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Cesty k svobodě
Jak zápas s komunismem pokračuje den za dnem a rok za rokem, roz- jednoduché. Dělají tu
čleňují se cesty antikomunismu jako koruna košatého stromu. Přes udá "chybu”, že pěstují "ulosti, které svědčí o opaku, je ve světě dost lidí, kteří si cení svobodu mění možného”, čímž se
do
oblasti
víc než cokoli jiného. Alespoň někteří z nich pak přišli na to, že komu dostávají
nismus, navzdory jeho ujišťování, není obhájcem toho drahocenného stat "reálpolitiky”.
ku, ale jeho smrtelným nepřítelem.
Cíle zůstávají stejné.
Z toho poznání vznikl antikomunismus, ne jako samostatná politická
filosofie, ale jako přirozená a nutná nadstavba jakékoliv filosofie, jež Na místě vidiny široké
klade důraz na osobní svobodu. Protože pak vyrostl pouze jako nad- dálnice, která vede pří
stavba různých filosofií, jež měly jenom jednoho společného jmenovatele, mo k cíli, vynořují se
je docela přirozené, že se ve svobodné společnosti vyvinula celá řada je však polní pěšiny, jež se
kroutí zdlouhavě a na
ho odrůd.
máhavě
do neznáma.
Komunismus je zločin munistických forem. I
Tato skutečnost vede
k nevyhnutelnému, ale a zločin zasluhuje trest. ony vidí osvobození lidí
Aplikováno na okam
ujařmuje jako cíl.
politováníhodnému tříš Komunismus
žité poměry, zastánce
Rozdíl je v tom, že první odrůdy podívá se
tění antikomunistických lidi a lidé zasluhují svo
to, co jsme nazvali zá do zbrojnice, uvidí ja
bodu.
sil.
antikomunis- dernou bombu a zasvrbí
Ve jménu morálky
Tudíž : je třeba osvo kladním,
mem, si neláme hlavu s ho dlaně. Exponenti slo
bodit
lidi
a
potrestat,
t.
Nej základnější
for
podrobnostmi, jak po žitějších odrůd nepova
j. zničit komunismus.
mou antikomunismu (a
trestat a jak osvobodit. žují ránu klackem do
Tím se ovšem základ
je věcí názoru, nazve-li
Realismus
hlavy nutně za jediné
ji někdo čistou nebo pri ní, ideologický antikoa
nejlepší řešení.
Ostatní antikomunismitivní) je antikomunis- munismus tak úplně ne
tické
formy
nejsou
tak
mus, který stojí nehyb liší od ostatních antiko(Pokračování na straně 2)
ně na morálním princi
Chruščov kortešuje v satelitních státech
pu. V osobním postoji
člověka je to antikomunismus
nejjednodušší,
nej snazší a mentálně nej"Ve středu 22.7.1964 vyvrcholily oslavy výročí vzniku Polské lidové
pohodlnější.
Neuznává
republiky.
Už v předvečer oslav polské hlavní město srdečně vítalo hosty
komplikace, je jasný ja
ko křišťál. Je jasný jako ze sousedních socialistických zemí — N. S. Chruščova, A. Novotného a W.
Ulbrichta s jejich manželkami. . .”, hlásilo Rudé právo.
zločin a trest.

V “osvoboditelském” zájezdu

V pozadí dojemného států na mezinárodních
bratření Slovanů s Po zasedáních.
II. sjezd Společnosti
labskými Slovany stála
Průlom v Rumunsku
tvrdá a neodbytná hroz
pro vědy a umění
Potřebuje
zachovat
ba z východu - tentokrá
alespoň
vnější
zdání,
že
Nejvýznamnější událostí demokratických Čechů a te ne z Moskvy, ale z komunistický
monolit
Slováků v zahraničí bude letos nesporně II. sjezd Pekingu.
není rozštěpen od zhora
Společnosti pro vědy a umění, který se bude ko
Volební cesta
až dolů. Navíc pak nová
nat na Kolumbijské universitě v New Yorku ve
dnech 11. až 13. září. Hlavním tématem kongresu
Od chvíle, kdy
se linie komunistické strany
bude “Československo —. minulé a dnešní". Je při Mao Cetung rozhodl vy Rumunska
nasvědčuje
hlášeno 98 referátů, rozdělených do 12 oddělení a
kročit
na
válečnou
stez

tomu,
že
se
Rumunsko
sympozií.
dalo
na
cestu
obávaného
ku
proti
kapitalistům
i
V rámci sjezdu se koná výstava výtvarného uChruščov revizionismu. Antagonis
mění Čechů a Slováků v zahraničí, kterou organi trockistům.
zuje dr. Dvořáková, a výstava knih a časopisů, kte měl stále více času pro tická politika Rumunska
rou má na starosti dr. Munzerová. Na literárním své východo- a středo se projevuje hlavně hos
večeru, o který pečuje Pavel Javor, budou číst čs.
podářsky, ale nikdo by
spisovatelé a básníci ze svých děl. Po slavnostní evropské poddané.
večeři bude účinkovat Kohonovo kvarteto- Český
Jak v Madarsku a neměl zapomínat na tra
tisk bude zásobovat sjezdovými zprávami dr. Wal- Východním
západoevropskou
Německu, diční
zel, slovenský dr. Andič a americký tisk dr. Lexa
orientaci
jeho střední
tak i v Polsku hrál roli
s dr. Šturmem.
presidentského kandidá třídy.
Na sjezd jsou pozváni mj. i představitelé federál
Situace ve východní
ních úřadů, státu New York a města New York, ta v amerických volbách.
a guvernéři jednotlivých amerických států byli po Potřásl rukou, zulíbal Evropě je pro Sovětský
žádáni, aby vyhlásili sjezdové dny za “Dny svobod dětská líčka, pronesl u- svaz skoro stejné nebez
né čs. kultury”. Informace o SVU a II. sjezdu bu váženou řeč.
pečná jako je situace na
dou uveřejněny dvakrát v “Congressional Records”
Dálném Východě.
Nepotřebuje
o
v
š
e
m
(na základě řeči jednoho demokrata a jednoho re
publikána) .
hlasy Poláků, Maďarů
Proto se dal ChrušZájem o sjezd je veliký mezi krajany i na ame nebo Němců, ale potře čov znovu do cestování
rických vysokých školách. Také americký State De buje hlasy zástupců ú- po svých západních pro
partment, Free Europe Committee a US kulturní
středních výborů stran vinciích.
organizace projevily značný zájem.
těchto
komunistických (Pokračování
na str. 2)
Programovým tajemníkem sjezdu je dr. M. Rechcigl (1703 Mark Lane, Rockville, Maryland, USA)
a organizačním dr. H. Lexa (109-06, 95th Ave, RichPublished by Fr. Váňa,
mond Hill 19, N.Y., USA). Dotazy předsednictvu
8 Moorhouse St. Richmond E, 1., Vic.
či výboru a dotazy všeobecného rázu zodpovídá
Printers: Bussau & Co.,
generální tajemník SVU dr. R. Šturm (107 Regent
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
St. Saratogae Springs, N.Y., 12866, USA),
SVU

Vlastenecká idealizace české politiky v letech
1914 - 1918 byla nahrazena kategorickým a nihilistickým odsouzením této politiky... Pokud
zůstávala kritika "osvobozenecké legendy”, jak
ji prováděla padesátá léta, v úzkém rámci ná
rodních dějin a nacionálně omezených před
stav, nebyla pravdivá. Nemá cenu do nekonečna
opakovat, že šlo o imperialistickou válku a o
buržoazní předáky. Je třeba zhodnotit, který
z českých politiků se rychleji dokázal vyznat
ve složitých vzájemných vztazích mezi mocnost
mi, který z nich správně pochopil, kdo z vá
lečných protivníků Německa bude důslednější
v boji za oslabení jeho moci, jaká zahraničně
politická orientace nakonec sehrála ve skuteč
ném vyústění našeho národně osvobozenecké
ho boje rozhodující úlohu. Zdá se, že prof. Ma
saryk viděl perspektivu vývoje za války lépe
než ostatní čeští politikové. Jeho diplomatic
kou, propagační a organizátorskou činnost v
emigraci pro vznik samostatného českosloven
ského státu nelze podceňovat. Nejsme také
oprávněni přehlížet... rozdíly mezi loajální po
litikou většiny českých předáků, orientujících
se na zachování monarchie, a Masarykovou
ideou samostatného státu ...”
Literární noviny, Praha

DĚDIČNÝ HŘÍCH
O presidentských aspiracích senátora Goldwatera už byly popsány hromady papíru. Když si od
myslíme tisk Jihoafrické unie, Portugalska a také
tajná, ale polooficielně vyjádřená přání čínských
komunistů, bylo to psaní vesměs negativní, nepřá
telské, vyděšené a ustrašené.
Osobnost senátora Goldwatera a jeho myšlení
— o jeho stoupencích ani nemluvě —, ovšem do
cela vysvětlují ustarané a ustrašené novinové člán
ky. Pod vším tím, řekněme si, oprávněně nepřátelským psaním se však začíná vynořovat silný spodní
tón, který by jednou mohl být nebezpečnější než
sám Goldwater v Bílém domě.
Člověk až příliš často cítí, že se z Goldwatera
stává jenom nejnovější vozidlo pro starý, ošumě
lý, nerozumný a vrcholně nebezpečný antiamerikanismus. Čím dál tím častěji čteme, když ne přímo,
tedy alespoň mezi řádky: “Co jsme vám říkali,
Američanům se nedá věřit. Jsou to packalové, negramoti a nekulturní barbaři. Naše vlastní cesta
je ta jediná a správná.”
A není lehké odhadnout, jak často se pisatelé
těch článků Goldwatera opravdu bojí a jak často
považují jeho nominaci jenom za vítanou příleži
tost k ventilování svého sterilního antiamerikanismu a ohřívání vlastního “nezávislého želízka”.
Jenomže proč vlastně se bojíme senátora Gold
watera jako presidenta Spojených států? Především
proto, že podezíráme, že také on vidí jenom vlastní
želízko v ohni a žádné jiné. Goldwater represen
tuje tu část amerického a konec konců také světo
vého obyvatelstva, která už “toho má všeho dost”,
která je znechucena přáteli i nepřáteli a která tedy
chce jít svou vlastní cestou.
Bojíme se tedy, že Goldwater v Bílém domě zna
mená rozbití západního spojenectví, a tím také eso
v komunistickém a ne v západním rukávě.
Ze všech těch hromad papíru, které byly popsány
traktáty o Goldwaterově nominaci, vypadá nejstří
zlivěji a snad právě proto nejužitečněji komentář
londýnského časopisu “Economist”.
“. . . Isolacionismus je dědičný hřích všech náro
dů”, říká Economist. “Není výhradní neřestí jenom
některého z nich. Je přirozenou touhou všech zemí
osvobodit se od nutnosti žít vedle jiných lidí: je
přirozené, že touží říci “dost je dost” a rozhodnout
za sebe a samostatně, co dělat a co nedělat. V
každé osobě a v každé politické straně je trochu
de Gaullea a trochu Goldwatera. . . Jenom zkuše
nosti, žádná zvláštní ctnost, nás učí zvážením záj
mů i zásad, že je to v dnešní době ještě nemož
nější než v minulosti ... Američani budou volit v
listopadu . . . My všichni však mezi tím poškodíme
všechno, za čím stojíme, jestliže použijeme Gold
watera jako záminku k tomu, abychom se sami
vrátili k svému dědičnému hříchu a upadli do stej
né separatistické a osudné pasti.
Nemůžeme s
dobrým svědomím a zdravým rozumem odporovat
Goldwaterovi tím, že se sami staneme Goldwatery.”
“Economist“ vystihl nebezpečí, které hrozí celé
mu demokratickému světu. Je to nebezpečí skryté
v každém z nás, nebezpečí, kterému senátor Gold
water hrozí otevřít stavidla.
(Pokračování na straně 2)
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Počítajíce s risikem glo
bální nukleární sebevraž
dy, jejich myšlení se za
bývá spíše příležitostmi
odstalinštění a hluboké
ho rozkolu uvnitř komu
nistického světa než vý
buchy atomových pum.

Politika zadržení

SSSR a Čína

Vojenskopolitické cíle
budou definovány jako
"zadržení” mocenské sí
ly Sovětského svazu a
Rudé Číny.
To znamená, že "za
držovací úsilí” bude na
mířeno proti oběma ko
losům
komunistického
světa a těm státům, ko
munistickým nebo nekomunistickým, které ex
pansi Ruska a Číny ne
pomáhají.
Změna spočívá v dů
razu, který je přenášen
z prostého "komunismu”
na Čínu, Sovětský svaz
a jejich pomahače. Je
to důsledek rostoucího
přesvědčení, že komunis
mus přestal
existovat
jako soudržný, jednotí
cí celek a byl nahrazen
hroznem států se zájmy
t a k protichůdnými, že
je
žádné
ideologické
pouto nemůže udržet po
hromadě.
Noví komunisté

Není dost dobře mož
né se zabývat všemi od
stíny západního antikomunismu. Je však možné
odhadnout, který z nich
začíná nabývat převahu
nad ostatními a s kte
rým tedy třeba nejvíce
počítat.
"Čistý,
puritánský
antikomunismus, posta
vený výhradně a slepě
na rozhořčeném morál
ním principu, přichází v
úvahu pro praktické po
užití jenom v případě
nepravděpodobného ví
tězství senátora Goldwatera v amerických presidentských volbách.
Jinak důraz zůstane
na zmodernisované versi
Tím se dostáváme k
politiky zadržení.
bodu, na němž začínají
mezi "ortodoxními a

praktickými” vyznavači
antikomunismu létat třís
ky.
Tím okamžikem totiž,
kdy byla zavržena před
stava "jednoho komunis
mu - jednoho nepřítele”,
stalo se nevyhnutelné,
že některé komunistické
státy dostanou ze Zápa
du jiný úděl než ostatní.
Nový status bude při
dělen těm státům, jež
budou oklasifikovány ja
ko samostatné, tj. ta
kové státy, které sice po
drží své komunistické
zřízeni, ale přestanou
být satelity.
"Amorální”, řekne pu
ritánský antikomunista.
"Praktické'', řekne antikomunisrický oportunista.
A rozvine se debata,
při níž jedni se budou
držet morálky a druzí
praktických možností.

Morálka a praxe
Faktem ovšem je, že
morálka a praxe nejsou
tak úplné neslučitelné
a že praktický přístup

Pharmacy
144 Elgin St.

Ale nejsou v zásadě
amorální, a je chyba, ze
to "antikomunističtí pu
ritáni” odmítají přiznat.
Jejich vlastní "morální
autostráda” je daleko
nebezpečnější, někdy ne
dává smysl a často vede
k extrému. A extrém, na
vzdory tomu, co říká se
nátor Goldwater, vede
zřídka k svobodě, třeba
by byl na začátku uve
den v život v jejím jmé
nu a na její obranu. -kw-

V “osvoboditelském” zájezdu
(Pokračování se str. 1)
Čína vše změnila

hraničí by se neodvážil
setkat s nějakou význač
Telefon : 34 - 3700
Bývaly doby, kdy čes nější polskou delegací.
Mluvíme česky
koslovenský ministr za- A bývaly doby, kdy Pol
sko poslalo do Českoslo
venska jako vojenského
atašé stalinského gene
rála, kterého se polští
buřiči chtěli zbavit. A
OD MAKROKOSMU PŘES
nejsou to dávné doby.
MIKROKOSMUS AŽ NA STRANU 38
Čína vše změnila. An

CARLTON, N. 3, Vic.

-Naše rovy—
Kniha jest psána utrakvisticky. Část básní
je v jazyku českém, část v jazyku slovenském.
... Obsahoyě kniha jest souborem lyriky osobní, přírodní a meditativní, dimensované
velmi směle prostorově do šíře, hloubky i vý
še a časově od narození a vzniku až k smrti
a zániku až k onomu Velikému Nic (str. 38)
všeho bytostného na zemi. Citové sladění básní
jde od jemných radostných akordů, jež pro
vokuje v básníkovi lahoda dětských tváří, bar
va a (vůně květů, kouzlo ročních sezon (Vá
noce, jaro), šumění stromů a zpěv ptáčat, přes
smutek soucitu s lidskou bídou, hořem a utr
pením až k propastné hrůze, smrti a hrobu.
Citovou dominantou básníka jest však jeho bezměrná láska k rodičům, ženě a dětem.
V básních meditativních najdeme náměty
jdoucí od chvění lesku, záře a světel nebeské
ho makrokosmu až k mysteriu fysikálních a
chemických proměn pralátek v mikrokosmu. S
kaleidoskopickou měnivostí a reportážní rych
lostí střídá se v díle myšlenka za myšlenkou,
námět za námětem, obraz za obrazem v boha
tosti nutící často až k úžasu nad feérií barev
nanášených křepce z palety srdce básníka-malíře, jak on sebe sama v druhé části knihy
charakterisuje.
Dr. A. Hynek v recenzi knihy básní M. Zlá
mala "Zpěvy z Modrých hor”, Naše hlasy,
Toronto, 15. 8.1964.

tonín Novotný odlétá
dnes s plnou pompou do
Varšavy. Při odletu se s
ním loučí výkvět ÚV
KSČ a jiní vlivní před
stavitelé : J. Dolanský,
Z. Fierlinger (tentokrát
už jen jako člen ÚV
KSČ), J. Hendrych, J.
Lenárt, O. Šimůnek, A,
Kapek, O. Černík a J.
Piller.
Na letišti ve Varšavě
pronesla krátké (a nepo
chybně
sjednocující)
projevy
podivuhodná
čtveřice: Gomulka, No
votný, Chruščov a Ulbricht.
Nový předseda Ná
rodního shromáždění B.
Laštovička se neomeškal
s pozdravným telegra
mem Svému protějšku ve
Varšavě.

Prolhaný telegram
Nový
ministerský
předseda Lenárt nemusel
konečně tak lhát jako
Antonín Novotný, který

DĚDIČNÝ HŘÍCH

(Pokračování se strany 1)
Neboť Goldwater opravdu není nic nového. Jsou
ke komunistickému pro
a byli lidé různých tváří a různých národností, kte
blému nemusí být nutně ří prostě věřili a věří tomu, že se zájmy světa musí
amorální.
podřídit zájmům toho kterého národa.
Nejsme žádná výjimka. Až příliš často viděli
Konec konců komu
nismus považujeme za jsme svět jako velkou družici, od níž jsme žádali,
aby se točila kolem malého československého slun
zlo předně proto, že u- ce tak, aby vyhovovala jeho problémům. I my jsme
bližuje lidem. A nedává často upadli do osudné pasti dědičného hříchu pu
smysl, jestliže těm lidem dového nacionálního separatismu a chtěli křičet, že
chceme pomoci ve jménu dost je dost.
“Vidina” senátora z Arizony v Bílém domě není
morálky tím, že jim v nic uklidňujícího. Hlavní nebezpečí však nespočívá
procesu záchrany ublíží v “botách”, které by jako president se vší pravdě
podobností napáchal
Spočívá v reálné možnosti,
me ještě víc.
že by jeho zvolení probudilo dřímající “GoldwateCesty "křivých pol ry” po celém světě, kteří teď vidí v jeho existen
ních pěšin” jsou v mno ci falešné ospravedlnění existence vlastní.
- kw
ha směrech riskantní a
někdy - nedomyšlené a
Provádíme veškeré práce optické
špatně provedené - mo
přesně, rychle a za levné ceny
hou napáchat hodně
CITY :
škody.

LÉKÁRNA
MARKOV’S

24.8. 1964

se spolupodepsal na te
legram
Gomulkovi
a
Cyrankiewiczovi :
"Čs. lid vysoce oceňu
je úspěchy, jichž dosáh
lo lidové Polsko v uply
nulém dvacetiletí. Jsou
důkazem předností so
cialistického společenské
ho zřízení, významným
způsobem přispívají k
upevňování a posilování
světové socialistické sou
stavy a aktivně napomá
hají k rozvoji meziná
rodní socialistické dělby
práce.. .
Stačí jenom poukázat
na dlouhodobou politic
kou zášť mezi gomulkovci a pražskými stalinisty,
abychom si uvědomili,
jak se oficielně padělají
dějiny.

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

:

Telefon 98-5756
Hampton, S. 7

Optical Service

573 Hampton St.

ZE DNE NA DEN
11.8. Turecká letadla na
padla kyperské pobřežní
město Kokkina a poško
dila přístavní zařízení a
několik lodí.
12.8. šestiměsíční stávka
zemědělských dělníků v
Guyaně, vedená prokomunistickým
minister
ským předsedou Jaganem, skončila bez úspě
chu.
14.8. Generál Eisenhower slíbil podporu repub
likánskému kandidátu na
presidentský úřad Goldwaterovi.
15.8. Argentinská policie
překazila atentát přísluš
níků peronistického hnutí
na presidenta Frondiziho.
17.8. Dva sovětští hudeb
níci, I. Beruchtis a B.
Midney, požádali na ame
rickém velvyslanectví v
Tokiu o asyl. Byli poslá
ni do uprchlického tábo
ra v Západním Německu- Indonézští záškodníci se
vylodili na několika mís
tech malajského pobřežíPodle zpráv z Kuala Lumpur jich byla značná část
zajata. Akce proti ním
pokračují.

18. 8. Povstalci ve východ
ním Kongu zavraždili čty
ři Evropany, z nichž dva
byli pověřenci Spojených
národů.
— V mekongské deltě do
šlo k větší bitvě. Ztráty
komunistických jednotek
jsou odhadovány na 300
mrtvých.
— Austrálie nabídla Indii
dodávku většího množství
obilí k zmírnění kritické
zásobovací situace.
19. 8. Spojené státy posla
ly do oběžné dráhy umě
lou družici, která má umožnit televizní přenosy
z tokijské olympiády.
20. 8. President Johnson
podepsal nový zákon, kte
rý podstatně rozšiřuje do
savadní sociální opatření
ve Spojených státech21.8. Na Jaltě v SSSR
zemřel generální sekretář
italské komunistické stra
ny Palmiro Togliatti.
— Oddíly Viet Cong za
bily v provincii jižně od
Saigonu 4 Američany a
60 vojáků Jižního Vietna
mu. Americké ztráty v
Jižním
Vietnamu
tím
stouply na 185 mrtvých.

A stačí jenom připo
menout dnešní případ
Rumunska, aby bylo jas ce a jakés takés uznání. vala bojující Polsko, a
né, že "socialistická děl 2. vyložená zrada var fakt, že musila být po
tlačena, mluví o "osvo
šavského povstání,
ba práce" není med.
bození” výmluvněji, než
Mythus osvobození
3. rozdělení východní
mohou po dvaceti letech
Evropy na zájmové mo vyjádřit telegramy před
Proto je dnes kladen
censké sféry, jímž bylo
sedů vlády a úvodníky
důraz na skutečnost, že
zaseto símě příštích spo komunistického tisku.
bylo (před dvaceti le
rů: sovětská anexe vý
Chruščov však ve
ty) "osvobození” Pols
chodní části Polska, pol
svém
"osvobozovacím”
ka. Nezapomínejme na
ská anexe východní čás
zájezdu
nepřestal
ve
to, co tomuto "osvobo
ti Německa,
Varšavě. Právě bylo ození” předcházelo :
1. vytvoření lublinského 4. krvavé potlačení vnitř známeno, že se zúčastní
výboru polských bolše ního odporu jednotek 20. výročí oslav Sloven
viků, kteří koncem vál Armije krajowe. Ať by ského národního povstá
vm
ky získali mocenské pozi- la, jaká byla, představo ní.

24.8. 1964

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKU
— Neue Zuercher Zeitung oznámila 12. 7., že
Československo zakoupilo
v Kanadě dalších 500.000
tun pšenice v ceně 37
miliónů dolarů.
— Čs. film Černý Petr
vyhrál na mezinárodním
filmovém festivalu v Lu
cernu I. zlatou cenu a čs.
film Vysoká zeď II. stří
brnou cenu.
— U obce Malé Hradisko,
kde bývalo v 1. století
před Kristem keltské sí
dliště, byl zahájen archeo
logický průzkum.
— V Praze došlo v posled
ní době k několika sráž
kám tramvají. Největší
se udála na stanici u Mu
zea 16. července. Do sto
jící tramvaje č. 6. nara
zila devatenáctka, při
čemž bylo zraněno 31
cestujících.
— Československo vyveze
do USA obrovský karu
selový soustruh o váze
113 tun, který vyrobil
závod ČKD Blansko. Lze
na něm opracovat výrob
ky o váze až 40.000 kg.
— V koloně 36 vozů pro
jela Československem sku
pina 82 členů americké
ho Trailer Clubu, která
podniká cestu kolem svě
ta.
— Podle nepotvrzených
zpráv britského novináře
prý byl Barák propuštěn
z vězeni. Bydlí prý v blí 
že neoznačené vile, od
kud zatím nevychází.
— U Bánské Bystrice se
staví památník obětem,
padlým p ř i Slovenském
národním povstání.
— Novým velvyslancem v
Egyptě byl jmenován M.
Jablonský. Dosavadní vel
vyslanec dr. F. Zachystal
"byl pověřen jinými úko
ly”.
— Navrátilec A. Kasan,
který sloužil ve francouz
ské cizinecké legii pod
jménem F. Komárek, byl
zatčen
pro
loupežnou
vraždu důchodkyně B.
Hlouškové.
— Na břehu rybníka Svět
u Třeboně zahájil v červ
nu provoz nový hotel,
který má patřit k největ
ším a nej lepším v Evropě.
— Čs. vojenská delegace,
vedená ministrem národ
ní obrany B. Lomským,
byla na oficielní návště
vě Východního Německa.
Podle Rudého práva nav
štívila mj. letiště stíhací
eskadry východně od Ber
lína, kde "stíhači NDR
předvedli svou pohotovost
a mistrovské ovládání bo
jové techniky”, dále byla
v rekreačním středisku
Speck a odpoledne trávi
la s nej lepšími družstev
níky okresu RoebeL
— Po celém Českosloven
sku se dokončují přípra
vy k oslavám 20. výročí
Slovenského
národního
povstání. Hlavních oslav

Desinfekce balíčků

PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,

SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.
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v Banskej Bystrici se zú
častní též Nikita Chruščov.
— Za první pololetí le
tošního roku odpracovali
brigádníci “dobrovolně'’
74 miliónů hodin a vytvo
řili prý dílo v hodnotě
818 miliónů Kčs. Na jed
noho obyvatele republiky
připadá dílo v hodnotě
téměř 60 Kčs.
— Horníci ostravsko-karvinského revíru překroči
li v 1. pololetí plán nor
mativní těžby o 340.000
tun uhlí a vyrazili navíc
11 km důlních chodeb.
Oslavili to 26. července v
zámeckém parku v Šilheřovicích u Ostravy s
místopředsedou vlády O.
Černíkem, předsedou ÚV
Odborového svazu v hor
nictví V. Pokorným aj.
Za horníky promluvil ře
ditel sdružení OK dolů,
hrdina socialistické práce
J. Miska.
— Průtrž mračen s kru
pobitím zničila 21. červen
ce takřka všechnu úrodu
výrobního střediska Stvolhy, které patří Státnímu
statku Chyše na Manětínsku v okrese Plzeň-sever.
Rovněž JZD Novosedly
v karlovarském okrese a
částečně i Manětín byly
postiženy.
— XV. valného shromáž
dění Mezinárodní unie
biologických vědců, které
se konalo v pražském ho
telu International, se zú
častnilo 120 vědců z 26
zemí.
— V červenci byly hláše
ny v Československu jed
nak vedra přes 30 stup
ňů, jednak noční mrazy.
Svobodné slovo z 9. 7.
píše, že noční mráz zni
čil 5 ha brambor a znač
ně poškodil dalších více
než 10 ha na hospodář
ství Zbytiny státního stat
ku Volary.
— Podle předsedy Ústřed
ní správy nákupu K.
Mesteka se má letos vy
koupit 1,900.000 tun obi
lí a osiv.
— Soudruh F. Lipka do
stal k 50. narozeninám
Řád práce. Tajemník ÚV
KSS Michal Sabolčík mu
předal též pozdravný list
ústředního výboru KSS,
v němž, “ústřední výbor
hodnotí, že F. Lipka, kte
rý byl v čase kultu osob
nosti nějaký čas vězněný,
neztratil víru a důvěru k
straně, v jejíchž řadách
se i dnes aktivně zúčastňuje na plnění úloh so
cialistické výstavby”.
— Podle referenta z mi
nisterstva
spotřebního
průmyslu Z. Rumla je v
ČSSR největší spotřeba
piva na osobu, tj. 115.6
litrů, zatímco připadá
nealkoholických
nápojů
na hlavu pouze 30 litrůVyváží se 2% vyrobeného
piva. Na Slovensko se do
dává z českých zemí 1
milión hl piva. Během
letošního a příštího roku
budou uvedeny do provo
zu nové pivovary v Topolčanech, Rimavské So
botě a Velkém Šariši, je
jichž kapacita bude asi
900.000 hl. ročně.
—V oběžníku organizace
“Amnesty International”

(květen 1964) popisuje
dánský
právník
Nieis
Groth návštěvu u arci
biskupa Berana. Arcibis
kup Beran děkoval této
organizaci za intervence,
také v jeho přípa
dě. (Řekl, že v době in
ternace nežil v dobrých
poměrech, ale že byly
přesto mnohem lepší než
za války v Dachau. Arci
biskup nesmí vykonávat
veřejně náboženské obřa
dy a je zbaven možnosti
styků s ostatními katolic
kými hodnostáři.

— Pražské komunikace
hledají zaměstnance.
Podle Večerní Prahy ze
4. 7. nabízejí tyto hodi
nové mzdy: metaři Kčs
6 až 6.30, popeláři 9 - 9.50,
řidiči multikarů 6.50 - 7,
řidiči náklad. vozidel 8 8.20, řidiči speciálních vo
zů 8 - 8.50, dlaždiči 9 11.50,
asfaltéři
7.50 8.50, silniční dělníci 7.50
-8.20 Kčs.
— Nový pražský primátor
Ludvík Černý se narodil
16. 8. 1920. Je absolven
tem reálky a při zaměst
nání vystudoval výběro
vý kurs na Vysoké škole
ekonomického
inženýr
ství. V r. 1943 nastoupil
zaměstnání v ČKD, kde
dělal po skončení války
velkou kariéru, takže to
dotáhl až na náměstka
podnikového ředitele.
Stal se též poslancem, ná
městkem
primátora
a
ovšem členem předsed
nictva městského výboru
KSČ.
— V náboru do pohranič
ních obcí bylo loni získá
no 4.022 pracovníků, vět
šinou zemědělců.
— Od 18. července do 6.
srpna se konaly Liberec
ké výstavní trhy 1964. V
10 ucelených expozicích
bylo
10.000
exponátů
500 podniků.
FEC/Č

"Pán slíbil kožich, už to slovo hřeje”

DIVADLO NA ČERNO ?
Mysleli byste, že divadelní soubor, který si může zajet až do Austrálie
a o kterém se píše v časopisech tak konzervativních, jako je americký
Time (a píše se pochvalně), že takový divadelní soubor bude doma přiví
tán s otevřenou náručí. Mysleli byste, že jediné nebezpečí, které takové
mu divadlu hrozí, je nezřízené hýčkání kulturními institucemi.
V 28. čísle letošního
ročníku Literárních no
vin jsme si přečetli zají
mavou glosu, nazvanou
"Pán slíbil kožich, už to
slovo hřeje”.
Zpráva nás zajímala
nejen proto, že charak
terizuje macešské způso
by divadelního svazu,
ale i proto, že sekyra
hrozí divadlu, které jsme
měli příležitost vidět.
Ať má kdo chce jaké
koli názory na politic
kou spolehlivost přísluš
níků Černého divadla,
nikdo, kdo jejich před
stavení viděl, netvrdil,
že je to šmíra.
Za vedení Jiřího Srn
ce a řady talentovaných
výtvarníků stalo se Čer
né divadlo "nelegitim
ním divadlem”, abychom
použili výrazu kritika
newyorského Time, apli
kovaného na Radokovu
Laternu magiku, právě
hranou v New Yorku.
Černé divadlo hledá
nové cesty a nové výra
zové prostředky. Možná,
že je vládcům českých
divadel jasné, že se nej
lépe tvoří a hledá ve
stavu permanentní ne
jistoty.
Literární noviny píší :
"Černé divadlo se ny-

ní tísní v Ženských do
movech na Smíchově,
avšak členové souboru
trnou hrůzou, že jim na
příští sezonu nebude ob
novena smlouva na sál.”
Jak vypočítává citova
ný časopis, Černé divad
lo už v Praze hrálo v
Divadle Semafor, Divad
le na Zábradlí, Divadle
loutek, Alhambře, Par
ku Julia Fučíka, Voja
nových sadech, Divadle
Spejbla
a
Hurvínka,
Klubu Vagonky Tatra.
"V případě,” pokraču
jí Literární noviny, "že
smlouva nebude obnove
na, ocitá se divadlo, jak
se říkalo dříve, na dlaž
bě, a jak se říká dnes,
ve stavu bez tíže.
Což je smutný stav,
uvážíme-li, že divadlo
má za sebou po pěti le
tech ... tři velké, mno
hokrát reprizované celo
večerní pořady, řadu re
vuálních scén v Bukole,
které viděly v Alhambře

celé generace cizinců a
sedm zájezdů do zahra
ničí (Rakouska, Němec
ké demokratické repub
liky,
Polska,
Anglie,
Austrálie, Záp. Němec
ka, Francie) . . .”
Zatímco bylo Černé
divadlo aklamováno za
hranicemi, odkud přivá
želo devizy, doma žilo
"ve stavu neustálé nadě
je a revolučně romantic
kého ujišťování z nej
různějších
kompetent
ních úst, že se vše k
dobrému obrátí a divad
lo dostane, jak se říká,
důstojný Stánek.”
Pražští "černoši” ať
neztrácejí naději. Třeba
se pro ně sál najde. V
klášteře U Kajetánů bý
val kdysi památečním úřadem udržovaný diva
delní sál, kde hrával sám
Tyl. A tvrdí se, že v
hospodě U Zábranských
v Karlině jednou vystou
pil sám.Vojan a přežil
to.
vm/FEC

OBĚDY — VEČEŘE
lehké občerstvení celý den

Town Hall Cafe
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční

Feudální přítomnost
Kritika poměrů v Československu se začíná
konečně zabývat — i když jen celkem nesmě
le — samými základy, na nichž spočívá vláda
nynějšího režimu. Jednou z takových základ
ních pouček — jak podchytit, kontrolovat, tres
tat a odměňovat lid v komunistickém státě —
je systém kádrování, jehož nutnými průvodní
mi zjevy jsou špiclování, donášení, vyřizování
si osobních účtů "důvěrnými posudky” a likvi
dace nepohodlných. Nejhezčí a nejodvážnější
kritiku zatím uveřejnily málo rozšířené "Zdra
votnické noviny” (24. 6. 1964) v satiře F. Háj
ka, kterou přetiskujeme :
“Učinil jsem objev. Letos. Bednu ve sklepě
jedné karlovarské školy. Byl v ní písemný ma
teriál na pergamenu — z doby feudální. Tento
písemný materiál obsahuje záznamy úvah a po
kynů o tom, jak posudky na učitele dělati. Věru
cenný příspěvek k poznání poměrů tehdejší ško
ly. Autorem je ředitel tehdejší školy pro lá
zeňské.
V úvodu je úvaha o tom, že posudkování (v
dnešní terminologii asi něco jako kádrování)
je v rukou schopného rozhodujícím faktorem pro
získání ředitelského postavení, jeho držení a
zmnožení prebendy z něho.
Potom následují základní zákony. První je nej
základnější a nejhlavnější, neboť stanoví, že ře
ditel je v kategorii knížete pána a přísluší mu
předepsané pocty; druhý zákon pojednává o tom,
že jeho manželka a dítka (pokud je vlastní) patři
do stejné kategorie. Třetí zákon praví, že ře

ditel je neomylný, vší úcty hodný a nekritizovatelný. Co dělá, dobře dělá, co píše, dobře píše,
inu jako pánbůh sám. Čtvrtý zákon striktně na
řizuje, že všechno, co je na škole, jako žačky,
učitelky, učitelé, školník a ti ostatní jsou ve
funkci poddaných.
Pak následují poučky. První vysvětluje, že je
třeba, aby poddaní byli posuzováni a zvýhodňo
váni podle toho, jak ony čtyři zákony pochopí
a v praxi uvádějí. Poddaní jsou podle toho po
tom bystří a schopní, nebo tupí, neschopní, s
povahovými kazy předchozího řádu. Posudky
poddaní nesmějí číst a rozhodně je nesmějí po
depisovat. Poddané, kteří by tyto posudky přece
jen chtěli číst, je třeba označit za kacíře, rebely
a rozvratné živly.
Autor dále uvádí podrobný filosofický rozbor
o tom, že Hus měl sice pravdu, ale Zikmund
měl moc. Samostatná kapitola je věnována kon
cilu. Členové koncilu se vybírají z těch nějak
závislých a těch, kteří oznamují, co kdo o ředi
teli, chlebodárci a dobrodinci řekl. Povýší se do
kategorie dvořanů a okoušejí slasti milosti. Za
vede se však mezi nimi soutěžení a bodování.
Objevil jsem i stručný spis o tom, že ředitel
píše sám na sebe chvalozpěvy, protože by to
jiní nedovedli, a poddaní koneckonců nikdy neocení ušlechtilé vlastnosti svého dobrodince. Pí
še se tam také, že při téhle praxi někdy něco
nevyjde. Je proto dobré mít konexe a řídit se
heslem tehdejšího mocnářství, že — ruka ruku
myje.
Seznamuji čtenáře s tímto unikátním objevem,
jenž nebyl dosud objeven. Znovu, pozor: je to
z doby feudální!”
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Historie v marxistickém pojetí

První český noční klub v Sydney
CLAREMONT — FLAMINGO RESTAURANT

101 Darlinghurst Rd., Kings Cross
Vyhlášený svými kontinentálními jídly a vínem,
hudbou a zábavným programem
Pořádáme též svatby, zásnuby, oslavy nar. aj.
Volejte 35-56 7 7

ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP
DOBROVOLNÁ
PRÁCE—
V PRACOVNÍ DOBĚ
Dobrovolná práce pro společnost, to nejsou je
nom brigády, přesčasové hodiny, nebo neplacené ne
dělní směny. To je v pravém slova smyslu práce
statisíce funkcionářů, kteří svou činností nahrazují
placený státní aparát. I oni vytvářejí podmínky pro
postupný přechod k všelidovému státu ...
__ Na druhé straně se zdá, že je dobrovolná prá
ce promrhávána na několik způsobů. Napadá to
člověka zejména, když někoho shání, chce s ním
mluvit a on je na schůzi. Jistě, věcné schůze jsou
užitečné. Nevěcné, formální schůze jsou zbytečné ...
Ale je neuvěřitelné, kolik takových schůzí a jiných
zasedání se odehrává v pracovní době... Na prv
ním místě mezi odpovědmi na to “proč” je asi sna
ha udělat takovou schůzi přístupnější všem lidem,
usnadnit si starosti s návštěvou. Na druhém místě
bude asi péče téch, kteří schůze organizují, o sebe
sama, aby se nezdrželi příliš přes směnu. Což, při
větších shromážděních se obyčejně něco “urazí” z
pracovní doby, nějakou tu hodinu obětují účastní
ci. Ale nejvíce je schůzování jako součást pracovní
doby rozšířeno v orgánech, ve výborech, v komi
sích...
Rudé právo, 27 července 1964
Z KOLCHOZNÍHO HOSPODAŘENÍ
Přiznejme otevřeně: v žádném odvětví zeměděl
ské výroby nemáme tak citlivou slabinu, jako právě
v chovu skotu, především ve výrobě mléka. Tuto
skutečnost nemůžeme zakrýt ani v letošní zvýšené
výrobě a nákupu mléka. Faktem zůstává, že užitkovost krav měla v posledních letech sestupnou ten
denci. Dokazuje to zcela přesvědčivě těch 1.700
litrů průměrné dojivosti v loňském roce. Vysvětle
ní je snadné. Působí tu známí činitelé : celkové pod
ceňování chovu krav, malá přitažlivost i z hlediska
rentability mléka ve srovnání s ostatními produk
ty živočišné výroby a hlavně věčně se opakující
nedostatek krmení v zimním období, který podla
muje zdravotní stav a chovatelskou úroveň skotu.
Mohli bychom celou úvahu zaměřit k tomu, že vinu
na nízké výrobě mléka má nedostatečná výroba
krmiv. To je nesporná pravda, stejně jako nemůže
žádný agronom družstva popřít, že krmivá chybějí
především proto, že jich nejen neumíme dost vy
robit, ale ani je nedokážeme včas a v náležité kva
litě sklidit .. .
Zemědělské noviny, 9. 7.1964
MALÉ
ODSOCIALIZOVÁNÍ
Současné problémy místního hospodářství spočí
vají především v nedostatečné kvalitě a nepohotovosti služeb. Na venkově pak k tomu přistupuje i
jejich citelný nedostatek. Tyto bolesti pomohou ře
šit nová opatření... Podniky místního hospodářství
budou moci získat pracovníky z doplňkových zdro
jů nad stanovený plán. Těmito osobami se rozumějí
důchodci, občané se zmenšenou pracovní schopností,
studenti a ženy z domácnosti. Dále to mohou být
lidé, kteří chtějí pracovat v podnicích poskytují
cích služby se souhlasem stálého zaměstnavatele po
své normální práci. Ve venkovských obcích, kde se
pro jejich polohu nebo strukturu služby špatně za
vádějí, může MNV povolit některým občanům pro
vozování drobných řemeslných úkonů a oprav (prá
ce krejčovské, obuvnické, zámečnické apod.), osob
ní služby, jako je např. holičství a kadeřnictví, ne
bo i drobnou doplňkovou výrobu z místních zdrojů
surovin pro místní spotřebu. Je samozřejmé, že
občané, jimž byl souhlas vydán, nesmějí zaměstná
vat další osoby. Práce budou provádět zpravidla
vlastním nářadím a potřebný materiál si obstarají
nákupem v maloobchodě. Ceny smějí pak požado
vat maximálně do výše stanovené cenovými před
pisy, platnými pro socialistické organizace. Kromě
toho se zkoušejí i některé nové formy služeb. Je
to večerní rozvoz vypraného prádla do bytu a žehle
ní doma vypraného prádla. V Severočeském kraji
se osvědčují sběrači špinavého prádla, kteří je do
pravují do prádelen. Ve větším měřítku se zavede
ve všech krajích chemické rychločištění, oprava obuvi na počkání a do dne, šířeji se rozvinou za
kázkové práce, půjčování, náhradních spotřebičů při
opravách a vybírání nájemného a ostatních poplat
ků prostřednictvím pošty. Vyzkouší se i předání
taxivozů do vlastní péče a do nájmu .. .
Rudé právo, 24. července 1964

ZKAZKY ZE Z PLZNĚ
S pochopitelnou dychtivostí jsem se v těchto dnech vrhl na "Knihu
o Plzni”, kterou vydalo loni plzeňské krajské nakladatelství. Výsledek je,
že se skoro lekám historie svého rodného města, a že jsem se pro jistotu
přestal Plzní vychloubat a tvrdit, že jsem tam znával kdekoho a kdeco.
Skupina autorů v knize popisuje historický vývoj "nejzwpadnější bašty
socialismu” od dob nejstarších až po současnou — ovšem tak, aby to slou
žilo "marxistickému pojetí”.
Tak mi kniha prozra
dila, co nám zamlčovali
ve školách, že se totiž
socialismus projevoval v
Plzni již za vlády Lu
cemburku, u nadšenců
Korandových, a že jej
pěstovaly bojové šiky
Žižkovy v Plzni i okolí.
Napadlo mi přitom, že
je vlastně škoda, že ne
byla
Plzeň
kolébkou
křesťanství. Určitě bych
se býval v knížce dozvě
děl, že byl Kristus Pán
zdatným partyzánem.
Všimněme si však sku
tečností, o nichž jsme se
domnívali, že jsme je
prožili a že je proto zná
me.
Tedy Plzeň a celé zá
padní Čechy byly v ro
ce 1945 osvobozeny "he
roickým bojem pracují
cího lidu”, zatímco ame
rické jednotky tam dle
autorky, jakési Věry
Pochmanové,
dorazily
bez boje.

šího pluku, kde se vzda
la německá posádka po
dvouhodinovém
boji.
Drobnější
akce
proti
zbytkům německých jed
notek v různých částech
města se konaly až do
večerních hodin.
Autorka dále píše, že
"čeští lidé byli v Plzni
odzbrojováni a byl vy
dán zákaz jet na pomoc
bojující Praze”.
Zase
jsem se domníval, že Američané nikoho neodzbrojovali, že tamní "re
voluční gardy” existova
ly v západních Čechách
až do zářijových dnů,
kdy byly nahraženy jed
notkami československé
armády.

Taky se mi zdálo, že
předsunuté tankové od
díly americké armády
odejely po dvouhodino
vém pobytu v Plzni smě
rem na Prahu. Myslel
jsem si dosud, že to by
ly spolehlivé prameny,
které uváděly, že Ame
ričané dostali po dosa
žení Rokycan rozkaz k
zastavení postupu, aby
dodrželi ujednání v Jaltě o demarkační čáře, ujednání, na němž v těch
dnech Stalin nekompro
misně trval.

Lenina. Provolávali po
žadavek tzv. svobodných
voleb, politické neutrali
ty republiky a jiná hes
la. . .”

V těchto řádcích jsem
četl poprvé přiznání re
Znal jsem některé z těch žimu, že demonstranti
to dobrovolníků, kteří v žádali svobodné volby a
Praze padli.
svobodu republiky.
V "Knize o Plzni” je
Jukl píše dále o de
také několik fotografií
monstraci, která následo
z květnových událostí v
vala 3. a 4. června 1953
západních Čechách. Au pomníku T. G. Masa
merická armáda se však ryka a která měla zřej
ani na jednu z nich
mě posvěcení z míst nejzřejmě nevešla.
vyšších :

Popis událostí od kon
ce války až do února v
roce 1948 je rovněž his
torický poučný. Chudá
ci komunisté v roli jeh
něčí, utlačovaní vlky li
doveckými,
národněsocialistickými a sociálně
demokratickými.
Myslel jsem, že po
Únoru dali plzeňští ob
čané několikrát najevo,
jak pevná je ta "nejzá
padnější bašta socialis
mu”. Odpor proti reži
mu vyvrcholil 1. června
1953 demonstrací na ná
městí Republiky. Že to
nebyla malá událost, do
svědčí i "Kniha o Plzni”.

". . . Pochod vyvrcho
lil
na Dukelském ná
městí, kde jeho účastní
ci odstranili Masarykovu
sochu, kterou leninovci
v nej bližších hodinách
roztavili v užitečný kov
ve svých pecích.”

United Press a Associated Press tehdy hlá
sily z Vídně, že při de
monstracích dala plzeň
ská policie salvu do da
vu, při čemž bylo 6 lidí
zabito. Po tři dny byla
podle těchto agentur ob
sazena plzeňská nároží a
důležité budovy policií
a milicemi, a po tři dny
byla Plzeň fakticky od
říznuta od ostatního svě
ta. To ovšem v knize
není.
Není tam také, jak ko
munistické orgány hleda
ly viníka demonstrací.
Protože
demonstrovalo
hodně zaměstnanců Ško
dovky, vybrali si za oběti

Eduard Jukl tam pí
še :
“Zatímco drtivá
většina obyvatelstva Plz
ických pracovnících jsem
ně přijala měnová opat
v květnu v pětačtyřicáření s uvědomělou káz
tém roce nic nevěděl.
ní, podařilo se reakčním
Dosud jsem byl přesvěd
silám 1. června 1953 vy
čen, že 6. května 1945
volat
na náměstí Repub
dojely do Plzně americ
liky demonstraci, jíž se
ké tankové jednotky dvě
ma proudy a to od Stří
A zákaz civilnímu oby zúčastnili i někteří za
bra a od Klatov, když vatelstvu pomoci Praze? městnanci Závodu V. I. (Pokračování na str. 6.)
celou cestu od hranic Vím o třech autobusech
prováděly
"vyčisťovací plně obsazených ozbro
ROZUMÍTE HUGO HAASOVI ?
akce”. Na jejich první jenými
dobrovolníky,
tankové a pěší jednotky které se vydaly na cestu
Znáte Biskupskou ulici, hned vedle Petrova? Tam
byla zahájena palba z do Prahy. Benzín doda jsme bydleli. Každou chvíli chodil kolem biskup
kasáren bývalého 35. pě la americká armáda. a děti, s kterými jsem si hrál, se vždycky hnaly
k němu a líbaly mu ruce. Jenom já jsem stál
opodál a nelíbal. Protože mně to bylo jako Židovi
hloupé. Český Žid — víte, to byla v Brně rarita —
POSTIH NEOMLUVNÉ ABSENCE
Zkušenosti ukazují, že některé závody absentéra český Žid. Brněnská konzervatoř — na fonetiku
nás měl — víte kdo? Leoš Janáček. Učil nás sly
jednoduše propustí a vůbec je nezajímá, co a kde
šet melodii řeči. A bylo mi to v herecké praxi
bude dělat, a tím vlastně strkají hlavu do písku
užitečné. Celá ta léta mimo Čechy jsem na Janáčka
před skutečným vyřešením věci... Někde se ab
vzpomínal a vypravoval o něm mnoha lidem, hrdý,
sentéra zbaví výhodněji tím, že ho doporučí na
že se mohu řadit k jeho žákům. Tak vy jste Brňák?
organizovaný nábor do dolů nebo do stavebnictví
Špilberk, Žlutý kopec, Wilsonův les ...
nebo ho uvolní do JZD. — Určitě by měli vědět ti,
Nejdřív jsem se dostal do Paříže. Bez krejcaru.
kteří takto v roku 1963 “řešili” neomluvenou ab
senci, n. p. T.O.B. Čelákovice, Pražské pivovary Ale vždycky, když bylo nejhůř, stal se zázrak a já
Velké Popovice i jinde, že se takoví pracovníci na se vrátil domů s prachama. Nabyl jsem v životě
dole nebo v družstvu jen otočí, vyberou příspěvky skoro dojem, že kdyby člověk chtěl umřít hlady,
na zapracování a více je tam nikdo neuvidí. — Ale vždycky mu to někdo zkazí. Můj první film ve Fran
nejen to : rozborem postihu neomluvené absence na cii se jmenoval Oceán v plamenech. Hrál jsem v
okrese Praha - východ byly zjištěny i četné případy, něm špióna, muže pěti podob, pět rolí, skoro jsem
kdy se na závodech trpí dlouhodobá absence, a ni nevěděl, co říkám, ale dík hereckému instinktu jsem
koho to nevzrušuje. Právě tak některé místní národ to dělal tak, že mě režizér dával dokonce za vzor.
ní výbory neřeší případy občanů, žijících v obci Po pádu Paříže jsem utekl do Portugalska a po šesti
po dobu několika let bez pracovního poměru. Tako měsících jsem dostal šťastně vízum do USA . . .
ví lidé se živí příležitostnou prací, melouchařením,
Napřed jsem pracoval v instituci zvané Office of
sousedskou výpomocí, anebo se přímo nechají živit War Informations spolu s Werichem, Voskovcem a
svými příbuznými či známými. Např. M. Říha, trva Hoffmeistrem . . . Karel Poláček? Takový plachý, roz
le bytem v Kyjích, nepracoval od roku 1960, a došlo tomilý, hodný člověk. Já si ho dovedu představit,
na něho až v roce 1963. Právě tak tomu bylo i u tu jeho úzkost, když ho hnali do Terezína a potom
K. Filipovského rovněž z Kyjí. Fr. Šudlín z Čeláko na smrt. Úplně nevinný, plachý člověk. Vidím ho
vic nepracoval od roku 1957 a jeho případem se jako dnes, jak mně vždycky vyčítal, že chodím rád
soudruzi v místě bydliště začali zabývat až v roce do baru. Vy pořád s těma barama, že se nestydíte.
1963 ...
Práce, 8. července 1964 A já mu povídám : Pojďte jednou s náma! Cukal

O Pochmanové ani o
jiných podobných hero

24. 8. 1964

HLAS

Vojtěch N. Duben : Ledy se hnuly. Vydala Universum Press Co., New

York, USA, 1964

Je máj na obzoru ?
Dějiny naší generace budou psát jednou ti, kteří jsou dnes ještě nena
rození. K tomuto úkolu budou potřebovat materiál, který jim naše gene
race zanechá; sami o sobě v retrospektivě tento materiál zváží a rozhod
nou, kolik je v něm zrna a kolik plevele, neboť budou vědět to, co my
ještě nevíme. Náš zítřek bude pro ně včerejšek; nebudou se dohadovat,
zda a jak dlouho komunismus u nás vydržel, jako se to dohadujeme my.
Pro ně to bude již historickou skutečností, v jejímž světle zhodnotí všech
na ta proč, jak a kdyby.
Mezi materiálem, který jim naše generace zanechá — doma i za hra
nicemi — bude plevele víc než dost, ale budou v něm také zrna a zrnka;
jedním z těchto zrnek bude malá, tenká knížka Vojtěcha Dubna, na
zvaná "Ledy se hnuly”.
Je to celkem příspě munismus je sám o so
vek skromný, ale má ně bě absurdnost. Národní
kolik nesporných kladů. komunismus je komunis
V první řadě je zřej mus v úpadku.”
mé, že autorovi jde o
Duben však nenechá
to, aby vývoj v Česko vá čtenáře na pochybách
slovensku během posled o tom, že dosavadní změ
ních let spíše dokumen ny v komunismu samém
toval, než aby o něm neznamenají nějaký ovyřkl svůj názor. Jeho ficielní odklon od komu
prameny jsou převážně nismu. "Souboj mezi de
zprávy z čs. tisku a roz mokracií a liberálnějším
hlasu, jakož i z někte komunismem bude dale
rých exilových publikací. ko složitější, bude si od
Poukazuje tímto způso nás (exulantů, p. r.) vy
bem na mnoho změn, žadovat jemnějších a lé
které nastaly v čs. ko pe promyšlených metod,
munismu během posled bude náročnější a - ne
ních 15 let, zejména však bezpečnější ...”
v posledních dvou le
Hlavní účel své knihy
tech.
spatřuje Duben v tom,
"Milovan Djilas”, pra seznámit čtenáře s vývo
ví Duben, "ve své Nové jem v Československu a
třídě už roku 1957 před to tak, jak se ten vývoj
vídal nynější vývoj k ná zobrazoval na stránkách
rodnímu komunismu ve českého a slovenského
všech státech sovětské tisku. Aby čtenář věděl,
ho bloku. Národní ko "co se v Československu
munismus má původně, právě děje”. A tak tou
jak napsal, dodat komu to metodou - na pod
nistickému hnutí novou kladě citátů - nám dává
krev a posílit je. Ve sku nahlédnout do pramenů,
tečnosti je to však ka které by nám v zahrani
cířství, které v komunis čí bud’ ušly nebo ke kte
mu pomalu, ale soustav rým většina z nás nemá
ně hlodá. Národní ko- vůbec přístup.
se, ale nakonec si dal říct. Seděl s námi v Esplanáde, a my jsme si z něho vystřelili, celkem nevin
ně. Navedli jsme vrchního, aby párkrát přišel za
Poláčkem o autogram pro nějakou dámu, pokaždé
jinou. Vrchní chodil, Poláček podepisoval a najed
nou zářil. Za pár dní se mě nesměle, s dětinským
úsměvem zeptal : Jdete zase do baru? Já bych šel
s várna.

Prozatím pracuji na televizním seriálu, v kterém
bych i rád hrál a současně ho režíroval. Nazval
jsem to Povídky z lepšího světa. Jde mi o jakési
pohádky pro dospělé, moderní pohádky. Vidím je
jich smysl v docela jednoduché věci : člověku vy
spělé technické civilizace je třeba pomáhat, aby za
chránil pro svůj život kus prosté lásky, aby v sobě
našel a rozvinul dobrotu, bez které jsou ztraceni
jednotlivci i národy. Prosím vás, o co jiného běží
v celých lidských dějinách než tady o to? Ukrutné
zkušenosti s diktátory v tomto století jsou snad pád
ným důkazem.
Od divadla jsem se nikdy neodvrátil. Byl tu přeryv, ale ten nic neznamená. Jenže nechci hrát ani
ve filmu ani na divadle nic, co by mě opravdu ne
zajímalo. Miloval jsem vždycky role, které mi otví
raly něco nového. Jsem nepřítel herecké rutiny. Ho
vořit o ní lze především, pokud jde o film. U di
vadelního herectví už méně, i když taky tam naj
deme zvláštnosti, vyvolané především zpětným vli
vem filmu na divadlo.
Z toho, co říkám, vám budiž jasné, že rozlišuji
dvojí herectví : divadelní, které stojí na tvrdém dri
lu tradic, škol a — ismů, a jehož výraz je vždycky
nějak stylizovaný, a filmové, které je celou svou
povahou jinou záležitostí. Na plátně nelze koulet
očima jako na jevišti, to je samozřejmé. Tady se
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Jednou z nejzajíma
vějších částí knihy je
vztah Čechů a Slováků,
jak se vyvíjel a vyvíjí v
rámci
Československa
pod komunistickým reži
mem :

"Avšak zatím co se
kritika (režimu, p. r.)
na Slovensku soustředi
la hlavně na požadavek
osobních rehabilitací a
svobody
kritizujícího
projevu, v českých ze
mích liberalizace rychle
pronikla do literatury,
divadla, výtvarného umění, hudby a vědních
oborů. Ke slovu se hlá
sili stoupenci "tvůrčího
marxismu”, přehodnoco
valy se marxistické ná
rodohospodářské teorie
a uvažovalo se o novém
způsbu plánování.”
Dochází k uzávěru,
který v knížce není do
statečně vysvětlen, totiž
že : "Zatím co na Slo
vensku bylo více vášně
a odvahy, v českých ze
mích se šlo sice méně
vášnivě, ale soustavně
do hloubky problému.”
Jestliže jsou změny v
oficielní politice patrny

z komunistického tisku
a podobného materiálu,
a mohou tedy být doku
mentovány, je mnohem
nesnadnější
dohadovat
se o tom, jaké změny na
staly ve smýšlení normál
ního, nekomunistického
Čechoslováka,
kterému
byla odňata
svoboda
před 16 lety. Místo 16
bychom měli napsat nej
méně 26 let, protože ce
lá jedna generace naše
ho národa
nepoznala
již "normální” životní
prostředí, které v Čes
koslovensku skončilo
někdy na podzim roku
1938.

A tak v tomto smě
ru, i když s autorem v
mnohém souhlasíme,
musíme mít stále na pa
měti, že se jenom doha
dujeme o tom, jak smýšlí
dnes v Československu
člověk - nekomunista.
"Patnáct let komunistic
ké propagandy ve veřej
ném životě i ve školách
zanechalo na nich urči
tý vliv, zejména pokud
jde o tyto věci : němec
ký revanšismus a nebez
pečí neofašismu a neonacismu; nejisté hospodář
ské poměry a sociální ne
jistota v demokraciích:
hospodářské
cykly
a
strach z nezaměstnanosti.
Výslednicí těchto sku
tečností je, že průměrný
příslušník nové českoslo
venské generace, která
se tlačí na vedoucí místa,
považuje
hospodářský
socialismus za systém.

musí ve všem ubírat, pracovat ekonomicky, jinak
dochází k diskreditaci umění.
Americké filmové herectví má nespornou před
nost ve svém dokonale civilním tónu. Filmový he
rec v USA velmi jemně cítí hranici postavy, tak jak
může existovat, tak jak je pravděpodobná, a nepře
kračuje ji. Z čeho to vyplývá? Asi hlavně z toho,
že v americkém filmu hráli odjakživa neherci. Řa
da takových “nehereckých herců” nalezla lásku u
diváků pro svou prostotu a přirozenost. Takový Gary Cooper, Cary Grant, Clark Gable — věřte mi,
z úst těchhle herců jsem neslyšel falešné slovo.
Samozřejmě že v zemi, kde film má tradičně vel
kou váhu, se tyto principy odrazily i v tvorbě herců
převážně divadelních : Frederic March, příklad za
všechny. Vážím si amerického herectví. Mám dodat,
že o nic méně si nevážím dobrých evropských her
ců? Co nemám v herectví rád, je křeč. Na druhé
straně ale jsem právě tak proti lajdáckému rutinérství, které si rádo plete přirozenost s bezvýraznou
povrchností. Ostatně nemám rád teoretizování o
těchto věcech. Sotva kdo definoval a bude defino
vat podstatu herectví lépe, než to učinil Shakespeare
Hamletovými ústy : podržet zrcadlo přírodě.
Zrcadlo je něco, co člověk vytváří svým umem.
Jsou benátská zrcadla, jsou zvětšující zrcadla, jsou
záměrně zkřivující zrcadla. A jsou obyčejná zrcátka
z jarmarku za kačku. Radil bych mladým hercům :
pozorujte to, co vidíte, studujte to. Dívejte se, jak
se lidé chovají — na lavičce v parku, ve fabrice,
v baru, na poště, na smrtelné posteli. Všímal jsem
si vždycky lidí, jak “to v životě dělaj”.
Příteli, celá léta ustavičně vzpomínám na Brno,
na Prahu, na Národní, na Vinohradské ....co vám
mám povídat. Jsem vděčný za to, že jsem se naro
dil v kulturním státě, že jsem v něm dostal vzdě
lání, dobrou školu, že jsem hrál na jeho předních

STŘELA
Lina Kostenková
Lásku štvou.
Zamíří na rozluku,
po důvěře jdou jako po škodné.
Jako šíp z polámaného luku
kleveta se blízko zabodne.
Za čas tráva ránu zaplevelí.
Za čas někdo houští vyklestí,
odnese ty zbytky divné střely
do muzea starožitností.
Pak přibije na vitrínu štítek :
"Nedotýkati se!
Exponát z těchto let,
kdy byl zvyk své bližní bez výčitek
z kratochvíle na kříž přibíjet.
Každý měl domov i chleba měl jistý,
právo znát víc mu nikdo neupřel.
Byly i kursy na specialisty
v broušení oněch zmíněných už střel.
Ti učili se čenichat a křičet
a námahou se mohli zpřetrhat,
když chtěli jiným imputovat výčet
svých poklesů a utajených vad.
Ze měli huby, mleli hubou pilně.
Z vousů jim pršel liják slovních plev.
Kuli své střely v pohotové dílně,
číhali všude, kde větřili krev.

Množili se a rostli s dobrým bydlem —
a přece ztupěl jejich střelám břit. . .
Jen mnohá duše s postřeleným
křídlem
musela tenkrát živořit.”
Z ruštiny přeložila Hana Vrbová.

který je žádoucí, a poli
tický komunismus za re
žim, který je nutným
zlem a který je možno
do určité míry usměr
nit.”
Na rozdíl od valné
části celé knížky zabíhá
zde autor do přílišného
generalizováni
("prů

měrný příslušník nové
generace . ..”) a do po
někud nejistého úsudku
o tom, jak tento průměr
ný občan smýšlí. Možná,
že má pravdu, ale i tak
je to pouhý dohad, kte
rý nelze dokumentovat;
kdyby napsal, že tento
(Pokračování na str. 6.)

scénách světový repertoár. Je to radost podívat se
tak zpátky : hráli jsme všechno, co bylo nejlepší,
nejzajímavější, nejpodnětnější od Sofokla až po
moderní frašku. V žádném jazyce se mi nehrálo tak
jako v rodné češtině.
Tak rád bych se podíval domů, ale bojím se vzpo
mínek — jejich konfrontace se skutečností — strašně
se toho bojím. Například Brno, to je pro mne hřbi
tov. Kde je maminka, která mi mávala z balkónu
v Biskupské ulici vždycky, když jsem odjížděl do
Prahy? Kde je tatínek a bratr Pavel? Jako psi mu
seli umřít, svlékli je do naha a hnali je do plynu.
Nesměli mít ani to nejsmutnější lidské právo zemřít
ve cti, i to jim upřeli. A čím je to dál, tím je to
blíž. Víte, mám zvláštní touhu : chtěl bych mít
všechno, co jsem tam prožil, uchováno v sobě ne
porušené, nedotčené hrozným během věcí. Je to sen,
který nechci ztratit, proto se bojím návratu. Rozu
míte mi?
A jak rozumíme! Tento rozhovor byl otištěn v
Kulturní tvorbě loni v září, kdy redaktor tohoto
časopisu Vojtěch Jestřáb navštívil Hugo Haas v
jeho vídeňském bytě. Pražský novinář o tomto rozhovoru
hovoru napsal:
“Odpoledne uběhlo hrozně rychle, musíme se loučit. Hugo Haas se ještě zmínil o tom, že by se v
našem interviewu měla uvést na pravou míru zpráva Literárních novin z července, které . . . . kých zdrojů načerpala informace hodně . . . . . . .
Hugo Haas nepožádal o obnovení svého členství v
Národním divadle ani nedostal nějaké oficiální pozvání do Prahy ...”
Za půl roku toto pozvání přišlo a Hugo Haase neoodolal. I tomu rozumíme. Soudit by měli jenom ...
kdo byli vystaveni pokušení z ........
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Čs. vystěhovalci v Americe

JE MÁJ NA OBZORU ?

(Pokračování se str. 5) diu situace v dnešním.
průměrný občan nic ji Československu.
-et
ného nezná, stál by na
Slovenští přistěhovalci obyčejně nechávali svoje pevné půdě.
Dubnovu knihu "Le
rodiny na Slovensku, kam se vraceli, jakmile v Ame
Na štěstí tvoří podob dy se hnuly” můžete ob
rice našetřili dostatek peněz. Rouček nazývá slo
generalizování je jednat za $2.20 u : Uni
venskou imigraci “sezonním přistěhovalectvím”, kte né
část této versum Press Co., 149
ré záviselo hlavně na pracovní poptávce. Tento nom malou
druh přistěhovalectví byl zastaven, když Spojené knížky; její podstatná Wooster St., N. York
státy zavedly přísnější přistěhovalecká nařízení.
část je dobře dokumen 12, N. Y., USA. nebo
Češi se naproti tomu stěhovali do Ameriky obyčejně s celou rodinou a s úmyslem tam zůstat. Vět- tovaná a tvoří zajímavý za austr. £1 v admin.
šina prvních přistěhovalců se usadila v Nebrasce a cenný příspěvek ke stu- Hlasu domova.

Sestavil—cg —
(Pokračování)
První Slovák, o němž jsou zachovány záznamy,
že navštívil Ameriku, byl “madagaskarský král”
hrabě Moric Augustus de Beniowský. Tento sloven
ský hrabě byl prohlášen králem za služby, které
prokázal domorodcům na Madagaskaru. Po bídných
i úžasně přepychových a hlavně rušných dobách na
tomto ostrově poblíž východních břehů Afriky vy
dal se hrabě de Beniowský v roce 1789 do Ameri
ky a tam se hlavně v Baltimore pokoušel sehnat
peníze, zbraně a střelivo k odboji proti Francou
zům, kteří nechtěli uznat jeho nároky na madagas
karský trůn. Jeho cesta do Ameriky však nebyla
tak úspěšná, jak předpokládal a proto se vrátil
brzy zpět na Madagaskar. I tak však měla doba, kte
rou strávil mimo “své království”, pro něho tra
gické následky: Francouzi využili jeho nepřítom
nosti k ovlivnění části domorodců, kteří byli dříve
jeho “věrnými poddanými”, a tak došlo brzy po
jeho návratu ke vzpouře, při níž byl de Beniowský
usmrcen.
Jeho bratr však zůstal v Americe a sloužil jako
důstojník ve Washingtonově armádě. Později, ve
válce Severu proti Jihu, už bojovalo v Americe ně
kolik Čechů a Slováků.
Největší příliv přistěhovalců z našich zemí do
Spojených států byl v devatenáctém století. Byli
to ponejvíce uprchlíci před rakouskou politickou persekucí. Nejvíce jich přišlo dvě desetiletí po bouřli
vém roce 1848.
Tehdejší přistěhovalci se zvláště zasloužili o po
sunutí “hranic” země bělochů dále na západ. Pro
nikání těchto farmářů-průkopníků je výstižně po
psáno v knize W. Carthera “Moje Antonie”.
Roku 1852 se usídlili první Češi v Chicagu a od
té doby se stalo toto město hlavním českým stře
diskem ve Spojených státech. Přistěhovalci z Čech
a později hlavně ze severní Moravy se usazovali v
Texasu. Po roce 1850 už bylo v Americe skoro
20.000 Čechů. Při sčítání lidu v roce 1870 stoupl
jejich počet na 40.289 osob.
Kulturně se začal krajanský, život projevovat již
kolem let padesátých minulého století. V roce 1860
začaly vycházet v Racine ve státě Wisconsin první
české noviny “Slovan Amerikánský”, založené Fran
tiškem Kořízkem, narozeném v Letovicích na Mo
ravě, a tentýž rok vyšlo v St. Louis ve státě Missouri první číslo “Národních novin”. V roce 1890
vycházelo v USA již 24 českých časopisů. V roce
1886 začaly vycházet také slovenské noviny a to
“Amerikanszko - Szlovenszke Noviny” v Pittsburku,
které řídil úředník rakousko-uherského konsulátu
Jan Slovenský. K nim přibyla za dva roky “Nová
Vlast” v Streatoru, Illinois, vycházející však jen
necelý rok.
V roce 1854 byla zřízena v St. Louis první česká
katolická farnost a v roce 1867 v Ely v Iowě první
česká evangelická osada. V St. Louis byl založen v
roce 1854 též první bratrský řád, který je dnes
nejstarším řádem ve Spojených státech. V roce 1886
byla založena v Chicagu první česká banka.
Slováci se začali stěhovat do USA koncem mi
nulého století hlavně z hospodářských důvodů. Dů
vody popisuje výstižně Karel Čapek ve svém díle
“Hordubalové”.
První přistěhovalci z Čech a Moravy se usazovali
hlavně na farmách, kdežto Slováci se soustřeďovali
v průmyslových střediscích, v dolech a ocelárnách.
Sociolog Rouček vysvětluje rozdílné začátky tím,
že slovenské přistěhovalectví započalo v době nástu
pu amerického průmyslového podnikání, které mě
lo značný nedostatek pracovních sil, a v době, kdy
již byla většina půdy zabrána přistěhovalci, kteří
přišli do Ameriky o několik desítek let dříve, tedy
také Čechy. Proto je až dodnes usídleno na farmách
víc Čechů něž Slováků.
Pennsylvanie, Ohio a New Jersey se staly “slo
venskými státy” a Pittsburk jejich hlavním městem.
Dalšími středisky amerických Slováků byly Cleveland, Chicago, Nový York a Detroit.

české

Ochotnické
Vás

Iowě, Wisconsinu, Minnesotě a Texasu. Pozdější
přistěhovalci, kteří dávali přednost městům, zůstáváli v Novém Yorku, Clevelandu, Chicagu, Milwaukee, St. Louis, Cedar Rapids a Omaze. V několika případech se soustředili celé skupiny přistěhovalců v jednom městě, kde vznikaly celé česko-slovenské čtvrtě. Takový byl případ “České Plzně” v
Ciceru a Chicagu aj.
(Pokračování příště)

ZKAZKY ZE Z PLZNĚ
(Pokračování se str. 4 )
bývalé sociálnědemokra
Zatím si říkám : pomtické funkcionáře, jako nik byl roztaven, histo
bývalé poslance Hatinu rie mého rodiště byla
a Cíglera, redaktora Ji- zfalšována, co zbývá z
routu a jiné.
plzeňských dojmů? Pře
Kniha končí ujištěním, ce jen jiskřička naděje :
že se chystá "daleko roz letos během noci na 6.
sáhlejší práce, která pro května se objevily na
hloubí poznání zvláště Klatovské třídě, v mís
těch údobí plzeňských tech, kde měl stát pom
dějin, která zůstala vě ník americké armádě,
decky zplna nevyčerpá znovu americké vlajky a
na”. Máme se tedy na co červenobílé karafiáty!
těšit!
Doudlevečák

zve

Zkáza torpedoborce Maddox
V osudových chvílích lidstva má kalibr československé propagandy osvědčený průraz. Když prvně po dlouhé době se Západ odvážil postavit
se sovětskému vyděračství v Karibském moři a když svět stál na pokraji
atomové války, byli českoslovenští redaktoři bezstarostní.
Krize nebyla, krize byl bluff, sehraný na pokrokové Kubánce. Na Kubě
nejsou sovětské raketové základny, protože nač by tam byly, když Sovět
ský svaz má dalekonosné střely.
I tato logika na obra
nu míru měla jistý mor
bidní půvab.
Jenomže
do chvíle, kdy sovětské
lodi, plující na Kubu,
změnily kurs a hlavně
když později došlo ales
poň k částečné evakuaci
sovětských "specialistů”
a atomových náloží, tr
valo to pár dní, než se
Rudé právo mimocho
dem vytasilo s přizná
ním, že na Kubě nějaké
ty nálože byly.
V krizi ve Vietnamu
se situace opakovala,
jenže v obráceném po
měru.
Tentokrát byli

na

taneční zábavu
kterou pořádá v sobotu dne 5. září 1964
v sále domu "Kosciuszko”, 313 Latrobe St., Melbourne - City
LIKÉROVÁ LICENCE — BOHATÁ TOMBOLA
V zábavné vložce vystoupí Spejbl a Hurvínek

Hraje česká hudba A. Vyhnala
Vstupné 20/Reservování stolů:

tel. 48 - 7723

— Rudolf Firkušný měl
úspěšný klavírní koncert
čs. skladeb ve Stratfordu
v Kanadě.
— List Baraza v Nairobi
otiskl dlouhou ilustrova
nou reportáž o sochařské
tvorbě prof. F. V. Foita,
který patří mezi nejznámější interprety africké
tvorby.
— V New Yorku se konal
slavnostní večer, na němž
vzpomněli bývalí přísluš
níci čs. zahraničních ar
mád I. a II. odboje le
tošních výročí čs. zahra
ničních vojsk. Shromáž
dění předsedal rev. J.
Šafka a slavnostní projev
měl L. Slíva.
— Docent dr. V. Krajina
je právě v Evropě,
kde navštíví několik uni
versit. V Edinburku se
zúčastní
mezinárodního

Předvoj dělnické třídy zasáhl ve Vietnamu

divadlo v melbourne

srdečně

ČECHOSLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

Začátek v 8 hod... konec v 1.30
(Kimla) a 379 - 2156 (Rosenfeld)

hrdinní Vietnamci udatové, kteří si troufli na
americké loďstvo a slav
ně zvítězili, zase v záj
mu míru.
Zpravodaj
Free Europe. Committee
(10. 8. 1964) to popisu
je takto :

šesti dalších zpravodaj
ských programech, přes
tože Moskva i Budapešť
věcně citovaly americké
zprávy, že Maddox ne
byl poškozen.
Teprve v pondělí v
poledne se Praha odhod
lala vzdát tohoto velké
ho vítězství a přestala
tvrdit, že Maddox byl
potopen.
Ovšem ani pak si
pražští komentátoři ne
odpustili pochybovačné
poznámky o tom, zda
Maddox nebyl přece jen
p ř i útoku torpedových
člunů poškozen.

sjezdu botaniků.
— Na mezinárodním kon
certu v Geislingen v Ně
mecku zpívala S. Codinas - Hanáková arie Ma
řenky z Prodané nevěsty.
— Starosta Americké ob
ce sokolské K. Prchal a
jednatelka B. Čiháková
se zúčastnili 28. sjezdu
Polského Sokola v Ame
rice, který se konal v
Chicagu spolu se sletem
Polského Sokola. V USA
je 30.000 Poláků členy
Sokola. Na sjezdu se jed
nalo o užší spolupráci obou sokolských organisací.
— Od 1.7. 1963 do 31.
3. 1964 přijelo do Austrá
lie k trvalému pobytu 32
Čechoslováků. Dalších 14
osob přijelo na přechod
nou dobu. K 31. březnu
1964 bylo registrováno v
Austrálii 1.754 Čechoslo
váků, kteří nepřijali au
stralské státní občanství.
— 8. srpna se konala v
kostele sv. Václava v To
rontě svatba dcery redak
tora F. Třešňáka Milady
s maďarským uprchlíkem
J. L. Rédlym. Milada
Třešňáková byla činná v
čs. veřejném životě v Ka
nadě, hlavně jako herečka
při ochotnických předsta
veních.
— V Madridu se konal
výroční sjezd Mezinárod
ní federace katolických
gymnastů. Čs. orla v exi
lu zastupoval páter Š.
Zuzka.
— Prof. dr. Frant. Král
dostal 26. června na ví
denské universitě zlatý
diplom.
— Rektor Koleje sv Pro
kopa dr. Daniel W. Ku
čera, OSB, byl zvolen opatem řádu českých Be
nediktinů v Lisle, Illinois. Společnost pro vě
dy a umění mu zaslala
blahopřejný telegram a
pozvala ho na II. vědec
ký sjezd Společnosti v zá
ří na Kolumbijské univer
sitě.
Č/ND/NH/SVU

"V napjaté situaci,
která se vytvořila po útoku torpedových člunů
na americký torpedobo
rec Maddox v meziná
rodních vodách u Sever
ního Vietnamu, selhaly
2. srpna válečníkům v
pražském rozhlase nervy.
Pražský redaktor
prostě ignoroval americ
Ono to broučkovské
ké oficielní zprávy, že
Avšak jediné, co bylo husitství nevymřelo jen
americký
torpedoborec při tomto incidentu po tak s velehusitou Zdeň
neutrpěl žádné škody a škozeno,
je
reputace kem Nejedlým.
-tpjednoduše oznámil, že pražského rozhlasu.”
torpedoborec
Maddox
"byl potopen ve výsost
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
ných vodách Severního
České
knihařství
Vietnamu".
Pražský rozhlas se do
konce nespokojil s tím,
že "potopil” USS Mad
dox v jednom vysílání
a potápěl nešťastný americký torpedoborec v

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.
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Dopisy redakci:
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KONFUSI!

CAROUSEL

Espresso Restaurant

128 Oxford St., Taylor Square, Sydney

Goldwater nepředpojatě

ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
Druhé vyučovací období skončilo 22. srpna 1964.
Třetí a poslední období letošního ročníku započne
v sobotu 19. září 1964 (9.30 až 11.30 hod. dop. v
učebnách Technical Teachers College, 11 Glenbervie Rd., Toorak).

SPORT V AUSTRÁLII

Kontinentální i australská jídla

Vážení krajané. Jelikož vidím, že i u vás panuje
úplná konfuse ohledně osoby B. Goldwatera, zasí
lám vám o něm kratší článek z bližší perspektivy.....

Již delší dobu před republikánskou konvencí pro
pukla kolem osoby senátora Goldwatera bouře kontroversních komentářů, jež se po jeho zvolení kan
didátem na presidentský stolec rozrostla v úplný
hurikán ..... Mimokontinentální kritiku můžeme lehce
eliminovat zahrnutím faktu, že zpravodajství o něm
bylo nevybíravě převzato ze seriozního amerického
tisku, který se zdál zámořským komentátorům sdostatek kompetentní... Co se vlastně stalo? Jak to.
že jedinec, který vystoupil s názory přímo revoluč
ními, byl stereotypně kvalifikován co předpotopní
zaostalec .... ? K tomu přece nemohla postačit okol
nost, že Goldwater náleží ke konservativnímu křídlu
republikánské strany a že jedním bodem jeho pro
gramu byl návrat ke starým osvědčeným zásadám
společenským, národním i mezinárodním? .....
Kde byl tedy kámen úrazu? Goldwater se neod
vratně musel stát “enfant terrible” celého stávají
cího téměř světového “establishment” názorových
komplexů, jež v opaku ke skutečnosti ovládly po
litické myšlení. Je to snad jeden ze znaků takřka
totálního vítězství světového komunismu, že všemu
s komunismem souvisejícímu a jemu vyhovujícímu
se dostalo pečeti slušnosti a pokrokovosti. Jelikož
pak Goldwater, neposlušen formule koexistence, otevřeně hodil rukavici bezmeznému pokrytectví nás
obklopujícímu, rozezlil si velké tohoto světa hlavně
své bezprostřední politické odpůrce.
Jeho tři hlavní body programu jsou: postavit se
komunismu, jaký skutečně je, a ne jako něco, co
postupně jakýmsi, zázrakem vymizí, a použít při
tom veškeré síly a pýchy amerického národa, neboť
komunisté rozumí jen sile- Uznat každé individuum
na světě jako takové, jež si zasluhuje svobodu a volnost rozhodování a vrátit nezávislost porobeným
národům. Zabránit veškerému násilí na ulicích a ve
veřejných místnostech amerických, rozřešit pak po
stupně černošskou otázku bez -nátlaku na tu kterou
stranu... Veškerý politický projev Goldwaterův je
tak nekompromisní a nevšední, přitom však tak ne
lítostně upřímný, že nutně musel vzbudit všeobecný
odpor tam, kde se doposud operovalo krásnými frá
zemi a i lžemi. Goldwater opětovně vyvolává zu
řivou kontroversi bezohledným vyslovováním věcí,
jaké skutečně jsou, a po každém jeho projevu do
chází k výměně názorů, co svým výrokem Goldwater vlastně myslil...
Valerie Bílá, Toronto

-7-

SJEZD ČS. SPORTOVCŮ V CLEVELANDU
Svaz čs. sportovců v zahraničí pořádá ve dnech
5. až 7. září tr. III. sjezd v Clevelandu, na který
zve všechny čs. sportovce. Bude uspořádána vyha
zovači soutěž v kopané, volejbalu, tenisu, pingpongu,
soutěž pro jednotlivce v golfu a závody v běhu pro
mládež. Oficielní zahájení sjezdu bude v sokolovně
Tyrš na vých. 131. ulici 5. září v 10. hod. dopoledne.
Vyvrcholením sjezdu budou finálová utkání v ko
pané na Odd Fellows farmě v Glenwillow, Ohio,
v neděli 6. září. Adresa sekretáře: L. Hromádka,
10809 Vernon Ave., Cleveland, Ohio, 44125,USA.

VÝROČÍ

“ŠUMAVY”

V neděli 16. srpna odpoledne se sešlo na farmě
“Šumava” u Belgrave asi 80 Čechů a Slováků z
Melbourne, aby si připomněli 5. výročí otevření té
to farmy, správněji rekreačního střediska pro čs.
veřejnost. Zúčastnili se se svými rodinami téměř
všichni ti, kteří na farmě v minulých letech dobro
volně pracovali nebo “Šumavě” jinak pomáhaliDp. Peksa uvedl v proslovu, že bylo na farmu
dosud vynaloženo v hotovosti £7.573. Zdůraznil, že
by bývalo nebylo možné docílit, aby bylo středisko
v nynějším stavu, kdyby nebylo vydatné pomoci,
kterou poskytli dobrovolní pomocníci. Zmínil se též
o plánech na další rozšíření budov a úpravu okol
ního terénu, aby farma mohla vyhovovat stále
vzrůstajícímu zájmu krajanů a aby se mohla stát
po létech útočištěm zezstárlých nemajetných našich
lidí. Sdělil rovněž, že udělal opatření, aby mohla
Šumava sloužit čs. krajanům i v případě, kdyby
odtud z jakýchkoli důvodů odešel.
Za přítomné hosty odpověděl A. Pavlas. Řekl, že
se dp. Peksovi podařilo bez velkéhéo hluku vybu
dovat čs. středisko, které je jedinečné v Austrálii,
a svým způsobem asi na celém světě, kde žijí čs.
krajané. Šumava umožňuje všem našim krajanům
bez jakýchkoli rozdílů trávit příjemné chvíle v přá
telském prostředí, které připomíná náš vzdálený
domov a je nejlepší vizitkou účelné práce dp. Peksy,
který právě v těchto dnech vzpomíná 25. výročí své
ho vysvěcení na kněze.
Zprávu o otevření “Šumavy” v roce 1959 na
depsal Hlas domova slovy “Kus dobré práce”. Vý
sledky po pěti letech dokazují, že dobrá práce nese
dobré ovoce.

Dne 27. srpna 1964 tomu bude 6 roků, co
odešel na věčnost můj drahý manžel
p. ALOIS TOMAN
Všichni jeho přátelé vzpomenou jistě se mnou.
Marie Tomanová, Elsternwick, Vic.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
sehraje v sobotu 12. září 1964
soudobou společenskou satiru — veselohru od Aldo De Benedettiho

Dobrou noc Patricie
V NATIONAL THEATRETTE,
316 Toorak Rd., SOUTH YARRA
Režie: T. Kimlová & Dr. V: Voříšek
Osoby a obsazení:
Patricie — Hellerová, Lansen — Tomeček, Burton
— Gerlich, Alberto — Průša, tajemník — Štěpán
ml., Van Laer — Hájková, inspektor — Moris,
stenotypistka — H. Průšová, diplomaté — noviná
ři — fotografové.
Vstupné 10/-, děti 5/
Začátek v 8 hod. večer

SPOJENÍ : Elektr. z City č. 8, zastávka 29 (roh Clara Street)

UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM !
MAJITELÉ VOZŮ
ať již vyplacených či koupených
NA SPLÁTKY (Hire Purchase)
mohou dostat z pojistného za auto
až 50% SLEVY !
Informace podá a pojištění všeho druhu uzavře

R. C. KUGLER, Insurance Broker
958 Nepean Highway, Moorabbin, S. 20, Vic.
Telefon (Melbourne) 95 2421

KOPANÁ

POSITIVNÍ
ANTIKOMUNISMUS: Vydalo
Ústředí čs. dem. organisací v Austrálii a na N. Z.,
Box 19, P. O. Rocklea
East, Brisbane, Qld. Stran
20. Zájemcům se posílá
na požádání zdarma.

Malý oznamovatel
PRODÁM 5 akrů pozem

SYDNEY

V důležitém, tvrdě hraném a rušném zápase na
Sydney Athletic Field podala Praha zvláště ve 2.
poločase dobrý výkon a zvítězila zaslouženě- Když
se Scheinflugovi podařilo po změně stran vyrovnat
na 1:1, chopila se Praha iniciativy, kterou podržela
až do konce zápasu. Vedení se ujala brankou, kterou
vstřelil Blitz z téměř nemožného úhlu. V poslední
minutě zápasu zvýšil Tristram náskok Prahy na 3:1.
STOP PRESS : Vítězstvím nad mužstvem Corinthians se Praha přece probojovala mezi první čtyři
teamy sydneyské ligy a tím si zajistila účast ve
finálových bojích- Praha — Corinthians 4 : 0.

KOP A N Á V MELBOURNE
SLAVIA — JUST 0 : 0
V utkáních dvou předních klubů tabulky Slavia
získala a JUST ztratil jeden bod- Nerozhodný vý
sledek je pro Slavii značně lichotivý. Jugoslávci
byli téměř v nepřetržité převaze a zasloužili si vy
hrát. Je zásluhou zadních řad Slavie, že si ani z tak
drtivé převahy nedovedli připravit mnoho branko
vých příležitostí. Slabý výkon Slavie překvapil tím
více, že mu předcházela výborná hra v zápase s
Juventusem. Nejlepšími hráči Slavie byli Cook,
Auchie a Aldis. “Nepříjemným překvapením” byl
bývalý hráč Slavie Blue v útoku JUSTu, který po
dal lepší výkon než kterýkoli z útočníků SlavieSTOP PRESS : Ve velmi důležitém zápase s George
Crossem, který se hrál v neděli 23- srpna na hřišti
v, Olympic Parku, Slavie prohrála 1:2.

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

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

Telefon 63-2231

DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

“CROWN

Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE

CHARTER”

75% skotská whisky
70% importovaná

REDAKCI DOŠLO

V

PRAHA — YUGAL 3 : 1 (0:1)

48/6

29/6

27/3

19/6

MEDAL”
28/9

21/-

“C ORTEL”
francouzská brandy
70% importovaná

“CORTEL-GOLD
francouzská brandy
70% importovaná

“COMBEAU”
47/-

29/-

70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9

31/-

francouzský cognac

“COMBEAU”

“OLD

STURT”

jihoaustralská brandy

21/-

16/9

ků 3 míle z Emeraldu
směrem k Dandenongu.
Elektrika a voda snadno
k zavedení. Cena £1-000.
Inf. tel. (Melb.) 87-02637.

Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.

ČESKÁ ŠVADLENA

Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii

provádí opravy a přeží
vání prádla a šatů dámské i pánské

Telef. (Melb.) 337-7097
(po 7. h. več.) - Vyhnalová

Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.

Volejte 314-6281

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

CHCETE, ABY SE VAŠE

104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete tni obratem váš ceník vín a lihovin

děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012

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

A. CHROMOVSKÝ

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

Václava Pospíšila (N. Zéland?), Gustava Ženíška
z Plzně a Ivo Tučka z Brna.

Listárna
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Fantastický světový rekord v Turnově

Daněk hodil diskem 64.55 m
Turnov se v první srpnovou neděli navždy zapsal do análů královny sportu — lehké atletiky.
Na celkem bezvýznamném lehkoatletickém mítingu, uspořádaném na místním městském stadionu,
dosáhl totiž Čechoslovák Ludvík Daněk v hodu diskem fantastický výkon 64,55 m, kterým zlepšil
o 1,61 m právě 99 dnů starý světový rekord dvojnásobného olympijského vítěze Američana Al
Oertera.
6. ledna 1937 v Hořicích narozený Daněk není v lehkoatletickém světě neznámý, avšak přesto
i jeho nejbližší přátelé nečekali, že by mohl hned najednou znehodnotit tak skvělý výkon, jakým
byl bezpochyby dosavadní Oerterův světový rekord. Tohoto výkonu dosáhl 1,93 m vyský a 110 kg
vážící Daněk hned na první pokus, po kterém měl tak obrovskou radost, že nebyl schopen se už
více soustředit na zbývající hody. Přesto však měl pozoruhodnou s e rii : 64,55 m, 60,12 m,
59,47 m, 60,77 m, 59,10 m, 62,29 m.
Diskařský “křest” si Ludvík Daněk prodělal až
jako 22-letý v. r. 1959, kdy hodil 43,23 m. Pak se
však u něho dostavilo rapidní stoupání: v r. 1960
dosáhl 50,38 m, o rok později 51,67 m, 1962 56,49
m a v minulém roce posunul hranici čs. rekordu
na 60,97 m. Na evropském šampionátu v lehké at
letice v září 1962 v Bělehradě dosáhl Daněk 52,12
m, což mu stačilo jen na 9. místo, a toto umístění
prý bylo jednou z hlavních příčin toho, že chtěl
odčinit “tento neúspěch” a začal tvrdě trénovat
(nejprve sám, později s pomocí bývalého čs. re
presentanta Vrábela) a výsledek se nyní dostavil.
O tomto svém světovém rekordu vyprávěl Daněk
redaktoru francouzského sportovního časopisu LEquippe mimo jiné: “Do Turnova jsem jel s klidem,
bez jakýchkoli výkonnostních cílů a přání. Když
jsem pak přišel na hřiště, ucítil jsem ten podhor
ský vítr, zkusil jsem první hody a věděl jsem, že
dnes něco hodím. Cítil jsem, že se mi první rekord
ní hod povedl, už když jsem odskakoval od obruby
kruhu a chytal rovnováhu. Jak mi bylo bezprostřed
ně po rekordu, už nevím... Myslím, že v sedmém
nebo osmém hodu bych znovu hodil 64. Teprve
při cestě do Prahy jsem si mohl trochu srovnat
myšlenky. Co bude dál? Dokázal jsem v minulých
dnech, že mám stabilní výkon kolem 60 metrů; co
hodím nad, záleží na povětrnostních a technických
podmínkách. V Turnově jsem měl letos poprvé
maximálně příznivý vítr přímo proti ose kruhu.
Stejně jako po evropském rekordu ve Vyškově, há
zel jsem i v neděli naposledy před třínedělním
přípravným obdobím, kdy potřebuji nabrat síly pro
Tokio, a byl bych hrozně rád, kdyby mě lidé ne
považovali za favorita olympijské soutěže. Američan

Al Oerter má větší zkušenosti než já, ale i on do
sáhl dosavadního světového rekordu — jak mi vy
právěl Rakušan Soudek — asi při stejném protivětru!”
Daňkův světový rekord je zcela regulérní. Kruh
měl průměr 2,49 m, dopad byl o sedm centimetrů
výše než kruh, disk vážil 2,004 kg, a závodilo osm
závodníků.

MISTROVSTVÍ ČSR

Pražané hráli v tomto utkání mnohem lépe než
v prvním finale. Náskok 3:1 jim dovolil rozvinout
naplno hru a už od počátku zaměstnával útok Duk
ly polskou obranu. Vtip, kombinace, technika a
dobrá taktika rozbily polský plán útočit a zkori
govat nepříznivý stav. Po brance Roedra v 27. mi
nutě pak už se Pražané ani nesnažili zvýšit stav
utkání, hráli opatrně, přesto však Galeczkově vy
rovnávací brance v 75. minutě zabránit nemohli.
První střetnutí, které se hrálo za umělého osvět
lení, vidělo 15.000 diváků, — odvetu odpoledne sle
dovalo 11.000.
Od svého prvního startu na mezinárodním mist
rovství USA v r. 1961 sehráli Pražané 15 zápasů :
11 vítězných a 4 remisy, při vysokém aktivním poměru branek 54:13.

Newyorská trofej opět v Praze
Fotbalisté Dukly Praha se stali ve dnech 5. - 9.
srpna na Randall’s Island stadiónu v New Yorku
už po čtvrté za sebou absolutními vítězi meziná
rodního mistrovství Spojených států o tzv. New
yorskou trofej, když ve dvou finalových zápasech
zvítězili nad předním polským ligovým teamem
Zaglebie Sosnowiec celkovým brankovým poměrem
4:2 (3:1 a 1:1), a tak i v r. 1965 pojedou Pražané
do New Yorku obhajovat tuto trofej.

DUKLA PRAHA — ZAGLEBIE 3 : 1 (1:1)
Mladé polské mužstvo kladlo zkušenějším hrá
čům pražské Dukly velký odpor a přičinilo se o
to, že zápas byl nejhezčí a také nej napínavější v
pětileté historii mistrovství USA. Poláci měli velký
nástup, jehož výsledkem byla už ve 3. minutě bran
ka, která však Pražany nevyvedla z míry. Naopak,
s přibývajícími minutami získala Dukla převahu,
kterou také vyjádřila dvěma brankami Roedra' a
jednou Vacenovského. Před utkáním si 'pořadatelé
udělali ostudu, když po hymně pořádajícího stá
tu a hymně polské chtěli hrát také československou,
ale spletli se, a stadiónem zněla za velkého pískotu
hymna SSSR.

ODVE TA 1 : 1
Už týden před mítingem v Turnově probíhalo
v Praze na Strahově 54. mistrovství republiky, kte
ré bylo závěrečným kvalifikačním závodem čs. leh
kých atletů pro olympijské hry v Tokiu. Přebory
splnily očekávání a obohatily čs. lehkou atletiku
třemi čs. rekordy dospělých, třemi rekordy dorostu,
jedním juniorským rekordem, 18 novými r.ekordy
mistrovství, a ve dvou třetinách disciplin dosáhli
vítězové lepších výkonů než před rokem na mistrov
ství v Hradci Králové.
Ačkoli mistrovství ČSR přineslo konečně nový,
dlouho očekávaný národní rekord v hodu oštěpem
(31-letý Josef Dušátko z Prahy poslal oštěp téměř
na hranici světové úrovně 79,13 m), přece jen posta
vou číslo jedna byl na přeborech Josef Trousil,
který se stal po jednoroční přestávce zase mistrem
republiky v běhu na 400 m, když zaběhl trať za
rovných 46 vteřin. Tyčkař Tomášek skočil 4,90 m,
diskař Daněk hodil “jen” 59,70 m a diskařka Něm
cová dosáhla 55,52 m.
Rekordů dospělých dosáhli kromě Dušátka: Čečman na 200 m přek. 23,6 vt. a Blanárinková za
běhla 400 m za 55,0 vt. — Rekordy dorostu: výškařka Jetmarová skočila 168 cm, překážkářka Trejbalová zaběhla 80 m přek. za 11,5 vt. a Némčanskému stopli na 200 m přek. 24,1 vt
Tři dny po mistrovství ČSR v Praze určila tzv.
trenérská rada osm jistých lehkoatletických olympio
niků, zatímco z dalších osmi budou v budoucích
týdnech vybráni čtyři. Těmi šťastnými osmi jsou
(v závorce nejlepší letošní výkon): čtvrtkař Trousil
(45,7 vt.), diskař Daněk (64,55 m), diskař Žemba
(58,09 m), kladivář Matoušek (66,71 m), tyčkař To
mášek (494,5 cm), representant v chůzi Bílek (20
km za 1:29:55,4 hod.), maratonec Chudomel (2:15:
26,0 hod.) a diskařka Němcová (55,58 m).

GALEŮV
Ve francouzském městě
Vichy skončily 4. srpna
závěrečné boje 15. roční
ku neoficiálního mistrov
ství Evropy mladých te
nisových nadějí (do 20
let), do kterých se z 19
representačních teamů
probojovala družstva SS
SR, ČSR, Záp. Německa
a Maďarska. Čs. druž
stvo, vedené bývalým in
ternacionálem inž. Cejnarem, podalo i tentokrát
velmi dobrou hru, a i
když neobhájilo trofej, je
moderní tenis jeho členů
Koudelky, Kodeše i Pá
ly velkým příslibem do
budoucnosti. Čs. team po

POHÁR
vítězství nad Rakouskem
5:0. Švédskem 5:0 a v se
mifinále nad Maďarskem
rovněž 5:0 podlehl ve fi
nalovém marotonu druž
stvu SSSR (hrál za něj
i daviscupový hráč Metreveli) 2:3, a obsadil v sou
těži velmi čestné druhé
místo. O vítězství SSSR
padlo rozhodnutí ve čtyřhře, kterou sovětská dvo
jice Metreveli - Ivanov
vyhrála nad čs. párem
Koudelka - Pála 6:4, 5:7,
9:7 a 8:6. - Třetí místo
obsadilo Maďarsko, kte
ré v rozhodujícím utkání
zvítězilo nad tenisty Zá
padního Německa 3:2.

B. U. Brisbane, USA: Dí
ky za referát. Rozhodující
není souhlas či nesouhlas, ale způsob podání.
— M. H. Berwyn: Dopis
jsme předali. Díky za vý

střižky. — G. H. Alagoinhas: Díky za lístek. — F.
P. Stuttgart: Díky za vý
střižek. — L. N. Morwell:
Díky za výstřižky. — J.
D. Gordon: Vzkazy jsme
vyřídili. — P. G. Nunawading: Díky za oběžník.
— J. S. Bondi: Diky za
adresy.
HD

- - Ve zkratce - -

— Vítězem tradičního, už 34. ročníku Košického ma
ratónu se stal dr. Pavel Kantorek v čase 2:25:55,4
hod. před representantem Velké Británie Platerem
(2:26:17,8 hod-) a druhým čs. závodníkem Chudomelem. Znamená to, že i Kantorek asi poletí do
Tokia.
— Olga Fikotová-Connollyová, olympijská vítězka v
hodu diskem z ro 1956 v Melbourne, vyhrála v New
Yorku kvalifikační závody o letenky do Tokia a
oblékne tak i tentokrát dres USAo Výkony FikotovéConnollyové, matky tří dětí, se pohybují nad 50 m
hranici.
—Podle švýcarského časopisu “Sport” je dnes na
světě registrováno 11 miliónů fotbalistů. Nejvíce
v Evropě (75% - 8,380-000), dále v Jižní Americe
16%, v Asii a Austrálii 3%, v Africe 2% a v Se
verní a Střední Americe 4%.
— Na Tehelnom poli v Bratislavě bylo 5.srpna se
hráno první finálové utkání Středoevropského po
háru Slovan Bratislava - AC Sparta Praha, které
skončilo nerozhodně 0:0. Bratislavští fotbalisté měli
sice velkou převahu, ale neprosadili se proti skvělé
hrajícím zadním řadám Pražanů, kteří mají ták v
odvetě na domácí půdě velkou šanci stát se opět
po 29 letech — už potřetí — vítězem trofeje.
— Už po šesté v poválečných letech jsou švédští
tenisté vítězi evropského pásma Davisova poháru,
když se svými dvěma hráči Lundquistem a Schmidtem zvítězili postupně v Aténách nad Řeckem 4:1,
v Praze nad ČSR 5:0, v Turíně nad Itálii 3:1, v
Baastatu nad Německem 3:2, a ve finále - rovněž
v Baastatu — nad Francií 4:1. V mezipásmovém bo
ji se nyní střetnou s vítězi asijské zóny, s tenisty
Filipín.
— Příští mistrovství světa v ledním hokeji bude
ve dnech 4- - 14- března 1965 ve finském městě
Tampere- Ve skupině A (o titul mistra světa) budou hrát : SSSR, Švédsko, ČSR, Kanada, USA,
Finsko a Východní Německo — a o 8. účastníku se
rozhodne v kvalifikačních zápasech mezi hokejisty
Švýcarska, Norska a Záp. Německa.
— Nejrychlejší branku v historii kopané dal při
mistrovském utkání Bradford City - Tranmere Re
vers střední útočník domácího teamu Fryatt, který
scoroval už ve 4. vteřině. Čas byl stopnut jak hlavním tak i pomezním rozhodčím.
— Držitel bronzové medaile z olympijských her v
Římě Ital Parních vyhrál tradiční chodecký závod
Praha - Poděbrady v dobrém čase za 4:14:50,8 hod.
před Wilkem z Východního Německa a čs. represen
tantem Mocem (4:24:,38,6 hod.).

OLYMPIJSKÝ TURNAJ V KOPANÉ
Předsednictvo Mezinárodního fotbalového svazu
FIFA za spolupráce mezinárodního olympijského vý
boru provedlo 3. srpna v Lausanne vylosování olym
pijského turnaje v kopané, kterého se zúčastní nej
lepších 16 teamů. Ty byly rozděleny do 4 skupin
po čtyřech účastnících, a první dva z každé sku
piny postupují do čtvrtfinale. Čs. olympionici, kte
ří si účast v Tokiu vybojovali dvěma vítězstvími
had Francií, byli zařazeni do C skupiny, ve které
budou hrát s fotbalisty Jižní Koreje, Sjednocené
arabské republiky a Brazílie, takže mají velkou
šanci na postup mezi nejlepších osm teamů. V dal
ších skupinách hrají :
A : Německo (representované východoněmeckými
fotbalisty), Irán, Mexiko a Rumunsko.
B : Maďarsko, Maroko, Severní Korea a Jugoslá
vie (obhájce olympijského prvenství).
D : Itálie, Japonsko, Argentina a Ghana.
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