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T ITO ISMU

Přátelská ruka Fidela Casfra
Maličká Kuba už způsobila více rámusu než mnohý jiný, daleko větší nich rozporů v komuni
stickém táboře.
příslušník našeho rozhádaného světa.
A nemyslíme tím jenom rachot sovětských tanků v Havaně nebo řev vou
Konflikt mezi stalinisty
satého diktátora, kterým zamořuje havanský rozhlas. Nemáme dokonce ani a "umírněnými” a mezi
na mysli krisi, jež přivedla svět na okraj války, ani nepodařené vylodění, Moskvou a Pekingem dal
ani periodické nájezdy kubánských exulantů.
zrod nadějím, které se
Tentokráte nás zajímá spíše rámus, který se v pravidelných intervalech opírají o přesvědčení, že
strhává kolem kubánského problému uvnitř západního světa a uvnitř samot je malé zlo lepší než vel
ných Spojených států.
ké zlo. Přeloženo do
Kuba totiž patří k těm že Kuba je problém, ale kových "místních bolá srozumitelnější termino
neduhům, na jejichž lé americký. A co je prob ků” sledovalo šablonu, logie to znamená: když
čení se lékaři ne a ne lém pro Američany, je jež byla v zápase s komu už komunistický vřed, te
potěšení pro generála de nismem používána od Sa dy alespoň titoistický.
shodnout.
mého začátku.
Gaullea.
Americký problém
Americká vláda se sna
Nejprve je učiněn
Ohnisko nákazy
žila v souladu s novými
Američani se pravdě
krátký pokus o jejich zni
Faktem ovšem je, že čení, načež se přejde k možnostmi podporovat ty
podobně jako celek do
komunisticé
země,
v
hodnou, že je s tou Ku Kuba je problém světový. pokusu o lokalisaci ná
nichž
se
ukázaly
sebe

Caštrův režim vyvolá kazy. Tato druhá cesta
bou zatracená potíž, že
menší
náznaky
samostat

jim pije krev a že by se vá potíže, které jsou pro je známa pod jménem
nějšího
postupu.
s ní tedy něco mělo dě naši dobu charakteristic politiky zadržení.
Obyčejně to činila
ké. Je ohniskem nákazy,
lat.
Nový prvek
formou hospodářské po
jehož
vyříznutí
je
ne

Co by se s Kubou mě
V poslední době byl moci, jež měla potenciál
lo dělat, už je zase jiná snadné z důvodů, kte
tento
druhý způsob obo ním titoistům ulehčit sa
věc. Senátor Fulbright ré leží mimo postižený
hacen
o nový prvek, kte mostatnou linii.
prostor.
se domnívá, že Kuba ne
rý se snaží využít vnitř- (Pokračování na str. 2)
Dosavadní
léčení
tastojí za řeč, senátor
Goldwater ji hodlá zni
Fierlinger nebyl zvolen předsedou NS
čit ohněm a mečem a
president Johnson stojí
asi někde uprostřed.

QUISLINGER DO PENZE

Nový vtip z Československa dává hádanku: "Kdy se konaly první volby
na světě?” Odpověď: "V ráji. Hospodin stvořil Evu z Adamojva žebra a
řekl Adamovi: A koho si zvolíš za manželku?” Nevážnost, s kterou veřejné
mínění váží výsledky československých voleb, je těžce nesena.
Rozpovídal se o tom Londýně se veřejně vsa že skončily jednu z vel
Vilém
Nový,
bývalý dil v novinách, že vládní mi trapných episod celé
"osvobozený
politický kandidátka dostane nad tragedie.
Robert Bruce Lockhart
neovězeň” z dob Stalin- 99 procent. Pokud víme,
ani v Austrálii se nikdo byl první, který razil pro
ského rozkvětu.
nedal nachytat, což je co Zdeňka Fierlingera titul
Nemravná sázka
říct.
"československého QuisVelmi mu bylo proti
Vilém Nový nám zato linga” a namaloval lite
mysli, že Josef Josten v
vysvětlil, v čem je vlast rární portrét, který pře
ně podstata nejlepší de žije hrob Quislingera.
Deportace do ČSSR?
Schopný a nadaný mla
mokracie. V jeho versi
nemůže ve správné de dý muž, oddaný věci de
New York Times uveřejnily 21. 6. 64 zprávu, že
rakouské úřady odmítly poskytnout právo asylu dvě mokracii být opozice, mokracie a českosloven
ma čs. uprchlíkům Josefu a Evě Mikulíkovým z protože si vládnou dělní ské samostatností, spolu
Nitry. Rakouská policie je prý předala potají 28. 5. ci a rolníci (pod vede pracovník Masaryka a
64 v Bratislavě čs. úřadům. Manželé Mikulíkovi od ním KSČ a Národní Beneše, význačný česko
jeli z ČSSR na Olympijské hry v Innsbrucku a od
slovenský vyslanec první
mítli se vrátit. Svého dvacetiměsíčního synka svěřili fronty).
významný
do opatrování matce paní Mikulíkové. Doufali, že
Mají snad českosloven republiky,
se jim později podaří dostat ho z ČSSR na Západ.
ští komunisté "zavolat diplomat za druhé svě
Oba manželé, kteří měli dostat americké emigrační
tové války, předseda vlá
vízum, byli zatčeni 28. května v uprchlickém tábo naše poúnorové emigran
dy,
předseda strany, kte
ty
zpátky,
aby
nám
děla

ře v Traiskirchenu. Předpokládá se, že Josef Mikulík
rá kdysi představovala
byl po předání čs. úřadům zatčen a že mu hrozí šesti- li opozici?”
leté vězení. Rakouské úřady prý uvedly jako jediný
Není to vtip tak nový, nejpokrokovější sociální
důvod nevysvětlitelného kroku skutečnost, že manže
jako ten s Adamem a tradice - a přitom slaboš
lé Mikulíkovi opustili své dítě.
ský ctižádostivec, ne
Tolik New York Times. Československý zpravo Evou, ale přece už i za
upřímný
přítel a politic
daj z 27. 6. 64 k tomu dodává:
toto by Kain mohl za
“Ze soukromého pramene se však dovídáme, že vraždit Abela v oprávně ký nemrava.
tato deportace vyvolala mezi československými uprch
Člověk, o kterém se
líky v Rakousku značnou paniku. Dokonce prý ne né sebeobraně.
hnusí
psát. Nuže, tento
měla být ojedinělá a tvrdí se, že rakouské úřady Konec trapné episody
měly v plánu deportovat další československé uprch
specimen bezcharakterlíky, kteří se dostali do Rakouska v rámci hromad
Československé "vol nosti byl dán laskavými
ných turistických výprav. Po zákroku představitelů by” nezměnily na situaci zaměstnavateli do penze.
československých exilových organizací ve Washingto
nu a v Ženevě se však podařilo další deportace za nic. Ale přece budou při- Zdeněk Fierlinger nebyl
stavit.”
FEC pamatovány alespoň tím, (Pokračování na straně 2)

Jinde v západním tá
boře to vypadá podobně.
Němci souhlasí s ame
rickou vládou, pokud v
tom nemusí nic dělat.
Angličané uznávají, že
Kuba představuje určitý
problém, který však ni
jak neruší dodávky auto
busů a jiných zpeněžitelných výrobků britského
průmyslu. President de
Gaulle rovněž souhlasí,

Jsou na hladině času kola:
Franco, Quiepo de Llano, Mola,
Dávila, Yagué ...
A tak dál...
Ta zvláštní jména jak já znal,
jak znal jsem hesla: Za vlast, Boha!
a za Španělsko!
Jiná, mnohá,
si připomínám.
V překladu
(volnosti meze nekladu)
asi Moravec, Rys a Vlajka.
Španělsko - páv, Španělsko - rajka
a český vrabec.
Zklamán, zrazen,
z španělských snů se vracím na zem.
Robert Vlach

LÁZNĚ ČSSR
Jak každý ví, lázně jsou proto, aby léčily neduhy
těla. Za starých dobrých časů se něco vyléčilo v
Karlových Varech, něco v “Marjánkách”, něco ji
ného ve Františkových Lázních a ještě něco jiného
v Luhačovicích.
Když se člověk držel v Mariánských Lázních kou
pelí a pramenité vody a zdržel nočních podniků, cí
til se po několika týdnech fysicky osvěžen. Jeho tě
lesná schránka byla v lepším pořádku, než před za
hájením lázeňské kůry.
Jsou však také jiné než tělesné choroby, choroby,
jimž nepomůže žádný lék, žádná lázeň a žádný
skalpel.
Stesk po domově se může stát takovou chorobou.
Může být, jako každý silný cit, inspirací, která ve
de k velkým věcem.
Může se však také stát mlýnským kamenem, pou
tem, jež váže ruce i nohy a zabraňuje lidem v na
šem postavení žít normálním životem.
Člověk, stižený akutním steskem po domově, žije
neskutečný život, protože žije v minulosti. Všechno
kolem něho je přechodný stav, za nímž už zítra nebo
pozítří čeká opravdový život zapadlé minulosti, přes
ně tak, jak ho kdysi za sebou z donucení zanechal.
A jsou v tom životě všechny věci, které měl rád,
a nic z toho, co rád neměl. Jsou tam nejkrásnější
místa na světě, nejkrásnější, protože se k nim pojí
vzpomínky z mládí. Jsou tam přátelé a příbuzní,
rodiče a bratři, lásky a hrdinové nejlepších let. A
ze všeho nejdůležitější - je tam starý způsob života,
v němž jsme vyrostli, a proto jediný způsob života.
Co v Šedivé skutečnosti kterékoli země na světě
může soutěžit s něčím takovým?
Nic. Proto “churavíme” a čekáme. A až donedávna
pro nás nebyl lék. Ale našel se, a shodou okolností
nám ho poskytli lidé, z nichž alespoň někteří byli v
první řadě zodpovědní za náš nynější stav.
V rámci “uvolňování” uvnitř komunistického svě
ta otevřely se brány “ráje” a umožnily alespoň pře
chodný návrat “nemocných”.
Výsledky byly téměř okamžité a překvapivě to
tožné: čtrnáct dní v lázních “Československé sociali
stické republiky” - a nemoc šestnácti let rozplynula
se jak pára nad hrncem.
“Lázeňští hosté” našli stará místa, po nichž tou
žili. Ale ta místa byla změněna stínem nového řádu.
Našli staré přátele, které nezměnilo stáří, ale strach.
Zjistili, že čas, běh událostí a politické okolnosti
dovedou změnit tvářnost věcí od základu. Dokonce
i dlažba, po níž kráčely dějiny a Žžka, ztratila
něco ze svého půvabu a “asfalt, který se leskne, ale
je furt”, začal vypadat přijatelněji.
Marně hledali pacienti ze Západu. Místo mládí
našli strach.
Musí se ovšem vyskytnout otázka, jak jsou “lá
zeňské” zkušenosti exulantských turistů slučitelné s
traktáty o uvolňování a liberalizaci uvnitř komuni
stického bloku?
Jsou slučitelné jenom tenkrát, uvědomíme-li si,
že existují dvě úplně rozdílné soupravy, dvě úplné
rozdílné stupnice faktů - jedny pro nás a jedny pro
lidi doma.
Pro ptáka v zajetí znamená větší klec velké zlep
šení. Pro ptáka z lesa zůstane klec kletí.
Musíme vzít na vědomí obě skutečnosti. V očích
člověka, který žil šestnáct let svobodně na Západě,
jsou poměry v dnešním Československu nesnesitelné
a nesnesitelné budou asi i za dalších deset let
V očích člověka, který československou klec nikdy
neopustil, jsou dnešní poměry snesitelnější než vče
rejší a budou ještě snesitelnější zítra.
Popření kterékoliv z těch skutečností neprospěje
ani ptákům v lese ani ptákům v kletci
-kwPublished by Fr. Váňa,

8 Moorhouse St Ridrmond E. 1.,Vic.
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Přátelská ruka Fidela Castra
(Pokračování se str. 1)
Dnešní Polsko se za
Polský případ
číná podobat spíše Česko
Exulanti jsou obyčej slovensku či Východní
ně z celkem přirozených mu Německu než Ma
důvodů proti jakékoliv ďarsku nebo Jugoslávii.
Historický vývoj
formě takové pomoci.
Polský případ jim dává
To neznamená, že by
alespoň zdánlivě za prav se každá pomoc potenci
du.
álním bludařům komu
Gomulkův puč v roce nismu musela od zásady
1956 byl většinou pova zavrhnout. Měla by však
žován jenom za první vždycky záviset nejprve
krok. Americká pomoc, na okolnostech a později
která měla Polákům u- na výsledcích.
lehčit cestu k svobodě,
Tím se dostáváme k
na sebe nedala dlouho styčnému bodu polského
čekat, ale nedosáhla oče a kubánského problému.
kávaných výsledků.
Castro právě učinil v
Všechno, co se o ní rozhovoru s newyorským
dá říci je, že pomohla časopisem první náznak,
Gomulkovi přes nejhorší že má zájem o urovnání
hospodářské potíže a že vztahů mezi Kubou a
tak beze sporu přispěla k Spojenými státy. Presiupevnění jeho režimu.
Pokud se občanských
svobod týče, je jich čím
dál tím méně. Nejvíce (Pokračování se str. 1)
postiženi byli spisovatelé znovu zvolen předsedou
a novináři, kteří už dáv Národního shromáždění.
no ztratili většinu výsad, Na jeho místo byl posta
jež jim přinesl rok 1956. ven stejně barvitý.

dent Johnson sice jeho
nepřímou nabídku obra
tem zamítl, ale nesmíme
zapomínat, že to je ve
volebním roce.
Minulost ukazuje, že
je Kuba právě tak zralá
pro třetí stupen západní
protikomunistické šablo
ny. Pokus o operativní
odstranění vředu selhal,
a politika zadržení se set
kala jenom se střídavým
úspěchem.
Podle všech známek
by tedy měl co nevidět
nadejít čas, kdy předsta
va titoistické Kuby začne
vypadat docela přijatel
ně.
Podpoření titoistických
tendencí,
existují-li opravdu nějaké, cestou

STALINSKÝ NARCISISTA
Jsou situace, kdy není možno mlčet: když se
vyostřují rozpory, nastupují vášně, a co bylo
jasné se jaksi zamotá. Taková situace byla před
časem a dosud zčásti trvá. Kdyby měla trvat i
nadále, nebylo by to ku prospěchu věci ... Aby
bylo jasno, neděsím se rozporů a protichůdných
stanovisek. Co mne znepokojuje, je lidská ne
tečnost, pasivita, lhostejnost k osudu člověka,
země, národa. A pak je tu zvláště zkázonosný
bacil: zrada ideálu, pohrdání domovinou, ne
úcta k lidskému dílu, teror vlastní ješitnosti...
Není nebezpečné, jestliže se objeví jeden či
dva samozvanci vnucující našim lidem protisocialistická hlediska a koketující s buržoazním li
beralismem. Není ani důležité, jestli je jich de
set nebo sto. Důležité je, aby byli ozářeni
reflektorem pravdy a usvědčeni ze lži. Nejen
pro ně samé, ale i pro ty, kdo jsou jimi sváděni
na zcestí.
My nemáme právo na paniku, na malomysl
nost, na útěk od historické odpovědnosti. My
nemáme právo plivat na vlastní dílo proto, že
má vady krásy . . . To mohou jen dezertéři a
kverulanti, seskupující se do nejrůznějších
"spolků ukřivděných” ...
Ministr školství Č. Císař v Kult. tvor. č.24, 1964.

ZLOBÍ VÁS OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A!

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

3. poschodí

Telefon 63 - 2231

DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

ČESKÉ KNIHY

Bass : Lidé z maringotek 9s, Hemingway: Stařec
a moře 8s, Mrštík : Pohádka máje 17s, Němcová:
Princ Bajaja 6s, Twain: Život na Mississipi 29s,
Godlewski : Tahiti nejkrásnější 17s, Havlíček : Petro
lejové lampy 11s, Hugo : Dělníci moře 27s, Lazistan :
Bratislava ve fot. 9s, Plicka : Praha ve fot. 45s, Neff :
Zlá krev 17s, Lawrence : Synové a milenci 21s,
Hudson : Zelený ráj 13s, Mácha : Prózy 20s, Faulkner : Báj 21,Balzac : Ztracená iluze 26s, Vančura :
Markéta Lazarová 24s, Světlá: Nemodlenec 16s, Lan
ger: Bronzová rapsodie 12s, Syrovátka: Bajky dětem
14s, Zátopkovi vypravují 32s, Nezval: Šípková růže
l0s, Baar: Skřivánek l0s, 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,
Trioletová : Milenci z Avignonu 12s, Mann: Doktor
Když nic jiného, pád Faust 24s, Maupassant: Slečna Fifi 17s, Česká ku
komunistického režimu v chařka 49s - psaná anglicky 5 Os,
zlepšených styků a hos
podářské pomoci však
vypadá jako těžký omyl.
Je možné a dokonce
pravděpodobné, že se
teď v otázce dohledného
osvobození
evropských
satelitů nedají dělat žád
né zázraky. Jenomže Ku
ba je případ sám pro sebe. Představuje předsu
nutou posici komunismu
a její zranitelnost je oči
vidná.

Havaně by jednou pro
vždy skoncoval s pově
rou, že změna ke komu
nismu kdekoliv ve světě
představuje
historický
vývoj, který nikdo a nic
nezvrátí.
-kw-

Quislinger do penze

-Naše rovy-

Nejmilejší dárek

a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného

THE INUBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R,G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

ZE DNE NA DEN

To je tedy portrét no
vého předsedy Národní
postava
1. 7. Dr Heinrich Luebke
ho shromáždění.
byl podruhé zvolen pre
Fierlinger. sice zůstává
Volební sliby
sidentem Německé spolko
vé republiky.
členem ústředního výbo
První schůzi nově zvo 2. 7. Sestra kubánského
ru KSČ - jak to potvrzu
leného Národního shro diktátora Castra požádala
je charakter quislingovmáždění zahajoval mini v Mexiku o asyl.
štiny -, ale je zřejmé, že
sterský předseda Lenárt. — Peruánská vláda při
KSČ považovala jeho
kročila k pozemkové re
Československý zpra formě, v jejímž rámci má
přítomnost ve funkci hla
vy Národního shromáž vodaj (27. 6. 64) refe být přidělena půda 1,000.
ruje o jeho programo 000 obyvatel.
dění za příliš trapnou.
3. 7. Nový indický mi
vém projevu:
V dnešní době čilé me
nisterský předseda Šastri
"Řekl,
že
bude
dodr

onemocněl.
zinárodní koexistence by
la Fierlingerova minu žována socialistická zá 4. 7. President Johnson podepsal zákon, který zaru
lost příliš dobře známa konnost, že bude zkráce čuje rovnoprávnost černo
právě v kruzích, kde by na pracovní doba, reor chů.
lo dost pamětníků jeho ganizovány národní vý — Bývalá britská kolonie
bory a v Praze a Koši Njasko stala se nezávislým
lepší minulosti.
cích má být urychlena státem v rámci Britského
Jeho nástupcem se
společenství národů a
výstavba bytů.
jmenuje se Malawi.
stal Bohuslav Laštovička,
Letos na podzim má 5. 7. Chruščov ukončil
předválečný redaktor Ru
svou cestu Skandinávií
dého práva. Účastnil se dojít k všeobecné refor návštěvou Norska.
mě
řízení
československé

španělské občanské vál
7. 7. V Londýně byly za
ky, za války byl jedním ho hospodářství.
hájeny porady ministerZároveň
došlo
k
reor

ských předsedů Britského
z těch komunistů, kteří
si odkroutili válku pa ganizaci Národního shro společenství národů.
— Francouz G. Paques z
rádně v Anglii, aby se máždění, jež spočívá ze informačního
oddělení
vrátil do Československa jména ve zvýšení počtu sekretariátu Severoatlan
parlamentních
výborů
z
tického paktu byl obžalo
jako legendární ředitel
ván z vyzvědačství pro
československého rozhla osmi na jedenáct . . .”
Sovětský svaz.
Je
to
program,
za
kte

su, který vydal kletbu na
— Bývalý president KaBeethovena pro podezře rý by se nemusil stydět tangy Moiše Tšombe byl
ani senátor Goldwater, pověřen sestavením pro
ní z nacismu.
v kostce servírované zá zatímní vlády v Kongu.
Portrét předsedy
zraky, nad nimiž lid se — Rasové nepokoje na ji
hu Spojených států i po
Přestože dnes někteří diví a profesoři žasnou. podepsání zákona o rov
tvrdí, že je to muž inte
vm nosti černochů pokračují.
ligentní, jen tohle a sku
tečnost, že se za kultu
RESTAURACE
osobnosti nezdráhal po
výšit na funkci osvětové
ho generála armády, kte
ré velel Alexej Čepička,
Prvotřídní evropská kuchyně, vepřová, knedl.,
by nasvědčovaly opaku.
zelí, vepř. kolínko, plíčky, jaternice, hovězí
Ale udělal štěstí, ne
polévka s játrovými knedlíčky, jablkový zá
boť ho také zavřeli.
vin, domácí dorty.
Když se vynořil z vězení,
Předplatné na 6 večeří : £2-0-0.
uchytil se jako lektor
V pondělí zavřeno.
hrůz španělské války, za
tímco pomlčel o jiných
34 Punt Road, Prahran (blízko St. Kilda
hrůzách, které se ho dot
Junction). Objednávky : 51-5882 a 51-8256.
kly ještě osobněji.

Kompromitovaná

ZAMBELLI´S

9. 7. Podle zpráv z Tokia

navrhuje Sovětský svaz
zřízení stálé armády Organisace spojených národů.
— Americký delegát na
odzbroj ovací konferenci v
Ženevě Timberlake vy
zval Sovětský svaz k podepsání smlouvy o omezení
nukleárního zbrojení.
— Ministerský předseda
Sierry Leone Margai na
padl na konferenci mi
nisterských předsedů Brit
ského společenství národů
v Londýně australského
ministerského
předsedu
Menziese, protože odmítá
zavedení hospodářských
sankcí proti Jihoafrické
unii.
10. 7. Pozice senátora
Scrantona, který je pos
lední nadějí umírněných
republikánů proti senáto
ru Goldwaterovi, zdá se
těsně před zahájením kon
vence téměř beznadějná.

LÉKÁRNA
MARKOV’S
Pharmacy

144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.

Telefon: 34-3700
Mluvíme česky
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ČESKOSLOVENSKO
— Tři vojáci a jedna že
na se pokusili proniknout
v obrněném voze pres drá
těné překážky do Západ
ního Německa. Vůz, vy
zbrojený malým dělem,
zůstal stát před drátěnou
překážkou, a mezi posád
kou a členy pohraniční
stráže došlo k přestřelce.
Při střelbě byla žena za
bita, jeden voják těžce
zraněn a zbývající dva se
vzdali. Vojáci pocházeli
z Prahy, jména dosud ne
jsou známa.
— Proslýchá se, že zejmé
na starším a zasloužilým
lékařům mají být vráceny
soukromé ordinace, které
byly zrušeny od 1. ledna
1959. V prvé řadě se to
prý má stát v lázeňských
místech, kam přijíždějí
hosté ze zahraničí.
— 22. června byla zasta
vena osobní přeprava na
Labi v úseku Ústí - Děčín
- Hřensko pro nízký stav
vody. Horké léto a malé
srážky začínají ohrožovat
letošní úrodu.
— V Praze zemřel 76letý průkopník vodáckého
sportu Václav Nič, který
v letech před druhou svě
tovou válkou patřil v bar
vách Tatry Smíchov k nejlepším čs. kajakářům.
— Američan Gillis, který
se rozhodl obnovit tradici
amerických pionýrů a vy
pravil se s rodinou v kry
tém voze, taženém koňmi,
na tříletou cestu po svě
tě, přibyl do Českosloven
ska. Gillisovi byli všude
velmi přátelsky vítáni. V
Plzni pro ně byl připra
ven nocleh přímo v pivo
vaře.
— V Praze začal vychá
zet měsíčník Made in 64.
Má informovat o světo
vém technickém a vědec
kém pokroku, ekonomic
kém rozvoji a mezinárod
ním obchodě. V prvním
čísle uvádí, že na svých
stránkách vytvoří zvlášť
příznivé možnosti pro in
zerci, zejména zahranič
ních firem.
— Zemědělský stavební
podnik v Plané zahájil
práce na velkovýkrmně
pro 16.000 vepřů v Brodu
n. T., jejíž provoz bude
automatizován. V Lomu u
Tachova se bude stavět
produkční stanice pro
1.000 prasnic.
— K 70. narozeninám
dostal řád práce “za dlou
hodobou obětavou práci v
dělnickém hnutí a při vý
stavbě socialismu” Roman
Fašang.
— Čs. komunistický režim
vzpomínal výročí Slo
venské republiky rad, kte
rá byla vyhlášena 16.
června 1919 v Prešově.
Rudé právo ze 16. 6. pí
še: “Oficiální kruhy před
mnichovské republiky se
ji snažily vymazat z čs.
dějin zamlčováním nebo
nevybíravým pomlouvá
ním. “Smrtelným hří
chem” Slovenské republi
ky rad bylo, že se hlásila
k ideálům, z nichž se zro
dil Sovětský svaz, a v ne
poslední řadě to, že její
existence byla neodděli
telně spjata s Maďarskou
republikou rad”.
— Z Bulharska přijelo na
práci do Ostravy přes
200 dělníků.

DOMOVA
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VE ZKRATCE

— Předsednictvo Svazu
čs. novinářů udělilo pěti
žurnalistům čestné odzna
ky “Za zásluhy o tisk” a
to: rektoru Vysoké stra
nické školy Vilému Nové
mu, Josefu Rybákovi, re
daktoru Lidové demokra
cie Antonínu Zelenkovi,
dr. Karlu Burešovi a Vác
lavu Strakovi.
— Na XII. mezinárodním
filmovém festivalu v San
Sebastianu dostal film re
žiséra O. Lipského “Limo
nádový Joe” druhou hlav
ní cenu v soutěži hraných
filmů - Stříbrnou mušli a čestné uznání Federace
španělských
filmových
autorů. V kategorii krát
kých filmů dostal film J.
Brdečky “špatně namalo
vaná slepice” první cenu
—Zlatou mušli.
— Nový Zéland odmítl
vstupní viza čtyřčlenné
delegaci sekretariátu Me
zinárodního svazu stu
dentstva, který má sídlo
v Praze. Delegace se chtě
la zúčastnit mezinárodní
studentské
konference,
konané od 22. června v
městě Christchurch.
— Z ÚV Komunistické
strany Slovenska odešel
“ze zdravotních důvodů”
člen předsednictva L´udovít Benada a dále Jozef
Kříž, tajemník a člen sek
retariátu ÚV KSS, “kte
rý byl pověřen jinou
funkcí ve státních orgá
nech”. Na Benadovo místo
zvolil ÚV KSS Júliuse
Loerincze, předsedu Csemadoku, kulturního spol
ku maďarských pracují
cích v ČSSR, a tajemní
kem a členem sekretariá
tu se stal Ján Janík, do
savadní předseda Západo
slovenského krajského ná
rodního výboru.
— ÚV Svazu čs. spisova
telů schválil za členy
předsednictva Milana Ferka, který byl jmenován

tajemníkem SČSS místo
L. Mňačka, a J. Špitzera.
L. Mňačko přestává byt
též členem redakční rady
Literárních novin, kde
jej rovněž vystřídal M.
Ferko. Funkce předsedy
členské komise SČSS byl
zproštěn František Pavlí
ček, na jehož místo přišel
Karel Ptáčník.
— Veteráni bývalého sbo
ru čs. dobrovolníků v Itá
lii vzpomněli 46. výročí
bitvy na řece Piavě v ro
ce 1918 pietním aktem na
Olšanském hřbitově u hro
bu svých 36 spolubojovní
ků, kteří byli zajati a pak
rakousko - uherskými vo
jáky popraveni.
— 20. června byl v Domě
čs. - sovětského přátelství
v Bratislavě slavnostní
večer k 45. výročí vzniku
University Komenského.
— 20. května zemřel ve
své residenci v Praze na
Hradčanech bývalý kapi
tulní vikář pražské arcidiecéze ThDr. Bohumil
Opatrný. Bylo mu 81
roků.
— Koncem minulého roku
bylo zaměstnáno 2,792.000
žen, tj. 44% všech pracu
jících. V socialistickém
sektoru národního hospo
dářství činí podíl žen 41.9
%, v JZD 52.8%, ve zdra
votnictví a sociální péči
pracuje více než 3/4 žen,
tj. 153.000.
— Místopředsedy Národ
ního shromáždění se stali
dr. V. Škoda, dr. J. Kyse
lý a H. Leflerová.
— V Praze zemřel v 60
letech hudební pedagog,
universitní profesor Mir
ko Očadlík.
— V Prostějově’ byl zatčen
21letý V. Nemrava pro
rozšiřováni "štvavých pro
tistátních letáků".
— K pražskému hradu
povede nový most přes
Jelení příkop.
FEC/Č

Novotný pojede k Titovi

CESTA DO CANOSSY
Nevyzpytatelné jsou cesty stalinismu a titoismu. V září letošního roku
se na letišti v Bělehradě obejmou dva (dosud) úhlavní nepřátelé: Anto
nín Novotný a Josip Broz - Tito. Bude to jen o chlup srdečnější setkání
než by bylo mezi čínským Mao - Cetunem a soudruhem Nikitou.
Antonín Novotný se votný se vydá do jugo země a pro další sblížení
stal šedou eminencí KSČ slávské Canossy. Novot mezi lidem Českosloven
v době, kdy vrcholila ný spolkne všechno, co ska a socialistické Jugo
stalinská štvanice na ti- rozdmýchal proti Titovi. slávie.”
toisty. V procesu se Slán
Tento rys povahy je
Před Kouckého -návště
ským byli jmenováni ja zcela typický pro Anto vou byla už v Bělehradě
ko zaměstnavatelé sioni- nína Novotného. Spolkl delegace československé
stickýcb špiónů ministr už větší sousta. Dnes se státní plánovací komise,
vnitra i ministr zahraničí dokonce prohlašuje za která "studovala jugo
Federativni lidové re anděla destalinizace (ač slávský systém plánování
publiky Jugoslávie.
koli stále odmítá říci a metody zvýšení pro
V té době byl Tito pravdu o Slánském a duktivity práce.”
zobrazován v českoslo příslušném svinstvu).
Hlavní otázka je tato,
venských novinách s obli
Koucký, který už byl v nastává nová fáze slovan
bou jako ropucha, která Jugoslávii s delegací Ná ské družby ze strachu
připomínala
Hermana rodní fronty, prohlásil, před žlutým nebo západ
Goeringa jako daguero- že jeho delegace studo ním nebezpečím? Zatím
typ siamského dvojčete. vala jugoslávské poměry jenom přejeme Novotné
Dnes oznamuje ideo (po deset dní), a že mu jeho cestu do jugo
log KSČ Vladimír Kouc- "přijme všechno, co nás slávské Canossy. Nebude
ký s dost neoprávněnou spojuje a co lze použít to cesta příjemná, ale
pýchou, že Antonín No- pří dalším rozvoji naší je zřejmě nevyhnutelná.
Bohaté a rozmanité, avšak v principech jednotné

PLÁNOVANÉ UMĚNÍ
V komunistickétn státě není nic ponecháno náhodě. Všechno je naplánováno
od A až do Zet: hospodářství, filozofie, náboženství i umění. Byl by to
systém dokonalý, kdyby lidé nebyli lidmi, nýbrž roboty.

Člověk se musí kumštýřem narodit. Ma-li
jednou shůry dáno, po
padne kus lidského živo
ta a snaží se s ním vy
rovnat tak, jak mu to je
ho duše a prostředí, ve
kterém žije, dovolí. Pere
se, píše, skládá nebo ma
luje - zkrátka tvoří. Tak
tvořili Řekově před dvě
ma tisíci lety a tak tvoří
umělci i dnes.
Jenže takové nefalšova
né umění zavání individu-

alismem a individualismus
v komunistickém systému
není přípustný. A tak
i umělci dostávali svoje
plány, svoje normy a in
strukce v souladu s ideo
logií státu. Kam to vedlo,
viděli jsme během posled
ních 16 let v Českosloven
sku. Umění se stalo služ
kou komunistické strany.
Ti, co sloužili dostali za
placeno,, ti co to nedoká
zali, inu těm se vedlo vše
lijak. Leč to, co se nedalo

Novotného starosti
Zdá se, že v poslední době nedá zvláště čs
mládež Novotnému spát. Ve svém projevu v
neděli 28. června, který pronesl na oslavu pat
náctého výročí založení Pionýra, si znovu trpce
stěžoval na onu část čs. mládeže, která propadá
chuliganismu. Proti výtržníkům se prý bude mu
set zakročovat rázněji. Jak známo, byli také má
joví demonstranti oficielně označeni za chuli
gány.
Novotný se ve svém projevu zmiňoval též o
tom, jak se bude provádět výběr na vysoké ško
ly. Z jeho prohlášení je jasné, že má kádrová
diskriminace pokračovat. Řekl sice, že se bude
přihlížet k prospěchu a talentu studentů, ale k
tomu varovně dodal: "To neznamená, že jsme
upustili od politických hledisek, že se nebudeme
dívat, zda rodiče mladého člověka i on sám jsou
pevně spjati s naší socialistickou společností. K
tomu se bude přihlížet bez jakýchkoliv forma
lit i nadále ...”
Novotný si zřejmě neuvědomil, že ani dosa
vadní pečlivý výběr mládeže na studie, mláde
že politicky spolehlivé a proletářského původu,
nepomohl, že se většina studentů obrací proti
režimu a jmenovitě proti Novotnému. Ten zřej
mě jedině vzal na vědomí, že tato tolikrát prokádrovaná mládež není náležitě Vděčná. Ve
svém projevu řekl, že jsou dnešní čs. studenti

příliš bezstarostní a lehkomyslní a mnozí prý
si dokonce myslí, že svým studiem přinášejí
nějakou oběť.
Hospodářské potíže se rovněž hlásí ve zvý
šené míře. Když Novotný prohlásil koncem květ
na na sjezdu stranických funkcionářů, že se bu
de muset zavést pružnější cenová politika, na
psal jsem, že to bude znamenat zvyšování cen
(HD 12. str. 3, pr.). Koncem června jsme se
dozvěděli z pražského rozhlasu zatím o prvních
opatřeních této "pružnější cenové politiky”:
pacienti budou nyní muset v některých přípa
dech platit 10 Kčs za lékařskou prohlídku a to
přesto, že si platí nemocenské pojištění, dále se
radikálně zvyšuje poplatek za potraty (které
jsou v ČSSR legální a velmi oblíbené).
Velkou část obyvatelstva postihne též zvýše
ní poplatků v opatrovnách dětí, tj. v domovech,
kam si pracující manželé dávají děti během za
městnání. Poplatky budou vyměřovány podle
výdělků rodičů. Rovněž některé druhy pojiště
ní budou zvýšeny.

Nově zvolené Národní shromáždění, i když
už mu nepředsedá stalinský vasal Fierlinger, k
zvyšování cen ovšem mlčí. Zato však řadoví
občané začínají bez bázně a hlasitě nadávat!
M. Zvára, USA.

napsat před 10 lety, dá
se alespoň naznačit dnes.
A tak jsme se dočetli v
článku Jaroslava Hese,
vedoucího ideologického
oddělení ÚV KSČ, uve
řejněnému v časopise No
vá mysl č. 5/1964, několik
zajímavých podrobností o
dnešním stavu čs. umění.
“Bilancujeme stav naší
kulturní a umělecké fron
ty se zneklidněním proto,
že jde o otázky zcela zá
sadní povahy. Museli jsme
konstatovat, že ani v ob
lasti divadla, ani v lite
ratuře, ani ve výtvarném
umění, ani v hudbě ne
existuje dostatečně jasná,
konstruktivní
koncepce
současného socialistického
umění.
Přesto však lze říci, že
rozhodujícím
faktorem,
který ve vývoji našeho
umění působí negativně,
je to, že komunisté v umě
leckých svazech nesplnili
základní úkol usnesení ÚV
KSČ aktivně vytvářet spo
lu se všemi pokrokovými
umělci koncepci bohatého
a rozmanitého, avšak v
principech jednotného so
cialistického umění...”
Pro normálně smýšlejí
cího člověka je nepocho
pitelné, že se nejdříve
strana na něčem usnese
a pak vyžaduje, aby to
(Pokračování na str. 6.)
Proš. přikrývky,

polštáře
Největší výběr
povlaků, potahů
a všeho lož. prádla
RUMEL & CO.
560 Lonsdale St.

Melbourne, C. 1
Místnost 1, přízemí
Tel. 67-2666, 67-1887
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K cestám do ČSSR
UBYTOVANÍ V SOUKROMNÝCH BYTECH
NE PRO CIZINCE
Podle jednotných směrnic Ústřední správy pro
rozvoj místního hospodářství lze využívat na zákla
dě rozhodnutí národních výborů lůžkové kapacity
v bytech, především ve městech, lázeňských a rekre
ačních místech, v nichž je stálý nebo přechodný ne
dostatek noclehů. Takové ubytování se povoluje pou
ze čs. státním občanům a to na dobu do 28 dnů.
Výjimky bude povolovat v mimořádných případech
ONV. Občané, kteří mají zájem o dočasné pronají
mání pokojů, o to požádají u příslušného národního
výborů, který pořídí soupis místností a lůžek. Po
koje budou rozděleny podle vybavení do cenových
skupin: denní poplatek za jednolůžkový pokoj bude
15 až 30 korun, dvoulůžkový 28 až 43 korun. Volné
pokoje a lůžka, jejichž obsazování bude zprostředko
vávat Turista, Rekrea, CIS nebo k tomu pověřený
hotel, možno využívat pouze na předem stanovené
období a jen tehdy, není-li ubytování možné ve ve
řejném ubytovacím zařízení ...
Rudé právo, 20. června 1964
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Úvaha nad důvody k první světové válce

PŘED PADESÁTI LETY
Letos tomu bude padesát let, co vypukla první světová válka. Milovníci v Srbsku přesvědčení o
dějepisu se tedy rádi zamyslí nad tím, jaké byly poměry dříve, jaké poměry nutnosti následníka od
umožnily válku a řídily směr výsledků.
stranit.
Činitelem, který k vypuknutí války nejvíce přispěl, bylo záští mezi vládou
Písemné doklady o
rakousko-uherskou, správně jenom vládou uherskou, neboť západní polo tom, co se v roce 1914
vina mocnářství neměla důvod k nešváru se Srbskem. Příčinu mělo jedině dálo v Bělehradě, byly
Uhersko. Srbové se dívali na uherskou vládu s nenávistí a Maďaři pohlí po druhé světové válce
želi na Srbsko s nedůvěrou, vše z téhož důvodu: Srbové na území uherském vydány tiskem péčí Tibyli nespokojeni a Srbové v království se netajili úmyslem při nejbližší pří tovy vlády, která si přá
ležitosti jim pomoci.
la sesazené dynastii KaProč byli Srbové v teh Chorvatům přímo pod li životní zájem na tom, raďorděvičů udělat ostu
dejších Uhrách nespoko porovala Srby. Tak se aby se zděděné státní du.
Je pravda, že minister
jeni? Od té chvíle, co Ra stalo, že se Chorvati v hranice netrhaly, přece z
kousko přiznalo Uhrám zoufalství rozhodli, že se přátelství a soucitu k ský předseda Pašíč nebyl
skoro úplnou samostat vzdají marné naděje na Slovákům začali uvažo velikým příznivcem strůj
nost, to jest od roku pomoc z Vídně a raději vat o možnostech veli ců sarajevské vraždy.
1867, odbourávali Maďa se spojí přímo se Srby. kých změn ve střední Domníval se - ne neprá
vem že se tato skupina
ři národnostní
práva To byl smysl tak zvané Evropě.
Podobně Chorvaté za může stát nebezpečnou i
Srbů. Marně se Srbové Rjecké resoluce.
Rakouský
následník čali myslit na spojenec jemu samému a jeho krá
bránili, že po útěku před
tureckým útiskem na trůnu se odjakživa vzpí tví se svými stárými pro li.
K atentátu však došlo,
uherskou půdu jim bylo ral tehdejší budapešť tivníky - Srby.
Za těchto okolností a tak byl dán podnět k
přislíbeno zachování ná ské politice, která si mu
rodnostní svébytnosti a sela znepřátelit všecky vzkazoval rakouský ná válečnému požáru, jenž
slovanské národy neje sledník zoufale Chorva- strávil pořádek, jaký
samosprávy.
nom na tehdejším histo tům: jen teď neztrácejte před sto lety vytvořily
Maďaři namítali: to rickém území Uherska, naději, jen teď ještě mírové smlouvy po pádu
vašim předkům slíbili nýbrž
rozhořčovala i vyčkejte!
Přijde
čas, Napoleonově. Po čtyřech
Habsburkové za doby ostatní slovanské národy brzy přijde čas, který letech války sjednotili
absolutismu, aby získali mocnářství. Vždyť se vám celé vaše utrpení Karaďorděviči
jihoslodobré vojáky pro svou tehdy začaly stále živěji vynahradí. (Vždyť panu vanská území, než i jim
armádu a aby podporou projevovat české sympa jící císař, který uherskou bylo souzeno po dalších
národnostní menšiny o- tie k Slovákům.
politiku držel, byl 84- 23 letech zakusit vyhnan
slabili státní samostat
ství.
Ačkoli Češi sami měli letý).
nost Uherska. Ale co na svém historickém úze
Bylo známo, že násled Zda maršál Tito umře
vám slíbili Habsburkové, mí druhou národnost - ník sám uvažuj e o zcela ve své posteli a v rodné
to neváže svobodný stát německou - a proti jejím novém řešení jihoslovan- zemi? Kdož to ví!
uherský, ten je neděli odstředivým stranám mě ské otázky. Proto vzniklo
Karel Schwarzenberg
telný, a my neznáme ve
státě žádné jiné národy,
Co se děje v Československu?
jen různojazyčný státní
národ uherský.

PROPAGANDA
Je známý fakt, že řada cizinců, zejména demokra
tických Američanů, ráda navštěvuje památná místa
národního odboje, jako Lidice nebo Terezín, která
pro ně jsou dodnes symboly zvůle hitlerismu. Je
proto velké překvapení, že právě na těchto místech
se lze setkat s problémy, které stavějí průvodce do
nejdelikátnějších situací. Tak třeba v Terezíně po
dotazu na anglicky mluvícího průvodce dostanete
odpověď, že pro cizince je k dispozici pouze anglicky
psaná brožura, která má nahradit přímější kontakt.
Tato brožura, nazvaná “Terezín - Little Fortress”,
má ve svém celkovém uspořádání jistě řadu kladů,
ale jinak sama o sobě je unikátem svého druhu. Již
datum jejího vydání, rok 1953, naznačuje, že jde o
věc, která měla být dávno přepracována z hlediska
současného pohledu. Mimo jiné se zde můžete dočíst
o úspěšném odhalení protistátního špionážního centra
se sionistickým pozadím, což právě v Terezíně pů
sobí dojmem nanejvýše podivným. Jinak jsou zde i
jiné detaily (jako interview J. V. Stalina s korespon
dentem Pravdy o mezinárodních otázkách), které notně zastaraly ... V Lidicích se situace značně zlepšila,
ale přesto se můžete setkat s dojmy, které nejsou prá
vě nejlepší... Situaci podobnou brožuře v Terezíně,
vytváří film, který se promítá návštěvníkům. Je to
známý dokument o zničení Lidic, natočený samotnými
nacisty a promítaný i v Norimberku, V Lidicích však
promítají střihovou montáž, kde se záběry ničení Li
dic prolínají do různých jiných scén, jako zásahů
londýnské policie proti demonstrantům apod. Není
přece jen tak jednoduché vést prostá rovnítka mezi
Uherští Srbové, ohro
zničením Lidic a kordónem policie, zadržujícím de
Americký filosof Santayana napsal, že ti, kdo si nepamatují minulost,
monstraci ...
Literární noviny, 20. června 1964 žení pomaďarštěním, se
jsou odsouzeni, k tomu, aby ji opakovali. V Československu zapomněli
dívali se závistí za Dunaj
ROZSUDKY ZA PODLOUDNÝ OBCHOD

LEDY SE HNULY...

Před trestním senátem okresního soudu v Ústí
n. L. skončilo 19. června dvoudenní hlavní líčení pro
ti rakouské státní příslušnici 581eté Rozálii Langové,
bytem ve Vídni. Od r. 1960 do letošního jara využí
vala svých častých cest k příbuzným do ČSSR k ne
zákonnému převozu neprocleného zboží. Za pomoci
svých příbuzných a známých Edvina a V. Melzerových a M. Svobodové z Ústí n. L. a B. Bílkové z
Prahy je pak rozprodávala za přemrštěné ceny. Zís
kala tak 40.000 Kčs, za něž mj. nakupovala a vyvá
žela čs. výrobky ve zvlášť upraveném kufru s dvo
jitým dnem. Za tuto trestnou činnost byla R. Langová odsouzena k trestu odnětí svobody na tři a půl
roku nepodmíněně a po odpykání trestu k vyhoště
ní z ČSSR. Spolu s ní byli odsouzeni , i E. Melzer k
odnětí svobody na jeden rok nepodmíněně, V. Melzerová k odnětí Svobody rovněž na jeden rok ne
podmíněně, M. Svobodová k trestu odnětí svobody v
trvání jednoho roku a B. Bílková k trestu odnětí
svobody v trvání osm měsíců, obě podmíněně na
zkušební dobu 3 roků.
Rudé právo, 20. června 1964
O PRAŽSKÉ DOPRAVĚ
Zahraniční automobilisté nechápou, proč ze středu
města nezmizely tramvaje, proč takové třídy jako
Národní, Příkopy, Vodičkova, Jindřišská, Hybernská,
apod. nemají jednosměrnou dopravu, proč místo tro
lejbusů nejezdí ve frekventovaných úsecích autobu
sy, proč v době největší frekvence zatarasují dopravu
dodávkové vozy a proč křižovatkami, např. Na můstku
a u Národního divadla, neprojíždějí vozidla větší rych
lostí. V několika případech vzbudila úsměv další ku
riozita - záchodky uprostřed Václavského náměstí, k
nimž zástupy lidí musí přecházet jízdní dráhu. Diví
se, proč v těchto místech nebyl zbudován podchod.
Poukazují na množství přechodů pro pěší např. prá
vě na. Václavském náměstí a na fakt, že lidé stejně
přecházejí kdekoliv. Postrádají v Praze turistickou
policii a organizaci opravářské služby...
Lidová demokracie, 18. června 1964
(Z rozhovoru se 16 zahraničními automobilisty)

na své soukmenovce v
samostatném
srbském
království.
Závist
tu
ovšem poněkud mírnila
neobyčejně špatná, pri
mitivní a úplatná správa
v tomto státě, který se
ještě nezotavil z vleklého
vražedného boje mezi
Obrenoviči a Karaďorděviči.
Otázka jihoslovanská
ovšem nebyla pro moc
nářství rakouské smrtel
ně nebezpečná, dokud
byli jenom pravoslavní
Srbové nespokojeni, za
tím co katoličtí Chorvati
viděli svoje zabezpečení
jedině v mocnářství samém.
Ale právě v tom nasta
la změna. Aby totiž zne
možnila Chorvatům spo
jit země svého jazyka Chorvatsko,
Slavonii,
Dalmácii s Přímořím,
Bosnu a Hercegovinu v jediné velké spojené
království,
překážela
uherská vláda jednak vů
bec chorvatským poža
davkům, jednak proti

někteří občané na minulost, zatíženou hrůzami gestapa a koncentračních
táborů, již tři roky po skončení druhé světové války. Nelidskost se opako
vala v mnohonásobné míře s tím rozdílem, že dosáhla až vědecké dokona
losti a že za ní nebyl lehce rozpoznatelný vnější nepřítel. Vše to se dělo ve
jménu ideologie, která "je s to dát správnou odpověď na všechny otázky
makro- i mikrosvěta člověka, na budoucnost lidstva, jednotlivých zemí i
národů.”
Roku 1953 zemřel J. přišlo nové jaro a s ním demokracií a komunis
mem bude nyní složitější
V. Stalin a s ním i éra nové kritické hlasy.
a bude si vyžadovat jem
monolitu a nedotknutel
Nedávná minulost se
nosti oné "vyšší ideolo
nějších a promyšlených
tedy opakuje. Roucho
method, bude náročnější
gie”. Mezi jeho dědici
božstva bylo přece jen
a — nebezpečnější.
došlo k zápasu, jehož
poodhaleno a ošklivost
výsledkem bylo obnaže
přichází poznenáhlu na
Vysvětlit to, co se nyní
ní ideologického božstva.
denní světlo, které téměř děje v Československu a
Mezníkem byl Chruščojako reflektor zazářilo upozornit na nové pro
vův tajný projev o Sta
blémy, které nový vývoj
před rokem.
linovi na XX. sjezdu
vyvolal, je posláním no
Nejnovější vývoj v
KSSS v únoru 1956. Po
vé knihy, jež právě vy
tomto projevu se začal Československu vyvolává šla v New Yorku nákla
komunistický ideologický ve svobodném světě vel dem Universum Press
ký zájem a komentuje se
monolit drolit.
Co.: Vojtěch N. Duben,
Chruščovův
projev různým způsobem. Aby Ledy se hnuly. — Česko
obnažil
komunistické chom mohli odpovědět slovenský kulturní a pobožstvo i mnohým lidem na různé otázky, které litický kvas 1963.
v Československu, ale po jsou kladeny v této sou
Knížka má na 120 stran
slibném jaře 1956, kdy se vislosti, musíme přede
ozvaly první kritické hla vším přesně vědět, co se a její režijní cena je
sy básníků,: spisovatelů a v Československu právě $ 2.20, nebo £ 1 i s poš
studentů, temno pokra děje.. Nejnovější události tovným. Možno ji objed
čovalo. Nová třída trva v ČSSR staví Čechy a nat v administraci Hla
la na tom, že božstvo má Slováky ve svobodném su domova nebo přímo
vlečku i plášť. Několik světě před řadu nových u nakladatele. Úhradu
let se jí to dařilo, avšak problémů. Souboj mezi připojte k objednávce.

13.7.1964
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Fritz Tobiás The Reichstag Fire - Legend and Truth.

Secker & Warburg, Londýn 1964

Požár rudý a hnědý
27. února 1933 zapálil holandský emigrant van der Lubbe sněmovní síň
berlínského sněmu. Při činu byl dopaden a hned se přiznal. Přiznal se, že
bez cizí pomoci a naprosto sám vnikl oknem do budovy a že tam založil
požár jako signál k revoluci proti hrozící nacistické diktatuře. Tímto přizná
ním byl jeho osud zpečetěn víc než jednou. Nikdo nepochyboval, že Lubbe
byl dopaden při žhářství. Ale nikdo také nepochyboval, že Lubbe nemohl
bez pomocníků založit tak veliký požár. Z individuelního paličství se začaly
spřádat řetězy pověstí, obvinění a politických procesů. Van der Lubbe na
konec přestal vyšetřujícím soudcům vymlouvat, že marně hledají pomocní
ky a instigátory. Bylo to marné, protože dvě radikální politické strany, které
zápasily o moc ve státě, svalovaly vinu jedna na druhou.
Nacisté přijali požár Reichstagu jako dar s nebes. Tady byla příležitost,
ukázat voličstvu, že uprostřed Německa se chystá protistátní puč, a že
nepřátelští agenti se nezastaví před ničím. Komunisté se zase rozhodli, že
ukáží celému světu zrůdnost fašistické diktatury. Oběma stranám zkrátka
nešlo ani o Lubbeho ani o Reichstag.

Německý autor Fritz
Tobias si teprve po le
tech řekl, že se pokusí
vyšťourat, jak to vlastně
se zapálením říšského
sněmu bylo.
Politické vášně třicá
tých let vychladly, ma
teriál ležel v archivech.
Ne všechen, ovšem.
Ani autor si není jist,
zda-li je jeho závěr zcela
správný a úplný. Je si
však jist tím, že je prav
děpodobné, že van der
Lubbe mohl zapálit a za
pálil říšský sněm sám o
své újmě.
Tobiašův materiál je
imponující. Na základě
policejních protokolů a
posudků požárních ex
pertů bylo prokázáno
ještě před vyšetřovacím
řízením, že Lubbe mohl
požár způsobit sám.
Van der Lubbe popsal
do detailů, jak požár za
ložil. Vedl policii a hasi
če od jednoho ohniska

požáru k druhému, pod
stoupil časovou zkoušku,
jíž dokázal, že se mohl
pohybovat s překvapují
cí rychlostí uvnitř tmavé
budovy.
Lékařské
vyšetření
ukázalo, že van der Lub
be měl neobyčejně vyvi
nutý orientační smysl,
patrně jako důsledek to
ho, že měl zesláblý zrak.
Psychiatrova
zpráva
vyvrátila všeobecný do
jem, že Lubbe byl napůl
idiot. Ze svědectví jeho
přátel a lidí, kteří ho
znali v Holandsku, bylo
naopak zřejmé, že Lubbe
byl člověk inteligentní a
politicky uvědomělý.
Van der Lubbe také
nebyl, jak se dodnes vše
obecně traduje - komu
nista. Patřil k opoziční
skupince
holandských
Mezinárodních komunis
tů, kteří byli zhruba po
dobni španělským anar
chistům.

ZE ŽIVOTA HMYZU
Brouk, brouček, palice. - Tak překládá Krupičkův
česko-anglický slovník (vydal Kvasnička a Hampl
blahé paměti v dobách hluboce předválečných) to
to okřídlené slovo, které v několika posledních týd
nech podniklo soustředěný útok na naše smysly. Pa
lice by bylo záhodno pořádně ostříhat; civilní ne
bo ještě lépe erární chlupodravec by si přišel na
své a mohl by udělat důkladný kousek práce.
Leč tam pojem palice končí a brouček začíná.
Každá doba má svoje broučky. Za mých mladých
let to byli broučkové a berušky pana Karafiáta; na
zadečku měli lucerničku a svítili a svítili... V tom
svícení byl smysl a účel jejich života, a pan Kara
fiát to náramně pěkně vypravoval.
Pak přišel pan Čapek se svými broučky. Dosud
před sebou živě vidím jeviště Národního divadla a
na něm, pěkně po levé straně, velkou larvu, z níž
se právě líhne jakýsi brouček či nějaká podobná
havěť. “Rodím se, rodím ...”, volá nadšeně do svě
ta, zatímco slunéčko se právě vyhouplo nad obzor;
přitom však chudinka je odsouzen k životu tak krátkému, že mi ho tenkrát až bylo líto. Ale i v tom
krátkém a prchavém životě byl smysl a účel.
Broučkové naší doby také volají hlasitě do světa.
Jejich ozvěna je však hlučnější než broučkové sa
mi; přesně změřena vyrovná se tato ozvěna hluku
startujícího tryskového letadla. Broučkové naší do
by proletěli Austrálií jako smršť a na ulicích po
nich zůstala spoušť, těla a ztracené střevíce a děti.
Sama královna pravděpodobně zbledla závistí, když
četla o statisících poddaných, kteří lemovali ulice;
a fotbalové a kriketové hvězdy bezpochyby skřípaly
zuby, když jim dav předložil nové měřítko popu
larity,, Leč nelze všechno svádět na hlavy nezleti
lých. Je zde ona devadesátiletá babička, která při

-5-

DOMOVA

SKIZZA
Oldřich

Vyhlídal

ním pobočníkem při pod
vodu s Hnědou knihou
byl Otto Katz alias And
ré Simone, který za ne
celých dvacet let poté
skončil svoji kariéru jako
náměstek ministra zahra
ničních věcí Českosloven
ské republiky na pankrác
ké šibenici.
V době procesu neby
li ještě nacisté pevně v
sedle. Tím se stalo, že
musili před soud nahnat
svědky, kteří neobstáli
ani před zkoumavými
Tím byl také vysvětlen zraky zahraničních novi
fakt, že požár říšského nářů ani před tribuná
sněmu byl vlastně už tře lem samotným.
Autor nenechává ni
tím Lubbeovým pokusem
o vyvolání revoluce. Bylo koho na pochybách, že
prokázáno, že se Lubbe jedinou výraznou posta
snažil založit požár ve vou byl obžalovaný Didvou berlínských veřej mitrov. Jeho kousavé
ných budovách několik poznámky, jimiž gloso
dní před požárem Reichs- val Goeringovo pompéz
ní volební vystoupení
tagu.
před
soudem, nakonec
Pro hledání objektivní
pravdy bylo neštěstím, rozzuřily pruského mini
že se případu zmocnili - sterského předsedu nato
na příslovečný pokyn lik, že se úplně zapomněl
"shora” - dva odborníci a že odkryl karty před
na výrobu lží a překru celým světem.
Ale to nebylo záslu
cování pravdy. Na naci
stické straně zaujal bojo hou pařížské party sou
vou pozici vyšetřující druhů, kteří z úkrytu vy
soudce Vogt, který měl mýšleli takové senzace
příčinu se nacistů bát. jako "přiznání vedoucí
Protivnou baštu zdvihl v ho S. A. Manna Karla
bezpečí v Paříži komuni Ernsta”, že on a jeho ka
stický
agitátor Willy marádi zapálili sněm, do
Muenzenberg s kohortou něhož měli přístup "taj
"liberálních” odborníků nou chodbou”.
na právo a spravedlnost.
Tobias tu zabíjí další
Nás může zajímat, že legendu. Tato "tajná”
Muenzenbergovým hlav chodba nebyla nijak taj-

ná. Vedla z budovy sněmu pod ulicí do sousední
budovy, kde byla umístěna kotelna sněmovny,
Ostatně, zase podle
mínění požárních expertů, nebylo vůbec třeba
nějaké zvláštní "vysoce

letěla za broučky 300 mil; jsou tu starostové austral
ských metropolí, kteří se předháněli s britským mi
nisterským předsedou v holdu broučkům; dokonce
i Hlas domova jim věnuje článek.
Čím to, prosím vás, je?
Jenom málo vyvolených uniklo minulý měsíc
davové sugesci tisku, rozhlasu a televize: všude
broučkové, broučkové a zase broučkové.
Co mají, co ani vy ani já nemáme (kromě útulné
ho šekového konta)? Snažme se být objektivní: jsou
mladí a někomu se mohou líbit; zdají se být aspoň
průměrně inteligentní; kumštýři? - inu záleží na tom,
co kdo nazývá kumštem, ale mnoho lidí by jim při
znalo, že něco do sebe mají; hloupí také nejsou, i
když do Einsteina mají daleko (nejméně tak jako
vy a já).
Ta popularita nešpočívá tedy v tom, co broučko
vé dělají, zpívají či hrají, nýbrž v tom, co dělají
ti, kteří se přišli na svoje modly podívat. Neboť
broučkové poskytnou statisícům příležitost, aby si
ulevili, ulehčili, zařvali či omdleli - každý podle
svého. Je to prosté a dělá se to všelijak. Billy Gra
ham dělá pro lid v podstatě totéž, i když na jiné
úrovni; před lety jsme v Osvobozeném čí na Spartě
ukájeli potřeby svých žláz či intelektu obdobným
způsobem, i když pravidelněji a častěji (a proto ne
tak intenzívně). Podobnou příležitost poskytl milió
nům našich vzdálených sousedů pohřeb pana Nehru.
Porozumějte: nestrkám broučky do jednoho pytle
s Billym, V & W nebo dokonce s nebožtíkem Nehrú;
říkám jen, že každá z těchto příležitostí poskytne
davu možnost jakési duševní lázně.
Není to nic nového. Už v útlém mládí vštěpovali
nám naši pedagogové moudrost této nezbytné du
ševní lázně spolu s dějinnými ukázkami. “Vřel cir
kus jako váza přeplněná . ..”, učili jsme se v sekun
dě, pamatujete se? - “Panem et circensesl”, volali
jsme spolu s římským davem krátce nato.

O několik let později přišel Hitler se svojí lázní.
Jenže Hitler nebyl v podstatě psycholog, nýbrž řez
ník, a duševní lázeň davu pro něj nebyla cílem, nýbrž
prostředkem, který využil pro svůj účel; oblékl řvou
cí dav do hnědých košil a poslal jej, spolu s milióny
jiných, kteří odmítli řvát, na jatky. Broučkové a
berušky byli zglajchšaltováni a zneužiti. Po duševní
lázní, po řevu a skandování skončili u Stalingradu
či v Normandii. Neboť v hnědé diktatuře nebylo
místa pro broučky jako takové.
Posléze jsme se seznámili - via KSČ - s diktaturou
rudou. Poznali jsme, že stejně jako v hnědé či jinobarevné diktatuře je duševní lázeň i tam přísně pod
kontrolou. Broučkové a berušky? Svítit? Křičet?
Zpívat a žít? Bez povelu, jen tak pro nic a za nic? Zakázáno! - “Podchytit. Vést. Přeškolit!” A co nelze
podchytit - do dolů nebo na brigádu! Tak by to chtěli
mít vedoucí komunisté, kdyby dokázali, aby šlo vše
po jejich.
A tak broučkové za oponou dnes nejsou, aspoň ne
oficielně. Ale pošlete tam naše broučky, dovolte
jim tam zabzučet tu nesnesitelnou a z duše mi protiv
nou melodii někde v Praze či v Moskvě. Během
čtyř neděl udělají proti komunismu víc, než mohou
dokázat tisíce exulantů za desítku let. Jen jim
dovolte a uvidíte!
Neboť hmyz je nezbytný a bez hmyzu není ži
vota. Broučkové jsou, pravda, symbolem lidské men
tality, symbolem prchavosti lidského života. Ale bez
broučků ani ten prchavý. život není životem.
Nejsem fanouškem ani přítelem broučků. Jdou mi
na nervy a jsou mi protivní. Kdybych měl vyslovit
své nejvnitřnější city, nešlo by to otisknout. Utěšuje
mne jenom to, že vím, že nepotrvají dlouho. Trochu
se strachuji toho, že příští generace broučků bude
možná ještě protivnější než generace přítomná. Přesto
však volám: běda tam, kde není broučků, běda tam,
kde není jejich duševní lázně pro statisíce!
-et

Jsem topol u cesty a listím zní má hlava,
brodím se ve stříbru ledových
ranních trav.
V mlhavém oparu rudne den,
ze tmy vstává
a čeká na můj krok, na pohled,
na pozdrav.
Dobrý den, obzore, krvavý noži noci,
hvězdnatá jádra z ní padají na zemi
a svítí na travách a kanou po ovoci,
stoupají po stvolech ve váze s růžemi.

Mé sny jsou ranní déšť, jenž
vsákne před východem
slunce i člověka na pole kolem cest.
Nezbývá než mi růst, jsem
tajnosnubný rodem,
láká mne hlubina, nad níž je
nebe z hvězd.
Láká mne lidská tvář a pohled zahleděný
na obzor krvavý, na nůž, jenž půlí noc.
Známe se podle míst a pod
různými jmény
a někdy si i čest bereme na pomoc.
Známe se podle slov a někdy podle ticha,
když slunce vychází a člověk oněmí,
jak zlatá s nachovou a světlo
s tmou se míchá
a jak se míchají ústa žen s růžemi.
Známe se podle rtů prohnutých
do úsměvu
a někdy podle úst sevřených v nenávist.
Kéž byste poznali v tomto malém zpěvu
podobu člověka, jak podle kmene list!

zápalné” látky k založení
požáru v předekorované,
zaprášené a
zatuchlé
sněmovní síni. Nad ní se
totiž klenula skleněná kopule. Jakmile jednou žárem popraskalo její sklo,
(Pokračování na str. 6)
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Proč se Brynych nestal
vojenským básníkem?
Josef Škvorecký
(Dokončení)
Desátník Brynych přestal mezitím hrůzou vnímat nakonec nepodporoval nikdo, rozpomněli se debatu
své okolí, a tak neměl nic z debaty, která se vlekla jící na toho, jehož veršovaný výtvor všechno zavi
donekonečna a v níž se rotný Balík bil za pravdivou, nil; a tehdy zjistili, že tento muž, desátník Josef Brymužnou, hořící poezii, jež by v našem vojáku pro ných, nenalézá se již mezi nimi.
bouzela všechny druhy vojenských ctností. Bil se
Nalézal se ve vlaku, jedoucím do jeho posádky,
tím ohnivěji, čím chaběji se ozývaly hlasy, které, kde je milenkou velitele četařka Babinčáková, a za
byť i jen v nepatrných náznacích a s mnoha kondi býval se v duchu komponováním závazku, že po skon
cionály, vyslovovaly buď i jen sebenejnepatrnější čení základní vojenské služby nastoupí v Kladen
maličko od jeho názoru odchylný názor na poezii. ských kamenouhelných dolech jako dobrovolný bri
(Plamen)
Konec.
Bil se tak neohroženě za tuto svoji visi poezie, již gádník.
s ním plně a neohroženě sdílelo i velitelství divize
a jejíž všechny vlastnosti dovedl plynule a strhu ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
jícím způsobem vyjmenovat, ale kterou konkrétními
příklady z jakékoliv tvorby taktně neilustroval, bil
se hlavně s četařem Pankůrkem, jehož názory, sice — Rafael Kubelík diri jubilejní sjezd Čs. obce
velmi zaobaleně vyslovované, zdály se svědčit - jak goval bavorský rozhlaso legionářské. Vrátíme se k
o tom uvažoval politický pracovník jedné tankové vý orchestr na pořadu vy němu v příštím čísle.
jednotky - o podivném poměru tohoto soudruha ne sílaném britskou televisí. — Na valné hromadě
jen k naší nové vojenské poezii, ale k poezii a umě
Spolku čs. žen v Londýně
ní vůbec, a vůbec k lidově demokratické armádě, a — Ústředí svob. čs. odbo byla zvolena předsedkyní
vůbec k lidově demokratickému zřízení. Zkrátka, rů v New Yorku vydalo opět A. Lokayová a jed
soudruh politruk měl podezření - a četař Pankůrek, obsáhlou zdravici k 80. natelkou Z. Kolářová.
který zbyl nakonec jediný ze všech původně četných narozeninám dr. P. ZenDr. Alice Masaryková
odpůrců Bivoje Balíka, to podezření svými výroky kla, v níž vzpomíná hlav —
dostala k 85. narozeninám
stále posiloval, že tento soudruh není upřímným a ně jeho velké sociální prá též
gratulace od presiden
dobrým soudruhem a zda by snad nebylo dobře ce v Československu. Ve
zpravit o tomto pozorování soudruha politického pra zdravici dále uvádí: “Pro ta Johnsona, bývalých
Eisenhovera a
covníka jeho útvaru a vyzvat jej, aby si soudruha čs. exil a pro celý poro presidentů
Trumana, US delegáta u
Pankůrka pozorněji všímal, a to nejen u výcviku, bený národ je dr. Zenkl SN
Stevensona aj.
ale také jak se chová po službě, na vycházkách, s zosobněním tvrdé, hou
kým se stýká a podobně. Poctivý politruk ovšem ne ževnaté práce za svobodu, — Při autonehodě v Mni
zahynula Eva Notušil, že jeho kolega od útvaru četaře Pankůrka se za humanitní svobody vů chově
stitzová
z české šlechtic
bec,
tak
jak
je
hlásal
a
v tuto dobu právě nalézá při provozování tance zva
ké
rodiny.
uplatňoval
náš
první
pre

ného “šoulačka” v tanečním sále hostince “ Na vla— V Chicagu se konal
chovce” s pochybnou dívkou, známou pod jménem sident Masaryk.”
slovanské pospoli
“Róza z Vlachovky”, a vůbec ovšem netušil, co v té — V Port of Spain na "Den
za účasti Poláků,
chvíli ovšem netušil ani Pankůrkův politruk sáni, Trinidadu zemřel náhle na tosti"
Ukrajinců a Če
že totiž tento důstojník stráví příštích čtrnáct dní srdeční mrtvici ředitel Bělorusů,
choslováků.
Baťovvch
závodů
Václav
v jistém oddělení vojenské nemocnice v Praze na
— Bývalý zemský tajem
Kálal.
Hradčanech podroben penicilínové kůře.
Ústřední školy dělnic
Když konečně po hodině boje debata skončila — V New Yorku se ko ník
v Brně Alois Lysý se
naprostým vítězstvím Bivoje Balíka a jeho názorů, nalo zasedání Výboru pro ké
dožil v New Yorku šede
plně podporovaných velitelstvím divize, a naprostou svobodné Československo, sátky.
porážkou četaře Pankůrka a jeho názorů, jež se uká na němž měl hlavní refe
— 19. června zemřel v
zaly být tak subjektivistické, že je z přítomných rát dr. J. Lettrich. V dis New
Yorku národní pra
kusi hovořili dr. J. Čer
ný, A. Heidrich, dr. F. covník Pavol Valuch.
DODÁME KAMKOLI
Hodža, T. Lipčík, V. Ma — Masarykův dům v To
jer, dr. A. Procházka a rontě spolu s Kanadským
Sokolem uspořádaly 5.
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
L. Slíva.
července v Masaryktownu
—
Tomáš
Baťa
ml.
jed

Cena za 26 ozs láhev
u Toronta XVII. Česko
nal
v
Lagosu
s
nigerijslovenský den a sokolský
běžná
NAŠE
skou vládou o výstavbě slet.
“CROWN CHARTER”
75% skotská whisky
48/6
29/6 nové továrny na obuv a o — Jiří Voskovec hraje v
rozšíření sítě prodejen.
Shakespearově Hamletu v
70% importovaná
—
Rudolf Firkušný sklízí divadle Lunt-Fontanne v
“CORTEL”
francouzská brandy
27/3
19/6 velké úspěchy na koncert New Yorku, kde má hlav
ním turné po Jižní Ame ní roli Richard Burton.
70% importovaná
rice.
— Jednatelem České kato
“CORTEL-GOLD MEDAL”
— Ve dnech 4. a 5. čer lické misie v San Francisfrancouzská brandy
28/9
21/vence se konal v Londýně cu je Jiří Lopaur. Č/AL
70% importovaná
“COMBEAU”

francouzský cognac

47/-

29/-

“COMBEAU”

70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
“OLD

31/-

STURT”

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

Jméno : .......................................................................
Adresa : ............. .................................. .....................

Přispějte k tomu, aby se
vaše sny splnily
ULOŽTE

O

KAŽDÉ

bevraždu. Torgler se
vzepřel - a to je důvod,
proč je o něm tak málo
zmínek v komunisticky
zahrocených análech lip
ského soudu.
Jen málo lidí tehdy
vidělo obě strašné strán
ky souboje před lipským
soudem: jak Vergeltung
nastupujícího
fašismu,
tak - jak to tehdy defi
novaly Neue Zeurcher
Zeitung - morální bank
rot mezinárodního komu
Pravá krize v Torgle- nismu.
rově obhajobě přišla v
Nejtragičtější episodou
okamžiku, kdy na něm však zůstane zoufalý vý
žádali exiloví komuni buch van der Lubbeho v
sté, aby denuncoval své druhé polovině procesu,
ho obhájce jako nacistu. ve kterém si obžalovaný
Strana na něm žádala, žádal rychlou smrt, pro
aby spáchal justiční se tože viděl jak beznaděj-

NÉCO

VÝPLATĚ

Založte si vkladní knížku u

NATIONAL
SAVINGS

BANK

BANK

LIMITED
plně integrovaná odbočka
THE NATIONAL BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED

PLÁNOVANÉ UMĚNÍ
(Pokračování se str. 3)
umělci splnili. Leč pan
Hes alespoň přiznává, že
dům nelze stvět od stře
chy, že neze pojmenovat
“školu”
socialistického
umění a pak teprve pro
ni hledat náplň.
Stěžuje si dále, že “sku
tečnost, že naše kulturní
a umělecká fronta uděla
la dosud velmi málo pro
aktivní koncepci sociali
stického umění, má za
následek, že jí chybí do
statečný nadhled, který
by jednotlivé a zejména
záporné jevy současného

Požár rudý a hnědý
(Pokračování se str. 5)
vznikl takový tah vzdu
chu, že v několika minu
tách musil ssáti plameny
až nad střechu.
Jediný německý obža
lovaný v procesu, posla
nec komunistické strany
Torgler, to neměl lehké.
Měl neotřesitelné alibi a
jeho obhájce - nacista,
mimochodem - měl leh
kou práci rozbít křivá
svědectví
nacistických
úderníčků na padrť.

SI

nost Svého postavení, tak
přetvářku a nesmyslnost
mocenské hry v soudní
síni:
"Co to vlastně bylo,
ten požár sněmu? Vždyť
to bylo odbyto za deset
minut, nejvýš za čtvrt
hodiny. A udělal jsem to
já sám.”
A s tím prohlášením
šel van der Lubbe na po
pravu.
jun

vývoje dovedla zhodno
tit ve správných propor
cích a podle skutečného
významu .. .”
ÚV KSČ tedy zřejmě
nejdříve rozhodne, co je
v umění správné a sku
tečné, naplánuje to pěkně
dopředu a pak, umělci,
tvořte! “Za této situace
je charakteristické, že pře
važujícím rysem na kul
turní a umělecké frontě
je zatím stále jen boj pro
ti něčemu a nikoliv za
něco.”
To je skutečně charak
teristické, i když docela
pochopitelné. Neboť pro
ti něčemu bojovat je mož
no na povel, kdežto za ně
co bojovat, k tomu je tře
ba vnitřního přesvědčení,
svoboda myšlení a výra
zu.
Zglajchšaltovat umění
je věc těžká, protože ta
kové “umění” přestane
být uměním a hned se to
na něm pozná. Z pera
soudruha Hese, z pera člo
věka povolaného, s radostí
čteme toto přiznáni, že se
to komunistům v Česko
slovensku velmi nedaří.
FEC/A
PŘEDPLATNÉ?

Veškeré opravy, údržbu a synchronizaci aut
odborně provádí

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

13.7. 1964
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Dopisy redakci:

ČS. ADVOKÁT

JUDr. Milan Kantor

NÁZOR NA AMERIKU

Četl jsem před časem ve vašem časopise varování
těm, kteří mají úmysl jeti sem do USA. Stále sem
krajané emigrují, ale je očividné, že už hlavní ho
rečka značně opadla. Ti, co sem přijeli před tako
vými 6 až 10 lety, zde našli většinou práci a uplat
nění. Ano, to bylo tenkrát. Dnes však je situace ji
ná. Za poslední 4 roky se poměry tak zhoršily, že
může mluvit o štěstí každý přistěhovalec, který vů
bec nějakou práci našel. Většina krajanů vystoupí z
lodi a pak je dlouhé týdny, někdy i měsíce bez za
městnání - a úspory rychle a jistě vysýchají. Přátelé
je po příjezdu ochotně povozí autem po krásném San
Franciscu, ale jakmile se narazí na pracovní otázku,
přátelství je brzy u konce. Je jisté, že zdejší kra
jané horečně adoptovali ryze americký názor, že je
nejlepší neudělat pro nikoho nic. Mnozí konečně ani
nic udělat nemohou, neb jsou rádi, že sami jakž takž
existují a krčí se ustrašeně v koutku. “Jeď do Chi
caga, Los Angeles či New Yorku”, říkají. Je to však
všude stejné ... Kdysi byl příliv a nyní je zase odliv.
Jak sem krajané houfně jezdili, tak se jich zase hod
ně vrací zpět do Austrálie. Další budou s určitostí
následovat. Hlavní důvody? Ztratili práci a nemohou
najít jinou. Před 10 lety, když sem přijeli, jim bylo
30 let. Dnes mají na krku čtyřicítku a jsou pro Ame
riku moc staří. Mnozí by se do Austrálie chtěli vrá
tit, ale nemají peníze na cestu, nebo jsou utaženi
různými splátkami a tak to zde musí táhnout dále. Jsem zaměstnán u britské paroplavební společnosti
jako agent a mohu říci, že není lodi, aby na ní nebylo
několik Čechů. - Chtěl bych dát výstrahu všem kra
janům v Austrálii, aby si odjezd do USA stokrát
rozmysleli a vyhnuli se tak zbytečnému strádání.
Amerika jim není schopna zaručit stálou práci, dob
rou existenci či vyrovnaný život. Bývávalo, ale už
není.
M. N., San Francisco

X. na mne v New Yorku čekal a celý víkend se mi
snažil ukázat co nejvíc z toho úžasného města. Po
týdnu pobytu na východě jsem odjel do Chicaga, kde
mi zařídil zaměstnání v jiném závodě jeho firmy.
Teď už druhý týden pracuji a jsem velmi spokojen.
Taky ženě se tu líbí, a až se trochu okoukáme, půjde
taky někam do kanceláře. Budeme-li něco z Austrá
lie postrádat, tak snad jen ty kokabury které nám
denně křičely u oken.
J. H.. Berwyn
LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANENSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 26. července 1964

Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

RESTAURACE
a Coffee Lounge
115 Elizabeth St., Melbourne
(blízko Collins St.)
Telefon 67-3444

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY.
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW.
Volejte večer FJ 7372

Kompletní staré
ročníky
Hlasu domova
zašleme kamkoliv
za £ 1 (2.40

oznamuje, že advokátní kancelář

Zápas starých soupeřů měl tentokrát senzační
průběh. Hakoah měla od počátku do konce převahu,
ale nemohla se prosadit ani proti početně slabší Pra
ze. Badaracco se na počátku zápasu zranil a pak jen
statoval na křídle. Přesto však skóroval první bran
ku Prahy, když se od něho po kopu z rohu míč od
razil do sítě. Hakoah měla několik nebezpečných akcí,
ze kterých se Praha dostala jen zásluhou Lordovou
a se štěstím, ale byla to opět Praha, která zvýšila
náskok brankou z penalty. Po přestávce se Praha
stáhla na obranu a omezovala se na jednotlivé úto
ky dvou hráčů, ze kterých vytěžila další branku. Pak
se teprve dostala ke slovu Hakoah, ale ani když byl
Bond vyloučen, nedokázali domácí vyrovnat, V muž
stvu Prahy zahrála velmi dobře celá obrana v čele
s Falzonem a s Handorfem, který se “vytáhl” na
svůj starý klub. Branky: Badaracco, Scheinflug (pe
nalta), Blitz.

J. M. Smith & Emmerton
Solicitors

ve které je společníkem,
se 20. července 1964 přestěhuje
do nové kanceláře na
170 Queen Su, Melbourne
(1 dům od Bourke Street)
Telefon nadále: 60-1621

Z Austrálie
ČS. ŠKOLA V MELBOURNE

zahájí kurs češtiny na dálku, kterého se mohou zú
častnit žáci z kterýchkoli částí Austrálie. Bližší in
formace podá zájemcům Čs. škola v Melbourne, 11
Glenbervie Rd., Toorak, Vic.
RAFAEL KUBELÍK

bude řídit 11 koncertů v Austrálii. Ve dnech 25., 27.,
29. a 30. července a 1. srpna tr. diriguje Victoriánský symfonický orchestr v Melbourne a ve dnech 5.,
6., 8., 10., 11. a 13. srpna Sydneyský symfonický or
chestr v Sydney.
ČS. KLUB V QUEENSLANDU

konal 21. června mimořádnou valnou hromadu, na
níž byla schválena 4/5 většinou přítomných členů
změna stanov. Rovněž byly schváleny stanovy staveb
ního družstva, které se má starat o vybudování klu
bovního rekreačního střediska. Členy družstva se sta
li za výbor Čs. klubu S. Šíma, F. Vávra a J. Huml a z
řad členů M. Jánský, A. Rada, M. Hájek a O. Roth.
Čs. klub dává do vínku družstva £ 50, M. Jánský
první splátku £ 50 a každý člen výboru se zavázal k
uplacení daru £ 10.
— K 21. červnu měl klub 154 členů (85 mužů a 69
žen).
— V sobotu 6. června byle zahájeno vyučování češti
ně a českému zpěvu v místnostech National Council
of Women v Ann St., Brisbane - City. Zúčastnilo
se 16 dětí a je oprávněná naděje, že se počet žáků a
žákyň zvýší na 25 až 30. Několik členů klubu se
nabídlo, že bude svážet dětí do školy svým autem.
Do školy přijely děti až ze vzdálenosti 24 mil.
— Členové klubu se zúčastní průvodu v rámci
WARANA Festivalu.
— Čs. klub uspořádá taneční zábavu Aniček.
V.
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ V SYDNEY

pořádá v sobotu 25. července populární
ANENSKOU

POUŤ

PRAHA - CANTERBURY 5:0 (1:0)

Praha se ujala vedení hned ve 4. minutě brankou
Tristama, ale hosté pak přežili čtvrthodinové bom
bardování a zdálo se, že bude zápas vyrovnaný. Po
přestávce však obrana Canterbury odpadla a dovo
lila Praze procházet, jak chtěla. Branky: Tristam 3,
Sleight 2. Poslední branka padla po sólové akci:
Sleight střelil z dálky, míč se odrazil od hořejšího
břevna do výšky a spadl těsně před branku na nohy
dobíhajícímu Sleightovi. - Praha je po 15 zápasech
na 3. místě, ale tabulka je velmi vyrovnaná a mezi
prvním South Coast a devátým Pan Hellenic je roz
díl pouhé 4 body: S. Coast 19, Apia 19, Praha 18,
Yugal 18, Cumberland 17, Hakoah 16, Croatia 16, P.
Hellenic 15, Bankstown 11, Corinthians 7, Canterbu
ry 3. (S. Coast, Yugal, Hakoah a Corinthians mají
o zápas méně.)
KOPANÁ

v MELBOURNE

SLAVIA - MELBOURNE 3 : 0 (2 : 0)

Příznivci Slavie očekávali utkání s maďarským
mužstvem s obavami, protože věděli, že jejich muž
stvo nastoupí bez středního záložníka Cooka a střed
ního útočníka Meechana. Výsledek byl proto pří
jemným překvapením. S výjimkou prvních minut
měla Slavie hru plně ve své moci, i když její akce
v poli nebyly tak plynulé, jako jindy. První dvě
branky vstřelil náhradník Savage. Několik minut
před koncem zápasu dovršil vítězství pěknou bran
kou McCorquondale. Nejlepšími hráči byli Mé Donagh, který plně nahradil Cooka, Auchie a Shepherd. Nejslabší, jak už se stává zvykem, byl útoč
ník Harper, který v posledních zápasech nekopl po
řádně do míče.
STOP PRESS: Důležitý zápas s Polonií, který se
hrál v neděli 12. 7., skončil nerozhodně
S. K. Slavia pořádá v sobotu dne 15. srpna 1964
v Empire Hall MAŠKARNÍ MERENDU.

v Buffalo Hall, 61 Regent St., Sydney - City.
Provádíme veškeré práce optické
Malý oznamovatel

HUDEBNÍ UDÁLOST

FESTIVALU
V SALZBURKU

ČESKÁ ŠVADLENA

DON GIOVANNI

provádí opravy a přešívání prádla a šatů dámské i pánské
Telef. (Melb.) 337-7097
(po 7. h. več.) - Vyhnalová
POJIŠTĚN Í
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation.
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XI. 2421

128 Oxford St., Taylor Square, Sydney

CITY:
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1

Telefon 63-3256

Mozartova opera

Řídí
Wilhelm Furtwaengler
Účinkují:
SIEPI - DELLA CASA
Edelmann - Gruemmer
Až do 23. 7. 1964
uvádí kino
AUSTRALIA

vedle Austr. Arcade
Melbourne
Telefon 63-2837
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS

K.

Ebner

22 Hunter St. — Sydney
Espresso Restaurant

přesně, rychle a za levné ceny

roku 1964
Barevný film z

zaříz. pokoje 2 samost.
pánům po £ 3 týdně vč.
snídaně. 15 Sutherland
St., Glenroy, Vic.

Kontinentální i australská jídla

CAROUSEL

SYDNEY

PRAHA - HAKOAH 3:1 (2:0)

Od pondělí do pátku podáváme obědy i večeře,
v sobotu pouze obědy. V neděli je zavřeno.
Srdečně zve Jaroslav Černý

V

(L. L. B. Melbourne)

PRONAJMU dva jednotl.

Prvotřídní česká kuchyně
v Melbourne - City!

SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

tel. BL 3970
19 York St.

(vchod z Wynyardu)

:

HAMPTON

Telefon 98-5756
Hampton, S.

7

573 Hampton St.

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

HLAS

-8-

13.7.1964

DOMOVA
PŘ Á TELÉ HLEDAJÍ:

Josefa Míče (dř. Hobart),
(Melb.?), Sváťu Švandrlíka a
(N. Zéland?).
Řídí

Karel

Janovský,

Li stárna

Mnichov

M. Č. Baltimore 31: Dopis
jsme předali. Díky za vý
střižek. — J. S. Holly
wood:
Díky za výstřižky.
K olympijskému turnaji v kopané v Tokiu se přihlásilo 63 států, avšak pouze 16 jich může za
— M. S. Berwyn: Díky za

Čs. fotbalisté na olympiádu

sáhnout do závěrečných bojů o medaile. Obhájci olympijského prvenství, Jugoslávci, a fotbalisté
pořádajícího státu postoupili přímo, ostatních 61 representačních teamů bojovalo do 30. června tr.
v kvalifikačních skupinách o zbývajících 14 míst. Mezi šesti teamy Evropy, které pojedou do
Tokia, jsou i čs. fotbalisté. Ti porazili francouzské amatérské národní mužstvo: v Plzni 4 : 0 a v
Poitiers 4 :2, a měli se v rozhodujícím boji o letenky střetnout s vítězem utkání Anglie - Řecko,
tedy s Řeckem, které vyřadilo Angličany 1:2a 4 : 1. Než však k střetnutí Řecka s ČSR došlo,
prohlásil řecký olympijský výbor své fotbalisty za profesionály a zakázal jim s definitivní platnosti
účast v dalších bojích o olympijské hry v Tokiu. A tak v posledním červnovém týdnu, kdy se ve
světě hrála zbývající kvalifikační utkání, rozhodla Mezinárodní fotbalová asociace, že ČSR získává
už bez dalších zápasů letenky do Tokia.

Kromě ČSR, budou, v Tokiu hájit zájmy evropské
kopané ještě teamy: Jugoslávie (obhájce), Rumunska,
Maďarska, Východního Německa a Itálie. Z africké
kvalifikační skupiny postoupili fotbalisté Egypta, Ma
roka a Ghany, - z asijské skupiny representační teamy
Iránu, Severní Koreje a Jižní Koreje, - dva zástupci
jihoamerické kopané Brazílie a Argentina, - vítěz stře
do - a severoamerické skupiny Mexiko, - a pořádající
stát Japonsko. O největší překvapení se postaralo
V. Německo, které vyřadilo SSSR 1:1, 1:1 a 4:1.
Čs, olympijské mužstvo, složené většinou z mla
dých, talentovaných fotbalistů, kteří se nezúčastnili
mistrovství světa ani nehráli kvalifikační utkání pro
světový šampionát, není v Tokiu bez šance na dobré
umístění. Ovšem mnoho bude záležet na vylosování
celého turnaje.
Čs. kopaná bude v Tokiu už potřetí zastoupena na
olympijských hrách. Poprvé startovali Čechoslováci
na olympijských hrách r. 1920 v Antverpách, kde se
Po vítězství nad Jugoslávií 7 :0, Norskem 4 :0 a
Francií 4 : 1, dostali až do f inale s Belgií. Utkání
tehdy řídil Angličan Lewis, který se smutně proslavil
už v r. 1908 v Praze jako soudce střetnutí Čechy -

POHÁR NÁRODŮ
Smuteční nálada, která panovala mezi španělskými
příznivci kopané po porážce Reáau Madrid s Inter
Milánem ve finale IX. ročníku Poháru mistrů evrop
ských zemí ve Vídni, se rázem změnila v radost a
nadšení. Španělské fotbalové národní mužstvo vyhrá
lo nečekaně 2. ročník Poháru evropských národů,
když v semifinále zvítězilo v Madridu nad Maďar
skem po prodloužení 2 : 1 a v závěrečném utkání nad
obhájcem trofeje SSSR rovněž 2:1. Omlazené špa
nělské representanční mužstvo (chyběly v něm do
savadní velké posily jako Di Stefano, Maďar Puškaš
a Gento z Realu Madrid) předvedlo hru plnou vtipů
a nápadů, která triumfovala nad šablonou sovětské
ho teamu. Přesto však až do 84. minuty zápasu byl
Stav nerozhodný 1 : 1. V této minutě prošel střední
útočník Španělska Marcellino sám obranou SSSR a
za nadšeného jásotu 120.000 diváků vsítil vítěznou
branku.

Trousil a Tomášek ve formě
29letý veterán čs. lehkoatletického družstva Josef
Trousil, s kterým už vedoucí čs. lehké atletiky letos
nepočítali, je ve vrcholné formě svého života. Na me
zinárodních závodech Rošického memoriálu v Praze
vyhrál naprosto bezpečně závod na 400 m v čase
světové úrovně 45,7 vt., čímž zlepšil o 0,2 vt. svůj
vlastní čs. rekord, vytvořený 29. května tr. v Praze.
Tohoto času dosáhli v letošním roce jen dva čtvrtkaři: Američan Bob Tobler a Kent Bernard z Trini
dadu. V tabulce Evropanů všech dob zařadil se pak
Trousil na 3. místo, neboť rychlejší už byl pouze
spoludržitel světového rekordu Němec Karl Kaufman (44,9 vt.) a Angličan Brightwell (45,6 vt.).
Vzestupnou formu vykazuje i čs. tyčkař Rudolf To
mášek. Na nedávných závodech v Bratislavě zdolal
494,5 cm a překonal tak o 3,5 cm svůj vlastní čs. re
kord z minulého měsíce. V Bratislavě se už podruhé
v letošní sezoně pokoušel o překonání evropského re
kordu. Rekord Fina Nikuly zatím nezlomil (překonal
ho však mezitím Němec Manfred Preussger). Při bra
tislavském pokusu na výšce 502 cm praskla laťka.
Zato při třetím pokusu byl Tomášek nad laťkou a mno
ho nechybělo, aby se třetí evropský rekord stěhoval
v letošní sezoně do ČSR (kromě diskaře Daňka, který
hodil ve Vyškově 62,45 m, zaběhli i sprinteři RH
Praha časem 1:26,3 min. nový evropský rekord na
4 x 220 yd.).

Anglie a byl u nás pro své stranické rozhodováni
pražskými diváky vypískán. Nezapomněl jim to však
ani po 12 letech, a ve finale olympijského turnaje v
Antverpách pískal zcela pro Belgičany, kterým uznal
dvě neregulérní branky a nesprávně vyloučil i čs.
obránce Steinera z Viktorie Žižkov. Za tohoto stavu
odešlo čs. mužstvo ve 36. minutě prvního poločasu
ze hřiště, bylo diskvalifikováno, a olympijskými vítězi
se stali Belgičané. - O čtyři roky později - na olym
pijských hrách r. 1924 v Paříži - ČSR porazilo Tu
recko 5 : 2, bylo však vyřazeno Švýcarskem, když po
remisi 1 : 1 prohrálo opakovaný zápas 0 : 1.
Dosavadní olympijští vítězové v kopané: 1908 a 1912
Velká Británie, 1920 Belgie, 1924 a 1928 Uruguay,
1932 v Bos Angeles se olympijský turnaj v kopané
nehrál, 1936 Itálie, 1948 Švédsko, 1952 Maďarsko,
1956 SSSR a 1960 Jugoslávie.

LIGOVÁ KRONIKA
V nedávno skončeném ligovém maratónu bojovali
čs. fotbalisté už o 38. titul mistra republiky. Vítězná
pražská Dukla získala prvenství v čs. kopané už po
sedmé a je na třetím místě nejúspěšnějších čs. teamů
všech dob - za pražskou Slávií (která vyhrála mist
rovství ČSR 13krát) a AC Spartou Praha (získala
titul llkrát). Fotbalisté ŠK Bratislavy zapsali se do
listiny vítězů čtyřikrát (1949 - 1951 a 1955), a jednou
RH Bratislava (v sezóně 1958 - 59), Hradec Králové
(1959 - 60) a Viktorie Žižkov (1928).
V posledním letošním ligovém utkání v Bratislavě
Slovan Bratislava - Třinec (domácí vyhráli 8:0)
vsítil Adamec šest gólů, což byl rekord jednoho hrá
če v jediném utkání letošní sezony. Ještě však úspěš
nější než Adamec byl v r. 1948 Pepa Bican, který v
utkání Slávie - Č. Budějovice 15 : 1 zatížil konto Jihočechů sedmi brankami. - Pepa Bican drží i stře
lecký rekord čs. nejvyšší fotbalové soutěže: v r. 1944
dal 44 branek a o čtyři roky později vsítil dokonce
48 gólů. Ostatní vítězové střelecké tabulky zůstali
vždy daleko za tímto rekordem. Letošní “král střel
ců” 39letý Laco Pavlovic z Prešova nedosáhl ani
poloviny, když vstřelil 21 gólů. - Statistikové zazna
menali, že v dosavadní historii čs. ligy padlo už
21.305 branek, - v jednom zápase dala nejvíce bra
nek Slávie, která porazila Č. Budějovice v r. 1948
15 : 1, - a v r. 1945 Zlín, který nemalou zásluhou
Hoeniga (střelce pěti branek) porazil fotbalisty Ra
kovníka rovněž 15 : 1.
STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR

Nejpopulárnější mezi
národní fotbalová soutěž
Evropy před válkou Středoevropský pohár bya sice v roce 1955 znovu
uvedena v život, ale za
ložením Poháru mistrů
evropských zemí ztratila
na významu. Přesto však
v ní hrají v době letní
ligové přestávky stále
ještě mužstva . ČSR, Ma
ďarska, Jugoslávie a Itá
lie, takže je v tradici po
kračováno. Letos po 25 le
tech zasáhla do bojů o
Středoevropský pohár i
AC Sparta (vyhrála SP
dvakrát: při založení sou
těže r. 1927 a 1935), a to
velmi úspěšně. V 1. ko
le hráli sice Sparťané do-

ma s MTK Budapešti (bý
valou Hungarií) 1 :1, vy
hráli však odvetu v Buda
pešti nečekaně 3 : 1.
V 1. semifinalovém
střetnutí remisovala AC
Sparta v Bologni 2 : 2,
takže má nyní velké šan
ce na postup do finale. V
něm by se střetla s vítě
zem zápasu Vasas Budapešť-Slovan Bratislava^ s
velkou pravděpodobností
s Vasasem, který dovedl
hrát v 1. utkání v Brati
slavě 2:2.
Po uzávěrce došla zprá
va, že bude čs. finaae
Středoevropského poháru.
Sparta i Slovan Bratisla
va odvetné zápasy vyhrá
ly!

Stanislava Maxu.
Jaroslava Sudora

výstřižky. — S. K. To
ronto: Díky za časopis, -F. N. Killara: Díky xa
adresy. — K. U. Cogee:
Díky za výstř. — A. Z.
Moorabbin: Potvrz. dopis.
— J. K. Adelaide: Díky
za adresu.
HD

- - Ve zkratce - — Vítězem 1. části mezinárodního fotbalového tur
naje o tzv. Newyorskou trofej, kterou i letos budou
obhajovat fotbalisté pražské Dukly, se stal 10. team
západoněmecké spolkové ligy Werder Bremen před
Hearts ze Skotska a Lanerossi Vicenza z Itálie. Němci
budou nyní čekat na vítěze 2. části turnaje, který
bude znám koncem července. Některý z těchto vítězů
skupin pak se v srpnu střetne s obhájcem trofeje Duklou Praha - o absolutní prvenství mezinárodního
amerického mistrovství.
— Čs. vodáci získali na řece Passirio v severoitalském
Meranu trofej presidenta italské republiky Segniho,
když v celkové klasifikaci soutěže ve vodním slalomu
obsadili prvé místo před Jugoslávií, Francií, Itálií a
Británií. Černý vyhrál soutěž v kajaku, v kanoji zví
tězil Beneš před dalšími čs. vodáky Janovským a Pospíchalem a závod dvojic rozhodl pro sebe Kalas s
Brejchou před loďmi Jugoslávie a Francie.
— V kontinentálním finale mistrovství světa jednot
livců na ploché dráze, které se jelo ve Slaném, zvítě
zil sovětský motocyklista Igor Plechanov. Mezi osmi
závodníky, kteří se kvalifikovali do evropského finale
ve Vratislavi, jsou dva čs. jezdci: Volf a Kasper, náhradníkem je Kubíček.
— Čs. representanti v letecké akrobacii mají letos na
III. světovém šampionátu v Madridu velké šance na
vázat na skvělý úspěch z I. mistrovství světa r. 1960 v
Bratislavě, kde obsadili šest prvních míst. Nasvědčo
valy by tomu jejich výkony na významné mezinárodní
soutěži v anglickém Coventry o tzv. Lockheed Trophy,
kterou vyhrál čs. pilot Juraj Šouc před Švýcarem
Rueschem a dalšími čs. representanty Bezákem
(mistrem světa z r. 1960), Stoklasou a Trebatickým.
— Ve vyprodané sportovní hale v Ostravě probíhalo
mistrovství ČSR ve sportovní gymnastice žen, na kte
rém získala 211etá Věra Čáslavská už po třetí nejen
titul přebornice republiky v osmiboji, ale i další čtyři
prvenství na jednotlivých nářadích: na kladině, v
přeskoku, na bradlech a v prostných.
— První větší letošní maratón Evropy v Anglii na
trati z Windsoru do Chiswicku skončil vítězstvím ně
kolikanásobného světového rekordmana ve vytrvaleckých tratích Angličana Basila Heatleye v nejlepším
světovém čase všech dob 2:13:55 hod. Druhý byl
další Angličan R. Hill (2:14:12 hod.), 3. Čechoslovák
Václav Chudomel (2:15:26 hod.), 5. dr. Pavel Kanto
rek (2:19:44 hod.). Který z čs. maratonců se však
zúčastní olympijských her v Tokiu, o tom se rozhodne
na tradičním Košickém maratónu, který se tentokrát
běží už 9. srpna.
— Podle dokumentárního filmu byla vyrovnávací
branka fotbalistů Perú v utkání s Argentinou o le
tenky do Tokia, kvůli které zahynulo v Limě přes
300 osob, regulérní. Uruguajský rozhodčí Pazos tedy
chybil, což však neomlouvá ani chování diváků ani
reakci policie.
— Jeden z nejnamáhavějších světových automobilo
vých záaodů “24 hodin Le Mans” skončil i letos podle
očekávání velkým vítězstvím závodníků na strojícn
značky Ferrari. Vítězem se stala francouzsko-italská
dvojice Guichet - Vaccarella, která v závodě překonala
rekord loňských vítězů Italů Scarfiottiho a Bandiniho,
když za 24 hodin ujela 4.684 km 428 m, takže dosáhla
průměrné hodinové rychlosti téměř 196 km. 2. Angli
čan Graham Hill se Švédem Joachimem Bonnierem,
3. Ital Bandini spolu s motocyklovým mistrem světa
Surteesem z Velké Británie. Všichni- na . Ferrari. - Le
Mans si už. tradičně vyžádal i letos lidské životy. Při
srážce Angličana Petra Boltona s Italy Baghetim a
Magliolom přišli o život tři mladí Francouzové.
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