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Barry Goldwater — republikánský kandidát

Doba brontosaurů
Kdysi jsme s elánem zpívali Ježkovu píseň o "vousatém světu”, který
"kráčí jeden krok dopředu a pak dva zpátky”. To bylo v době, kdy Adolf
Hitler a Josef Stalin vraceli svět středověku. Od těch dnů se stalo mnoho,
co potvrdilo smutnou pravdu oné veselé písničky.
Člověk by rád věřil, že se tak dělo jenom v temnotách Železné a Bam
busové opony, ale není tomu tak. I svobodný západní svět začal v poslední
době oplývat vedle kroků dopředu také kroky zpátky a vypadá den ze dne
zarostlejší.
Ještě před nedávnem se zdálo, že západní demokracie hledí spíše do
předu než zpět. John Kennedy vyvedl Spojené státy ze stagnace Eisenhowerovy éry a západní Evropa slibovala víc, než jenom nějaký ten krok
dopředu.
Kurs byl proti nacio
nalismu. Za prvním ro
hem čekala nadnárodní
Evropa, za druhým nad
národní atlantické spole
čenství.
V té chvíli se náš
"vousatý svět” asi roz
hodl, že po každém kro
ku dopředu musí oprav
du přijít dva zpátky.

Dva kroky zpátky

ho, že devatenácté sto
letí není tak hrozně da
leko v minulosti, američ
tí republikáni jmenovali
v San Franciscu kandi
dáta, vedle něhož gene
rál de Gaulle vypadá ja
ko vzor pokrokového
státníka.

byli v módě v minulém
století, senátor Goldwa
ter vypadá spíše jako
"ultranacionalista”, u ně
hož bychom se museli
pro přirovnání vrátit do
doby brontosaurů.

Senátor Goldwater

V předminulém čísle
Zatím co dnešní fran jsme se dotkli okolností,
couzský president připo jež přivedly senátora
do
San
míná nacionalisty, kteří Goldwatera

POLITICKÝ UPRCHLÍK

Francisca jako vedoucí
ho kandidáta na presidentskou nominaci.
Tenkrát
ještě
byla
alespoň malá naděje, že
se umírněným republiká
nům podaří senátora z
Arizony zastavit. Dnes
už mezi ním a Bílým do
mem stojí jenom presi
dent Johnson. Je to pře
kážka víc než dostačují
cí. Nestane-li se nic úplně
nepředvídaného,
Goldwaterovy naděje v
presidentských volbách
jsou opravdu minimální.
Jeho úspěch v San
Franciscu však přesto
hutí k novému přezkou
mání všeho toho, co k
němu vedlo, a novému
pohledu na muže, který
toho úspěchu dosáhl.

(Pokračování

na str. 2)

Generálu de GaulleoVladimír Koucký soudí kulturu
vi se znelíbilo v dvacá
tém století a vykročil
směle zpět do doby, v
níž nacionalismus svítil
Na celostátním "aktivu” kulturních pracovníků, který se konal koncem
jako maják, s nímž už
června v Praze, vystoupil proti "revizionistům”, "levičákům” a "tlachajsme dávno zabloudili.
A jako na důkaz to- lům”, kteří vydávají drahocenná socialistická tajemství na pospas západní-

VOLÁNÍ NA POPLACH

mu tisku, čelný muž dnešního režimu V. Koucký.

Balíčky do Československa
Čtenářka B. H. z Fairfieldu nám poslala dopis, v
němž je zajímavý námět :
“Paní X. dostala z Prahy zpět balík se zánovní
mi šaty a svetry a s upozorněním, že už takové
zásilky nejsou v Československu přípustné. Zákaz
komunistické vlády posílat příbuzným obnošené ša
ty a vůbec textil znamená další zhoršení situace
těch nejpotřebnějších doma — našich rodičů a dal
ších příbuzných. Na těch ovšem cynickému režimu
mnoho nezáleží, protože jde většinou o lidi staré
a o lidi, kteří něčím bývali a kteří nejsou komu
nistickému režimu oddáni láskou. Co na tom zá
leží, že právě ti dnes žijí nejhůře, že jsou závislí
většinou jen na nejnižších “základních” pensích a
na tom, co jim pošleme? Zamezili posílání potravi
nových balíčků (blízkým příbuzným jsou dovoleny
tři do roka, pokud je posílá soukromník - pr.) a
nyní se tedy nesmí posílat ani obnošené šatstvo!
Chcete-li přispět, tedy jen nevýhodným způsobem,
prostřednictvím TUZEXu, potřebujeme vaše valuty!
To je asi stanovisko čs. vlády.
Před časem jsem kdesi četla, že na rozhodnutí
o povolování odjezdu blízkých příbuzných z Česko
slovenska ke svým drahým do ciziny měla rozho
dující vliv rozmluva amerického státního tajemní
ka Ruska s čs. ministrem zahraničí Davidem. Rusk
prý kladl takové povolování emigrace, kterou by se
spojily odloučené rodiny, za jednu z podmínek k
navázání větších hospodářských styků obou zemí.
Napadlo mne proto, zda by se nedalo působit po
dobným způsobem na čs. vládu, aby upustila od
takových opatření, jakými jsou zákazy zasílám dár
kových balíčků. Myslím, že kdyby si takovou věc
vzaly za svou všechny naše spolky (hlavně v Americe, protože Amerika může nejvíce “zatlačit”) a
kdyby věnovaly společně dohodnuté akci — burcování parlamentních zástupců, vysvětlování situa
ce, upozorňování na diskriminaci v Československu
— tolik energie, kterou věnují např. v poslední době
snaze o vydání sokolské známky v USA — snaze
také dobré, ale přece snad ne tak důležité — , pak
by akce musela být korunována úspěchem ... B. H.”

Vladimír Koucký se
pokusil představit dneš
ní
linii
komunistické
strany jakožto "střední
linii”, která oponuje jak
revizionistům tak stalinistům.
Duch polemiky
Ale starý duch "vni
trostranické polemiky”,
kde silnější sežere slab
šího s vyloučením veřej
nosti, se projevil dialek
ticky i v tomto projevu :

"Řada článků uveřej
něných v kulturních ča
sopisech obsahovala růz
né narážky a více či mé
ně skryté polemiky se zá
sadami přijatými prosin
covým zasedáním (ÚV
KSČ - pr.).
Nelze se divit, že tyto
zjevy vyvolaly již na vý
ročních členských schů
zích . . . oprávněnou kri
tiku- která byla výrazem
vážného znepokojení ši
rokého stranického akti-
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Národnostní cítění ve společnosti je
né pro její soudržnost a vládcové jsou proto
v pokušení je oživovat. Jakmile se toto
dostanou se často do postavení lidí, kteří uved
li do pohybu dynamo, které nemohou zasta
vit. Stanou se buďto jeho veleknězi nebo jeho
obětmi. Je mírně řečeno znepokojující, že od
roku 1945 se zrodilo tak mnoho potenciálních
zdrojů tohoto druhu v někdejším koloniálním
Světě.
The Economist, 11. 7. 1964

vu nad vývojem věcí na
některých důležitých úsecích v ideologické oblasti ..."
Vzpoura
vzdělanců,
jakkoli ušlápnutá a uče
saná, se nesetkala se sou
hlasem ÚV KSČ z jed
noduchého důvodu : ač
koli mnozí z hlavních
mluvčích
jsou
členy
KSČ, nepronášeli své ná
zory na stranické půdě,
ale i tam, kde i nevzdě
lanec pozná, že něco ne
ní v pořádku.

Zrada vzdělanců
Takže slyšíme z úst
Vladimíra
Kouckého,
muže umírněného a spra
vedlivého,
takovouto
charakteristiku umělců,
spisovatelů a národohos
podářů s komunistickou
legitimací v kapse :
". . . Kteří se pokouše
jí vrážet klín mezi děl
nickou třídu a tvůrčí in
teligenci, . . . kterým
je
(Pokračování na straně 2)

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

V termínu politický uprchlík není nic záhadného.
Je to prostě člověk, který opustí svou zem z poli
tických důvodů. Mlha a špatná viditelnost se do
staví teprve ve chvíli, kdy se začne každý politic
ký uprchlík zaměňovat s demokratickým politickým
uprchlíkem.
Demokratický uprchlík odchází proto, že z jeho
země už před ním odešla demokracie a s ní svobod
ný způsob života. Jsou ovšem také jiné druhy poli
tických uprchlíků.
Komunista neutíkal z Hitlerova Německa proto,
že tam byl u moci totalitní režim. Utíkal proto, že
tam byl jiný totalitní režim, než jaký sám pomá
hal nastolit. Totéž se dá říci o fašistech, kteří utek
li z komunistických států.
Tento “jemný” rozdíl mezi uprchlíkem a “uprchlí
kem” může mít čím dál tím silnější vliv na náš
vztah k lidem, mezi nimiž žijeme.
Nové, “změkčené” nepřátelství mezi válčícími stra
nami studené války ovlivňuje věci v mnoha smě
rech. A obě strany se přirozeně pokoušejí využít
rozšířených styků a celé změněné situace ve svůj
prospěch.
Není pravděpodobné, že by nový vývoj událostí
nějak zásadně ohrozil postavení politického uprchlí
ka na Západě. Musí se však počítat s tím, že je
alespoň ovlivní, jak někteří z našich nových spolu
občanů začnou podezírat, že také my představuje
me překážku na cestě k přátelštějším stykům s
“někdejším nepřítelem”.
V krátké době několika týdnů viděli jsme v Au
strálii kampaň proti chorvatským uprchlíkům a po
kus o něco podobného proti uprchlíkům z baltských
zemí. Téměř v téže době prošla tiskem zpráva o
členu československé vědecké delegace v Londýně,
jemuž byla zamítnuta žádost o asyl, protože prý ne
byla podepřena dostatečnými důvody.
Jednotlivě ty tři případy mnoho neznamenají.
Dohromady však možná dávají smysl.
Víme ovšem, že jsou mezi Chorvaty lidé, jimž by
půda hořela pod nohama i kdyby byla v Jugoslá
vii v patách za ustupujícími Němci nastolena nej
ryzejší demokracie.
A víme také, že se podobní lidé najdou i mezi
příslušníky baltských národů, ačkoliv jejich útěku
z extrému do extrému rozumíme daleko lépe od
doby, kdy jsme sami poznali dobrodiní marx-leninských teorií.
Držme se však jenom těch lidí, o jejichž minu
losti nemůže být pochyb a jejichž víra v jednu ná
silnou filosofii nemůže být omluvena ani existencí
jiné takové filosofie ani touhou po zlatém teleti
vlastního státu.
Komunistův vztah k těm lidem rovná se zášti
jedné gangsterské bandy k druhé. Demokratův
vztah k nim se rovná opovržení k vyšinutým li
dem, kteří svou “filosofií” ohrožují téměř všechno,
co má v lidském životě nějakou cenu. Demokratův
odpor k fašistům je proto poctivější než komunistův.
Vydání fašistů komunistickým vládám zemi jejich
původu, pokud se ovšem nejedná o jasně prokázané
případy válečných zločinců, je však stejně nežá
doucí, a to jednak proto, že by znamenalo nebezpeč
ný průlom do staré zásady o právu na asyl, jed
nak proto, že by hrálo do komunistických rukou
ve více než jednom směru.
Komunistický zájem o pár baltských “esesmanů”
vypadá nápadně přehnaný. Člověk podezírá, že jim
nejde ani tak o těch pár zapomenutých odpadků
hitlerovské éry, jako o cestu k diskreditaci všech
politických uprchlíků ze zemí za Železnou oponou.
Doba volnějších vztahů mezi Západem a Sovětským
svazem je pro takové záměry nejvhodnější.
Vtírá se podezření, nebyly-li by “nedostatečné”
důvody člena československé delegace v Londýně
ještě před nedávném úplně dostačující.
Jaké to byly důvody? Nedostatek svobody v Čes
koslovensku. A jestli nedostatek svobody není dost
dobrý důvod k poskytnutí asylu, co je?
Případy chorvatských a baltských uprchlíků v
Austrálii ovšem zdánlivě nemají nic společného s
Čechoslovákem, který chtěl zůstat v Londýně. Urči
tá spojitost se však vyloučit nedá. A dá se očeká
vat, že podobných případů zažijeme v průběhu “usmiřovací” kapitoly studené války více.
- kw -
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DOBA BRONTOSAURŮ
se str. 1) cové organizaci "Birch
Society”, proti níž byl
Cesta extrému
nebožtík McCarthy mo
Goldwaterova "nukle delem osvícené střízli
ární” zahraniční politi vosti a politické prozíra
ka řeší problémy světa vosti.
převážně vodíkovou
Otec Eisenhower
bombou. Jeho postoj k
Goldwaterova jedno
vnitřním americkým zá
duchost mu vynesla pod
ležitostem je stejně "dů
poru lidí, kteří mají rá
myslný a rafinovaný”.
di jednoduché odpově
Goldwater má klacek di.
na mezinárodní problé
To by však samo o
my a klacek na problé sobě k získání presidentmy domácí.
ské kandidatury nestači
V senátě hlasoval pro lo. Bylo k tomu třeba
ti zákonu o rovnopráv také pasivity lidí, je
nosti černochů, proti lé jichž popularita je dale
kařské pomoci starým li ko masovější než Gold
dem a nepřímo také pro waterova.
ti zákonu o sociální bez
Jedním z takových li
pečnosti.
dí je D. D. Eisenhower.
Všechno to je ovšem Pokud snad ještě zbyly
v plném souladu s jeho nějaké iluse o jeho stát
přesvědčením, že, jak nických kvalitách, sně
by asi řekl Josef Švejk : mování v San Franciscu
(Pokračování

"Každej chudej člověk
může za to, že je chu
dej.”

A čím více člověk
zkoumá
Goldwaterovu
minulost, jeho výroky
a jeho počínání, tím mé
ně se diví obdivu, který
chová k extrémní pravi-

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

jim zasadilo konečnou
ránu. Eisenhower nejen
že nehnul prstem, aby
znesnadnil vítězství se
nátora Goldwatera, ale
po jeho nominaci mu do
konce slíbil aktivní pod
poru.
"Nevidím, jakou chy
bu může udělat senátor
Goldwater, pokud se bu
de držet republikánskéhý den přiznal, že ten
program ještě nečetl,
den přiznal, že ten pro
gram ještě nečetl.
Goldwater a my

marně hledá zkratku ze
spletitosti dnešního svě
ta, československý exu
lant hledá marně zkrat
ku k osvobození své
vlasti. Goldwater mu ji
dává, neboť jedním ze
"skromných“ cílů jeho
politiky je zatlačení So
větů do hranic z roku
1939.
Na stranu záporů ov
šem třeba připsat, že je
v přátelském styku prá
vě s těmi německými nacionalisty, kteří žádají
vrácení Sudet Německu,

Řekli jsme, že Gold
water přitahuje americ
kého voliče hlavně tím,
že mu dává na složité
otázky jednoduché od
povědi.
Tatáž přitažlivost by
mohla působit i na nás.
Kde americký občan

V každém případě se
jistě najde dost lidí, kte
ří budou žádat, aby se
Goldwaterovi dala pří
ležitost k vyzkoušení je
ho teorií.
Otázka je,
dal-li by pak senátor z
Arizony příležitost ně
komu jinému.
- kw -

Volání na poplach
(Pokračování

se str. 1)

pracovní nadšení dělní
ků (! ! - pr.) v závo
dech, socialistická sou
těž, brigády atd. pouze
dalším důkazem přeží
vání dogmatismu a kul
tu, které je možno do
provodit pouze trpným
úsměškem. mezi těmi,
pro něž jsou věci komu
nistovi
nedotknutelné
objektem estrádního ze
směšňování k potěše ma
loměšťáků.“

-Naše rovy—
SALÁM NEPROŠEL
SMYSLOVOU PROVĚRKOU
18. května kritizoval Lojza Pcháč mimo jiné
nekvalitní brněnský salám a tlačenku. Ředitel
Jihomoravského průmyslu masného, závodu v
Prštném, Jan Tovaryš ke kritice napsal :
"Jestliže se brněnský salám sype, je buď
špatný a má se vrátit, nebo ho spotřebitel krá
jí tupým nožem, což jeho konzistence nesnese,
protože se do brněnského salámu dává 5 pro
cent mouky, 10 procent vaječné melanže — je
ho konzistence je měkká.
Pokud jde o tlačenku, která neměla plný ob
sah masa : může se stát, že zbytek výroby má
větší obsah polévky. Tlačenka se nenakrajuje
při expedici, hodnotí se jen jedna a podle ní
se posuzuje kvalita. Přijde-li prodavač na ta
kovou tlačenku, nemá ji prodávat, ale vrátit,
protože taková reklamace se hodnotí jako skry
tá vada. Po druhé bude třeba takovou tla
čenku uschovat do ledničky a udělat zmetko
vé řízení.
Kvalitu výrobků kontroluje hodnotitelská ko
mise denně jak laboratorním rozborem, tak
smyslovým hodnocením.
Kvalitu prověřuje i
veterinární zařízení a Státní jakostní inspekce
obchodu a výroby.”
Večerní Praha, 6. června 1964.

Ale ani v řadách ko pohodlně likvidovat ve
munistické strany není, řejnou diskusi, že si do
konce vymýšlíme neexis
jak by mělo být :
tující nebezpečí ...”
Disciplina musí být
Víme, jaký "ideolo
"Někteří členové stra gický“ boj přinesla ko
ny přes formální sou existence, zvláště v dneš
hlas se závěry pléna za ní formě, kdy se urči
ujali trpný postoj, někte tému počtu lidí podaři
ří jej pak zřejmě nevza lo dostat se i jen na
li navědomí a vedli si chvilku ven. Ale že si
postaru.”
Koucký stěžuje na ideo
Neblaze, řekl Koucký, logický boj, který přece
působí na mentalitu stu vyhlásil sám Chruščov,
dentů "veřejně prokla je překvapující.
movaná nedisciplinovaŽádný projev dneš
nost, okázalé distancová ních "umírněných“ ko
ní se od stranických sta munistů se ovšem nemů
novisek, soustavné zne že obejít bez zastřených
važování všech hodnot hrozeb. Koucký není vý
národních dějin, revo jimka, ale jeho motivace
lučních tradic, kulturní je nová a závěr je hroz
ho dědictví apod”.
bou buřičům, kteří by si
Soudruhům z ústřed dělali iluze o "demokra
ního výboru se zřejmě tizaci“ strany :
nepodařilo potlačit ce
Zastřená hrozba
lostátní a neoficielní dis
"Nechť si uvědomí,
kusi o poměrech ve stá
tě, který zřejmě není jak ochotně se chápou
kritiky - pr.)
schopen vyrovnat svoji (jejich
někteří
jedinci,
jimž se
hospodářskou bilanci na
"má dáti - dal” nikde i generální linie XII.
jinde než ve státním roz sjezdu strany, zavedená
pro ideologickou oblast
počtu.
Koucký si stěžoval, že na prosincovém plénu,
dnešní koexistence při zdá příliš "liberální”,
nesla ideologický boj, "málo tvrdá“, a proto
který získává "naše ob by měla být nahrazena
čany k novým formám nějakým ostře doktriprotistranické a protistát nářským kursem.”
V této hrozbě je pod
ní činnosti”.
stata polské gomulkovKoexistence
štiny. Máte tu málo, ale
se nevyplácí
kdybyste chtěli víc, ztra
"Někteří lidé nechtě títe i to málo.
Jenže polský příklad
jí brát na zřetel a do
konce se nechávají sly ukázal, jak i z mála je
šet (sic - pr.), že jde o možno ukrajovat, až zbu
"starého”
neúčinného de jenom nostalgie a
vm
strašáka, kterým chceme starý strach.

27.7.1964
Nejmilejší dárek

ČESKÉ KNIHY
Baar : Skřivánek l0s, Jirásek : Proti všem 23s,
Psohlavci lis, Skaláci l0s, Staré pověsti české 14s,
Němcová : Čertův švagr 6s, Čech. : Ve stínu lípy 17s,
Čapek : Dášenka - 12s, Bezruč : Básně 15s, Stone :
Žízeň po životě 23s, Voltaire: Panna 32s, PocheJanáček : Prahou krok za krokem 40s, Čapek: Baj
ky a podpovídky 12s, Hawthorne : Šarlatové písme
no 15s, Sinclair Lewis : Elmer Gantry 21s, Horák,
il. Lada : Český Honza 24s, Vančura : Tři řeky 11s,
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 lampy11s, 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, Verne-Laurie: Trosečník z Cynthie
15s, Neff: Veselá vdova 17s, Klosterman: Mlhy na
blatech 18s, Oskarson : A nad úžinou mráz 17s,
Trioletová: Milenci z Avignonu 12s, Vachek: Muž a
stín 17s, Maupassant: Slečna Fifi 17s, Česká ku
chařka 49s - psaná anglicky 50s,
a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného

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

ZE DNE NA DEN
14. 7. Chruščov, Novotný
a Ulbricht se zúčastnili
oslav polského národního
svátku ve Varšavě.
15. 7. Mikojan byl zvolen
presidentem Sovětského
svazu na místo Brežněva,
který se stal sekretářem
ústředního výboru KSS.
17.7. Senátor Goldwater
byl v San Francisku no
minován republikánským
kandidátem na listopado
vé presidentské volby.
— V Kairu se koná
zasedání představitelů sa
mostatných afrických stá
tů. Nezúčastní se Kongo.
19.7. V newyorské čer
nošské čtvrti Haarlemu
došlo k vážným rasovým
demonstracím.
20. 7. Při povodních v Ja
ponsku zahynulo 124 osob.
21. 7. Demonstrující viet
namští studenti poškodili
budovu francouzského vyslanectví v Saigonu.
— Dřívější italský mi
nisterský předseda Moro
byl znovu pověřen sesta
vením vlády.
22. 7. Malajský minister
ský předseda Ábdul Kahman přijel na oficielní

návštěvu do USA. President Johnson slíbil, že
Amerika poskytne Malaj
sii zvýšenou vojenskou
pomoc.
— V Singapuru vypukly
rasové třenice mezi čín
skou a malajskou částí
obyvatelstva, při nichž
zahynulo několik osob
— Podle prohlášení čel
ného. představitele viet
namského letectva byli už
po delší dobu shazováni
partyzáni do Severního
Vietnamu.
23.7. V Istanbulu a v Ankaře bylo zrušeno po čty
řech letech stanné právo.
— Na oslavu 20. výročí
osvobození Polska od na
cistů vyhlásila polská vlá
da rozsáhlou amnestii. Při
oslavách výročí útočili
Chruščov i Gomulka ostře
na USA.
ČESKÁ ŠVADLENA

provádí opravy a přeží
vání prádla a šatů dámské i pánské
Telef. (Melb.) 337-7097
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Provádíme veškeré práce optické
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HAMP T O N
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ČESKOSLOVENSKO
— Na slavnostní ustavu
jící schůzi 155 poslanců
Národního výboru hlav
ního města Prahy byl
zvolen novým primátorem
Ludvík Černý, který tak
vystřídal A. Svobodu,
pražského primátora v
minulých 12 letech.
— Slovenská národní ra
da zvolila opět předsedou
prvního tajemníka KSS
Alexandra Dubčeka. Sa
mozřejmě jednomyslně".
— Novotný udělil Svazu
čs. mládeže Sád práce z.
15. výročí jeho založení
Převzal jej předseda SČM
M. Zavadil. K. oslavě vý
ročí prý nasbírali pioný
ři 41 mil. kg odpadových
surovin, vsadili 7 mil.
ovocných a lesních stro
mů a odpracovali na ůpravě školních budov a
v zemědělství S mil. ho
din.
— Čs. a sovětská armáda
měly v ČSSR společné
manévry, které řídil vrchní velitel armád států
varšavského paktu maršál A. A. Grečko.
— Ve věku 56 roků zem
řel akademický malíř
František Čihák.
— Ze státní a veřejné
služby má být propuště
no 7. až 10.000 osob, kte
ré mají přejít do výrob
ních podniků a do země
dělství.
— V Praze byl podepsán
plán kulturní spolupráce
mezi Československem a
Vietnamskou demokratic
kou republikou. Do čs.
škol budou přijati další
studenti ze Severního
Vietnamu, větší počet
škol uzavře "přátelské
smlouvy o spolupráci" a
čs. ministerstvo školství a
kultury uspořádá ve VDR
výstavy školních pomů
cek a fotografií k 10. vý
ročí ženevské dohody.
— V ČSSR se prodává
nový sovětský zvukový
časopis "Krugzor", vydá
vaný měsíčně moskev
ským rozhlasem. K tiště
ným stránkám je přidá
na sedm oboustranným
dlouhohrajících desek s
“dokumentárním vyprá
věním, zvukovými repor
tážemi a s vzácnými zvu
kovými záznamy”.
— Podle nových předpi
sů dědického práva musí
dostat zákonní dědicové
tři čtvrtiny svého zákon
ného dědického podílu a
jsou-li nezletilí, celý zá
konný podíl a to i v pří
padě, že poslední vůle
zesnulého určuje něco ji
ného.
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

CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

HLAS

DOMOVA

VE ZKRATCE

— Nedaleko smíchovské
ho nádraží v Praze byla
zřízena půjčovna aut, kte
rá má k disposici celkem
89 vozů. V zimě a na ja
ře se půjčuje 8 až 10
aut denně, v červenci a
srpnu se počítá s 25 až
30 vozy denně. Zákazní
ky jsou ponejvíce náv
štěvníci ze zahraničí.
— Komise lidové kontro
ly a statistiky při SNR
zjistila, že je na Sloven
sku více než 75.000 ha
nevyužité půdy, ze kte
rých bylo loni na pod
zim a letos na jaře roz
oráno 17.000 ha a oseto
16.000 ha. Letos má být
obděláno ještě 12.002 ha
a v roce 1965 dalších 10.
215 ha.
— Na pozvání Svazu čs.
skladatelů přijel do Čes
koslovenska z Izraele spi
sovatel Max Brod. Pro
mluvil při otvírání vý
stav památek na Franze
Kafku.
— Zasedal ústřední vý
bor Čs. strany lidové. Z
referátu o zasedání se v
Lidové demokracii dočítá
me, že “ve společně sou
stavné práci všech složek
Národní fronty pod ve
dením KSČ je klíč k dal
ším politickým i hospo
dářským úspěchům, k no
vým slavným vítězstvím”.
— 1. července byl zahá
jen elektrický provoz na
trati z Dětmarovic do Žiliny. Pro nedostatek elek
trických lokomotiv však
nebude ještě elektrizované tratě plně využito.
— Obvodní soud v Praze
7 odsoudil funkcionáře
závodního výboru ČKD
Sokolovo pro zpronevěry
a krádeže v částce 197.000
Kčs. Předseda závodního
výboru Karel Šindelíř
dostal 9 let žaláře, hospo
dář závodního výboru Jo
sef Koenig rovněž 9 let,
tajemník závodního klu
bu Michal Moravec 81/2 ro-

ku, předseda výrobní ma
sové komise Josef Pýcha
8 let, jednatel Miroslav
Srb 4 roky a řidič F. Ka
las 3 roky žaláře.
— Novotný blahopřál pre
sidentu J. Kasavubu k
státnímu svátku Konžské
republiky.
— Na pozvání čs. vlády
přijela do ČSSR “mise
dobré vůle” Horní Volty,
kterou vedl ministr za
hraničí. ČSSR vyšle do
Republiky Horní Volta
misi čs. expertů.
— Patriarchovi církve
československé dr. M. No 
vákovi byl 27. června udělen v Husově sboru v
Praze 6 čestný doktorát
teologie.
— Od 4. července se ko
nal v Karlových Varech
XIV. mezinárodní filmo
vý festival.
— 9. července zemřel ve
věku 74 let dlouholetý
člen opery Národního di
vadla v Praze, tenorista
Richard Kubla.
— Hudební skladatel Iša
Krejčí dostal k šedesátce
titul zasloužilý umělec.
— V Praze zemřel v 57
letech překladatel ze slo
vanských literatur a vě
decký pracovník Jaroslav
Závada.
— Mezinárodni rychlík
Nord-Orient Express 282
vjel 7. července mezi
Dětmařovicemi a Karvi
nou na kusou kolej, při
čemž se lokomotiva pře
vrátila. Strojvedoucí M.
Bahounek na místě zahy
nul, pomocník M. Podloučka byl těžce zraněn.
— Okresní soud v Pře
rově odsoudil strojvedou
cího A. Šubu na 3 roky a
jeho pomocníka na 18 mě
síců vězení, protože zavi
nili hrubou nedbalostí že
lezniční nehodu ve stani
ci Prosenice, při níž byla
jedna osoba usmrcena a
21 zraněno.
FEC/Č
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špatného

zásobování

Tanec kolem deviz

Minulý týden prošla světovým tiskem zpráva z Moskvy, že bylo 10 z 11
členů sovětského representačního teamu vodního pola zadrženo při po
kusu o propašování velkého množství zboží (hlavně látek), které zakou
pili při sportovním zájezdu do kapitalistické ciziny. Pro výstrahu byli po
trestáni (mj. tím, že nepojedou na olympiádu), i když se pokoušeli udělat
jen to, co je dávno vžitým zvykem všech sportovců i jiných návštěvníků
západních států z komunistických zemí. Při nedostatku a špatné kvalitě
domácího zboží je zřejmě těžké odolat svodům, které skýtají obchody na
Západě.
V Československu lze nečník v pražské Al- 100.895 Kčs. z čehož pro
dostat slušnější
zboží hambře, se seznámil s sebe neoprávněně získal
než nabízejí znárodněné pracovníky
iránského 35.097 Kčs.”
prodejny, ovšem jen v velvyslanectví v Praze Státní prokurátor vy
Tuzexu za cizí valuty. s
Pavrisem
Safinim, počítal, že činností zdat
Protože nemá mnoho li Abes Madami Malekem, ného tanečníka, který se
dí příležitost koupit si Ibrahimem Abadim a tolik zasloužil o obstará
něco v cizině, je černý Alim Avsharem - od kte ní hledaných cizích va
obchod se zahraničními rých kupoval v době od lut, vznikla čs. devizo
platidly velmi rozšířen. 10. prosince 1961 až do vému hospodářství ško
"Velkým
případem” 30. ledna 1964 různé za da 668.031 Kčs. Je to
podobného druhu se za hraniční valuty. Se zis rozdíl mezi úředním kur
býval po tři dny brati kem je sám a též za po zem a hodnotou peněz
moci dalších obžalova zaplacenou cizincům.
slavský okresní soud.
Na lavici obžalova ných rozprodával růz Devizová šmelina je do
ných tam zasedli : býva ným osobám, které pak volena pouze státu.
Zajímavé bylo, že při
lý tanečník pražské Al- vyměnily získaná zahra
hambry,
který
tančil niční platidla v bance za přelíčení defilovali před
později v bratislavské tuzexové bony a větši soudem jako svědci mno
Tatra Revue, Karel Mar nou za ně nakupovaly zí známí a s hlediska re
zahraniční žimu "spolehliví” sou
tínek, další bratislavský automobily
výroby.
”
druzi. ponejvíce umělci,
tanečník Michal Slívko,
Z další zprávy RP kteří se přiznávali, že
promovaný právník On
dřej Kojnok. Vladimír vyplývá, že nešlo jen o za pomoci obžalovaných
kupovali v Tuzexu ne
Jurča, hudebník Česko malou šmelinu :
jen
auta, ale i jiné
slovenského rozhlasu a
"Proces
ukázal,
že
Dušan W e r n e r. Stát Martínek koupil od pra zahraniční v ý r o b k y.
Trestní senát okresní
ní prokurátor je ob covníků iránského vel
vinil ze spekulace a o- vyslanectví 24.903 dola ho soudu uznal všechny
hrožování
devizového rů, 5.200 západoněmec- obžalované vinnými, ale
hospodářství
Českoslo kých marek a 2.000 švý rozsudky byly poměrně
venské republiky.
carských franků, za kte mírné : Karel Martínek
Rudé právo (28. 6.) ré zaplatil jim 1,002.840 dostal 4 roky žaláře ne
o procesu píše :
Kčs. Kromě toho od podmíněně, Jurča a Koj"Martínek ještě v do nich zakoupil i 20.179 nok po 18 měsících ne
bě, kdy působil jako ta- tuzexových
korun
za podmíněně, Slivka rok
podmíněně na tři roky a
Werner 8 měsíců pod
míněné na dva roky.
Jurča a Slivka dostali
ještě peněžité tresty po
Psaní čínských komunistů o událostech kolem tické vyhlídky jeho třídy byly zcela bezna
10.000 Kčs a Werner
Února (o němž jsme se už v HD zmínili) vypro dějné ..
3.000 Kčs. Kojnokovi
vokovalo skupinu čs. historiků k odpovědi, kte
O Košické republice přiznávají : “Byl to ne
pak uložil soud dále
rou uveřejnil ideologický list čs. komunistů Nová pochybně přechodný stav, který se časem musel
propadnutí
částky 35.
mysl (č. 6/1964). Ve svém příspěvku uvádějí tak či onak vykrystalizovat... Část národa se
sice dosud mnoho zkreslené “historie”, jak je dosud nevymanila z ideového a politického vli
750 Kčs, kterou má jako
předkládána k víře v oficielní propagandě už vu buržoazní emigrace. A protože stupeň třídní
pohledávku vůči jistému
16 roků, ale určitý pokrok přece nastal: při neuvědomělosti není radno přeskakovat, bylo tře
členu
iránského velvy
pouštějí už některé věci, které se dříve snažili ba určité doby, aby se řadoví stoupenci nekoslanectví.
komunisté za každou cenu vyvrátit.
munistických stran přesvědčili, že jejich dosa
V úvodu vysvětlují “složité vztahy” mezi stou vadní političtí vůdci navzdory slavnostním pro
Na nedostatku kvalit
penci dr. Beneše a komunisty za války a později hlášením nemají vůbec chuť zúčastnit se budo
ního zboží v Českoslo
před Únorem :
vání rodícího se lidově demokratického zří
vensku se ovšem snaží
“Přestože byly doby a chvíle, kdy byl vztah zení . ..”
přivydělat i mnozí tu
obou partnerů krajně napjatý, nedošlo nikdy k
Přímo o Únoru se dovídáme : “Armáda, v níž
takovému rozkolu odboje, aby vzájemný boj poměr sil mezi dělnickou třídou a buržoazií byl
risté a "turisté”. V po
překročil rámec politických a ideových sporů a celkem nejasný, stála v Únoru stranou a byla
slední době se dovídá
přešel na pole mocenského ozbrojeného konflik tak svým způsobem mocensky neutralizována.
me každou chvíli (viz
tu uvnitř hnutí odporu ...
Naopak Sbor národní bezpečnosti, který podléhal
též minulá čísla HD) o
Po vysvětlení rozdílů situace v Československu ministerstvu vnitra, kde ministrem byl komunis
a v Polsku nebo Jugoslávii, kde se komunisté ta, nepřestal ani v Únoru plnit své úkoly ... Li
(Pokračování na str. 6.)

Pozměněná historie

museli zmocnit vlády bojem proti demokratickým
složkám, zmiňují se historici o tom, jak čs. ko
munisté skryté zneužívali protinacistický boj ke
svým cílům :
“Komunisté za války získali masový vliv a
autoritu především svou správnou nesektářskou
politikou ... Tam, kde se stranické organizace do
pustily chyb a vytyčily např. hesla sovětizace,
socialismu a diktatury proletariátu, nedosáhly
zdaleka takových úspěchů .. . Ani v nejvlastnější
mocenské sféře — ve státním aparátu — neměli
komunisté převažující pozice a těžko lze očeká
vat, že by se Beneš vracel domů, kdyby poli-

dové milice byly ve srovnání s jinými ozbroje
nými složkami početně téměř nepatrné (v Praze,
v rozhodujícím městě střetnutí, bylo ozbrojeno
jen 6.550 příslušníků LM); do vlastního průběhu
Února zbraněmi vůbec nezasáhly a jejich vznik
měl hlavně psychologický účinek. Lidové milice
však byly i přes svou nepočetnost připraveny
rozdrtit v zárodku každý otevřený pokus reakce
o vyvolání ozbrojených střetnutí..."
Celé dlouhé povídání, jak je Nová mysl uve
řejnila, podepsalo 22 komunistických historiků z
celého Československa.

PŘEDPLATNÉ?

LEKÁRNA
MARKOV’S

Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.
Telefon : 34-3700
Mluvíme česky
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Drobničky z ČSSR
VYSVĚTLOVANÍ A OMLUVY MAĎARŮM
Juraj Zvada v č. 1/1964 slovenského Historického
časopisu se zabývá postavením Maďarů na Sloven
sku v letech 1944-1948. Jde nesporně o tématiku
velmi složitou a v důsledku minulých zjednodušení
také choulostivou. Autor zařazuje řešení této otázky
do dobového kontextu národní a demokratické re
voluce v naší republice a snaží se vysondovat příči
ny, které vedly k tomu, že postoj k maďarské men
šině byl po Slovenském národním povstání i v Košickém vládním programu a zejména v praktické
činnosti vlády a sboru pověřenců realizován tím
způsobem, jak všichni známe. Na rozdíl od minu
losti ukazuje, že tehdejší politika vůči slovenským
Maďarům nevyplynula ze zlé vůle či úmyslu dvou
tří osob (tzv. buržoazních nacionalistů) ve vedení
K.SS, ale že byla ovlivněna jednak zkušenostmi z
doby před válkou a za války, jež ovlivnily smýšlení
širokých kruhů slovenské veřejnosti. Právem přisu
zuje jistý vliv na toto přijaté řešení i obdobnému
řešení německé otázky v českých zemích. Připomí
ná i úlohu a postoj E. Beneše a jeho kruhů při ře
šení této otázky. Chybí zde však širší mezinárodní
kontext, který by ukázal, že např. výměna obyva
telstva byla uplatněna mezi Německem a SSSR po
roce 1939, stejně jako mezi Polskem a SSSR v ro
ce 1944-1945. Je nesporné, že tyto mezinárodní
aspekty působily na tehdejší postup v maďarské
otázce podobně jako některé momenty vnitropoli
tické.
Literární noviny, 27. června 1964
KOMUNISTICKÁ ČÍNA & ČS. EXIL
Je velmi smutné a politováníhodné, že se Komu
nistická strana Číny ve falšování dějin, jímž chce
podložit své avanturistické koncepce a hegemonis.
tické cíle, dostala na podobnou platformu s těmi
reakcionáři, kteří vyvolali únorovou bouři, byli jí
smeteni a před hněvem lidu utekli na Západ, kde
vydávají desítky publikací a pamfletů, v nichž hle
dají viníka své porážky. V nich překrucují fakta a
tímto způsobem se snaží najít argumenty k obvi
nění čs. komunistů z prý nedemokratického postu
pu, aby oklamali demokratickou veřejnost na Zá
padě. Velmi blízko mají argumenty Zenkla, Ripky,
Smutného, Peroutky a jiných poúnorových utečen
ců k argumentům čínských publicistů. Uvědomují si
tito, komu tím slouží, jakou medvědí službu proka
zují socialismu? Nahrávají nepřátelům ...
Rudé právo, 5. června 1964

AGENT 49 SE NEOZVAL
Bezpečnostní orgány oznámily, že se přihlásil
občan A. Perner z Liberce, jehož se západoněmecká
rozvědka pokoušela získat ke špionáži proti ČSSR.
Prohlásil, že západoněmecká špionážní služba s ním
již počítala jako s agentem číslo 49. Snažila se ho
naverbovat při jeho návštěvě v NSR ve městě MainzGustavsberg, kde žije jeho 811etá matka. Členové
rozvědky mu pohrozili, že nepřistoupí-li na spolu
práci, budou mu další návštěvy u matky znemož
něny. Za zprávy vojenského charakteru měl Perner
dostávat po 50 DM. Jeho matka, která má jen 150
DM měsíční penze, měla dostávat přilepšení za špio
nážní zprávy svého syna a to pod rouškou “sociál
ních příspěvků Katolické akce”. Pod tímto nátla
kem Perner zdánlivě přistoupil na návrhy a prošel
několikadenním .kursem v hotelu Adler ve Frank
furtu nad Mohanem. Do ČSSR se vrátil s kódova
cími a šifrovacími tabulkami, zašitými v náprsní
tobolce. Špionážní zprávy měl předávat v soukro
mých dopisech své matce. Perner nyní vše oznámil
čs. bezpečnostním orgánům.
Lidová demokracie, 2. července 1964
JEN POLOVINA PŘIRÁŽEK ZAMĚSTNANCŮM
1. dubnem vstoupila v platnost nová úprava od
měňování pracovníků v restauračním stravování;
bude uplatněna ve všech závodech a střediscích res
tauračního stravování, kde se k cenám vybírá pro
centní přirážka, tzv. obslužné. Zavedení procentní
přirážky k cenám má vést k tomu, aby se podstat
ně zlepšila služba a obsluha v restauracích a uby
tovnách. Proto bylo nutné změnit i dosavadní způ
sob odměňování pracovníků tak, aby se zvýšil je
jich zájem na plnění a překračování plánu tržeb a
aby se zlepšovala úroveň služeb. Z celkové částky,
která se vybere na procentních přirážkách k eenám,
je zhruba polovina určena na přímé odměňování.
Druhé části se bude používat na vybavení závodů
drobnými a krátkodobými předměty, na zdokonalo
vání hygienických zařízení, na jednotné pracovní
oblečení a na roční nebo sezónní mimořádné od
měny.
Odborář č. 8/1964
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW.
Volejte večer FJ 7372

HLAS

27. 7. 1964

DOMOVA
Zvláštní

problémy

nových

států

Černě o černém kontinentu
Začátkem července letošního roku se stala další britská kolonie - Njasko - nezávislým státem.
Britská vlajka byla po 73 letech stažena a nahrazena černo-červeno-zelenou vlajkou nového státu,
pojmenovaného Malewi.
V posledních letech jsme zažili mnoho podobných politických změn, V Africe, rozdělené kdy
si hlavně mezi Brity a Francouze, je dnes 35 nezávislých států s více než 100 milióny obyvatel.
Právě v těchto dnech se sešli zástupci většiny těchto zemí v Kairu, aby jednali o "společných
problémech” a aby bouřili proti zbytkům kolonialismu v tomto světadílu a proti nadvládě bílých
na jihu kontinentu. Dává to příležitost, abychom si všimli aspoň zběžně nových států a jejích
problémů.
U všech těchto států
je vývoj v určitém smys
lu podobný.
Okamžitě
po politickém vítězství,
po dosažení samostat
nosti, čeká na všechny
další bitva a to daleko
obtížnější : bitva na poli
hospodářském a všeobec
ně vzdělávacím.

Pokud se vzdělání tý
če, je na tom snad nej
hůře stát Niger s 2,870.
000 obyvatel. Gramot
nost tam dosahuje pou
ze 2%, školy navštěvuje
dosud pouze 3% dětí a
země má jen 8 mužů s
universitním vzděláním.
Příjem na hlavu jednoho
obyvatele činí 18 austral
ských liber ročně. Téměř
jediným vývozním artik
lem jsou burské oříšky,
které kupuje Francie.
Deficit státu platí zase

Amerika a Francie.
Primát v nemocech

Republika Mali je jed
nou z nových zemí, kte
rá stále ještě flirtuje se
Sovětským svazem a ve
které hraje hospodářská
pomoc
Československa
také důležitou roli. Pou
ze dva členové vlády
nejsou zřejmí komunisté.
Mali má v Africe pri
mát, pokud jde o po
hlavní nemoce - 20% obyvatelstva z počtu 4

miliónů je nakaženo sytilisem.
V prekérní situaci je
také bývalá francouzská
kolonie, nyní známá ja
ko Čadsko. Tento stát,
dvakrát tak veliký jako
Francie, nemá žádný pří
stav, železnici nebo sluš
nější silnici. Převážnou
část obyvatelstva tvoří
kočovní
mohamedáni,
kteří se straní veškeré
civilisace. Vyváží se do
bytek a bavlna hlavně
(Pokračování na str. 6.)

Nadšení z osvobození
z "koloniálního otroctví"
rychle opadne a realita
všedního života se při
hlásí takovou měrou, že
nebýt hospodářské pod
pory a organizační i jiné
Robert F. Kennedy v Polsku
pomoci hlavně bývalých
koloniálních
mocností,
mnohé nové státy by
svou samostatnost nutně
Občané měst, městeček a vesnic v zemích za Železnou oponou jsou
už zase ztratily.
zvyklí na návštěvy potentátů ze spřátelených lidově demokratických států.
Tyto návštěvy se vyznačují bouřlivymi manifestacemi přátelství a statisíci
Stát ano, město ne
pracujících, kteří složí nástroje, nářadí i pera a vyjdou lemovat ulice a
Typickým případem je provolávat slávu. A že v plánujících státech není zvykem ponechat cokoliv
Mauretánie, země s 3/4 mi náhodě, je potom radost se podívat na takové Václavské náměstí nebo
liónem obyvatel. Celkem Unter den Linden : hlava na hlavě, že by jablko nepropadlo: kokardy,
6% jejího kočovného jásot, na praporu prapor — inu, nebožtík Viktor Dyk by byl připsal ještě
obyvatelstva umí číst a aspoň jednu sloku, kdyby mu milosrdný osud nebyl odňal jakoukoliv na
psát. Denní tisk tam vů ději na to, aby kdy spatřil pravý lidově demokratický jásot.

Neorganizovaný jásot

bec neexistuje. Až done
dávna neměl tento stát
stálé město, proto bylo
za hlavní město prohlá
šeno místo v sousedním
Senegálsku. Nebýt Ame
riky a Francie, byla by
Mauretánie už dávno po
hlcena Marokem, které
si klade nárok na celé
její území.

Odtučňování
se nedoporučuje
Další raritou je stát
Dahomej. Dostal jméno,
které znamená "Břicho
krále Doho”, krále, kte
rý se proslavil v 17. sto
letí jako velký bojovník
a lidožrout. Snad jako
památka na něho zůsta
lo v této zemi obžerství
módou, i když už není
spojeno s lidožroutstvím.

Tlouštka je tam stále
znamením
respektu a
podmínkou k
získání
dobrého místa ve státní
službě. Stát, vedený vy
chytralým
presidentem
Magou, přijímal podpo
ru nejprve hlavně od Ru
sů a jeho satelitů, po
tom od Číňanů a nyní
dostává "šťávu” k uhá
jení existence hlavně z
Ameriky a Francie.

Leč jednou, jedinkrát,
někde něco neklaplo. Sta
lo se tak před měsícem
v Polsku. Na prapory ne
byl čas, ale jásot byl pravý, nefalšovaný, před
válečný jásot. Davy byly
také a nikdo je do ulic
nenakomandoval : dokon
ce jim ani nikdo neřekl,
že je ve Varšavě, v Kra
kově a v jiných polských
městech důležitá návště
va. Šuškanda převzala
funkci státního informač
ního aparátu a zhostila
se jí znamenitě a se ctí.
Neboť návštěva neby
la lidově demokratická
nýbrž kapitalistická : Ro
bert Kennedy, bratr ze
snulého presidenta, s ro
dinou.
Podle New York Times se snažila polská vlá
da Kennedyho co nejvíce
izolovat od veřejnosti. O
jeho
návštěvě
nebyl
“lid” vůbec informován.
Jenomže Kennedy návště
vu zorganizoval po svém.
Znovu a znovu se zasta
voval na ulicích, vyšpl
hal se na střechu nejbližšího automobilu a za okamžik měl kolem sebe
stovky a tisíce jásajících
Poláků. Řekl jim mj., že
president Kennedy byl
beze vší pochybnosti za
střelen Oswaldem, že
Oswald byl sice komu
nista, avšak jeho zločin
nebyl činem komunisty,
nýbrž člověka, který pro
testuje proti společnosti;
řekl jim, že “můj bratr
by nebyl nikdy zvolen

presidentem, kdyby neby
lo polských voličů” a
mnoho jiných věcí, které
zněly uším Poláků jako
nebeská hudba.
Zatím co komunističtí
potentáti navštěvují s
oblibou doly, továrny a
zemědělská družstva,
Kennedy nařídil zaměst
nancům amerického vy
slanectví, aby ho, neohlá
šeného, zavezli do sirot
čince, do dětské nemocni
ce a na selský trh; bez
pozvání navštívil ples universitmch studentů; v
Krakově zastavil svojí
přítomností normální
městský provoz. Chaos v
Krakově byl takový, že
chtě nechtě musela zakro
čit policie (která jinak
podobné
scény
podle
vládních instrukci ignoro
vala), neboť bylo nebez
pečí, že by někteří lidé
byli davem ušlapáni.
Korunou všeho byla
Kennedyho návštěva u
kardinála
Wyšinského,
kterou uskutečnil, přes
tože byl polskou vládou
varován, že by tato náv
štěva “vážně poškodila
polsko - americké styky”
Leč během své tříden
ní návštěvy v Polsku ne
hrál Robert - Kennedy je
nom “strýčka z Ameri
ky”. Na veřejnosti a v
soukromých rozmluvách
s vedoucími činiteli státu
a strany vytkl Polákům-,
že se vyhýbají zodpověd
nosti a příležitostem, aby
učinili něco pozitivního
pro světový mír. Řekl

jim, že Polsko má jedi
nečnou příležitost, aby
využilo svého postavení
mezi Západem a Výcho
dem a sáhlo k činům
místo prázdných frází.
Řekl jim, že pokrčit ra
meny a říci si : co my
můžeme dělat? je postoj
slabý a nevlastenecký.
Také o Německu se bě
hem těchto tří dnů mlu
vilo - o strachu z Němec
ka a o jeho rozdělení a i když na veřejnosti
Gomulka
pochopitelně
neustoupil z oficielního
stanoviska, New York Times napsaly, že soukromě
bylo Kennedymu řečeno,
že “jeho návrhy a dopo
ručení budou pečlivě pro
studovány”.
A tak Kennedy ukázal
názorně tamní komunis
tické vládě, jak má sa
ma daleko k nekomunistickému lidu. Kennedy
se choval v Polsku docela
neortodoxně, asi tak, ja
ko se před lety snažil vy
stupovat ve Spojených
státech Chruščov: jenže
Kennedy měl mnohem
větší úspěch. A Poláci si
užili tři dny lidového ra
dování, radování bez represálií.
A to už samo o sobě
za něco stojí. Neboť to
je druh politického rado
vání, po němž duše sa
telitních občanů lační už
řadu dlouhých, jednotvár
ných, šedivých let.
Duše, kterým je jinak
povolen jenom organizo
vaný jásot pod dozorem
fizlů a desítkářů.
-et-
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Slawomir Mrožek : Slon. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1964

Satira kouzla nezbavená
SKEPTIK
Tak vy říkáte, že na jiných planetách jsou taky lidi? Možná, že jsou :
nekde koneckonců musí být. Ale já tomu nevěřím. Četl jsem knihu o astro
nomii, Podívejte se, jak dneska prší a prší. Tak tedy o těch mlhovinách,
ohnivých koulích. Jak by mohl člověk vydržet v takových podmínkách.
Ne, to není možné. Kanály na Marsu? Ale ano. Nikdo jiný než rozumné
bytosti je nemohl vystavět. A rozumné bytosti, jak známo, to přece nejsou
psi ani kočky, ale jen lidé. No a, ale kdo je tam viděl? A je to vůbec
pravda? Měl by se postavit škopek pod okap. Škoda dešťové vody. Jiná
věc. Vědci mají silnější argumenty. Celý vesmír se skládá z téže hmoty.
Oni dovedou udělat z člověka motocykl nebo rtěnku. To už je vážnější
věc. A jestliže motocykly a rtěnky mohou být na zemi, tak mohou stejně
dobře být i v nebi. Ale z toho ještě nevyplývá, že na jiných planetách
také žijí' lidé.
Jsem zvědav, jestli se to dneska protrhá. A včera jsme měli takový krásný
západ slunce. Létající talíře? Ano, slyšel jsem. Ale nejsou žádné důkazy,
absolutně žádné. Vypadá to, že se vyjasňuje. Co? Opravdu? Ne, o tom
jsem ještě nevěděl. Tak to jsou fakta? No, no . . . Tak přece jen na ji
ných planetách žijí také rozumné bytosti... No jó, ale nač žijí?

Slawomir Mrožek je
mladý
polský satirik,
který si vybojoval své
ostruhy především na
scénách odbojných diva
del.
Jeho satira "Policie”
způsobila, že do provin
čních měst putovaly da
vy lidí, jen aby vyslech
ly osvobozující, trpké a
pravdivé slovo.
V Československu o
něm dlouho nic. Jen tu
a tam se objevil aforism,
tu a tam byla uveřejně
na malá anekdota.
Česky se psalo
o
Mrožkovi dřív v Austrá
lii než v ČSSR.
Mrožek je totiž tvr
dým důkazem toho, jak
se pragmatická filosofie
chytila duše mladého
porevolučního intelektu
ála jako průvodčí vele
tržní tramvaje.
Z citované skizzy, kte
rá jakoby vypadla ze
stránek Čapkových podpovídek, jsou zřejmé její
bojové rysy : dialekticky
zahrocený styl s poin
tou, která udeří jako
hrom do palice.
Přitom je nutně Mro-

žek (z pochopitelných
důvodů) spisovatel, kte
rý zná každý trik ná
znaku, detailu a kamu
fláže. Ve sbírce poví
dek,
uveřejněných
v
ČSSR a nazvané "Slon”
podle jedné z nich (pře
ložil velmi dobře Otakar
Bartoš), skvějí se na
poctěných místech po
vídky
jinotajné,
jak
snad ani jinak nemohlo
být.
Co je zápletka titulní
povídky? Nezávazná legrace o tom, jak jeden
ředitel zoologické zahra
dy chtěl ušetřit socialis
tickému státu moc peněz
za slona, na kterého mě
la zahrada po létech so
cialistického
rozmachu
příděl.
Šplhavý ředitel přišel
na lepší nápad. Než za
těžovat socialistickou vý
robu námahou s opatře
ním devis, za něž by by
lo nutno z kapitalistické
ciziny opatřit slona, na
vrhl, aby slon byl vyro
ben z plastiky, kterou
lze nafouknout.
Stalo se, slon slavil
triumfy - dokud neza-

Z DOMOVA DŮCHODCŮ
SLAWOMIR

MROŽEK

Dneska to, pane, v našem domově důchodců za
šumělo jako v úle. Snášejí mě, jako obyčejně, dolů
na snídani, a tu v naší kulturní jizbě visí na zdi
nová “Bleskovka”. A proti komu? Proti našemu ta
jemníku, kolegovi Huškovi. To vám byl poprask,
pane, protože kolega Hušek, třebas mu ještě teče
mléko po bradě — teprve nedávno mu bylo sedm
desát — celých pět let s námi točil, jak se mu zlí
bilo. To on razil ke Dni dětí heslo, aby se každý
z nás zavázal umřít před termínem. A zatím nikdy
neodmítl, když mu někdo potají zaplatil ovomaltinu. Říkalo se o něm, že za ovomaltinu udělá vše
chno. To on vyvodil důsledky z toho, když kolega
Napucánek, který byl hluchý jako poleno, provolal
na slavnostní akademii v dvaapadesátém roce v dob
rém úmyslu: “Ať žije car Mikuláš'”. Víme jen.
že potom přišli nějací dva páni a zapečetili umělý
chrup, který kolega Hušek nechal na nočním stol
ku. Co se stalo s kolegou Napucánkem, dodnes ne
víme. Chrup je nadále zapečetěn.
Každý, kdo měl nějakou minulost, bál se kolegy
Huška jako ohně. Stařičký Pac-Paciňský, kterého

foukal vítr. Pak zmizel
v oblacích, a dítka, kte
ré přivedli pilní páni ří
dící na vzdělávací výlet,
na to doplatila :
"A žáci, kteří byli v
zoologické zahradě, za
čali chodit za školu a
stali se z nich chuligáni.
Prý pijí rum a vytlou
kají okna. Na slony vů
bec nevěří.”
Není to krásné podo
benství? Nebo je tu ji
né o andělíčku strážníč
kovi, který si usmyslil,
že svěřence musí vycepo
vat k dokonalosti (vý
stižně nazvaná "Zločin
a trest”).
Andělíček
strážníček
tu s těžkým srdcem za
hřešil :
"Nadešla chvíle, kdy
služebníkovo malé srdce
v návalu lásky k Věci
zabušilo silněji než ve
liké srdce samé. Z lásky
k právu přestoupit zá
kon. To je měřítkem obětavosti.”
Takže syneček byl za
každé provinění stihán
pravým nebo levým há
kem až do chvíle, kdy
". . . Anděl strážný už

bil jen tak pro jistotu,
aby nevyšel ze cviku.”
Byla to úspěšná meto
da. Z chlapečka takto
cválaného se stalo zá
zračné dítě a později i
geniální chemik, které
mu tatínek pořídil ma
lou domácí dílničku.
Jednou v noci to
všechno vybuchlo :
"To vyletěl do povět
ří
chlapečkův
rodný
dům, vyhozený minou z
domácího tritolu . . .
Chlapeček utíkal pryč
přes pole.
Na zádech
nesl předem připravený
batoh s malou zásobou
potravin a peněz i s lod
ním lístkem do Jižní Ameriky.
Přes oranici se za ním
hnal anděl strážný, aby
mu dal aspoň jednoho
háka.”
Ale už to tak zůsta
lo : na troskách dětské
ho pokoje, kde měl vy
růst nový socialistický
člověk, zůstal jen "bez
radný anděl strážný”.

Z oblasti ideologie do
praktického života :
. . Čert ví, jak se to
".
stalo v distribuci nebo v
plánování. Náš obchod
ní dům obdržel 400 no
vých půlpancířů, kyrysů
model XVI. století, ja
kých svého času použí
vali lancknechti . . .”
Dobrá rada byla dra
há, ale vynořil se staře
ček, který záludně vy
tvořil poptávku. V nej
rušnější nákupní době
počal halasně žádat dva
cet půlpancířů. Slevil i
na patnáct, že má doma
ženu a děti.
Tak se stalo, že půlpancíře, které nešly na
odbyt ani s vyrytým ná
pisem "Dobrý pionýr -

v dětství, ještě za roboty, nařízli pilou selští rebelanti, byl nucen uvést v dotazníku, že ho nařízl
plukovník Beck za protisanační postoj. Kolega Kač
ka, kterého Hušek odsoudil na schůzi za pěstování
švédské gymnastiky, dostal vítr a obarvil si plno
vous na rudo. Kolegyně Nohatá zase odjakživa no
sila copy. Ale teprve kolega Hušek odhalil, že je
to satira na Číňany, na tu naši Čínu, pane, Lido
vou. Kolegyně Nohatá se zachránila jedině tím, že
se zavázala uštrikovat transparenty na Prvního
máje.
Se mnou, pane, to také bývalo všelijaké. Poně
vadž umím hrát na garmošku, ustanovil mě kolega
Hušek vedoucím mičurinského kroužku. To ani ne
bylo tak špatné, protože jsem byl osvobozen od
překážkové dráhy, ale jednou přišla inspekce a já
musel sám sníst kilo šrotu. Jako že se nám poda
řilo vypěstovat zvláštní brusinky na sucho, bez pou
žití lesa.
Všichni pamatujeme ten den, kdy kolegyni Etual
vypadla pudřenka. Kolegyně Etual je přibližně stej
ně stará jako kolega Hušek, a proto má nárok, aby
se s ní jednalo shovívavě. Ale kolega Hušek uspo
řádal monstrproces, v jehož důsledku upadl celý náš
domov v podezření z pravicové úchylky, a kolegy
ně Etual, která prodělala přelom, pane, začala psát
básně na oslavu drobných rolníků. Jednu takovou

DOMOVE
Miloslav

Bureš

Hlas pramenů, jež o roubení studně bily,

praskot ohně, jenž kvas měnil v chléb,
hlas mámin, něžný jako vítr nad obilím,
mízy vzdech,

když v těle stromu nahmatala štěp,
dobrýtro pradlen, jak šelest plátna prosté,
v sychravém ránu slyším pod oknem,
i volání pastevců, z nějž den nový roste,

co na tom, že v něm třeba promoknem.
Hlasy dávné, spředené ze vzpomínek
z paměti zvedám.
O ně vroucnější je můj hlas.
Domove, běda, kdo tebe srdcem mine,
jako by sebe ztratil - nebyl z nás.

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 CAULFIELD.

s půlpancířem
chrání
mír”, začaly jít na drač
ku.
Největší zájem o ně
měl zachmuřený blon
ďák, který si nekoupil
ani jeden, ale zle se osopil na jednu paní, že se
moc tlačí.
A právě ten blonďák
se hned druhý den obje
vil na ulici vedle vcho
du do obchodního do
mu, kde rekordní ry
chlostí začal prodávat
"Plastické, elastické, půlpancíře praktické”!

"Kampak jdete, paní
Modřejevská? — Do ob
chodního domu! -- Nač!
Tam nic není! Byla jsem
tam včera, ptala jsem se
na ty půlpancíře. Ne
jsou!”
A to už je povídka
rovnou z O’Henryho,
což by mělo naznačit,
jak proti lidské slabosti
jsou bezbranné mocnosti
opatřené i pluky andě
líčků strážníčků - tam i
tady.

Je to poučení pragma
tické a skeptické, ale
Půlpancíře zmizely ze rozhodně solidnější, než
socialistického trhu na víra v lepšího, socialis
ráz :
tického člověka.
jun

básničku musím mít u sebe, protože kolega Hušek
nám všem nařídil, abychom se jí naučili nazpaměť.
Kde to jenom mám, hnedka, hnedka — aha!
Ó ty drobný rolníku!
Prostý z lidu chasníku!
Neseješ, neoráš,
přece zrno dodáváš.
To je, pane, hezká básnička.
Takových zásahů kolegy Huška by se našlo víc.
Když byla jednou strašná bouřka, kolega Infadin
se o ní vyjádřil spatra, neboť řekl, že v roce 1880
byla větší. Kolega Hušek ho ihned obvinil z nespo
kojenectví a z touhy po návratu starých časů. Ko
lega Hušek má nemocná játra a nikdy o tom ne
mluví jinak než jako o "prokletém dědictví kapita
lismu”. Jindy nás zase donutil, abychom poslali úřadům žádost o přejmenování našeho ústavu z "Do
mova důchodců” na “Domov donských důchodců”.
A takového člověka, kterého jsme se všichni báli,
potkala dneska kritika. Konečně jsme se dočkali, že
jeho metody byly postaveny na pranýř. Všichni se
tlačí kolem “Bleskovky”, aby si to přečetli na vlast
ní oči. Dole, úplně v rohu je zmínka o tom, že ko
lega Hušek příliš hlasitě chrápe ze spaní Tak,
tak .. . Nastaly nové časy.
Z polštiny přeložil Otakar Bartoš

-6-
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Čs. vystěhovalci v Americe
Sestavil—cg —
Přistěhovalectví Čechů a Slováků do Spojených států je často považováno za událost posledních
100 let. Málokomu je známo, že emigrace z Čech, Moravy a Slovenska začala před 300 lety a že prv
ním naturalisovaným občanem nového kontinentu se stal Čech Augustin Heřman právě před 300 lety,
roku 1664.
Heřman přistál roku 1633 v Novém Amsterdamu, který byl hlavním městem holandské kolonie,
známé pod jménem Nové Holandsko. Pro své vzdělání a schopnosti se stal brzy vlivným činitelem
ve východních provinciích Ameriky, která byla tehdy ještě anglickou kolonií. Vážen Angličany a
naopak pronásledován nenávistí holandského guvernéra Stuyvesanta, opustil Heřman Nové Holandsko
a usídlil se v severovýchodní části Marylandu v kraji Cecil, nazvaném po Cecilu Calvertovi - lordu
z Baltimore. Ten udělil Heřmanovi nejvyšší titul lorda - s erbem a pečetí -, a dal mu pozemky v
rozloze 5.000 akrů. Byla to největší pocta, která Kdy byla lordem Baltimorem udělena. Heřman mi
moto zakoupil další rozsáhlé pozemky, a tak se stalo jeho panství v rozloze téměř 25.000 akrů nej
větším v celém Marylandu. Angličané si cenili jeho práce a zásluh. Heřman byl mimo jiné i prvním
kartografem, který sestavil a nakreslil mapy Marylandu a Virginie. Byl také pověřen vyjednáváním
o hraničních problémech mezi Marylandem a holandskou kolonií.
O Heřmanovi bylo napsáno několik knih. Podle
Při všech těch úspěších a poctách, které mu pro
jedné z nich se jeho panství rozkládalo mezi ře kazovala nová země, zůstával Augustin Heřman Če
kou Elk, řekou Bohemia a Chesapeakským zálivem. chem. Jeho snem bylo přivést velké množství čes
Heřman pojmenoval řeku po své otčině, kam se kých exulantů a usídlit je v Marylandu.
v mysli tak často vracel jako všichni exulanti všech
Jako mnozí po něm tak měl i Heřman značné po
dob. Druhou řeku na panství nazval “Malá Bohe tíže s nově příchozími do této části světa.
mia”.
Tento problém je vystižen v zaznamenaném roz
Tatáž jména nesly jeho dva překrásné zámky. hovoru Heřmana se svou manželkou : “Pamatuješ
Větší byl vystaven v tehdejším koloniálním slohu z se na osadníky, kteří připluli asi před rokem? Byli
cihel, dopravených Heřmanovými loděmi z Anglie. usazeni támhle na kopcích, na druhé straně naše
Měl rozsáhlé komnaty, dlouhé síně, stinné verandy ho panství. Přes všechna naše varování považují
a vysoká okna se silnými dřevěnými žaluziemi, Indiány dále za zvěř. Když se na plantáži jednoho
které byly ochranou nejen proti ostrému slunci, dne objevil rudoch, zastřelili ho bez jakéhokoli dů
ale i proti Indiánům. Těžký dubový nábytek ve vodu. Nu, a Sylvestr pak jel náhodou kolem a stal
stylu alžbětinské doby byl z Anglie, jiný křehce se obětí slepé pomsty Indiánů”, vysvětlovala klid
filigranský, který měl perletí vykládané skříně a ným hlasem Anna.
měkká, drahým damaškem potažená křesla, přivezl
“Čert aby to vzal, to bude zase práce!”, rozčilil
ze Španělska. Vzácné gobelínové koberce získal z se Heřman, “jednat s náčelníkem a hádat se s oFrancie a křišťálové lustry z Irska. Na stěnách vi sadníky!”
sely obrazy předních holandských a italských
“To je tak, když někteří pánové platí kapitánům
mistrů, řada rytin Václava Hollara z Londýna a odměny za jakékoli osadníky”, připomněla Anna.
několik vlastních Heřmanových map. Jeho největší
“Když není v Evropě pronásledování některé círk
chloubou byla bohatá knihovna, v níž byla vedle ve, nikomu se do emigrace nechce. Tak páni ka
těžkého svazku Bible Kralické téměř všechna vy pitáni seženou vnoci násilím v přístavech kdejaké
daná díla Komenského.
opilce, tuláky a prostitutky a nám je sem přivezou.”
Zámek zvaný “Bohemia Manor” stál na návrší
chceš dělat, má milá? — Před několika týd
nedaleko Chesapeakského zálivu, v pozadí obklopen ny“Co
měl podobný případ se svým farmářem,
starými stromy, ponechanými z původního pralesa. kterýjsem
je
stejného ražení. Ubil černocha klackem,
Vpředu se rozkládala pečlivě udržovaná francouzská poněvadž byl
nemocen a nemohl pracovat. Tito tvo
zahrada s palouky růží a květin všech barev. Neda rové, ač se chlubí bílou kůží, nechápou, že černoch
leko zámku ponechal majitel přes 100 akrů pralesa a rudoch je také člověk, že k soužití je třeba po
v původním stavu, kde choval jeleny, tetřevy a ji
a že i otroky popožene k práci spíše la
nou zvěř k honitbě, ku které zvával všechny okolní rozumění,
skavé slovo a možnost uhájení slušného života než
plantážníky a mocné přátelé z celého Marylandu.
U zálivu založil přístav po něm nazvaný Heřma bití a smrt”, vášnivě rozkládal Heřman.
( Pokračování příště )
nův, odkud jeho lodi odvážely do Evropy tabák,
koření, kožešiny a jiné koloniální plodiny a zpět
přivážely evropské tovary. Dal vybudovat silnici
mezi Chesapeakským a Delawarským zálivem a plá
noval také prokopání průplavu, které se však usku
tečnilo až téměř po třech stoletích.
(Pokračování se str. 4 )
omezit, když už je ne
Na svém panství usazoval Heřman malé farmáře, do Francie, která taky mohou docela vymýtit,
kterým přiděloval půdu a černé otroky. Zdokonalo
vlády států Togo. Ka
val tam pěstování tabáku, vysazoval nové druhy stro platí nejvíc na udržení
merun,
Gabon,
Tanmů a zeleniny ze Starého světa a tak, díky jeho státu.
ganjika,
Rwandi
Urunprůkopnické práci, panství rostlo a vzkvétalo stejně
Mnohoženství
rychle, jako dobrá pověst majitele. Byl zakrátko
di a Ugandy i dalších.
jmenován zástupcem lorda Baltimore pro Horní Maa lidožroutství
Případy lidožroutství
ryland. V této funkci soudil a vydával zatykače,
Jiný
problém mají byly nedávno zase hlá
uklidňoval neustále sváry mezi bílými osadníky a
Indiány, s jejichž náčelníky uzavíral četné přátel zase v Guineji. Spojené šeny z Gabonu. Obříz
ské smlouvy.
ky žen se stále ještě
Lord z Bohemia Manor byl neobyčejně společen národy organisovaly praktikují v Gabonu,
tam
kampaň
proti
mnoský a veselý člověk. Četné velké společnosti dodá
valy lesku jeho zámku, v jehož průčelí se skvěl znak hoženství, ale bez úspě Nigérii a Tanganjice.
V Ugándě, kde je po
nového rodu. Sousedé byli většinou vzdělaní Angli chu, protože i členové
čané, příslušníci vyššího stavu - katolíci, uprchlí za vlády dávají přednost měrně největší počet
tvrdé vlády puritána lorda-protektora Olivera Cromkřesťanů (38%), se vy
wella. A tak se stal český zámek střediskem spole domácnostem s nejmé
skytuje ročně až 800
čenského života v této části Marylandu, kam i sám ně třemi manželkami.
případů vražd.
lord Baltimore a jeho dva bratři často zavítali.
Čáry, kouzla, uctívá

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Bolí Vás hlava?

Noste brýle od OPT A!

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.

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

TANEC KOLEM DEVIZ
(Pokračování se str. 3) ponské výroby. 42 párů
zatčeních hlavně rakou
ských obchodníků a je
jich pomocníků v Česko
slovensku.

Koncem června se ko
nalo další přelíčení s ra
kouskými turisty-pašeráky a to před okresním
soudem v Břeclavi.

Johann a Frederika
Brunnbauerovi a Walter
Bloech se zodpovídali z
"poškozování zájmů so
cialistické
republiky,
zneužívání cestovního ci
zineckého ruchu, z po
rušování předpisů o obě
hu zboží ve styku s cizi
nou, z trestného činu
zkrácení daně a ohrože
ni devizového hospodář
ství”.
Obžalovaní přivezli a
rozprodali v ČSSR 256
silonových italských
plášťů, 39 tranzistoro
vých radiopřijímačů ja-

dámských punčoch, 18
nylonových
dámských
šátků, 21 zlatých mincí,
5 hodinek, 18 kg kávy,
18 kg kakaa, 10 kg čokolády a další textilní
výrobky. Zboží prodali
za 80.830 Kčs, čímž zkrá
tili stát na celních po
platcích o 69.366 Kčs.
Všechno uvedené zbo
ží ovšem nemohli obža
lovaní propašovat na
jednou. Brunnbauer zvy
šoval čs. turistický ruch
v letošním roce 24krát,
jeho
žena
17krát a
Bloech 8krát. Soud vše
ocenil 15 měsíci pro oba
manžele a 1 rokem pro
Bloecha.
Současně byli odsou
zeni překupníci a t o
Alžběta Rosljaková na 7
měsíců nepodmíněně a
Hermína Juřičkovičová
na 6 měsíců podmíněně
na 2 roky.
FEC/-S-

ČERNĚ O ČERNÉM KONTINENTU

Africké státy jsou též
ní hadů, krokodilů nebo
seskupeny v politických
opic jsou další problé
táborech : v táboře ne
my, které se snaží aspoň
utrálů, prokomunistů a
antikomunistů.
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
Největšími
odpůrci
srdečně Vás zve na
komunismu
v
Africe
jsou tč. vlády států
Sierra Leone, země po
tomků osvobozených akterá se koná v sobotu 15. srpna 1964
merických otroků a an
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
glických prostitutek, a
Průvod masek — Volba nejhezčí masky a nejpěknější skupiny —
Malagasy, bývalý fran
Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.
couzský Madagaskar.
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.
Vzrůst obyvatel
KONTINENTÁLNÍ HUDBA — LIKÉROVÁ LICENCE
Největší
překvapení
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :
připravila začátkem le
34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)
tošního roku Nigérie.

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

MAŠKARNÍ MERENDU

Po provedení sčítání li
du se svět dozvěděl, že
počet tamního obyvatel
stva dosáhl 55 miliónů.
Při předcházejícím sčí
tání v roce 1952 měla
Nigérie pouze 30 mili
ónů lidí.
Neobyčejné
zvýšení počtu obyvatel
této
země
překonalo
všechny dosud známé
případy náhlého vzrůstu,
který je poměrně daleko
vyšší než v Indii nebo
v Číně. Nigérie se tak
dostala počtem obyvatel
na deváté místo na svě
tě (po Číně, Indii, SS
SR, USA, Indonésii, Ja
ponsku, Pakistanu a Bra
zílii) .
Černá budoucnost?

Komunisté se snaží
získat půdu v Africe za
každou cenu. Typický je
případ Somálska. V této
zemi byl až donedávna
zastoupen Západ konsuláty Británie, USA a Itá
lie, v nichž si většinou
'"neškodní" přestárlí úředníci
diplomatické
služby odbývali poslední
roky své kariéry. Napro
ti tomu čínské vyslanect-

ví je obsazeno 40 osoba
mi a sovětské 30. Jak
Číňané tak i Rusové z
tamních zastupitelských
úřadů mají prvotřídní
jazykové znalosti pro ce
lou somálskou oblast.

Poměrně
primitivní
obyvatelstvo,
většinou
mohamedáni, zatím ko
munistické propagandě
příliš nepodléhá. V obraně proti komunistic
kým ideím pomůže hod
né náhlá zvýšená americká a italská hospodářská
pomoc.

Výsledek zápasu
o
Afriku závisí hlavně na
tom, jak a jak dlouho
bude moci Západ novým
státům pomáhat. Bude-li
přispívat tolik, aby mohl
pokračovat proces poli
tického a hospodářského
růstu evolučně, bez pro
blémů tak dobře zná
mých z Konga a Zanzibaru, pak může mít sta
milionová černá Afrika
skvělou budoucnost. V
opačném případě bude
budoucnost
Afriky a
snad i neafrického světa
hodně černá.
-m-
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SPORT V AUSTRÁLII

SEDMIRAMENNÝ SVÍCEN NEODPOVÍDÁ
OCENĚNÍ
Vaše recense sbírky povídek “Sedmiramenný sví
cen” (HD č. 13/XIV.pr.) mne, nejen překvapila, ale
podala i námět k přemýšlení. Neznám nic od Škvoreckého, avšak ukázka, kterou uveřejňujete, nikte
rak neodpovídá vašemu tak velkomyslnému ocenění.
Proto, že se někdo staví pravdivě k událostem, o
nichž se jinak nerado mluví, z něho ještě nedělá
spisovatele, tím méně pak následovníka Hemingwayova. Nacházíte-li nějakou podobnost mezi tě
mito dvěma spisovateli, vyvolává ji snad jedině
neurvalost dikce Škvoreckého. Používal-li však Hemingway rád lidový slang, bylo to vždy na místě
vzhledem k danému prostředí. Jsem daleka toho,
abych obviňovala Škvoreckého z nějaké zlé vůle
k tragicky zaniklé složce českého národa, avšak ne
mohu se uvarovat výtky pro nedostatek jeho zodpo
vědnosti. Ta by měla být prvním příkazem každé
ho, kdo se chopí pera k vylíčeni událostí z doby
tak závažné. Slova, která vkládá Škvorecký do úst
své hrdinky, jsou snad hodna osůbek, zalidňujících
okolí Švejkovo, nepatří však do chmurného prostře
dí kolem židovské katastrofy. Je pravda, že prostře
dí vězeňské, koncentráční a vůbec prostředí nesvo
body vyvolává hrubost a otrlost, čehož jsem byla
svědkyní právě ve všech těch situacích, jimiž se
Škvorecký zabývá. Všechen cynismus však ustával,
šlo-li o záležitosti rodinné a o cestu do nenávratna.
Za dlouhá léta v onom chmurném prostředí jsem
se nesetkala s ženou tak nízké úrovně, jak si ji
Škvorecký vybral pro svůj román. — Dnes, kdy
většina mladých lidí v Evropě často již nezná ani
jediného člověka židovského vyznání, může hrdina
románu pro čtenáře velmi snadno typisovat vlast
nosti oné vymřelé společnosti, jež poskytla českému
národu hodnoty nejvyšší. Zde úplně opomíjím do
jem, jaký vyvolává u čtenáře mluva, štítící se tis
kařské černi — nebo naopak. Píšete-li, že mluva
Škvoreckého je mluva, jíž se dnes mluví doma,
musí nás to naplnit tichým smutkem. Píšete-li však,
že je to mluva, jíž i my jsme mluvili, pak se pro
ti tomu patrně mnoho krajanů ohradí. V žádném
případě jsme tímto způsobem nepsali. — Dodatkem
pak k vašemu názoru, že “hrdiny knihy jsou trpné
oběti Hitlerova Endloesungu”: tyto oběti nebyly
trpné, byly to pouze oběti trpného postoje svého
okolí k ničícím silám, kterým se nepostavili na od
por ani mocní tohoto světa. Valerie Bílá, Toronto

KOPANÁ V SYDNEY
PRAHA — APIA 2 :3 (1:2)
Na hřiště Prahy se přišlo podívat 6.000 diváků
na zápas, který byl pokažen nemožně silným větrem.
Začátek byl úplně senzační, neboť APIA, která
hrála v první půli proti větru, vedla v 23 minu
tách 2:0. První branka padla v 10. minutě ze zby
tečné penalty, a druhá po chybě brankáře Lorda,
kterému vítr stočil míč přes ' brankovou čáru, když
se špatně postavil. Gauto hned nato snížil skóre na
2:1, když z trestného kopu z velmi šikmého úhlu
s pomocí větru poslal míč kolem brankáře do sítě.
Počasí se po přestávce trochu uklidnilo a Praha
měla převahu. Scheinflug proměnil pokutový kop
(který musel opakovat), ale nakonec APIA přece
jenom vstřelila vítěznou branku a odnesla si cel
kem šťastně dva body.
PRAHA — SOUTH COAST 0 : 0 (0:0)
_
Ve Wollongongu začala Praha před 5.000 diváky
dobře, ale domácí se rozehráli a měli pak více ze
hry. Lord a trocha smůly je však připravili o ví
tězství. Zápas byl velmi otevřený a napínavý, a
celkem dobré úrovně. Praze schází dobrá záloha,
a v útoku vnitřní trio Tristram - Sleight - Schein
flug hraje pod úroveň. Praha je na šestém místě
v tabulce a naděje na umístění mezi prvními čtyř
mi je stále menší, i když třetí a čtvrté mužstvo
je jen o bod vpředu.
Sydnejský tisk přinesl obšírné zprávy o příjezdu
předsedy Prahy Domabyla (byl též v Praze), který
“podepsal” bývalého čs. internacionála a trenéra
Čambala. Čambal převezme v Sydney místo trené
ra.
- vzl kopaná v m e l b o U r n e
SLAVIA — ALEXANDER 3 : 1 2:0)
Na hřišti Alexandra nastoupila Slavie oslabena o
zraněného McMeechana a dva hráče, kteří odjeli
do Sydney : Mac Donagha a Meechana. Dá se říci,
že hrála prakticky o 10 lidech, protože Crabb na
pravém křídle neexistoval. Za takových okolností
mohou být příznivci Slavie s dvoubrankovým vítěz
stvím celkem spokojeni, přestože poslední branka
padla z jasného postavení mimo hru. Utkání nevyniklo zvláštní úrovní. S výjimkou prvních 10 minut druhého poločasu nebyla Slavia nikdy v nebez
pečí ztráty bodů. Dvě branky vstřelil Harper,
Savage.
SLAVIA — LIONS 0 : 3 (0:1)
Když fotbalové mužstvo prohraje 0:3, je těžko
tvrdit, že mělo převahu po celých 90 minut hry.
Slavia ji měla a přesto prohrála rozdílem 3 branek.
Přispěly k tomu tři skutečnosti : nemohoucnost před
brankou, značná dávka smůly a stařičký De Bryuckerer v řadách Lions, střelec dvou branek a nej
lepší muž na hřišti. V mužstvu Slavie byl nejlep
ším hráčem McDonagh. Kapitán Slavie Sanchez
byl vyloučen ze hry. Přes bezmezné zoufalství příz
nivců Slavie situace není tak strašná, jak by se
zdálo. Výkon mužstva naznačuje, že tu šlo spíš o
příslovečnou výjimku než o pravidlo.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Při “Československém
dnu” na Světové výstavě
v New Yorku vystupoval
pěvecký sbor ČSA, kona
la se sokolská cvičení,
tančila se česká beseda
atd. Program trval tři ho
diny a přihlíželo mu
5.000 diváků. Večer byl
ve Federální budově dal
ší český program, při
němž vystoupila skupina
vedená Alicí Lexovou. V
předvečer se konala slav
nostní večeře, které se
zúčastnilo asi 400 kraja
nů.
— V Brazílii zemřel bý
valý čs. diplomat Vladi
mír Nosek ve věku téměř
70 roků.
— Pražské Svobodné slo
vo uveřejnilo 21. 6. fejton J. Liona pod titulem
“Návštěvou u J. Voskov
ce”, z něhož uvádíme:
(Voskovec) : “Já nejsem
ten turistický typ. Jezdit
někam jenom tak, to mě
moc nebaví. Něco jiného
by ovšem bylo, kdyby v
Praze uváděli něco mého,
kdybych si mohl v něčem
zahrát, v divadle či ve
filmu, snad dokonce s
Werichem, kdybych tře
ba něco režíroval. Což
ovšem nemá být výzva
k pozvánce, ale možná, že
se někdy taková příleži
tost naskytne. Kdoví?”
Voskovec prý také řekl,
že se s početnou krajan
skou skupinou nestýká,
protože mnozí proti němu
nasazovali, když byl vy-

slýchán na Ellis Islandu.
— Předsedou Výboru pro
jubilejní sokolský slet Amerického Sokolstva, kte
rý se bude konat koncem
června příštího roku v
Chicagu, byl zvolen J.
Čihák, místopředsedy V.
Šimaner a Ch. T. Kropík,
jednatelkou B. Čiháková,
pokladníkem B. Vaněk a
zapisovatelkami J. Žáčko
va a B. Prenerová.
— Hudební skladatel K.
B. Jirák byl jmenován
dirigentem universitního
orchestru v Chicagu.
— Jednou z nejlepších
podívaných na Světové
výstavě v New Yorku je
film “To be alíve”, pro
mítaný v průmyslovém
paláci firmy Johnson
Wax. Je na něm v kostce
celý svět. Film natočil
kameraman Alec Hamid,
který se jmenoval před
válkou Saša Kackenschmidt a byl zaměstnan
cem filmových ateliérů
ve Zlíně.
— XII. Československý
den se koná v neděli 9.
srpna tr. opět v Plzeň
ském parku v Chicagu.
— 13. června promluvil
v americkém senátě o ži
votě a díle dr. Petra
Zenkla senátor Pell.
— Člen výpravy 20 čs.
lékařů na mezinárodní
patologický kongres v
Londýně 31letý dr. Petr
Kovanic z Prahy požádal
ve V. Británi o asyl.
Č/ČS/D
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Dne 21. července tr. tomu bylo 5 let, co
odešel navždy můj drahý a nezapomenutelný
manžel
KAREL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou.
Hilda Šolcova, Melbourne
OSLAVY ČsOL V LONDÝNĚ
Čs. obec legionářská v Londýně uspořádala osla
vy 50. výročí založení legií, 25. výročí organizace
nové čs. armády a 20 let od obléhání pevnosti Dunkirku, které byly největší čs. události v Londýně
po dlouhou řadu let. Oslav se vedle členů Čs. obce
legionářské zúčastnilo mnoho předních osobností z
Anglie, vojenských přidělenců jiných států, zástupců
tisku a rozhlasu atd. Na tiskovém banketu, který
byl pořádán v Balkan Grillu (jehož majitelem je
předseda ČsOL plk. Lízálek) měl hlavní projev britský poslanec plk. Sir Tufton Beamish. Pozdravné
projevy k oslavám zaslali ministerský předseda Sir
Alec Douglas Home, bývalí min. předsedové Churchil a Eden, polní maršálové Montgomery a Alexan
der, Lord Morrison, Sir Robert Bruce Lockhart a
mnoho jiných. Oslavy byly zahájeny kladením věn
ců k památníku válečných hrdinů. Po společném
slavnostním obědě v Čs. národním domě, na němž
byl čestným hostem brig. generál Bleeker, se ko
nalo slavnostní shromáždění, na němž měl hlavní
projev gen. A. Liška. O vlivu Sokolstva na legie pro
mluvil dále dr. M. Lokay a poselství domovu pře
četl A. Mokrý. Vyvrcholením slavnosti bylo předání
nového praporu, který zhotovily čs. ženy v Británii.
Příští den byl společný zájezd na vojenské hřbitovy
v Brookwood a k leteckému památníku Runnymead.
Č.

Prvotřídní česká kuchyně
v Melbourne - City!

RESTAURACE

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

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

ADELAIDSKÉ NOVINY
uveřejnily v posledních
dnech tři zprávy o Če
choslovácích v Jižní Au
strálii :
— Jako vzor lidí těžce
postižených nemocí, kte
ří se přesto snaží uplat
nit v životě, zmiňují se
o Josefu Tilcerovi, ochr
nutém na půl těla po úrazu při cvičení v roce
1958, který nyní studuje
účetnictví na technologic
kém institutu v Adelaide.
— Instrumentář A. Biclančin z Adelaide vyna
lezl přístroj veliký jako
náramkové hodinky, kte
rý zaznamenává každých
10 vteřin puls a teplota
pacienta a dává znamení
při náhlých změnách. Pří
stroj se nosí na ruce ja
ko hodinky.
— Hurikán zničil na far
mě B. Nevečeřala v Tailem B e n d kurníky, při
čemž zahynulo 500 dvou
měsíčních krůťat v cen
ně 1.500 liber.
U.

Malý oznamovatel

ČEŠKA (v Austrálii), 50
letá, hledá místo hospo
dyně. Odpověď do adm.
Hlasu domova.
Pan Josef Dvořák, N. Y.,
USA. zaslal HD plat $5.-,
pravděpod. roční před
platné. Prosíme, aby sdě
lil bližší adresu.
HD.

ČTĚTE
EXILOVÝ TISK

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St..
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.
Kompletní staré
ročníky
H1asu domova
zašleme
kamkoliv
za £ 1 (2.40

DODÁME KAMKOLI

ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

Cena za 26 os láhev
běžná
NAŠE
“CROWN CHARTER”
75% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
“C ORTEL”
francouzská brandy
27/3
19/6
70% importovaná
“CORTEL-GOLD MEDAL”
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
“ C O MBEAU”
francouzský cognac
47/29/“ CO M B E A L ”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
31/“OLD ST URT"
jihoaustralská brandy
21/16/9
Ceny všech druhů vin 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 : ............................................... ..............
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27.7.1964
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Miroslava Semeráda, Josefa Kiliese a Emila Mourečka.

Listárna
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

K. J. Buenos Aires : Dí
ky za lístek. — M. B.
Braidwood : Díky za do
pis a přílohy. — M. V.
Cleveland : Díky za adre
Olympijský oheň vzplane v Tokiu sice až za deset týdnů, ale už v současné době je řada před sy. — S. H. Hollywood :
Dopis jsme předali. —
ních světových lehkých atletů v oslňující formě. Z výkonů, dosažených v posledních 14 dnech, K. B. Brisbane : Díky za

SVĚTOVÉ, EVROPSKÉ A NÁRODNÍ REKORDY

Lehcí atleti před olympiádou

zprávu. Hodně úspěchů!
— J. N. Five Dock : Dí
ky za adresu. — J. Z.
Darling Point : Díky za
adresu. — J. U. Findon :
Díky za výstřižky. — I. Č.
"Caulfield : Díky za novi
ny. Vrátíme později. —
B. H. Fairfield : Díky za
dopis a za adresy. — F.
S. Woolahra Díky za
výstřižek.
HD

stojí jistě na prvém místě za zmínku světový rekord 211etého norského studenta Terje Pedersona, který při mezistátním utkání Norsko — Benelux v Oslo hodil oštěpem 87,12 m, čímž zlepšil
dosavadní světový rekord Itala Carla Lievoriho z r. 1961 o 38 cm. Pederson, který měl při star
tu v Oslo jako první oštěpář světa všech šest hodů nad 80 m (83 m - neplatný, 81,90 m, 83,11
— V Ženevě byl rozlosován jubilejní 10. ročník Po
m, 81,39 m, 87,12 m a 82,39 m), navázal tak na slávu svého krajana Egila Danielsena, olympij háru mistrů evropských zemí i soutěž držitelů tro
ského vítěze z r. 1956 v Melbourne.
fejí. Zúčastní se ho 31 klubů kopané v čele s ob

Ve zkratce

Druhý světový rekord vytvořila sovětská dálkařka Ščelkanová, která na tzv. memoriálu bratří
Známenských v Moskvě dosáhla 6,70 m, čímž zlep
šila o 8 cm svůj vlastní světový primát.
Také Evropané se v posledních dvou týdnech “vy
táhli” a vytvořili dva nové evropské rekordy. Při
střetnutí Itálie se Západním Německem zaběhl ital
ský sprinter Sergio Ottolina 200 m s úplnou za
táčkou za 20,4 vt., a nejlepším evropským tyčkařem je nyní západoněmecký representant Reinhardt
z Levekusen, který ve svém rodišti zdolal laťku na

STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR
Poprvé v 37-leté historii kdysi slavné fotbalové
soutěže Středoevropského poháru bude letos závě
rečné utkání zcela čs. záležitostí. Oba čs. teamy AC
Sparta a Slovan Bratislava porazily své soupeře v
odvetě po remisách v 1. semifinalovém utkání. AC
Sparta doma FC Bolognu 3:0 a Slovan vyhrál v
Budapešti nad místním Vasasem 2:1. Trofej se tak
bude po 26 letech stěhovat do ČSR (naposledy získa
la Středoevropský pohár pražská Slávie, když v r.
1938 ve finale porazila Ferencvaros 2:2 a 2:0 bran
kami Vytlačila a Šimůnka). Ačkoli Středoevropský
pohár ztratil zrozením Poháru mistrů evropských
zemí na významu, přece jen je to velký úspěch
čs. kopané, neboť do bojů zasáhli fotbalisté 4 států.
AC Sparta, která v 1. kole vyřadila MTK Buda
pešť (bývalou Hungarii), měla v semifinale Středo
evropského poháru výhodu, že italský mistr FC Bo
logna poslal řadu svých nejlepších hráčů na dovo
lenou a musel tedy nastoupit k oběma utkáním s
několika náhradníky. Že však Italům na výsledku
záleželo, potvrdili tím, že v okamžiku, kdy se jim
rozplynula vidina finale, proměnili kluzkou hrací
plochu hřiště Sparty na Letně v rohovnický ring
a v závěru utkání, kdy už neměli šanci na postup,
vyprovokovali řadu bitek. 35.000 diváků nevidělo
zde tentokrát fotbalovou technickou selanku, ale
tvrdý boj o konečné vítězství. Domácí fotbalisté,
byli pohotovější ve střelbě, a góly Mráze (hlavou
v 68. minutě), Maška (v 75. minutě) a Dyby (v
84.) vyhráli 3:0.
Slovan Bratislava neodjížděl po domácí remise do
Budapešti s velkými nadějemi, ale už v 1. minutě
zápasu vstřelila pravá spojka, Tománek, vedoucí
branku Bratislavy, a to snad rozhodlo. Bratislavští
skvěle bránili, a tak se Vasasu podařilo vyrovnat
jedním z největších talentů maďarské kopané Puskásem na 1:1 až v 57. minutě. Když se už zdálo,
že o finalistovi musí rozhodnout třetí utkání a di
váci pomalu odcházeli, měli slovenští fotbalisté
výhodu volného kopu, po kterém střední záložník
Maďarů Meszoely srazil míč do vlastní branky.

TŘI MEDAILE ČS. VZPĚRAČŮ
40. mistrovství Evropy “silných mužů'’ v Moskvě
skončilo očekávaným vítězstvím sovětských vzpěračů, kteří získali šest ze sedmi titulů. Škrt přes roz
počet jim udělal pouze Maďar Tóth, který vyhrál
polotěžkou váhu. Na tomto šampionátu si vedli zna
menitě i Čechoslováci, kteří v celkové klasifikaci
národů obsadili třetí místo, když získali dvě stří
brné a jednu bronzovou medajli. V kategorii lehké
váhy byl Zdeněk Otáhal za výkon v olympijském
trojboji 375 kg druhý a Babinský (vzepřel 360 kg)
třetí za mistrem Evropy Kaplunovem ze SSSR, a
ve střední váze vzepřel H. Zdražila 425 kg, což mu
stačilo na stříbrnou medajli. — Nejcennějšího vý
konu dosáhl Rus Jurij Vlasov, který v těžké váze
posunul světový rekord na 562,5 kg. — Poradí ná
rodů : 1. SSSR, 2. Maďarsko, 3. ČSR, 4. Východní
Německo, 5. Francie, 6. Rumunsko, 7. Polsko atd.

hájcem trofeje Inter Milánem. Čs. přeborník Dukla
5,11 m. — Olympijský vítěz ve skoku dalekém A- Praha nastoupí v 1. kole, které musí být sehráno
meričan Ralph Boston skočil při kvalifikačních zá do 15. října, proti polskému mistru Górniku Zabrvodech representantů USA o letenky do Tokia v ze (loni vyřadila Dukla tohoto soupeře ve 2. kole
New Yorku 8,37 m, avšak výkon nebude uznán za jen těsně celkovým brankovým poměrem 4:3). AC
světový rekord, protože vál silnější vítr, než do Sparta bude hrát v 1. kole soutěže “držitelů trofe
ji" s FC Anorthosis Cypr, takže má šanci na postup
volují pravidla.
Z čs. lehkých atletů jsou stále ve výborné formě dc hlavního kola.
diskař L. Daněk, čtvrtkař Josef Trousil a mílař To — Nejúspěšnější čs. tenistka Věra Suková vyhrála
máš Salinger, kteří v posledních dvou týdnech vy ve Wimbledonu soutěž útěchy, které se zúčastnily
hráli řadu mezinárodních závodů. Tak Daněk se hráčky vyřazené v prvních dvou kolech hlavní sou
stal vítězem diskařské soutěže tzv. memoriálu bratří těže. Ve finale porazila Američanku Brickaovou
Známenských v Moskvě (hodil “jen” 59,79 m) a na j 0:6, 6:3 a 6:3. — Letošní, už 78. neoficiální teni
závodech v Kolíně nad Rýnem výkonem 62,16 m sové mistrovství světa ve Wimbledonu skončilo vel
útočil na svůj evropský rekord 62,45 m. Josef Trou kým úspěchem Australanů, kteří získali 4 z pěti ti
sil, nejlepší letošní světový běžec na 400 m, vyhrál tulů neoficiálních mistrů světa.
čtvrtkařské závody v Moskvě i v Kolíně nad Rý — Na úpatí Mont Blancu zasypala 7. července sně
nem, vždy v čase 46,5 vt. a v Praze při mezinárod hová lavina 14 lidí, mezi nimi i 32-letého francouz
ním meetingu útočil časem 20,9 vt. i na čs. rekord ského lyžaře alpských disciplin Charles B o z o n a,
na 200 m, jehož držitelem je časem 20,8 vt. Mand- mistra světa ve speciálním slalomu z r. 1962 a drlík. Tomáš Salinger byl v Moskvě už podruhé nej
rychlejším mílařem hlavní ceny memoriálu bratři žitele olympijské bronzové medaile ze Squaw Valley.
Známenských, když mu v silné mezinárodní kon — Staří funkcionáři a hráči AC Sparty vzpomínají
kurenci stopli na špatné, rozmoklé dráze na 1.590 m v těchto dnech na zájezd, který podnikli právě před
padesáti lety, těsně před vypuknutím 1. světové
3:42,8 min.
války, do carského Polska. AC Sparta zvítězila teh
dy v Lodži 16:0 a 14:0, ve Varšavě 8:0 a 11:0. Na
těchto 49 brankách v síti soupeřů se podílela sparMistři čs. ringu
ťanská šestice útočníků : Vaník, Váňa, Pilát, Šrou
Kvalifikací čs. rohovníků pro účast na olympij bek, Bělka a Plačka. Velký talent Váňa padl už
ských hrách v Tokiu bylo mistrovství republiky r krátce na to na italské frontě, tři další už zemřeli.
Opavě, jehož boje ve všech vahách měly dobrou Dnes žije pouze V. Pilát a inž. J. Šroubek.
úroveň. Ve výborné formě se představil Němec v — Ve Vratislavi se jelo evropské finale motocyklistěžké váze. Němeček ve welteru a Kučera v lehkém tú plošinářů, které vyhrál Polák Podlecki před Švéwelteru, objevem pak byl Vojík ze Slavoje Č. Bu dem Knutsonem a Rusem Samorodovem. Prvních
dějovice, který sice ve finale bantamové váhy pod osm závodníků z této jízdy, mezi nimi i sedmý čelehl na body zkušenějšímu Šlajsovi, ale podal tech choslovák Volf, se kvalifikoval do finale mistrovnicky vyspělý box. Čs. experti zastávají názor, ství světa na Wembley stadionu v Londýně, kde k
že Čechoslováci nejsou bez naděje na medaile ani těmto osmi jezdcům přibudou representanti Velké
na olympijských hrách v Tokiu. — Tituly mistrů Británie a zámořských států. Druhý čs. závodník
ČSR získali: v muší váze - Neděla (Slezan Opa- Kasper skončil ve Vratislavi až 11. a nepostoupil
va), v bantamu - Šlajs (Sokolov), v pérové váze - do závěrečných bojů.
Cibulka (Slezan Opava), v lehké - Hájek (ZJŠ Br — 14. července skončil 51. ročník nej populárněj
no - jediný k. o., v 2. kole), v lehkém welteru - šího silničního cyklistického závodu “Tour de Fran
Kučera (Děčín), ve welteru - Němeček (Ústí n.L.), ce", který bude patřit k nej dramatičtějším (o vítězi
v lehké střední - Stantien (Dubnica), ve střední se rozhodlo až v poslední, 22. etapě) a také i nej
váze - Kapín (K. Vary), v polotěžké váze - Ryban- smutnějším v historii soutěže. Vítězem se stal už
ský (Slovan Bratislava), a v těžké váze - Němec po čtvrté za sebou a po páté vůbec 30-letý Fran
(Č. Budějovice).
couz Jacques Anquetil z Normandie, který na trati
dlouhé 4.504 km dosáhl 55-vteřinového náskoku před
svým největším rivalem, krajanem Raymondem
KLUB PĚTIMETROVÝCH TYČKAŘŮ
lidorem. 3. Bahamontes (Španělsko), 4. Anglade,
Zásluhou
laminátové 5.23 m, 2. Pennel (USA) Pou
5. Groussard, 6. Foucher (všichni Francie). — V 19.
tyče dosáhli v minulém 5,20 m. 3. Reinhardt (Ně etapě
Bordeaux do Brive došlo k neštěstí, když
roce dva Američané, mecko) 5,11 m. 4. Mayers 110 kmz po
startu havaroval policejní viz. při. čemž
Sternberg a Pennel, spo (USA) 5,10 m, 5. Stern přišlo o život
8 diváků, sledujících Tour de France.
lu s Finem Nikulou, kdy-, berg (USA) 5,08 m, 6. — Vedoucí kubánského
veslařského svazu dovolili
si hranice “tyčkařských Tork (USA) 5,07 m, 7. pěti svým representantům,
se zúčastnili minu
snů” - 5 m. Od té doby se Preussger (Německo) lou neděli velké mezinárodníaby
regaty ve švýcarském
lamináty rozšířily, a tak 5,02 m. 8. Sokolowski Luzernu, a proto jim vyřídili
všechny formality,
i počet atletů tohoto klu (Polsko) 5,02 m, 9. Niku- spojené s cestou do Evropy. Poslali
však veslaře
bu “pětimetrových tyčka- la (Finsko) 5,01 m, 10. do Bělehradu, v domnění, že Luzern je v Jugo
řů” se zvýšil (Polákem Hein (USA) 5,00 m, 11, slávii. Ti pak účast ve Švýcarsku odvolali z Běle
Sokolowskim 12. červen Y a n g (Národní Čína) hradu telegraficky, protože už bylo pozdě ke startu!
ce) na 12. Jejich pořadí 5.00 m. 12. Morris (USA) — Donald Campbell překonal v Austrálii světový
je toto: 1. Hansen (USA) 5,00 m.
automobilový rekord rychlostí 403.1 mil za hodinu.
První český noční klub v Sydney
CLAREMONT — FLAMINGO RESTAURANT

101 Darlinghurst Rd,, Kings Gross
Vyhlášený svými kontinentálními jídly a vínem,
hudbou a zábavným programem
Pořádáme též svatby, zásnuby, oslavy nar. aj.
Volejte 3 5- 56 77

HLAS

DOMOVA

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

