 2 (0 : 0)
V prvním poločase hrála Praha po větru, ale ne
dovedla této výhody využít. Kritický moment na
stal v 15. min. druhého poločasu, kdy se Yugal ujal
vedení a Scheinflug byl vyloučen, takže Praha hrá
la posledních 30 min. o 10 hráčích. Čtvrt hodiny před
koncem Yugal zvýšil náskok na 2 :0, a osud Prahy
se zdál spečetěn. O minutu později však Gauto skóroval a Praha nasadila mocný nápor, měla několik
dobrých příležitostí, ale nedovedla je využít.
PRAHA - CORINTHIANS 5 : 3 (2 : 1)
Po třech porážkách porazila konečně Praha se
štěstím slabého soupeře. Hra byla mimořádně slabé
úrovně, kterou nemůže omluvit ani špatné počasí a
těžký terén. Ještě v polovině druhého poločasu Pra
ha . prohrávala 2:3 a nezdálo se, že by se mohla
zlepšit. Teprve vyrovnávací branka mužstvo uklidni
la, takže mělo v závěrečných fázích zápasu převahu.
Branky: Blitz 2, Tristam, Sleight a Scheinflug (z pe
nalty).
Praha má z 10 zápasů 12 bodů a je na pátém
místě ligové tabulky, 3 body za vedoucím mužstvem
APIA.
-lzvKOPANÁ V MELBOURNE

SLAVIA - GEORGE CROSS 0:2 (0:1)
V zápase s George Crossem ztratila Slavia zbyteč
ně oba body. Jako obvykle byla téměř po celý zápas
v převaze, kterou její útočníci nedovedli vyjádřit.
Samotný Harper zahodil v prvním poločase tři tzv.
vyložené branky. Ani zadní řady nezahrály tak dobře,
jako obvykle, zvláště Sanchez chyboval nepřesnými
přihrávkami. V neproduktivní útočné řadě zahrál
nejlépe Birch. Do staré formy se vrací McCorquondale, který však někdy drží zbytečně dlouho míč.

SLAVIA - WILHELMINA 2:2 (1:1)
Slavia se ujala dvakrát vedení hlavičkami Meechana, ale znovu se připravila o vítězství přímo neuvě
řitelnou nemohoucností svých útočníků před bran
kou hostí. Je zbytečné naříkat nad špatným výkonem
rozhodčího. Mužstvo, které dokázalo zahodit deset
vyložených brankových příležitostí, si nezaslouží vy
hrát. Nejlepšími hráči Slavie byli Shepherd a Birch,
hlavní slabinou mužstva byli McDonagh, brankář a
Harper. Zápas se hrál ostře. Meechan a jeden hráč
Wilhelminy byli vyloučeni. Vedení klubu udělalo
chybu, že nezařadilo do mužstva McCorquondala.

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CROWN CHARTER”
75% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
“C OR TEL”
francouzská brandy
27/3
19/6
7 0 % import ováná
“CORTEL-GOLD MEDAL”
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
“C O MBE AU”
francouzský cognac
47/29/“ C O MB E AU”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
31/“OLD STUET”
jihoaustralská brandy
21/16/9
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii

Volejte 314-6281

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants

104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
STŘEDISKO
PÁNSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2260

Jméno : ................................................................................

Adresa : .............................................................................
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PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Karla Kohouta z Prahy, Otakara Pavlíka z Jano
vic N.Ú. (Brazílie?) a Z. Simona (Perth?).

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Exhibice evropských fotbalistů
Kodaň viděla 20. května nejhezčí utkání, jaké kdy bylo sehráno na dánské půdě, ve kterém
evropský výběr zvítězil po exhibičním výkonu u příležitosti 75. výročí dánské fotbalové asociace
nad kombinovaným mužstvem Skandinávie zaslouženě 4 :2. Utkání potvrdilo, že i narychlo sesta
vená esa evropské kopané se dovedou ve dvou dnech přípravy tak sehrát, až je to přímo neuvěři
telné. Ráz střetnutí vytvořila především útočná řada "Evropy”, v níž se zaskvěl svou brilantností
Portugalec Eusebio, vysokou technikou Skot Law a střeleckou pohotovostí Angličan Greaves. K
velkým oporám patřili však i oba čs. fotbalisté, střední záložník Popluhar a pravý obránce Bomba.
Popluhar znamenal pro Skandinávce nepřekonatelnou překážku, Bomba až do svého zranění (byl
odnesen v 58. minutě po srážce se Švédem Bildem ze hřiště) podal svůj dobrý průměr. Branky
"Evropy”: Greaves 2, Law a Eusebio po jedné, - za Skandinávii (mužstvo bylo složeno ze Švédů,
Dánů, Norů a Finů) scorovali: Peltonen (na 3 : 1) a Bild (na 4 : 2). Evropa hrála ve složení:
Jašín (SSSR - po změně stran Tilkowski - Z. Německo), - Bomba, Wilson (Anglie), - Voronin
(SSSR), Popluhar, Baxter (Skotsko), - Augusto (Portugalsko), Greaves (Anglie), van Himst
(Belgie - v 2. poločasu Portugalec Eusebio), Law (Skotsko), Charlton (Anglie - kapitán); trenérem
byl Němec H. Schoen.

POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ
Nejcennější evropská fotbalová trofej - Pohár
mistrů evropských zemí - zůstává na další rok v Mi
láně. Po AC Milánu, který získal PMEZ před rokem
na Wembley stadionu v Londýně vítězstvím nad Benfikou Lisabon, se tentokrát o tento velký úspěch
italské kopané zasloužili fotbalisté Inter Milána, bý
valé Ambrosiany, kteří 27. května večer ve vídeň
ském Prátru porazili Reaal Madrid zcela zaslouženě
3 : 1. Přesto však finale IX. ročníku této nejpopulár
nější evropské fotbalové soutěže klubových celků
nesplnilo očekávání. Stalo se tak zřejmě “zásluhou”
vítězného celku z Milána, který z podnětu svého vel
kého trenéra Helenia Herrery přesně plnil předem
stanovený plán tzv. Catenaccia, zvláštního to ital
ského fotbalového systému, založeného na neprodyš
né obraně a třech rychlých a nebezpečných útoční
cích. Těmi byli, střední útočník Milani, pohotový
střelec Mazzola a křídelní útočník Brazilec Jair. Všíchni ostatní hráči Inter Milána vypomáhali zcela obra
ně v čele s brankářem Sartim, který jako poslední
instance byl těžko k překonání. Tento systém vítěze
nebyl jistě pro 75.000 diváků líbivý (někteří museli
zaplatit na černém trhu za vstupenku k sezení až
1.200 rakouských šilinků, cca. 50 amerických dolarů),
ale byl účelný.
Škoda jen, že Inter. Miláno nevyhrávalo 3 : 1 už
po prvních 45 minutách hry. Snad by potom přece
jen ukázalo útočnou kopanou, jakou jsme viděli v
závěrečných utkáních minulých ročníků této význam
né fotbalové soutěže. Přesto však Inter je velkým ví
tězem IX. ročníku, neboť je po sedmi letech - po
madridském Realu - zase mužstvem, které nenašlo
v soutěži přemožitele. Vždyť milánští na své cestě
do finále dovedli vyřadit anglického mistra Everton,
francouzského přeborníka FC Monaco, Partizán Bě
lehrad a Borussii Dortmund. Hráči Milána, kteří by
li ve Vídni podporováni 25.000 “tifosi” z Itálie, do
stali od vedení klubu základní odměnu po 3 miliónecn
lirách, nemluvě ani o darech, které obdrželi od bo
hatých mecenášů klubu.
SSSR po vítězství nad Uruguayí v Moskvě 1 : 0
porazil Švédsko 3 :1 a po remise 1 : 1 ve Stockholmu
se kvalifikoval do semifinale 2. ročníku Poháru evrop
ských národů. Tam už postoupili i fotbalisté Dán
ska, Španělska a Maďarska.

O CO ŠLO V LIMĚ ?
24. květen 1964 bude patřit k nejčernějším dnům
v historii olympijského sportu. O tragedii po zápase
Argentina - Perú v Limě, při níž zahynulo přes 300
osob, psaly podrobně denní listy na celém světě. Ome
zíme se proto jen na zprávu, o co vlastně v Limě
šlo po sportovní stránce.
Už dva dny předtím byl zahájen v Limě velký
mezinárodní turnaj sedmi representačních amatér
ských mužstev Jižní Ameriky, z něhož se měla kva
lifikovat prvá dvě mužstva do závěrečných bojů 16
nej lepších teamů olympijského turnaje v kopané.
Mužstvo Argentiny zde vyhrálo už čtyři utkání, tak
že by mu bývalo stačilo hrát s fotbalisty Perú ne
rozhodně, zatímco domácímu mužstvu nesmírně zá
leželo na výsledku, aby se umístilo druhé.
Situace je nyní taková, že FIFA přiřkne Argenti
ně zcela oprávněně páté vítězství a o druhém účast
níku se rozhodne v Rio de Janieru mezi Perú a Bra
zílií (turnaj v Limě byl po incidentech přerušen).

::

Fotbalová liga

výstřižek. — Dr. B. B.
Einsiedeln: Lístek jsme
předali. — K. S. Paddington: Díky za adresy.— J.
L. H. Berwyn: Díky za R. Mt. Buffalo: Díky za
balík novin. — J. P. Cle- adresu. — “Marie” (odesl.
veland: 5: Dopis jsme pře z Wayville): Potvrz. dodali, vzkaz vyřídili. — M. pis. — B. J. Caulfield: Dí
B. Lon. N. 10: Díky za ky za výstřižky.
HD

Listárna

::

V 1. čs. fotbalové lize se začíná zvonit do finiše.
Každý rok se urputně bojuje o udržení, tentokrát
však padne v posledních dvou kolech rozhodnutí i
o přeborníku a tím i účastníku X. ročníku Poháru
evropských mistrů, a tak všechna zbývající střetnutí
budou mít nesmírnou důležitost. Funkcionáři čs.
fotbalového svazu proto rozhodli, že všechna mistrov
ská utkání musí být sehrána přesně ve stejnou dobu,
aby nedošlo k nějakým, “spekulacím”. Dva největší
aspiranti na mistrovský titul, Dukla Praha a Slovan
Bratislava, vynakládají veškeré úsilí, aby rozhodly
soutěž ve svůj prospěčh. V posledních dvou kolech
se vedlo o něco lépe Pražanům, kteří získali tři bo
dy, zatímco hráči Slovanu stačili doma jen dvakrát
remisovat, a tak Dukla má před závěrečnými dvěma
střetnutími jednobodový náskok. Jistým sestupují
cím je Spartak Praha Motorlet, pravděpodobným
Hradec Králové, a kdo je doprovodí do 2. ligy, to
zůstává ještě otevřenou otázkou. Zdá se však, že to
bude někdo z trojice: Bohemians, Kladno nebo nová
ček Třinec.
Šlágrem 23. kola bylo bratislavské derby mezi
Slovanem a Slovnaftem, které však 33.000 diváků
neuspokojilo, neboť bylo snůškou nervozity, nepřes
nosti, tvrdosti a často i surovosti, a skončilo bez bra
nek. Dukla Praha po značné převaze porazila na Julisce fotbalisty Trenčína jen 2:1, když autorem ví
tězné branky byl Masopust, který prošel s míčem od
středu hřiště až do branky. V Třinci vyhráli domácí
utkání se Spartou Praha 1 : 0, neboť jejich nadšení
zdolalo umění “rudých”, - ZJŠ Brno si zpomalovací
taktikou a obrannou hrou vydřelo v Ostravě remisu
1:1, - Bohemians ponechal oba body v Košicích
(1:3), - Prešov zvítězil zásluhou svého veterána
Laco Pavlovice (vsítil tři góly) v Praze nad Sparta
kem Praha Motorlet 4:0, - a na Kladně porazili do
mácí Hradec Králové 2:0.
Nejhezčím střetnutím 24. kola bylo utkání v Praze
mezi Spartou a Ostravou, které rozhodli pro sebe
přesnější střelbou Sparťané v poměru 3:2.- Dukla
Praha v honbě za titulem ponechala jeden bod v
Brně, kde remisovali se ZJŠ 1:1,- Prešov po dob
rém výkonu porazil Slovnaft Bratislavu 2:1,- Tren
čín deklasoval doma Spartak Praha Motorlet 6:0,Třinec prohrál v Hradci existenční utkání 0:3, Bohemians se štěstím zvítězil nad Kladnem 1: 0, a Slovan Bratislava stačil doma hrát s Košicemi zno
vu jen 0:0.
Tabulka před posledními dvěma koly: 1. Dukla
Praha 33 bodů, score 46 : 23; 2. Slovan Bratislava 32
bodů, score 40 : 23; 3. Košice 29 b., 4. Ostrava 28 b.,
5.-7: Slovnaft Bratislava, Prešov a Sparta Praha
(všichni po 27), 8. Trenčín 24 b., 9. ZJŠ Brno 23 b.,
10. - 11. Kladno a Bohemians (po 21 b.), 12. Třinec
20 b., 13. Hradec Králové 18 b., 14. Spartak Praha
Motorlet 6 bodů.

Fotbalisté AC Sparty se stali vítězi Českosloven
ského poháru v kopané, když ve finale porazili i bez
svých dvou velkých opor, Vojty a Kvašnáka, VS.S
Košice přesvědčivě 4 : 1. Tímto vítězstvím si zajistili
účast v V. ročníku mezinárodní fotbalové soutěže
“držitelů trofejí”. Na své cestě do finale Čs. poháru
porazili “rudí” postupně Č. Budějovice 7 : 4, Spartak
Praha Motorlet 4 : 1, Tábor 5 : 0 a v semifinale Duk
lu Praha 3:0.

- - Ve zkratce - — 29letý čs. rekordman v běhu na 400 m Josef Trou
sil je “na stará kolena” ve výborné formě. Potvrdil
to nyní v mezinárodním studentském zápolení ITVS
Praha - Darmstadt (Z. Německo) v Praze na Stra
hově, kde posunul hranici národního rekordu na po
zoruhodných 45,9 vt. Trousil je spolu s Polákem Badenskim letošním nejlepším Evropanem na této
trati.
— Z amerických lehkých atletů je ve skvělé formě
světový rekordman ve vrhu koulí Dallas Long . a
olympijský vítěz ve skoku dalekém Ralph Boston:
Long dosáhl v Los Angeles 20,20 m, což je nový
světový rekord (jeho předešlý výkon 20,30 m nebu
de uznán za světový rekord), a Boston sice svým
výkonem v Modesto 8.29 m zůstal 2 cm za světovým
rekordem Rusa Ter Ovansjana, ale dosáhl nejlepší
serie skoků, jaká nemá obdoby v dějinách lehké
atletiky. Boston skočil: 8,07 m, 8,09 m, 8,29 m, 8,06
m, 8,14 m, 8,12 m (průměr 8,095 m).
— Pánskou dvouhru mezinárodního tenisového
mistrovství Francie na Rolland Gaross-stadionu v Pa
říži vyhrál 261etý Španěl Manuel Santana, který v
závěrečném utkání porazil o čtyři roky staršího Itala
Nicolu Pietrangeliho 6 : 3, 6 : 1, 4 : 6 a 7 :5. Nejúspěš
nější zde však byla Australanka Margareta Smithová, která získala tři tituly mezinárodní mistryně
Francie. V boji o semifinale vyřadila nejlepší čs,
tenistku Věru Sukovou 6:1 a 6:1.
— Slovnaft Bratislava obhájil prvenství v meziná
rodní fotbalové letní soutěži o tzv. Rappanův po
hár, když ve vídeňském finale 26. května za umě
lého osvětlení porazil Polonii Bytom 1 : 0, brankou,
jejímž autorem byl v 55. minutě internacionál Šerer.
— 1. června došlo v sále pražské Lucerny k mezi
státnímu rohovnickému utkáni ČSR - Wales, které
přineslo v několika váhových kategoriích technicky
pěkný box a skončilo zaslouženým vítězstvím ČSR
12 : 8 b.
— O sensaci XVII. ročníku silničního cyklistického
závodu Varšava - Berlín - Praha se postaral 211etý
Čechoslovák Jan Smolík z brněnské Dukly, který se
stal suverénním vítězem soutěže, ve které startovala
řada mistrů světa a olympijských vítězů. V soutěži
teamů, kterou vyhráli jezdci Východního Německa,
obsadila ČSR 4. místo.
— 21letý západoněmecký kraulař Hans Joachim
Klein z Darmstadtu zaplaval v Dortmundu 200 m
volný způsob za 1:58,2 min. čímž'zlepšil o 0,2 vt. do
savadní světový rekord Američana Dona Schollandera. Oba dva, Klein i Schollander, jsou jedinými
plavci, kteří na této trati dosáhli času pod dvě min.

Sdružení přátel Slavie
Podle zprávy kulturní
ho měsíčníku “Plamen”,
bylo v Praze ustaveno
“Sdružení přátel Slávie”,
jehož zakládajícími členy
jsou přední čs. herci, lit.
kritikové, básníci, hudeb
níci, sochaři a známí spor
tovci jako Plánička, Ženíšek a další. “Sdružení
přátel
Slávie”
vydalo
zvláštní prohlášení, ve
kterém žádá obnovení
historického jména klubu,
“jehož odstranění bylo
projevem necitlivého pří
stupu k tradicím českého
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sportu a cítění naší spor
tovní veřejnosti. Nový
název se ani po patnácti
letech nevžil a jeho po
užívání je absurdní!”

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS

K.

Ebn er

22 Hunter St. — Sydney

tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St.. Richmond, E. 1, Víc.
Telefon: 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
ÉŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: 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

