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Sověti vetují stížnost Malajsie v OSN

Indonéské nebezpečí roste
Každý je postižený nějakým sousedem, protože pustých ostrovů ubývá Ve Spojených národech
jako domů na samotě, a tisíc kilometrů přestala být vzdálenost. V životě

Ačkoli Goldwater tvrdí, že jeho nominace
dává národu opravdovou volbu, nezdá se, že
by přitahoval mnoho republikánů. Za sebou má
jenom farmáře, vysloužilé milionáře, vesnické
bankéře (ne ty z Wall Streetu) a jižní rasisty,
kteří se snaží přikrýt svou nahotu závojem stát
ních práv. Není divu, že se guvernér Scranton
snažil posílit svou opožděnou kampaň tvrzením,
že Goldwater nemůže presidentské volby vyhrát.
Zůstává jednou ze záhad amerického politické
ho dění, jak se tak vyhraněně pravicový člověk
mohl stát kandidátem jedné z (velkých stran.
Remhold Niebuhr

TOKIO ČEKÁ

Rok 1964 je sportovní rok, ale každý s tím nebude
Jasnost
indonéské
národů znamená rozdíl mezi dobrým a špatným sousedem rozdíl mezi po
souhlasit. Někdo řekne, že v tom roce Sukarno neagrese
ovšem
neznamená,
kojným a nebezpečným životem. Československo např. dvakrát doplatilo
sportovně napadl Malajsii; že v něm de Gaulle
že bude všude za agresi zatloukal nesportovně dlouhé hřebíky do rakve sjed
na kvality svých sousedů, pokaždé ztrátou svobody.
nocené Evropy; že se Vietkong nedržel právě spor
Austrálie patřila do nedávna k těm šťastným zemím, jimž bylo dovoleno uznána.
tovních pravidel ve svém vietnamském ničení; že
Malasijská
akce
v
žít prakticky bez sousedů. To vysvětluje fakt, že je její historie tak pokojná
Peking nesportovně vznesl nárok proti částem so
OSN např., neměla nik větského území; že president Johnson nesportovně
a klidná, jak je to jen na naší nepokojné a neklidné planetě možné.
Vývoj posledních let to všechno změnil. Technický pokrok odstranil vzdá dy naději na úspěch. zavrhl Roberta Kennedyho a koncem roku nesportov
Afroasijské státy jenom ně "zničil” senátora Goldwatera.
lenosti a s ním období relativního bezpečí.
Ale přesto je to sportovní rok, protože je to rok
zřídka
kdy odsoudí pro- olympijský,
a protože sportovní dnes neznamená je
Austrálie byla obda Malajsie, ale proti Ma torů a všech expansivkomunistického neutrála nom sportovní.
řena sousedem, který lajsii jako nástroji brit ních mocností.
Sport už dávno přestal být jenom prostředkem k
Hitler nikdy nic ne ve sporu s prozápadním
znamená všechno možné, ského neokolonialismu.
vytvoření zdravé schránky pro zdravý duch, snad ta
neutrálem,
a
Sovětský
jenom ne klid a jenom Tento neokolonialismus podnikl, aniž by nepolaké proto, že zdravý duch vyskytuje se pouze spo
představuje podle Sukar- pil nějakého nepřátel svaz už podle očekávání radicky.
ne bezpečí.
přičetl
všechny
SukarnoDnešní válka je “jenom studená” čistě proto, že
na a jeho poradců ohro ského "kaprála”, který
Útočník
žení indonéské bezpečno měl v kapse vedle pro vy hříchy na vrub Spo se v plné její šířce neužívá bomb a děl. Je tö
však přesto válka totální, protože, až na ty bomby
Jako každý útočník, i sti. Proto nemohou být vázku a kapesníku také jených států a Anglie.
a děla, zahrnuje prakticky všechno. Sport není žádná
Indonésie zatím těžila z jejich útočné akce posu podrobné plány útoku
To znamená, že sovět výjimka. Stala se z něj v určitém smyslu jenom
touhy mírumilovných li zovány jinak, než jako proti Třetí říši, a sovět ské veto blokovalo jaký jedna z mnoha zbraní studené války.
“Sportovní sport”, tj. sport pro sport, nevymizel
dí po pokojném životě a obranné.
ská rozpínavost nebyla koliv přijatelný výsledek
úplně. Pěstují jej kluci ve školách a na kdejakém
získala tak několik po
Tento způsob vysvět podle Moskvy nikdy ni v Bezpečnostním výboru příhodném palouku, pěstuje jej oddaný atlet, který,
měrně laciných vítězství. lování agrese ovšem není čím jiným než obranou a afroasijský blok by v pro uspokojeni, které mu dává pohyb, běhá v soboJejí rostoucí útočnost nic nového. Je to list z proti
kapitalistickému případě potřeby zaručil tu a v neděli míli za šest minut a vrhá koulí straš
vůči Malajsii však tlačí památníku všech diktá- obklíčení.
(Pokračování na straně 2) ných deset metrů, pěstuje jej fotbalista, který po
máhá svému klubu z třetí třídy do druhé. Zkrátka
události rychle k místu,
pěstuje jej spousta lidí, kteří tak činí pro potěšení
kde bude třeba skončit
a zábavu, a i takoví radové Šarapatkové, kteří si
Závěr oslav v Banské Bystrici
s ústupky a pokusit se o
týdně odehrají jeden setík, aby udrželi bříško v
mezích předloňského obleku.
zastavení řádění "ne
Sport však pomalu přestává být sportem tam,
mluvněte v porculánu”.
kde dosahuje špičkových výkonů a vstupuje na pole
Seskoky indonéských
Letošní oslavy Slovenského národního povstání se vskutku odehrávaly na národní slávy, zabalené do posvátných barev reprevýsadkových skupin v
sentačních úborů.
dvojím
jevišti. Na řečnické tribuně vystoupil Chruščov a jeho českosloven
samotném
Malajsku
V zápase, který zahrnuje cestu na měsíc stejně
představují holou agre ští satrapové, v publiku bylo možno slyšet hlasy těch, kteří se neztotožnili jako čtyři sta metrů překážek, to někdy dochází tak
daleko, že člověk ani pořádně neví, kdo co vlastně
si, již žádná hora dvoj s oficielními projevy.
vyhrál,
pokud ovšem to určité sportovní klání sám
Kdo čekal, že Chruš- nohsleda jenom proto, konferoval s čs. mini neviděl.
smyslných proslovů ne
strem
zahraničí
Davi

že
hospodářská
situace
může změnit v obrannou čovova návštěva přinese
Kdo např. vyhrál poslední mistrovství světa v
seskoku padákem? Západní tisk přinesl zprávu, že
velké změny ve struktu v ČSSR volá po radikál dem.
akci.
Chruščov měl dlouhou v celkové klasifikaci vyhrály Spojené státy před
ře Československé socia ních opatřeních. Musí
List z památníku
Československem a Sovětským svazem. Podle česko
konferenci
s Novotným slovenského
dnes
pečlivě
počítat
hla

listické republiky, byl
tisku skončili však vítězní Američani
Indonésie vysvětluje zklamán.
sy. které budou pro něj v Lánech.
až za socialistickými representanty Československa
svou "konfrontaci” Ma
Letošní oslavy přinesly
Jde na mistrovství světa v hokeji opravdu jenom
vrženy v příštím zasedá
Asi bylo naivní čekat, ní sjezdu komunistických pršku medailí účastní o to, kdo to mistrovství vyhraje, nebo především o
lajsie jak nejlépe dove
aby Východní Německo skončilo před Západním?
de. Tvrdí, že není úto že Chruščov se odhodlá stran.
kům povstání, živým i to,Zakladatel
moderních olympijských her Coubertin
oddaného
kem proti obyvatelům zavrhnout
Je zřejmé, že počet je mrtvým, omylem živým řekl, že je důležitější se zúčastnit než vyhrát. Jak
zaostalé! Důležité je, aby socialistický sport získal
ho odpůrců roste. Anto i omylem mrtvým.
Čs. spisovatelům
Posmrtnou medaili do více medailí než kapitalistický (a naopak).
nín Novotný je neoceni
Nové pojetí sportu vytváří nové problémy jak
telný spojenec. Když stal Jan Šverma, který pro aktivní sportovce, tak pro sportovní kronikáře.
K výročí Slovenského národního povstání vyzval
Kultúrny život některé zahraniční spisovatele, aby dojde k hlasování, Chruš byl prý zavražděn Slán “Historik”, který obohatil československou sportovní
se vyjádřili k otázce zodpovědnosti spisovatelů. Ame- čov může spoléhat na ským při přechodu ho literaturu pojednáním o vzniku a tradici “české ulič
rický dramatik Arthur Miller napsal dopis, který hlas Novotného jako so ry Chabenec. Na druhé ky”, nesměl se omezit prostě na to, jak to kdysi hráli
Košek, Káďa nebo Vaník. Musil jen tak mimocho
Kultúrny život uveřejnil v plném znění:
větský delegát ve Spoje straně byl vyznamenán dem také dokázat, že nás do římského či čilského
“Na váš dopis ze 7. července mohu odpovědět jen
Karol
Š
midke.
jemuž
finále vlastně nedostali Pláničkové nebo Masopusto
tím, že zopakuji, co je o zodpovědnosti spisovatelů ných národech na hlas
má Československá re vé, ale proletáři s hadrákem.
k světu známo. Musí se namáhat, aby psali pravdu delegáta Ukrajiny.
Je sportovní rok, ať sg to komu líbí nebo nelíbí.
tak dokonale, jak je jim to jen dáno. Politické situace
Vládní
prohlášení publika co děkovat za Tokio čeká. Stadiony, tělocvičny, bazény a kryté ha
se mění, systémy si přizpůsobuji a přesunují hlepodporu
slovenského
se

ly svítí novotou, která slibuje nádhernější a velko
jednoznačně:
diska k mnohým věcem, ale člověk, který je sub- mluvilo
lepější olympiádu, než byla římská, která přece dáv
jektem literatury, se mění jen pomalu, tak pomalu, mezi Novotného reži- paratismu po válce.
Separatismus
dodej no překonala melbournskou, jež zase byla lepší té
že opravdovost dobře vykreslené postavy můžeme mem a dnešní sovětskou
bez těžkostí pociťovat i po stoletích. Nejužitěčnější vládou je úplné dorozu- me, kterému po válce v Helsinkách, za níž, jak každý ví, daleko zůstalLondýn.
je takový spisovatel, který nejlépe zaangažuje lid
holdovali další dnešní
Tokio čeká: na barvy národních praporů; na
skost svých postav, reálnost jejich postavení, nevy- mění. Chruščov šel do
pestrost representačních úborů: na národní hrdost;
jímaje z toho jejich touhy a naděje na něco lepšího konce tak daleko, že ve
sák, Novomeský
jako
, HorHu- na národní aroganci: na důkazy socialistické nadřaa jejich konflikty se světem, jak ho ony vidí. Lite- řejně popřel, že přijel "vyznamenaní"
ratura je před vším ostatním - cosi specifického. Je srovnávat neshody ve váth - tak zvaní sloven- zenosti; na důkazy kapitalistického pokroku; na bojovníky studené války v tretrech, plavkách, rohovto, jak se říká, průkazný materiál, na němž se musí
nických rukavicích a kopačkách.
každá teorie a diskuse nakonec zakládat a podle něho straně.
ští buržoazní
.
listé
nacionaTokio čeká a není pochyb o tom, že se toho všeho
posuzovat.
Ale to všechno byla
O odbojových hnutích v Evropě v druhé světové '
Chruščov pobyl v dočká. Otázka je dočká-li se také nějakých obyčej
kwválce vám nemohu nic říci, protože jsem s nimi ne jen přetvářka. Za své ČSSR deset dní a odjel ných sportovců.
měl žádnou zkušenost. Jednou ze ztracených nadějí návštěvy v ČSSR se
Published by Fr. Váňa,
této války ovšem je, že se jednota, sjednaná mezi Chruščov snažil nasbírat 5. září domů.
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
lidmi dobré vůle, tak rychle rozpadla. Někdy se mi co nejvíce faktů a bez
Novotný prohlásil, že
Printers : Bussau & Co.,
však zdá, že ... získaná zkušenost je jakýmsi kritéjeho návštěva ještě více
6 Elizabeth St, Nth. Richmond, Vic.
riem a i zábleskem daleké budoucnosti, kdy se jed- prostředních dojmů, za
nota slušných lidí snad stane skutkem.”
FEC tímco Gromyko pilně (Pokračování na str. 2)
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Přehled světových událostí

REZOLUCE A REVOLUCE
V pohodlí a s plnými žaludky, zvykli jsme si žít ve světě krizí a revolucí.
Zvykli jsme si též na to, že svět, tj. svět organizovaný v Organizaci spojených
národů, řeší tyto krize rezolucemi, které zpravidla nesou pečeť starého po
řekadla o vlku, který se nažral ,a o koze, která zůstala celá. Po celém světě
umírají lidé hladem i olovem, ale je to umírání jaksi omezené, neboť svět,
který má co ztratit, se bojí světové války jako čert kříže; malé války a válčičky někde u sousedů lze nejen pustit z mysli tak, aby se nám nepokazilo zaží
vání, nýbrž lze je dokonce posuzovat především z hlediska obchodního. A
obchod jde znamenitě.
k samostatnosti vychová roční přírůstek obyvatel
Malajsie v Indonésie
na. Kde se dva perou, třetí stva činí přibližně 12 mil.
David a Goliáš - Tunku se směje; tím třetím je ve a kde životní úroveň je
a Sukarno. Na nějakou Vietnamu ovšem komu všeobecně nízká i za nor
dohodu není naděje; i nismus.
málních podmínek, je
kdyby bylo, jakou cenu
zvýšený nedostatek potra
Kypr
mají dohody s diktáto
vin skutečnou tragedií.
ry? Stovka indonéských
Na Kypru se střílí dál,
V posledních' dvou le
parašutistů stojí Sukarna i když se o tom méně pí tech byla úroda slabá; k
pramálo, ale v Malajsku še. Zatímco před krátkým tomu přistoupila politická
zaměstná tato hrstka li časem se Řecko a Turec nejistota a soupeření o
dí stovky, ne-li tisíce ko vážně dohadovaly - vedoucí místa po smrti
příslušníků tří armád. A pod tlakem svých spojen min. předsedy Néhrú.
hrstka agentů-provokaté- ců ze Severoatlantického Obilniny, jichž byl stejně
rů ochromí život Singa paktu - o připojení Kyp nedostatek, se ztratily z
puru po několik dní - a ru k Řecku a o výměně trhu. A tak příští týdny
ani nemají příliš těžkou turecké menšiny, arcibis a měsíce ukáží nejenom
práci.
kup Makarios toto jedná kolik lidí zemře v Indii
Zatím jsme svědky to ní překazil. Arcibiskupovi hladem, nýbrž budou v
ho, že proti malajským a jde o nezávislý Kypr s první řadě zkušebním ka
anglickým jednotkám stří arcibiskupem v čele, ni menem politické stability
lí Indonésané z americ koliv o klid ve východním v zemi, která je na dru
kých zbraní; Goliáš je be Středozemním moři. A hém místě ve světě co do
ze sporu ve výhodě; re jednotky OSN jsou v trap počtu obyvatelstva.
zoluce v Bezpečnostní ra né situaci armády, která
Chruščov
dě na tom pravděpodob se pomalu nemůže ani
ně mnoho nezmění.
Jedním, z Chruščovopohnout bez jeho svolení.
Bylo by opravdu překva vých “koníčků” bylo a je
Vietnam
poslední rozšíření zemědělství do
Během posledních 25 pením, kdyby
kyperského pre oblasti “panenské pusty”,
let se ve Vietnamu ne nabídka
Turkům byla ně zejména v asijském Rus
přestalo válčit. Začalo to sidenta
čím
víc
než pouhým člán ku. Domácí opozice mu
válkou proti kolonialismu kem v řetízku
taktických nikdy tento plán neod
a za právo sebeurčení a manévrů.
pustila; úroda v tamních
dospělo to do stadia, kte
oblastech byla zatím ne
Indie
rý by bylo možno nazvat
valná a vyskytla se řada
Kocourkovem, kdyby to
Hlad v Indii není ne problémů, které zdaleka
nebyl Kocourkov tak tra známým hostem. Bohužel nejsou vyřešeny. Letos
gický. Válčí se o klíč k v zemi, která má přes Chruščov očekává, že tam
jihovýchodní Asii, o moc 450 miliónů obyvatel, kde bude úroda více než dvojv zemi, o misku rýže i o
náboženství; jasné je za
tím jenom tolik, že de
ZDRŽENLIVÝ TÓN
mokracie podle nějakého
západního receptu nepros (Pokračování se str. 1) mladými
odchovanci
pívá v zemi, která se prá
KSS,
jimž
se
příčí dneš
vě vynořila z koloniální "upevnila bratrské sty
ho područí a která nebyla ky mezi Sovětským sva ní dogma.
Celé 35. číslo Kultúrzem a ČSSR” a úřední
Chutný a výživný
prohlášení mluví o "ješ neho života bylo věno
tě účinnější spolupráci” váno Slovenskému po
vstání. Mládežnický ča
mezi oběma zeměmi.
sopis Směna věnoval rov
PODMÁSLÍ &
Verze Slovenského ná něž většinu místa reka
KYSELÁ SMETANA rodního povstání, která
pitulaci a zhodnocení
SÝRY
se objevila ve sloven povstání.
K dostání ve všech
ských časopisech, byla
potravinářských obcho
Ať je tomu jak chce,
dech a delikatesech podstatně modifikována.
Hlavní slovo měli účast je fakt, že v dešních od
“KEREN”
níci povstání, kteří pře bojných časopisech na
Dairy Products P/L.
žili éru terorismu v ČSR Slovensku bojují za spo
Alphington, Vic.
v komunistických věze lečný cíl jak otrlí bolše
Tel. 4 9-275 2
ních, vřele podporováni vici doby předválečné,
tak mladí, vychovaní
pokošickým režimem.
Je to vzácná konti
nuita.
Laco Novomeský dnes
NESPLNĚNÝ PLÁN KAPACITY
říká:
"Fašismus
ne
Plánování je jistě dobrá a rozumná věc, ale ní jen koncentrační tábo
poraďte mi: plánuje také někdo maminky? To ry, krematoria, gestapo,
tiž: plánuje také někdo to, aby každé dítě mě
lo maminku? Chtěli to na mně vědět chovanci
Desinfekce balíčků
v jednom dětském domově. Není divu. Obrá
PACIFIC
ceně se zřejmě plánuje. Když totiž z Dětské
FUMIGATING CO.
ho domova v Radošově u Kyselky dali několik
113, Sussex St.,
opuštěných dětí do rodin, vytýkali vedoucímu
SYDNEY
domova jeho nadřízení v okresním ústavu ná
BX - 2491
rodního zdraví, že dává děti k osvojení a pak
Vystavujeme po
neplní plán kapacity domova.
tvrzení, event. i baVlasta, Praha, 10. 6. 1964
líček sami odešleme.

Jogurt

-Naše rovy-

násobná ve srovnání s mi
nulým rokem; úspěch či
neúspěch tohoto zeměděl
ského projektu bude hrát
důležitou roli v sovětské
vnitřní politice.
Minulý týden oznámil
Chruščov, že Rusko má
k dispozici novou, nesmír
ně ničivou zbraň, kterou
však přesněji nedefinoval.
Vzhledem k tomu, že i
nejzarytější optimista ne
může pochybovat o tom,
že sud s prachem, na němž
svět sedí, je natolik plný,
aby stačil k vyhlazení lid
stva tak jako tak, zdá
se, že jeho prohlášení by
lo určeno k domácí, spíše
než zahraniční spotřebě.
-et

Kontinentální i australská jídla

CAROUSEL

Espresso Restaurant

128 Oxford St, Taylor Square, Sydney

ZLOBÍVÁ S OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A!

OPTO
Capitol House, 109 SwanstonSt.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Indonéské nebezpečí
(Pokračování se str. 1.)
totéž ve Valném shro
máždění.
Malajsie a Austrálie
Negativní výsledek ve
Spojených národech mů
že. mít pro obyvatele
Austrálie citelnější ná
sledky, než si většina
Australanů a většina z
nás připouští.
Ohlašované přesuny
britských sil nasvědčují
tomu, že Angličani prav
děpodobně uvažují o od
vetných úderech po vzo
ru americké akce v Tonkinském zálivu.
Příchod britských po-

sil má beze sporu v první
řadě jenom odradit Sukarna od dalších agre
sivních kroků proti Ma
lajsii. Co však, když
Indonésie odmítne vidět
červené světlo a Angličani opravdu přikročí k
zamýšleným
protiúderům?
Rozšíření konfliktu by
se pak stalo téměř ne
vyhnutelné a rozšířený
konflikt by se patrně ne
obešel bez aktivního zá
kroku australské armá
dy. Nějaký pokus o indonéskou odvetu proti
Austrálii by se pak rov-

néž nedal vyloučit.
Vojenské prostředky
Indonésie k nějaké váž
nější vojenské akci proti
Austrálii jsou ovšem
značně omezené, zvláště
když by se s ohledem na
ANZUS
(obranná
smlouva mezi USA,
Austrálií a Novým Zé
landem) musilo počítat
se zásahem Spojených
států. I tak je však uklid
ňující vědět, že mezi Sukarnem a Austrálií stojí
něco více, než královské
(ale předpotopní) letec
tvo a loďstvo pátého
kontinentu.
-kw-

SS-mani, Vůdce, Duce
nebo Caudillo. Antifašismus nejsou jenom
hrdinské činy partyzán
ských čet a spiknutí pod
zemních pracovníků . . .
Fašismus může žít - a
žije - bez zdvihání pra
vice, dokonce i když prá
vě proti tomu bojuje nejen v "historických”
zemích fašismu, ale všu
de na světě, dokonce tak
nebo jinak v každé spo
lečenské vrstvě, zkrátka
všude, kde má v té či oné
formě místečko v lid
ském podvědomí rasová
nesnášenlivost, naciona
listická rozpínavost ne
bo vypínavost, neúcta k
lidem a k lidskosti, ne
ochota porozumět dru
hému a dorozumět se s

ním, všude, kde z moci
plyne právo . . . Všude
mohou z takových prvků
vyrůst jedovaté květy
fašistického zla. Všude.”
Ještě jsme nečetli do
konalejší obžalobu komu
nistického režimu nad
definici Laca Novomeského, který ví, o čem
mluví.
Národohospodář Ro
man Kaliský, jeden z
moskevsky školené gene
race, zaznamenal tuto
episodu z dnešního Čes
koslovenska:
"Stalo se, že na jedné
besedě v Bratislavě vstal
mezi posluchači rozhoř
čený muž a řekl: "Když
někdo zdefrauduje mi

lióny nebo třeba jenom
pár tisíc, tak ho zavřou
a odsoudí.
Ale co se stalo s těmi,
kteří
zdefraudovali
ohromný, jedinečný, ni
čím nenahraditelný kapi
tál Slovenského národní
ho povstání?
Nic se jím nestalo.
Copak si nezaslouží hor
ší trest než bankovní defraudenti?”. . .
Sklidil
potlesk, který se podo
bal bubnové palbě, pálí
cí do nepřátel a zrádců.”
Vše nasvědčuje, že
skutečná nálada při vý
ročí povstání nebyla tak
střízlivá a zdrženlivá, jak
by tomu nasvědčovala
vládní prohlášení.
vm

MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ VEČER
který se koná v sobotu 3. října 1964
v sále domu "Kosciuszko”, 313 Latrobe St., Melbourne - City
Začátek v 8.30 hod. večer - konec v 1.30 hod.
Tanec — Prvotřídní hudba — Likérová licence — Tombola
Společenské vedení večera má dr. V. Voříšek
Informace a reservování míst : tel. 85-5040
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ČESKOSLOVENSKO
— Podle zpráv ze Sloven
ska postihl ženu Širokého
podobný osud jako ženu
Gottwaldovu: po rozporu
s Novotným, kterému
prý vyhrožovala, byla po
stižena nervovým zhrou
cením a spáchala sebe
vraždu. Široký je prý stá
le hlídán a není vylouče
no, že bude souzen jako
nepřítel strany.
— Literární noviny uve
řejnily 15. srpna delší re
ferát o knize prof. René
Wellka “Essays on Czech
Literatuře”, vydané loni
v Haagu a to - jak píší
LN - “pod záštitou jakési
Czechoslovak Society of
Arts and Sciences of America”. Dobrou kritiku skli
dilo v LN prvních pět stu
dií (Dvě tradice české li
teratury, Dvacet roků
české literatury 1918 1938, Karel Čapek, Ma
sarykova filosofie a Něm
ci a Češi v Čechách) a
rovněž studie Čechy v
anglické literatuře a K. H.
Mácha byly přijaty LN
příznivě, Zato poslední
dvě studie, věnované čs.
literatuře nedávné doby,
LN kritizují. Vytýkají
jim neinformovanost, věc
né chyby a omyly a tendenčnost.
— Do Československa při
jela vládní delegace stá
tu Tanganika. Uzavřela
dohodu, dle níž zřídí Čes
koslovensko v Tanganice
továrny na obuv a na vý
robu keramiky, a mezi
oběma státy se mají rozvi
nout větší kulturní styky.
— V Praze zemřel ve vě
ku 77 roků bývalý člen
Národního divadla Bedřich Karen.
— V Banskej Štiavnici se
konaly oslavy 200. výročí
založení hornické akade
mie, na které se začalo
přednášet 1. září 1764. Čs.
noviny i rozhlas zdůraz
ňovaly, že je to nejstarší
hornická vysoká škola na
světě. Od 24. do 27. srpna
se v rámci oslav konala
vědecko-technická hornic
ká konference.
— Novým francouzským
velvyslancem v Praze se
stal R. Lalouette.
— V minulých dnech osla
vili sedmdesátku dva kdy
si známí pěvci: Jan Kon
stantin a Ada Nordenová.
— Ministr školství Čeněk
Císař a náměstek ministra
zahraničí O. Klička byli
na návštěvě ve V. Britá
nii, kde jednali o rozšíře
ní kulturních styků mezi
oběma zeměmi a o jiných
otázkách. K zahájení ve
letrhu v Glasgowě přijel
pak též náměstek ministra
zahraničního obchodu J.
Kohout, který jednal o
možnostech rozšíření ob
chodních styků.
— Opera Národního di
vadla měla na hudebním
festivalu v Edinburku
mimořádný úspěch. Uved
la “Dalibora” B. Smeta
ny, Dvořákovu “Rusalku”,
Janáčkovu “Káťu Kaha
novou” a “Z mrtvého do
mu” a Cikkerovo “Vzkří
šeni”. Janáček byl vedle
Berlioze hlavním sklada
telem festivalu. Na témže
festivalu sklízel velké
úspěchy “Američan” Ru
dolf Firkušný.
— ČSSR podala protest
turecké vládě, v němž
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uvádí, že za demonstrací
(proti útisku tureckého
obyvatelstva na Kypru),
které se konaly v Izmiru, byla zneuctěna čs.
vlajka, poškozen čs. pa
vilón na tamním veletrhu,
zničena dvě čs. auta a na
rušena celá činnost čs. pa
vilónu.
— V Chebu byla otevře
na výstava “Goethe a Če
chy”. Později bude pře
nesena též do Karlových
Varů, Mariánských Láz
ní a do Prahy.
— Škodovka v (Plzni vy
robila první 200 MW par
ní turbinu, která váží
500 tun a je určena pro
novou továrnu v Ledvicích. Dříve se v Českoslo
vensku vyráběly nejvýše
110 MW turbiny.
— Kultúrny život uveřej
nil v 35. čísle zajímavou
statistiku o Slovenském
národním povstání: bojo
valo 60.000 vojáků a
20.000 partizánů. Národ
nosti: Češi 2.000, občané
SSSR 3.000, Maďaři 700,
Francouzové 250, Němci
(slovenští) 200, Poláci 70
až 80, Jihoslované 80,
Američané a Angličané
50, Rumuni 50, Bulhaři
40 a v menším počtu dal
ší národnosti. Materiál:
40.000 pušek, 1.500 leh.
kulometů, 200 těžkých ku
lometů, 2.000 samopalů,
120 děl a 40 minometů.
Proti povstání zasadili
Němci 5 až 6 divizí s
35.000 až 40.000 vojáky.
Povstalci měli dle KŽ
10.000 mrtvých, z toho
2.500 partizánů.
— Newyorský Českoslo
venský zrpavodaj uvádí
zprávu od soukromníka z
Československa: "Od jisté
doby přestali komunisté
nosit odznaky. Dříve mě
li soudruzi nařízeno odzna
ky nosit, ale po prvních
hospodářských nezdarech
není možno najít člověka
s odznakem na klopě. Já,
ani nikdo z mých zná
mých jsme takového ne
spatřili alespoň dva až tři
roky!”
— Grafik M. Holý byl

jmenován
zasloužilým
umělcem a akademik J.
Váňa dostal k 65. naroze
ninám Komenského me
daili za zásluhy o pedago
giku.
— Řády práce dostali: ná
městek ministra vnitřního
obchodu L. Bortel, ředi
tel Synthesie Pardubice
O. Vojtaš a čs. vyslanec v
Polsku O. Jeleň.
— Ivan Klíma se v Lite
rárních novinách (č. 33)
ohradil proti všem sbě
rům, brigádám a soutě
žím, jež prý zbytečně za
těžují kvalifikované od
borníky a kradou jim čas,
potřebný pro vlastní prá
ci a další vzdělání. Vypo
čítává, že na sběr papíru
(jímž jsou formálně po
věřeny děti, ale ve sku
tečnosti jejich rodiče)
padnou měsíčně 2 hodiny,
na úklid sklepa a dětské
ho hřiště další hodina, dá
le 2 hodiny na zeměděl
skou brigádu, 2 na schů
zi a činnost společensky
prospěšnou (jinak se na
kádrovém posudku obje
ví černá skvrna), 8 ho
din na schůze na praco
višti, 2 na rodičovské
sdružení, 1 na domovní
schůzi, celkem 18 hodin,
“které bychom mohli
urvat pro studium k udržení kvalifikace pro
činnost, která ... je otáz
kou bytí či nebytí mo
derní společnosti."
— Na památku výročí
Slovenského
národního
povstání byly vydány
stříbrné desetikoruny, o
něž byl mezi obyvatel
stvem velký zájem.
— "Osvobozenecký výbor
pro Jižní Vietnam” zřídí
v Praze evropské propa
gační středisko, z něhož
má být řízena propagan
da hlavně proti USA.
— V Praze zemřeli býva
lý ministr financí J. Kabeš a režisér Přemysl
Pražský.
— Finské vojenské jednot
ky na Kypru jsou vybaveny čs. motocykly JAWA
350.
FEC/Č/PNL

Československá kritika kubánského hospodářství

KUBA VČERA A DNES
"Není tomu dávno, co jsem byl požádán, abych přispěl do učebnice po
jednáním o socialistické Kubě. Napsal jsem to - snůšku polopravd a senti
mentalit -, jen abych se vyhnul nekonečnému telefonování nakladatele. O rok
později se však stalo, že moje mladší dcera musela nahlas před celou třídou
předčítat tento můj "podařený” výtvor, a tentýž den odpoledne jsem ji na
šel histericky plačící v náručí matky. Vyšlo najevo, že všichni její spolužáci
byli mým pojednáním skutečně znechuceni, a já jako "obdivovaný autor”
jsem byl jimi považován za něco podobného prostitutce. . .”

To je výňatek z člán
ku "Umění přežít”, kte
rý uveřejnil v dubnu tr.
londýnský
čtvrtletník
"Survey” a který pod ti
tulem "Zpověď rudého
intelektuála’’
přetiskl
newyorský Post War
Vorld Council Newsletter. Je to zpověď nejme
novaného českosloven
ského spisovatele.
Tato část jen ukazuje,
jakým způsobem se v
Československu vyráběly
"velikost" "pokroko
vost”, "hrdinství” a jiné
vynášené vlastnosti ku
bánského lidu a Fidela
Castra v dobách, kdy se
to hodilo režimu do krá
mu.
Časy se však mění. Ru
sové zrušili na Kubě ra
ketové základny, jejichž
existenci předtím popí
rali, a od té doby dáva
jí stále jasněji najevo, že
je jim Castro na obtíž.
Českoslovenští komuni
sté ovšem poslušně ná
sledují.
A tak se najednou
československý lid doví
dá jen mírně obaleně, že
vlastně kubánský lid s
tím Castrem tak velké
terno neudělal.
Národohospodář
R.
Selucký rozbírá hospo
dářskou situaci sociali
stické Kuby takto:

"Znovu jsem se pře
svědčil o tom, že prů
myslově vyspělou zemi
nepoznáte ani podle
počtu mrakodrapů, ani
podle počtu osobních
automobilů, ledniček a
televizorů, ani podle
vzhledu jejích velko
měst, ba ani podle úrov
ně průmyslu. Průmyslo
vě vyspělou zemi pozná
te především podle úrov
ně zemědělství a podle
způsobu života vesnické
ho obyvatelstva. Proto
přes všechny první doj
my, které v cizinci vyvo
lá Havana, je Kuba stá
le rozvojovou zemí . . .”
Že je dle takového
měřítka i Českosloven
sko "rozvojovou zemí”,
ovšem Selucký nenapsal.
Autor pak kritizuje v
Československu dříve tak
vychvalovanou
kubán
skou industrializaci, kte
rá jen "odhalila vážné
problémy”, z nichž za
nejzávažnější považuje
skutečnost, že průmysl
začal odčerpávat příliš
mnoho vesnického oby
vatelstva do měst.
Selucký se vyslovuje
proti výstavbě metalur
gického průmyslu na Ku
bě, protože by si musel
dovážet koks až z Evro
py, a přimlouvá se za
výstavbu zemědělství a

Neúspěchy se oslazují
Českoslovenští sportovci a hlavně umělci, vy
sílaní ve zvětšeném množství do ciziny, mají ny
ní nejen propagovat Československo ve světě a
přivážet potřebné cizí valuty, ale převzali i dů
ležité propagační úkoly doma: jejich úspěchy
mají pomáhat umlčovat domácí kritiku režimu.
To vysvětlí, proč čs. tisk každý úspěch v cizině
tak zveličuje a proč projevuje trapné rozpaky
a snahy o maskování neúspěchů nebo nečekaně
malých úspěchů.
Pražské divadelní soubory Laterna Magika
a Fialkova pantomina neměly v New Yorku
velký úspěch. Kritika nebyla vždy příznivá a
návštěvy tak slabé, že Laterna Magika musela
ukončit svá vystoupení již 23. srpna místo 16.
září, jak byl plánováno.
Čs. rozhlas a tisk nejprve referovaly naprosto
tendenčně o úžasných úspěších souboru u kri
tiků i u obecenstva a když měly vysvětlit náhlé
ukončení newyorského vystoupení, vypomohly
si obyčejnou lží. Rozhlas oznámil 20. srpna, že
bude zájezd předčasně ukončen, protože byly
na lístky uvaleny vysoké poplatky - 7.50 dola
rů. Není to prý neúspěch souboru, protože jej
"publikum a kritika téměř jednoznačně přijaly
vysoce kladně”.

Newyorský Československý zpravodaj (31.
8.) k tomu uvádí:
"Toto tvrzení je holá nepravda, která kromě
toho se pokouší zmást neinformované čs. poslu
chače a naznačit jim nějaké temné pikle a ma
chinace, které Laternu poškodily jaksi odněkud
ze zákulisí nebo čert ví odkud . . . Sedmpadesát
byla cena lístku v přízemí a žádný poplatek, kro
mě normálních dávek, jež se vybírají ve všech
divadlech na Broadwaji i mimo Broadway, nik
do na lístky "neuvalil”.
"Přiznáváme se, že nepropichujeme tuto bubli
nu přepjatě nadmuté národní hrdosti nijak rá
di”, píše ČZ. "Avšak nic nemůže škodit víc čs.
umění, nic není větší překážkou jeho skutečných
zahraničních úspěchů, které se jistě dostaví ne
zásluhou, nýbrž navzdory režimu, než nepravdy,
lži a lhaní si do vlastní kapsy. Československo
bývalo někdy až chorobně střízlivé, skromné a
věcné. Není třeba ... se vracet k někdejší praxi,
že nic českého není dobré, dokud to "neuzná
cizina”. Ale ještě horší by bylo vyměnit starou
českou skromnost a střízlivost za naduté a lživé
komunistické chvastounství. To by bylo všem
Čechoslovákům v cizině ještě trapnější než ty
neúspěchy”.
FEC/s

zemědělského průmyslu.
Dokonce ani proti dří
ve tak kritizované jedno
stranné orientaci prvo
výroby na cukr se ne
staví.
Stať o industrializaci
končí takto: "Jedno je
však jisté: závěry, před
stavy a prognózy z roku
1960 už nejsou - pokud
jde o industrializaci nesporné.”
Podobný obrat v ná
zorech vyjadřuje Seluc
ký i v pojednání o ku
bánské závislosti na ho
spodářských stycích se
Spojenými státy:
"Kdybych to měl vyjád
řit obrazně, vztah ku
bánské ekonomiky k
USA byl podobný jako
vztah ekonomiky jiho
českého kraje k ČSSR.”
Důsledky
přervání
těchto přirozených ho
spodářských svazků, kte
ré byly v ČSSR donedáv
na nazývány "imperia
listickým
vykořisťová
ním”, Selucký rovněž
popisuje:
"Přepychové obchodní
domy v Havaně mají po
loprázdné regály. Ulice
kubánských měst jsou
sice ještě přeplněny ame
rickými limuzinami, ale
jejich lesk je už dávno
pryč. Kuba je snad jedi
ná země na světě, v níž
malé volkswageny, re
naulty, fiaty nebo oktávie vypadají přepycho
věji a zámožněji než buicky a cadilaky ... Je to
paradox: okna aut se
ještě otvírají na zmáčk
nutí knoflíku, ale vůz
sám je nutno velmi často
roztlačovat...”
"Příděly potravin sta
čí k životu, nikoli však k
plné sytosti. Sádlo, olej,
rýži, fazole, cukr a ho
vězí maso dostávají Ku
bánci asi v takovém
množství, jako my v po
sledních letech války . . .
Na příděl jsou i potřeby
pro domácnost, obuv,
(Pokračování na str. 7)
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,

Work. Compensatíon,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421
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Od 1. října 1964 vstoupí v platnost zákon

O nové úpravě nájemného v ČSSR

Provádíme veškeré práce optické

přesně, rychle a za levné ceny
C I T Y:

1. října letošního toku vejde v Československu v platnost nový zákon o socialistického
soužití,
6 A Elizabeth St
hospodaření s byty. Podle čs. tisku, který referoval o novelizaci bytového odmítají platit nájemné
Melbourne, C. 1
zákona dosti podrobně, bude se tato úprava (vztahovat asi na 60% veškerého a podobně.” Těchto na
Telefon 63-3256
bytového fondu a bude se týkat asi čtvrtiny všech domácností.
rušovatelů musí být asi
Byty budou rozděleny záleží, kolik kdo dosud lem "Bydlet ano, platit dost, neboť podle zjiště
HAMPTO N
platil. Zvýšení se proje ne” napsal tam V. Ho- ní ministerstva financí
do čtyř kategorií:
1) byty s ústředním ví především u moder lotík: "Říkáme, že spo "dlužili občané v celé
Telefon 98-5756
topením nebo dálkovým ních komfortních bytů.” lečnost ani jednotlivci republice na nájemném
Hampton, S. 7
O tom, kdo vydělá na nemohou žít nad pomě a vedlejších poplatcích
topením jakož i se zá
573 Hampton St.
nájemného”, ry. To platí i o bytech.’ v roce 1962 skoro 12 mi
kladním příslušenstvím "úpravě
liónů
korun;
o
rok
pozdě

není
pochyb:
"Nájemné
(za 1 m2 obytné plo
Tož tedy abychom ji činil dluh za tři čtvrt
se bude upravovat i v
chy ročně 26 Kčs);
udrželi
krok s poměry, letí přes 12 miliónů ko
2) byty bez ústředního soukromých činžovních
Kvalitní a levné
je
nutno
zákonem snížit run.” Mezi dlužníky jsou
domech,
jenomže
nepůj

topení s úplným příslu
PONOŽKY
šenstvím (ročně 18 Kčs de do kapes jejich ma obytnou plochu a zvýšit pohříchu také ti, kteří
nájemné.
A
to
vše
po
16
tento
nový
zákon
v
čs.
pánské a chlapecké prádlo
jitelům. Zvláštní dávkou
za 1 m2);
3) byty bez ústřední z nájemného bude jim letech řízeného hospo parlamentě odhlasovali:
FIT - WELL
"Dokonce ani někteří
ho topení s částečným zvýšení odčerpáno a zís dářství!
J. & M. Voborský
Nový zákon však ta poslanci nájemné pořád
příslušenstvím (14 Kčs); kané peníze se použijí
254
Glenferrie
Rd., Malvern, Vic.
ně
neplatí,
o
místních
ku
zlepšení
údržby
bytů
ké
dává
možnost
přísněj

4) byty bez vlastního
Telefon : 50 - 8166, večer 20 - 4219
příslušenství (11 Kčs). a domů ...” Těch sou ších opatření proti ná poplatcích z nadměrné
V nájmu nebudou za kromých činžovních do jemníkům, zejména těm, ho bytu ani nemluvě!”,
PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
hrnuty poplatky za vy mů je už ovšem poměr "kteří narušují zásadu posteskla si "Práce”. -ek
tápění, dodávku teplé ně málo.
Místní poplatek z nad
vody, vodné a kanaliza
ce, úhrada za úklid do měrného bytu bude mož
mu a užíváni výtahu a ná sice zrušen, ale ". . .
prádelny. Nájemné a místo něj se uplatní zá
Uveřejňujeme bez vlastního komentáře dopis, zabývající se poměry v našem exilu a především
sazby budu platné pro sada: o kolik procent návrhem na utvoření svobodně zvoleného vedení. Uvítáme však, zašlou-li své připomínky čtenáři.
celou republiku, bez převyšuje obytná plocha
Red.
ohledu na to, jde-li o bytu plochu stanovenou
dou příležitost, aby nejen věc Československa se zno
MUDr. Augustin Přibyl, Chicago:
město nebo o vesnici. Ro zákonem, o tolik procent
vu řešila, ale aby zase Československo nebylo “při
diny s nezaopatřenými se zvýší nájemné . ...”
Všichni víme, že několik set aparátčíků komu klepnuto” do mocenské sféry, která znamená konec
nistické
strany
v
Československu
upírá
po
16
let
mi

dětmi obdrží slevu mezi
československé samostatnosti.
Obytná plocha na oso
Ani 16 let exilu nepoučilo naše bývalé profesio
5 - 50% nájemného, bu se snižuje podle no liónům občanů čs. republiky právo rozhodovat o ří
zení vlastního státu. Všichni víme, že několik desí nální politiky,'že se musí spojit, má-li protikomuni
podle počtu dětí.
vého zákona o čtvrtinu. tek bývalých profesionálních politiků po stejnou do stický boj mít nějaký výsledek. Žijí a asi zemřou ve
"Práce”
považovala Příznačný je nechtěný bu upírá 60.000 čs. občanů ve svobodném světě prá svých “důležitých” osobních a stranických bojích.
za nutné zdůraznit, že komentář, který dodala vo rozhodovat o řízení politiky exilu. Politika česko Myslím, že je zbytečné se s nimi zdržovat. Je tedy na
slovenské republiky podle toho vypadá a politika čs. exilovém tisku, aby se chopil iniciativy a exil
"nepůjde vždy jenom o "Práce” k referátu o exilu podle toho vypadá! Je tu ovšem malá nuance. sjednotil.
To znamená, že exilový tisk už konečně
zvyšování
nájemného, tomto zákoně. Pod titu- V Československu komunisté aspoň čas od času před jednou přestane být tiskem stranickým. To se nesta
stírají, že lid tyto aparátčíky volí, a držení jednotli ne tím, že hlavičky novin změní své názvy, ale že
vých úřadů nezdá se být doživotní; také nebývá se změní obsahy uveřejňovaných článků.
DODÁME KAMKOLI
zvykem, že odstavený aparátčík si zakládá novou
Je totiž omezený ten, kdo prohlašuje socialismus
komunistickou stranu. Politikové v exilu pokládají za jedině možnou politiku čs. národa či jedině mož
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY -.
volby od začátku za hloupý přežitek a funkce, získa nou politiku čs. exilu jen proto, že sám je socialistou.
Cena za 26 ozs láhev ná kdysi za kteréhokoliv režimu, se stává jejich do Je stejně omezený ten, kdo prohlašuje za takovou
životním osobním majetkem. Českoslovenští občané politiku protisocialistickou, protože sám je nesociaběžná
NAŠE
doma i v cizině toho mají plné zuby a podle své ná lista. Ani jedna není politikou čs. národa. Českoslo
“CROWN CHARTER”
tury buď na to nadávají, či se tomu smějí, nebo venský národ totiž, může-li svobodně projevit svůj
75% skotská whisky
48/6
29/6
se stávají apatickými a snaží se na to zapomenouc. názor (stejně jako všechny národy evropské), volí
70% importovaná
Jde však o to, aby doma i v exilu už konečně vzali vždy zhruba 50% socialisticky a 50% nesocialisticky.
“C OR TEL”
“vládu věcí svých do svých rukou”!
Provádí tedy vpravdě politiku nejen exilovou, ale ná
francouzská brandy
27/3
19/6
Kolem nás se právě začíná nová fáze boje o mo rodní i evropskou, kdo má tento prostý fakt na mysli,
70% importovaná
censké uspořádání světa. V komunistickém táboře je z něj vyplývá všechno ostatní. Že se oba směry mu
ohromná krize, které lze využít, aby Československo sí dohodnout, protože každý zastupuje přibližně po
“CORTEL-GOLD MEDAL”
a ostatní satelitní státy byly osvobozeny.
lovičku národa, a že všichni budeme hledat, co nás
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
Mapa světa se může změnit, a není k tomu potřebí spojuje a ne co nás rozděluje.
Úkolem exilu je pomoci našim doma, aby se co
žádné nové světové války, ale je k tomu potřebí za
“COMBEAU”
traceně chytrých, houževnatých a hlavně charakter nejdříve zbavili komunismu. Jde o to, aby v jedné
francouzský cognac
47/29/ních a idei svobody oddaných vyjednavačů. Jde o vrcholné exilové organizaci se nesocialisti a socia
“COMBEAU”
to, aby při velmocenských jednáních se nejednalo listi předháněli - ne jak znemožnit jeden druhého,
70% importovaný francouzský
buď bez nás, anebo abychom tam zase neměli zá ale jak znemožnit komunisty. Předpokládám totiž, že
Fine Cognac
50/9
31/stupce, kteří budou jednat v cizím žoldu proti vůli jsme demokraty a ne že se jedni shlížíme v Titově
“OLD STURT”
a zájmům našeho národa. Proto exil nutně potřebu Jugoslávii a druzí ve Frankově Španělsku. Aby mi
jihoaustralská brandy
21/16/9
je volený vrcholný orgán a nesmí se dát od jeho bylo dobře porozuměno, nedělám advokáta žádné
rychlého vytvoření odradit 16tiletým trapným cho mu stranickému klíči či socialistické a nesocialistické
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po váním mnohých bývalých profesionálních politiků. paritě; naopak jsem proti tomu.
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do Jako každá demokratická instituce musí být svo
Hovořil jsem o svobodných volbách v exilu. Ale
dáme též pivo.
bodně zvolený. Je to záruka, že tam budou lidé, kte jsem přesvědčen, že při každých svobodných vol
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet ré tam chceme mít a je to záruka, že jejich činnost bách, - jak v exilu, tak jednou doma - “vítězství”
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší budeme moci kontrolovat, protože vždy budou vol toho či onoho směru nebude nijak totální, a je špatné,
že jednotlivé strany vždy své příslušníky k “totál
bami odvolatelní.
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dám konkrétní případ, proč je věc tak naléhavá. ním” vítězstvím vychovávají. Noviny čs. exilu musí
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
Kolik z nás vědělo (nebo něco ví) o loňské konfe tedy vychovávat své čtenáře ne k nestranickosti (či
ve Viktorii a po celé Austrálii
renci Evropského hnutí v Bruselu, která se zabývala politické apatii), ale k tomu, aby příslušníci zvole
tak důležitou otázkou styků mezi evropským výcho né většiny dali vždy stejná práva poražené menšině
Volejte 314 - 6281
dem a západem. Této konference se zúčastnili i čs. a neupírali jí možnost státi se v budoucnosti majo
exulanti pp.: V. Bernard, Z. Dittrich, I. Gaďourek, ritou a aby příslušníci ve volbách poražené minority
L. Čerych, M. Krauss, B. Štefánek, Z. Suda a P. nepřestali se zvolenou většinou konstruktivně pra
J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Tigrid. Které organizace tam tyto pány poslaly? Ja covat a většinovým rozhodnutím se loajálně podřídi
ké
návrhy tam přednesli a nebo měli v úmyslu před- li. Či-li aby jedni nemysleli jen na to, jak se u moci
Wine & Spirit Merchants
nésti? O čem vůbec bylo jednáno na této konferenci udržet a ti druzí, jak se k moci dostat.
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Měl bych ještě několik všeobecných připomínek
a na čem se usnesla? To je jeden případ. Kolik je
podobných
důležitých
konferencí, o kterých exilovému tisku.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
1.) Stále jsme podrobně informováni, co dělá ko
nás nikdo neinformuje, ale kde za exil a domov mluví
nikým nevolení a nikým nekontrolovaní “odborníci”! munistická vláda v Československu a její počínání
Jméno : ....... ............................................................
Námi všemi svobodně zvolený, námi všemi finančně je “vědecky analyzováno”. Navrhuji, abychom byli
podporovaný a námi všemi kontrolovatelný nejvyšší místo toho seznámeni s tím, jaká je exilová koncepce
exilový orgán je tedy nutností. Jen takový bude sku na znovuzískání čs. samostatnosti. Prvním předpoklaAdresa : ..................................................................
tečně hlídat v tom mocenském světovém zápase kaž(Pokračování na str. 6.)

Svobodné volby v exilu ?
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Terence Prittie: Němci proti Hitlerovi (Germans Against Hitler). Hutchinson, Londýn 1964

Deulschlnnd ueber alles
Co by se bylo stalo, kdyby 20. července 1944 v Rastenburgu zabila časová
bomba Hitlera? Bývalý šéf generálního štábu Ludwig Beck by se byl stal
vrchním velitelem branné moci, bývalý lipský starosta Carl Goerdeler by se
byl stal říšským kancléřem. Německá armáda na východní frontě by se byla
stáhla na obrannou linii na hranicích Polska a Sovětského svazu, západní
fronta by byla posunuta zpátky na Rýn. Protinacistický režim by byl pozatýkal přední nacisty a postavil je před soud. Zahraniční ministr yon Hassell
by se byl pokusil ujednat separátní mír se západními spojenci navzdory spo
jeneckému prohlášení o bezpodmínečné kapitulaci německých armád.
Angličan Terence Prittie napsal závažnou a podnětnou knihu o Hitlero
vých protivnících uvnitř nacistického režimu. Po přečtení "Němců proti
Hitlerovi” je nutno souhlasit s hlavním autorovým závěrem: opozičníci pro
ti hitlerovskému Německu byli sice poválečným Německem "uznáni, ale ne
byli doceněni”. Terence Prittie tu naznačuje, proč tomu tak je: Adenauerovu
Německu byl hlavní ctností úspěch, úspěch, úspěch. Spiklenci proti Hitlero
vi naproti tomu selhali. Federální německá republika tím však přichází o
velký kus mravního kreditu.
Prittie zkoumá v jed hodlání čelit nacistické byli mohli nabýt pravou
notlivých
kapitolách agresi.
svobodu a nezávislost.
Hitlerovi odpůrci ne Bolševický postup by byl
mravní pohnutky skupi
nek a jednotlivců, kteří byli všichni "muži 20. nedosáhl Labe a Berlín
se zapojili do boje proti července”.
by se nebyl stal hořkým
tyranii.
Tato skupina byla slo ohniskem sporu mezi Vý
Dochází k závěru, že žena ponejvíce z prus chodem a Západem.
opozice proti Hitlerovi kých důstojníků, kteří Jestliže špatní Němci
začala v okamžiku, kdy atentát na Hitlera poklá přivodili válku a zbída
se nacisté dostali k moci. dali nejenom za mravní čení Evropy, je tragické,
Opozice však trpěla ne povinnost, ale i za vo že dobří Němci byli osu
dem zbaveni možnosti
ustále
nacionalistickou jenskou nezbytnost.
Je pochopitelné, že spasit svou zem a svůj
koncepcí Velkého Vaterlandu a mystickou přísa velká většina spiklenců národ.’’
hou věrnosti Vůdci. byli němečtí nacionalisté
Prittie bohužel zapo
Mravní konflikt mezi a konservativci, kteří za míná, že to byli právě
službou národu a služ pomínali na to, že to by "dobří" Němci, kteří se
bou svobodě zabránil la německá agrese na vý nehodlali vzdát váleč
mnoha vlivným a schop chodě, která otevřela ných výdobytků, že to
ným Němcům aktivně brány bolševikům a po- byli Němci jako von
sovětštění půlky Evropy. Hassell, kteří lpěli na
bojovat proti nacismu.
Prittie stvrzuje: "Kdy odtržení Sudet, že to by
Spiklencům neprospěl
ani mravní marasm zá by byli spiklenci proti li "křesťanští liberálo
padních demokracií, kte Hitlerovi zvítězili, Evro vé ’ jako Moltke, kteří
ré se před rokem 1939 pa by dnes vypadala ji neměli pro Čecha ani
nezmohly ani na pouhou nak, než jak vypadá. Če Poláka dobré slovo. Hi
demonstraci síly a od choslováci a Poláci by storie nemá přiléhavější

DÉMON
Ludvík

Aš k enazy

Ne, děkuju. Nesednu si. Skutečně ne, nerad sedím.
Je to taková polopoloha. Mám v životě smůlu na
polopolohy, tak se snažím aspoň v něčem. A teď:
in medias res. Promiňte, že trochu zvedám hlas, to
je to divadlo. Člověk už nakonec neví, kdy žije a
kdy hraje. Nakonec hrajem v životě ve vlastní režii.
Je to zatím jediná hra, ve které se mi podařilo do
stat hlavní roli. Život Kajetána Pavlince, tragikomedie, v hlavní roli Kajetán Pavlinec. Představte si:
natisknout takový plakát, pozvat lidi na premiéru, a
ta cedule by vlastně byla parte.
Nelekejte se, já si nechci půjčit, to ne. Chci vám
prostě povědět svůj případ.
Tak tenhle s tím temným, vražedným pohledem,
ten, co tu chodí, ten černý do modra, to nejsem já.
Ve mně není žádný démonismus, já mám rád cmundu a knedlíky, a těch sním na posezení patnáct. Ta
ky nejsem Casanova, jenže mě už nebaví to ženským
vyvracet. Tak je při tom nechávám ... Žádná neví,
že jsem celý život chtěl mít takovej domeček s psím
vínem a se zahrádkou a s takovou tou paní, co zalévá
karfiól a volá: “Tatínku, oběd!” nebo “Kdy přijdeš?”
A zatím mám podnájem. A prádelnu, kde mi vyměňujou ponožky. A hospodu, kde nedělají cmundu.
Osud mi udělal dekorace k zevnějšku, ne k srdci.
Nebo se to tak dělá samo?
Celý život jsem chtěl na divadle hrát kladné po
stavy, ale každý režisér se jen podíval na mé úzké
rty a ten prohnutý dravci zobák a rovnou řekl: Tak
ďábel bude tadyhle Pavlinec. Pane Pavlinec, kde
jste si vymodlil takový exteriér? člověče, to je ma
jetek!
Jo, pěkný majetek . . . Když oni mě lidi nemají
rádi. Já si kolikrát k někomu přisednu v hospodě a
poradím, jen tak jako kamarád, aby věděl: - Tady
uměj dobře jenom jediný jídlo: kapra po mlynář-

příklad nad tento, kam
až zavede starý refrén o
Deutschlandu ueber alles nad příklad opozice
proti Hitlerovi.
A přece byl příklad
německých nacionalistů
stimulující a povznáše
jící. Příliš se zapomíná,
že mezi spiklenci nebyli
jenom nespokojení jun
keři a konservativní vel
kostatkáři, ale i mladí
studenti, katoličtí a pro
testantští duchovní, sociálně-demokratičtí od
boráři, křesťané i atheisté, inteligence i dělníci.

JEDNOU NA SÁZAVĚ
František

H rubín

Ta řeka dětsví, mládí mého.
Držela se mých lýtek hubených,
když brodila se k slunci.
Za noci nad jezem
dlouhými doušky pila lunu.
Pak oni přišli sem:
Osiky přesadili do lidí.
Bodláčím navrch obrátili pole.
Až k hrobům vypustili stavení.
A vydýchali les .. .

A přišli k řece:
Řeko užovčí,
smyj z nás tu umrlčinu!
I zadrnčela vážka zlověstně
a rozprchly se rybky-šipky
na zlatých mělčinách.

Henning von TresA řeka smývá zelenavou dlaní
ckow, jeden z nejstarších
jenom to, co jí patří - prach!
a nejzásadnějších Hitle
Prach nakradený cestou mezi poli.
rových odpůrců, vyjádřil
mravní dilemna spiklenců
A z řeky bezbranné
nejlapidárněji: "Kdoko
na poplach duní krajem pod hřbitovy
li se připojil ke spiknutí,
jen zkamenělá salva balvanů.
vzal na sebe roucho kajícníka. Musíme proká
zat, že jsme odhodláni
riskovat životy v době, tovanou německým kato ry ze zahraničí, než byla
kdy je vše proti nám a líkům, vedeným tak bo katolická diecéze.
jovnými kněžími jako
Sociální demokraté by
my proti všem.”
kardinál Faulhaber a bývali mohli být hybnějNejzajímavější kapi muensterský arcibiskup ší pákou spiknutí, kdyby
toly Prittieho knihy se von Gallen.
nebyli zapleteni v pod
zabývají
jednotlivými
Protestantské
církve zemním boji s komunis
skupinami odporu.
měly rovněž odhodlané ty, kteří po dobu Stali
Prittie došel k názoru, bojovníky - případ pasto nova paktu s Hitlerem
že ve střetnutí církve a ra Schneidera, umučené bojovali především proti
novopohanství
církve ho v koncentračním tá sociální demokracii.
selhaly. Zvláště kardi boře, mluví za mnohé.
Podle Prittieho oceně
nál Pacelli, pozdější Pius Byly však svojí struktu ní nebyla Komunistická
XI., je ostře kritizován rou a svým distinktním strana Německa nikdy
pro nestatečný postoj a nacionalismem ještě ví vážným nebezpečím pro
malou podporu, posky- ce izolovány od podpo (Pokračování na str. 6.)

sku ... A ta osoba se na mne. z podlebí drtivě po
dívá a dá si znojemský guláš. Proto já chtěl, aby
mi tleskali z lásky, aby se mnou cítili hodinu nebo
aspoň pět minut. Proto já chtěl hrát chudinku nebo
starce, to by bylo moje.
Ale kdepak, já hrál jen malé zloduchy a menší
zloduchy a střední zloduchy. Ty velké mi nesvěřili,
na to prý nemám herecký fond. Jednou někdo řekl: Pavlinec nemá herecký fond. A to platí do smrti
smrťoucí, ještě vám to dají do nekrologu.
Co myslíte, může dobrý člověk hrát zlého? Zlý
dobrého, to snad, to se často hraje taková hra, na
to si zlí potrpí. Ale může hrát veskrze negativní
figuru dobrák od kosti? Já vím, vy mi řeknete, že
nikdo na světě není jen dobrý nebo špatný. Nelekne
te mi to? Tak mi to neříkejte, i když je to pravda.
Nakonec se mi stalo tohle: hrál jsem v jedné po
hádce mordýře. Ten strašně koulel očima. Takhle,
dovolte, já vám to ukážu. Nebojte se. Tak tohohle
lumpa jsem hrál, vždy v neděli odpoledne. A měl
jsem pokyny, abych mluvil chraplavě a jak ten můj
bas má vyniknout. Nač dát důraz, kdy zakoulet oči
ma a kdy zařvat.
Já každou roli prožívám. Každou. Malou, vel
kou ... totiž, velkou jsem ještě neměl. Ale prožil
bych ji. Ano, tak ze mne byl takový lapka, že se mě
začala bát i napověda. A to jsem se jen díval dolů,
komu to háčkuje, jestli sobě nebo někomu. Pane
Pavlinec, říkala, z vás by měl radost sám Stanislavský. To je prožité do morku kostí. To už není di
vadlo, to jde z vás, z hloubek toho ... podvědomí,
i s vaším osobním potem. Vy musíte bejt strašně
vášnivý člověk, pane Pavlinec.
Bábo, říkal jsem si, jestlipak víš, že jsem dva dni
plakal, když mně v láhvi od okurek chcípl křeček.
A ty děti, pane drahý, ty děti. Tedy ty se mne
bály! Jednou se do mne dokonce starší děti strefo
valy prakem, v zájmu spravedlnosti. A jeden primán
- říká se to ještě? Neříká - tak ten primán mně z
první řady hrozil pěstičkou a volal, celý uplakaný:
Fuj. že se nestydíš!
A tím primánem to právě začalo. Já jsem na něj

zamrkal. Levým okem nejdřív a pak pravým. Aby
se nebál, že je to všecko jen tak. A já to prohraju.
Pokaždý. Dětem záleží nejvíc na tom, aby to do
padlo dobře. V tom jsme my dospělí úplně jako děti.
A od té doby jsem to dělal pořád. V nejhrozněj
ším okamžiku jsem tu hrůzu přerušil a zamrkal do
publika. Mrkání mám krásné, věru šibalské. To je
to jediné. Pak přišel na kontrolu umělecký ředitel,
jestli je to pravda, co se o mně povídá, a nevydržel
to do konce.
Na základě toho jsem dostal výpověď. Pro ztrátu
důvěry. A když mi naposled podával ruku, v pří
tomnosti předsedy závodní rady, řekl mi, že na špat
né herectví je zvyklý, ale k nahlodávání samotných
principů divadla, k tomu že mlčky přihlížet nemů
že a nebude. To bychom to mohli rovnou zavřít. A netvařte se jako démon, řekl.
Najednou mi ta schůze připadala jako divadlo. Ří
kal jsem si: kdyby tak někdo na mě zamrkal. To by
byla krása.
No, řekněte sám: vždyť je to všechno trochu smlu
vené divadlo. Jeden hraje kancléře, druhý akademi
ka, třetí prefekta policie. Každý si to nastuduje před
zrcadlem. Řeči mu píšou sekretáři, vědecké spisy
asistenti a zprávy podřízení inspektoři.
A sem tam se objeví někdo, kdo nezná kus, ale
hraje v něm. Všichni pak říkají: Ten je nemožnej.
No dovolte, ten je ale nemožnej. Co to ten člověk
hraje?
Nejhorší je, když najednou někdo zamrká do publi
ka, že je to jenom hra, a nebojte se, děti. To ho pak
zavolají a řeknou mu, že k nahlodávání samotných
principů divadla se mlčky přihlížet nemůže a nebu
de. Kdepak, nahlodávání samotných principů di
vadla, kdepak.
A ten loupežník, co jsem ho hrál, ten se jmenoval
Krudello ve městech, na venkově Kruťas. Vypa
dám zuřivé, co? To jenom chvilku, když jsem moc
dojatej. Anebo když mi je do breku, to vypadám
děsně zuřivě.
Ze sbírky povídek “Vajíčko”,
Čs. spisovatel, Praha 1963.
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Čs. vystěhovalci v Americe ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
Sestavil -cg-

(Pokračování)
Sociálně a politicky byli a dosud jsou američtí
Češi, a Slováci značně nesjednotní. V roce 1933 bylo
např. celkem 18 bratrských českých, organizací - 10
katolických a 8 “volnomyšlenkářských”. Slováci byli
členy 40 organizací, jejichž členství bylo podmíněno
náboženskou příslušností a pouze 5 slovenských spol
ků přijímalo členy bez ohledu na jejich náboženství.
Ke katolické církvi se hlásí celkem 50% americ
kých Čechů a Slováků. Před druhou světovou vál
kou bylo v USA více než 100 českých farností, kte
ré měly na starosti také obecné a nižší střední ško
ly. Většina slovenských obecných škol byla vydržo
vána řádem katolických sester sv. Cyrila a Metoděje.
Tři slovenské střední školy byly v Dannville v Pennsylvanii, v Pittsburku a v Clevelandu. Český kato
lický řád Benediktinů vydržuje kolej sv. Prokopa v
Lisle v Illinois a další kolej v Chicagu, v Omaze a v
texaském Shinneru.
Český jazyk prodělal v americkém prostředí znač
né změny. Přistěhovalci měli potíže s překládáním
některých anglických slov a tak se dostaly do kra
janského slovníku výrazy jako prohibičník (z anglic
kého prohibitionist), vejtreska (waitress), brglařiti
(to burgle), kuklasovati (to Ku Klax), godemovati
(to God-dam) aj. Jak byla americká čeština a slo
venština lidem v Československu nesrozumitelná,
se projevilo nejlépe v třicátých letech, kdy se dostal
do ČSR hollywoodský film “Muž s odvahou”, který
popisoval život českého starosty Chicaga Antonína
Čermáka. Český dialog, pořízený českými obyvateli
Hollywoodu, byl divákům ve “staré vlasti” tak ne
srozumitelný, že musel být spěšně pořízen nový dia
log na Barrandově.
Po druhé světové válce se jazyková úroveň češtiny a slovenštiny v USA značně zlepšila, o což má
zásluhu množství nových přistěhovalců s vyšším
vzděláním, než měli přistěhovalci dřívější.
V posledních letech se vyučuje čeština a sloven
ština na mnohých amerických universitách a to
hlavně v tzv. regionálních studiích. University v
Houstonu, Harvardu, Chicagu, Novém Yorku, Co
loradu a Omaze a jiné universitní koleje v různých
částech Států mají fakulty čs. historie, zeměpisu a
českého a slovenského jazyka, kde je možno do
sáhnout v těchto předmětech doktorátu filosofie.
Čeština a slovenština se také učí v armádní jazyko
vé škole v Monterey v Kalifornii.
Mezi čs. přistěhovalci ve Spojených státech se brzy
uchytila sokolská myšlenka. První sokolská jedno
ta byla založena v Chicagu v roce 1878 a v několika
příštích letech měla skoro každá větší krajanská
osada svou jednotu a svou vlastní sokolovnu. Sokol
ský měsíčník “Americký Sokol” hrál též velmi dů
ležitou roli v utváření krajanského postoje k Rakousko-Uhersku, stejně jako v podpoře T. G. Masa
ryka a Československé republiky, a důsledným hlá-

ODBORNÉ
MECHANIKY
VICKERS RUWOLT PTY. LTD.
hledají

SOUSTRUŽNÍKY
pro velké i malé soustruhy

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

OBSLUHOVAČE VERTIKÁLNÍCH
VRTAČEK
Denní i odpolední směny
Přijmeme odborné síly. Podmínky jsou prvotřídní,
zaměstnání je trvalé, dobré mzdy, pracuje se
přesčas
Informace během normálních pracovních hodin
a v sobotu ráno mezi 9. a 11. hod.

sáním demokratických ideí pomáhal utvářet proti
nacistický a nyní protikomunistický charakter velké
většiny tamních krajanů. Později se začaly tvořit
podobné tělocvičné jednoty, jako např. Katolický
slovenský Sokol, Katolický český Sokol, Slovenský
Orel, Český Orel, Dělnický Sokol, Federace čs.
dělnických tělocvičných unií aj.
Proti Rakousko-Uhersku bojovali společně Češi
i Slováci. Pokud šlo o jednotnou akci amerických
Čechů a Slováků k podpoře snah o utvoření nového
státu, měl s ní T. G. Masaryk hodně potíží.
Se zástupci krajanských organizací podepsal Ma
saryk 30. června 1918 protokol, známý pod jménem
“Pittsburská dohoda". Masaryk v té době ovšem
ještě nebyl presidentem státu. Podle tohoto doku
mentu projevili češi a Slováci souhlas k žití ve spo
lečném a nezávislém státě. Bylo v něm uvedeno, že
Slovensko má mít svoji administrativu, vlastní par
lament a své soudy. Tato dohoda se stala palčivou
otázkou ve vývoji česko-slovenských vztahů po utvo
ření republiky. Slovenští autonomisté přejali tuto do
hodu jako základ svých požadavků. Jejich vůdci
Andreji Hlinkoví v tomto směru značně pomáhala
Slovenská liga v Pittsburku.
Dalším důležitým bodem v čs. vývoji je Masary
kův pobyt ve Washingtonu. Za něho byl položen
základ k pozdější Československé republice, když Ma
saryk, po návštěvě u Woodrowa Wilsona, sepsal pro
hlášení nezávislosti.
Po vypuknutí druhé světové války se postavili
všichni američtí Češi za presidenta Beneše, zatímco
Slováci bylí rozděleni na dvě skupiny: převážně pro

testantská Slovenská národní rada byla proti naci
stům, kdežto většinou katolická Slovenská liga pod
porovala Slovenský štát pod Hitlerem.
Američtí krajané pokračovali v protihabsburském
odboji dokonce i v druhé světové válce. Následník
habsburského trůnu Otto byl Washingtonem pova
žován za uprchlíka před nacismem a dostal od ame
rického ministerstva války svolení organizovat ra
kouskou legii. V roce 1940 zahájil turné po Americe,
aby sháněl docrovclníky k boji proti nacistům, při
čemž se všude prohlašoval za císaře všech Čechů,
Slováků. Slovinců, Chorvatů a Maďarů. Vlna odpo
ru a demonstrací proti němu, kterých se zúčastnili
jak naši krajané, tak i ostatní “rakouské” národnosti,
však způsobily, že Washington přerušil s ním i s
jeho rodinou všechny diplomatické” styky a Otto
byl v roce 1944 odsunut jmenováním “technickým
poradcem" amerického ministerstva zahraničí.
(Pokračování příště)

Deutschland ...
Pokračování se str. 5)
nacisty. Její dva vůdco neubrání radostnému po
vé domácí tronty. Jacob hnutí u vědomí, že i v
aSaefkow
dokonce při- době nejčernější tyranie
a surovosti žijí lidé, pro
spěli k odhalení skupiny a které stojí za to žít.
Nikdo vážně nepopře
tím k nezdaru vojenského puče.
Prittieho soud:
“Příspěvek k dějinám
Zdaleka nejdojímavější jsou však episody, po- německého národa, daný
pisující předem ztracený muži jako byli Stauffenboj jednotlivých němec- berg a Tresckow, bude
kých idealistů - jako by- v budoucnosti závažnějnapř.
li
sourozenci Schol- ši, než příspěvek Seecktů
lovi, kteří zdvihli boj a Stresemannů, možná
proti tyranii z čistě mrav- větší než Adenauerův a
Bismarckův. Neboť to
ních ochotni
byli
pohnutek,
chladně
a kteří
po byli spiklenci proti Hitle
ložit životy za princip rovi, kteří poslali němec
svobodv svědomí a svo ký národ - tak skvěle
výkonný a tak postráda
body jednotlivce.
Tváří v tvář takovým jící sílu sebekritiky - na
to příkladům hrdinství správnou cestu, na níž
a mravnosti ve stínu po snad najde svoji duši.”
pravčí komory se čtenář
jun
První český noční klub v Sydney
CLAREMONT —FLAMINGO RESTAURANT

Hlaste se u : Industrial Officer

101 Darlinghurst Rd., Kings Cross

VICKERS RUWOLT Pty. Ltd.

Vyhlášený svými kontinentálními jídly a vínem,
hudbou a zábavným programem

524 - 582 Victoria St., Richmond, Vic.
Telefon 42-2711

Pořádáme též svatby, zásnuby, oslavy nar. aj.
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— Čs. baptistické orga
nizace v USA odevzdaly
k uctění památky svého
bývalého čelného funkci
onáře J. V. Rompotla
slovanskému
oddělení
Chicagské university šek
na $ 3.500 na podporu
vyučování českému jazy
ku.
— V USA oslavil 75. na
rozeniny dr. Arnošt Heidrich, bývalý velvyslanec,
generální tajemník mini
sterstva zahraničí.
— Bývalý čs. vyslanec dr.
F. Černý oznámil v Paříži,
že “po zkušenostech po
sledních měsíců” resignuje z funkce jednoho z
předsedů Českého národ
ního výboru.
— Ve Švédsku zemřel dr.
E. Walter, bývalý vysla
nec a lektor českého ja
zyka a literatury na uni
versitě v Uppsale.
— Jan Kinský z Horažďo
vic se oženil ve Vídni s
Eleonorou
Trauttmansdorfovou, jejíž rodina mí
vala panství v Obříství
na Labi.
— V Arcachonu ve Fran
cii zemřel v 77 letech Jo
sef Steiner, který bojoval
v I. světové válce v rotě
Nazdar, v New Yorku ze
mřel 58letý slovenský no
vinář Ctibor Cary a v
Mnichově 81letý krejčí
Pavel Krátký.
— Ředitelem nakladatel
ství LIFE-TIME v New
Yorku se stal krajan J.
Hardy-Hrdý, který je do
sud činný v tamním So
kole.
— Tři reprezentantky
jednotlivých států v sou
těži “královen krásy” o
titul “Miss Universe” by
ly čs. původu: M. Vondráková-Steelová z Perú,
G. Machová z Rakouska
a Ch. Kratochvílová z
USA.
— Prof. V. Hlavatý, kte
rému je 70 roků, uvolnil
stolici matematiky na In
diana universitě. Hodlá
však dále vědecky praco
vat
— H. Hanák byl jmeno
ván na Londýnské uni
versitě docentem pro obor
mezinárodních vztahů se

zvláštním zřetelem na za
hraniční politiku SSSR.
— Lékařem amerických
kosmonautů je dr. Jan Je
níček z Chicaga.
— Čs. malíř J. Očadlík
měl výstavu svých prací
v St. Jean de Moto a in
terview na televizi v Nantes.
— V Americe zemřel v 62
letech dr. R. Svátek.
— V Mnichově byl sražen
291etý J. Knobloch z Pra
hy násilím před jedoucí
auto a usmrcen. Policie
pátrá po dvou pachate
lích.
— Ministerstvo zdravot
nictví na Tasmanii jme
novalo Františka Horáka
zdravotním inspektorem
pro okresy Scottsdale a
Ringarooma.
— 711etý William Willis,
který je českého původu,
dokončil cestu vorem z
Peru do Austrálie, kde
přistál v Queenslandu.
— Baletní pár Flora Lojeková a Andrej Halas,
oba absolventi státní kon
servatoře v Bratislavě,
vystoupili s úspěchem ve
Straussově operetě “Ví
deňská krev” v O’Keefe
Centre vTorontu.
— V pořadu “Bojovná
slova” uvedla melbournská televize zvlášť sledo
vanou a hojně komento
vanou diskusi na téma
“Je komunismus nebezpe
čím pro světový mír?”
Prokazoval doc. dr. Frant.
Knopfelmacher,
bránil
gen. tajemník komunistic
ké strany ve Viktorii
Gibson.
— V červenci byl nalezen
v severním Queenslandu
zavražděný asi 40letý muž.
Policie zjistila, že jde o
Čechoslováka Jana Zverku, který pochází ze Slo
venska. Jde asi o vraždu
loupežnou. Pachatel ne
byl dosud vypátrán.
Č/SVU/NH

ČESKÁ ŠVADLENA
provádí opravy a přeží
vání prádla a šatů dámské i pánské
Telef. (Melb.) 337-7097
(po 7. h. več.) - Vyhnalová

SVOBODNÉ VOLBY V EXILU?
(Pokračování se str. 4 )
dem osvobození domova je, že exil má svou koncepci,
jak to provést, aby to mohl “prodávat" (omlouvám
se za amerikanismus) světovým politikům. Jestliže
za 16 let nemáme ani tohle základní, aby to exilový
tisk rychle pomohl vytvořit.
2. ) Exilový tisk věnuje nekonečné stránky udá
lostem a osobám, které snad mohou zajímat histo
riky a pensisty, ale v ničem nepomohou k porážce
komunistů. Navrhuji, abyste přestali uveřejňovat
články o únoru, protektorátu, londýnské vládě atd.
Nevzpomínejte pořád na minulost, ale pečlivě sle
dujte přítomné světové politické dění, abychom je
ho analyzou našli podporovatele vlastní koncepce
osvobození našeho domova a těm pak pomáhali. Ne
naopak! Nesmíme být hlásnou troubou cizích zájmů.
Jsme čs. političtí exulanti a zájmy našeho národa
musí být pro nás nejdůležitější. Ty se rozhodně ne
kryjí se zájmy Moskvy, ale také se vždy plně nezto
tožňují se zájmy Washingtonu, Londýna či Paříže.
3. ) Exilový tisk vyplýtvá stránky na drobné zprá
vy z domova i z exilu. Tak se dovídáme, že v Tý
ništi n/Orlicí požár zničil budovu loutkového di
vadla nebo že města Lovosice a Terezín spojí nová
silnice apod. Navrhuji, aby si místo toho exilové ča
sopisy vzájemně přetiskovaly důležité články. Tak
se stane, že o každém podnětu pro osvobození do
mova se dozví celý exil. Bude to mít i další výhodu.
Poznáme se navzájem a uvidíme, že většina exilu
myslí v těch hlavních obrysech stejně a že by dávno
také stejně jednala, nebýt té nenapravitelně stranicko-funkcionářsky myslící menšiny.
Dr. Přibyl
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Dopisy redakci:

ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE

ZE ZEMĚ HOJNOSTI

Uvádím úryvek dopisu z Čech :
“Teď přistavujeme koupelnu, ale máme s tím vel
ké nesnáze, poněvadž nejsou všechny věci k dostá
ní, jako kolínka k zařízení vody, holendr a pak vše
lijaké jiné věci. Jenda už je celý ustaraný, jak to
všude shání, abychom to dokončili, než bude zima.
Je to snaživý mladík, čekají rodinu...”
Kdyby to nepsala moje máma, tak by to bylo
docela humorné.
R., Queensland
DOJMY Z DOVOLENÉ VE STŘEDNÍ AMERICE

Je to paradox v dnešním světě, že země, kde
je nutno udělat nějakou změnu nynějšího systému,
jsou daleko od tzv. socialistického tábora, mnozí se
domnívají, že tam vážné nebezpečí nehrozí a pro
to se na ně zapomíná. Ve feudální Střední Americe
je rozhodně třeba provést nějakou reformu. Ve větši
ně zemí od mexických hranic až po Panamu vládne
aristokracie španělského původu, která tvoří 5 až
8% obyvatelstva, ale vlastní skoro všechno. Roční
mzda dělníků se tam pohybuje mezi 25 až 40 do
lary. Je neuvěřitelné, jak ti aristokraté mohou v
dnešním století zavírat oči před bídou svých podda
ných. Chudobu ve velkém, negramotnost, hlad a
nemoce vidí člověk v každém městě a i na venko
vě. Hospodářství většiny těchto států závisí na ob
chodu se Spojenými státy. Některé z nich na tom
obchodu nemohou moc zbohatnout — spíš naopak.
Využívání domácího obyvatelstva cizími společnost
mi je zcela přirozenou tradicí. Tyto země však dnes
rostou, počet obyvatel přibývá. Co tam mohou mít
za budoucnost mladí lidé? Je správné nechat je na
pospas komunistické ideologii? J. Hanáček, Denver
ÚSPĚŠNÉ

PŘEDSTAVENÍ

Benedettiho komedie “Dobrou noc, Patricie”, uve
dená Českým ochotnickým divadlem v Melbourne v
National Theatrette, byla přijata obecenstvem ve
vyprodaném hledišti velmi příznivě. Přispěly k tomu
dobře vybraná, vtipná hra a rovným dílem režie,
výprava i herecké výkony.
V titulní roli Patricie se výborně uvedla na melbournskou scénu S. Hellerová a přesvědčivě zahrál
rovněž “starý” herec B. Tomeček jako ministr za
hraničních věcí. Také další velké úlohy byly vhodně
obsazeny: ggenerál Burton, hraný V. Gerlichem,
zloděj-gentleman (K. Průša) a paní van Laer (H.
Hájková). V menších rolích vystoupili: R. Štěpán
ml. jako tajemník ministra, H. Průšová, stenotypistka a několik statistů. Debut policejního inspektora
v roli “tajného” nechť zůstane raději tajný, protože
měl trochu trému.
Režii (T. Kimlová a dr. V. Voříšek) se podařilo
udržet spád, jaký hra potřebuje a A. Rosenfeld vy
užil s úspěchem možnosti, které dává větší scéna
tohoto divadla.
-hb-

OBĚDY — VEČEŘE
lehké občerstvení celý den

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

Můžete dostat vládní podporu do

£250
budete-li střádat
Začněte střádat nyní - založte si
E. S. & A. "vkladní knížku na dům”
("Home Savings Account”)

Podrobnosti vám sdělí
kterákoliv filiálka
THE ENGLISH SCOTTISH &
AUSTRALIAN BANK LIMITED
Šetřte dnes na zítřek . ..
Ukládejte u E. S. & A. banky

DOMOVA

srdečně zve všechny děti i dospělé na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ PLES
který se koná v neděli 4. října 1964
ve 2.30 hod. odpoledne
St. Michael Hall, Brougham St., Nth. Melbourne
Dětský zábavný program - Průvod masek

Hraje orchestr kapelníka E. Zlatého
OBČERSTVENÍ - TOMBOLA
Těšíme se, že se zúčastní v maskách
všechny čs. děti z Melbourne

Malý oznamovatel

ČESKÉ
OCHOTNICKÉ
DIVADLO V MELBOUR
NE koná členskou schůzi

HLEDÁME PĚKNÝ PO v pátek 25. září 1964 v 8
KOJ - zařízený nebo ne- hodin večer v St., Michael

zaříz. - a plné zaopatření
pro starou paní. Dobře
zaplatíme. Mluví česky a
německy. Volejte (Melb.)
86-8702.
SPOLEHLIVOU

PANÍ

jako hospodyni hledají
zaměstnaní manželé s
dcerkou, která chodí do
školky. Nový dům v Caulfieldu se vším moderním
zařízením. Vysoká mzda
a velmi dobré podmínky.
Buď s bytem nebo dochá
zet. Od 9. hod. ráno do
4.30 odp. volejte lask.
42-7203, jindy 50-6446.

k
malému exklus. vyvařování (Catering Service)
za dobrou mzdu a podmí
nek hledáme. 5 dní od 8
ráno do 4 odp. Tel.
(Melb.) 94-3188, přivát:
50-2386

KONT.

KUCHAŘKU

Halí, Brougham St., North
Melbourne. Hosté vítáni.
HRÁČI
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SPORT V AUSTRÁLII
KOP A N Á

V MELBOURNE

AUSTRALSKÝ POHÁR BEZ SLAVIE

Loňský vítěz Australského poháru Slavie se letos
do této nejvyšší soutěže australské kopané vůbec
neprobojoval. Je ironií osudu, že mužstvo, jemuž v
minulé sezóně zajistila účast v poháru nečekaná
porážka Wilheminy v posledním kole, pohřbilo své
letošní naděje nečekaně prohraným zápasem s týmž
mužstvem. Když se spočítaly všechny body a posled
ní branky, zjistilo se, že Slavia zmeškala nejvyšší
soutěž o jedinou branku. Konečná tabulka státní li
gy ve Viktorii: 1. Hellas 30 bodů, 2. George Cross 29,
3. JUST 29, 4. Juventus 27, brankový poměr 38 : 26,
5. Slavia 27, brankový poměr 37 : 26, 6. Polonie 26
bodů atd.
V prvním zápase Dockertyho poháru porazila Sla
vie Triestinu stejným brankovým poměrem jako
před týdnem, 5 : 0. Utkání nebylo zvlášť zajímavé
zásluhou nemohoucnosti hostí, kteří nebyli pro Sla
vii vážným soupeřem. Branky: Birch 2, Auchie, Sanchez a McMeechan.

SOKOL SYDNEY

BASKETBALU — Letošní sokolské šibřinky s rázem “Olympijské

přihlaste se do čs. basket
balového klubu v Mel
bourne. Sezona právě za
číná. O podrobné infor
mace volejte 544-4916
(Lippka).

LÉKÁRNA
MARKOV’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.

Telefon : 34 - 3700
Mluvíme česky
POMOCNICI V DOMÁC
NOSTI včetně bytu nebo

docházející za výtečnou
mzdu a podmínek hledá
me. Moderní dům. 2 děti.
East St. Kilda. Stačí jen
58-LETÁ ČEŠKA, vdova, malá znalost angličtiny.
bezdětná, hledá vážné se Volejte 9 - 5.30 hod. tel.
známení s krajanem. Zn. 63-7855, nebo po 6. hod.
“Osamělá” do HD.
a o víkendu 52-4682.

hry v Tokiu” se pořádají v sobotu, 3. října 1964
ve velkém sále Paddington Town Hallu.
— Oslava 28. října bude uspořádána společně s
Čs. národním sdružením v sobotu dne 31. října 1964
v sále radnice ve Strathfieldu.
— Dozvuky šibřinek ve formě dětských šibřinek
budou v sále glebské radnice v sobotu, 10. října
1964 odpoledne.
— Pravidelné cvičení je každý pátek v Girls High
School, Fort Street, Observatory Hill od 7 do 10,30
hodin večer.
Sokol
Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE

NEDĚLE 27. ZÁŘÍ 1964

6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli.
Za hotové nebo na splátky
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347

Svátek sv. Václava oslavíme
NÁRODNÍ POUTÍ NA ŠUMAVĚ

Kuba včera a dnes

V Melbourne budou obě

továny obě mše sv. za
trpící domov : v 10 hod.
v St. Patrick’s College a
v 11.30 hod. v kapli v
Bethlehem Hospital, 476
Kooyong Rd,,
South
Caulfield.
Na Šumavě odp. ve 2.30
hod. procesí od budovy
ke kapličce Pražského Jezulátka, kde bude pro
mluva, litanie k našim sv.
patronům a modlitby za
domov.
Prosím všechny kraja
ny, aby se zúčastnili v
největším počtu. Kdo má
te možnost, přijďte v ná
rodním kroji.
Nechť je neděle 27.
září dnem modlitby za
domov!
J. Peksa, duch. správce

Od 4.30 hod odpoledne se koná “Na Šumavě”
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat

(Pokračování se str. 3.)
látky, ba i mýdlo a pasta
na zuby. Třebaže je dnes
zásobovací situace lepší
než před rokem, k spo
kojenosti příliš nevybízí ...”
Selucký píše, že se do
konce snažil chladit hor
ké hlavy kubánských so
cialistů: ", . . Když jsem
namítl, že socialismus
nelze budovat jenom na
nadšení, ale na základe
hmotné zainteresovano
sti a za pomocí nadšení,
nesouhlasili. Revoluční
asketismus a opovrhová
ní peněžními vztahy po
važovali za nedotknutel
nou, přímo svátou zása
du nové společnosti. . .
(avšak) teoretickou dis
kusi uzavřela praxe. V
provincii Oriente jsem
navštívil stavbu velké te
pelné elektrárny. První
věc, na kterou jsem se
pod dojmem předcho
zích sporů zeptal, byl
průměrný dělnický výdě
lek . . . Nekvalifikovaný
dělník vydělává měsíčně

70 - 80 peso, kdežto kva
lifikovaný asi 300 peso!”
Autor konstatuje s
uspokojením, že zatímco
Kuba káže vodu tovnotářství, pije zřejmě rum
vysokých mzdových roz
dílů, jaké by se nenašly
ani v Československu, a
dodává:
' Když odešli z ostro
va američtí specialisté a
většina domácí technické
inteligence, poklesla vý
roba v mnoha průmyslo
vých
podnicích
tak
prudce, že to otřáslo
celou kubánskou ekono
mikou . . .”
Nakonec zaznamenává
"s uspokojením”, že mí
sto představy, že cukr
ostrov ubíjí, zvyšují se
nyní osevní plochy cuk
rové třtiny. Místo před
stavy, že lid má právo
dostat vše, co potřebuje,
dostává ve shodě s ne
úprosnými hospodářský
mi zákony pouze to, co
dokáže získat svou prací.
FEC/AŠ

HLAS

-3-

21. 9. 1964

DOMOVA

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Zdeňka Vopičku z Krašovic u Sedlčan, inž. Milo
še Hraběte, Vildu Webera z Prahy a Antonína Vic
tora (dříve Venezuela) nebo kdo o něm ví - zpráva.

Řídí Karel Janovský,
Mnichov
Pěkný začátek čs. mistra v Poháru mistrů evropských zemí

Dukla Praha - Gornik Zabrze 4:1 (1:1)
10. ročník nejpopulárnější evropské fotbalové soutěže klubových celků, Poháru mistrů evrop
ských zemí, se už v těchto dnech rozejel na plné obrátky. Čs. zástupce v této soutěži - Dukla Pra
ha - porazil v 1. utkání doma polského přeborníka Gornik Zabrze přesvědčivě 4:1a má tak vel
ké šance na postup do hlavního kola, neboť se dá těžko věřit, že by prohrál odvetu v polském Chorzově tak velkým rozdílem.
Pražské utkání na Julisce, které se hrálo na rozmoklém terénu, bylo jednostrannou záležitostí
Pražanů, kteří měli po celých 90 minut převahu. Přispělo k ní i vyloučení pravého obránce Slomianyho, který už na počátku utkání úmyslně zranil středního útočníka Prahy Roedra a byl za to
právem vyloučen, aby se neopakovaly scény z listopadového střetnutí obou mužstev, kdy dostal
otřes mozku Čechoslovák Kučera, který není dodnes vyléčen.
Poláci se po většinu utkání snažili "zabetonovat” svou svatyni, na kterou se valil jeden útok za
druhým. Už v prvních 15 minutách měla Dukla výhodu osmi rohových kopů, ale neprorazila. Na
opak byl to polský mistr, který se v 6. minutě ujal centrforwardem Szoltysikem vedení 1 :0. Když
pak ve 20. minutě Vacenovský prošel sám polskou obranou a vyrovnal stav na 1:1, předváděla
Dukla exhibici, avšak branky dala až po změně stran. Junior Nedorost scoroval dvakrát, a čtvrtý
gól vsítil Masopust.
Dukla hrála v sestavě: Kouba, - Knesl, Dvořák, - Pluskal, Čadek, Masopust, - Veselý, Nedo
rost, Roedr, Vacenovský a Jelínek.
Další utkání 1. kola PMEZ: Glasgow Rangers - Crvena zvezda Bělehrad 3 : 1, Chemie Lipsko - Vasas Budapešť 0:2.

ČS. ATLETI VE SKANDINÁVII
Skandinávský zájezd čs. lehkoatletického družstva,
který byl nástupem Čechoslováků do závěrečné pří
pravy na olympijské hry v Tokiu, skončil neslavně:
ČSR zvítězilo sice nad “nejlepším teamem Skandi
návie” Norskem po velkém boji 112 : 98 b., podleh
lo však ve Stockholmu nečekaně - poprvé v historii Švédům vysoko 93 : 119 b., takže se dá hovořit té
měř o debaklu. Zdá se, že v jednoměsíční přestávce,
kterou měli čs. atleti od střetnutí s Německem.,
udržovali svou formu jen olympionici, ostatní, kte
ří nebyli nominováni pro Tokio, prostě už ztratili
zájem, a podle toho také zájezd dopadl. Ani tu ne
zklamali diskař Daněk, tyčkař Tomášek, a kladivář
Matoušek, částečně uspokojil i čtvrtkař Trousil a
několik málo dalších borců.
Debakl ve Stockholmu

Studený vítr a déšť doprovázely celé střetnutí
ČSR - Švédsko, které znamenitě připravení Švédo
vé vyhráli bezpečně 119: 93, když získali ve 14 z
dvaceti disciplin prvenství. Hrdinou utkání byl opět
světový rekordman v hodu diskem Ludvík Daněk,
který ani ve stockholmském kruhu nezklamal a
čtvrtým pokusem (61,13 m) porazil Švéda Haglunda, jenž se svým prvním hodem 59,95 m (švédský
rekord) ujal vedení. - Kromě Daňka obsadili ve
Stockholmu prvá místa: čtvrtkař Trousil (400 m za
47,6 vt.), koulař Šmíd (17,90 m), kladivář Matou
šek (65,67 m), vytrvalec Tomáš (10.000 m v nej
lepším letošním čs. čase za 29:56,4 min.) a tyčkař
Tomášek (4,80 m).
Všeobecné zlepšení v Oslo

Daleko hodnotnějších výkonů než ve Stockholmu
bylo dosaženo o tři dny později v mezistátním utká
ní ČSR - Norsko, které za přítomnosti norského
krále Olava V. rozhodli pro sebe po velkém boji
Čechoslováci 112:98. Tak 21letý norský student,
Terje Pedersen překonal jako první oštěpář světa
90metrovou hranici, když výkonem 91,72 m zlepšil
o 4,60 m svůj vlastní, 1. července tr. vytvořený svě
tový rekord. - Čs. diskař Daněk hodil druhý nej
lepší světový výkon všech dob 63,56 m (Daňkův prů
měr v 19 závodech je 60,63 m), a tyčkař Tomášek
konečně zdolal laťku na 5 m, což je nový čs. rekord.
- Za zmínku stojí ještě i vítězný čas čs. vytrvalce
Tomáše na 10.000 m 29:05,4 min.

Středoevropský pohár
Jak se dalo tušit po
bezbrankovém utkání v
Bratislavě, nenechali si
fotbalisté pražské Sparty
v odvetném utkání na
Letně ujít příležitost a
porazili bratislavský Slo
van 2:0. Po 29 letech se
tím stali znovu vítězem
této trofeje (naposled v
o
r ce 1935, kdy Sparta po
razila ve finale Ferencva-

ros 1:2 a 3:0). Výbor
nou hru pražského teamu
vidělo přes 30.000 divá
ků. Sparta se ujala vede
ní ve 12. minutě interna
cionálem Maškem a byla
stále ve značné převaze.
Rozhodnutí pak padlo v
53. minutě, kdy po pěkné
kombinaci Vrány a Mra
ze dostal míč sprintující
Mašek, který nezadržitel-

::

Fotbalová liga

::

Fotbalisté nejvyšší čs. soutěže - 1. ligy - mají za
sebou pět perných kol, po kterých se už pomalu vý
konnost jednotlivých mužstev projevuje v tabulce.
V čele jsou podle očekávání obhájci prvenství, hráči
pražské Dukly, kteří však musí počítat s velkými
rivaly z AC Sparty, která zůstává rovněž neporaže
na. Nováčkům 1. ligy se nedaří a pomalu se schá
zejí na konci tabulky, odkud bude jen těžká cesta
výše.
Ve 3. kole sezóny ocenilo více než 100.000 diváků
pěkný fotbal většiny mužstev a zároveň i slušnou
hru. Magnetem bylo střetnutí na Letně: AC Sparta Slovan Bratislava, ve kterém domácí necelou čtvrt
hodinu před koncem prohrávali 0 :2, ale skvělým
závěrem dosáhli ještě brankami Maška a dorostence
Dyby zosloužené remisy 2 : 2. Stejným brankovým
poměrem se rozešli v Brně ZJŠ Brno s Kladnem,
zatímco zkušenější mužstvo Prešova porazilo Koši
ce 2 : 0. Dukla Praha přenechala sice v Trnavě míst
nímu Spartaku hru v poli, aby si nakonec odvezla
za pěkné góly Roedra a Vacenovského oba body
(2 : 0), Trenčín prohrál v Praze s Bohemians 1:3.
Ze střetnutí nováčků Otrokovice - Teplice vyšly v
Otrokovicích vítězně domácí (5 : 0) a o největší sen
zaci kola se postarala Ostrava, která vyhrála v Bra
tislavě nad Slovnaftem nečekaně vysoko 4 : 0.
Jediným hostujícím mužstvem, které získalo oba
body 4. kola, byla AC Sparta, která po dlouho neví
daném výkonu vyhrála na Kladně brankami Maška
2:1.- Dukla Praha měla doma v zápase s Teplicemi
velkou převahu, přesto však se musela spokojit jen
s hubeným vítězstvím 2:1. Ostrava na rozmoklém
terénu porazila Bohemians jen 1:0 a trenčínští fot
balisté získali doma první dva body nad Otrokovi
cemi (5 :2). ZJŠ Brno podlehlo celkem nešťastně v
Trnavě 0:1a bratislavský Slovnaft pokračoval v
sérii ligových neúspěchů, když prohrál v Košicích
1 : 3. Druhý team Bratislavy - Slovan - po průměr
né hře zdolal fotbalisty Prešova 2 : 0.
Nejhezčím střetnutím 5. kola bylo utkání v Praze
na Letné, kde AC Sparta zásluhou nestárnoucího
Krause i ležérností svých jinak dobře hrajících obrán
ců zvítězila nad Trnavou 6:3. Bratislavské derby
mezi Slovanem a Slovnaftem skončilo před 39.000
diváky zaslouženě nerozhodně 2:2a Trenčín dekla
soval v Teplicích nováčka 4 : 0. Ostrava musela v
Otrokovicích vydat ze sebe všechno, aby neodešla
se ztrátou bodu a teprve minutu před koncem vsítila
Michalíkem vítěznou branku (2 :1). Kladno prohrálo
v Prešově 0:2a bez branek skončily zápasy ZJŠ
Brno - Dukla Praha a Bohemians - Košice.

ně vsítil druhou branku.
Od té chvíle přestali už
bratislavští
na
hřišti
existovat. Sestava Sparty:
Kramerius - Kollár, Tá
borský - Vojta, Tichý,
Steinningel - Dýba, Mráz,
Kraus, Mašek, Vrána.

Listárn a

REDAKCI DOŠLO

M. K. Seattle: Díky za
doporučení. — Z. P. Cleveland: K uveř. došlo
pozdě. — J. H. Windsor:
Díky za výstřižky. — V.
H. New York: Díky za
výstřižek. — J. W. Stanmore: Odeslali jsme do
USA. — K. S. Footscray:
Rekl. dopis uveř. nemů
žeme. Před. lék. — M. K.
Waverton: Díky za adre
sy.
HD

SONGS OF THE DE
SERT. Anglické básně

českého básníka J. Mar
tínka. Vydala: Univer
sum Press Co., 149 Wooster St„ New York 12, N.
Y., USA. Stran 130, cena
$3.00.

ZPRÁVY OSOBNÍ

Tiskařský šotek udělal,
v minulém čísle Honzíka
Benešovic z Hobartu o
měsíc starším. Omlouvá
Odebírají všichni vaši me se a uvádíme přesné
čs. přátelé Hlas domova? datum narození: 29. srpna
1964.

- - Ve zkratce - -

— Na mezinárodních vzpěračských závodech v Gdy
ni vzepřel Čechoslovák H. Zdražila v olympijském
trojboji střední váhy 442,5 kg, čímž dosáhl výkonu
rovnocenného dosavadnímu světovému rekordu Ru
sa Kurynova. Při soutěži vzepřel v nadhozu 177,5
kg, což je o 2,5 kg více než je světový rekord. Tyto
jeho výkony nebudou však uznány za světové re
kordy, protože při opětném vážení se zjistilo, že bě
hem soutěže přibyl o 400 gramů.
— Do širší nominace mužstva Evropy, které se střet
ne 23. září v Bělehradě s národním mužstvem Ju
goslávie, byli jmenováni tři čs. fotbalisté: pravý
obránce Slávie Jan Lála, pravý záložník pražské
Dukly Svatopluk Pluskal, a záložník i útočník Josef
Masopust. Výtěžek utkání bude věnován postiženým
při katastrofálním zemětřesení ve Skoplji.
— ČSR získalo na VII. světovém šampionátu v ses
koku padákem v západoněmeckém Leutkirchu cel
kem tři tituly mistrů světa: kromě dvou světových
prvenství v soutěžích družstev, získal zlatou medaili
i 311etý Václav Klíma, který vyhrál soutěž při se
skoku z 1.500 m na přesnost přistání., před Ameri
čanem Fortenberrym.
—Na lehkoatletickém mistrovství SSSR v Kyjevě
vytvořily sovětské ženy tři nové světové rekordy:
251etá Elvíra Ozolinová dosáhla jako první oštěpářka světa výkonu nad 60 m: 61,38 m, Maria Itkinová
zaběhla 400 m za rovných 53 vteřin a Irina Pressová
dosáhla v pětiboji 5.194 bodů. Na 80 m překážek ji
stopli 10,7 vt., ve vrhu koulí dosáhla 16,58 m, do
výšky skočila 1,67 m, do dálky 6,09 m a 200 m za
běhla zo 25,0 vt.
— V sobotu 29. srpna zemřel v Praze ve věku 73 et
bývalý čs., sportovec ing. Josef Šroubek, který re
presentoval ČSR v kopané a v ledním hokeji.
— Švédsko získalo už potřetí za sebou titul mistra
světa v závodech družstev na ploché dráze, když vy
hrálo finale v německém Abensbergu s 34 body před
SSSR (25 b.) Velkou Británií (21 b.) a Polskem
(16 bodů). Z jednotlivců byl nejúspěšnější Knutson
a Nordin (oba Švédsko).
—Z řady světových rekordů, které v posledních
týdnech vytvořili plavci USA, stojí za zvláštní zmín
ku čas 19letého Roy Saariho, který na kvalifikačních
závodech amerických plavců pro olympijské hry v
Tokiu v New Yorku zaplaval 1.500 m jako první na
světě pod 17 minut - v čase 16:58,7 min. Saari zlep
šil o 3,1 vt. dosavadní světový rekord Australana
Rose.
— Brankář VSS Košic Švajlen zajistil svému teamu
v utkání s Trnavou vítězství a postup do dalšího ko
la Československého poháru v kopané. Střetnutí
skončilo bez branek a tak o postupu musely rozho
dovat pokutové kopy: Švajlen proměnil všech pět,
-zatímco trnavský Kravárik jen tři.
— Ve třetím kole II. čs. fotbalové ligy skupiny A
prohrála pražská Slávie se Slavojem Žižkov 0:2a
je se třemi body a scorem 2 : 3 na 10. místě tabulky,
kterou s pěti body vede Dukla Tachov před Radotínem. Ve skupině B II. ligy je v čele Béčko Dukly
Praha a skupinu C (slovenskou) vede Trebišov.
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