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De Gaulle v Jižní Americe

Na cestách bez vzorků
Mezi "vojevůdci” studené války převládá mínění, že bude vyhrána nebo
prohrána v tzv. nevyvinutých oblastech světa. "Nevyvinutý” znamená v
soudobém politickém žargonu "barevný”. Jedná se tedy o Afriku, Asii a
Latinskou Ameriku.
V obranné strategii západního světa jsou to všechno bolavá místa, v
nichž celkem nic nepřekvapí. Jeden den vybuchne Alžír, Kongo nebo Kuba,
druhý Malajsie, Vietnam nebo Panama. Někdy se zdá, že se v těch ohro
žených oblastech situace uklidňuje, jindy že je nic nezachrání před anarchií
nebo postupným zkomunisováním.
Alespoň v některých místech, kde se zdánlivě hroutí hráze tzv. svobodné
ho světa, se dá tvrdit, že Západ doplád na hříchy minulosti.
Kennedy všechno to řuje příležitost k podko
Latinská Amerika pat
ří k takovým místům, to zdědil. A protože vý pání vlivu Spojených
kde zatím sebelepší sna sledky jeho Spojenectví států a k dalšímu rozší

ha o nápravu naráží na
nedůvěru, zakořeněnou
v minulosti.
Spojenectví pokroku
Kennedy poznal lépe
než kdo jiný, jak obtíž
né je řešení problémů
jižních sousedů Spoje
ných států.
Jeho Spojenectví po
kroku bylo dosud nejvýznamnějším a nejdo
myšlenějším pokusem o
nápravu v oblasti, která
musí
komunistickým
očím připadat jako zra
lá hruška.
Všechny jeho dobře
míněné plány však ztros
kotaly na feudální žravostí místních vládních
tříd, na protiamerických
předsudcích, které měly
v minulosti své plné
oprávnění, a vlivu, kte
rý komunismus vyvinuje
na podvyživené masy.

řeni francouzské slávy,
kterou pamatují spíše
historici než obyčejní
současníci.
Jeho tažení Amerikou
však
na štěstí nebylo tak
Ke starým potížím se
"úspěšně jak se očeká
pak přidaly další. Na
scénu dorazil apoštol valo.
PríbuzBost latinského
"třetí síly” de Gaulle,
který v nešťastné spodní původu, legendárnost de
polovině Ameriky spát- Gauilecw osoby i nadpokroku nesplnily oče
kávání, zdědil to po něm
zase všechno president
Johnson.
Nové komplikace

hazovaná
francouzská
protiváha vlivu nenávi
děných
Američanů
ovšem nezůstaly úplně
bez účinku.
Nebyl to však účinek
značný. Generálská uni
forma, gloriola válečné
ho vítěze a naleštěné
pozlátko
nacionalismu
nemohly vyvážit práz
dnotu kufrů, které s sebou de Gaulle přivezl.
Cesťák bez vzorků
Problémy
Latinské
Ameriky jsou především
sociální a hospodářské
a teprve potom, jako dů
sledek, politické. Jejich
řešení vyžaduje poctivost
a dobrou vůli doma a
poctivost, dobrou vůli a
kapitál zvenku.
Vůdcové navštívených
zemí brzo poznali, že de
(Pokračování na straně 2)

Čs. vládní delegace v Jugoslávii a v Maďarsku

Novotný u Tita a Kádára

Jedna za druhou následovaly návštěvy čs.vládní delegace koncem září
a začátkem října tr. V obou případech vedl vládní delegaci Antonín No
votný. V obou případech se dal Novotný hostit státním představitelem, jenž
byl donedávna pro něho jen o chlup lepší než kacíř.
Velmi nápadná je
Pro stalinisty Novot
Je známa historie čs. jugoslávských
meziná ného raženi byl dosud mlhavost a obecnost po
rodních styků v letech Tito jen dobrodruh a litických projevů s obou
1948 - 1960. Rovněž je rozvratník. Kádár po stran.
známa chladná nedůvě dezřelý revizionista.
Tito např. mluvil o
ra československých stapolitické
21. září odletěl Anto mezinárodní
linistů vůči Kádárovi.
nín Novotný do Běle situaci takto:
hradu s delegací, v níž
"I když příklady Viet
byli: místopředseda vlá namu. Kypru a Konga
dy a předseda Státního ukazují, že se ještě ne
Po vysázení tohoto čísla Hasu domova přišla zprá
va, která přehlušila i břeskné olympijské fanfáry z plánovacího úřadu O. ustoupilo od metod poli
Tokia. Z ničeho nic a bez předchozího varování by Černík, tajemník ÚV tiky síly a vměšování do
lo z Moskvy oznámeno, že Nikita Chruščov rezigno KSS Vasil Bilak, první vnitřních věcí suverén
val jak na funkci generálního sekretáře Komunistic náměstek ministra zahra ních národů a zemí, pře
ké strany SSSR tak na úřad ministerského předsedy.
Následníky trůnu jsou alespoň na okamžik Leonid ničních věcí dr. Gregor ce jen můžeme konsta
Brežněv (nový generální sekretář) a Alexej Kosy- a první náměstek mi tovat. že sám proces
gin (ministerský předseda).
nistra národní obrany zmírňování napětí není
V době psaní tohoto kusového komentáře nebylo generálporučík O. Ry podstatně ohrožen, ne
ještě po ruce nic, co by vrhalo světlo na tuto neče
boť takové metody se
kanou událost. Protože se jednalo o rezignaci čelné tíř.
ho představitele komunistického státu, hlavou
Ze způsobu psaní čs. setkaly s velmi širokým
okamžitě bleskly otázky:
novin o průběhu návště a rozhodným odsouze
Jde o jednoduché odstoupení starého člověka? vy lze říci, že to nebyl ním mnoha zemí a svě
Podařil se stalinistům přece jenom nečekaný návrat?
Jde o převzetí moci “umírněným křídlem”, které ani velký politický a spo tové veřejností.”
však nesouhlasí s Chruščovovou čínskou politikou? lečenský úspěch.
Věštkyně v Delfách
Nebo je možné, že bylo zrnko pravdy na sporadic
Maršál Tito mluvil mluvívaly stejně mlhavě,
kých zprávách o novém nástupu k moci sovětské
celkem zdrženlivě a ni ale stručněji.
tajné policie?
Zajímavý je také TiOdpovědi nebylo možno bez dalších informací ani jak nepodporoval No
zdaleka odhadnout, a je vůbec pochybné,, vynořila- votného výpady proti tův výrok o německé si
li se člověku alespoň přibližně správná otázka. Ať blíže neurčeným protiv tuaci, v kterém prohlávšak jsou důvody moskevských událostí jakékoli,
(Pokračování na str. 2)
jejich vliv na další osudy světa nelze dost dobře do níkům.
cenit. Je možné, a dokonce pravděpodobné, že s
Chruščovem končí druhá etapa vývoje Sovětského
Published by Fr. Váňa,
svazu. Další otázka potom je, jaká bude etapa třetí.
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Bude znamenat další uvolňování a zrychlené přibli
Printers: Bussan & Co.,
žování k Západu? Nebo to bude fáze, která vrátí
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
Sovětský svaz alespoň dočasně z šera do tmy? -kw-

Konec druhé etapy ?

Domnívám se, že sebedokonalejší systém plá
novitého řízení nám nepřinese optimální výsled
ky, pokud se nezbavíme provinciálních měřítek
a představ, že pro socialismus je dobré a vhodné
pouze to, na co jsme přišli sami. Je potěšující,
že v letošním roce se podstatně zvýšil počet čs.
občanů, kteří měli možnost strávit několik týdnů
nejen v socialistických, ale i v kapitalistických
zemích. Jenomže turistika je jedna věc a dů
kladné studium zahraničních zkušeností - na
Východě i na Západě - je druhá věc. Ta dru
há má pro nás přímo zásadní význam.
R. Selucký v pražských
Literárních novinách, 5. 9. 1964

O PRÁVU NA ASYL
V minulých dnech jsem si znovu připamatoval
knížku Arthura Koestlera “Psanci země” s popi
sem zážitků uprchlíků před nacismem v sladké Fran
cii. Jednání francouzských úřadů bylo někdy ovlivně
no morálními závazky pomáhat těm, kteří se s důvě
rou uchýlili pod francouzskou ochranu, jindy však
obavami, aby se nepohněval mocný vůdce tisícileté
říše a jindy zase byla zřejmá snaha zbavit se
bezohledně těch, kteří byli pro Francii právě bez
užitku.
Výsledkem byla nerozhodnost a nejasné předpisy,
které měly pro mnohé uprchlíky tragické následky.
Vždyť mnohým se ani nepodařilo přesvědčit na li
teře lpící místní úřady, že měli dost důvodů k
útěku. Někteří uprchlíci proto byli v rámci jakýchsi
administrativních opatření předání přímo Němcům,
jiným byl znemožněn útěk před postupujícími ně
meckými okupačními jednotkami, a ti se pak dostali
rovněž do německých koncentráků nebo byli likvi
dováni.
Dnes není válka, a komunisté právě nelikvidují
své protivníky způsobem, který měli v oblibě ještě
před několika lety. Přece však je zarážející, setkáváme-li se dosud s nerozhodností, která je té francouz
ské válečné nerozhodnosti tak podobná.
Takové úvahy vyvolal případ manželů Mikulíkových, které rakouské úřady vrátily do Českoslo
venska. Tento čin vyvolal světový zájem a řadu pro
testů jak československých tak i jiných organizací ve
svobodném světě.
Stanovisko Rakouska se dá ovšem hájit, jako se
dalo hájit stanovisko úřadů francouzských. Jaké je
to stanovisko?
Čtenář Hlasu domova, dr. J. Č. z USA dal k dispo
sici odpověď, kterou dostal v minulých dnech
prostřednictvím rakouského vyslanectví ve Washingtoně, když předtím žádal vysvětlení v dopise, adre
sovaném rakouskému presidentu dr. A. Schaerfovi.
Cituji v překladu:
“Třicetiletý čalouník Josef Mikulík a jeho 25letá
manželka Eva přijeli na Zimní olympijské hry v
Rakousku s povolením čs. úřadů 27. ledna 1964 a
to s cestovní kanceláří Čedok na hromadný pas, aniž
měli samostatné pasy vlastní. Dne 10. května 1964
se hlásili na policejním ředitelství v Innsbrucku a
žádali o udělení asylu. Byli převezeni do Vídně a na
spolkovém ředitelství byli prověřováni. Jmenovaní
přitom neudali důvod k útěku ve smyslu odstavce
1. Ženevské úmluvy o uprchlících, pročež neměli
žádný nárok na to, aby s nimi bylo zacházeno podle
Ženevské úmluvy. K tomuto zjištění rakouských
úřadů došel i zástupce úřadu Vysokého komisaře
pro uprchlíky v Rakousku, kterému byl uvedený
případ, stejně jako všechny ostatní případy žadatelů
o asyl, předán k přezkoumání. Protože tedy Josef
a Eva Mikulíkovi nebyli považováni za uprchlíky ve
smyslu Ženevského ujednání, byli podle rakouských
předpisů o pasech a policejních předpisů o cizincích
posláni 28. května 1964 do ČSSR. - Ke zprávám
některého tisku, že tito manželé už měli visum do
USA, se sděluje, že o tom není rakouským úřadům
nic známo, a dohady, že má tento případ nějaké
politické pozadí, nemají naprosto žádný podklad.”
V průvodním dopise ubezpečuje ještě rakouský
vyslanec v USA, že jeho země jedná s uprchlíky vždy
korektně a humánně, jak mohou dokázat statisíce
těch uprchlíků, kteří Rakouskem prošly.
Vedle takového tvrzení se dost podivně vyjímají
zprávy, které v souvislosti s Míkulíkovými zjistily
a uveřejnily noviny v Západním Německu: z uprchlí
ků, kteří žádali v posledním čase v Rakousku o asyl,
jsou prý tři čtvrtiny vraceny do zemí svého původu.
I přes tyto zprávy chceme věřit s rakouským
vyslancem, že humánní hledisko převyšuje v Ra
kousku obavy z komunistického světa nebo úvahy
hospodářské. Chyba je zřejmě tam, že Ženevské ujed
nání o uprchlících ponechává signatářům a v praxi
pak jejich místním organům příliš mnoho možností
k vlastním výkladům dohody.
Proti rakouskému vysvětlení stačí uvést to, že
Ženevská konvence, které se Rakušané dovolávají,
uvádí výslovně jen tři druhy uprchlíků, na něž se
ujednáni nevztahuje:
(Pokrač. na straně 2)

-2-

hlas

19. 10. 1964

domova

Přehled světových událostí

V záři olympijského ohně
Jednou za čtyři roky odloží většina lidí v tzv. civilizovaném světě svoje
běžné starosti i svoje oblíbené koníčky a oddá se starému a primitivnímu
pudu: fandění. Fandí staří i mladí, lidé sportující i ti, kteří se normálně
udýchají, než dojdou na nejbližší stanici vlaku či tramvaje. Tato sportovní
extáze trvá jenom 14 dní; i když ve stínu olympijského ohně se počítají
medaile Západu a Východu, či bují řevnivost, která se sportem nemá nic
společného, obyčejný homo sapiens sleduje rozhlas, televizi a noviny a do
kazuje pak pravdivost starého přísloví o chlebu a hrách.
Jenom v Indonésii ne
sledují lidé olympiádu.
Indonéská výprava se
vrátila, protože několik
indonéských
sportovců,
kteří se zúčastnili neoficielních asijských her, ne
bylo připuštěno ke startu.
A tak na oplátku se v
Indonésii olympijské hry
ignorují.
Kahýra versus Kongo
V Kahýře se konal sjezd
afro-asijských, tzv. neza
ujatých států. Zatím nám
není známo všechno, o
čem se většinou barevní
státníci dohodli a o čem
se nedohodli, ale celkový
tón konference nasvěd
čuje, že převládly názory
“umírněných”, a extrémní
názory jsou v menšině.
Je pochopitelné, že by
la jednohlasně schválena
rezoluce proti kolonialis
mu. - I když Malajsie ne
byla na konferenci pozvá
na, nemůže Indonésie
mluvit o nějakém morál
ním vítězství, neboť zů
stala ve svém bojovném
postoji vůči Malajsii osa
mocena. Naopak byla od-

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

hlasována rezoluce, že no
vé státy mají upustit od
vzájemných územních po
žadavků a jejich hranice
mají zůstati tak, jak by
ly v době osamostatnění.
Nádech frašky se stře
dověkým motivem při
nesla návštěva nezvaného
hosta z Konga, který se
rozhodl, že se do Kahýry stůj co stůj dostane a
skončil nakonec v domá
cím vězení. Tři dny ne
svobody v Káhýře pravdě
podobně zvýšily Tšombeho popularitu doma neboť
při návratu do Leopoldville ho přivítalo přes
miliónu lidí.
Ruská raketa

rampádí pozemského pů
vodu. Na pouhých 24 ho
din k tomu přibyla další
sovětská raketa, tento
krát se 3 osobami, která
jako by Julesu Verneovi
z knihy vypadla. Za de
vadesát minut obletělo
již svět více lidí a tak
zpočátku se zdálo, že jde
o prestyž spíše než po
krok. Přistání rakety, kte
rá podle zpráv “počala
brzdit nad Afrikou a při
stála v Rusku”, nasvěd
čuje však tomu, že Ruso
vé při nej menším s úspě
chem vyzkoušeli novou
přistávací techniku na
pevné zemi.
Ze Spojených národů

Během necelých deseti
let jsme si zvykli na to,
že vesmírem poletují ne
jen
hvězdy
nebeské,
nýbrž také všelijaké ha-

Komise pro výživu a
zemědělství oznámila ve
své roční zprávě, že počet
obyvatel na světě vzrostl
během minulého roku o

2%, zatímco produkce
potravin se zvýšila pod
statně méně. Znamená to,
že je pro více lidí méně
potravin a že hladových
krků přibývá. V této zprá
vě není zahrnuta Čína,
kde dnes žije téměř 1/4 vše
ho obyvatelstva na svě
tě. - Je pravděpodobné, že
kdyby tyto statistiky za
hrnovaly Čínu, byly by
celkový vzrůst obyvatel
stva a relativní pokles
produkce potravin ještě
větší
V poslední chvíli došly
dvě zprávy, které nejsou
velkým překvapením, ale
které mohou mít značný
vliv na příští vývoj svě
tových událostí:
Komunistická Čína oznámila, že provedla úspěšný pokus s výbuchem
atomové bomby v západní
části země a z dosud známých výsledků voleb v
Anglii je už zřejmé, že po
13 létech konservativní
vlády nastoupí vláda děl
nické strany, vedená Haroldem Wilsonem.
Ke
zprávám se vrátíme v
příštím čísle.
-et

Na cestách bez vzorků
(Pokračování se str. 1)
Gaulleova schopnost po
moci je daleko menší,
než jeho vzletná slova.
Jejich cesta proto oby
čejně vedla z recepce pro
francouzského presiden
ta na americké vyslanecství, aby zahladili ne
příznivý dojem.
Celkem se dá říci, že
de Gaulleova cesta Již-

-Naše rovy—
VŠE PRO POHOSTINSTVÍ
U vchodu stála velká černá tabule se stabil
ním velkým nápisem DNES VÁM NABÍZÍME:
Pod tímto nápisem bylo připsáno křídou "Pivo
není, sodovka není”. Uvnitř vám navíc vysvět
lili, že také minerálka není a limonáda není. Že
je jen voda a do ní trochu sirupu. Scéna se
odehrála v jedné retauraci na břehu Slapského
jezera v parných červencových dnech v přítom
nosti rekreantů, z nichž jen někteří s největším
sebezapřením ten mdlý nápoj objednali. Teore
ticky byla zde odpomoc. V tomtéž domě, co je
restaurace, je i samoobsluha, kde měli boha
tou zásobu moštů. Teoreticky bylo tedy možno,
aby restaurace láhve koupila, dala nápoj do
ledničky zchladit, a servírovala. Jenže to je
právě jen teorie. Vedoucí restaurace vám vy
světlí, že kupovat mošt, chladit ho, servírovat,
a to vše za kupní cenu, bez haléře zisku, pro
modré oči rekreantů, to nebude - a byl by ta
ky blázen, kdyby to dělal. On může prodávat
kromě toho jen to, co mu přidělí jeho zásobo
vací středisko RaJ. Ale ani samoobsluha mu to
nemůže prodávat, protože by měla velkou aku
mulaci a její zboží je určeno drobným spotře
bitelům a ne národním podnikům. Takových
gordických uzlů má naše pohostinství víc ...
Svět v obrazech, 5. září 1964

ní Amerikou nesloužila
ničemu jinému, než de
Gaulleově značné ješit
nosti.
Francois Mauriac pro
jevil veřejně pochybnosti o její moudrosti a vy
jádřil obavy, že se de
Gaulle stává zajatcem
své vlastní legendárnosti. Jeden z předních
francouzských časopisů
pak vystihl výsledek zá
jezdu, když napsal, že
Latinská Amerika očeká
vala vůdce Evropy a do
stala obchodního cestu
jícího.
Vůdce Evropy
De Gaulleova cesta k
příbuzným za mořem ne
byla z francouzského
hlediska úspěšná. Nenapáchala však mnoho ško
dy a mohla by se stát i
užitečnou, kdyby přimě
la de Gaullea k tomu,
aby se na chvíli zamyslil
nad výsledky své "stát
nické” činnosti.
Poučení jeho americ
kého putování totiž spo
čívá v tom, že v dnešním
světě dvou velmocí ne
znamená mnoho člověk,
za nímž stojí jenom
Francie. Daleko více by
znamenal mluvčí spoje
né Evropy, kdyby ovšem
taková věc ještě existo
vala.
"Economist” kdysi na
psal: "Když de Gaulle
řekne
Evropa,
myslí
Francie.
Když
řekne

Francie, myslí de Gaul
le. Potíž je v tom, že
Francii za Evropu neza
měňují nikde jinde. Ani
v Jižní Americe ne. -kw-

O PRÁVU NA ASYL
(Pokračování se strany 1)
1. osoby, které spáchaly zločin proti míru, válečný
zločin nebo zločin proti lidskosti,
2. které spáchaly před útěkem vážný nepolitický
zločin,
3. které se provinily činy, příčícími se účelu a zá
sadám Spojených národů.
Ti, kteří rozhodovali o vrácení manželů Mikulíkových, by asi těžko dokazovali, že by to bylo z
těchto důvodů.
Zbývá tedy naděje, že rozruch, který případ vy
volal. přiměje rakouské úřady k zpytování svědomí,
a celý svobodný svět že zvětší snahy k ujasnění
sporných výkladů mezinárodních pravidel, které by
se pak staly skutečnou Magnou Chartou všem oso
bám, hledajícím svým útěkem svobodu..
-světMáme dlouhodobé zakázky, v nichž je zahrnuta
výroba motorů pro Atar Jet, jekož i práce na
kostrách nejnovějších bojových letadel MIRAGE, stavěných pro Royal Australian Air Force
Přijmeme

PRVOTŘÍDNÍ
STROJNÍKY
Přesčasy k disposici
Dovolená pro nemoc 2 týdny ročně (nevyužitá
se převádí do dalšího roku)
Vyžádejte si podrobné informace u úředníka
osobního oddělení (Employment Officer)
telefon 64-0771, Ext. 246
nebo pište na adresu:
COMMONWEALTH AIRCRAFT
CORPORATION PTY. LTD.
Box 779 H, G.P.O., MELBOURNE,
nebo zajděte do podniku:
304 LORIMER ST., PORT MELBOURNE

Úředník osobního oddělení bude přítomen též
v sobotu dop. mezi 9. a 12. hodinou
Telefon 64-2038

NOVOTNÝ U TITA A KÁDÁRA
(Pokračování se str. 1)
sil, že "je třeba uznat
skutečnost, že existují
dva německé státy, a
očekáváme, že i v politi
ce vlády Německé spol
kové republiky převlád-,
ne realismus a nutné
respektování existujících
vztahů”.
Novotný měl ovšem
názor podstatně jiný:
"Ve světě existují síly,
které se nechtějí vzdát
zdiskreditované politiky
studené
války ...” a
mluvě o Západním Ně
mecku temně předpoví
dal snahy o "vytvoření
militaristicky silného stá
tu, který sleduje protimírové cíle.”
A ještě další pikant
nost. Tito se vyhnul ja
kékoli zmínce o Sovět
ském svazu, zatímco No
votný nadále vytruboval
"pevné přátelství a spo
jenectví se Sovětským
svazem.”
Zdá se, že při tomto
zájezdu byly projedná
vány hlavně hospodářské
problémy. Novotný se
však jistě snažil vyzvě
dět Titovo stanovisko k
chystané
"protičínské ’

konferenci
komunistic
kých stran.
Je dobře možné, že
toto tema pak bylo hlav
ně na přetřesu v Buda
pešti kam. odjela další
čs. vládní delegace hned
po návratu Novotného
do Prahy.
Hlavni body buda
pešťského zájezdu podle
Čs. zpravodaje z 5. října:
"János Kádár v uví
tacím. projevu zdůraznil,
že přátelství obou náro
dů se zakládá na totož
nosti názorů a zájmů.
Novotný prohlásil, že
návštěva bude dalším
příspěvkem k rozvoji
přátelství obou národů.”
Čs. zpravodaj pokra
čuje:
"V projevech v jedné
budapešťské továrně se
ukázalo, že jedním z
hlavních cílů Novotného
cesty
je
upevňování
Chrušcovovy linie v sou
sedních satelitních stá
tech: jak Kádár tak No
votný odmítli čínské sektářství ..."
Zdá se. že tato "stát
nická” činnost Novotné

ho předchází novému vý-

voji událostí na domácí
frontě, kde situace hlavně v zemědělství (viz
str. 3) - vypadá černěji
než obvykle.

Na zájezdu v Jugo
slávii se prý Novotný
nápadně zajímal o vývoj
a činnost závodních rad
a o uplatnění zásady úro
kové míry pro znárodně
né podniky, v Maďarsku
o systém finančních pod
nětů v zemědělství.
Po zájezdech prý v
Československu kolovaly
paniky o chystaném mi
mořádném zasedání ÚV
KSČ, na kterém prý chce
Novotný předložit re
formní návrhy pro prů
mysl a zemědělství, vm

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 9-2752
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— ČTK hlásila, že 12.
října došlo v Praze na
Václavském náměstí k ne
pokojům, při nichž bylo
zatčeno 47 osob. Vše prý
vzniklo rvačkou dvou osob, které přihlíželo stá
le se zvětšující množství
hlavně mladých obyvatel. Když policie zakroči
la, aby uvolnila provoz,
obrátil se dav proti ní.
— V Mariánských Láz
ních
zemřel
profesor
vnitřního lékařství Kar
lovy university MUDr.
Bohumil Prusík.
— Jeruzalémský rozhlas
hlásil 17. září, že čs. vlá
da poskytne finanční ná
hradu vůdci strany Mapan, Mordecai Orenovi,
který byl v Praze po 6
let žalářován na základě
falešného obvinění z pod
vratné činnosti. Výše ná
hrady nebyla Orenovi do
sud sdělena.
— Kypr a ČSSR povýšily
své diplomatické mise na
velvyslanectví.
— Na oslavy čínské revo
luce odjela do Pekingu
tato delegace: tajemník
ÚRO V. Pašek, rektor
bratislavské
university
dr. V. Filkorn a velvysla
nec V. Křístek.
— V celém Českosloven
sku je 1.500 taxíků. Přes
tože je jízdné poměrně
drahé, je taxislužba ztrá
tová částkou 4,500.000
Kčs ročně.
— V Praze byl zatčen
rakouský státní přísluš
ník Viktor Banndorff, na
rozený v Brně, který se
prý přiznal, že při cestách
do ČSSR prováděl špio
náž podle pokynů jedné
západní zpravodajské služ
by.
— V souvislosti s nále
zem beden s nacistickými
dokumenty v Černém je
zeře na Šumavě uveřejni
lo RP článek “Jak ukradli
štěchovický archív”. Opa
kuje se v něm známá
historie výpravy US ka
pitána Richardse v úno
ru 1946 a pojednává se
podrobně o provedení
“krádeže” štěchovického
archívu, o účasti americ
kých úřadů a o tom, kdo
pomáhal
Američanům.
Vytýká se zejména, že čs.
štábní důstojník vystavil
Američanům propustky,
ačkoli celá věc musela vy
padat podezřele
— Nakladatelství
“Čs.
spisovatel” udělilo výroč
ní ceny. Získali je: Oldřich
Mikulášek za sbírku ver
šů “Svlékání hadů”, Fran
tišek Hrubín za básnic
kou prózu “Zlatá reneta”,
Josef Nesvadba za knihu
“Dialog s dr. Dongem”
a Zdeněk Marthauser za
dílo “Umění poezie”. Ce
nu za výtvarnou spolu
práci obdržel
Oldřich
Hlavsa.
— Sýrský ministr prů
myslu prohlásil, že ČSSR
dobuduje rafinerii oleje
v Homsu, aby měla ka
pacitu 3 milióny tun roč
ně, že zřídí v severní Sý
rii malou rafinerií oleje
a na Eufratu rafinerii
cukru.
— Podle Svob. slova se
ubytovalo v nejznáměj
ším
pražském
hotelu
Alcron v prvním polole-

ti letošního roku 10.704
zahraničních hostí, z nich
9.464 z kapitalistických
zemí.
— V Československu byl
na návštěvě hudební skla
datel Rudolf Friml.
— Počet
návštěvníků
brněnského veletrhu byl
800.000 osob, z toho asi
30.000 ze zahraničí. Bylo
na něm 708 vystavovatelů.
— ČSSR a Východní Ně
mecko se dohodly na roz
šíření výměny zboží. Cel
kový objem této výměny
dosáhne letos částky přes
3,5 miliardy korun, tj.
asi o 10% víc než loni.
— Dne 14. září zemřel ve
věku 80 let malíř, restau
rátor a spisovatel Fran
tišek Petr.
— Literární noviny a Li
dová demokracie vzpomí
nají šedesátky spisovate
le Františka Rachlíka. Z
článků je zřejmé, že byl
Rachlík vzat na milost. V
červnu 1960 vyloučil Svaz
čs. spisovatelů Rachlíka
proto, že si dal vyplatit
neúměrný honorář za text
a uspořádání propagační
publikace, na níž se podepsal jako jediný autor,
ačkoli si dal text vypraco
vat z velké části druhou
osobou, které vyplatil jen
malý zlomek honoráře.
— K 1. lednu 1964 měla
KSČ 1,676.509 členů a
kandidátů členství, tj. asi
tolik jako před XII. sjez
dem KSČ. “Život strany"
píše, že z přijatých kan
didátů v r. 1963 bylo té
měř o 10% méně dělníků
než v roce 1962.
— Národní shromáždění
“zvolilo” pro nové funk
ční období předsedou Nejvyššího soudu znovu dr.
J. Literu a jeho náměstky
J. Brešťanského, dr. P.
Uhlíře a pplk. justice J.
Musila.
— Delegace Italské komu
nistické strany se setkala
v Praze s delegací ÚV
KSČ, kterou tvořili Hendrych, Koucký a Kaderka. RP píše, že si “obě
delegace otevřeně a soudružsky vyměnily názory
na aktuální problémy me-
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zinárodního a dělnického
hnutí” a že “setkání umožnilo hlubší poznání
stanovisek a zkušeností
obou stran”.
— Na oslavu 20. výročí
bojů o Duklu a na Den
čs. lidové armády přile
těla do Prahy 28. září so
větská delegace, vedená
ministrem obrany SSSR
maršálem Malinovskim.
— V generátorové stanici
v n. p. Ploché sklo v Olo
ví na Sokolovsku došlo k
výbuchu, kterým byla
způsobena škoda 200.000
Kčs. Čtyři dělníci byli
zraněni těžce a sedm dal
ších lehce.
— Podle Sbírky zákonů,
částka 67 vydala vláda
nařízení, jímž zavádí no
vé čestné tituly: “zaslou
žilý člen České filharmo
nie” a “zasloužilý pracov
ník České filharmonie”.
— Národní divadlo v Bra
tislavě uvedlo jako evrop
skou premiéru novou hru
Arthura Millera “Po pá
du”. Látkou hry je auto
rovo manželství s hereč
kou Marilyn Monroeovou.
Hlavními
představiteli
byli M. Král´ovičová a
L. Chudík.
— Předseda Nejvyššího
soudu dr. J. Litera uvedl,
že nejčastějším přestup
kem v ČSSR je rozkrádá
ní socialistického majet
ku. Uvedl též. že 3.3%
odsouzených se dopustilo
trestného činu přiživnictvi. Velkou pozornost vě
noval též výtržnictví, a
dále řekl: “Projevuje se
též vzestupná tendence
úmyslného ublížení na
zdraví. Příčinou zvýšené
ho počtu trestních činů
je zejména alkohol, kon
centrace již dříve tresta
ných osob a protispole
čenských živlů v průmys
lových střediscích a ne
přímo i skutečnost, že ve
řejnost nevěnuje včasnou
pozornost drobným po
kleskům proti socialistic
kému soužtíi”.
FEC/Č
ČTĚTE
EXILOVÝ TISK

Prostředek k nátlaku na zaměstnance

Starosti s byty
Podstatná část životní úrovně spočívá v tom, do jaké míry člověk uspokojí
svůj žaludek a svoji touhu po pohodlí. Plný žaludek a dobré bydlení - nezní
to jako nějaký "odporný, buržoazní ideál”? Leč čs. "Odborář” napsal ye svém
červencovém čísle tr., že "Úroveň bydlení má velký význam pro život socia
listického člověka.” Proč právě jenom člověka socialistického, o tom se mů
žeme jenom dohadovat; snad proto, že si socialistický člověk nežije tak, jak
by si rád žil? Ať už je to jak chce, čs. tisk věnoval v poslední době otázce
bydlení velkou pozornost. Otiskujeme několik zpráv, z nichž je patrno, jaká
je skutečná úroveň bydlení v Československu po 16 letech socialistické
výstavby.
Práce napsala 4. září na domácnost, může ná
Z toho vysvítá, že v
tr.:
rodní výbor . . . zahájit socialistickém státě se
"Skromnost
občanů na takový byt revizní ří nejedná o zvýšení životní
tak trochu pramení z do zení a této rodině přidě úrovně jako
takové,
savadní situace v bydle lí byt menší. - Národní nýbrž že se bytového ne

ní. Na byt čeká desetiti
síce žadatelů, zakládají
se další rodiny, rodí se
nové děti. Přibývá chát
rajících bytů. Např. ze
státní bytové výstavbv
více než 80% bytů při
padá jako náhrada za
byty poddolované nebo
likvidované z jiných váž
ných důvodů. Dosavadní
byty jsou velmi staré, jen
v Čechách celá třetina
bytů byla postavena v
minulém století. Obnova
bytů pokulhává. - Byto
vý problém se ukázal ja
ko velmi vážný po sčítá
ní lidu, kdy se zjistilo,
že máme vlastně o 230.
000 bytů méně, než vyka
zoval bytový fond a že
je navíc 225.000 domác
ností.”
Úřady se snaží o vy
řešení tohoto neutěšené
ho stavu několikerým
způsobem.
Směny bytů

"Směny bytů jsou
dobrovolné. Jedině v
případě, že rodina má
nadměrný byt, kde na
jednoho člena domác
nosti připadá 18 m2
obytné plochy a 6 m2

výbory vypracovaly sez
namy majitelů nadměr
ných bytů . . .” (Práce 9.
9. 64.)
Státní bytová výstavba

Podle RP ze 7. 9. bylo
v r. 1959 postaveno ve
státní výstavbě 43.080
bytů, loni už jenom
30.749 bytů a letošní
plán počítá s výstavbou
pouze 27.589 bytů. Ten
to pokles má být vyrov
nán zvýšením družstev
ní a individuální výstav
by. Družstevní výstavba
měla v první řadě opatřit
byty pro zaměstnance
průmyslových podniků
nebo, zejména na venko
vě, pro zaměstnance v
zemědělství. Zemědělské
noviny si však posteskly
10. 9. tr., že: "Stejné
tak jako v průmyslových
odvětvích, ani v země
dělství neplní tyto způ
soby výstavby (tj. druž
stevní a soukromé, pr.)
svou úlohu z hlediska
zajištění stabilizace pra
covních sil. I zde se uká
zalo, že zaměstnanec ne
bo člen JZD poté, co
dostal byt, odešel za čas
do jiného zaměstnání.”

Trvalá krize zemědělství
"Výzva vlády adresovaná v nedávných dnech
všemu obyvatelstvu nenechává nikoho na po
chybách o vážnosti situace v zemědělství”, na
psala pražská Práce začátkem září. O rozsahu
špatné letošní sklizně se čtenáři novin dozvídali
jenom kousek po kousku. Situace je letos patrně
ještě horší než loni, neboť, jak praví citované
noviny:
"Už nyní je známo, že patří k nejzávažněj
ším rozhodnutím vlády poskytnout družstvům
v suchem postižených krajích bezúročné pro
vozní úvěry... Cíl těchto opatření: zanést do
jednotných zemědělských družstev jistotu, že se
sucho, které má charakter živelní pohromy, neobrazí bezprostředně v jejich osobních odmě
nách ...”
Výzva vlády na pomoc zemědělství našla své
odpůrce. Brigády jsou jedním z nejméně oblí
bených rysů "socialistického života”. Zeměděl
ství dnes doplácí nejen na zanedbávání lidského
živlu v zemědělství, ale i na velikášské plány čs.
průmyslu. Přiznání je opět z Práce, tentokrát

z 23. září:
"Proč tedy z vesnic uteklo tolik mladých lidí
do průmyslu, mohli by mnohé zachránit, na
mítne možná onen pracovník, bránící se brigá
dě. Avšak je to vina jenom jejich? Nevolal je
průmysl, aby pomohli plnit náročné úkoly vý
roby? ...”
Chyba je zřejmě rovným dílem rozdělena jak
na plánování, tak na průmysl, tak na pramalý
zájem na vesnici. Práce si stěžuje: "Není nezná
mo, že máme jednu z nejmenších ploch půdy
na jednoho občana a že počtem obyvatelstva a
stupňovanou investiční výstavbou se tento stav
zhoršuje. Proto jsme museli v loňském roce do
vézt mimo jiné 1,365.000 tun pšenice, 105.000
tun masa a masných výrobků, 20.000 tun más
la atd ...”
Letos byla suchá sklizeň. Počasí přálo sklizni
okopanin. A hned se hromadí zprávy o tom, jak
nadměrné množství sklizených brambor začíná
hnít už teď. Kde je tedy pomoc, kde je nápra
va?

dostatku využívá jako
jakési premie těm, které
stát potřebuje a kteří
pěkně poslouchají a dě
lají, co se od nich žádá
nebo co se jim nařídí.
Tato premie bude od
příštího roku vyjádřena
v korunách, aby se stala
ještě přitažlivější. To je
zřejmé z pokračování již
citovaného článku v Ze
mědělských novinách:
"Proto bude od příští
ho roku zavedena tzv.
stabilizační
družstevní
výstavba. - Zásadou bu
de, že pracovník obdrží
na základě smlouvy od
státního statku nebo
JZD bezúročnou půjčku
ve výši 100% členského
podílu a stane se držite
lem družstevního bytu
se všemi právy. Zůstane-li pracovat v zeměděl
ském podniku po dobu
stanovenou ve smlouvě,
to je 10 let, bude mu
půjčka z 90% prominuta.
Při průměrné výši člen
ského podílu 15.000 Kčs
zaplatí tedy jen 1.500
Kčs.”
Rudé právo z téhož
dne podotýká, že podob
né půjčky bude možno
poskytnout nejen pra
covníkům v zemědělství
a horníkům na celém
území státu, nýbrž také
zaměstnancům v jiných
průmyslech v určitých
průmyslových oblastech
jako např. Ostravsko,
Mostecko aj.
Od hesla "Kdo nepra
cuje, ať nejí” se tedy
došlo dnes ještě dál a
mohlo by se říci, že jen
ten, kdo pracuje tam,
kde stát potřebuje, má
jakous takous naději, že
bude moci slušněji byd
let.
Soukromé stavebnictví

Je známo, že se bě
hem posledních 15 let
režim díval na majitele
domů, ať už rodinných
nebo činžovních, při nejmenším
"nepřívětivě”.
(Pokračování na str. 7)
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V Melbourne, Edinburku a v Praze
Provádíme veškeré práce optické

přesně, rychle a za levné ceny
CITY :
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256
HAMPTON :

Telefon 98-5756
Hampton, S. 7

573 Hampton St.
i

ČSSR v přímé řeči
STAROBNÍ ZABEZPEČENÍ V PRAXI
“Jsem od 1. listopadu 1957 ve. starobním důcho
du a až do 1. dubna 1962 jsem byl povinen praco
vat v JZD, aby mi nebyl důchod zastaven. Avšak
já stále pracuji ve stavební četě a družstvo mi sráží
8 % ze mzdy, což je značná částka. Je mi 72 roků,
manželce 70 let. Proč musím platit za sociální po
jištění, když nárok na zvýšení důchodu nemám? ...”
(Odpověď): “Doporučujeme vám, abyste si v kan
celáři družstva prošetřil, zda vám nesráží onu částku
z jiného důvodu. Doporučujeme vám to proto, že
podle par. 74 zákona č. 56-1964 Sb. od 1. ledna 1964
se již 8% příspěvků z platu na sociální zabezpečení
družstevních rolníků nesráží, a je hrazen z fondu
peněžních odměn ...’”
Zemědělské noviny 1. září 1964
NA PAKT SSSR S NĚMECKEM Z ROKU 1939
SE ZAPOMÍNÁ
Válka v roce 1939 vypukla mezi dvěma imperia
listickými soupeři. To ovšem neznamená, že by bylo
možno stanovit pouhou analogii první světové vál
ce, v níž šlo hlavně o znovurozdělení světa a zisků.
Nelze totiž přehlédnout, že rozhodující válkychtivou
mocí bylo hitlerovské Německo, nejnebezpečnější,
nejagresivnější a nejreakčnější imperialistická vel
moc ... Ozbrojený boj proti hitlerismu byl proto
správný a nutný - ať byl veden kdekoli a kýmkoli:
byl v zájmu pokroku, v zájmu dělnické třídy a veške
rého civilizovaného lidstva. Jinou otázkou je, zda
vládnoucí třídy Západu byly v r. 1939 schopny a
ochotny vést důslednou antihitlerovskou válku. Je
jich postoj připomínal spíše zradu tohoto spravedli
vého boje, neboť ani nadále se nevzdaly mnichovanských cílů a politiky. Ale objektivní skutečnost
byla silnější než úmysly a plány mnichovanů. Mohli
sice válku sabotovat, ale přesto krev polských, nor
ských, belgických, holandských, francouzských, brit
ských a ovšem i čs. vojáků byla odpočátku prolé
vána ve válce proti stejnému nepříteli, jenž pozdě
ji ničil a vraždil i sovětskou zemi a její lid. Ozbro
jený boj těchto vojáků a antifašistů tvořil již v roce
1939 nedílnou součást mezinárodního protifašistické
ho zápasu, k němuž se postupně přidávaly další ná
rody a do jehož čela se postavily nejlepší a nej
pokrokovější síly společnosti.
T. Brod v Práci, 9. září 1964
ZBOŽÍ ZA 20.000 Kčs, CLO 18.000 Kčs
Tranzistorové přijímače, pornografická kukátka,
texasky, šusťáky, punčochy, svetry, pomeranče, ba
i s česnekem se obtěžoval pan Otta Zeisel - věru
těžko tu vypočítat veškerý ten bohatý sortiment,
který k nám lifroval z Vídně přes hranice, aniž po
važoval za slušné ty věci proclít. Pro jeho obhajobu,
že v tom pádu by se mu turismus nevyplácel, neje
vil Obvodní soud v Praze 1 ani trochu porozumění.
Takto se však zase nevyplatil jeho zákazníkům, kte
ří zjistili, bohužel pozdě, že hodinky za 600 Kčs ne
mají ani poloviční cenu ... Desetkrát navštívil pan
Zeisel ČSSR - po jedenácté se ucho utrhlo. Na hra
nicích mu našli v sedadle vozu pod povlakem 9.350
Kčs, které chtěl dovézt do Rakouska (k čemu pak
asi?) a to ostatní pak prasklo taky. Pokud se poda
řilo zjistit rozsah jeho bohulibé činnosti, co se týče
ochoty zásobovat pružně naše občany zahraničním
zbožím, dovezl do ČSSR asi za 20.000 Kčs, na cel
ních poplatcích pak ošidil náš stát o 18.000 Kčs. Ob
vodní soud v Praze 1 ohodnotil 11. září obchodní
talent tohoto rakouského občana na 10 měsíců a poté
vyhoštění, a to za trestný čin krácení daní, dále za
pokus o ohrožení devizového hospodářství a za trestný
čin porušení předpisu o oběhu zboží ve styku s cizi
nou.
Práce, 12. září 1964
“VYSVĚTLENÍ” NEDOSTATKU PŠENICE
Nejsme jediní, kdo potřebují více zrna. Výrobu
pšenice musí v poslední době zvyšovat většina evrop
ských zemí. Letos např. sklízejí západoevropští rol
níci ozimou pšenici z plochy o 6% větší než loni.
Zvláště markantní je tento vývoj ve Francii, kde
plochy pšenice z roku na rok zvýšili dokonce o-

KDO SI PŘEJE JANÁČKA!
Každá země a každé větší město má svou dávku opravdových i falešných
Vilém Pospíšil v Huhudebních nadšenců. Ti skuteční muziku rádi poslouchají, ti falešní o ní rádi debních rozhledech hlu
zasvěceně povídají. Hudební nadšenci, v klasickém slova smyslu, neječí a boce nesouhlasil s názo
nedostávají hysterické záchvaty jak mladistvé oběti liverpoolského rytmu. I rem Jaroslava Vogela,
oni však pořádají své obřadné rituály, při nichž se v hrobovém tichu oddá který kdysi napsal na
vají neporovnatelné hudbě velikánů zašlých dob.
obranu úprav, že "u
Takový alespoň bude názor většiny obdivovatelů tzv. klasické hudby, podle skladatele tak horečně
nichž muzika začíná Vivaldim nebo Bachem a končí v pobeethovenovské tvořícího je více než
době Čajkovského, Brahmse a Dvořáka.
přirozené, že se nemohl
Hudba totiž podléhá stejným vlivům jako ostatní umělecké formy a ko všude zdržovat minunečně i jako prostý lidský život. Každá doba uznává jenom určité zvyklosti ciózním
vypracováním
a v umění jenom určité formy. A každá vzpoura proti stávajícím zvyklostem, všech, i výplňkových
ať už se projeví jakýmkoliv způsobem, je nejprve pranýřována, potom igno hlasů.”
rována a teprve po dlouhé době, je-li v ní opravdová hodnota uznávána.
Ať však měl pravdu
Leoš Janáček patřil k kovo kvarteto postavilo žuje W. Mellers za "je Pospíšil nebo Vogel, di
rebelům své doby. A hlavu a že bude hrát ta den z nejnádhernějších rigent posledního nastu
hudebních okamžiků na
proto,
přesně
podle ké Janáčka.
dování Gregor se vrátil
předpisů, byl nejdříve
Ten případ stojí za ší nebo kterékoliv jiné téměř úplně od Janáč
pranýřován, potom igno zaznamenání proto, že je doby.”
kových žáků k Janáčko
rován a teprve teď, po tak charakteristický pro
Tentýž hudební kritik vi.
dlouhých letech, poma bolestný vstup každé no napsal o Janáčkových
Národní divadlo pro
lu uznáván.
vé hudební formy do operách: “Zdá se mi, že
vedlo
“Z mrtvého do
jenom Mozart a Britten
Janáček v Melbourne světa.
mu” naposledy k Janáč
Janáček v Edinburku dosáhli stejně uspokoju
Československé kvarte
kovu výročí v roce 1958.
jící
rovnováhy mezi
to, které nese Janáčkovo
Na rozdíl od melPro nás ctitele Leoše Ja
opravdovým životem, di
jméno, mělo před něko bournského pořadatele vadelními zvyklostmi a náčka, kteří kudy cho
lika lety na svém austral napsal o několik let poz niternými nutnostmi hu díme naříkáme na ne
uznalou cizinu, je' zají
ském zájezdu vedle nor ději hudební spolupra dební logiky ...”
málních koncertů také covník anglického časo
mavé vědět, jak vlastně
Není možné posoudit, ke Gregorově nastudo
pisu New Statesman W.
jeden soukromý.
Člověk musil buďto Meller: "Udělat z Ja jak velkou úlohu hrálo vání "Z mrtvého domu”
patřit do zasvěceného náčka hlavního kompo v Janáčkově britském došlo.
kruhu melbournské "hu nistu letošního Edinbur- triumfu opravdové oce
Odpověď je hned v
dební smetánky”, nebo ského festivalu byl bri nění jeho díla a jak vel
prvních
řádkách . Pospí
ký
vliv
na
něj
měla
až
musil mít vlivného pří lantní nápad. Každé je
šilova
článku
"Janáček
přehnaná
úcta,
kterou'
na
tele, který ho na takový ho reprezentativní dílo v
pro Edinburk”.
Západě
chovají
k
"vý

soukromý koncert pro nás zanechá své stopy.
pašoval ve "futrálu” od Je však ještě daleko chodní” hudbě a jejím
Pospíšil tam říká: "Je
účinnější slyšet za sebou interpretům.
houslí.
poněkud paradoxní, že
Jisté je, že Edinbur- hudebně dramatické dí
Ale když se tam do jeho opery i komorní a
stal, stálo to za to, a orchestrální díla, proto ský festival seznámil s lo Leoše Janáčka potře
zásluhu o úspěch ve že jenom tak můžeme Janáčkovou hudbou no buje k tomu, aby se spo
čera neměli jenom hu plně ocenit důslednou vý kruh lidí, a už to je radicky objevovalo na
debníci z Českosloven logiku jeho zdánlivě vý beze sporu důležitý krok našich jevištích, obyčej
dopředu.
ska.
středního světa ...”
ně nějaký impuls z ven
A tak po jednom ne
Měl ji také organizá
čí... Opera (Z mrtvé
Janáček v Praze
tor a pořadatel večera, úspěchu a jednom úspě
ho domu - pr.) by byla
který představil hosty z chu "Její pastorkyně” v Janáčkovským událostem patrně ležela v archivu
ČSR a oznámil, co se Covent Garden a po jed v Edinburku předcháze do nějakého dalšího vý
bude konat. Začalo to nom nastudování "Káti ly janáčkovské události ročí. . . . Přišlo však po
Beethovenem a pokračo- Kahanové” v Sadleťs v Praze.
zvání na Edinburský
Klidná hladina hudeb festival a s ním přímo
valo Schubertem, což by Wells dostalo "Spojené
bylo docela v pořádku. království” opravdovou ního života tam byla roz- objednávka: Z mrtvého
"V lokále nastala pani- dávku Janáčkovy hudby. čeřena novým provede domu a Káťa Kahano
ka” teprve v té chvíli, Slyšelo mimo jiné "Káťa ním poslední Janáčkovy vá . .
kdy nešťastný pořadatel, Kahanovou”, "Z mrtvé opery "Z mrtvého do
Z čehož je patrno, že
musil s uzarděním při ho domu” a "Hlahol mu” a diskusi, jestli se
má
hrát
tak,
jak
ji
její
zvyklosti
doby odoláva
znat, že si přes jeho re skou mši”. Agnes Dei
zolutní protesty Janáč- "Hlaholské mše” pova- tvůrce napsal, nebo tak, jí zatvrzele všude na svě
jak ji kdysi instrumen- tě a "zasvěcení pořada
tačně upravili jeho žáci telé” se nevyskytují jen
450.000 ha, což je o plných 12% více. Francie, která Bakala a Chlubna.
v Melbourne.
-kwv padesátých letech pšenici dovážela, patří dnes
mezi její významné vývozce. Někdo tedy může naPlánujete cestu do zámoří
mítnout, proč si tedy pšenici nedovezeme, když se
nebo máte v úmyslu pozvat
jí ve světě víc vyrábí. Ale ani s dovozem to není tak
své příbuzné na návštěvu?
jednoduché. Na světových trzích se při nákupu to
tiž objevuje hodně konkurentů. Patří mezi ně např.
Obraťte se s důvěrou na
takový velký konsument jako je Čína. Také Japon
sko zvyšuje letos dovoz pšenice, hlavně z USA, pro
ti loňsku o více než 40%. Vážné zásobovací potíže
jsou i v Indii. Asijské země si ve svém celku neve
dou zemědělsky příliš úspěšně, ale přitom spotřeba
přibývá přímo fantastickou rychlostí. Všechny tyto
6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
okolnosti jistě nezůstanou bez vlivu ani na ceny
Poradíme
vám, opatříme cestovní doklady a
pšenice na světových trzích. Dá se reálně předpoklá
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodí nebo
dat, že její nákup bude stát více deviz, a devizové
hledisko jsme nuceni brát na vědomí na každém letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
kroku . .. Nežijeme na pustém ostrově - a ať se nám Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
to líbí nebo nelíbí - musíme reagovat na situaci na
Mluvíme česky
světových trzích i v našich hospodářských plánech.
Otázka ovšem je - jak?
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347
Zemědělské noviny, 15. září 1964
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Sefton Delmer: Černý bumerang (The Black Boomerang) Secker & Warburg, Londýn 1963

Černota se nevyplácí
"Černý bumerang” je druhý díl vlastního životopisu britského žurnalisty
Seftona Delmera, kterému už před šedesátkou vystačily vzpomínky na trilo
gii. První světovou válku prožil Delmer nedobrovolně v Německu, mezi dvě
ma velkými válkami se stal jedním z Beaverbrookových novinářů, za dru
hé světové války pomohl vyřezat "černý bumerang”, na který je ve své kni
ze částečně pyšný, ale který částečně zatracuje. Černý bumerang se nejvíce
zapsal do dějin druhé světové války jako Soldatensender Calais, o němž
mnozí z nás slyšeli i ód věrných příslušníků Wehrmachtu.
Po přečtení Delmerovy knihy je čtenář na rozpacích. Autor vypráví s
nadšením o všech podnicích, které si tato tajná jednotka anglické psycho
logické války vymyslila a uskutečnila. V druhé části knihy (která je pro
československého čtenáře aktuelnější) však popisuje účinky, které tato tajná
a neoficielní propaganda měla v obsazené části Německa. Delmerův závěr:
černá propaganda je bumerang, který se v té či oné formě vrátí zpátky ke
škodě země, která tento způsob propagandy začne používat.
Delmer připouští, že prý byl úplně vzteklý a
Co je "černá propa
ganda”? Dá se provozo to byla válka, ve které se prohlásil: "Jestliže tohlevat tehdy, když určitá bojovalo přísně proti to svinstvo má vyhrát
markýze válku, tak ať ji radši
vláda dá k dispozici jis předpisům
té tajné organizaci pat Queensberryho. Na Del- prohrajeme!”
To je ovšem akade
řičné zdroje, aby tato merově "černé stanici”
skupina mohla provozo (která měla zprvu krycí mický argument. Delmer
vat psychologický ná jméno "Gustav Siegfried a jeho pomocníci měli
tlak na politického sou Eins”) mluvili hlasatelé jasně vyhraněný úkol:
peře takovým způsobem, sprostěji než třeba Ro- udělat všechno, co je
kterého se vláda, zodpo senbergův "Der Stuer- možné, aby se morálka
Wehrmachtu co nejdřív
vědná za takovou orga mer”.
S velkou dávkou ško zhroutila.
nizaci, veřejně štítí.
Delmer mluví otevře
dolibosti Delmer prozra
V daném případě šlo zuje, jaká byla reakce ně o věcech, které i v té
o zřízení a řízení vysíla Stafforda Crippse, když době považoval za ne
někdo
předložil mravné, ale které dělal
ček, které předstíraly, že mu
operují na území, obsa anglický překlad těchto proto, že pomáhaly roz
kládat bojovou morálku
zeném německou armá vysílání do Německa.
jednotek
Delmer volá za svěd německých
dou. Navíc tyto vysílač
ky předstíraly, že jsou ka Lockharta, který byl (zvláště před invazí v ro
mluvčími tajné německé v té době šéfem oficielní ce 1944).
Jak sprosté byly takti
opozice proti Hitlerovi a britské propagandy na
vlnách B.B.C. Cripps ky jeho organizace snad
nacistům.

nejlépe osvětlí pasáž, ve
které Delmer (s polito
váním) líčí, jak jeho or
ganizace užívala jména
padlých německých vo
jáků k tomu, že posílala
dopisy a dokonce i ba
líčky příbuzným v Ně
mecku jejich jménem,
jen aby podporovala roz
klad německé armády v
posledních letech války,
jen aby ukázala, že dezerce je nejlepší způsob,
jak uniknout z hitlerov
ské války.
Tak to vidíme dnes po
dvaceti letech. Delmer
zdůrazňuje, že v běhu
bitvy se užívá všech mož
ných způsobů, aby byla
vyhrána.
Sefton Delmer sám je
epikurejský bojovník. A
snob. A člověk, který si
není jist, jestli opravdu
dělal to, co bylo správ
né. Tato kniha je jeho
svědectví.
Čtěte ji křížem krá
žem, vždycky je to Del
mer, který měl pravdu,
který bojoval a varoval.
Jeho snobské já nikdy
nezapomene
připome
nout, že se setkal s tím
nebo oním z Olympu ve
likánů, ani ročník výbor
ného vína, který si ob-

Vzali ho do vinárny dopoledne, mezi lid hlučící
ho posadili.
— Vidím lid hulákající, jsou-li to honci velbloudů?
Nikoliv, hodžo, ale profesoři universitní jsou.
— A proč tolik povykují?
Povykují a pijí, poněvadž doma tiše o abstinenci
Škoda, že je to jenom dvanáct anekdot o báje
slovném moudrém soudci neboli hodžovi z Bagdadu, ve spisech uvažovati musí.
— Pak je všechno v pořádku a dáme si ještě jednu.
Nasr-Ed-Dinovi. Uvítali bychom tucty téhož kalibru.
6. číslo brněnského měsíčníku Host do domu otisklo
maličký střípek z práce Jiřího Mahena, který zemřel
Zavedli ho k aeroplánu.
v roce 1939. Škoda, že se nedožil radosti, s jakou by
— Básníci by v tom měli lítat a ne lidé obyčej
byl sledoval úspěch svého divadelního Nasr-Ed-Dina, ní - řekl.
kterého postavil na jeviště s takovou živelnou ra
A kdyby básník zlomil krk?
dostí a hravostí tehdy mladý režisér Jaromír Ples
— Bud’ už něco hezkého napsal a to stačí, anebo
kot v učňovském divadle Disku. Jiří Mahen byl nenapsal, a pak jaká škoda? Počkali bychom na dru
zvlášť uzpůsoben tlumočit moudré a satirické texty hého.
perských pohádek z doby Háruna-al-Rášida. Všichni,
kdo nepoznali Pleskotova Nasr-Ed-Dina na scéně, ať
Vzali ho do hospody v noci, mezi lid křičící ho
nám odpustí, že jim vnutíme tucet krátkých anek
dot. Jsou zhuštěné a jsou aktuelní. Jiří Mahen vi posadili.
A kdo jsou tito, hodžo?
děl daleko, i za rok 1964, kdy československý časo
Slyšel, o čem se vyprávělo. Tu někdo o ceně domu
pis znovu mohl přetisknout jeho anekdoty.
vykládal, tam čtyři o daně se přeli, tam jacísi nad
účty bědovali, onde o automobilech se
Vrátil se Nasr-Ed-Din na svět, poznali ho někteří seškrtanými
hádali
většinou
však pili a jako na lesy křičeli.
a hned - toť se rozumí, civilizaci mu začali ukazovat.
— Doktoři jsou - řekl a prsty do vousů zajel - taky
Ukázali mu telefon a rádio, a co prý tomu říká. Nu
že, co tomu říkáš, hodžo? — Je to velkolepé, ale není jsem tak činil, když diagnosa nesouhlasila. Jednou to
trvalo plných pět let.
v tom rozdílu.
Oh, nějaký rozdíl snad přece? — Není, do telefo
nu mluvíš a na druhé straně tě nějaký osel přerušu
Posadili ho do automobilu, daleko za město ho
je, zatímco v rádiu někdo ti vykládá, co tě nebaví, vyvezli.
a ty osel to posloucháš.
Nuže, co tomu říkáš, hodžo?
— Vůz na čtyřech kolech není nic divného, ale
— Jen mu dej přes hubu! - volal na člověka, kte čím krmíte zvíře, které žene vůz?
Benzinem.
rý se rozčiloval na hlavního řečníka. Ale už ho chy
— A benzin co jest?
tili a za ruce uchopili. Pst, dědo, to se nesmí!
Silná voda.
— To se nesmí, řekl venku na ulici. — A jak
V tom okamžiku najel vůz na milníky u cesty a
odpravujete tajně ty, které nesmíte fackovat?
vyhodil jich pět najednou ze země. Zvedl se hodža
Vstoupili s ním do domu služby a ukázali mu ho v jetelině, kam velikým obloukem zaletěl:
— Ptal jsem se, co vaše zvíře žere, a nikoliv co
ry bot všech velikostí a forem. — A přece jsou všech
ny dělány na jedno kopyto, které mne zrovna neutě- pije. Číslované kameny a mne asi za krávu považuje!
Jdu pěšky!
šuje - zavzdychal.
Nerozumíme, hodžo.
Ztratil se, a když ho po třech dnech potkali, zářil
— Což jsme nebyli nejblaženější bosi?
*
*
*
štěstím.

0 SKUTEČNÉM
NASR-ED-DINOVI

V ZÁTONÍ
Jaroslav

Seifert

To nejsou jenom lesy zpívající,
co tě tu večer uspává,
noc zhasí den, ty zhasíš svíci
a v louce šumí Vltava.

Až půjdeš večer po zarostlém břehu,
jdi potichu, jdi váhavě,
bylo by škoda vyplašit tu něhu,
až uvidíš, jak na trávě
- spíš mlha, přízrak sametový,
spíš světlo v letmém zákmitu zjeví se víly Smetanovy,
jež k písním řeky tančí tu.
Voda jim plyne pod závoje,
když nohy v proudu omočí,
a obraz země, jež je tvoje,
se slzou vstoupí do očí.

jednal pro tuto nebo onu
špionážní schůzku.
Důležité je, že ve své
knize položil hlavní tezi:
je
dnešní
Německo
opravdu tak demokratic
ké, jak se zdá z tisku a
z oficielní spolupráce se
západními mocnostmi?
Sefton Delmer nabízí
obraz bumerangu. Tvrdí,
že fikce o nepřátelství
mezi německým generál
ním štábem - lépe řečeno
mezi německou armádou
a nacistickým režimem byla vytvořena a kultivo
vána jeho "černým ra
diem”.

Tady se poráží sám.
V době, kdy rozpor me
zi vysokými důstojníky a
členy strany dospíval k
vrcholu, "Soldatensender
Calais” dělal pramálo.
Delmer tvrdí, že fik
ce (jak to viděli Angličani) o sporu mezi armá
dou a hitlerovským re
žimem byla po válce pře
jata s otevřenou náručí
bonnskými politiky.
Tentokrát nebyla po
užita jako legenda o rá
ně dýkou do zad, o
Dolchstossu, ale byla
uplatněna administrativ
ně. (Pokrač. na str. 6)

Co se ti stalo, hodžo?
— Vracím se nějak do své země a ke svému mlá
dí - řekl. Už tři dny platím po všech hospodách leh
kými desetikorunami, a všichni sklepníci mi dávají
nazpět na pětikorunu. Jsem šťasten!
Hádali se před ním o pořádku v zemi, slov nešetři
li Přátelé, zvolal člověk plačtivého hlasu, měli by
chom se mírnit před cizincem. Pomlouváte, co vám
nejdražšího, mluvíte o výjimkách jako o pravidle. A
nakonec všichni přece víme, že korupce není zjevem
obecným . . .
— Řekneš-li, ó člověče - zvolal náhle hodža, - že
u vás ani kostelník nebere, dám ti uříznout jazyk,
poněvadž lžeš. U nás kostelník bral vždycky! A ti
ostatní taky! !
Toto, ó moudrý hodžo - řekli a ukázali mu čtyři
stránky novin, - je rozsudek, na který čekal celý
národ.
— A co s ním uděláte?
Přečteme si ho, ó effendi.
— Také jsme si ho přečetli. A co potom?
Budeme o něm uvažovat, ó nejspravedlivější.
— Zcela správně! A potom?
Co jste dělal vy potom, oko zákona?
— Vytřeli jsme si s ním panímandu, ale vždycky
co nejuctivěji, co nejuctivěji!
Hledali ho, až ho našli mezi procesím, které táhlo
po silnici a hlasitě zpívalo.
Jak to, hodžo, se ženami a nevěřícími?
— Chválili Nejvyššího, i šel jsem. Právě jsem
dozpíval mezi nimi píseň o sladké mrkvi na zahradě.
Chválili jsme Ho a myslili na svoje věci. Tak jsme
to dělali vždycky a On to nikdy nezakázal.

Provedli ho všemi síněmi velikého musea a uká
zali mu všechny zajímavosti světa.
— Poznáte i prd krále Šalamouna mezi prysky
řicemi, ale co říkali u dvora, když si Šalamoun prdí,
nevíte.
Co říkali, moudrý hodžo?
— To kdybych věděl! To mně už leží několik let
v hlavě!
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Eine kleine Jazzmusik
Josef

Škvorecký
Památce Bedřicha Weisse, bandleadera
“‘The Ghetto Swingers” v Terezíně.

Každý koncert uzavírala Suzi Braunové svou oblí
benou písničkou:
Jen jednu touhu mám,
svůj život za ni dám,
já bloudím v rytmu melodie,
kterou tak ráda mám...
Zhruba a řvoucími smeary v saxofonové baterii
podškrtávali jsme synkopy a žestě ostře poštěkávaly
v opožděném rytmu. A Suzi zpívala:
Kdybych žila sto let,
slovo nevezmu zpět,
já bloudím v rytmu melodie,
se mnou zpívá celý svět!
A já při posledním vyznívajícím akordu s vřeštivým svrchním tónem Paddyho trumpety vždycky
cítil, že mi slzy stoupají do očí.
Proto je třeba začít od začátku. V té dávné době,
kdy jsme já a kluci z našeho pozdějšího bandu obje
vili milovaného Jaroslava Ježka, v době, kdy veliký
Duke za oceánem vyslovil magickou formuli a vy
jádřil jí základní pravdu našeho věku:
Ach, dejte si říct:
bez swingu to není nic ...
V té době, kdy vojáci rychlých pancéřových jed
notek vymazali život a svobodu z mapy Evropy a
kdy jsme my, snad právě proto tak tvrdě a dobře,
poznali smysl a význam, chuť a vůni, radost, po
žehnání a prokletí kouzelné skutečnosti, které jsme
říkali jazz.
Začátky byly samozřejmě směšné a ani se na ně
přesně nepamatuji. Ale v šeru vzpomínek vidím před
jarní odpoledne u Paddyho v Nakoncovic vile, kde se
díme v prvních dlouhých kalhotách, a já snad dosud
pouze v pumpkách, okolo gramofonu a poprvé v ži
votě slyšíme, jak vlastně mohou znít saxofony, jak
se mohou mazlit i divoce řvát, poprvé v životě sly
šíme magickou sílu zpěvu, vyslovovaného černými
ústy.
Hvězdy nad hlavou
ví, že mám jen jedinou,
svou Sue, sladkou Sue ...
Poprvé nás naplňuje štěstím i zoufalstvím Jimmy
Lunceford, kterého přivezl pan Nakonec z Prahy
omylem a zařadil ho do své diskotéky vídeňských
valčíků a berlínských šansonů. A pouštíme ji znovu
a znovu, tu desku, znovu a znovu unášeni tygřími
DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

“C R OWN

Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE

CHARTER”
75% skotská whisky
48/6
70% importovaná
“C ORTEL”
francouzská brandy
27/3
70% importovaná
“CORTEL-GOLD ME D A L”
francouzská brandy
28/9
70% importovaná
“COMBEAU”
francouzský cognac
47/“COMBEA U”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
“O LD STURT”
jihoaustralská brandy
21/-

29/6

19/6
21/-

29/31/16/9

Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
Volejte 314 - 6281

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
Jméno : ...........................................................

Adresa : ................................................................

skoky Luncefordových saxofonů, které dynamicky
tichnou a sílí v přesné, trochu nadladěné intonaci, v
rafinovaně protahovaných synkopách, při nichž bě
há člověku mráz po zádech.
Toho dne se rozhodl můj život.
Toho dne se, myslím, rozhodl život nás všech.
A začalo to tím, že Paddy, tehdy ještě Pavel Na
konec, vymámil na svém otci jazzovou trumpetu.
Otcové nás všech udělali krátce nato podobnou zku
šenost. Na poradě v Nakoncovic vile byly přesně
rozděleny úkoly a rozhodnuto, že pro začátek musí
me mít od každého nástroje po jednom kuse. Netu
šili jsme, že tak automaticky vznikne jádro bandu,
který trvá dodnes a nese na věčnou paměť jméno
svého prvního "a nejlepšího trumpetisty a leadera:
Paddy’s Dixielanders.
Jenže první nápor otcové odrazili. K zahajovací
zkoušce v Paddyho pokoji se proto sešlo kuriózní
těleso, sestavené z toho, co dům dal. Byla tu jazztrubka, bylo tu piano a byla tu basa. Ale kolem toho
jazzového centra rozsadilo se tamburašské uskupení
dvou houslí, mandolíny, tureckého bubnu, který v
podkroví městského zámku našel Franta Rozkošný,
syn kastelána, jako pozůstatek někdejší knížecí ka
pely, a konečně zbrusu nového xylofonu, jenž byl
hubeným výsledkem mé saxofonové ofenzívy a který
jsem se v duchu sám sobě pokoušel vydávat za vibrafon. Otec s poukazem na mé slabé plíce saxofon roz
hodně odmítl. Protože však máti nesnesla, aby něja
ké mé přání zůstalo nevyplněno, dali mi aspoň xy
lofon.
Tak tedy vypadaly začátky. Byla to strašlivá mu
zika, co se ozývalo z Nakoncovic vily, kočičí, xylofonová muzika, které dominovaly neumělé kiksy Pad
dyho trumpety. Kočičí charakter vtiskovalo jí zejmé
na svérázné houslové duo, které se (bez úspěchu)
snažilo vdechnout lehkost swingu technice nezvlád
nuté Malátovy školy hry houslové. Do jejich táhlé
ho vrzotu hřměly rány na turecký buben, tvrdošíjný drnkot mandolíny a moje bezradné a chaotické
ťukání po xylofonu. Výsledek byl naprosto nena
podobitelný.
Samozřejmě, mělo to všechno daleko do jakého
koliv druhu hudby, natož jazzu. Byla to monotónní
mezzofortová zvuková marmeláda, která nás uchva
covala a sousedy uváděla v nepříčetnost. Nebyl to
jazz. Ale někde v tom podhoubí vzklíčilo semínko,
které přežilo atonální příšernosti Paddyho xylofonbandu.
A tak někdy ve čtyřicátém roce byl tu jako svíti
vý zázrak velký swing-band s pěticí saxofonů, s
třemi trubkami, s triem pozounů, s úplnou rytmi
kou a se zpěvačkou Suzi Braunovou.
Toto poslední číslo inventáře zatáhl do orchestru
Paddy Nakonec. Byla to dívka - siroteček po rodičích,
kteří začátkem čtyřicátého roku zmizeli v Oranienburku. Ani židovka, ani Němka, ale jak už to bývá,
vzdor tomu jménu Češka. Do K. ji přivezl pan Na
konec, protože její otec dělával políra na stavbách,
projektovaných Nakoncovou stavební kanceláří. Su
zi do té doby bydlela v Praze, a jakmile se objevila
v K., měla hned veliký úspěch. Okamžitě se počala
okolo ní plazit celá řádka typů z gymnasia i odjinud,
nejblíže se však připlazil sám Paddy, který byl ovšem
ve výhodě, neboť Suzi se ubytovala u Nakonců a
dělala pomocnou kresličku v kanceláři Paddyho
otce.
(Pokračování příště)

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Západoněmecká tele
vize vysílala film o plav
bě Edy Ingriše na voru
Kantuta z Peru na ostrov
Samou v Polynésii.
— Ve Švédsku požádalo
o asyl dalších 5 čs. turistů.
Také v Anglii požádalo
v minulých dnech o asyl
7 Čechoslováků, z nichž
jeden byl vyšším důstoj
níkem čs. zahraniční ar
mády.
—- V Římě byl vysvěcen
na biskupa slovenský je
zuita Msgr. P. Hnilica. V
Kanadě byl vysvěcen na
kněze čs. exulant Svato
pluk Čech. Předtím vy
studoval v Torontu vy
sokou technickou školu a
měl dvouletou praxi v
průmyslu.

— Na valné hromadě So
kola Toronto II. byli zvo
leni: starostou J. Rezek,
místost. A. Špaček a V.
Martínek, vzdělavatelem
dr. K. Jeřábek, náčelní
kem J. Waldauf, náčelni
cí V. Waldaufová, jedna
telem J. Čermák, poklad
níkem B. Krištof a dále:
A. Stáňa, A. Večera, J.
Corn, V. Menšík, M. Špač
ková, L. Vávra, K. Pavel,
Buštíková,
Jeřábkova,
Grenkeová, Růžová, Lou
dil, Rosenberský, Lekeš,
Edinger, Petříček, Růže,
Loska, Polák, Vykoukal
a Peřinová.
— Oslavy 20. výročí Slo
venského národního po
vstání, kterou pořádal
zvláštní výbor za spolu-
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ČERNOTA SE NEVYPLÁCÍ
(Pokračování se str. 5)
Delmer popisuje, co
se stalo těsně po válce v
britské zóně Německa.
Tvrdí, že bývalí nacisté
byli přejati do západoněmecké administrativy
v míře, kterou západní
spojenci nikdy nepředví
dali.
Cituje několik flagrantních případů. Franz
Rademacher, který byl
dokonce zaměstnancem
Delmerovy informační
služby v Německu, byl
odhalen jako nacista,
který spolupracoval na
vyhlazení Židů.
Dr. Oberlaender je
jmenován jako vůdce
"vražedného komanda”
specielně
cvičených
Ukrajinců. Tajemník dr.
Adenauera dr. Hans
Globke jako spolutvůrce
"Norimberských záko
nů” a jako muž, který
pojil Konráda Adenaue
ra s generálem Gehlenem, šéfem poválečného
německého Abwehru.
"Černý
bumerang’
udeřil na nej citlivější
místo Delmerovy silně
egocentrické reportáže v
případu dr. Otto Johna,
kdysi šéfa západoněmeckého úřadu pro vnitřní
bezpečnost.
John byl po nějaký
čas za války spolupra
covníkem Delmera, a

autor dodnes věří, že
John byl opravdu une
sen do sovětské zóny,
kde si jenom "vykupoval
čas”, aby se mohl vrá
tit na Západ a začít zno
vu bojovat proti nacismu
i bolševismu.
Tato interpretace je
při nejlepším jenom
osobním hlediskem Delmerovým.
My Čechoslováci, kte
ří bychom měli pře
devším sledovat vývoj v
Západním
Německu
opravdu zblízka, jsme
zatím neodkryli víc na
cistického podvratu, než
se dalo čekat.
Jestliže znalec jako
Sefton Delmer dnes na
chází Německo plné na
cistů, přijmeme to jako
osobní pozorování.
"Černý bumerang”, o
kterém je vlastně tato
kniha, zatím nedělá pří
lišnou škodu.
Dr. Oberlaender byl a
Globke a Rademacher
byli. Je to však neoče
kávaně chudý úlovek po
všech těch letech.
jun

práce Čs. národní rady
americké dne 3. října v
Berwynu, Ill., v USA, se
zúčastnilo 600 lidí a měla důstojný ráz. Oslavu
zahájil předseda zvl. vý
boru Štěpán Papánek.
Pozdravné projevy měli
dva američtí účastníci
Slovenského
národního
povstání John Schwartz
a Kenneth Lain, za Sdru
žení porobených evrop
ských národů dr. G. M.
Dimitrov, guvernér státu
Illinois O. Kerner, zást.
guvernéra S. H. Shapiro,
bývalý podsekretář armá
dy J. Slezák, předsedkyně
ČsNRA Vlasta Vrázová,
gen. dr. M. Ferjenčík a
dr. J. Lettrich. Pozdravné
telegramy zaslali bývali
presidenti Eisenhower a
Truman.
— Profesor Loyolovy uni
versity v Chicagu dr. F.
Schwarzenberg měl roz
hovor se státním podtajemníkem G. W. Ballem,
kterého upozornil, že je
nutné, aby USA dbaly ve
styku s ČSSR přísně re
ciprocity, ať již jde o tzv.
kulturní či vědeckou vý
měnu nebo o jiné otázky
styků mezi oběma státy.
Upozornil též na otázku
dárkových balíčků
do
Československa.
— Sourozenci Jelínkovi a
Aja Vrzáňová vystupují
v lední revui “Ice Capades” v Madison Square
Garden v New Yorku.
— 21. září oslavil ve

Washingtone 75. naroze
niny dr. A. Heidrich, bý
valý gen. tajemník mi
nisterstva zahraničí.
— Devatenáctiletý M. Ne
rad a 14letý M. Olah se
vloudili nepozorovaně na
vojenské letiště u Tábora,
nasedli do dvousedadlového letadla zn. Meta - So
kol a za svítání startovali.
Nerad absolvoval letec
kou školu, ale měl za sebou jen dva sólové lety.
Vybaveni byli jen mapou
Československá a Rakous
ka. Letěli nízko přímo na
jih a přistáli asi 20 km
severně od Vídně. V Ra
kousku požádali o asyl.
— Australské noviny se
znovu zabývají chystanou
výrobou destilátu z plodů
stromu mango. Bývalý
nájemce obchodu v melbournské tržnici Rudolf
Oppelt zahájil již příprav
né práce v Townsville v
Queenslandu.
Prohlásil,
že v první fázi bude do
podniku investováno £
60.000.
— Krátce po návratu z
Rakouska, kde se podro
bil zdánlivé úspěšné ope
raci, zemřel 3. října v
městě Cooma v NSW bý
valý restauratér Karel
Kratochvíl.
— V Melbourne zahynul
13. října při srážce aut
41letý čs. uprchlík L. Lu
káš, který pocházel od
Bratislavy.
Č/SVU/ČS/ND

LÉKÁRNA
MARKOWS
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.
Telefon: 34-3700
Mluvíme česky
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ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
srdečně zvou všechny krajany na

DOMOVA
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DVA POHÁRY SPORTOVNÍHO KLUBU SLAVIA MELBOURNE
"Australský pohár” 1963 a "Dockertyho pohár” 1964

OSLAVU ČS. NÁRODNÍHO SVÁTKU
která se bude konat v sobotu dne 31. října 1964
ve velkém sále konservatoře (Melba Hall) melbournské university
Začátek v 8 hodin večer
Na programu je proslov a umělecká akademie s bohatým
pořadem hudebním, pěveckým, recitačním a tanečním
Těšíme se, že se oslavy zúčastní všichni místní krajané, kteří si zachovali
ideály, z nichž před 46 lety vznikla a na nichž budovala Masarykova
demokratická republika
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
POŘÁDANOU K OSLAVĚ ZÍSKÁNÍ DOCKERTYHO POHÁRU
v sobotu 24. října 1964
v sále restaurace s licencí
Olympic Hall, No. 2 Olympic Park Oval
(Greyhound Race Course)
Kontinentální kapela — Vstupné 35/- VČETNĚ VEČEŘE
Začátek v 8 hodin, konec v 1 hodinu
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :
34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)

Sedící (zleva): J. Pick (místopř.), V. Macháček (pokladník), J. Kopecký
(patron), F. Kaštánek (president), A. Pavlas (předseda), J. Vilímek
(patron), V. Fryš (člen výboru) a B. Diakovský (sekretář).
Stojící v 1. řadě: McCorquondale, J. Nedomlel (výbor), McDonagh,
R. Svoboda (výbor), Shepherd, J. Olíphant (vedoucí mužstva), Barotajs,
J. Mikulec (výbor).
2. řada: Cook, Bailish (zást. ved. mužstva), Meechan, Mealyon, Sanchez
(kapitán), Birch (coach), McMeechan, Auchie, Harper, Aldis.
Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA VYHRÁLA DOCKERTYHO POHÁR
Finalové utkání Dockertyho poháru mezi Slavií
a JUSTem nedosahovalo ze slavistického hlediska
úrovně prvního zápasu s Hellasem. Ale i tak museli

STAROSTI S BYTY
AUSTRALIAN GLASS MANUFACTURERS
COMPANY
přijme ihned:
MECHANIKY
brusiče na universálních bruskách
nástrojáře
inspektory na denní směnu
frézaře
rovněž
SOUSTRUŽNÍKY
na noční směnu
Zaměstnanci mají k disposici kantýnu,
střelecký klub, tenisový klub atd.
Přesčasy k disposici
Hlaste se u:
Employment Officer,
Booker St., Spotswood, Vic.
Telefon: 391-2211
(blízko želez. stanice Spotswood)

První český noční klub v Sydney
CLAREMONT — FLAMINGO RESTAURANT
101 Darlinghurst Rd., Kings Cross
Vyhlášený svými kontinentálními jídly a vínem,
hudbou a zábavným programem
Pořádáme též svatby, zásnuby, oslavy nar. aj.

Volejte 3 5-56 77

(Pokračování se str. 3.)
Nemusíme snad ani při
pomínat, že majitel do
mu či domku nesl téměř
automaticky stigma ne
přítele strany, lidu, ná
roda, státu a kdoví če
ho. Většina majitelů do
mů, zejména činžovních,
"darovala” za daných
okolností svoje domy stá
tu. Leč časy se mění a
Rudé právo z 10. září
tr. hovoří téměř jako
avantgardista soukromé
ho stavebnictví, když
praví doslova:
"Státní orgány dosud
málo účinně výstavbě
rodinných domků pomá
hají. Souvisí to i s něk
terými nesprávnými ná
zory (!) na vlastníky ro
dinných domků. Často
tomuto poklesu (zájmu
o výstavbu rodinných
domků svépomocí) na
pomáhá i nesprávný po
stup některých národ
ních výborů při dizpozitích s byty v rodinných
domcích. - Má-li býti

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Vás srdečně zve na
MARTINSKOU

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá 7. listopadu 1964
v sále domu "Kosciuszko”, 313 Latrobe St., Melbourne - City
LIKÉROVÁ LICENCE — BOHATÁ TOMBOLA
K tanci hraje šestičlenná hudba kapelníka A. Vyhnala
Program: Spejbl a Hurvínek
Vstupné 20/Začátek v 8 hod., konec v 1.30

Reservování stolů: tel. 48-7723 (Kimla)

zvýšen zájem o soukro
mou výstavbu, je nutné
především posílit právní
jistotu stavebníků a pod
pořit jejich snahu stavět
rodinný domek pro dvě
i více generací. - Zákon
o hospodaření s byty
umožňuje výstavbu ro
dinných domků do 120
m2 obytné plochy nebo
pěti obytných místností
i přes tuto hranici."
Doby se mění a jedno
je nadevše jasné: byto
vá situace působí velké
starosti nejen občanům,
ale dokonce už i státním
orgánům v dnešním Čes
koslovensku.
- FEC/-et
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.

113. Sussex St.,
SYDNEY

BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event, i ba
líček sami odešleme.
REDAKCI DOŠLO

Pavol Hrtus Jurina:

Z

ŘEČI DO ŘEČI - O
prvých
Slovákoch
v
Austrálii. Vydané v Mel
bourne
1964,
tlačom
Peacock Bros. Ltd. 164
stráň, cena £ 1 i z poš
tovným. Adresa autora:
148 Pakington St., Kew,
Vic.
Čs. škola v Melbourne
Na výroční schůzi rodi
čovského sdružení při Čs.
škole v Melbourne, která
se konala 10. října tr.,
byli na další období zvo-

příznivci Slavie odcházet více než spokojeni. Jednobrankové vítězství znamenalo pohár, který jejich
mužstvo předtím nikdy nedobylo, a výkon zadních
řad nelze nazvat jinak než jako prvotřídní. Obránci
Shepherd. a Aldis, stejně jako záložníci Auchie,
Cook a Sanchez úplně znemožnili obávaný útok Jugoslávců, který se až do poslední minuty prakticky
nedostal k ráně na bránu. Nejlepšího hráče je těžko
hledat, protože volba mezi pěti jmenovanými hráči
je velmi nesnadná.
Co tedy napsat k závěru sezony? Někdo řekne,
že je Dockerty Cup malá náplast na ztrátu Austral
ského poháru, který vyhrála Slavia v předcházející
sezoně. Faktem však zůstává, že je Slavia na konci
sezony s ohledem na budoucnost ve velmi zdravém
postavení. Její obrana a záloha jsou pravděpodobně
nejlepší v Austrálii. Připočtěme k tomu dvě dobrá
křídla a McDonagha, který je sice daleko lepší zá
ložník než útočník, ale celkem vysoce užitečný hráč,
a jaké díry v mužstvu nám zbývají? Všechna, co
Slavia potřebuje k špičkovým výkonům, jsou dva
průbojní útočníci a brankář, protože náhrada za
stárnoucího Barotajse zatím není V dohledu.
Přes nečekaný neúspěch v ligové soutěži se tedy
dá říct, že příznivci klubu nemají mnoho důvodů
k slzám. Letošní sezona nebyla tak úspěšná jako loň
ská, ale i tak není sporu o tom, že nynější výbor
Slavie dal fanouškům klubu lepší mužstvo, než o
jakém se jim do nedávna vůbec snilo.
-kKOPANÁ V SYDNEY
PRAHA - LAKE MACQUARIE 3:0 (2:0)
V prvním kole Australského poháru hrála Praha
proti vítězi ligy severního NSW. Ačkoliv Praha po
dala po delším odpočinku velmi slabý výkon, měla
po celý zápas úplnou převahu a zcela zaslouženě zví
tězila. Ujala se vedení hned v 7. minutě brankou Tamandla, který ve 22. minutě zvýšil náskok na 2:0.
Poslední branku dal ve druhém poločase Scheinflug.
V mužstvu Prahy podali dobrý výkon Tamandl,
Blitz a Handorf. Slabiny: Sherwin v obraně, Tristram, který je nemožně pomalý, a Gauto, který hrál
úplně bez zájmu.
PRAHA - APIA 2:6 (1:2)
Ve druhém kole Praha prostě nestačila na Apii,
která byla rychlejší a nebezpečnější. Apia hrála ve
výborné formě a daleko účelněji než Praha, jejíž
útok připomínal zpomalený film. Lord v brance měl
tentokrát špatný den a měl podíl na vysoké porážce.
Jedna branka padla ze zbytečně přísné penalty, ale
na druhé straně Praha měla několikrát štěstí, když
se míč odrazil od tyče. Obě branky Prahy vstřelil
Scheinflug. Je těžko si představit, že by Praha hrá
la v příští sezoně v lize významnou roli s dnešním
mužstvem.
-vzlleni: předsedkyní J. Tů- Janeček, členy výboru
mová, místopř. E. Ková- Macáková, Skriižný a Váříková, jednatelem Z. ňová, revisory účtů ČapHavlíček, pokladníkem J. ková a Viola.
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HLAS

19. 10. 1964

DOMOVA

port doma i u cizině
Řídí

Karel

Janovský,

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Karla Povu z Prahy (USA?), Jaroslava Kolmana
(zpráva) a J. Kyptu (Již. Austr.?).

Mnichov
Malý oznamovatel

Úspěšný nástup Američanů, 1 zlatá Československa

DAM. KREJČOVOU ne

bo švadlenu na opravy

Tokijská olympiáda v I. týdnu

STARŠÍ PANÍ hledá lev dámských i pánských ša
nější byt v Melbourne. tů přijmeme za dobrých
Případně vypomůže v do- podmínek k plnému nebo

mácnosti. Mluví česky a částeč. zaměstnání. 300
část. německy. Volejte od High St., St. Kilda, Vic.
O každé olympiádě se říká, že je lepší, než ta předcházející. Na každé olympiádě se však vždycky 9 hod. dop. do 6 hod. več. Tel. 94-5412
(Melb.) 29-4587.
také najde mnoho chyb. V tom prvním potvrzuje tokijská olympiáda pravidlo, v tom druhém je
však zatím výjimkou. Od prvního do posledního atleta a od prvního do posledního funkcionáře
nebýlo zatím slyšet nic, než slova výjimečné chvály. Týkají se nejen hlavního olympijského sta
diónu, překrásné plavecké haly a ostatních sportovních hřišť, ale také všestranné prvotřídní orga
— Fotbalisté Slovnaftu Bratislava, kteří už dvakrát
nizace
za sebou vyhráli mezinárodní letní soutěž o tzv. RapPodle očekávání staly se letošní olympijské hry od pťvního startérova výstřelu utkáním dvou panův pohár, kvalifikovali se znovu do čtvrtfinale,
soudobých sportovních velmocí - Spojených států a Sovětského svazu. V době psaní tohoto ko když vyřadili vedoucí team západoněmecké spolko
mentáře získali Američané přibližně dvakrát tolik zlatých medailí jako Rusové. To ovšem nutně vé ligy 1. FC Kaiserslautern 1:1 a 3:1.
neznamená, že se jim podaří v počtu získaných medailí Sovětský svaz porazit. První týden totiž — XVI. ročník plochodrážních závodů o Zlatou přil
bu ČSR, který se jel opět po patnácti letech na škvá
zahrnoval plavání a lehkou atletiku, dvě silné stránky amerického sportu.
rové dráze ve Svítkově u Pardubic, vyhrál před
20.000 diváky Rus Plechanov před Čechoslovákem
Československo si zatím vedlo s obvyklým mírným ném vítězi v plavání Američanu Schollanderovi, Kasperem. Na startu se sešlo 33 předních evropských
úspěchem. Do 16. října získalo 1 zlatou, 1 stříbrnou (100 a 200 m volný způsob), o nečekaném vítězství motocyklistů z 10 států.
a 2 bronzové medaile. Zlatou medaili získal ve vzpí americké osmiveslice nad německou: o suverenitě — Velkou mílařskou nadějí ČSR bude s velkou
rání ve střední váze H. Zdražila výkonem 445 kg Novozélanďana Snella v běhu na 800 m: o Američa pravděpodobností necelých 20 let starý Miroslav
(nový olympijský rekord). Zdražila přitom překo nu Hayesovi, který první zaběhl 100 m pod 10 vt. a Jůza z RH Praha, který byl letos čtyřikrát postaven
nal v trhu světový rekord výkonem 177.5 kg. o čtyřech sportovních výkonech, jaké se zřídka kdy do čs. representačního teamu pro běh na 800 m a
Stříbrnou medaili získal v disku světový rekordman sejdou na jedné olympiádě. V Tokiu se totiž sešlo čtyřikrát se stal v mezistátních utkáních vítězem.
L. Daněk. Na prvním a třetím místě skončili Ame 4 sportovci, kteří dokázali vyhrát svou disciplínu Nyní zaběhl v Houštce u Staré Boleslavi juniorský
ričané Oerter a Weill. Obě bronzové medaile získa na třech různých olympiádách: Australanka Frase- rekord na 1.000 m 2:19,4 min., což je zároveň jen o
lo Československo ve veslařských soutěžích: v osmi- rová (100 m volný způsob), Rus Ivanov (skif), Ame 0,3 vt. horší čas, než je seniorský rekord St. Jungveslicích, kde skončilo za USA a Německem a ve ričan Oerter (disk) a Rumunka Balasová (skok vy wirtha a třetí nejlepší výkon r. 1964 na světě vůbec.
soký).
dvojskifu za SSSR a ÚSA.
— Novozélanďan Barry Briggs vyhrál v Goeteborgu
HD přinese v příštím čísle podrobnou zprávu o
finále mistrovství světa motocyklistů na ploché dráze,
olympiádě. Zatím se zmiňujeme jen o tom nej
když získal maximum 15 bodů (před Rusem Plechavýznamnějším: o dramatickém závodě na 10.000 m, POHÁR EVROPSKÝCH
novem a Svěcem. Fundinem, kteří měli po 13 bodech)
který vyhrál nečekaně Američan Mills; o dvojnásoba stal se už potřetí mistrem světa (předtím získal
V jubilejním 10. ročníku Poháru mistrů evrop světový titul v r. 1957 a 1958).
SPARTA VÍTĚZÍ 16:0
ských zemí, je už známo 10 ze 16 účastníků hlavní — 77letý Američan Avery Brundage byl na prvním
Vítěz Čs. poháru v ko čs. půdě) v Plzni 0 : 6. V ho kola. Po obhájci trofeje Inter Milánu, anglickém zasedání Mezinárodního olympijského výboru v To
pané AC Sparta měl ve obou zápasech této popu Liverpoolu, švýcarském Čhaux de Fonds, budapešt- kiu znovu zvolen předsedou této vrcholné světové
vylosování “soutěže drži lární mezinárodní fotba ském Vasasu a Dinamu Bukurešť zajistili si účast sportovní organisace.
telů trofejí” štěstí, když lové soutěže byl obraz v hlavním kole i fotbalisté Benfiky Lisabon (vyřa — V Praze zemřeli dva bývalí internacionálové:
mu byl za soupeře určen stále stejný: AC Sparta dili lucemburský Aris Bonneweg 5:1 a 5:1), Lo Václav Váňa, známý pod jménem Vaník, bývalý
FC Anorthosis Famagus- v osmi útočila, hosté v komotivy Sofie (prohráli sice odvetu v Malmoe s hráč čs. fotbalového representačního teamu a odcho
ta. Kyperští fotbalisté ne osmi neustále odkopávali místním FF 0 : 2, deklasovali však švédského mistra vanec Viktorie Zižkov, - a Antonín Maleček, člen
stačili na výborně sehra míč, takže brankář Kra- doma 8:3), Panathenaikos Atény (vítězstvím nad národního družstva ČSR ve stolním tenisu v r. 1932.
ný a technicky vyspělý merius, aby se vůbec Glentoran Belfast 2:2a 3:2), 1. FC Koelnu (zví
Technicky vyspělá kopaná v Bělehradě
celek pražské Sparty a dotkl balonu, musel vy tězil nad Partizani Tirana 0:0 a 2:0), a vídeňské
prohráli v Praze 0 : 10, v bíhat daleko ze svého ho Rapidu (porazil Shamrock Rovers 3:0 a 2:0).
Evropa - Jugoslávie 7:2 (3:1)
odvetě (která se hrála na trestného území.
V mezistátní a v mezinárodní kopané došlo pak
přání hostí rovněž na
— 0 —
k těmto utkáním: národní mužstvo Francie vyhrálo
Na armádním stadionu v Bělehradě došlo 23. září
v Lucemburku v 1. utkání kvalifikace pro mistrovství k exhibičnímu střetnutí fotbalového výběru Evropy,
světa r. 1966 v Anglii 2 : 0, Švýcarsko podlehlo v s národním mužstvem Jugoslávie, jehož, čistý vý
Fotbalová liga
Bernu v přátelském střetnutí Maďarům 0 : 2, Anglie těžek byl darován postiženým při loňském země
V nejvyšší čs. fotbalové soutěži se hrála utkání vedla v Belfastu nad Severním Irskem v poločasu třesení ve Skoplji. Přestože terén bělehradského
7. kola, po kterém mají všechna mužstva do počát už 4:0, nakonec však byla šťastna za těsné vítěz hřiště by lépe vyhovoval vodním pólistům než fotba
ku listopadu “olympijskou přestávku”. Zdá se, že ství 4: 3, v Cardiffu porazil Wales fotbalisty Skot listům, vidělo těch 22.000 promoklých diváků v
se nováčci 1. ligy konečně “probudili”: fotbalisté ska 3 :2, Rakušané zvítězili ve vídeňském Prátru některých fázích hry, zvláště ve 2. poločasu, kopa
Teplic vyhráli doma první utkání sezony nad Ko brankou středního útočníka Němce v 89. minutě nou světové úrovně. Zásluhu na tom mají i tři čs.
šicemi 3 : 2, Otrokovice remisovaly se Slovanem Bra nad Jugoslávií 3:2 a Polsko pokračovalo v sérii fotbalisté: pravý obránce Slávie Lála, pravý zálož
tislava 0:0 a slovenský nováček Trnava dosáhl letošních úspěchů, když zvítězilo v Instanbulu nad ník pražské Dukly Pluskal, na kterých ztroskotal
bezbrankového stavu dokonce na “horké půdě” v Tureckem 3 :2.
obávaný jugoslávský útok, i střední útočník Maso
Bratislavě s místním Slovnaftem. Aspirant na přední
pust (kapitán mužstva Evropy), který měl vedle
místo v tabulce, Ostrava, prohrál v Trenčíně 1:3a
sebe koncového hráče Seelera a vynikajícího techni
SVĚTOVÁ TROFEJ
stéjným brankovým poměrem zvítězil Prešov nad
ka Eusebia, s kterými předváděl úplné fotbalové divý.
ZJŠ Brno. Bohemians vedl doma nad Kladnem bran
Jugoslávci nehráli špatně, v 1. poločasu byli teamu
Vítěz
IX.
ročníku
Poháru
mistrů
evropských
ze
kami Motla a Jarabínského ještě 12 minut před kon mí Inter Miláno (bývalá Ambrosiana) získal i Evropy téměř rovnocenným soupeřem (v závěru 1.
cem 2 : 0,- kladenským se však ještě podařilo vy “Světovou trofej” v kopané, když ve třetím, rozho poločasu zachránila “Evropany” od dvou gólů jen
rovnat na 2 : 2. Šlágr 7. kola Dukla Praha - AC Spar dujícím utkání na neutrální půdě v Madridě pora štěstěna), dostatečně si však nerozložili síly na ceié
ta byl odložen na 4. listopad.
zil po prodloužení nejúspěšnější klubové mužstvo utkání, což se projevilo hned po změně stran, od
Tabulka: 1. Dukla Praha 11 bodů, score 16:2; 2. Jižní Ameriky, Independiente Buenos Aires 1 : 0, a kdy evropský výběr jemnou technikou, přesnými
Ostrava 10 b, score 17 : 8; 3. AC Sparta 10 b, score je tak po Realu Madrid (1960) teprve druhým evrop přihrávkami, lepší střelbou i kondicí domácí převy
19 : 11; 4. Slovan Bratislava 9 b.; 5. Prešov; 6. Slov- ským teamem, který vyhrál souboj s Jihoameričany. šoval. Nejepším hráčem na stadionu byl Portugalec
naft Bratislava (oba po 8); 7. Bohemians 7 b.; 8. Argentincí byli Italům více než rovnocennými sou Eusebio, který se vyznamenal i střelecky, když sám
Trenčín, 9. Košice, 10. Trnava (všichni po 6 b.); peři, dostali však ve 21. minutě prodloužení (tedy vsítil 4 branky (dvě z pokutových kopů). Dva góly
11. ZJŠ Brno, 12. Kladno, 13. Otrokovice (po 4 b.); v 111. minutě zápasu) z kopačky levého křídelního dal Seeler z Hamburku, autorem sedmé branky
14. Teplice 3 body, score 6 : 24.
útočníka Corsa nešťastně branku, která rozhodla o Evropy byl Portugalec Augusto. Za Jugoslávii sca
držiteli Světové trofeje. Na rozdíl od prvních dvou toval Kostič (snížil stav na 1:2) a Skoblar (snížil
ZLOBÍ VÁS OČI?
vzájemných utkání v Buenos Aires a v Miláně bylo na 2:5). Za zmínku stojí ještě skvělý výkon so
madridské střetnutí jen průměrné úrovně, hlavně větského brankáře Jašína, který dokonce v 2. po
Bolí Vás hlava?
snad pro těžký terén a hustý déšť, který doprová ločasů kryl pokutový kop a zabránil řadě přímo
zel celých 120 minut boje. - Dosavadní vítězové vyložených šancí Jugoslávců.
Noste brýle od OPT A !
Světové trofeje: 1960 - Real Madrid, 1961 - Penarol
HLAS DOMOVA
Montevideo, 1962 a 1963 - FC Santos (Brazílie),
1964 - Inter Miláno.
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Capitol House, 109 Swanston St.
Telefon: 42-5980
Kontinentální i australská jídla
MELBOURNE (vedle kina: Capitol)
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
Espresso Restaurant
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu
128 Oxford St., Taylor Square, Sydney
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
v nutných případech telegraficky
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

- - Ve zkratce - -
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