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Nejisté příměří mezi Indií a Pákistánem

Kdo vyhrál v Kašmíru ?
Hromy a blesky, mrtvola na mrtvole, rozbité tanky a sestřelená letadla,
ultimata, svět na pokraji války a najednou, až na nějakou tu opožděnou/
šarvátku - klid. Jak dlouho ten poměrný klid vydrží, je ovšem hodně nejisté.
Sivět však alespoň získal čas, aby popadl dech a zeptal se, proč se vlastně;
střílelo a zabíjelo a co tím zabíjením bylo dosaženo? Čeho dosáhl Pákistán,
kdžy začal svoji infiltraci Kašmíru? Čeho dosáhla Indie, když vytvořila "druhou frontu" v Pákistánu? Čeho dosáhla Čínaí svým ostrým ultimatem?
Získal-li něco některý ze tří tvůrců nejposlednější světové krize, uniká
to naší pozornosti. Spíše se zdá, že každý z nich něco ztratil. Nemyslíme tím
jenom životy vojáků, kteří padli za pošetilost svých ivůdců, nebo tanky, děla
a letadla, jež nepřečkaly krátký konflikt.

madarska intervence pro
Sovětský
svaz. Velký
moralista, usvědčený z
toho, že moralisuje jenom tehdy, když nejsou
v sázce jeho vlastní zájmy, nemůže uplatňovat
přílišný morální vliv.
"Válka" s Pákistánem
jenom přidala další záplatu na potrhaný "morální plášť", do něhož
se Indie s takovou oblibou zahaluje. Dokázala
znovu, že "mírumilovná"
Indie nijak neváhá přivést svět na kraj zkázy,
jde-li o její národní prestyž, třebas by ta prestyž
závisela na mocenském
udržení morálně neudržitelného stanoviska.
(Pokračování
na str. 2)

Rozhodně
A praktické výsledky;
Všichni tři ztratily také pochybovat.
na zasloužené i nezaslou- však existují vážné po- Vyhlídky na získání Kašchybnosti o časování a míru ještě menší než
žené úctě světa.
způsobu jejich akce a, dříve, vojenská síla v
Ztráty Pákistánu
připustíme-li
možnost troskách, důvěra v její
Pákistán, který krizi předběžné dohody s Pe- vůdce pohřbena na zbyvyvolal, založil svou akci kingem, také o celé její tečných bojištích.
na faktu, že jeho postoj morálnosti. Byl to, mírZtráty Indie
ke kašmírské otázce je ně řečeno, případ, kdy
daleko
ospravedlnitel- lidé pro krtčí kopeček
Kašmír znamenal pro
nější než postoj indický. nevidí velehory.
Indii vždycky totéž, co
Jeho vůdcové tvrdí, že
jim po dlouhých letech
Československá delegace jednala v Moskvě
konečně došla trpělivost
nad tvrdošíjností Indie
a nemohoucností Spojených národů.
Leonid Brežněv ohlásil v těchto dnech, že Sovětský svaz bude provádět
O tom, že mají v zá- dalekosáhlé změny v hospodářství. Z toho, co je o věci dosud známo, se zdá,
sadě pravdu, dá se těžko že se SSSR hodlá řídit zásadami, na nichž se usnesli už počátkem letošního
roku čs. komunisté: do hospodářského života se
mají vnést kapitalistické prvky, jakými jsou hledisko výnosu, soutěživost, osobní odpovědnost atd.
Ve slovenské Senici byla 5. září tr. odhalena paBrežněvovu ohlášení bezprostředně předcházela
mětní deska slovenskému politikovi a spisovateli dr.
Ivanu Horváthovi, který byl jedním z předních "bur- značná aktivita!, která napovídala, že se v komužoáziách nacionalistu" a "davistú", odsouzených spo- nistickém bloku jednalo v minulých týdnech o víc
lu s Vladimírem Clementisem v roce 1952. Horváth než jen o hospodářských změnách. Dá se to tvrdit,
přežil komunistické vězení, ale zemřel v roce 1960 ačkoli je známo, že hospodářské potíže nyní doléna jeho následky. Odhalení se účastnil i bývalý povereník školství dr. Ladislav Novomeskř, který opět hají na ivšechny komunistické státy tak tíživě, že
poopravil dosavadní úřední versi o Slovenském ná- by snaha po ráznější nápravě byla pochopitelná.
rodním povstání:
ljo rámce tonoro jed- není rad plavcem na
"Museli bychom přijmout zákeřné... a zahanbují- nání zapadla i návštěva Volze, využil přestávky
cí vysvětlení, že Ivan Horváth se spolu s přáteli "vetřel do vedení" povstání, čemuž se konečně ani v čs. delegace v Sovětském v jednání k odjezdu do
padesátých letech nevyhnul a doplatil na tato in- svazu. Vedl ji sám Anto- Varšavy, kde debatoval
fámní konstrukci mnohoročním vězením a zdravím, nín
Novotný a jejími dva
dny s Gomulkou.
které se už nedalo rehabilitovat. Ale ta bych chtěl členy byli
ministerský Po návratu mu ještě zbyl
říci - už ne proto, abych obhájil čest falešně podezřívaného a obviněného, to už učinila strana, jejímž předseda Lenárt, místo- čas k rozhovorům s rujménem svého času takové obvinění bylo vzneseno - předseda vlády Šimů- munskou delegací, která
chtěl bych zdůraznit, že Ivanu Horváthovi byly ta- nek. zahraniční ministr meškala náhodou také v
kové jágovské intriky, takové dobrodružné žánry David, ministr národní Moskvě.
cizí..."
obrany Lomskv. čs. velČs. delegace na výleA ještě jiné, velice nóbl myšlenky byly vysloveny
při této příležitosti. Nejpřednější z nich byla věta vyslanec v Moskvě Pav- tě zatím pookřála, proo tom, že "mrtví mají vždy své poslání". A toto lovský, jakož i straničtú tože "byla nadšeně vítáneřekl ani krvelačný kapitalistický generál ani zrád- funkcionáři
Hendrych, na zástupy lidu, ať to
ný exulant. Tuto scestnou myšlenku vyslovil sloven- Koucký a Saboičík.
bylo v Gorkém, v Minský vzdělanec, který si zakládá na svém humanismu
sku či v Arménské reDruhý
den.
po
příletu
a pokrokové osvícenosti. Na jazyk se dere otázka,
jakou tedy cenu mají takovíto živoucí, kteří pohřbí- do Moskvy, 7. září. by- publice" a 14. září se dovají své přátele k větší slávě strany? Slovenští na- lo zahájeno v Kremlu stavila k dalšímu sezení
cionalisté mají dnes svoji panichydu. Kdy přijdou
na řadu jiní mrtví, kteří se (naproti dnešním "mu- jednání, které byio po v Kremlu.
V oficiálním společčedníkům") přímo opřeli tomu, čemu se dnes ne- 3-j hodinách přerušeno,
pokrytě říká neprávo? Řekne-li někdo " A " , a myslí-li aby se čs. delegace moh- ném komuniké se celkem
to upřímně, musí také říci svoje "B". Je směšné sí la připravit na několika- nic nového neříká: omínamlouvat, že neprávo, které vládlo v roce 1952,
nevládlo dosud v roce 1950, kdy byli popravováni denní zábavnou cestu po lá se věčná sovětsko-česobčané, kteří odporovali témuž stalinskému nepříteli Sovětském svazu. Výlet koslovenská družba, ajako dnešní oslavenci. Bude mít někdo někdy odvahu to byl pěkný a účastníci merická agrese ve Vietvstát a říci, že Horáková, Pika, Kalandra a další prožili i pohoupání v lu- namu, německý revanšiszaslouží nejméně takovou očistu, jaké se dostalo členům strany? A nezáleží na tom, že ani jeden z těchto xusním parníku, který mus, zdůrazňuje se snapopravených by o takovou očistu stál. Protože to se plavil po neklidné ha po příměří v Kašmíbyli oni, kteří bojovali, a ne ti, kdo dneska veřejně hladině Volhy.
ru, odsuzují se "pokusy
ukazují své jizvy.
-tpProtože Brežněv asi (Pokračování na straně 2)

Na výletě v Sovětech

Hromadění peněz. Hromadění vědomostí a
zkušeností. Hromadění přečtených knih. Samí
sběratelé: králové numismatiky, mužové bohatí
na obaly bonbónů. Hromadění slávy: jenom
jedna další báseň, jenom jedna další role.
Seznamy
na střelcově pušce. Hromadění utrpení: kolik
jsem zažil, kolik jsem vydržel. Cesty. Honba za
jasnými dojmy. Objevy, nápory, hospodářský
růst. Ten, kdo nahromadí víc, je pak lepší, prominentnější, kulturnější, moudřejší, populárnější.
A uprostřed toho universálního hromadění:
"Blahoslavení chudí duchem ! "
"Bezděké myšlenky" Abrama Tertze

KDE DOMOV MŮJ ?
Čím to asi je, že lidé ze všeho nejvíce současně
opovrhují i obdivují politiky. Poslanec za náš volební okres, pan senátor i pan ministr jsou obyčejně předměty našeho opovržení, neboť víme, že politika je neřád.
Současně však má každý z nás svou vlastní galerii hrdinů, plnou Churchillů, Rooseveltů, Clemenceauů, Kennedyů, Adenauerů a Masaryků,, tedy galerii hrdinů, přeplněnou politiky.
Opovržení vyplývá asi z podezření, že politika je
výnosné řemeslo, že kdo je jednou u žlabu, udělá
všechno, aby u žlabu zůstal. Obdiv vylynul z úspěchu. V naši galerii hrdinů visí jenom ti politici, jimž
to vyšlo.
Opovržení k politice a politikům je však většinou
silnější než obdiv. Obdivovaní politici jsou obyčejně pod drnem nebo ve výslužbě, opovrhovaní až moc
naživu, aktivní a u žlabu.
Z toho silnějšího, negativního postoje vzniklo
přesvědčení, že "politika je svinstvo", jehož je třeba
se stranit. Pokušení, která člověka lákají k převzetí
tohoto názoru, jsou mnohá a mocná.
Ale přes jejich přesvědčivost a přes řadu silných
důvodů nemůže se člověk separovat od politiky, protože politika se odmítá separovat od člověka.
Marně toužíme po opuštěných ostrovech v jižních
mořích, které nějakým zázrakem unikly dekretům
diktátorů, výnosům parlamentů a vlivu ideologií.
Není již opuštěných ostrovů.
Ještě dříve, než jsme vyrostli' v muže, dohonila
nás politika naleštěných holínek a hnědých košil,
rozvrátila naše životy a nijak si nevybírala mezi těmi, kteří měli, a těmi, kteří neměli zájem p politiku.
A ještě dříve, než jsme si uvědomili, že už jsme
muži, dohonila nás ideologie rudého praporu a vyvrátila, pobourala a zjizvila to, co z našich životů
ještě zbylo.
Dostal jsem dopis od přátel z Československa.
Poměry se změnily. Přešla revoluce, všechno je
jiné a lepší. Je nesmysl, nechat politiku vstoupit
mezi jedince a jeho vlast a rodinu. Vraťte se domů!
Lákavá nabídka, protože přece, jak víme, politika
je svinstvo, doma je doma a krev je hustší než voda.
Je však opravdu nesmysl nechat politiku vstoupit
mezi člověka a jeho vlast a rodinu?
Špatně položená otázka. Protože obyčejný' člověk
sám nikdy nespouští politické závory. Neprodyšná
přehrada je vtlačena proti jeho vůli mezi něj a domov ve chvíli, kdy se politika začne pokoušet nejen
ovlivňovat, ale dokonce kontrolovat jeho život.
Člověk, jehož přejely parní válce hnědých košil
a rudého praporu, vykazuje stopy, kde celá jeho bytost a celý jeho charakter byly brutálně' vtlačeny do
bláta. Takový člověk podezírá, že právě doma byly
postaveny a jsou udržovány přehrady mezi ním a
skutečným domovem.
Je dvojí domov. Jeden, představovaný hroudou
země, starým košatým stromem, ulicí oprýskaných
domů, párem bačkor, školou, kostelem, vinárnou.
Druhý, spiritu plní, který dovoluje nesouhlasit, ulehčuje tlak politiky na život, umožňuje budování domova v cizině, dovoluje věřit i nevěřit, a v němž je
uprostřed miliónů možná alespoň iluze opuštěného
ostrova bez dekretů diktátorů, výnosů parlamentů a
vlivů ideologií.
Nejlepší je domov, který zahrnuje obojí: volnost
nesouhlasit, volnost věřit i nevěřit a navíc známé
oprýskané zdi, košaté lípy, kostel, školu, pár starých bačkor.
Není-li možné mít takový domov, pak člověk, poznamenaný parním válcem dvou politických ideologií,
voli ten druhý. Neboť není možno vrátit se domů
a současně opustit domov. A člověk, který rád volně
dýchá, je doma všude tam, kde je svoboda a cizinec
všude, kde svoboda odumřela nebo živoří.
-kwPublished by F. Váňa,
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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Sukarna nejistá

Puč a protiakce v Indonésii
iesne před uzávěrkou H D d o % z Jafaety zprávy, v nichž bylo hodně
nejasného. Zřejmé bylo jen to, i e w I i U f r a i L není vše při starém a že došlo
při nejmenším k vážnému pokusu o Aaotodhoa změnu režimu. Situace se po
těchto kusých zprávách zdá asi ta&vcš:
Vazna nemoc Sukarna
přiměla nedočkavou levicovou skupinu vojáků
a politiků,
podporovanou silnou Komunistickou stranou Indonésie,
k pokusu o převzetí moci ve státě. Její mluvčí
velitel stráže presidentského paláce plk. Utong
oznámil stručně v jakartském rozhlasu, že skupina chce předejít puči,
který připravují pravicoví generálové ve spolupráci s americkou výzvědnou službou, a 2e
proto přebírají moc ve
státě.
SWISS TRAINKD
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St
(vchod z Wynyanhľ)

OMisÉE soaEssaé utvoresu
f^to j-evoluczi^ío vysccsx. který
sám powcslc a v němž
jsou zie zaájBíýcíi osob
téz aaisrasanjá ministr
de. Safea—tfao a velitel
letecm laarižl Omar
Dam. Včeší počet "zrádným gfiac.it j l g " prý byl
vzat ás» vazby. Revoluční výbae pcý má situaci
pilSC V nä^MÄcliE-.

O něco později však
došly
odlišné zprávy:
Utongově skupině se podařilo v prvních chvílích puče zajistit (dle
některých zpráv zastřelit) velitele indonéské
armády gen. Achmada
Jani a několik dalších
vysokých • důstojníků,
avšak ztroskotala při pokusu o likvidaci ministra
obrany gen. Nasutiona.

Ten vedl protiakci, prováděnou většinou vojenských jednotek a námořnictva a zdá se, že se mu
podařilo puč likvidovat.
Sukarno je nominálně
dále v čele státu, ale lze
si těžko představit, že by
posledními událostmi nebyla dotčena jeho moc a
vliv.
Každá změna poměrů
v Indonésii by měla značný vliv na situaci v celé
jihovýchodní Asii a dotýká se ovšem silně i
zájmů Austrálie.

Na výletě v Sovětech
CF^aiacaěopání se str. 1)
imiapľiräjl£gr»rirý<4i sil oslaijšfc Organizaci Spojextýti mžzodä a zneužít
téso csrgarrrrace pro cíle,
íasecc pusa cizí míru a
xájBsžíB. spolupráce mezi
Eis-^xiy -

Fo podepsaní tohoto
prohlášení odevzdal Mikojan z pověření presidia Nejvyššího sovětu
členům delegace medaili
k sovětskému
jubileu
"20 let vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941
- 1945". Máme-li na zřeteli sovětské hledisko,
sovětské zájmy, rádi přiznáme, že si představitelé dnešního Československa zaslouží i ta nejvyšší moskevská vyznamenání.

ském
hospodářském
společenství.
Brežněv se tak dotkl
jednoho
z
problémů,
které chtěla čs. delegace
při své návštěvě řešit,
avšak v němž svůj názor
zřejmě neprosadila. Reuter hlásil z Moskvy, že
Československo navrhovalo, aby RVHP dostala daleko větší pravomoc a aby hospodářská
integrace sovětského bloku byla podstatně zvýšena. Takovým způsobem měly být vyřešeny
základní potíže československého
hospodářství,
které vznikly přebytkem
některých průmyslových
výrobků, určených původně k zásobování "nezměrného"
čínského
trhu, a naproti tomu nedostatkem surovin.

\ r záyéni prohlášení je
eraimce
moskevského
fotiaáaí, v níž se tvrdí,
i e ^pS rozhovorech byla. zaisEcazněna naprostá
ihmfa. názorů na situaci
v m-ezoárodním komunistkiésn a dělnickém
h m ň f T že "obě strany
Zajímavější
projev
bodoo pokračovat v úsiměl Brežněv 14. září ve
lí o semknutí všech sil
Sjezdovém paláci, kde
socialistického společense dle zpravodaje ČTK
ství. v boji za upevnění
sešlo "na 6.000 zástupců
světo-vého komunistickémoskevských pracujících
ho hntiti na základě
a představitelů jiných
| marxismn-ieninismu
a
složek obyvatelstva", aby
j proletárskeho internacios plnou pompou uctili
nalismu"^. a že je třeba
hosty z Československa.
j vycházet z toho, co jedKreml zato vřele souMluvě o věcech hospoi notlžvé
komunistické
hlasil
se zdůrazněním důdářských,
zejména
též
STŘEDISKO
j strany sjednocuje "ve
o činnosti Rady vzájem- ležitosti a vojenské síly
PANSKÉ MÓDY
j společném boji za mír a
164 Acland St., S t Kilda,
né hospodářské pomoci, států Varšavského paktu.
' socialismus".
Vic.
tel. 94 2250
zdůraznil
Brežněv, že
Potíže Brežněva při
'procesy
hospodářské jednání se soudružskýPLAŤTE LASKAVÉ PfcEDFLATNÉ
kooperace nelze uměle mi státy byly v Moskvě
urychlovat" a že "by by- vyjádřeny tím, že tam
lo nesprávné a dokonce přišla rumunská delegaČESKÉ K N I H Y
nepřípustné stavět zájmy ce s požadavky docela
Klíma: Milenci na jednu noc Ss, Aida: Voříškovi hospodářského
rozvoje opačnými: žádala volnějpřátelé (dět.) 9s, Němcová: Pohádky 49s, Mann: celé socialistické soustaší hospodářské sdružeZpověď hochštaplera 17s, Vladislav: Strom pohádek
42s, Zaorálek: Lidová rčení 41s, Hrabín: Špalíček vy proti zájmům rozvoje ní, samostanější politiku
socialistic- a zmírnění příspěvků na
veršů a pohádek 42s, Benešová: Don Pedro, Don jednotlivých
Pablo 13s, Quincey: Poslední drak lás, Prokopová: kých zemí". Do jisté mí- společnou obranu. Okášpanělština I. II. 22s, Bass: Cirkus Humberto 23s, ry by se dalo říci, že tím
zalejší hoštění českosloRais: Na lepším 17s, Hašek: Galerie karikatur 18s,
Mrštík: Rok na vsi 39s, Mařan: Naši brouci 14s, argumentoval podobně venských komunistů byNezval: Manon 21s, Vrba: Myslivcův rok n (podzim) jako nedávno de Gaulle, lo proto přirozené.
17s, Poláček: Muži v offsidu 18s, Toman: Don Juan když mluvil o EvropFEC/-sv17s, Werich: Italské prázdniny 7s, Werich: Fimfárum 16s, Čapek: Hordubal, Povětroů, Obyč. život 23s,
DVĚ
VÝZVY
Franková: Vánoce v hotelu lOs, Konrád: Epištoly k nesmělým milencům 9s, Zweig: Nastolení
Australské ministerstvo přistěhovalectví upozorňukrále 18s, Bór: Terezínské rekviem 8s, K. Čapek: je, že byly změněny předpisy, týkající se přistěhoZahradníkův rok lOs, Plicka: .Žijeme v Praze 47s. valců, kteří nemají australské občanství. Ti teď muČeská kuchařka: psaná česky 49s, psaná anglicky 50s sí jednou za rok - během měsíce září - hlásit
a mnoho jiných na skladě.
ministerstvu svoji adresu a zaměstnání. Změny během roku není třeba oznamovat. Kdo se nehlásil v
Geny jsou včetně poštovného
minulém měsíci, nechť tak učiní bezodkladně, protože by mohl být za opomenutí trestán pokutou do
£ 50 nebo vězením do 3 měsíců. Formuláře hlášení
dostanete na každém poštovním úřadě.
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
— Victorian Tuberculosis Association upozorňuje, že
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
se má každý dostavit k pořízení roentgenového snímHlasu docaova
Telefon 42-5980
ku, když se akce v jeho obvodě podniká. Roentgenování stejně jako event. léčení tuberkulózy je zdarma.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

Plánujete cestu do zámoíírrebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAYEL 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

KDO VYHRÁL V KAŠMÍRU ?
Jenomže tentokrát to
s tím ultimatem nějak
Nevypadá takénejlépe,
utíká-li
nevyšlo.
Stačilnejhlučnější
mírný poz neutrálů při první kyn amerického vyslanznámce nebezpečí pod ce ve Varšavě, že útok
široká křídla velmoci, proti Indii znamená odpro niž měl v minulosti vetnou akci USA, a "paobyčejně jenom kopan- pírový tygr" Spojených
ce.
států udělal papírového
A praktické výsledky? tygra z čínského draka.
V tom, v pošramocení
"Kašmírská pozice" Indie
ještě zranitelnější prestyže, spočívá ztráta,
než dříve, morální i vo- kterou kašmírský konjenská prestyž v prachu, flikt vynesl Rudé Číně.
(Pokračováni

se str. 1)

vyhlídky na narovnání s
Zisky světa
Pákistánem
prakticky
Je však pravděpodobžádné.
né, že z válečné vřavy
Ztráty Číny
Kašmíru vzešly také věci prospěšné.
Úloha Číny nebyla ve
Už porážka Číny, o níž
sporu mezi Indií a Pákijsme mluvili, znamená
stánem ničím jiným, než
zisk světa. Mimoto je
úlohou
rybáře,
který
možné, že hrozba širší
spatřil kalné vody.
asijské války postrčila
Ultimatum Indii nezdráhavé vůdce dnešnímělo za účel pomoci Páho SSSR dále k západní
kistánu, mělo za účel
pozici. V neposlední řapomoci Číně. Jak ve
dě pak "válka o KašVietnamu, tak i v Kašmír", spojená s čínským
míru záleží Pekingu na
zásahem, upevnila vratké
prodloužení, ne ukončepozice Západu v Asii.
ní války. Vietnam znaDokázala totiž nadmíru
mená příležitost k zvýšejasně, že jedině Amerika
ní zmatku a růstu antimůže zajistit bezpečnost
amerikanismu v
Asii.
kteréhokoli státu, vyKašmír představuje přístaveného sousedství Ruležitost
k . pomalému
dé Číny.
-kwkrvácení jediných potenciálních rivalů na asijMalý oznamovatel
ském kontinentě.
Prvotřídní
pečivo a cukroví
Česká cukrárna
VIOCCA CAKE SHOP
maj. L. Šindler
296 Carlisle St.
Balaclava, Vic.
(proti nádraží)
Tel. 52-3860
Specialista na svatební
a jiné dorty

ČEŠKA V AUSTRÁLII
hledá hodného pána se
zařízenou domácností.
Nab. na zn. "Starší" do
HD.
Kompletní staré
ročníky
Hlasu domova
zašleme
kamkoliv
za £ 1 (2.40 Č)

ŘEZNÍKY A UZEN ARE
příjme

DON SMALLGOODS Pty. Ltd.
KÝLE ROAD, S P O T S W O O D , VIC.
Telefon 391-2311
Výtečné podmínky — Vysoké mzdy
Možnost práce přesčas
Po pracovní době volejte p. Kletečku, tel. 211-4345

4. 10. 1965

— VfíMc -Svazu slovenrskýtía výtvarných umělců «ip?il "^Ceixy Cypriána
Majernika5* za vynikající
výtvarná díla v roce 1964:
v oímxu plastiky proí. J.
Kcsíiovi
a sochaři V.
Korr.páuiovi,
v
oboru
malby M. Laluhovi, v oboru grafiky A. Brunovskému, v oboru restaurátorství prof. K. Veselému,
— Orbis vydal v edici
"Portréty" knihu docenta
dr. J. Cvekla o Freudovi
a freudišmu.
Freudova
psychoanalýza byla donedávna v ČSSR tvrdě zavrhována.
—
Vyvrcholením
loňských oslav Slovenského
národního povstání byla
návštěva Nikity Cruščova. Letos byly oslavy
skromné: v košickém Domě umění se konala slavnostní akademie a ve
Smetanově síni Obecního
domu v Praze slavnostní
večer, na němž byli "nejvzácnějšími hosty" vedoucí tajemník
městského
výboru KSČ v Praze A.
Krček a náčelník hlavní
politické správy čs. armády generálporučík V.
Prchlík.

HLAS

ši 70.000 Kčs a ocenil to
5 léty žaláře. Z místních
občanů byli
odsouzeni
Alžběta Jelínková a Mikuláš Suchý na 3J roku,
Božena Kupcová a Gustav Vávro na 3 roky a
dalších 17 osob k trestům
od 2 měsíců do 2 let podmínečně a k trestům peněžitým.
— Vláda udělilá titul zasloužilý umělec hercům
Národního divadla v Praze V. Lerausovi, M. Růžkovi, R. Lukavskému a
R. Hrušínskému a hercům Divadla čs. armády
(Vinohradského) V. Hlavatému, A. Hegerlíkové
a V. Chramostové.
— Lidová demokracie napsala, že apoštolský administrátor pražské arcidiecéze dr. F. Tomášek
měl před
odjezdem na
Ekumenický kongres rozhovory s ministrem Plojharem o církevních otázkách a o programu zasedání koncilu. Pro Tomáška to asi nebyla příjemná povinnost.

— Uměleckým šéfem opery Národního divadla v
Praze byl jmenován dosavadní ředitel České filharmonie Jiří Pauer. Ha— V Brandýse n. O. se nuš Thein byl současně
konaly Dny J. A. Komen- této funkce zbaven a byl
ského k 100. výročí odha- "odměněn" funkcí zástuplení pomníku učitele ná- ce uměleckého šéfa opery
rodů. Komenský v Bran- pro věci provozu.
dýse n. O. žil, oženil se — Novým ředitelem Syma napsal tam i několik fonického orchestru hlavsvých spisů, ' mj. Laby- ního města Prahy (býv.
rint světa á ráj srdce. FOK) se stal dr. Jiří HlaDny vyvrcholily slavnost- váček, který byl dosud
ním shromážděním, na šéfredaktorem v dramoněmž mluvil ministr škol- edici Státního hudebního
ství Č. Císař.
vydavatelství. Zakladate— V Praze se dožil 75 let lem orchestru FOK byl
Queenslandnositel ftádu republiky, nynější šéf
akademik Vilém Laufber- ského symfonického orger, autor 150 původních chestru Rudolf Pekárek.
prací z oboru studia vyš- — Dó ČSSR přijel 17ší, nervové činnosti, jimiž členný orchestr lidových
Čínského rozse stal světoznámým. Se- nástrojů
strojil též přístroj, který hlasu. První koncert měl
umožňuje prostorové zob- v JZD čs.-čínského přárazení srdeční činnosti a telství ve Vinarticích.
který má velký význam . — Na náměstí odborářů
pro diagnostiku srdečních' v Plzni byl u příležitosti
chorob, tzv. spaciokardio- oslav Dne čs. tisku odhagraf. ,
len 5. září pomník Julia
— V Prostějově byl zalo- Fučíka.
žen první zásilkový ob- — Časopis Svět v obrachodní dům v ČSSR. Má zech píše, že mezi novými
Tachovska,
zásobovat různým zbožím osídlenci
hlavně obyvatele menších Chebska, Karlovarska a
obcí dle písemné objed- Sokolovska tvoří značnou
návky-a podle katalogů, část Slováci, a že se tam
které dostanou místní ná- i pro budoucnost plánuje
rodní výbory, pošty atd. větší přesun občanů ze
— V okrese Poprad mají slovenských krajů.
být zřízeny od 1. listopa- — Vzhledem k nepříznivykoupily
du tr. zvláštní třídy pro vému počasí
cikánské děti. ONV v Po- podniky Zelenina do konpradě též rozhodl, že ci- ce srpna jen 154.000 tun
kánské dítě, které vyne- zeleniny, tj. skoro o 73 tichá bezdůvodně více než síc tun méně než loni. S
20 hodin za školní rok, nákupem ovoce je to ještě
bude převzato do inter- horší. Vykoupilo se jen
nátní výchovy. V minu- něco přes 25.000 tun proti
lém školním roce dochá- 82.000 tunám loni.
zelo do školy 1.266 cikán- — Na rozhraní Východoských dětí velmi nepra- slovenského a Stredoslovidelně a 140 jich necho- venského kraje, mezi Pusdilo do školy vůbec.
tým Polem a Stratenou
— Okresní soud v Bratislavě_ odsoudil po týdenPOJIŠTÉNI
ním přelíčení skupinu padomů, bytů, podniků,
šeráků a jejich překupníWork. Comprasation,
ků- Hlavním obžalovaným
aut, povinné ráčení
byl Otto Brousil, číšník z
ŽIVOTNÍ,
hotelu Held ve Vídni, dalúrazové a nemocenské
šími bylo 21 čs. občanů,
odborně provede
většinou mladých lidí.
R.C. K U G L E R
BrousUovi soud prokázal
(Meib.) X L 2421
výdělek pašováním ve vý-

ZKRATCE
začala stavba 300 m dlouhého silničního tunelu a
rekonstrukce celé silnice.
Zkrátí se tím příjezd do
oblasti Dobšinské ledové
jeskyně. Stavba si vyžádá liáklad 40 mil. Kčs a
má být dokončena v r.
1970.
— Podle Večerní Prahy
vzrostl od roku 1948 do
r. 1963 vývoz čs. strojů
a zařízení pro výrobu téměř osmkrát. ČSSR se
tak řadí mezi 10 největších vývozců strojírenských výrobků na světě.
Za tutéž dobu vzrostl dovoz strojů do ČSSR jedenáctkrát.
— Ód prosince budou v
oběhu nově ražené tříkoruny.
— V celém okrese Tachov
obhospodařují půdu pouze státní statky. Rovněž
na Bruntálsku hospodaří
v poslední době jen státní statky. Práce z 11. 9. to
nechválí, protože
"budoucnost zemědělství je v
dalším upevňování JZD".
— Dne 15. září zemřela
v Praze ve věku 63 let
spisovatelka a novinářka
Hana Budínová.
— V polovině září zbývalo ještě sklidit 350. 000
ha obilí. Nejhůře je na
tom Západočeský kraj,
kde byla 15. 9. na polích
ještě téměř polovina úrody.
— Dne 17. září byl z
ČSSR vypovězen západoněmecký státní příslušník
Petr Srdínko, protože se
prý podílel na organizování útěku dvou čs. občanů do ciziny (Ivana a
Věry F. z Prahy).
FEC/H
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DOMOVA
Mezinárodní konference o díle Karla Čapka

"ČLOVĚK PROTI ZKÁZE"
Za účasti spisovatelů ze zahraničí se konala v první polovině září literární konference v Mariánských Lázních, jejímž tématem bylo literární dílo
sympozion znamená řecky hostinu, a bohatství variací na citlivou a daleko
znějící strunu, avanou Karel Čapek bylo skutečným duševním hodokvasem,
jaký se hned tak v záplavě podobných kulturních zasedání nenaskyťne."
Svobodné slovo (10. 9. 65) možná trošku přehánělo, ale jistě je zajímavé, jak se Karlovi Čapkovi dbstalo nečekané cti být uctíván lidmi, kteří za
jeho života dělali všechno možné, aby mu ztrpčili život.
Konrerence byla nazvána podle jednoho z
diskuzních
příspěvků
"Člověk proti zkáze".
František Krčma píše
ve Svobodném
slově:
"Novostí postřehů upoutaly příspěvky Cveklovy, Průchovy, Joklovy
a Bartoškovy. S mimořádným zájmem byl vyslechnut projev nepřítomného L. Novomeského, lidské svědectví Olgy
Scheinpflugové a rozmarný portrét z úst
předsedy
PEN-klubu
Adolfa Hofmeistra."
O
prvních
čtyřech
autorech
nevíme nic.
Představují mladší generaci, která se dostala k
publikování až po únoru
1948.
Laco Novomeský byl
Čapkovým
politickým
odpůrcem. Olga Scheinpflugová přispěla k Čapkově posmrtné památce
vyloženě bulvárním románem, ve kterém zne-

užila svých manželských
vzpomínek až na hranici
nechutnosti.
Adolf Ho£f meister dnešní předseda PENklubu - jeden z nejmladších "pátečníků" u Čapků a neobyčejně vzdělaný diletant -, postačí říci, že ani Adolf H o f f tneister se nebere vážně.

pokládal, že se zdrží zeměpisné literární kritiky.
Jeho ústy opět zahlaholil malý český člověk:

"Při jiné
příležitosti
byla už uvedena paralela mezi tvorbou Franze
Kafky a Jaroslava Haška. Nynější sympozium
tedy vlastně poukázalo k
další paralele, která tak
Z ciziny promlouvali spojila tři největší a nejprozatérské
patrně hluboce znalí vy- osobitěji!
znavači, ale ani to není zjevy vzešlé z Prahy a
jisté. Když však se člo- přesáhnuvší hranice navěk dozví, že se v Čap- ší země.
Spojnice všech tří děl
kově díle patlal takový
senilní hnidopich jako jde po oněch "bodech",
Mukařovský nebo tako- jež nelze na první pový • komunistický šmok hled vyčíst z tištěných
jako František Buriánek, řádků, ale jež vyznačují
humanistické
pak musíme mít vážné hluboké
obranu lidpochyby o skvělosti du- poselství,
ských hodnot proti zmeševní hostiny.
Karel Čapek byl zno- chanizovanosti, proti sivu objeven, postaven na lám omezujícím tvořivý
úroveň Jaroslava Haška základ člověka . . ."
Z n í to velice
hrdě,
a Franze Kafky. Nastolil
ho tam Milan Jungmann ale nevysvětluje to, proč
z Literárních novin, o se máme radovat právě
(Pokračování na str. 7)
kterém by člověk před-

Honba za dědictvím
Člověk by si myslel, že se pravoverný komunista netouží zmocnit něčeho, co vzniklo v kapitalistické cizině, že komunistická vláda hrdě
odmítne honbu na majetek, který zanechali lidé
v kapitalistických státech. Máme na mysli majetek, který zůstal po zesnulých bývalých čs.
občanech a jejich příbuzných v cizině, kteří nezanechali jasné poslední pořízení. Starostlivost
čs. úřadů se v takových případech samozřejmě
dá vysvětlit náležitou péčí o blaho čs. občanu dědiců. Skutečný důvod úředního zájmu je
ovšem jiný: objevené dědictví, které poputuje
do Československa, je nesmírně vítaným přínosem, protože o devizy západních států je velká
nouze. Z a dolary, libry či franky vyplatí čs.
banka domácím dědicům koruny (po značných
srážkách za výlohy a poplatky) a do ciziny za
to nejde ze státní pokladny nic.
Už z dřívějších zpráv 4ilavně amerických úřadů ä organizací vysvítalo, že v uplatňování nároků na různá dědictví byla pražská vláda ze
všech komunistických vlád nejaktivnější. Trochu oficielního světla na používané způsoby při
objevování a vymáhání dědictví vrhla nedávno
praižská Lidová demokracie (13. 9. tr.). Z ní
se dovídáme, že v Praze na Národní třídě bylo
už v roce 1956 zřízeno zvláštní oddělení při
advokátní poradně, které se stará o to, aby
všechna dědictví z ciziny přišla " d o pravých
rukou".
LD vysvětluje, ,že do ciziny odcházeli často
lidé prostí, kteří nezanechali mnoho korespondence, podle které by vedla stopa k příbuzným.
Další potíže zmíněnému zvláštnímu oddělení pů-

sobí okolnost, že jména ivystěhovalců byla mnohdy atnerikazována a jména jejich rodů v rodných obcích nebývají přesná. K objevování příbuzných je třeba detektivního ducha:
"Prohlížejí se rodné matriky, pozemkové knihy obcí, pátrá se v seznamech žáčků starých
jednotřídek, prozkoumávají se seznamy branců
a pomohlo i zjištění, že příbuzný bral podporu
obce jako obecní chudý. Mnoho napovědí i vystěho.valecké lodní rejstříky."
Když je šťastný dědic nalezen, obstará za něho vše potřebné zmíněné oddělení ve spolupráci s tzv. genealogem, který pak takové věci vyřizuje přímo v U S A , Francii či kdekoli jinde
v cizině.
Článek uvádí, že po druhé světové válce
vznikla druhá větší vlna. Šlo o dědictiví židovských občanů ve francouzských a italských bankách. Nejnověji pak vzbuzuje zájem dědictví
odsunutých německých občanů ze smíšených
manželství, která se objevují v Západním Německu.
"Americké úřady často odmítají dědictví
poslat", píše LD. "Obávají se, že je dědic za
"železnou oponou" nedostane. V tom případě se
rozjede dědic v doprovodu právního zástupce
do U S A a osobně si peníze vyzvedne . .
Ž e nejde o nevýznamný obchod pro čs. hospo.
dářství, dokládá sdělení ve zmíněném článku,
že např. za letošní rok převedla tato advokátní
poradna ve spolupráci s T U Z E X E M z Ameriky
do ČSSR 700.000 dolarů. V této částce nejsou
zahrnuta dědictví nabytá dle platných závětí,
kdy se dědicové nemuseli hledat, resp. tvořit.
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SDĚLTE N Á M ADRESY S V Ý C H PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .

DŮCHODCI BEZ DŮCHODU
V současné době je na Státním úřadě sociálního
zabezpečení nezpracováno skoro 23.000 žádostí o, důchod, zatímco např. v roce 1960 jich bylo jen 3.800.
Stejně je to tak s "nedodělky" - to jsou nedořešené
případy. Někomu chybějí ještě nějaké doklady, nesouhlasí třeba s propočtem apod. Těch bylo ke
ní tísnivé situaci by se mělo zvážit, zda je nutné
a. zda je to vůbec správné, aby zaměstnanci Státního úřadu chodili ještě k tomu na brigády, když oni
sami by potřebovali brigádu jako sůl. Ne kvůli sobě,
ale kvůli těm tisícům žadatelů, kteří zatím ještě pořád čekají . . .
Rudé právo, 25. srpna 1965

VYPOVĚZENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ Z ČSSR
Ministerstvo vnitra rozhodlo, že Ema Čeksová z
Lyonu ve Francii a Ján Plech a jeho manželka z
Kanady musí do 24 hodin opustit naší republiku.
Všichni tři dostali označení "persona non graíta"
pro neslučitelné vystupování, pobuřování a hanobení našich občanů. Čeksová přijela na návštěvu
svých příbuzných v okrese Nitra začátkem minulého měsíce, Plech s manželkou byl na návštěvě u
příbuzných v Gajarech u Bratislavy. Ačkoli se v
minulosti proti republice prohřešil, odešel ilegálně
na Západ a byl ve styku s různými špionážními
organizacemi, umožnily mu naše úřady návštěvu.
Zneužil této pohostinnosti...

ROZVRH VYDANÍ A

ŽIVOTA

Podle statistiky rodinných účtů pohlcovaly v r.
1963 v dělnických domácnostech základní potřeby
přes tři čtvrtiny příjmů: vydalo se 46% příjmu za
potraviny, 11% za ošacení a obutí, 7% za byt, 10%
za služby, 5% za základní průmyslové zboží... Této skladbě odpovídal i týdenní rozvrh života většiny
pracujících: 29% času na práci, 57.2% na dopravu,
;pánek a ostatní reprodukční potřeby, 8.8% na pasivní odpočinek a jen 7% času tvořil volný č a s . . .
Práce, 10. září 1965
ČS. HUDEBNÍCI MĚLI ÚSPECH
s AMERICKOU HUDBOU V SSSR
Do Sovětského svazu odjela estrádní skupina s
orchestrem Ladislava Bezubky. Po jejím vystoupení
v Moskvě kritika nešetřila chválou. Vyzdvihovala
tvůrčí elán, artistické mistrovství, temperament a
obdivuhodnou muzikálnost našich umělců, bezprostřednost ve vztahu k poslucháčstvu, skvělý rytmus
představení... Po té chvále jedna výhrada, kterou
ovšem nejde jen tak přejít. Z nějakých 30 hudebních a pěveckých čísel je pouze 5, která pocházejí
z pera čs. skladatelů. Ostatní repertoár je převážně
z druhé strany oceánu... Připadá mi přece jen trapné, jestliže jedou naši umělci do Sovětského svazu
s takovou převahou zahraničních skladeb . . . Chápu, jalk bylo asi ctitelům Heleny Loupalové, když
jim z pódia vysvětlovala, že doba Červených sukýnek je už nenávratně pryč, a vzápětí jim nabídla
píseň " I love you" . . .
M. Filip, Kulturní tvorba, 2. září 1965
*
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Ve srovnání s některými evropskými státy máme
přelidněné byty. Téměř 70% našich občanů žije v
bytech, kde na místnost (včetně kuchyně) připadá
průměrně více než osoba. K nízké kultuře bydlení
přispívá i 23.000 administrativně rozdělených bytů
- z nichž 13.000 je v Praze -, ve kterých žije 123.000
občatnů. Na byt průměrně připadá 3,6 obyvatel, u
rozdělených 5,3. Kde hledat vinu? Za léta 1955-59
ubyly pro nedostatečnou údržbu ročně průměrně
11.603 byty (z toho zkázou a sbořením 8.509) a v
letech 1960 - 1964 už 14.856! Také stavební organizace notně přispívají k těmto neradostným skutečnostem neplněním plánu bytové výstavby.
Svobodné slovo, 7. září 1965
AUTA PRO EXPORT, NE PRO DOMÁCÍ TRH
Mladoboleslavská automobilka po výstavbě nového
závodu a rekonstrukci vyrábí více než před léty.
Přesto dodávky aut se pro trh snížily. Zatímco v
roce 1961 se prodalo téměř 30.000 aut, v roce 1964
něco málo přes 26.000; počet žadatelů se přehoupl
přes 100.000. Méně aut se dodalo proto, že se naše
osobní vozy vyvezly. Bylo třeba vyrovnat naše závazky a dluhy v zahraničním obchodě a naše auta
byla k tomu poměrně nejžádanějším artiklem...
Práce, 10. září 1965
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Z historie pražské katolické diecéze

Pražští kardinálové
Když papež Pavel V I . oznámil v únoru tr. jmenování arcibiskupa dr. Josefa Berana kardinálem,
bylo to přijato velkou částí světové veřejnosti nejen jako zadostiučinění velkému člověku, ale i
jako pocta všem těm členům našeho národa, kteří milují svobodu ai kteří dle svých možností pracují k tomu, aby se svoboda vrátila do naši vlasti.
Před dvěma týdny promluvil kardinál dr. Beran na Ekumenickém koncilu ve Vatikánu před
2.200 biskupy a jeho projev vzbudil (ve světě nemenší pozornost než jeho únorové jmenování. Dr.
Beran se postavil za pokrokovou skupinu církevních hodnostářů, která žádá vyhlášení svobody
náboženského
vyznání
provedení
pronikavých
změnmomentálv katolické církvi samé. Světotvý tisk uváděl,
konci
červnaádokonce
50.000...
A v takové
že kardinál Beran, vězněný 4 roky nacisty a 16 roků komunisty, je symbolem moderního církevního hodnostáře, který zajžil pronásledování a který má tím více morálních důvodů k snahám po větším vzájemném porozumění a větší snášenlivosti s ostatními církvemi. Dr. Beran prohlásil rovněž
na koncilu, že je dnes církev pronásledována hlavně za Železnou oponou též za některé hříchy,
které napáchala v minulosti. Řekl, že odsuzovala a upalovala církevní reformátory, jakým byl Jan
Hus, zmiňoval se o způsobech rekatolisace českých zemí v 17. století atd. Celý jeho projev měl
dle došlých referátů značný vliv na delegáty koncilu, velmi posílil skupinu, která usiluje o reformy.
Kardinál Beran se na koncilu zapsal výrazně do církevních dějin. Jeho nekompromisní postoj
k diktátorským režimům ve ylasti mu pak už zajistil významné místo v dějinách národa.a státu.
Všimněme si při této příležitosti předchůdců dr. Berana v pražské diecézi a jejich dějinného
významu.
Jťrvnim
kardmaiem
pražským se stal Jan
Dčko z Vlašimi (136479), předtím biskup olomoucký a přítel Karla
[V., jmenovaný papežem
Urbanem V I . Historie
xvádí, že byl za něho založen v Římě pro poutnícy Český dům. Do círcevní historie se zapsal
:ím, že nařídil
zvonit
caždý pátek ve 3 hodiny
adpoledne na památku
smrti Krista Pána. Tato
tradice se pak rozšířila
po celé střední Evropě.

církevní organizaci. Jeho
zásluhou byli sv. Václav
a sv. Vojtěch přijati do
římského martyrologia a
jejich svátek zaveden pro
celou církev.
Od r. 1850 do r. 1885
byl pražským arcibiskupem a kardinálem princ
dr. Bedřich Schwarzenberg, který přišel do
Prahy
z
rakouského
Salzburku, kde byl arcibiskupem
od r. 1836.
Pocházel z Hluboké. Byl
předsedou katolické strany v Čechách a pro neDruhým pražským kar- stranné jednání byl oblídinálem byl Arnošt Voj- ben jak u českého tak u
ích
Harrach
(1623- německého obyvatelstva.
1667). Do jeho dlouhé
Jeho nástupcem se stal
/lády spadá přísná reka- hrabě František de Paula
rolisace, nařízená císa- Schoenborn,
který pořem Ferdinandem
II. cházel z české větve toZaložil v Praze arcibis- hoto šlechtického rodu.
cupský seminář a zavedl Byl biskupem v Č. Bui českých zemích novou dějovicích a od r. 1885

knížetem
arcibiskupem
pražským. Kardinálem se
stal v r. 1889. Zemřel v
roce 1899, kdy mu bylo
55 let. Byl to rovněž oblíbený arcibiskup.
Po něm nastoupil na
arcibiskupský stolec Leo
Skrbenský,
svobodný
pán z Hříště. Do Prahy
přijel z Olomouce, kde
byl sídelním kanovníkem. Pražským arcibiskupem se stal ve věku
36 let a za dva roky nato
se už stal kardinálem.
Byl tehdy
nejmladším
členem celého kardinálskeho sboru. Jeho obliba v pražské diecézi byla
nesmírná. Ač jeho rodnou řečí byla němčina,
mluvil a kázal dobře česky. Kardinál Skrbenský
zůstal v Praze až do počátku roku 1917, kdy
byl na své přání přelo-

žen do nejoonatsí arcidiecéze tehdejší monarchie,
olomoucké,
v
níž byla řada arcibiskupských velkostatků.
V
Olomouci
zůstal
do
sklonku roku 1920, kdy
se vzdal vedení arcibiskupství a žil pak v Krásném Březně v severních
Čechách.
Na pražské arcibiskupství přišel v roce
1917 brněnský biskup
Paul Huyn, Němec, který nebyl oblíbený a který proto neprospěl katolické věci. V době převratu v roce 1918 Prahu
opustil a odejel do Vatikánu. Později byl jmenován titulárním arcibiskupem sardinským. Kardinálem se nestal.
Od září 1919 nastoupil
na arcibiskupskou stolici
(Pokračování na str. 6.)

Monsignor z baráku číslo 26
ma, kde dosáhl doktorátu theologie. Po návratu do
vlasti pracoval v duchovní správě jako kaplan a pak
jako profesor na různých ústavech. Z tohoto období
pocházejí některé jeho theologické spisy, mezi nimiž
vyniká hlavně dílo "Psychologie a zpovědnice". Ro-'
ku 1932 byl jmenován rektorem katolického semináře v Praze a zároveň vedoucím ústředního výboru
katolické mládeže.
Za německé okupace se opřel neohroženě proti
nacismu a obětoval se do krajnosti za svůj národ.
Gestapo ho zatklo v červnu roku 1941. Po krátkém
pobytu na Pankráci byl Msgr. Beran deportován do
Dachau, kde se stal jednou z nejskvělejších postav.
Po osvobození byl Msgr. Beran vyznamenán vojenským řádem první třídy. Zpráva, která se později
(dne 7. listopadu 1946) roznesla o jeho jmenování
pražským arcibiskupem a primasem Československa,
naplnila hlubokou radostí všechny ty, kteří ho poznali v koncentráku.
V posledních dnech roku 1947. mi. napsal jeden
náš společný přítel z Československa: "Náš arcibiskup Beran působí velmi dobře; jsem přesvědčen,,
že je to člověk určený Prozřetelností, který by byl
ochoten v případě nutnosti podstoupit i mučednictví".
Byla to slova opravdu prorocká.
V únoru roku 1948 se komunisté zmocnili vlády
a po celé řadě stále se zostřujících rozporů a násilností byl i primas Československa zatčen a internován na neznámém místě, daleko od své arcidiecéze Po dvanácti letech věznění byl dr. Beran dne 4.
října 1963 propuštěn. Tlumočil jsem mu svou radost telegramem a on mi. poslal lístek ze dne 21.
Dověděl jsem se i něco o jeho minulosti. Byl to října 1963, ve kterém kromě pozdravů a požehnání
synek-učitele na obecné škole. Po ukončení klasické- vyslovil i radostné "Arrivederci" (na shledanou),
ho gymnasia v Plzni, svém rodišti, byl poslán do Ří- plné nadějí."

Ye Florencii vyšla minulého roku kniha "Evangelium v lágrech", jejímž autorem je kněz livornské diecéze Don Roberto Angeli, který se ke konci
války dostal pro svou odbojovou činnost do koncentračního tábora v D&chau. V kapitole knihy nazvané "Barák č. 26" líčí své dojmy, které v něm
zanechalo setkání s tehdejším monsignorem, nynějším kardinálem drem. Beranem.
"Bylo to jednoho šedého, mrazivého večera v prosinci r. 1944, co jsem potkal poprvé Msgra. Berana.
Vracel jsem se z pole, kde jsem po deset hodin vykopával ze zmrzlé země brambory. Spoluvězňové
mne upozornili na muže, který še ubíral v čele jiné
skupiny, vracející se z téže práce.
"Ťam ten je Beran", řekli mi, "je to monsignor z
Prahy, rektor kněžského semináře."
Byl to člověk asi 561etý, nízké postavy, oděný obvyklými ubohými cáry. Kráčel rychle, skoro se zdálo, že běží. Na první pohled mne upoutal jeho široký obličej, jasný a usměvavý, jeden z těch výrazů,
jež není možno zapomenout.
Často při jídle jsem viděl, jak se vztahovala nějaká ruka a pokládala kousek chleba k mému šálku.
Ohlédl jsem se, a tu se Beran vzdaloval rychlým
krokem, zdravě mne svým širokým úsměvem. Činíval tak střídavě všem těm, kteří se mu zdáli vysíleni a vůbec v horším stavu. Když neměl, co by
daroval, snažil se druhé potěšit aspoň dobrým slovem, zašeptaným tichým hlasem a doprovázeným
jedním z těch pronikavých pohledů, jež prozrazovaly hlubokou duši, překypující štěstím, jež nemohou zlomit žádné pozemské útrapy.
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O. F. Snelling: Double O Seven (James Bond - A Report). Spearman Hol land Press, Londýn

Tajemství trumfové sedmy
Tohle je knížka pro romantiky, kteří mají rádi romantiku oděnou ve
stříbřité tuxedo a svlažované klaretem Mouton Rotshilď 34. Romantiku
nejstudenějších let studené iválky let páně 1950-60, která přenáší hrdinu i
padouchy letem světem v proudnicových kliperech z Istanbulu do Las Vegas, z Port au Prince do zamlženého Londýna ve zvuku i v obrazech. Snad
jste si všimli, že jsme výslovně řekli: hrdinu i padouchy. Zločinců má tato
nejmodernější romantika mnoho, hrdina je však jeden jediný: James Bond,
agent britské tajné služby, pověstná trumfová sedma, která strká červené
od Šumavy k Tatrám.
Britský áutor Snelling se zřejmě mocně bavil, když psal tuto literární!
kamelografii. Je to nejenom jemná a ^vtipná satira, prošpikovaná bond-oty
a shovívavým porozuměním pro dnešní bondotnanii, která postavila duchovního otce Jamesé Bonda - lana Fleminga - mezi nejpřednější představitele
výrobců magických bestsellerů. James Bond v jeho zpracování je postava
nejméně tak skutečná jako Kara ben Nemsi, Sherlock Holmes a Zorro mstitel dohromady.
Jako typický Angličan asi Snelling nikdy neslyšel o Kara ben Nemsim,
ale naproti tomu ani my jsme neslyšeli o jistých detektivech-gentlemanech
devatenáctého století, jeř autor pokládá za přímé předky Jamese Bonda..
Jsem dosti vzdělán v tomto ohledu, ale musím se přiznat, že postava Bulldoga Drummonda mi připomíná jedině Melwyna Douglase - [v "Ninočce".
Opravdové tajemství
úspěchu britské trumfové sedmy (v češtině je
těžké říkat Bondovi "nula nula sedm", protože
to zní jako výsledek blešího závodu na
100
yardů) asi tkví v, tom,
že v duši anglosaského
čtenáře stále hárá obdiv
pro pěstěného snobíka.

prvně nastoupil tajnou
službu v roce 1924, když
už měl za sebou službu
v královském námořnictvu a získal hodnost kapitána. V roce 1955 byl
zhruba pětatřicátník příjemného zevnějšku. Podle tohoto počítání tedy
získal hodnost kapitána
námořnictva a získal meSnelling dokonce ani dály v útlém věku čtyř
nevypátral původ naše- íet.
ho supermana. Zdá se
I jinak byl zázračné
docela, že i j.eho pů- dítě (minulý čas je ovod je mlhavý. Velitel právněn vzhledem k tobritské tajné služby, Mr. mu, že lan Fleming už
M., například nedůvěřu- zemřel). Podle Snellinje Skotům. Alespoň v gova průzkumu si James
jednom románu životo- Bond zakoupil první popisec s podivením zjistil, lozávodní sporťák v rože James Bond měl švý- ce 1924, z čehož by plycarskou matku a skotské- nulo, podle jiných zpráv,
ho otce. V jiném romá- že neměl po dalších deně je Bond čistě skotské- set let právo na vůdčí
ho původu.
list.

britské tajne služby je
pevně zakotvena v pečlivém koktajlu tří prvků:
snobismu, sexu a sadismu, servírovaném na leštěném tácu.
Bondovi protivníci obyčejně patří k členům
sovětské
tajné služby
"Smrť'?. Někdy si vymýšlejí velmi rafinované
popravy, jinde jsou jenom prosté návody k použití:
"Uzly provazu se zařízly hluboko do Bondových svalů. Nohy židle
byly postaveny široce,
takže Bond
nemohl ji
ani překotit. Stal se bezmocným vězněm, byl nahý a bezbranný. Jeho
bůčky a spodní část těla vyčnívaly
dutinou,
která vznikla odtsraněním sedadla mučitelské
Podstata hrdiny romá- židle, a směřovaly k podDatum
narození je
ještě větší záhada. Bond nů o "trumfové sedmě" laze.

KALAMITY
Miroslav

Holub

Když se jeden zamýšlí nad během světa, tak jak
to sám za svého života pozoroval, zjišťuje, že absolutně přibylo za posledních třicet let letů do vesmíru, samočinných počítačů, osobních aut, úmrtí na
rakovinu plic, špičkových sportovních výkonů a přírodních pohrom.
Zčásti je příbytek přírodních pohrom způsoben
jistě dokonalostí informací. Zejména v nepřátelské
cizině přibývá přírodních pohrom velmi znatelně.
Ale i tuzemské kalamity se zdají narůstat v počtu i
významu. Jsou to zajisté kalamity menší, méně heroické.' Malá země má i menší pohromy, to dá rozum. Ale — na rozdíl od toho, co by byl člověk jako
dítko od světa očekával — jsou tady pořád a pořád
hmatatelněji.
V létě vystoupí teploměr něco nad dvacet stupňů
a již máme vlnu veder, v jižní Francii několik úmrtí
po úžehu, v Dánsku se přemnoží drabčíci, v Korutanech vyschnou studny, v Křimicích se nevyvine zelí, v Průmstavu přeschne řezivo a v celé vlasti jsou
zpožděné vlaky.
V prosinci napadne první sníh a již jsou na Sicílii první umrzlí, v Římě ochromená doprava (v Praze se to nepozná), v Meklenbursku jsou odříznuty
dvě vesnice a jeden městys od světa, v Bardejově
útočí vlci, v Průmstavu není řezivo, v Křimicích zelí a v celé vlasti jsou zpožděné vlaky.
Zaprší — kalamitní přívaly, trhají se hráze, pracují povodňové komise; týden nezaprší a celá země
siéná největším suchem za posledních 28,65 roku.
Kalamitní nedostatek minerálek.

(Padouch) si zapálil
cigaretu a lokl si černé
kávy. Potom zvedl rákosku na
koberce.
Držadlo si položil přes
koleno, zatímco trojnásobně pletenou plácačku
položil přímo pod sedadlo židle, k níž byl Bond
připoután.
Pohlédl
na
Bonda
zkoumavě, téměř něžně.
A vtom jeho zápěstí se
vymrštilo vzhůru. Výsledek byl vpravdě překvapující . . ."
Jako řešení kterékoliv
situace v řadě Bondových dobrodružství. Člověk těžko rozhodne, zdali jsou agenti "Smrti"
nebezpečnější než dívky,
které se rozhodnou stýkat s "trumfovou sedmou".
Snelling
vypracoval
kompletní schéma krásy,
které je hodno mužných
výbojů nepřekonatelného Jamese. Dáma v potazu musí být především
vysoká, štíhlá, příjemně
oblé dělohy, plavých vlasů na ramena rozpuštěných, nenalíčená a lak na
nehtech musí být přirozené barvy.
V jednom případě bylo zjištěno, že nehet milenky Jamese Bonda, nalomený zcela náhodně
buď v rámci tvrdého života nebo při milování,
působí jako zvláště mocný afrodisiak na Jamese
Bonda.

Jarní

bezcestí

Boris

Pasternak

Požár* západu za obzorem
dohoříval už pomalu.
Cestou neveselou hluchým borem
putoval jezdec k Uralu.
Brodil se vraník travinami
a podkověnky drngaly
a milé vody bystřin samy
podkovám odpovídaly.
Když dále ubíral se krokem
kůň pod spuštěnou opratí,
povodeň rachotivým tokem
zaburácela vývratí.
Kdosi se smál

a

plakal kdosi,

křísly o kámen křemeny
a padly do vod, které kosí
vyrvané kmeny s kořeny.
Řeřavý západ zaplápolal
a kdesi v černých větvích, v tmách
zběsilý slavík v keři volal
jak zvon bijící na poplach.
Kde jíva kladla vdovské věnce
do ůžlabiny, dusíc vzlyk,
zpíval a hvízdal y doubravěnce
jak slavný Slavík-loupežník.
Proč sýčkuje žár o neštěstí?
Na koho slavík zamířil
písničku ze zálohy v klestí
jak loupežník svůj samostříl?
V ležení zběhlých katoržanů
snad objeví se jeden skřet
a hlídkám lesních partyzánů
vstříc vyjde, povede je vpřed.
Lesy a poli, pod oblohou
se rozléval ten divný zvuk.
Všeho je stejně v něm a mnoho šílenství, hoře, štěstí, muk.
Přeložil Jiří Kovtun

(Pokračování na str. 6)

Přičemž nelze říci, že žijeme jen tak ze dne na
den a nejsme připraveni. Naopak, stále čteme, jak
komunál najal pracovníky a stroje na Odklizení sněhu, jak jsme připraveni na parna a jak jsme připraveni na větry. Nicméně, když to přijde, je to kalamita, to jest přesahuje to rámec plánovitých akcí.
Za těchto okolností nabývá člověk dojmu, že jednak větší kalamity, něco jako Flóra, kobylky nebo
italské sesuvy půdy, si vůbec nemůžeme dovolit bez
ohrožení národního bytí, a jednak že kalamita je
normální způsob existence hmoty, aspoň za tohoto
stavu civilizace.
Není tudíž správné mluviti o tom, že nám nadchází zima, nýbrž že nám nadchází boj se zimními
kalamitami, není správtíé mluviti o prvních známkách jara, nýbrž o blížících se jarních pohromách.
Není dobře těšiti se na léto, neboť již kvačí katastrofální sucha a nejpodivnější hříčky povětrnosti zvracející všechny pranostiky a meteorologické předpovědi.
Pokud jde o podzim, je to už od přírody doba
štrapácí, ale v našich podmínkách přistupují kalamity spojené s vykopáváním brambor a přepravou
těchto. Podmínky jízdy po silnicích nabývají katastrofálního rázu v každém počasí, podzimní nánosy hlíny pak nelze, označit za typickou kalamitu jen
z té příčiny, že jejich výskyt lze přesně předpověděti podlé intenzity svozu okopanin a výstavby nových sídlišť.
Takže kalamita není jen způsob existence hmoty,
ale, jak by řekl současný (mladší) lyrik, něčím v
nás, asi jako duše nebo blbost nebo láska ke krásnu.
Nakonec — není-li pak krásné, když okříváme z
každé takové každodenní kalamity stále zdrávi, stá-

le na jaré mysli, stále připraveni na zkázy, které
přinesou zítřejší hnutí povětrnosti. Není-lř to radost,
žít celkem normálně a spokojeně nad vířící propastí kalamit, jež nás den co den vtahuje, ale nevtáhne.
Ale nevcucne, jak říkával pan Čochtan. Je to život
s kontrasténj, je to normalita vztažená na anulující
abnormálnost a tedy mohutná, životadárná normalita. .
A dbalý občan netoliko žije svou normalitu nad
tiskem cudně prezentovanými kalamitami prvních
dnů zimy, ale sám aktivně spolupracuje na tvorbě
nových kontrastů: účasten kalamitních návalů v
prostředcích hromadné přepravy, účasten kalamitního stavu přístrojového parku, účasten panického
zájmu o ten či onen film, účasten boje ve frontě na
lístky, šlapaje po druhých kalamitotvorných občanech, pošlapán třetími. Občan se stává sám sobě
přírodou i s těmi pohromami.
— Tak jsem to sehnal, praví občan kalamitu překonavší a jeho hrdost je právě funkcí oné kalamity,
jíž byl sám spolutvůrcem; kdyby nebylo kalamity,
měl by prostě lístky a neměl by radost. Takovou
radost.
Jest tedy • kalamita nedílnou součástí bytí mimo
nás i v nás, a kdyby jí nebylo, museli bychom si ji
vymýšlet. Jsme zařízeni na kalamity ne v tom, jak
jim předcházet, ale v tom, jak žít s nimi a na jejích
základě.
— To je kalamita, ten nepořádek tady, pravil jeden náš spolupracovník v šatně, obratně vrhaje několik ohryzků na skřínku se šaty. Se spokojeně otráveným obličejem si utřel boty do (komunálního)
ručníku a odešel do kalamitně mrazivého povětří
venku.
Literární noviny
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O NAJDÔLEŽITEJŠIE J SLOVENSKEJ K N I H E , K T O R Á V Y Š L A V AMERIKE

DEJEPIS SLOVÁKOV
(Dokončenie)
Spisovateľ uvádza dôvody, ktoré nútily Slovákov
sťahovať sa do Ameriky. Uvádza hmotnú biedu mnohých slovenských krajov, zavinenú nesprávne prevedenou komasáciou, . pálenkou a pijatikou. Potom
pokračuje:
"Ale nie len v hmotnom nedostatku väzila príčina vysťahovania, ale tiež i v duševnom otroctve.'
So sedliakom či v úradoch, či pri práci u zemana
zäobchodilo sa nie tak, ako s právnym občanom uhorskej. v l a s t i . . . Tak potom nie je div, keď ľud počal
húfne utekať z vlasti svojej do Ameriky, kde mal
aj väčší zárobok, aj úplnú slobodu."
"Takým činom", pokračuje Čaj ak,- "vysťahovalo
sa vyše 500.000 Slovákov do Ameriky. Tu si založili
mnohé církve a veľké dobročinné organizácie ako
Národný Slovenský Spolok, Katolícku Jednotu,
Evanjelickú Jednotu, Pennsylvánsku Grécko-Katolicku Jednotu, Kalvínsku Jednotu, Sokolskú Jednotu, Slovenskú Ligu a mnohé iné organizácie. V posledných časoch utvorili Školský Fond cieľom podpory amerických a krajových slovenských študentov a postavenie vyššej školy na Morave a v Amerike. Vydávajú veľké časopisy a kalendáre. Podporujú všetko, čo je slovenské, hlavne slovenských
študentov, spisovateľov a politické hnutia na Slovensku . . . Ľud z roka na rok väčšmi a väčšmi prichodí
k svojmu povedomiu a tým mu je zabezpečený i národný i hmotný pokrok. Ač vysťahovalectvo má
priamo zlé účinky na národ slovenský tým, že umenšuje počet národa v Uhorsku, predsa nepriamo
mu pomáha sa hospodársky osamostatniť posielaním veľkých súm peňazí a kupovaním majetkov od
grófov a pestovaním národného ducha."

PRED PRVOU
SVETOVOU

VOJNOU

rodami, vyvolaly v ňom túhu za vedomosťami. Aiperické slovenské spolky, noviny, schôdzky ho nie len
značné vzdělaly, ale i upevnily v jeho slovenskom
povedomení. Takže keď prišiel domov, šíril aj on
sám slovenské národné povedomie a predplácal si
slovenské noviny. Tak pomáhala slovenskému národu A m e r i k a . . . Amerika podporuje
slovenskú
spisku i všetky národné podniky. Mnohí slovenskí
spisovatelia dostali práve z Ameriky veľmi pekné
podpory, taktiež aj žiactvo slovenské."
Čaj ak potom ešte končí upozornením na amerických krajanov:
"Mladší, tam sa narodivší Slováci opúšťajú v
značnom počte svoju materinskú reč. Reč od Boha
nám danú opustiť a zabudnúť je veľký hriech, ale aj
nesmýseľ a najmä slovenčinu. Slovenská reč nie len,
že je krásny, bohatý jazyk, ale aj veľmi rozšírený.
Veď slovenskou rečou porozumieš sa s Čechom, Poliakom, Rusom, Srbom a Bulharom, tedy so všetkými
slavianskymi národami . . . Oj, pridržiavajte sa, mladí bratia a sestry moje, slovenčiny a nehanbite sa
za ňu. Nie je to potupa b y ť synom a dcérou malého
národa, ba práve to je veľká česť zostať potlačenému národu v e r n ý m , . . Uzriete ovocie diela vášho v
tom, že vybudujete náš slovenský národ na slobodný
a majetný národ."

Ku knihe je pripojená antologia
vlasteneckých
slovenských básní a niekoľko dokumentov, ako Štúrova reč za oslobodenie ľudu, za slovensčinu, slovenské memorandum, usnesené na shromáždění v
Lipt. Sv. Mikuláši r. 1848, a memorandum zo 6. a 7.
júna r. 1861 z národnéhô slovenského shromaždenia
v Turč. Sv. Martine.
Kniha Čajakova zapadla. Snáď i v Amerike je
Ďalej Čakaj líči obrannú prácu proti maďarizá- jej len niekoľko exemplárov v súkromných knižnicii a kultúrny i hospodársky vývin. Slovákov. Zmie- ciach. Bolo by treba uvažovať o jej novom, doplneňuje sa i o spolupráci nemaďarských národností a nom vydaní.
J. S., USA
líči vývoj demokracie a soeiálne-demokratickej strany na Slovensku, zvláště tiež . pohyb slovenskej mládože (Blaho a Hodža), vývin slovenského peňažníctva,- styky česko-slovenské a pomoc Československej Jednoty Slovákom.
(Pokračování se str. 5) ka. herecká Ursula AnPotom je reč o boji za všeobecné volebné právo
Ve stavu oblečeném dres dostala ve filmu
a o tom, ako slovenská pravda pronikla do Európy.
Tu zvláště hovorí o tom, ako slavný norský spisova- bývají Bondovy milenky "Dr. N o " přetěžký úkol
toľ Bjoernsen sa ujal Slovákov, a zvláště o zásluž- oděny v průsvitnou blu-' zavěsit na značně obnanej práci anglického učenca R. W. Setton Watsona, zičku, která zcela neza- žená bedra pistoli, jejíž
Scotus Viatora.
pás musil být silně přiKapitoly o úspechoch slovenského ľudového ume- krývá ladné křivky pronia, o súčasnej - vtedajšej - slovenskej literatúre a tituberkulozních opatře- střižen, aby zanechal stoo muzeálnej slovenskej spoločnosti končia vlastnú ní, a v prostou sukni, py po bikini, na kterých
peknú knihu.
která poskytuje spoustu trvají censoři.
Len ešte na konci treba spomenúť dôležitú troj- prostoru pro jarní ma"Trumfová
sedma"
stránkovú kapitolu "Vplyv Ameriky na slovenský névry.
nám
vyhrála nejednu
národ". Tu opakuje spisovateľ, ako časť slovenského
Dámské prádlo bývá válku, o které ani nebožľudu musela hľadať výživu v Amerike. Pokračuje:
Flynn nikdy
zhusta
popsáno v první tík Errol
"On na svoju dedinu, na svoj rodný domov, nezabúdal ani v cudzine, ale túžil za ním. Takýmto episodě, pokud nějaké. nesnil. Flynn byl jenom
činom z roka na rok pribúdal po dedinách našich Většinou se ženské pro- prostá duše. Vsadím se,
blahobyt. Ročite poslané peniaze na Slovensko z Ame- tagonistky spokojují čer- že nikdy neslyšel o Chariky dosahovaly veľké miliony korún . .. Ľud náš
nou podprsenkou a ma- teau Neuf de Papp (ročuž nežije len na zemiakoch a na kapuste, ale sa
stravuje z roka na rok lepšie, čeho výsledok je i zlep- ličkými kalhotkami od- ník 00) ani o občanovi
povídající barvy, což je jménem Goldfinger.
šenie zdravotníckych pomerov."
Se vší úctou k pokro"Amerika", píše konečne Ján Čaj ak, "na náš ľud obyčejně vystavuje nenié len čo sa majetkových ohľadov týče, mala bla- bezpečí těžkého revma- ku si však myslím, že
hodarný vplyv, ale aj čo sa duševného vývinu týče. tismu, pokud nejsou bru- romantikové staré školy
Ľud náš zotročený v starej vlasti prišiel k svojmu tálně zavražděny v násleopovrhnou
Jamesem
ľudskému a občianskemu povedomiu v Amerike.
Videnie toľkých krajov, stýkanie sa s toľkými ná- dující kapitole. Němec- Bondem.

PRAŽŠTÍ KARDINÁLOVÉ
(Pokračování se str. 4 )
pražskou dr. František
Kordač, člen čs. revolučního národního Výboru.
Také on nebyl jmenován
nikdy kardinálem. Založil v Praze arcibiskupské
gymnasium s konviktem
a seminář v Dejvicích.
Za prvních let jeho
působení v čele pražské
arcidiecéze se rozmohla
v českých zemích víra
československá.
Zato
ovšem Kordač nemohl,
byl to důsledek změněných poměrů. To a odlišné názory
na různé
správní otázky, než jaké
měl Vatikán, byly příčinou,
že byl jmenován
počátkem let třicátých
titulárním arcibiskupem
a na jeho místo v arcibiskupském paláci, přišel
biskup královéhradecký
dr. Karel Kašpar. Kordač pak bydlel v části
zámku v Břežanech u
Prahy, kde v roce 1935
zemřel.
Prvním kardinálem v
Československu býl dr.

Tajemství trumfové sedmy
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1 televizní Mike Hamner je blíž životu než
3ond. I Phillip Marlow,
kterého si vymyslil Ray
ľhandler, i k o m i s a ř
V l a i g r e t , ba i páter
3rown.

Kašpar a to od prosiiioe
1935, po velkém úspěchu, který měl téhož roku Světový eucharistický kongres v Praze. Nový kardinál, který se
tehdy triumfálně vracel
31. prosince z Vatikánu,
byl nadšeně vítán z Chebu až na Wilsonovo nádraží v Praze a i později
při všech jeho cestách
po vlasti. Zemřel za nacistické okupace y dubnu 1941.
Po jeho smrti Praha
neměla arcibiskupa po
dobu téměř 6 let. Správu arcibiskupství vykonával až do jmenování
dr. Berana arcibiskupem
koncem r. 1946 generální vikář dr. Opatrný.
Dne 19. června 1949
byl arcibiskup Beran násilně vyveden z katedrály sv. Víta a internován.
V září 1963 byl formálně propuštěn, ale ve skutečnosti dále internován,
aby nemohl vykonávat
svůj úřad. Počátkem letošního roku směl odjet
do Vatikánu pro kardinálský klobouk, kde zřejmě na nátlak čs. úřadů
musel zůstat. Z vedení
pražského arcibiskupství
byl čs. vládou odstraněn,
ale Vatikán jej uznává
dále pražským arcibiskupem, a jako takový je i
sedmým
kardinálem
pražským.
-cg-

Jsem už asi starý konCHCETE, ABY SE VAŠE
íervativec v oblasti roděti naučily hrát na ktenantiky, ale James Bond rýkoli hudební nástroj?
lení pro mne romanticVOLEJTE (Melb.1
5 1-7012
ký typ.
A. CHROMOVSKÝ
Začtu se raději znovu
James Bond je velký
do opravdu romantické- hrdina - díky filmovému
ho "Psa
Baskervillské- herci Seanu Connerymu.
ho", do "Záhady tančí- Nerad bych však viděl,
cích mužíků", do "Zele- kdyby dnešní výroba záného lučištníka" a "Mrt- bavnictví pustila mezi
vých
očí
Londýna", lid dobrodružství Nero
abych citoval jenom brit- Wolfa, Hercula Poireta,
ské detektivky.
Ellery Queena nebo J.
lan Fleming opravdu
stvořil nový typ v detektivním oboru. O. F. Snelling ukázal, jak je tento
nový typ detektiva poplatný době, ve které je
čten.

G. Readera.
Lid spolkne všecko a to je ta největší chyba,
když jde o tak záhadný
problém. V tom také tkví
tajemství úspěchu trumfové sedmy.
jun
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— Na zájezd do Rakouska
odjelo s Čedokem 38 turistů, avšak zpět se vrátilo jen 22 osob. Zbylých
16 požádalo v Rakousku
o asyl.
— Francouzské
noviny
psaly o pražském inženýru Josefu Tlapovi, který
utekl přes
Maďarsko,
Jugoslávii a Itálii až do
Cannes, kde se přihlásil
úřadům. V Paříži požádalo v poslední době o asyl
10 čs. turistů.
— Čs. občanka provdaná
za Alžíŕana, s nímž se
rozvádí, 351etá Kamila
Amirouchová,
přijela s
dcerou na návštěvu do
Anglie. Po vypršení platnosti víza ji chtěly britské úřady deportovat do
ČSSR. Na intervenci posl.
lorda Balniela však dostala povolení k pobytu.
— Ve Washingtonu se konalo dvoudenní shromáždění k oslavě 75. výročí
založení slovenské podpůrné organizace Jednota,
která má odbočky v každém americkém městě a
obci se slovenskou katolickou farností. Shromáždění více než 9.000 amerických Slováků vyvrcholilo slavnostním zasvěcením kaple ve washingtonském katolickém chrámu
Neposkvrněného
početí.
Kaple byla postavena nákladem 125.000 dolarů a
je darem slovenských katolíků.
— Krasobruslařka Marie
Jelínková z Kanady utrpěla zranění, které ji
vyřadí na delší dobu z
vystupování v lední revui Icecapades.

DOMOVA

ČS. KLUB V ADELAIDE
— Divadelní odbor sehrál s velkým úspěchem 28.
září v Národním domě detektivní drama "Dům u jezera". Hru přeložila z angličtiny B. Trejtnarová a
— Dr. Vriem
svoooaa,
její- režii měl Jan Trejtnar. Účinkujícím se podařilo
dosavadní zástupce Zele- udržet diváky v napjetí až do konce. Herecké výné internacionály pro Ně- kony byl vděčně kvitovány i několika hosty z Českomecko, Rakousko a Švý- slovenska, kteří jsou v Austrálii na návštěvě svých
cary, přesídlil, z Bonnu dětí. Prohlašovali, že je nesnadné vidět doma tak
do Londýna.
dobré výkony ochotníků. Výpravu scény a líčení
— V Londýně zemřel ve herců provedli zaměstnanci televisní stanice 2.
věku 53 • let bývalý příslušník-čs. západní armá- — Sportovní odbor pořádá každou neděli dopoledne
dy dr. Zdeněk Fantl. Byl zápasy v odbíjené na tenisovém hřišti p. F. Vršky,
znám jako překladatel děl 20 Flinders St., Woodlands Park.
— Knihovna Čs. klubu má nyní 282 svazků a těší
W. Scotta.
— Čs. zpěvák Jaroslav se stále pozornosti čtenářů.
Zvolánek dostal angažmá — Vzpomínka na 47. výročí osvobození Českoslovenv předním hotelu americ- ska bude se konat v Národním domě 24. října ve
kého zábavního střediska 3 hod. odp. Budou na ní účinkovat umělci z místní
hudební konservatoře.
V. Janšta
Las Vegas, v Desert Inn.
— Majitel továrny na
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI ČS. ŠKOLE
obuv v Caracasu ve VeV MELBOURNE
nezuele Ladislav Blatník
se nedávno oženil s holly- svolává všechny čs. rodiče a přátele čs. školy na
woodskou herečkou Nata- řádnou valnou hromadu, která se bude konat v ponlií Woodovou.
dělí dne 11. října 1965 v 8 hodin večer v místnostech
— Čs. obec legionářská školy (Technical Teachers College, 11 Glenbervie
spolu s čs. odbočkou Bri- Rd., Toorak). Na programu je referát odstupujícího
tish Legion, Svazem letců výboru o činnosti rodičovského sdružení,
zpráva
svob. Československa a v vedoucího školy o průběhu vyučování, volba nového
zastoupení všech čs. de- výboru sdružení a volné návrhy.
mokratických organizací Doufáme, že se rodiče dostaví v plném počtu. Výbor.
v Londýně uctila památku čs. letců, kteří padli — Referáty čs. tisku o áobývat z opuštěného dove II. světové válce, slav- kongresu
historiků
ve lu v Big Bell v Západní
nostním položením věnce Vídni, kterého se zúčastAustráli zlato a stříbro
u pomníku čs. vojáků na nilo 2.300 vědců ze 42 zehřbitově' v Brookwoodu. mí, uvádějí mj., že "jed- a to s velkým úspěchem.
Hronský, který studoval
— Prof. dr. Karel Sláma, nání nemohlo být nikte- metalurgii v Českoslovenkterý unikl na Západ ne- rak ovlivněno pokusy re- sku, vynašel způsob, jak
dávno a nyní působí na akčních emigrantů, kteří dostat tyto drahé kovy z
harvardské universitě, je chtěli zneužít kongresové hald písku pomocí kyanispoluobjevitelem látky v tribuny k hlásání antiko- du draselného. Vytěžil
h e s e l . . . " . dosud '900 uncí zlata a
novinovém papíře, která munistických
ovlivňuje hormonální čin- Na kongresu bylo 200 stříbra a plánuje ztrojnánost hmyzu. Americký historiků z ČSSR. Není sobení těžby.
Č/H/U
týdeník TIME píše, že nám dosud známo, kdo
PŘEDPLATNÉ?
objev může mít velký tam byl z exulantů.
praktický význam.
— Pozornost australského
— Bývalý poslanec, novi- tisku vzbudil čs. uprchlík
který
nář, spisovatel (nyní ná- Vojtěch Hronský,
mořník)
Franta Klátil začal se svou manželkou (Pokračovaní se str. 3)
Julií a synem
Markem
oslavil šedesátku.
z těchto tří spisovatelů,

Z A LEPŠÍ PRACÍ A V É T Š Í M P L A T E M .

G.

TÝDEN POROBENÝCH NÁRODŮ V NSW
Od neděle 24. října tr. se bude konat v NSW "Týien porobených národů". K zahájení bude odpoledne manifestační shromáždění v Trocaderu v Sydney,
la němž bude hlavním řečníkem federální ministr
práce William McMahon. Vládu státu NSW bude
nastupovat ministr spravedlnosti J. C. Maddison a
promluví ještě další významní hosté.
V rámci "Týdne" bude uspořádána výstava umění přistěhovalců z porobených zemí, dva kulturní
festivaly (27. 10. v hudební konservatoři a 30. 10.
v radnici v Sydney). Věřící všech vyznání budou
požádáni, aby se v neděli 24. října modlili za svobodu porobených národů.
"Týden porobených národů" pořádají vedoucí skupin přistěhovalců ze zemí, které mají nyní komunistické vlády, a Australané, kteří projevují zájem
3 osudy tamních národů. Pořadatelé' vyzývají všechny přistěhovalce, aby pomohli splnit dané úkoly,
tj. seznámení široké australské veřejnosti s bojem,
porobených národů, a to tím, že finančně přispějí
na výlohy. Příspěvky možno zaslat na adresu předsedy výboru, Mr. Reg. Bolton, Box 174, P. O. StrathEield, NSW.
P. L.

SPORT V AUSTRALII
KOPANÁ

V

MELBOURNE

Do letošní soutěže o Dockertyho pohár bylo prvních 8 ligových klubů nasazeno proti zbylým 4 klubům první ligy a proti 4 klubům z nižších tříd, které
si umístění vybojovaly. Slavia nastoupila proti mužstvu 1. divise Morelandu a zvítězila bez námahy,
když se spokojila 3 brankami v prvním poločase a
ve druhém už jen odpočívala. Zbylých 8 mužstev z
tohoto kola bylo rozlosováno do 2 skupin, z nichž
budou prvá dvě postupovat do semifinále. Se Slavií
je ve skupině Juventus, JUST a Melbourne.
V prvním zápase proti Juventusu potěšila Slavia
své příznivce výkonem, který byl zvláště po změně
stran výtečný. První poločas se vyznačoval dobrou
hrou obran obou mužstev a nepadla žádná branka.
Na začátku druhého poločasu se Italové ujali vedení,
ale Slavia krátce nato vyrovnala krásnou brankou
Laramana a v dalších 25 minutách se ocitl míč v
síti Juventusu ještě čtyřikrát (Savage 2, Duffy, Jones). Slavia tedy zvítězila 5 : 1 .

"Člověk proti zkáze"

kteří byli Pražáci.

W.
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GOETZ

&

SON

LTD.

přijmou

odborné mechaniky
k

obsluze

HORIZONTÁLNÍCH

VRTAČEK

U N I V E R S Á L N Í C H OBRÁBĚCÍCH STROJU
V E R T I K Á L N Í C H OBRÁBĚCÍCH STROJU
BRUSEK
SOUSTRUHŮ
Máme volná místa na stálé noční směny, které začínají vždy v pondělí
v 7 hodin večer a končí v pátek v 10 hodin večer.
Můžete vydělat víc než £ 41 týdně.
Dále máme místa na denní směny (včetně přesčasů).
Přijďte a prodiskutujte možnosti Vašeho zaměstnání s naším
provozním ředitelem Mr. O'Brien-em kdykoli v pracovní den
mezi 8. hod. ranní a 4. hod. odpolední.

W. G. GOETZ & SON LTD.
136 - 140 Hall Street, Spotswood, Vic.
(blízko železniční stanice Spotswood)
Telefon: 391-3777

Obranu lidských hodnot podnikli v době, kdy
ještě Praha nebyla střediskem tohoto ušlechtilého hnutí, právě naopak, jak nás dnešní obránci lidských hodnot
stabilně ujišťují.
Snad
nejpříznačnější
projev
na
konferenci
pronesl Eduard Goldstuecker, bývalý čs. vyslanec v Izraeli, kterého
pražští bojovní humanisté zavřeli pro prosemitskou činnost.
Z informací, které máme k dispozici, byl to
jistě nej důležitější projev, protože šel přímo
na kořen věci:
"Byla u nás léta, kdy
se na povrchu našeho
duchovního života zdálo,
jako kdyby Karel Čapek
nikdy nebyl existoval.
Ukázalo se však i zde,
že z povědomí lidí nelze
natrvalo vytlačit dílo tohoto významu . . .
Světový význam Karla
Čapka, se, podle mého
názoru, zakládá na tom,
že vstoupil do proudu
moderního myšlení a umělecké tvorby,
jejíž
přední pomůckou byla

itarost ve smeru vývoje navraiu k. taimu pravm
jistoty.
idstva.
Myslím, že jsme poÚzkost z důsledků merhanizace života, strach prvé v historii dokázali,
že v naší revoluci existu: katastrofy . . .
Čapkovo umění vy- jí regenerační síly, které
házelo z poznání, jemuž mohou tento problém
;e ani dnes nesmíme vy- vyřešit. . .
V tomto světle X X .
lýbat. Ž e myšlení se vyžiji rychleji než reálná sjezd KSSS je historická
význam
skutečnost, že společen- událost, jejíž
ské zřízení nestačí držet snad ještě nedovedeme
crok s myšlenkou, z če- plně ocenit.
aož vzniká hiát, který se
Přitom jsme ovšem narozšiřuje v propast a ta byli také zkušenosti, že
arozí katastrofou . . .
naše duchovní dědictví
Tento
problém má se neskládá jen z postuivě stránky: Jednak je látů materiálních, nýbrž
:o otázka technické civi- že z něho nelze vyloučit
lizace . . . A jednak oba- ani výboje etické, mravva, abychom v tom no- ní, které jsou právě tak
vém
zmechanizovaném důležité jako výboje maživotě nezanedbali to, co teriální . . ."
Lidé již jednou poznali
Nikdo z nás nemůže
jako nutné principy své- popřít, že je lépe stavět
ho života v oblasti mrav- kultíky Haškovi, Kafkoní, na poli soužití člově- vi a Čapkovi než Gottka s člověkem. Proto se waldovi a Zápotockému.
např. tak značná část Otázka je, zda-Ii Goldmyšlení a tvorby Karla stuecker stále ještě věří
Čapka točí kolem problé- v "historické"
posláni
mu spravedlnosti."
sjezdu
Komunistické
Následující úryvek sto- strany Sovětského svazu
jí za hluboké zamyšlení, a ve velkou sovětskou liprotože tady mluví zna- dumilnost.
Věří-li opravdu tomu,
lec, který na vlastní kůži
pak je,
zažil dobrodiní "huma- co nadhazuje,
podle
našeho
názoru,
nistické" justice:
"Myslím, že každá re- maloměšťák a tmržoszní
voluce v dějinách dosud literát, kterého neměli
vm
ztroskotala na problému nikdy pustit.

HLAS
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DOMOVA

4. 10. 1965
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Zdařilý start Pražanů v Evropském poháru

Lausanne Sports - Sparta Praha 0 : 0
Dne 22. září zasáhla už obě přední čs. mužstva — mistr ligy Sparta Praha a vítěz Čs. poháru
Dukla Praha — d o dvou nejpopulárnějších fotbalových soutěži: X I . ročníku Poháru mistrů evropských zemí a V I . ročníku soutěže "držitelů trofejí", a obě mají šanci na postup mezi 16 nej lepších.
Sparťané remisovali v 1. kole P M E Z v Lausanne s místním "Sports" 0 : 0 a jsou v odvetě na
Letné velkými favority. Dukle by zase dvoubrankový náskok z Julisky mohl stačit v Rennes rovněž k postupu, zvláště proto, že nedostala doma ani branku, takže si můjže dovolit dokonce i prohrát 1 : 3 nebo 2 : 4 (branky na hřišti soupeře se při rovnosti bodů a score počítají dvojnásob).
Mužstvo pražské Sparty bylo v 1. poločasu daleko
útočnější, iniciativnější, a předvedlo velmi rychlou
a technicky vyspělou kopanou. Skvěle zahrála obě
křídla. Snad jen zhuštěná obrana Švýcarů zabránila
Spartě ve scorování. I když v této části hry neměla
Sparta slabin (hrála systémem 4-2-4), nad průměr
vynikali mladý Dyba s veteránem mužstva Kvašňákem, přes které hráči švýcarského přeborníka neprošli. Brzy po změně stran se zranil pravý křídelní útočník Pospíchal. Po krátkém ošetření se sice
vrátil na hřiště, ale byl už jen kulhajícím statistou.
To byl velký handicap Pražanů, který způsobil, že
Sparta už hrála opatrně a spokojila se s bezbrankovou remisou.
DUKLA PRAHA — STADE RENNES 2 : 0 ( 1 : 0 )
V Praze na Julisce porazila Dukla v 1. kole soutěže "držitelů trofejí" francouzské mužstvo Stade
Rennes 2 :0, svým výkonem však nikoho ze 4.000
diváků (!) neuspokojila. Měla v 1. poločase mírnou,
po změně stran drtivou převahu (12 rohových koPŮ), její útočné akce však byly pomalé,- takže Francouzi stačili vždy zorganizovat své zadní řady. Fotbalisté Stade Rennes hráli velmi slabě a v druhých
45 minutách se jen dvakrát-třikrát dostali přes půli
hřiště.
Do hlavního kola Poháru mistrů evropských zemí

SENZACE V ČS. LIZE
Poprvé od r. 1948, kdy mistrem ligy se stala pražská Sparta lepším brankovým poměrem před Slávií, jsou oba tyto nej populárnější čs. kluby znovu
v čele 1. ligy. Zatímco fotbalisté Slovana Bratislava
prohráli obě poslední mistrovská utkání, pokračovali
oba kdysi velcí rivalové Letné v sérii úspěchů. Štikou ligy je Slávia, které se na počátku mnoho nevěřilo, neboť podala v 1. utkání s Hradcem Králové
jen "divisní" výkon. Pak však ji nečekané vítězství
v Trenčíně "postavilo na nohy", a od té doby hraje
jak vyměněná. V 6. kole se jí dokonce podařil husarský kousek, když dovedla zvítězit i na bratislavském Tehelném poli nad Slovanem 1 : 0. Je tak nyní
po 6. kole lepším scorem nřed Spartou v čele 1. ligy.
Fotbalovou pochoutkou 5. kola bylo střetnutí Dukly Praha se Spartou, ve kterém Dukla vedla 3 : 1 ,
Sparta však ještě nevídaným finišem dokázala zvítězit 4 :3. Oba teamy předvedly hru, jakou prý na
Strahově už dlouho diváci neviděli. - Slávia zvítězila
doma nad Lok. Košice 3 : 1 , když měla skvělý nástup. - Utkání vedoucího teamu tabulky Slovana
Bratislava s posledním mužstvem ligy ZJŠ Brnem
v Brně vyhráli nečekaně domácí 1 : 0. Hradečtí fotbalisté remisovali v Bratislavě se Slovnaftem 1 : 1 ,
mužstvo Ostravy se propracovalo k výborným výkonům a v Trnavě získalo bod za remisu 1 : 1 , Prešov deklasoval v Bardějově (nesmí hrát na svém
hřišti, neboť při utkání Prešov - Hradec byl napaden rozhodčí Kopcia funkcionářem Poliakem, který
Kopciu škrtil) Teplice 4 : 0 a slovenské derby mezi
VSS Košice a Trenčínem skončilo bez branek.
Senzací 6. kola bylo vítězství Slávie v Bratislavě
nad Slovanem 1 : 0 , když jedinou branku dal v 89.
minutě po chybě brankáře Vencla pravý křídelní
útočník Veselý. Sparta zvítězila už po čtvrté za sebou nad Prešovem jen 1 : 0, Hradec Králové neprohrál ani v Ostravě (remisa 1 : 1 ) , Dukla Praha zvítězila v Košicích nad nováčkem Lokomotivou 2 : 0,
Trenčín v rušném střetnutí porazil Slovnaft Bratislava 2 : 1 , Teplice podlehly na vlastní půdě mužstvu
VSS Košice 0 : 2 a pěknou hru produkovali doma
fotbalisté Trnavy, když porazili ZJŠ Brno 2 : 0.
Tabulka: 1. Slávia 9 bodů, score 10 : 6; 2. Sparta
9 b., score 18 :11; 3. Slovan Bratislava 8 b., 4. Trnava, 5. Trenčín (oba po 7 b.), 6. Ostrava, 7. Dukla
Praha, 8. VSS Košice (po 6 b.), 9. Prešov, 10. Hradec Králové, 11. Slovnaft Bratislava (po 5 b.), 12.
Teplice, 13. ZJŠ Brno (po 4 b.), 14. Lokomotiva Košice 3 body, score 5 :16.

postoupila už mužstva: Real Madrid (po porážce
1 : 2 v Rotterdamu s místním Feyenordem, vyhrál
doma odvetu 5 : 0 - 4 góly dal maďarský exulant
Ferenc Puškaš), - Vorwärts Berlín (východoněmečtí
fotbalisté prohráli v Dublinu s Drumeondrou 0 : 1,
doma však zvítězili 3 : 0 ) , - Górník Zábrze (Poláci
porazili rakouského přeborníka LASK Linec 3 : 1
a 2 : 1 ) , - Ferencvaros Budapešť (vyřadil Keflavik
Island 4 : 1 a 9 : 1 ) , - FC Anderlecht (Belgičané zvítězili nad Fenerbahce Istanbul 5 : 1 a 0 : 0), - Derry
City (Severní Irsko - po porážce v Oslo s domácim
Lynem 3 : 5, vyhráli odvetu 5 : 1 ) , - a sedmým účastníkem hlavního kola Poháru evropských mistrů
je Inter Milano, které jako obhájce postoupilo přímo mezi 16 nejlepších.

HLEDAJÍ:

Vladimíra Mojžíše (přítel z Brazílie) a Stanislava
Vydru (Sušice).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme.
HD
ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina. Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

- - Ve zkratce - -

— Týden po zdařilém pokusu o světový rekord na
2.000 m vytvořil 261etý Josef Odložil v Houštce u
Staré Boleslavi čs. rekord na 1.000 m. Časem 2:18,6
min. zlepšil o 0,5 vt. dosavadní národní rekord St.
Jungwirtha. - V dobré formě je na konci poolympijské sezóny i světový rekordman v hodu diskem L.
Daněk, který při utkání 2. čs. lehkoatletické ligy
ZJŠ Brno - Hradec Králové (120:61) přehodil pětkrát 60metrovou hranici a třetím pokusem 63,26
m zaznamenal čtvrtý nejlepší výkon své kariéry.
Jeho série: 61,88 m, 62,21 m, 63,26 m, 60,84 m,
60,70 m, přešlap.
— Nejúspěšnější čs. krasobruslař Karol Divín z
Po dvou porážkách v kvalifikaci o účast na mist- Bratislavy, který zanechal v minulém roce závodní
rovství světa r. 1966 v Anglii s Portugalskem a v činnosti, stane se s velkou pravděpodobností už v
Bukurešti s Rumunskem si už finalisté posledního těchto dnech trenérem kanadského krasobruslařskésvětového
šampionátu - Čechoslováci - prakticky ho klubu North Bay Figuře Skating Club v Ontariu..
"zatarasili" cestu do Londýna, a tak asi nikoho z Smlouva mezi Divínem a klubem zní na dobu od 12.
novinářů nepřekvapilo, že na třetí start mužstva
| října do 31. března 1966.
ČSR v Praze na Strahově v utkání s Rumunskem
j —• Ti
Třetí zářijovou neděli skončily v polské Lodži
přišlo v neděli 19. září necelých 15.000 diváků.
viděli mezistátní utkání podprůměrné úrovně, avšak ; boje předních světových odbíjenkářů o Světovou
zcela zasloužené vítězství domácího mužstva v po- i trofej, které znovu potvrdily vyrovnanost světové
š volejbalové špičky. Trofej získali odbij enkáři SSSR,
měru 3 :1, které tak získalo prvé dva body.
Zatímco čs. fotbalistům šlo jen o napravení po- kteří na turnaji prohráli jen s Japonskem 2 :3. Drušramocené pověsti, měli Rumuni ještě šance na'le- j hé místo obsadili Poláci, třetí pak omlazený čs. team
tenky do Londýna, a proto od prvé minuty '"lítaly : (prohrál s SSSR i s Polskem 2 : 3 ) , který v rozhoz jejich kopaček jiskry". Už však ve 4. minutě utká- ! dujícím utkání o 3. místo porazil Japonsko 3 :1.
ní jejich střední záložník Halmageanu v tíssi sto- í —• Snem každého motocyklisty-plošináře je, aby se
čil míč do vlastní branky. Rumuni hráli nervosně, i mohl alespoň jednou za své sportovní dráhy zúčastmladí Čechoslováci však tohoto handicapu nedoved- nit finále mistrovství světa, které se. jede každoročli využít. Naopak ve 24. minutě hosté vyrovnali a . ně na Wembley stadiónu v Londýně. Toto přání se
pak několika ojedinělými rulovými útoky dovedli ! letos splnilo i prvnímu čs. reprezentantovi Lubošovi
nebezpečně ohrozit branku ČSR. Po změně stran se : Tomíčkovi, který se probojoval mezi 16 nejlepších,
čs. team "chytil", byl po technické i taktické strán- ' ve finále v Londýně však podle očekávání neuspěl,
ce lepším celkem, a brankami Kaeborta (v 70. mi- ; když obsadil 15. místo. Mistrem světa na ploché
nutě) a Jokla (v 90. minutě) dosáhl zaslouženého I dráze se stal Švéd Bjoern Knutson před Rusem Plevítězství.
i chanovem a evropským mistrem Švédem Fundinem.
i — Španěl Juan Manuel Santana se stal jako- první
Dramatické finále 1. ročníku PEN v lehké atletice i Evropan po 27 letech (v r. 1938 Němec von Cramm)
| vítězem mezinárodního tenisového mistrovství USA
SSSR 86, Z. NĚMECKO 85 BODŮ i ve Forest Hills, když ve finále pánské dvouhry poNejvětší poolympijskou událostí v Evropě bylo bez- razil Jihoafričana Drysdala 6 : 2 , 7 : 9 , 7 : 5 a 6 : 1 .
pochyby finále 1. ročníku Poháru evropských náro- Santana tak vyvrátil názory expertů, kteří sice ho
dů ve Stuttgartu, do kterého se probojovalo šest považují za krále antukových dvorců, tvrdili však,
družstev starého kontinentu. Vítězi se stali podle že na travnatých kurtech nemůže prý dosáhnout
očekávání sovětští atleti, ale až p<? velkém souboji větších úspěchů.
se západoněmeckým družstvem, které podlehlo roz- — 17. ročník plochodrážních závodů o "Zlatou přildílem jediného bodu; nutno však poznamenat, že bu" v Pardubicích vyhrál sovětský motocyklista Fakonečný výsledek značně zkreslila diskvalifikace pol- rit Šajnurov před Čechoslováky: Kubíčkem, Kasského sprintéra Dudziaka na 200 m. zranění fran- prem, Volfem a Tomíčkem. Trojnásobný mistr světa
couzského běžeckého fenoména M. Jazyho, polského Barry Briggs z N. Zélandu v 1. kole po pádu vzdal,
trojskokana J. Schmidta, a v neposlední řadě i pro- stejně jako Švéd Fundin, který nedojel pro porublematické hodnocení pořadí šesti, pěti, čtyřmi, tře- chu stroje.
mi, dvěma a jedním bodem.
— Inter Milano obhájilo teprve jako druhé mužstvo
Konečné pořadí: 1. SSSR 86 bodů (9 vítězství); (po brazilském FC Santos) neoficiální světové
2. Z. Německo 85 bodů (5 vítězství); 3. Polsko 69 prvenství fotbalových klubových celků o tzv. Svěbodů (3 vítězství); 4. V. Německo 69 bodů (2 ví- tovou trofej, když po vítězství nad držitelem Jihotězství); 5. Francie 60 bodů (1 vítězství); 6. V. Bri- amerického poháru v kopané Independiente Buenos
Aires doma 3 : 0, stačilo hrát v odvetě na argentintánie 48 b. (bez vítězství).
ské půdě 0 :' 0. Za tyto dva úspěšné zápasy dostali
JAKÉ B U D O U REKORDY V ROCE 2.000 ?
hráči Inter Milana prémie po 10.000 dolarech.
JrTot. JVL. Jti. Lloya z šílily a zpružněly svaly
Oxfordské university měl závodníků rovněž o 8%.
HLAS
DOMOVA
aa kongresu britské asoDojde-li na jeho slova,
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
ciace pro vědecký pokrok možno očekávat, že sprinAdresa: Hlas domova,
zajímavou přednášku, na téři zaběhnou 100 yd za
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
které prohlásil, že světo- 8,6 vt., vytrvalci 10.000
Telefon: 42-5980
vé rekordy v r. 2.000 bu- m za 26:8,4 min. a ma- PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
dou zlepšeny o 8%. Jako ratón za "2:02,0 min. a nyjednotlivý výtisk s 2/-.
základ svého tvrzení bere nější světový rekord Fran- PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž předcouze
M.
Jazyho
na
1
míprof. Lloyd skutečnost, že
platné, tj. austr. £ 2 / 8 / - nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
od r. 1930 dík zlepšeným li 3:53,6 min. bude zlep- ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
tréninkovým metodám ze- šen na 3:41,0 min.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

ČSR - Rumunsko 3:1 (1:1)

