Registered at the G. P. O. Melbourne for transmision by post as a periodical

HLAS DOMOVA
FREE CZECHOSLOVAK NEWSPAPEB

ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
Ročník XIV.

Melbourne 5. října 1964

Číslo 20.

Mocenský spor Moskvy s Pekingem

Bez Marxe a bez Lenina
Každý ví, že "posvátná jsou místa” od jedné hranice k druhé. Jako komunismu dávno změ
racionelní tvorové shledáváme úplně racionelní, že je země posvátná až nit v peklo při pohledu
po určitý “historický” vymezený patník. A od toho patníku začíná oby na pekingské komunisty,
čejná země. Potíže nastanou, když jedna posvátnost začne zasahovat do kteří z nacionálního odruhé. To se potom člověk nezná, a obyčejně vypukne ohňostroj, který portunismu nesjednocují, ale rozdělují proletanení ani posvátný ani racionelní.
Část německé posvátnosti stala se např. po druhé světové válce posvát riát na bílý a barevný.
Člověk zkrátka nemu
nou pro Poláky, zatím co kus polské velebnosti stal se velebný pro Rusy.
sí
být žádný jasnovidec,
Během několika týdnů dojde k volbám ve Velké Británii a ve Spoje
ných státech. Po starém zvyku se tedy politická činnost v těchto západ aby poznal, že ideologie
ních velmocích soustředila na volební agitaci; na poli zahraniční politiky má se sporem Pekingu s
se kola točí více méně svojí setrvačností a jakákoliv rozhodnutí se pokud Moskvou čím dál tím
méně společného.
možno odkládají na dobu po volbách.
Mocenský zápas
Dějiny ukazují, že ná upáleno ideologické ka dostatkem revolučního
elánu svých vyznavačů v
rody si dovedou všelicos cířstvu Pekingu.
Dávno už nejde o
Faktem ovšem je. že Moskvě. Oba se asi rdí Marxe a dávno už nejde
odpustit. Nikdy však ná
rok na něco, co považují čistý, ''pravoslavný" ko studem nad rostoucími o Lenina.
za "posvátnou hroudu”. munismus rychle vymí buržoazními pudy, které
Důvody sporu nejsou
rá, a že by se Peking s odmítají výboje a revo
Kostnický sněm
socialistické, marxistické
Moskvou nerval o nic luci. jež by mohly nějak
Jednou z nejzajíma méně ani bez Marxe a ohrozit nahromaděné a komunistické. Jsou to
tožné s důvody, jež oby
vějších událostí součas bez Lenina.
statky.
čejně
vyvolávají srážku
né doby je rostoucí ne
Oboustranná herese
A jestli je nějaké dvou imperialistických
přátelství věčných přá
Marx i Lenin musí se marxistické nebe, musilo mocností.
tel - Sovětského svazu a
obracet
v hrobě nad ne- se pro ty dva praotce (Pokračování na straně 2)
Rudé Číny. Obyčejně se
o něm mluví jako o
Čs. vědci a umělci sněmovali v New Yorku
ideologickém sporu me
zi Moskvou a Pekingem,
a obě strany se opravdu
tváří, jako by nešlo o
Ve dnech 11.- 13. září 1964 se konal na Kolumbijské universitě v New
nic jiného.
Sněm "věrných komu Yorku II. sjezd Československé společnosti pro vědy a umění. "V Česko
nistických stran”, který slovensku dochází k proměnám, zatím jen plachým a kusým, přece však
ted moskevští komunisté k proměnám, ukazujícím touhu vymanit se z přízemnosti. . .”, uzavřela
pracně připravují, není rezoluce sjezdu.
vlastně ničím jiným než
Československá
spo ní má dnes 750 členů ze tajemníkem se stal dr. R.
hranicí, na níž má být lečnost pro vědy a umě- všech koutů světa. Pro Šturm a pokladníkem
gram II. sjezdu Společ Michal Šumichrast.
nosti byl obsáhlý, snad
Letošní sjezd udělil
Hospodářské reformy v ČSSR až
příliš obsáhlý.
čestná členství českému
Psaní československých národohospodářů a v
Během tří dnů museli Židovi, Američanu a
poslední době í projevy komunistických politiků
účastníci
sjezdu vyslech Čechoameričanu.
nasvědčují tomu, že se v Československu chystají
Max Brod byl poctěn
v brzké budoucnosti pronikavé hospodářské refor nout přes sto přednášek,
my. Z dosavadních náznaků nelze zatím říci, zda rozdělených do čtrnácti za práci na popularizaci
budou přijata dosti radikální doporučení hospodář seminářů.
česko - německo - židov
ských odborníků, která by znamenala závažný od
ské kultury v anglosas
klon od marxistické hospodářské politiky, či zda
Senátor Hruška obsta kém světě, Howard Rusk
půjde jen o změny, které mají režimu pomoci vy
ral nezbytné formality, za filantropii a plukov
břednout z nynějších velkých potíží.
takovým ník John Slezák (bývalý
Pražský rozhlas oznámil 14. září, že “se konala předcházející
porada předsednictva Ústředního výboru Komunis příležitostem. Zápis 88. podtajemník
minister
tické strany Československa s vládou, vedoucími ta kongresu obsahuje tři
stva
národní
obrany)
za
jemníky strany a dalšími odpovědnými pracovníky.
Porada projednávala ekonomické a politické otázky, dlouhé odstavce, věno podporu československé
které souvisejí s přípravou nejbližších plenárních vané sjezdu naší Společ věci.
zasedání ústředního výboru strany a důležitých akcí nosti.
Na sjezdu se konal
v příštím období.”
Na sjezdu se konaly kulturní večer, který
“Úvodní slovo přednesl Antonín Novotný. Pou
kázal zejména na to, že je třeba při realizaci usne volby funkcionářů na připravil kanadský bás
sení 12. sjezdu strany dovést závažné problémy v další údobí. Prof. René ník a žurnalista Pavel
oblasti plánování a řízení ze stadia diskusí k sou Wellek, profesor slavis- Javor. Účinkovali na
stavnému uvádění do života. Dále je nutno prohlou
bit ideologickou práci strany a orientovat ji přede tiky na yallské universi něm spisovatel Petr Den
vším na ta místa, kde je působení naší ideologie tě, byl znovu zvolen za (dr. L. Radimský), kla
slabé ..
předsedu, místopředsedy vírní virtuos Igor Hor
Newyorský Čs. zpravodaj (21.9.) k tomu pozna jsou nyní dr. Korbel, ský, Kohonovo komorní
menává : “Nelze přehlédnout skutečnost, že to ne
byl předseda ekonomické komise KSČ D. Kolder, Rafael Kubelík a prof. kvarteto a M. Šustrová.
Generálním (Pokračování na str. 2)
který přednesl referát, nýbrž sám Antonín Novot Mamatey.
ný. Spolu s některými jinými náznaky z toho lze
usuzovat, že Novotný, který byl vždy hlavní pře
Published by Fr. Váňa,
kážkou při jakýchkoli pokusech reorganizovat chá
8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
trající čs. hospodářství, se nyní rozhodl vzít kriti
Printers: Bussau & Co.,
kům vítr z plachet a přeběhl sám do čela průvodu.”
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.

HOZENÁ RUKAVICE

FEC

Naši spisovatelé, výtvarníci a hudební skla
datelé volají po otevření československých hra
nic všem moderním uměleckým proudům, po
něvadž naše umění je částí umění evropského
a světového. Dějiny nás poučují, že naše ná
rodní umění bylo nejosobitější a největší, když
se vyvíjelo v družném styku s uměním světo
vým. Naši novináři a jazykozpytci volají po
čistotě a srozumitelnosti našeho jazyka... A
filozofové mezi námi zvláště hlasitě volají, že
neblahou a klamnou neomylnost Stalinovu nel
ze beztrestně nahradit stejně krutou a neprav
divou neomylností komunistické strany.
Z prohlášení II. sjezdu Čs. společnosti pro
vědy a umění v New Yorku, 11.9.1964.

TISÍC DNŮ
Americké presidentské volby jsou podivná zále
žitost. Cizincům připadají v nejlepším přehnaně di
vadelní a v nejhorším absurdně směšné.
Ale ať už se zdají směšné nebo divadelní, ani
cirkusová atmosféra, ani umačkané ruce, ani olíbané oběti v plenkách nemohou zastřít význam jejich
konečného výsledku.
Letošní volby mají být o to zajímavější, že uved
ly na scénu kandidáta, který by se snad ztratil
někde v obecní radě, ale který vypadá značně vý
středně i v tak výstřední záležitosti, jakou jsou ame
rické presidentské volby.
Je pravda, že se zdravý rozum zdráhá brát se
nátora Goldwatera vážně. Na druhé straně se však
nedá popřít, že přidává k barvitosti kampaně, je
jíž živost by jinak asi silně utrpěla šedivostí jeho
presidentského odpůrce.
President Johnson, který zůstane presidentem i
po listopadových volbách, patří k americké “poli
tické elitě”. Patří k veteránům vnitřního kruhu,
kteří si tykají s muži v začouzených zadních poko
jích. Je to politik, který ví, jak prásknout bičem,
aby zahnal do řady partajní tuleně. Jeho velikost,
tak se alespoň zatím zdá, spočívá v malosti protikandidáta a v proudu, jímž se dává nést.
Vyvstane ovšem otázka, o jaký proud to vlastně
jde, a kde je toho proudu zdroj. A od té otázky
vede přímá čára k výstřelu v Texasu, který ukon
čil život J. F. Kennedyho a učinil z Johnsona pre
sidenta Spojených států.
Tím se dostáváme k “tisíci dnům” J. F. Kenne
dyho, o jejichž hodnotě ovšem všichni nebudeme
zajedno.
V čem, zeptají se jedni, spočívala Kennedyho velikost? V nezdařeném vylodění na Kubě? V bez
úspěšném “spojenectví pokroku” v latinské Ameri
ce? V troskách jeho “Atlantické společnosti”? V
neschopnosti prosadit svůj program v senátě?
Ty ironické otázky mají své oprávnění, pokud
se drží studených čísel a suchých bodovacích ta
bulek.
Velikost tisíce dnů presidenta Kennedyho totiž
nespočívá v ničem hmatatelném. Dá se říci, že si
na ni člověk nemůže sáhnout a ten. že neuznává,
co necítí.
Význam J. F. Kennedyho je v něčem jiném. Tkví
v přetvoření veřejného mínění, ve vytvoření nové
nálady, nového proudu. A netýká se to. jenom Spo
jených států. Kennedyho nový proud zasáhl do
konce i Kreml.
Eisenhowerových osm let vytvořilo rovněž
svou vlastní náladu, svůj vlastní proud. A Chruščov brzo vystihl, že Eisenhowerova atmosféra zna
mená v mezinárodní politice velký rámus, ale že
“skutek utek”. Podle toho pak formuloval svou po
litiku proti Západu. Svět byl téměř v pravidelných
intervalech postrkován “na kraj propasti jaderné
války” a Západ tváří v tvář tak strašné vyhlídce
ustupoval.
Je zajímavé, jak Eisenhowerův neúčinný antikomunismus silných slov a slabé akce uspokojoval
masu primitivních antikomunistů.
Kennedy tu eisenhowerovskou atmosféru zdědil.
A z té posice slabosti vytvořil atmosféru tak pro
nikavě rozdílnou, že ve svých konečných důsled
cích vnutila Chruščovovi starou západní nemoc,
— appeasement. Chruščov se začal bát. Se stra
chem odešel revoluční elán a s odchodem revoluč
ního elánu musila se dostavit komunistická herese.
V samotných Spojených státech se “Kennedyho
proud” projevil v pohybu k inteligentnější formě
antikomunismu, která dovede spojit odvahu kubán
ské krize s “ustrašeností” dohody o zákazu pokus
ných nukleárních výbuchů, aniž by křičela “zrada”
Je to proud tak silný, že starý zkušený politik a
kdysi konservativní senátor z Texasu uznal za
moudré se jím dát nést.
Tak to alespoň všechno vypadá na povrchu. Vý
sledek listopadových voleb tedy nerozhodne jenom
o příštím presidentu Spojených států. Rozsah Johnsonova vítězství také ukáže, jak daleko se Kennedymu podařilo dotlačit Spojené státy do dvacátého
století
— kw —
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BEZ MARXE A LENINA
se str. 1) ní době odstranili i ten
(Pokračování
Jsme v
údobí formo to nedostatek a nejenže
vání sfér. Uvnitř komu- vznesli územní nároky
nistické zájmové sféry proti částem asijského
byla s úspěchem napade Ruska, ale začínají také
na dosavadní dominující hlasitě ukazovat na úze
síla a vytvořily se dvě mí, která Sovětský svaz
nové zájmové sféry. U- "osvobodil” v Evropě.
Pod vlivem této další
chazeč o moc neodstra
nil držitele moci, ale po "provokace” stala se
dařilo se mu vytvořit proměna Chruščova-kovlastní mocenskou ob munisty v Chruščova-nacionalistu téměř úplná.
last.
očima upřenýma nejen
S
K úplnosti žraločího
k
Pekingu, ale také k
zápasu dvou typicky im
okradeným
evropským
perialistických mocností
chyběla do nedávná je satelitům, udeřil na stru
diná nutná náležitost - nu posvátnosti rodné
územní požadavky jedné
takové mocnosti proti
druhé.

5.10.1964

DOMOVA

hroudy. Řinčení raket a
jaderných pum, které tu
pobožnost provázelo, ne
bylo tentokráte určeno
Washingtonu, ale Pe
kingu, Varšavě, Bukurešti a, člověk nikdy ne
ví, také Praze.
Hranice, na níž bude
v Moskvě upálena pekingská herese, tedy ne
vzplane ani tak pro za
jištění "čistoty a nedot
knutelnosti” marx-leninismu, jako pro zajiště
ní posvátné sovětské
hranice od Vladivostoku
až po Jasinu.
- kw -

Hozená rukavice
(Pokračování se str. 1)
Program
přednášek
byl připraven a organi
zován dr. M. Rechcíglem z Amerického ústa
vu pro národní zdraví.
Plukovník Slezák řekl
ve svém projevu : "Ameriku vytvořilo lidstvo.
Američané nepocházejí
z jedné rasy ani z jed
noho národa. Amerika
byla vytvořena nej lepší
mi vlastnostmi a schop
nostmi mnoha národů.
Někdy, když jsem ve
společnosti přistěhoval
ce, si myslím, že on má

Předvolební sezóna

S tů j

noho!

Ve světě rozděleném na dva tábory — v jednom se volí a v druhém
se nevolí, a kdyby se volilo, tak by to stejně na věci nic neměnilo — by
Číňané však v posledtedy podle všech pravidel měla vypuknout okurková sezóna v plné slávě.
Jestliže tomu tak docela není, nasvědčuje to, že svět Goliášů je také
světem Davidů, kteří si hrají s prakem, když na flinty nemají. V kom
LÉKÁRNA
pasu poválečných plavců byly jenom dva směry — západ a východ; dva
M ARKO V’S
cet let po válce je hvězdice kompasu podstatně rozvětvenější. Velcí i malí
Pharmacy
rybáři loví v kalných vodách — a těch je kolem nás plno.
144 Elgin St.
Jižní Amerika
Asii a v Africe hospodář a světový imperialismus
CARLTON, N.3, Vic.
Telefon : 34-3700
Jižní Amerika je konti sky zkonsolidovala a roz je v ofenzívě. Togliatti
Mluvíme česky
nent protikladů. Světadíl hlíží se po nových odby nesouhlasí ani s čínskou
diktátorů a hospodář tištích. Po prvé po 34 le ideologií ani se způsobem,
ských magnátů, revolucí tech je dnes francouzský jakým Chruščov a spol.
a negramotnosti. Světadíl státní rozpočet v rovno projevují svoji oposici k
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků, bohatství a bídy, ve kte váze a francouzský prů Číně. K porážce kapita
Work. Compensation, rém žije přibližně 180 mysl opět schopný světo lismu je zapotřebí komu
miliónů lidí. Co může vé konkurence. A zvýšení nistické jednoty a pláno
aut, povinné ručení
president de Gaulle zís obchodu mezi Francií a vaný moskevský sjezd v
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské kat cestou do tohoto svě Jižní Amerikou, dosud prosinci tr. jakoukoli na
tadílu? De Gaulle je ne dominovanou severoame ději na nějakou jednotu
odborně provede
tábora
jen politik, ale také ob rickým kapitálem, by mě komunistického
R.C. KUGLER
chodník. Francie se” po lo pro Francii velký vý pravděpodobně nadobro
(Melb.) XL 2421
ztrátě svých kolonií v znam hospodářský a pro pohřbí. Je ovšem otázkou,
de Gaullea význam pres zda Čína o takovou jed
tižní. A tak se veliký Ka notu vůbec stojí.
OBĚDY — VEČEŘE
rel narychlo učil na sta
Čína
lehké občerstvení celý den
rá kolena Španělsky a
portugalsky a přitom ne
Nedávno prohlásil azapomíná
zdůrazňovat
Town Hall Cafe
společný latinský původ, merický ministr zahra
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
který sice zatím nezdolá ničních věcí R usk, že
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Pyreneje, ale zato pře Čína v nej bližší době
pravděpodobně vyzkouší
klene Atlantik.
Otevřeno celý týden mimo neděle
první jadernou bombu
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční
vlastní výroby.
Ve Středozemí

-Naše rovyHLEDÁNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ
Po patnácti letech života v exilu vrátil jsem
se domů. Pocity měl jsem všelijaké při sestupu
z letadla na ruzyňském letišti. Celní a pasová
prohlídka byla krátká. Před budovou usmíva
jící se zástup lidí pozdravil jsem v naší řeči :
"Pozdrav vás Pán Bůh” a slzy vedraly se mi
do očí. Cesta autokarem vedla mě přes Let
nou, Hybernské náměstí, směrem k hlavnímu
nádraží. Vše bylo stejné, tak jako tehdy — nic
se nezměnilo. Začal jsem se uklidňovat a kon
solidovat své myšlenky. Vlak, do kterého jsem
se stěží dostal, unášel mne na Slovensko. Byl
pořádně nařachnutý — tak jako tehdy. Šťastně
jsem se dostal do jídelního vozu, chtěje se
přesvědčit o životní úrovni. Po vypití několika
bandasek plzeňského vyrovnal jsem ztracenou
energii a použiv značného množství kávy, udr
žoval jsem vlivem kofeinu mozek v činnosti.
Protože stále hloubám, zdálo se mi, že moje
existence se vznáší éterem . . .
Jan Kalla v Novém domově, Toronto, Ka
nada, 22. 8. 1964.

Malta se osamostatnila.
Způsobí-li právo sebeurčení lidu maltézského
světu tolik problémů ja
ko právo sebeurčení lidu
kyperského, bude nutno
uvažovat o tom, zda by
chom se neměli začít učit zpívat “Rule Britannia”. Neboť chybami se
přeci moudrá hlava učí?
Togliattiho závěť

Hlas ze záhrobí, vola
jící po komunistické jed
notě, ukazuje - podle lon
dýnského časopisu Economist - že ve světě při
bývá komunistů, kteří ne
táhnou ani s Moskvou ani
s Pekingem. V posledním
dopise Chruščovovi, uve
řejněném teprve po Tog
liattiho smrti, naléhal
vůdce italských komunis
tů na nezbytnost autono
mie jednotlivých (t. j.
národních)
komunistic
kých stran, kritizuje mos
kevské vedení za příliš
pomalou liberalizaci reži
mu a poukazuje na to,
že - vzato s komunistic
kého hlediska - se mezi
národní situace zhoršuje

výhodu přede mnou. Já
jsem si nezvolil Ameri
ku, ale on ano. Já jsem
se tu jenom narodil.
Doufám, že kdybych se
tu nenarodil, že bych
měl dost rozumu, abych
si Ameriku vyvolil.

Ale byli lidé, kteří
sem přišli, a kteří si zvo
lili Ameriku za vlast.
Přišli z jiných zemí á
řekli : "Náš osud je
spjat s vaším, my vám
věříme a my s vámi bu
deme žít.”
Což je ovšem typicky
samolibý výrok, který se
asi nezamlouval mnoha
účastníkům sjezdu, kte
rý se ani nezamlouvá
nám.
Není tu otázka loaja
lity. Cítíme však pach
politické arény, a cítíme,
že tady mluvil člověk,
zkušený politik, k voli
čům. Náš osud je svázán
s osudem anglosaského
světa. Zvážili jsme vý
hody a nevýhody. Máme
za to, že projevy, jako
byl tento, vzbudí zbyteč
nou animositu všude,
kde jsou členové Společ
nosti, nad nimiž nevlaji
pruhy a hvězdy. Mluvil
tu hlučný a netaktní Američan, příslušník vyvo
leného národa. Jsme ochotni přijmout porozu
mění a pomoc. Nesnáší
me patronaci.

kých styků, mezeru, kte
rá byla po dlouhá léta
zanedbávána
českoslo
venskými historiky.
Neocenitelné
jsou
příspěvky k českosloven
ským dějinám z let tři
cátých a čtyřicátých.
Tolik nám bylo zamlče
no a tolik bylo zpotvořeno, že dychtivě čekáme
na každý kousek svědec
tví, který přijde na
světlo.
Chtěli bychom vědět,
co obsahoval Dubnův
příspěvek "Český a slo
venský tisk v letech 1945
-1964”, Papánkovo: "Or
ganizování čs. odboje ve
Spojených státech od
Mnichova až po Pearl
Harbour” nebo Drábkova "Nová fakta o aten
tátu na Reinhardta Heydricha”.

Stejně zajímavé musí
být příspěvky, které re
kapitulují epochu první
republiky, a kde byly
slyšeny kritické hlasy
Edvarda Táborského, F.
M u n k a, A. Procházky,
S. J. Velinského a Otto
Rádla.
II. sjezd Českosloven
ské společnosti pro vědy
a umění odhlasoval re
zoluci, která je rukavicí,
hozenou do tváře česko
slovenských diktátorů :

"Členové Společnosti
pro vědy a umění, shro
Ve třech dnech, kdy máždění na svém II.
se sjezd konal, zasedaly sjezdu v Novém Yorku,
semináře od rána do ve se nechtějí spokojit la
čera.
Motto sjezdu : ciným zadostiučiněním,
"Československo dříve že po tak dlouhé době
přicházejí k slovu prav
a nyní.”
dy, které od založení
Přednášky obsahovaly Společnosti hlásají.
náměty z devátého sto
Jestliže se zarytí opti letí, středověku a zašlé
Mnozí volili exil před
misté mohou stále ještě
zotročením
ducha. Exil
domnívat, že dosavadní ho novověku až po tak trpký pro všechny, trpčí
akutní
otázky
jako
byla
členové “jaderného spol
ku” včetně Sovětského Chalupova teze : "Dneš pro ty, kdo s národní
svazu by v příští světové ní mocenské složení v kulturou dýchali a po
válce použili jaderných
máhali ji budovat.
zbraní jenom v nejkraj ČSSR” nebo Povolného
S rozhořčením odmí
"Místo
malého
národa
v
nějším případě, je v čín
ském případě takový opti mezinárodním systému". tají křivé nařčení, podle
mismus naprosto neopod
kterého prý jsou zrádci
Program sjezdu obsa
statněný. Čína je největ
ší stát na světě, vedený hoval některé příspěvky, své vlasti a jejího lidu,
nejzarytějšími fanatiky; které pomáhají doplnit a že se kdy pokoušeli
nebo pokoušejí o nasto
neúprosná logika směřu
je k uzávěru, který nechť smutnou mezeru v ději- lení reakce.
zůstane nenapsán.
-et nách česko - anglosasPopírá-li dnešní režim
v Československu toto
naše prohlášení, nechť
ZLOBÍ VÁS OČI?
urychlením otevře hraBolí Vás hlava?
nice našim knihám, noNoste brýle od OPT A!
vinám
a
časopisům,
nechť přestane rušit roz
hlas, ve kterém mluvíme
k domovu, nechť dovolí
svobodnou debatu o
Capitol House, 109 Swanston St.
tom, co jsme dělali a co
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
jsme zameškali.
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Jen svobodně inforVašim příbuzným i bez lékařského předpisu, movaný lid pak může po
v nutných případech telegraficky
pravdě rozhodnout.”
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— 4. září byl v Praze
pohřben vynikající čs. di
vadelní architekt Vlasti
slav Hofman. Navrhl vý
pravu k 150 hrám na
předních pražských scé
nách.
— Ministr vnitra Štrougal uspořádal tiskovou
konferenci, na níž sezná
mil zahraniční novináře s
obsahem dokumentů, na
lezených v bednách v Čer
ném jezeře na Šumavě.
Část materiálu se týká
nezdařeného puče v Ra
kousku v r. 1934, jsou
tam dopisy Goeringa,
Heydricha a K. H. Fran
ka o tzv. “konečném ře
šení” židovské otázky,
dokumenty o machinacích
nacistické špionáže v sou
vislosti s misí lorda Runcimana, kartotéky agentů
a konfidentů gestapa, plá
ny na zavraždění brit
ských a amerických veli
telů v Itálii v březnu
1944 aj. Jsou tam prý též
doklady proti nacistickým
válečným zločincům, kte
ří jsou dnes veřejně čin
ní v Západním Německu,
avšak jejich jména prý
budou zveřejněna až poz
ději. Je mnoho důvodů k
domněnce, že vedle pra
vých dokumentů “objeví”
pražské ministerstvo vnit
ra i doklady padělané.
Tomu by nasvědčovala i
okolnost, že obsah v čer
venci vylovených čtyř be
den je zveřejňován až v
polovině záři.
— Bratislavský rozhlas
hlásil 11. září, že “podle
tiskové konference v Br
ně, uspořádané pracovní
ky čs. dopravní kanceláře,
bylo letos v prvním polo
letí v ČSSR 1,402.000 ci
zinců, dvakrát tolik jako
za celý rok 1962”. Praha
hlásila naproti tomu 12.
září, že “od počátku roku
do konce srpna navštívi
lo ČSSR prostřednictvím
Čedoku přes 250.000 hostů
ze socialistických zemí a
téměř 50.000 turistů z ka
pitalistických
států”.
Předtím, 10. září oznámil
ředitel Čedoku v Brně, že
za 1. pololetí navštívilo
republiku prostřednictvím
Čedoku 324.000 cizinců.
Co je pravda?
— Čs. úřady neočekávaně
povolily odjezd dvou dcer
“Hrdiny Sovětského sva
zu” majora Josefa Burší
ka, čs. exulanta, který ži
je v Londýně. Obě dcery,
15letá Ilona a 14letá Na
ďa, byly vypraveny z Čes
koslovenska tajně. Do
Londýna přijely v národ
ních krojích.
— Dirigent Slovenského
filharmonického orchestru

Chutný a výživný

Jogurt
PODMÁSLÍ &
KYSELÁ SMETANA
SÝRY
K dostání ve všech
potravinářských obcho
dech a delikatesech

“KEREN”
Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9-275 2

v Bratislavě Ladislav Slo
vák byl pro rok 1965 ustanoven dirigentem Jihoaustralského symfonické
ho orchestru v. Adelaide.
— Antonín Novotný od
cestoval 21. září s manžel
kou do Jugoslávie, kde
se zdrží 6 dní.
— Ghanský ministr války
Kofi Baako navštívil Čes
koslovensko, kde jednal
o nákupu zbraní.
— V Karlových Varech
se konala 13. pugwashská
konference 90 vědců z 24
zemí. Přítomni byli též
náměstek gen.. tajemníka
OSN R. L. Bunche a bý
valý francouzský státník
Jules Moch.
— Slovenská herečka Ma
ria Markovičová byla
jmenována zasloužilou umělkyní.
— Ve vodíkové stanici v
ústeckém chemickém zá
vodě došlo k výbuchu, při
němž byl zabit jeden za
městnanec a způsobena
škoda půl miliónu korun.
— Poblíže Modřan u Pra
hy byla nalezena soška z
křemene, torso ženy, je
jíž stáří odhadují odbor
níci na 25.000 let.
— Polské úřady přiznaly
dodatečně, že v roce 1959
byly Československu po
stoupeny vesnice Zieleniec a Tkacze, protože
státní hranice dříve pro
bíhala jejich polnostmi.
— Současnou senzací Pra
hy je výstava surrealistů
v Uměleckoprůmyslovém
museu, uvedená pod kry
cím názvem “K výtvarné
problematice 30. let”.
Obsahuje čs. výtvarná dí
la z let 1930 až 1940, shro
mážděná F. Smejkalem a
V. Linhartovou. Jsou tam
i díla K. Teigeho, obrazy
v Paříži žijících malířů
Toyen a Šímy, dále díla
Štýrského, Sychry, Titteibacha, Hudečka, Grosse,
Makovského, Wachsmanna a Heislera, kteří by!i
před válkou hlavními
představiteli Mánesa.
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— 299členný soubor her
ců a hudebníků pražské
ho Národního divadla
dostal za vynikající účast
na festivalu v Edinburku
stříbrný pohár.
— Rudé právo otisklo 11.
září Togliattiho revizionistickou závěť, která žádá
mj. větší svobodu a de
mokracii v zemích vý
chodního bloku a staví
se proti Chruščovově protičínské internacionále. V
komentáři však RP do
dává : “To ovšem nezna
mená, že by snad poža
davek pevné a skutečné,
na zdravých základech
založené internacionální
jednoty byl dnes méně
aktuální, než tomu bylo
kdykoli v minulosti.”
— V prvním pololetí le
tošního roku bylo prodá
no 63,518.090 vstupenek
do biografů. Je to o 5
miliónů méně než za stej
nou dobu loni.
— Na mezinárodním stro
jírenském veletrhu v Br
ně vystavovalo 620 firem
z 26 zemí, které předved
ly přes 10.000 exponátů.
9. září byl na veletrhu
národní den USA. Spoje
né státy se však zúčast
nily pouze
oficiálním
Stánkem v Pavilonu náro
dů.
—Od 5. září je v pro
vozu mezinárodni autobu
sová linka Brno - Vídeň.
—Citát z Práce 26. 8.:
“Křen je víceletá kultura,
která si doposud vyžádala
značné ruční práce. Pro
to se vyplatila soukro
mým rolníkům. Při zavá
dění zemědělské velkový
roby zanikla. Proto potr
vá ještě asi tři až čtyři
roky, než se objeví na tr
hu křenu dostatek. Pak
snad se již dočkáme i ob
vyklého párku s křenem
i v restauracích.”
— Na mezinárodním fil
movém televizním festiva
lu v Alexandrii v Egyptě
získal čs. film “Půjčovna
talentů” třetí cenu.
FEC/Č/PNL

Americký katolický kněz píše o dnešním Československu

Páter Stehlík a páter Hejl
Začátkem září oznámila československá vláda pražskému arcibiskupovi
dr. Beranovi, že mu nepovolí návštěvu třetího zasedání ekumenického kon
cilu v Římě. Arcibiskup Beran udělil jednomu katolickému dopisovateli
v Římě telefonický interview, ve kterém řekl : "Bylo mi řečeno, že nedo
stanu povolení k odjezdu do Říma. Vláda tvrdí, že je vyloučeno, abych
jel, protože ted’ nezastávám úřad arcibiskupa.”
Bylo mnoho zahranič Návštěvník se musí vy
Jeho názory jsou konních návštěvníků Česko kázat povolením k ná troversní, ale osvětlují
slovenska, kteří se letos vštěvě, vydaným úřadem nejen náladu doma (a
pokusili navštívit arci pro církevní záležitosti v to nejen mezi katolíky),
biskupa v jeho "vnitř Praze.
ale i růžové brýle, jimiž
ním exilu”.
i synové církve vidí "oPříznačná podmínka
tevření doleva” ve VaAž do dubna tr. žil
Londýnský
"Čechoslo

tikáně a "otevření do
arcibiskup Beran v Mukařově u Prahy, kde vák” nedávno reprodu prava” za Železnou omohl poměrně volně při koval zkušenosti zahra ponou.
jímat návštěvy. O arci ničního novináře, který
V interviewu s kato
biskupovi bylo známo, si vzal do hlavy, že se lickými novináři Žižka
že pracuje na církevně - k arcibiskupovi dostane. prohlásil, že osoba arci
V Radvanově mu řekl biskupa Berana je figu
historickém díle a že udomovník,
aby si zajel rou v šachové hře Vati
děluje rady zbývajícím
pro potvrzení do Prahy. kánu a Prahy.
kněžím.
V Praze mu zase řekli,
Obě strany se snaží
Převoz do Radvanova že o nějakém povolova
získat
co nejlepší posta
Podle jedné verze to cím řízení nevědí, takže vení pro případnou do
mu
nemohou
žádné
po

byla právě příčina, proč
hodu.
byl dr. Beran převezen tvrzení vystavit. A tak
Arcibiskup
z Mukařova, kde byl k to skončilo.
Letos v srpnu prý vlá
němu poměrně snadný
jako symbol
přístup, do odlehlého da s dr. Beranem vyjed
Páter Žižka také proRadvanova v jižních Če návala o návštěvě v Ří
h
l
á
sil
(nepochybně
mě,
a
kladla
si
zajíma

chách. Kapitulární vi
kář pražský Antonín vou podmínku : že se správně), že postava dr.
Stehlík si prý stěžoval prý musí dr. Beran pí Berana je pro většinu
úřadu pro církevní zá semně zavázat, že se do Čechoslováků více sym
ležitosti, že ho jeho pod Československa nevrátí. bolem odporu proti ko
Stalo-li se to skuteč munismu než zdrojem
řízení ignorují a že se s
ně,
pak je dnes jasné, náboženské inspirace.
církevními problémy ujaká
musila být Berano
Mnozí lidé si dokonce
chylují k dr. Beranovi.
va odpověď. ,
myslí, že kdyby se směl
V Radvanově je arci
arcibiskup vrátit na svůj
Žižka na scéně
biskup hlídán nepřímo.
stolec do Prahy, že by
Opodál jeho příbytku
Ředitel Benediktinské
stává policejní auto, z ho nakladatelství v A- se věci obrátily k lepší
něhož jeho posádka sle merice páter A. Žižka mu i v politickém životě.
Žižka říká, že to by
duje počet a délku navštívil letos v létě Čes
byl
omyl. Ale zapomíná,’
návštěv.
koslovensko a měl mož
že
návrat arcibiskupův
Hlavní překážka pří nost mluvit s předáky
do
Prahy a do úřadu
stupu k arcibiskupovi je dnešních
"mírových”
by byl spíše příznakem
však "administrativní”. kněží.
měnících se politických
poměrů než signálem k
nějaké protikomunistic
ké ofensivě.
Za tři týdny, které
nesplnit přání šestého bodu tzv. "Slávistického
prožil v Československu,
manifestu”, v němž se praví :
nabyl Žižka dojem, že
"Žádáme všechny kompetentní orgány, aby
boj proti církvi značně
vzaly na vědomí naši jednomyslnou vůli, se
polevil. Režim však do
kterou požadujeme obnovení historického jmé
sud dělá všechno možné,
na naší jednoty. Jeho odstranění bylo proje
aby občany odradil od
vem necitlivého přístupu k tradicím českého
náboženských praktik.
sportu a cítění naší sportovní veřejnosti. Nový
Dobří rádcové
název — Dynamo Praha — se ani po 15 le
Jedním ze Žižkových
tech nevžil a jeho používání je absurdní. Vě
informátorů byl farář
říme, že pod hrdým jménem "Tělovýchovná
od sv. Ludmily v Praze
jednota Slávia Praha” nastoupí naše jednota
Jan Mára. Třeba za
cestu, odpovídající její slavné historii!”
pomněl Žižkovi říci, že
Pro nesportovce nebo pro ty, kteří Slavii
byl jedním z prvních
nefandili, se provedená změna asi nezdá důle
"vlasteneckých” kněží,
žitá. Ale přece : je to poprvé, kdy se v Čes
a
že spolu s Plojharem,
koslovensku zbavují názvu, převzatého otrocky
(Pokračování na str. 7)
od "bratrského” ochránce z východu. Doufej
me jen, že bude následovat další očista, že
se čeština a slovenština zbaví i chozrasčotů,
ČESKÁ ŠVADLENA
provádí opravy a přeží
staršinů a různých názvů stachanovských "hnu
vání prádla a šatů tí”, které jen ukazovaly, kam až může jít padámské i pánské
tolízalství maličkých lidí, velkých českosloven
Telef. (Melb.) 50-1459
ských komunistů.
K. Janovský
(po 7. h. več.) - Vyhnalová

Zpět k tradičnímu názvu
Jedna vlaštovka sice jaro nedělá, ale přece
si jí povšimneme pro případ, že by přiletěly
další.
V sále Z. K. Energetiky v Praze VII., Bu
benská 1 se konala 16.září konference tělový
chovné jednoty "Dynama Praha”, na jejímž
programu mělo být seznámení členů s přehle
dem o činnosti klubu za první pololetí letošní
ho roku a debata o přípravách na Spartakiádu. Přítomní byli proto překvapeni, když jako
hlavní bod pořadu přišlo místo toho oznámení
výboru, že se rozhodl (pochopitelně se svole
ním Ústředního výboru Čs. svazu tělesné vý
chovy) používat s okamžitou platností tradiční
název Slávia Praha, který komunisté před 15
lety odstranili.
Největší zásluhu na provedené změně má
bezpochyby akce literárního měsíčníku "Pla
men”, z jehož podnětu se koncem března tr.
zrodilo "Sdružení přátel Slávie”, jehož zaklá
dajícími členy se stali přední čs. literáti, herci,
filosofové, sochaři a filmoví režiséři. V dalších
měsících se Sdružení přátel Slávie tak rozrostlo,
že si komunističtí vědoucí mohli stěží dovolit
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Německé letectvo a první a poslední bombardování Československa

PRVNÍ A POSLEDNÍ

Když píše komunistický novinář o západním ka
pitalismu a jeho vymoženostech, které nemůže po
přít, nápadně připomíná člověka, který vzal do ru
Po roce 1945 vyšla už spousta knih, popisujících druhou světovou válku, bylo oddalováno, až se
ky vřelý brambor. Přehazuje ho z ruky do ruky,
pitvorně se tváří, ale zahodit ho nechce, protože její příčiny a průběh, krutosti v zajateckých táborech, útěky atd. Mnohé stal zbytečným. Třetího
doufá, že se dá snad kousek bramboru oddrobit, z těchto osobních memoárů a studii se staly významným zdrojem infor května 1945 stála letad
fouknout na něj a pak kousnout.
mací pro historii válečných let.
la naší letky na letišti v
Tak nějak pálí komunisty západní kultura bydle
Kniha německého stíhacího letce Adolfa Gallanda, který se stal po 96. Salzburku bez jakékoli
ní, obsluha zákazníků, výběr spotřebního zboží, děl sestřelu letadel Spojenců ve svých 30 letech generálem Luftwaffe, nazva kamufláže, zatímco ame
nický automobil a dělnický rodinný domek se za
rické stihačky kroužily
hrádkou a ovšem především pětidenní pracovní tý ná "První a poslední” (Methuen & Co., Londýn), je takovým význam
nad
letištěm. Američani
ným
dokladem
především
pro
toho,
kdo
chce
studovat
německé
nacistické
den a z něho vyplývající instituce víkendu. Zprávy
z poslední doby říkají, že se komunisti pokoušejí letectvo, kdo chce znát zákulisí německé Luftwaffe od jejích začátků až už nestříleli, ani neshaněco z těchto vymožeností odloupnout, socialisticky do konce v roce 1945.
zovali bomby, neboť už
ofouknout a pak to předkládat tak, aby to bylo ko
byli přesvědčeni, že bu
Galland v knize např kterého je k novému lé Condor ve španělské ob
munisticky stravitelné.
dou brzy sami létat na
čanské válce, se zmiňuje
Krkolomnost jejich počínání spočívá v tom, že popisuje, jak se již v ro tání zapotřebí.
německých strojích, kte
chtějí oddělovat výsledky od základů, jimiž je svo ce 1943 snažil přesvěd
Časně ráno toho dne též o tom, jak právě jed ré jim dříve působily to
bodná společnost.
čit Goeringa i Hitlera o však sirény oznámily po notky Luftwaffe se zku
lik nesnází.
Názorně je to vidět právě na západní instituci důležitosti
proudnico plach. Silné bombardo- šenostmi ze Španělska
víkendu. Sovětský svaz a po něm ovšem i Česko vých letadel pro další
Salzburk se připravo
vací jednotky americké byly připraveny zasáh
slovensko se teď pokoušejí závést západní víkend
val
na kapitulaci. Jed
nout
v
roce
1938
proti
postupným zkracováním pracovní doby. Ne ovšem vedení války. Díky za- ho letectva se přibližo
takový, jaký má zde svůj hlavní smysl a půvab, tvrzelosti a hlouposti valy směrem k našemu Československu. T y to notky amerického geneale přetvořený a znetvořený tak, že by mu zůstalo Hitlera byl však plán letišti. K útoku na bom- jednotky byly vyzbroje rála Devera se přibližo
s víkendem svobodných lidí společné právě jen to podle Gallanda oddálen bardovací svazy vzlétly ny letadly typu Stuka.
valy k městu. Když byl
jméno.
slyšet rachot prvních ao více než rok, což mě první vrtulníkové stíhač
Autor popisuje i bom
Cena víkendu je v tom, že si můžete dělat tři
merických tanků, zapá
lo
neblahé
následky.
ky,
po
nichž
následovaly
večery a dva plné dny co chcete: překopat za
bardování Německa
proudnicové. Spojenci a tuto kapitolu lili jsme naše stihačky.”
hrádku, štěpovat růže, hrát si s dětmi, lepit znám
První bojovou akci stíhačky
ky nebo se jen tak dívat pánubohu do oken. Pět proudnicových letadel v Nad letištěm se brzy roz končí :
"První a pslední” vy
dní v týdnu se systematicky, nebo chcete-li kolek historii letectví popisuje poutala válečná vřava,
jadřuje
také tragickou
"Poslední bomby z
tivně pracuje, ale víkend je ve znamení naprosté
doprovázená
výbuchy 2,755.000 tun výbušnin, podobnost v běhu váleč
individuality a tak trochu i rovnosti, protože za Galland takto :
Konečně v říjnu 1944 protiletadlových šrapne které shodili Spojenci v ných událostí u nás do
městnavatel i zaměstnanec jsou stejným dílem su
verénními pány svého volného času. Na rozdíl od jsem dostal od Goerin lů. Americké stíhačky
ma. Galland píše o po
pracovního dne je víkend únikem od kolektiva, od ga rozkaz utvořit stíhací typu Mustang a Thun- pětiletém bombardování sledním náletu v Evropě
Evropy, padly 17. dubna
pracovní kázně k osobním zálibám, přátelům nebo
na Plzeň. Je asi málo
Samotě. Proto je to také tak často útěk z města, jednotku, které budou derbolts se snažily zma 1945 na Plzeň.”
proudnicová řit start dalších našich
známo, že snad prvním
symbolu kolektivnosti, na venkov, do přírody, k přidělena
Konec Luftwaffe je v
poklidu rybaření nebo k zahradnické motyce. Bylo letadla. Byla vycvičena v letadel.
náletem v Evropě, mimo
knize popsán takto :
řečeno, že bez víkendu by se asi moderní civilizace Lechfeldu a později oNowotny také vzlétl, a
občanskou válku ve Špa
ani nedala ztrávit. Ta totiž mimoděk vytváří sklony
"Spojenci pronikli ze nělsku, byl letecký útok
ke stádnosti a ke konformismu, k nimž komunismus deslána na západní fron z radia jsme slyšeli jeho
tu. Rychlost proudnico rozkazy k útoku. Brzy severu a také Dunaj byl 3 maďarských bombara fašismus cílevědomě, záměrně, totálně vedou.
Dilemna pro komunisty je v tom, jak dát lidem vých letadel ME 262 hlásil první sestřel, ale na několika místech pře dovacích letadel typu
víkend na individualitu a pak od nich čekat, že přesvědčila konečně Hit současně oznamoval, že kročen. Naše letka se Caproni v době pohra
pět dní v týdnu budou tak revolučně a komunistic lera, že jde o výborné jedna proudnice na jeho připravovala na posled ničních potyček koncem
ky ukázněně naladěni, jako předtím, než se mohli stíhačky. Přesto jsem se stroji ME 262 vypově ní přemístění. Celkem roku 1938 na Spišskou
ty dva dny v klidu zamyslet. S hlediska komunis
- cg tické diktatury se totiž zdá neslučitelné, aby lidi dozvěděl, že se Hitler děla službu, a že se pro 60 proudnicových stíha Novou Ves.
žili pět dní komunisticky a pak dva dny individua- rozhodl pro ME 262 až to vrací na letiště. Vidi ček odletělo do Salzburlisticky, svobodně.
na Himmlerův nátlak. telnost byla velmi špat ku. Rozkaz z říšského CHCETE, ABY SE VAŠE
Jenže jak na druhé straně bez zkrácení pracovní Všechny záležitosti, kte ná, ale nemohl být da kancléřství zněl přesu děti naučily hrát na kte
doby a z toho vyplývajícího víkendu dokázat světu ré se týkaly letectva - vý leko od letiště. Vyšli nout okamžitě letku do rýkoli hudební nástroj?
a sami sobě, že komunismus také dovede zorgani
VOLEJTE (Melb.)
Prahy a odtud zahájit
zovat moderní výrobu tak dokonale, jako kapitalis roba letadel i operační jsme ven a zakrátko jsme
51-7012
mus a že komunismus dovede dát lidu také tak problémy -, stejně jako slyšeli pískot stroje. Ště boj o Berlín. Uskutečně
A. CHROMOVSKÝ
vysokou životní míru?
V-zbraní byly v rukách kot letadlových kanonů ní tohoto rozkazu však
ss.
a kulometů nasvědčoval,
Není potřeba zvláštní jasnovidnosti k závěru, že
komunisti budou mít s víkendem pořádné obtíže.
Sestavením první stí že jde o letecký souboj.
Zatím to ještě není vážné, protože je dosud málo hací perutě jsem pověřil Za několik vteřin se ME
BUMERANG
lidí v komunistických státech, kteří mají pětatřiceti
Nowotného,
který
m
ě
l
262
vynořilo
z
mraků
a
nebo čtyřicetihodinový týden jako například všich
Ivan Bukovčan
tehdy jíž 250 sestřelů a řítilo se k zemi. Pak byl
ni zaměstnanci v Austrálii nebo Americe.
Ano, už je zle, už si na nás naplánovali, už
Nicméně se blíží doba, kdy budou muset vymyslet byl považován za nejú slyšet výbuch a vidět
a domyslet, jak naložit s lidově - kapitalistickým spěšnějšího německého sloup černého dýmu. To po nás pasou, straší, hrozí, útočí, a je nutno se
obávat, že nás také budou léčit, sice zbytečně, ale
volnem, jak víkend přetvořit a znetvořit, aby zů stíhacího letce.
byl poslední let prvního zato na masové základně, injekcemi, hypnózou, autostala nálepka, ale obsah byl zašantročen. Asi tak,
Jednotka se brzy se velitele jednotky proud- sugescí, nebo nás prostě pozavírají jako zvrhlíky,
jako když staré dobré slovo demokracie změnili k
prašivce, jako slabomyslná individua, nebezpečná
známila
s novými pro nicových stíhaček.
nepoznání přidáním jediného přídavného jména.
svému okolí, uvidíte, že nás možná zbaví svépráv
Řeknete lidová demokracie a už je to diktatura ja blémy létání, ovšem ztrá
Z celkového vojenské nosti
a postaví mimo zákon, poštvou na nás man
ko řemen. Řeknete literatura a je to reklamní odr- ty na životech byly znač ho hlediska však byla i
želky a domovní důvěrnice, ba co dím i školní mlá
hovačka komunistické strany. Řeknete zábava a je
to školení. Řeknete dobrovolná brigáda, ale běda, né a to hlavně vinou tato akce úspěšná a měla dež, pionýři si nás budou zapisovat a pak za to
chybných součástek a značný podíl na Hitlero dostanou do školní knížky “včeličku”. Zapálíte si
když se nedostavíš!
cigaretu a někdo vám ji okamžitě vytrhne, rozduPodobné plány mají s víkendem. Už dnes píše oprav. Osmého října vé rozhodnutí vytvořit pe, vynadá a vykáže vás z místa činu.
komunistický tisk, že se víkendu má využít k dal 1944 jsem navštívil letku celý sbor proudnicových
Defenestrovat kuřáka z letadla nebo z vlaku ne
šímu vzdělání, na brigády, na politické úkoly a proudnicových stihačů v stíhaček. Do konce roku
bude vůbec trestné, naopak to bude dovolené, pod
jiné socialisticky a třídně uvědomělé kolektivní zá
kam jsem 1944 vyrobilo Německo nětné a záslužné, celá nekuřácká veřejnost už plá
liby a dialektické koníčky. V některých čs. závo Achmeru,
dech, kde je už zaveden aspoň dvaačtyřicetíhodinový pozval též gen. Kellera, celkem 700 proudnico nuje Force play — nátlakovou hru. Schyluje se —
pracovní týden, chodí dělníci o víkendu nazpátek který měl blízko ke Goe- vých letadel ME 262.” všeobecně a neodvratně — k nikotinové občanské
válce mezi polykači dýmu a těmi druhými.
do továrny na školení, na přednášky a kurzy — ringovi. Chtěl jsem mu
Galland,
příslušník
Ano, je zle, nekuřáci směle zdvihají hlavu, ze
aby si kolektivní stádnosti přes neděli neodvykli.
ukázat zdatnost výcviku, německé letecké skupiny dne na den jsou bezohlednější a nedají pokoj ani
Když vyšel v Československu znovu Čapkův Za
v olympijských dnech, v té nesnadné době, která
hradníkův rok, museli se komunisté s jeho chválou
individuality, odloučeného soukromí a vlastní za znalectví přírody, lehkosti péra i chvály prostých vyžaduje absolutní občanskou svornost.
Sedíte si před obrazovkou a sledujete neblahé
hrádky nějak vyrovnat. Čapek například píše o 1. radostí života. “V tom není snad nebezpečí,” říká
květnu, že on, zahrádkář, “naschvál nebude opěvo Kocourek, “ale nebezpečí by mohlo být v tom, události, ten temný alchymistický proces, v němž
se — před vašimi vyjevenými zraky — zlato pře
vat svátek práce, nýbrž svátek soukromého vlast kdyby se ze zahrádkářství stal program.”
S hlediska komunistů platí totéž — s obmě tavuje ve stříbro a stříbro potom (náhodou) — v
nictví". A dále píše : “Člověk, který má svou vlast
ní zahrádku, se neodvolatelně stává soukromým nou — o instituci západního dlouhého víkendu. chudokrevný bronz proto, že nehrajem to, co má
vlastníkem, pak mu na ní neroste růžička, nýbrž Pravověrní komunisté varovně zdvihají prst a ří me, a dost dobře víme, že musíme hrát, ale hra
kají : Nebezpečí by mohlo být v tom, kdyby se z jeme něco jiného, co není ani hra, ale náměsíčně
jeho růžička..."
V komunistickém doslovu k Zahradníkově roku víkendu právě pro jeho individuální náplň stal pro vyčkávání na soupeřovy chyby, obecenstvo píská
H. A. a my už prohráváme čtyři nula, ukázněně dodržupak píše Vítězslav Kocourek pochvalně o Čapkově gram!

5.10.1964

HLAS

DOMOVA

-5-

Československo kamerami západní televize

Projekt 1964-1984
Kdykoli vystoupí před televizní mikrofony hlasatelé, aby oznámili, že
přesně ode dneška za týden bude vysílán program o Československu, shro
máždí se v hojném počtu krajanská veřejnost, aby se levně dozvěděla,
jak to tam vlastně vypadá. Po programu obyčejně odchází zklamaná, pro
tože stejně věděla, že Týnský chrám nebyl roznesen na kopytech bolševismu, Karlštejn že vypadá stejně ošuměle jako dřív a že v každém pro
gramu se budou klást věnce v Lidicích. Není to jenom vina západních
teleyizionářů, ale částečně taky. Vzpomeňme si jenom na loňský Charltonův program |v jeho jinak zajímavé sérii reportáží. Jestliže jako zodpo
vědný reportér mám po ruce : 1. konvenční snímky paláců, kostelů a ro
mantických zákoutí, 2. lidově mazaný projev "nekomunistického” pana
místopředsedy vlády, 3. pár záběrů, pořízených z okna hotelu dálkovou
kamerou, pak především a zejména nemám s konečným dílem lézt na ve
řejnost. V případě Charltonově vylezlo stejně sídlo z pytle. Stačilo jen
srovnat předcházející snímek z Polska, kde se štáb televizní výpravy volně
pohyboval mezi lidem, aby byla podtržena omezení, vnucená všem, kdo
chtěli o Československu mluvit a psát.
Očekávajíce resigno- kali jsme tedy, jak nám diska, budují si kult ovaně další vydání po televize ukáže, jak kul sobnosti na úkor berní
svátných krav tohoto te tura kvete ve svobod ho úřadu. V Českoslo
levizního
českosloven ném světě tisícerými kvě- vensku je pojem kultur
ského folkloru, jemuž ty, zatímco v diktatuře ního střediska spojen s
tak majestátně vévodí se stává jediným útočiš představou regimentace,
Hradčany, sesedli jsme těm a jedinou zbraní nudy a sebezapření. Kul
se před televizorem k myslícího občana.
turní středisko je posta
programu, nazývanému
veno
na úkor kultury a
Tak daleko ovšem cti
Projekt 64.
žádost tvůrci nešla. Spo lidu.
Kapitola, která byla kojili se konstatováním,
Zdálo se dokonce, že
právě na pořadu, se jme že přes všechny překáž tvůrcové filmu byli jaksi
novala "Kultura - a co ky kvete kultura jak v pyšni na to, že Metropo
do ní?” To slibovalo ně Americe tak v Českoslo litní opera je ošuntělá a
co odlišného od běžné vensku.
že tam není kde ukládat
ho menu. A bylo.
kulisy.
Pyšnili se tím, že
Zúčastněným zřejmě
Základní téze byla nepřišlo na mysl, že v nové kulturní velkostřenepochybně
pravdivá, boji o kulturu a v jejím disko bude velmi demo
ale velmi mlhavá. Tvr hledání je podstatný roz kratické - kulturně i výdila, že přes všechen díl v obou zemích. Po čepově.
shon a vypětí moderní stavení Lincolnova kul
Zapomněli, že právě
ho života se najdou lidé, turního supermarketu ze v zemi, kterou srovnáva
kteří se o kulturu stara soukromých fondů lze li s Amerikou, stojí bu
těžko srovnávat s hro dova s nápisem "Národ
jí a kteří ji potřebují.
A film měl dokázat, madnými zájezdy kol sobě”, a že ani historie
že je tomu tak na obou chozníků na "Paličovu ani tradice a snobství neuchránilo Národní di
stranách Železné a Bam dceru” do Národního.
Mecenáši, kteří stavějí vadlo před potupou nebusové opony, což už je
povážlivější tvrzení. Če- v Americe kulturní stře- kulturnosti.
jíce somnambulistickou taktiku, splozenou a naří
zenou trenérem.
Co myslíte, že v takovém případě našinec učiní?
Našinec tahá v tomto případě ze záňadří cigarety
jako kouzelník. Hulí, když vyhráváme. Hulí, když
prohráváme. Hulí, i když je to nerozhodně, hulí ja
ko turek, hulí ostošest, hulí jako vlastenec, hulí
jako pravý obětavý sportovec, hulí non stop až do
závěrečné sirény a do sebezáhuby, a přitom ho ani
nenapadne, že se chová nezodpovědně, nebezpečně
a amorálně, jedním slovem — rakovinné.
— Prosím vás, hekuřte, — zaprosí jakýsi drobný
človíček, ne vyšší než hokejová branka. — Ano,
přikývnete, zdusíte cigaretu a okamžitě si zapálíte
další. — Povídal jsem, nekuřte! — vyrazí ten muž
nepřátelsky. — Copak jste nerozuměl?
Co chcete? V horské chatě sedí před televisí ku
pa lidí, v každé třetí ruce cigareta. Proč buzeruje?
— Ale neotravujte, povídáte přívětivě, ale ten člo
věk nedá pokoj : — Tak nepřestanete? — ptá, se
hrozivě, a mluví cosi o egoismu. O zlých vášních.
O národním zdraví a tak. Už nejde jenom na nervy,
ale i na tělo.
— Koukněte, nevšímejte si, že kouřím, — navrhu
ji smířlivě, — já si například zase nevšimnu, že
vy si pořád ohryzáváte nehty. To chápu. To je ner
vozita. Ať rozhodnou dějiny, co je estetičtější.
— Od ohryzaných nehtů nedostanu rakovinu, ale
z tabákového kouře jistě! zavřískal dramaticky. —
Vaše zatracené cigarety jsou bumerangem, který
padá na moji hlavu!
Naštěstí vypukla přestávka a my jsme ztichli a
čekali, že nám budou ukazovat obecenstvo, to jest
perského šacha a jeho krásnou ženu. Ale neukázali
nic. Přepnuli stanici a pražské studio spustilo šo
kující palbu : nikotin, rakovina, statistika, úmrtnost,
no hrůza. Rakovina, propletená olympijskými kru
hy, husarský kousek naší televize. Deset dní nám

Zapomněli, že kultura
není závislá na Stáncích
a mecenáších. Pokud ne
bude mít Amerika své
Hemingwaye,
Millery,
Epsteiny a Wellesy, ne
mohou Guggenheimové
a spol. ani prstem hnout
pro její kulturu.
A právě dnes se v
Československu
začíná
tvořit něco nového v
kulturní oblasti - po jakobínsku, v tichu pra
covny, v zastrčeném stu
diu a v tingltanglu.
Bylo by asi příliš oče
kávat, že o tom by nám
mohli projektanti 64
mnoho říci.
Interviewy byly veskr
ze neupřímné. Filmový
režisér dokazoval, že je
třeba tvořit válečné fil
my, aby se nezapomnělo
(Jiří Weiss je v tom od
borník - ale jeho posled
ní Transport do ráje
zklamal).
Naneštěstí jsem pře
slechl jméno českoslo
venského
spisovatele,
který se rozhovořil o me
zích, v nichž se smí tvo
řit. Zhruba řekl, že spi
sovatel je v Českosloven
sku svobodný, pokud pí
še tak, aby to nikoho ne
bolelo, nebo pokud útočí
na okresní božstva.
Je to situace, ve které
se smetí soustavně mete
pod prošoupaný kobe
rec, který se nesmí vy
hodit, protože je po te
tičce.
(Pokračování na str. 6.)

ukazují mladost, krásu, pohyb a půvabné slečny,
deset dní posloucháme, že ta a ta ráda vaří, jezdí
na koni nebo že studuje orientální jazyky, že je jí
sedmnáct, osmnáct nebo devatenáct let a že váží,
řekněme, padesát šest kilo (což je mimochodem sku
tečně jedinečná a mravopočestná příležitost, kdy se
našinec bez úhony dozví, kolik dnes taková devate
náctiletá vlastně váží), zkrátka — deset dní nás
krmí rozličnými pochoutkami, aby nám nakonec ukázali rakovinou rozežrané a odumřelé buňky, karcinogénní strašidla a varovně zdvižený prst medi
cíny : nekuřte — kopete si hrob!
Ti, co kouří, a dokonce i ti, co nekouří, co si jen
tak přisednou ke kuřákovi. Protože, jak prohlásily
kapacity v bílých pláštích, věda už rozeznává kou
ření nejen aktivní, ale i kouření pasivní, ukazuje
se, že obojí je zdraví škodlivé a podporuje vznik
rakoviny.
Potom byly zvětšeniny rakovinových nádorů vy
střídány znovu olympijskými kruhy, a současně
povstal ten drobný človíček, v momentě jako by
vyrostl (ve skutečnosti nebyl o moc větší než ho
kejová branka) a neustále se jakoby zvětšoval, ja
koby nabobtnával poznáním, odvahou a spravedli
vým rozhořčením, zvětšoval se jako džin vypuštěný
z láhve, ztrácející se v hustě modravě zahuleném
karcinogénním ovzduší kolem televizoru, prudce po
otvíral okna a začal větrat, přičemž vyhodil ně
kolik popelníků, které mu přišly pod ruku, a slav
nostně prohlásil : — Kdo si tu ještě zapálí cigaretu,
je netvor!
Řekněte sami, stojíte o to, aby se o vás tvrdilo,
že jste netvor? Ani my jsme o to nestáli. Rozprchli
jsme se po celé chatě, do tmavých koutů a ubikací,
ba našli se i kuřáci, kteří se zamkli až na záchodě
a až tam se oddali své vášni. V tomto všeobecném
úprku bylo cosi z nervozity prvních křesťanů kteří
prchali před pronásledováním.

SLOVA
Vlastimil

Maršíček

Vedle mne ležel v nemocnici
muž
lupínkem plic dýchající.
Vždy s jitřním sluncem,
po vizitě,
stěží se zvednuv na loži,
své oči prostrkával jako dítě
přivřeným oknem do hloží
— a z mladých listů
po kapkách
si odměřoval na lžíci
voňavý kyslík,
lék
pro plíce hladovějící.
Už ani na nitce
a ani na vlásku
nevisel
jeho život.
Už jenom očima
si kladl otázku.
A přesto,
jak jen slyšel :
— PŘÍTELI,
ZAS BUDE DOBŘE! —
v posteli
se vzepřel
o ta slova,
o vlídná slova
lékařova
a celé čtyři neděle
trhal si oknem vesele
trnité větve hlohu
s květy narudlými,
dny
s krůpějemi z jeho prsou
krvácejícími.
*
*
Za nedlouhý čas
v blízké čtvrti
bez víry,
rovnou v náruč smrti
— na krku
s křivdou přikovanou
a zraněn její rzivou hranou —
vyskočil oknem
člověk,
který kdysi
též možná z hlohu u plotu
pil měkký vzduch
a z plné mísy
slunce a lidskou dobrotu
na zdraví plic a —
životů.
Kdo
mu to
tehdy
na štít nad lůžkem
smrtící křídou
napsal
jedno slovo,
uštknuvší srdce člověkovo :
NESPOLEHLIVÝ!
Někteří jsme pro jistotu šli až za chatu, do mra
zivé noci, tohle údolí a tyto hory od nás rakovinu
nedostanou, tady si zakouříme pokojně a svobodně.
A tak jsme tam stáli, pokuřovali a do našich ni
kotinových srdcí se vkrádala úzkost, zmatek a po
divné, nikoli nelogické úvahy. Aktivní a pasivní
kouření, sakra, pěkně si to na nás vymyslili! Jen
je škoda, že pravda není nikotin. Aby o ní mohla
naplno a beze zbytku platit podobná nikotinová
poučka a podobné nikotinové nebezpečí: říkat ne
pravdy nebo polopravdy znamená nutit druhé, aby
— podobně jako nekuřáci — vdechovali dusné
ovzduší nepravdivých nebo v polopravdu rozdrobe
ných slov, což může také způsobit nádory, v tomto
případě na tkáni charakteru.
Kulturní tvorba, Praha, leden 1964.
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Čs. vystěhovalci v Americe
Sestavil —cg —
(Pokračování)
rej na Slovensku, někdejší zástupce ministra ná
obrany Spojených států a dodnes poradce to
Politicky významné rozhodnutí učinila Českoslo rodní
hoto
ministerstva
věcech zbraní i výzbroje a
venská národní rada americká, když zastavila všech konstrukce nových ve
zbraní.
ny styky s Americkým slovanským kongresem, který
Celkem málo se ví, že americká raketa, vystřelená
projevoval od roku 1945 sympatie s komunismem a
v roce 1948 dokonce radostně opěvoval komunistic nedávno na měsíc, byla vybavena záklopkami, vy
nalezenými českým inženýrem Velanem, nebo že
ký puč v Československu.
V posledních letech bylo publikováno množství bývalý ředitel Brněnské zbrojovky a vynálezce ku
dokladů o tom, že k hospodářské a hlavně kultur lometu BRENN Karel Staller vynalezl vzduchotěs
ní výstavbě Ameriky zdaleka nepřispěli jen přísluš ný a vodotěsný plastický zip, jímž se zapínají oníci anglosaské a nordické rasy. Hospodářsky se bleky amerických astronautů. Vynikající podíl na
významně uplatnilo i množství Čechů a Slováků. letu první americké rakety na měsíc má bývalý
Namátkou je možno uvést zakladatele amerického ředitel Stalinových závodů v Mostě Miloš Hnilička.
hodinářského průmyslu, českého přistěhovalce Jo Raketa byla vybavena dvěma Hniličkovými vynásefa Bulova, jehož jméno je dodnes spojeno s kva lezy : superizolací, tj. zvláštní izolační hmotou, kte
rá zamezuje ztrátě elektrické energie, a niostanem,
litními americkými hodinářskými výrobky.
kovů, preparovaných tekutým heliem.
Z kulturních pracovníků si Amerika zčásti při sloučeninou
z Hniličkova niostanu nekladou elektrickému
svojuje Antonína Dvořáka, který tam složil Novo- Dráty
odpor a jsou proto ideálním vodičem zejmé
světskou a Humoresku. I tvorby jiných umělců jsou proudu
pro meziplanetární rakety, jejichž aparáty jsou
částí jak americké tak české kulturní tradice. Jmé na
z baterií, takže je nutno zabránit i nejna jako R. Friml, J. Weinberger, E. Destinová, O. napájeny
Mařák, T. Votipková, K. Burian, Jan Kubelík, B. menší ztrátě elektrické energie.
Profesor Zdeněk Kopal byl pověřen US armádou
Martinů a R. Firkušný jsou známa jak v Americe
tak v Československu. Rovněž v Hollywoodu jsme a Americkou agenturou pro výzkum vesmíru, aby
byli početně zastoupeni. Tak Fred M. Sersen (který studoval povrch měsíce a nakreslil podrobné mapy.
se jmenoval Sršeň) získal dva “Oskary”, Dalšími Hledal též nejvhodnější místo, kde by mohli lidé
umělci, kteří hráli v Hollywoodu významnou roli, vystoupit z meziplanetární rakety.
Z množství českých a slovenských vědců ve Spo
byli např. F. Janoušková, B. Jurka, F.Lederer, A.
Holubář, J. Urban, A. Lešovský, Hugo Haas a jiní. jených státech jsme si všimli jen těch, kteří se pro
Politicky známou osobností byl bývalý starosta slavili v jediném oboru. Není možné zabývat se
Chicaga Antonín Josef Čermák. Nastoupil svůj úřad v tomto krátkém přehledu všemi ostatními, i když
v době, kdy si Chicago vysloužilo pověst střediska si mnozí z nich dobyli ve svém oboru uznání ne
amerických zločinců, a věnoval spoustu své energie méně velké. Snad stačí poukázat na to, že na ame
právě vyhlazení zločineckých elementů v městě. Je rických universitách vyučuje na 400 Čechů a Slo
ho jméno prolétlo světem, když byl smrtelně zra váků, nebo že před třemi lety v USA založená Čs.
něn při atentátu na nově zvoleného presidenta F. společnost pro vědy a umění sdružuje přes 700
D. Roosevelta v roce 1933 na Floridě. Poslední slo členů, z nichž žije většina ve Spojených státech.
va, která pronesl k Rooseveltovi, byla : “Jsem rád,
KONEC
že jsem to já a ne vy.” Tento výrok se dostal do
mnoha amerických školních čítanek a je též uve POUŽITÝ MATERIÁL : E. L. Heck “Augustin Heř
den v angličtině na pamětní desce, která byla Čer man", F. J.Brown a J. S. Rouček "Amerika”, Geomákovi odhalena na jeho rodném domě v Kladné graphícal Magazine roč. 1938, V. Beneš “Posláni čs.
u Prahy.
krajanů v Americe", B. M. Ziegler “Přistěhovalectví
Současná krajanská Amerika není už ovšem po a americký problém”, H. L. Mencken “Americký
všech stránkách taková, jak je popsána v tomto jazyk", J. A. Riss "Jak ti druzí žijí” a exilový a
přehledu. Staré “české” Chicago pomalu vymírá a krajanský tisk.
funkci českého střediska přejala sousední města Cicero a Berwyn. Podobně i Cleveland se stěhuje a
Kvalitní a levné
to směrem k Newburgh Heights a Maple Heights,
zatímco přesun z Nového Yorku směřuje ke Queens
PONOŽKY
County. Životní standart druhé generace Čechů i
Slováků se značně zvýšil a protože ovládají anglic
pánské a chlapecké prádlo
ký jazyk, nezůstávají v přeplněných činžácích ve
FIT - WELL
vytvořených koloniích.
Velký vliv na krajanskou Ameriku měl příliv čes
J. & M. Voborský
koslovenských uprchlíků po roce 1948. Americká
254 Glenferrie Rd, Malvern, Vic.
přistěhovalecká kvota byla zvláštními dočasnými na
řízeními zvýšena, takže se v roce 1949 do USA při
Telefon: 50 -8166, večer 20-4219
stěhovalo 3.255 čs. příslušníků a v roce 1950 cel
kem 4.058.
Nejnovější z budoucích Čecho - Američanů přibyli
PROJEKT 1964 - 1984
do Spojených států v době, kdy lidstvo vstoupilo
do atomického věku. Mnozí z nových příchozích
mají významný podíl na výzkumech, souvisejítích (Pokračování se str. 5) neslýchaně surrealistic
Nezbytný kulturtrae- ký, záběr z Werichova
s jaderným badáním. Tak profesor Václav Hlavatý
dával po mnoho let jaderným fyzikům k disposici ger Adolf Hoffmeister filmu "Až přijde kosvého matematického genia. Dávno předtím, než se dokonce odvážil po
cour - bůhví proč, pro
byla vypuštěna do prostoru první americká raketa,
znamenat.
že
dnes
v
Čes

tože na televizi barevné
vypočítal profesor Hlavatý její balistickou dráhu
publikum trik
a stejné tak i vypočetl dráhu prvního astronauta, koslovensku
y musí splakat nad
kroužícího kolem zeměkoule. Na projektu pracovaly vyrůstá rychleji než u výdělkem- záběr z Di
ovšem celé štáby vědců, ale právě jeho podíl byl mělci sami. Byla to jed
vadla hudby, kousíček
veliký.
na z mála poctivých po Černého divadla, Suchý
Na poli badání uplatnil se mimořádně ještě před
prof. Hlavatým plukovník Ján Slezák ze Starej Tu- známek v celém progra a Šlitr v Semaforu, imi

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte, v úmyslu pozvat
své příbuzně na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
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

mu.
Co tedy zbylo? Zábě
ry z Fialkovy pantominy
- jeden z nich velmi pří
značný. První tanečník
přehlíží skupinu taneč
nic, konajících negraciézní a nesmyslné pohy
by. Jedna z nich už to
ho má dost a ukazuje ta
nečníkovi, jak je to zby
tečné. Ale musí, v zájmu
rytmu, zpátky do nesmy
slného baletu.
Pak tu byl záběr z Brdečkový filmové kome
die "Limonádový Joe”
- na český film bujarý a

tace jazzu.
Nakonec mi nejvíc
utkvěla v paměti scéna
na pražské ulici. Před
knihkupectvím
stojí
fronta, a jeden ze šťast
ných kupců si nese ví
tězně - neuhodli byste Sinclaira Lewise. Jaká
zaopicovatost!
Stejně jsme však byli
naši televizi vděčni. Pro
jekt 64 měl své vady,
avšak přesvědčil nás o
tom, že jiný, horší Pro
jekt 1984, který vytvo
řil George Orwell, se
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ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Jan Roček, který vy
skočil v roce 1960 s ce
lou svou rodinou v Dán
sku z výletní lodi a po
žádal o asyl, byl jmeno
ván řádným profesorem
chemie na Katolické uni
versitě ve Washingtonu.
— Prof. Václav Hlavatý
přednášel na sjezdu ra
kouských matematiků. Americké letectvo, jehož je
poradcem, ho dopravilo
do Vídně a zpět zvlášt
ním tryskovým letadlem.
— Bývalý čs. diplomat
Jaroslav Šejnoha, který
je též známým malířem,
se dožil v Kanadě pětasedmdesátky.
— Na Kolumbijské uni
versitě v New Yorku má
výstavu svého díla čs.
grafik Ladislav Sutnar.
— Bývalý redaktor br
něnského deníku Obroda
národa Vladimír Kučera,
který vyučuje češtinu na
universitě v Nebrasce, vy
dal knihu “Učme se čes
ky”.
— Jaro Hilbert měl v Pa
říži výstavu obrazů, která
byla přijata kritikou vel
mi příznivě.
— Herec českého původu
H. Lom a britský filmový
herec R. Attemborough,
který létal za války v
RAF s čs. piloty, založili
novou filmovou společ
nost.
— Manželé Jiří a Hana
Pravdovi hrají manžele v
televizní hře “Na stejném
nebi”.
— Romanistka Universi
ty of Tennessee M. Petrovská vydá knížku o
Vítězslavu Nezvalovi a
jeho vztahu k francouz
ské literatuře.
— 6. září se zmocnili dva
chlapci, Kletý učedník a
18letý dělník, těžkého ná
kladního auta, s nímž při
jeli po 3. hodině ranní k
bavorským hranicím u
Folnavy. Čs. pohraniční
stráž se nejprve domní
vala, že jde o vojenské
vozidlo. Když však pře
razilo silniční závory a
pokračovalo v jízdě k hra
nicím, zahájili pohraničníci palbu. Řidič auta byl
při tom zraněn do úst,
ruky a nohy, při čemž
ztratil vládu nad strojem,
který však pokračoval
sám v jízdě a 30 m od
hranic sjel do říčky Bys
třice. Oba chlapci se pak
za stálé palby vyprostili
z řidičské kabiny a dosta
li se na bavorskou stranu.
Oba dostali ihned transfusi krve a byli převeze
ni do nemocnice ve Furthu. Střely byly nalezeny
na bavorském území ve
stromě a ve zdi vzdálené
celnice. Čs. orgány se dru
hý den omluvily za střel
bu a porušení bavorské
ho prostoru. Oba mladí
uprchlíci jsou již mimo
nebezpečí.
— Sokolský výbor pro vy
dáni americké poštovní

známky u příležitosti 100.
výročí založení Sokola v
USA oznámil, že podle
zprávy US gen. poštmist
ra Gronouškiho bude
vydána zvláštní sokolská
známka v příštím roce.
Jubilejní sokolské oslavy
vyvrcholí sletem ve dnecn
24. až 27. června 1965 v
Chicagu.
— Dr. J. Měšťan podal u
Zemského soudu v Bavor
sku trestní oznámení na
vydavatele “Slovenské tri
buny”, která vychází v
Německu, pro urážky na
cti v několika uveřejně
ných článcích.
— Kanadský rozhlas uvedl hodinový pořad čs.
hudby. Sólistou byl Ru
dolf Firkušný.
— V Palais Royal v Pa
říži se konala vzpomín
ková oslava k výročí od
chodu čs. dobrovolníků
na frontu v I- světové
válce. Promluvili předse
da Dobrovolníků Máni
ček, starosta pařížského
Sokola Polanský, předse
da tamní odbočky Čs. ob
ce legionářské mjr. Kleinberg a předseda Amitíe
Franco - Tchécoslovaque
generál J. Flipo.
— Pěvecký sbor ČSA v
Chicagu oslaví 25 let čin
nosti 18. října koncertem
v auditoriu Mortonovy
vyšší školy -v Berwynu.
Koncert řídí sbormistr F.
Kubína, sólisté M. Ma
těj čková, D. Georgievič a
M. Nekolný.
— Jozef Nota z Christchurch na Novém Zélan
dě se zabarikádoval se
svými 4 dětmi v domě,
a když se k domu vracela
jeho manželka, vyhodil
dům do povětří. Nota i
všechny děti zahynuli.
Důvodem byly rodinné
nešváry.
— Docent psychologické
fakulty na melbournské
universitě dr.’ František
Knoepfelmacher je stále
více středem zájmu jak
v universitních kruzích,
tak i v celkovém austral
ském politickém životě.
Jeho vystupování a psaní
proti komunismu mu zís
kalo mnoho příznivců i
nepřátel. V posledním
čísle australského čtvrt
letníku “20th Century” se
zabývá kontroverzí o dr.
Knoepfelmachrovi Břian
Buckley v Sstránkovém
článku “Melbourne Uni
versity and Dr. K.”.
Č/SVU/S

odkládá ad akta. I sta
řičký a překonaný Sinclair Lewis v rukách čes
STŘEDISKO
koslovenského
čtenáře
PANSKÉ MÓDY
je zárukou, že se lidé
164 Acland St., St. Kilda,
nikdy nenaučí pít jenom Vic.
tel. 94 2260
z jedné studny.
jun
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Dopisy redakci:
REHLAŠENIE

Předsednictvu Stálej konferencie slovenských de
mokratických exulantovi
My, slovenskí demokratickí exulanti v Austrálii,
sme s radosťou vzali na vedomie, že Vy, naši politickí priatelia vo Spojených štátoch a v Kanadě,
ste sa zišli před rokom v Torontě a že ste založili
Stálu konferenciu ako volnú ale aj Vrcholnú organizáciu slovenských demokratických exulantov vo
svete. Cítíme sa časťou tohto hnutia a na znak
toho připojujeme svoje podpisy na torontskú rezolúciu, ktorú považujeme za dobrý program pre politickú prácu Slovákov-demokratov v exile. Jej vyhlášenie mobilizuje naše slovenské rady v boji proti
světovému komunizmu a v súlade s cítěním národa
vyjadřuje zdravé zásady pre súžitie naších dvoch
bratských národov v slobode a v spoločnom Státe.
Pozdravujeme aj verejné zhromáždenie v Chica
gu, ktoré se zišlo k oslavám dvatsiateho Výročia
Slovenského národneho povstania, ktoré položilo
správne základy k československému súžitiu, dalo
štátu i slovenskému národu to, čo im patrí. Ódmietame komunistické zneužitie historie povstania ako
aj všetky komunistické činy, ktoré po puči zničily
dielo povstania, uvrhly republiku do úplnej závis
losti na Moskve, vydaly ju na pospas sovietskému
imperialismu a zničením slovenskej samozpravy otrávily povážlive súžitie naších národov.
Dr. A. Brežný, A. Buk, O. Filiah, J. Janeček,
J. Kohůt, Dr. S. Koričanský, Dr. P. Rehák, J. Viola,
ing. A. Žifčák.
VÍTĚZSTVÍ ČS. LETCE V USA
Poblíže Rena v Nevadě se konaly devítidenní
letecké závody, kterých se zúčastnilo 100 letců. Vy
vrcholením byla “sebevražedná” soutěž, při níž mu
seli letci obletět závodiště v délce 81/2 míle slalomo
vým stylem mezi 17 m vysokými sloupy rychlostí
téměř 400 mil za hodinu. Vítězem závodu se stal
pilot Continental Airlines Miroslav Slovák. Letec,
který uprchl z Československa v roce 1952, měl v
předběžných letech na závodech nehodu, při které
jeho letadlo při rychlosti 400 mil za hodinu srazilo
elektrické dálkové vedení o napětí 13.000 voltů,
avšak Slovákovi se skoro zázrakem podařilo udržet
kontrolu stroje. V rozhodujícím závodě startovalo
současně pět letadel a stroje byly chvílemi pouhých
7 až 8 metrů nad zemí. Ceny na závodech byly v
částce 45.000 dolarů. Jen poslední let vynesl Slo
vákovi 5.000 dolarů.
Time

PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
Nejmilejší dárek

ČESKÉ KNIHY
Baar : Skřivánek 10s, Jirásek : Proti všem 23s,
Psohlavci 11s, Skaláci 10s, Staré pověsti české 14s,
Němcová : Čertův švagr 6s, Čech : Ve stínu lípy 17s,
Čapek : Dášenka 12s, Bezruč: Básně 15s, Stone:
Žízeň po životě 23s, Voltaire: Panna 32s, PocheJanáček : Prahou krok za krokem 40s, Čapek : Baj
ky a podpovídky 12s, Hawthorne : Šarlatové písme
no 15s, Sinclair Lewis : Elmer Gantry 21s, Horák,
il. Lada : Český Honza 24s, Vančura : Tři řeky 11s,
Bass : Lidé z maringotek 9s, Hemingway : Stařec
a moře 8s, Mrštík : Pohádka máje 17s, Němcová:
Princ Bajaja 6s, Twain: Život na Mississipi 29s,
Godlewski: Tahiti nejkrásnější 17s, Havlíček : Petro
lejové lampy 11s, Hugo : Dělníci moře 27s, Lazistan :
Bratislava ve fot. 9s, Plicka : Praha ve fot. 45s, Neff :
Zlá krev 17s, Lawrence : Synové a milenci 21s,
Hudson: Zelený ráj 13s, Mácha : Prózy 20s, Faulkner : Báj 21,Balzac : Ztracená iluze 26s, Vančura :
Markéta Lazarová 24s, Světlá: Nemodlenec 16s, Lan
ger: Bronzová rapsodie 12s, Syrovátka: Bajky dětem
14s, Zátopkovi vypravují 32s, Nezval: Šípková růže
l0s, Baar: Skřivánek l0s, Maupassant: Mont - Oriel
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Plastická mapa Čes
koslovenska 31s, Verne-Laurie: Trosečník z Cynthie
15s, Neff: Veselá vdova 17s, Klosterman: Mlhy na
blatech 18s, Oskarson: A nad úžinou mráz 17s,
Trioletová: Milenci z Avignonu 12s, Vachek: Muž a
stín 17s, Maupassant: Slečna Fifi 17s, Česká ku
chařka 49s - psaná anglicky 50š,
a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného

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

DOMOVA
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SJEZD ČS. SPORTOVCŮ
III. sjezdu čs. sportovců-exulantů v Clevelandu,
v americkém státě Ohio, se zúčastnila řada našich
bývalých slavných internacionálů, kteří přijeli auto
paní E. KOŠŇÁROVÁ
busy a vlastními vozy z New Yorku, Chicaga, To
ronta, z Washingtonu, Baltimore, Los Angeles, Dedne 29. září 1964
Současně děkujeme všem, kteří se snažili zmír troitu, San Francisca, Montrealu a jiných míst Ka
nit naši bolest účasti na pohřbu, květinovými nady a USA. Sjezd měl tři části: sportovní, spo
lečenskou a administrativní, při které byl předse
dary a projevy soustrasti.
dou Svazu čs. sportovců v zahraničí znovu zvolen
Glenroy, Vic.
Jan Košňár, manžel
bývalý hokejista LTC Praha a čs. národního muž
Jiří, Denis a Čestmír, děti
stva dr. Zbyněk Peters, jednatelem Jan Petlička z
New Yorku, pokladníkem Miloš Vobořil z New Yor
ČS. ŠKOLA V MELBOURNE
ku a tiskovým referentem Zdeněk Pražák z Cle
svolává rodiče všech čs. dětí v Melbourne na vý velandu. Čestným předsedou je i nadále Pepa Maroční schůzi, která se bude konat v sobotu 10. října leček.
1964 v 9.30 hod. dopoledne v místnostech školy (11
Glenbervie St., Toorak). Na pořadu je projedná
ní všech otázek, souvisejících s čs. školou, referát
odstupujícího výboru a volba nového výboru rodi
čovského sdružení při čs. škole. Doufáme, že budou
KQPANÁ V MELBOURNE
zastoupeni všichni čs. rodičové.
SLAVIA VE FINÁLE DOCKERTYHO POHÁRU
NÁRODNÍ DŮM V ADELAIDĚ
Mužstvo Slávie se probojovalo do semifinale DocDne 4. října 1964 se konalo v Adelaidě slavnostní kertyho poháru poměrně snadným vítězstvím nad
otevření Čs. národního domu, který vznikl v místech, Wilhelminou 3:0 (2:0). Semifinalové utkání s letoš
kde býval dříve kostel, později upravený na pro ním mistrem ligy Hellasem už tak snadné nebylo.
zatímní klubové místnosti. Skoro všechny práce při V prvním nerozhodném zápase zahrála Slavia způ
stavbě Národního domu byly provedeny svépomocí. sobem, na jaký jsme byli zvyklí v první polovině
Je to velký úspěch Čs. klubu v Jižní Austrálii a letošní mistrovské soutěže. Jen hodně smůly, výbor
všech tamních krajanů. Zprávu o otevření přinese ný výkon brankáře Řeků a. jedno nešťastné rozhod
me v příštím čísle. Adresa Čs. národního domu: nutí rozhodčího zabránily jejímu výraznému vítěz
51 Coglin St., Brompton, S. A.
ství. Útočníci Slavie nastřelili dvakrát tyč a regu
lérní branku McMeechana neuznal soudce z nezna
P. STEHLÍK A P. HEJL
losti pravidla o výhodě. Zápas skončil bez branek
a musel být opakován. V druhém utkání se Ře
(Pokračování se str. 3.) kouzlu socialismu nebo kové ujali v prvním poločase vedení. Po změně
Stehlíkem a kanovní proto, že ne samým slo stran vyrovnal Harper po McCorquondalově úniku.
Rozhodující branku vstřelil až v druhé části nastakem Benešem získal jis vem živ je člověk?
Ale ad absurdum při veného času Auchie.
tou proslulost kolabora
cí s komunismem hned vádí páter Žižka svůj
Ř Á DN Á VALN Á HROMADA
raport tvrzení m, že
od roku 1948.
Sportovního klubu Slavia Port Melbourne se bude
Mářa řekl Žižkovi, že “vlastenečtí” kněží ne konat
v sobotu dne 24. října 1964 ve 2 hodiny odse poměry lepší, protože jsou o nic horší katolíci poledne v sále restaurace Barclay, 122 Russell St,
dostal od vlády finanční než ti, kteří šli raději Melbourne - City (1. poschodí). Nesejde-li se ve
pomoc pro “organizaci, do cihelny a do dolů. stanovenou dobu dostatečný počet členů, koná se
hromada o hodinu později za každého počtu
kterou vede”. Víme, co Jeho informátorem je valná
přítomných. Návrhy k projednání neb kandidátní
je to za organizaci, a ví tu vikář Stehlík od sv. listiny zašlete písemně nejméně 24 hodiny před zame, že peníze, které do Vita. Žižka nezapomene hájením valné hromady na adresu klubu c/- Uni
ní vláda strká, jsou pe podotknout, že Stehlík versity House, Melbourne University Grounds, Parkníze dobře investované. byl zvolen kapitulním ville, Vic.
V dobách kultu osob vikářem '"podle kanonic
DODÁME KAMKOLI
nosti byli kněží zařazo kého práva po zatčení
váni do výroby za pod arcibiskupa Berana”.
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
Jiný kněz z Kroměří
mínek velmi nepěkných.
Cena za 26 ozs láhev
Dnes, tvrdí Žižka, už že F. Kurtal zase omlou
běžná
NAŠE
prý jich jen málo pra val doživotního ministra “CROWN CHARTER”
cuje ve výrobě. Ale zdravotnictví J o s e f a 75% skotská whisky
48/6
29/6
mnozí prý zůstali na Plojhara, který se prý 70 % importovaná
svých pracovištích do "upřímně snaží bránit “C OK TE L”
27/3
19/6
náboženství a lituje ne francouzská brandy
brovolně.
70% importovaná
Naneštěstí pan páter snází, které má s církev “CORTEL-GOLD MEDAL”
neříká, proč. Je to pro ní hierarchií”.
francouzská brandy
28/9
21/Plojhar prý se snažil 70% importovaná
to, že kněžstvo podléhá
ve funkci ministra zdra “COMBE AU”
47/29/votnictví usnadnit situa francouzský cognac
Malý oznamovatel
ci katolické církve "v “COMBE AU”
HLEDÁME NUTNĚ HOS- době divokého proná 70% importovaný francouzský
50/9
31/PODYNI pro domácnost sledováni” a pomáhat Fine Cognac
bez manželky. 3 děti (1
“OLDSTURT”
21/16/9
zaměstnaný syn, 2 děti církevním organizacím. jihoaustralská brandy
Stav je jedna - jedna :
ve školním věku). Včetně
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
bytu. Výhodné podmínky. páter Stehlík se činí do
Dojednáme k plné spoko ma a páter Hejl v A- žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
jenosti uchazečky. Volejte merice.
vm
(Melbourne) 37-3109 ne
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
bo 306-5803.
dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
— V Sydney zemřel 1. ně
účtujeme 3/6 za dovozné.
září raněn mrtvicí 52leDodáváme kamkoli v Melbourne,
tý E. Waldman, který se
SWISS TRAINED
v
době
svého
pobytu
v
ve Viktorii a po celé Austrálii
WATCHMAKERS
Brisbane zúčastnil tamní
Volejte 314 - 6281
ho krajanského života a
K.
Ebner
_________________ ;___________ ________
přispíval
do
časopisu
“
Pa22 Hunter St. — Sydney cific”.
J. KINDA & CO. PTY. LŤD.
tel. BL 3970
— 7. září spáchal v Syd
19 York St.
ney sebevraždu skokem z
Wine & Spirit Merchants
(vchod zWynyardu)
okna 42letý Sláva For104 Millers Rd., North Altona, Vic.
ster.
V. S.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
Chcete-li znát dnešní situaci v Československu,
čtěte knihu V. Dubna
Jméno: ..................................................
“LEDY SE HNULY”
vydanou Universum Press Co. v New Yorku.
...............................................................
Adresa:
Knihu můžete koupit za £1 prostřednictvím Hla
su domova.
V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás po dlouhé nemoci opustila
naše drahá manželka a milující matka

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

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

Řídí Karel J a n o v s k ý,
Mnichov
Pět světových a čtyři evropské rekordy

HAMPTON

Předolympijské výkony lehkých atletů
Příznivci lehké atletiky se mají příští týden v Tokiu na co těšit, neboť s velkou pravděpodob
ností uvidí dosavadní (vrchol tohoto sportu. Nasvědčovaly by tomu výkony, kterých dosáhli před
ní světoví lehcí atleti v závěrečné přípravě na olympijské hry. Skvělou úroveň měly kvalifikační
závody amerických lehkých atletů v Los Angeles, které přinesly dva světové rekordy, 1 světový
rekord byl zde Vyrovnán a byla tu dosažena řada dalších výkonů světové úrovně. Olympijský
vítěz ve skoku dalekém Američan Ralph Boston posunul hranici světového rekordu na 8,34 m
(s větrem v zádech dosáhl dokonce 8,49 m), čímž zlepšil dosavadní rekord Rusa Ter Ovanesjana z r. 1962 o 3 cm, 24-letý Rex Cawley zaběhl 400 m přek. za 49,1 vt. (dosud Američan
Glenn Davis z r. 1958 49,2 vt.) a 30-letý Američan Mike Larrabee vyhrál kvalifikační běh na
400 m za 44,9 vt. (vyrovnal světový rekord Američana Otise Davise a Němce Kaufmana z r. 1960,
který zaběhl v minulém roce i Američan Plummer).
V rámci mezistátního utkání žen Záp. Německa a Polska v Lodži vytvořilo polské kvarteto
(Piatkowská, Kirszensteinová, Gorecká a Klobukowská) časem 44,2 vt. světový rekord na 4x100
m (dosud USA 44,4 vt.) a na kontrolních závodech sovětských atletů v Kyjevě stopli sovětským
běžkyním Erikové, Dmitrijevové a Skobcovové na 3 x 800 m světový rekord 6:19,2 min.

Dvě porážky s Poláky
Druhá a třetí zářijová neděle budou v análech
čs.-polských fotbalových styků patřit k nejčernějším
vůbec : 13. září prohrálo čs. fotbalové národní muž
stvo teprve podruhé v serii 13 mezistátních utkání
s Poláky (poprvé ve Varšavě před 15 lety 1:3), o
týden později pak v Chorzowě porazil polský fot
balový mistr Gornik Zabrze v odvetném utkání 1.
kola Poháru mistrů evropských zemí pražskou Duk
lu nečekaně vysoko 3:0 a po porážce 1:4 v Praze
si vynutil třetí rozhodující utkání na neutrální pů
dě, s velkou pravděpodobností ve Vídni.

POLSKO — ČSR 2 :1 (1:1)
Čs. representační mužstvo, které muselo tento
krát nastoupit bez Mráze, Masného a Gelety (ve
stejnou dobu hráli v dresu čs. olympijského teamu
v Brně s polským Béčkem, nad kterým v této ge
nerální zkoušce pro Tokio vyhráli 3:1), mělo slabší
druhý poločas, přesto však o jeho porážce rozhodl
pokutový kop, přísně nařízený rumunským rozhod
čím Michailescim zá nepatrný přestupek debutanta
v obraně Pohůnka, jejž Pohl proměnil v 25. minutě
1. poločasu ve vedoucí branku svého teamu. Celkem
však bylo toto 13. mezistátní střetnutí, které v ne
obvyklou 11. hodinu dopolední sledovalo na var
šavském stadionu “Desetiletí” přes 60.000 diváků,
jen průměrné úrovně. V prvních 45 minutách byla
hra víceméně vyrovnaná, po změně stran měli Po
láci více ze hry, neboť nováčci v representačním
teamu Pohůnek, Hrdlička i Medviď nevydrželi zá
pas kondičně. Dvě branky polského teamu dal je
ho nejlepší hráč centerforward Pohl, autorem bran
ky ČSR byl v 27. minutě Mašek, který umístěnou
ranou k tyči vyrovnal stav na 1:1.
GORNIK ZABRZE — DUKLA PRAHA 3 : 0 (1:0)
Hráči polského přeborníka, kteří předčili Čecho
slováky v rychlosti i ve střelbě a po změně stran
i v kombinaci, vyhráli střetnutí naprosto zaslouže
ně. “Zlí jazykové” tvrdí, že jednou z příčin porážky
pražské Dukly byla ta skutečnost, že tři její nej
větší opory : Geleta, Knesl a Brumovský, pro které
melo být toto střetnutí posledním utkáním před
odletem na olympijské hry v Tokiu, vyhýbali se
šarvátkám a bojům o míč vůbec, aby se nezranili
a tím nebyli nakonec několik dnů před odletem
do Tokia dodatečně vyřazeni z representačního muž
stva ČSR a nahraženi jinými hráči. — Dvě branky
polského mužstva vstřelil internacionál Pohl, auto
rem třetího gólu byl Musialek.
Účast v 2. kole PMEZ mají už zajištěnou obhájce
trofeje Inter Miláno (bez boje), Liverpool (vyřa
dil islandský Rejkjavik 6:1 a 5:0), Chaux de Fonds
(porazil francouzský St. Etienne 2:1 a 2:2), Vasas
Budapešť (zvítězil nad Chemií Lipsko 2:0 a 4:2)
a Dinamo Bukurešť (vyhrálo nad Sliema Wanderers Malta 2:0 a 5:0). Další utkání l.kola: Benfica Lisabon - Aris Bonneweg (Lucembursko) 5:1,
Lokomotiv Sofia - Malmoe FF 8:3, Glasgow Rangers - Crvena zvezda Bělehrad 3:1 a 2:4 (třetí utká
ní), DWS Amsterodam - Fehnerbahce Istanbul 3:1,
Glentoran Belfast - Panathenaikos Atény '2:2, SC
Anderlecht (Belgie) - AC Bologna 1:0, Partizani Tirana - 1. FC Koeln 0:0, Rapid Vídeň - Shamrock
Rovers 3:0, a Ski-og Lyn Oslo - Reipas Lahti 1:2.

::

Fotbalová liga

::

Šesté kolo nejvyšší čs. fotbalové soutěže, které
se hrálo na namoklé trávě, vyneslo do čela ta
bulky “silnou pětku”,_ zaznamenalo už . třetí poráž
ku Kladna na vlastní půdě, zlepšené výkony dvou
nováčků Trnavy a Otrokovic, a výbornou mušku
útočníků. Tu měli nejlepší fotbalisté Ostravy, kte
ří doma zásluhou mladých útočníků Juengera a
Večerky deklasovali mužstvo Teplic 6:0, — Dukla
Praha v předehraném utkání zvítězila nad Trenčí
nem 3:1, — AC Sparta Praha po vynikající hře
zálohy a obou spojek Mráze a Maška pokračova
la v serii úspěchů i v Brně, kde porazila místní
ZJŠ 3:1. — Bohemians po začátečních pěkných vý
konech povolil a prohrál tentokrát v Bratislavě s
domácím Slovanem 0:4, — na těžkém terénu a za
hustého deště zkušenější mužstvo Slovnaftu Brati
slavy porazilo na Kladně domácí fotbalisty 2:0. —
Nováčci získali tentokrát tři body : Otrokovice hrá
ly v Košicích 3:3 a Trnava vyhrála hladce nad Tatranem Prešov 3:0.

ČSR - MAĎARSKO 108 : 104
Necelý týden před odletem na olympijské hry
vybojovali čs. lehcí atleti v Praze na Strahově me
zistátní utkání s Maďary, nad kterými po celkem
vyrovnaných bojích zvítězili 108:104 bodům, když
oba dva teamy vyhrály po 10 disciplinách. Méně
úspěšné už byly čs. atletky, které podlehly Maďarkám 53:64 b., přestože vyhrály 6 a Maďarky
jen pět disciplin. Střetnuti mužů obou států při
neslo v řadě disciplin velmi pěkné výkony a zají
mavé boje. Čechoslováci vyhráli : 400 m (Trousil
46,3 vt.), 800 m (Jůza 1:49,1 min.), 1.500 m (Od
ložil 3:43,3 min.), 10.000 m (Tomáš 29:35,6 min.),
110 m přek. (Čečman 14,7 vt.), 400 m prek. (F.
Mandlík 52,2 vt_), štafetu na 4x400 m (za 3:07,6
min.), výšku (Krybus 204 cm, druhý byl Lánský
201 cm), tyčku (Tomášek 4,85 m) a disk (Daněk
60,97 m). Lepší výkony Maďarů: kladivo vyhrál
Eckschmidt 68,50 m, vrh koulí Varju 19,16 m, 5.090
m Mecser za 13:52,8 min, hod oštěpem Kulcsar
80,35 m a štafeta na 4x100 m zaběhla časem 39,8
vt. nový maďarský rekord, když porazila čs. kvar
teto, které časem rovných 40 vt. vyrovnalo ve slo
žení : Votrubec, Trousil, Kynos a Mandlík, čs. re
kord.
Z čs. žen byly nejlepší : diskařka Němcová, která
výkonem 56,30m vytvořila nový čs. rekord a sprinterka Lehocká, která protrhla cílovou pásku na 100
m (11,6 vt. a vyrovnala čs. rekord) a na 200 m
(24 vt.). Přikrylová zvítězila ve skoku dalekém (607
cm) a v běhu na 80 m přek. (11,3 vt.) a Zavadi
lové stačilo k prvenství ve skoku vysokém 1,64 m.
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Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon: 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na' požádání obratem

Telefon 98 - 5756
Hampton, S. 7

Optical Service

573 Hampton St.

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

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

- - Ve zkratce - — Na XVIII. olympijských hrách v Tokiu, které
budou zahájeny už tuto sobotu, startuje 107 čs.
sportovců ve 13 olympijských odvětvích. Nejvíce —
a to dvacet — je veslařů, 17 fotbalistů, 14 gymnastů
(mužů i žen), 12 lehkých atletů (k dosud osmi
jmenovaným byli přibráni maratonec dr. Kantorek,
mílař Odložil, vytrvalec Tomáš a sprinterka Lehocká), 9 cyklistů (silničářů i dráhařů), 12 volejbalistů, 5 rohovníků, 4 střelci, 4 representanti v zá
pase řecko-římském, 3 kanoisté a jedna kanoistka,
tři plavci, dva vzpěrači, a po 28 letech také 1 re
presentant v jachtingu. S výpravou je v Tokiu ja
ko čestný host Emil Zátopek.
— Austrálie vyhrála finale Davis Cupu, když v Clevelandu porazila Spojené státy 3:2.
— III. mistrovství světa v letecké akrobacii na le
tišti v Bilbau se vyznačovalo soubojem represen
tantů tří států: Španělska, SSSR a ČSR. Překva
pili Španělé, létající na čs. strojích “Trenér Master”,
i když jim ke druhému místu v družstvech (společně s družstvem ČSR) pomohla smůla při letu
Čechoslováka Šouce (závada na stroji). Absolutním
mistrem světa se stal nečekaně Španěl Castano,
stříbrnou medaili získal Čechoslovák inž. Ladislav
Bezák, bronzovou Ladislav Trebatický. Pořadí sou
těže družstev : 1. SSSR, 2. - 3. ČSR a Španělsko.
— V Praze zemřeli dva známí fotbalisté : hráč Vikto
rie Žižkov Václav Hubáč a J. Inneman, fotbalista
AC Sparty a Bati Zlín.
SVĚTOVÁ TROFEJ V KOPANÉ
Městský stadion argen- lo pěknou kopanou a těs
tinské metropole Buenos né vítězství mužstva InAires byl dějištěm první- dipendiente 1:0. Auto
ho finálového utkání o rem jediného gólu byl v
Světovou trofej v kopa- 53. minutě Mario Rodriné, ve kterém se střetl guez, který dopravil do
vítěz Poháru mistrů ev- milánské sítě italským
ropských zemí - Inter brankářem Sartim vyra
Miláno - s držitelem Ji- žený míč. Odveta se hra
hoamerické trofeje Inde- je v Miláně, případný
pendiente Buenos Aires, třetí zápas v Madridu ne
Přes 75.000 diváků vidě- bo v Bruselu.

Šestidenní
Ještě nikdy v poválečných letech neskončila “Šestidenní” motocyklová soutěž experty nazývaná olym
piádou motocyklistů pro čs, závodníky takovou po
rážkou jako letošní XXXIX. ročník, který se jel
v okolí východoněmeckého města Erfurtu. Čs. druž
stvo obsadilo totiž v hlavní soutěži v “Mezinárodní
trofeji” až páté místo, když závod dokončili pouze
tři ze šesti jezdců. Ani v jednom případě se nedá
říci, že by zklamali závodníci. Rozhodující pro čs.
neúspěch bylo vypadnutí strojů ČZ na tutéž zá
vadu : poruchu převodové skříně.
Suverénními motocyklisty v Durynském lese byli
východoněmečtí representanti, kteří obhájili nejen
Mezinárodní trofej, získanou před rokem ve
Špindlerově Mlýně, ale poprvé získali i Stříbrnou
vázu, když na strojích MZ dojeli bez trestných bodů.
Mezinárodní trofej : 1. Východní Německo 0 t. b.
(3.912 dobrých), 2. Anglie 0 t. b. (3.793 dobrých),
3. SSSR 309 t. b., 4. Švédsko 578 t. b., 5. ČSR 804
t. b., 6. Polsko 966 t. b., 7. Rakousko 1.472 t. b.

