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Před rozhodnutím v jihovýchodní Asii

N a dvou f r ontách
Bud’ anebo
Jihovýchodní Asie patří už dlouho k nejbolavějším místům světa. Krise
v Jižním Vietnamu se vleče bez viditelných vyhlídek na příznivý výsledek,
President Johnson a
- v Kambodži se rozčilený princ Norodom rozhodl přerušit styky se Spoje
nými státy, a neskutečné příměří v Laosu bylo bezohledně přerušeno úspěš jeho poradci mají teď v
zásadě jenom dvě mož
nou komunistickou ofenzívou.
Celá bývalá francouzská Indočína podobá se od francouzské porážky nosti: přiznat porážku a
špatně zaplátovaným kalhotám. Od první konference v Ženevě o celé vyklidit ohrožené pozice,
zapomenout
na
Indočíně, po konferenci o laoské neutralitě, každé rozhodnutí a každá nebo
všechny
předcházející
dohoda rovnaly se záplatě, v jejíž trvanlivost nevěřili ani krejčí, kteří
ohledy a naplno inter
ji přišívali.
venovat.
ve Washingtonu nikdy
Americké zásahy, ne bil někdo jiný.
rozhodnout,
Jejich vliv - a nic ji nedovedli
mezinárodní
dohody,
Není jiné východisko.
způsobily, že se alespoň ného - zpomalil, když do jaké míry by vlastně Tak zvaná třetí možnost,
část Indočíny stále ještě už nezastavil, vítězný ko měli v Indočíně zasáh neutralizace, jak ji pro
nachází mimo komuni munistický postup jiho nout.
sazuje generál de Gaulle,
To neznamená, že by je jenom jiné jméno pro
východní Asií.
stickou sféru.
lo lehké rozhodnout, jak úplný ústup.
Americký vliv
Nerozhodnost
nejlépe pomoci: vojen
Problémy jihovýchod
Jsou místa na světě,
Američanům se nedá skou pomocí nebo hos
ní Asie nejsou snadno vyčítat ani nedostatek podářskou, podepřením kde se neutralizace dá
řešitelné. Jenom řešení dobré vůle ani ochota k nebo odstraněním Die- použít, a kde snad někdy
na papíře jsou mnohá, obětem.
mova režimu, přímým ne dokonce představuje je
praktická se zatím odmí
Jestli
však
někdo bo nepřímým zásahem. diné možné řešení. Jiho
tají vyskytovat.
opravdu potřebuje ke
V každém případě se východní Asie není jed
Člověk může vinit z ny štěstí něco, co by jim však zdá, že v důsledku ním z nich. Osud neutranějšího chaosu v první předhodil, najde to v pronikavého zhoršení si listů v Laosu by měl slou
řadě komunisty, může americké nerozhodnosti. tuace ve Vietnamu i La žit za příklad.
dokazovat, že jejich ú- Spočívala v tom, že se osu, doba úvah skončila. (Pokračování na straně 2)
spěchy byly při nejmenším ulehčeny svinstvem,
KVĚTNOVÉ MAJÁLESY V ČESKOSLOVENSKU
které
tam
zanechala
Francie, a potom může
přejít k závěrečné ráně
proti dnešním "nositelům
Květen je v Československu už tradičně měsícem oslav a majálesů. Ani
zodpovědnosti” - Spoje letos nevycházeli českoslovenští občané a zvláště Pražáci z oslav povinných
ným státům. Kritizovat i z radovánek dobrovolných.
rozhodnutí
je
ovšem
Pro ty dobrovolné je Jsou to vesměs zábavy v iradě 8. května, na němž
vždycky snažší než roz
asi typický čerstvý dopis, privátě, protože tam to hostitel Novotný věnoval
hodovat, a Američané
který došel do Austrálie: tolik nestojí, a pak hlav kromě
delegaci
ÚV
byli od začátku v posta
ně lidé se znají a nemají KSSS největší pozornost
"..X. je hodně popuvení člověka, který se
obavy, když jim z rozja "přátelské” delegaci Sva
snaží slepit střepy nádo lární a tak teď chodí z
ření ujede nějaké to slo zové skupštiny Jugoslá
by, kterou předtím roz- jedné zábavy do druhé.
vo, které by se na někte vie, vedené E. Kardeljem.
rých místech třeba nelí
Příští den, "Den osvo
Dr. E. Beneš 1884-1964
bilo..." Zřejmě tedy bození”, se konala vojen
poměry, které známe z ská přehlídka na Letně.
28. května uplynulo 80
doby okupace.
Na slavnostní tribuně za
let od narození Edvarda
Beneše. Se vzpomínkou
Straničtí a vládní de sedla všechna místní ko
na dr. Beneše je nerozluč
legáti chodili v první po munistická esa včetně Ne
ně spojena vzpomínka na
lovině měsíce také z jed umana, Plojhara a Ky
první republiku, kterou
né oslavy a oficielní selého, dále hrdina So
pomáhal budovat jako za
hraniční ministr a pozdě
funkce do druhé.
větského svazu generálji jako její president. Je
První máj se slavil plukovník A. M. Kuščev,
ho tehdejší zásluhy o dob
obvyklým průvodem, jen Jugoslávci, Kubánci atd.
ré jméno mladého státu
účast na něm byla menší. Před nimi bylo defilé pří
jsou nesporné.
motostřelecké
O studentském zakonče slušníků
V Benešové pozdějším
ní 1. máje jsme se zmí divize, průzkumníků, vý
osudu se obrážel osud re
publiky. Prudká a často
nili minule. Komunistic sadkářů, raketometníků,
nemístná kritika Beneše
ký režim si dal hodně dělostřelců, ženistů a tanv době bezprostředně po
práce s prokazováním, kistů a dále jednotek Po
Mnichovu
vyjadřovala
že demonstrace byly men hraniční stráže, vnitřní
zklamání a beznaději lidí
doma, těch lidí, kteří ne
ší, než hlásili cizí pozoro stráže civilní obrany a
váhali vítat presidenta, za
vatelé, a že vlastně vět Lidových milic.
několik let tím okázaleji.
Podle rozhlasové re
šina výtržníků byli chu
V exilu už bylo napsáno hodně kritiky a obha
portáže na sebe strhla
joby Benešova, jednání za války a po válce. I když ligáni a ne studenti.
V dalších dnech se ko "nejvřelejší přijetí dne”
dostupně prameny svádějí ke kritice prvního muže
republiky za rozhodnutí a činy v únorových dnech, nala řada hostin k poctě raketová jednotka, proto
domníváme se, že k objektivnímu posouzení Bene cizích návštěvníků. Vy že "dvě raketové trojice,
šovy role a všech okolností uplynula ještě příliš krát
ká doba a že tím méně může rozjitřený exil spolehli vrcholením byl slavnost střežené osádkami na
ní večer na Pražském (Pokračování
vě posoudit všechny zásluhy a chyby.
na str. 2)

Oslavy a státnické projevy

Nelze však nevidět současně, že obrodný pro
ces ve vědomí lidí a úsilí pozitivně řešit složité
současné problémy je znehodnocováno jedno
strannými, nepromyšlenými články, projevy liberalistických tendencí, povrchním přístupem k
závažným problémům našeho života, jednostran
nou reakcí na chyby kultu osobnosti a dogmaticko-sektářské přehmaty minulosti. Nelze při
pouštět subjektivistické nastolování politických
otázek, dezorientující diskuse, které chtějí revi
dovat marxismus a napadají vedoucí úlohu stra
ny. Nelze ani souhlasit s tím, když ve jménu
boje proti dogmatismu a kultu je negována ce
lá naše minulost, když se znevažuje poctivá prá
ce nás všech při výstavbě a vítězství socialismu.
Rudé právo, 6. května 1964

LIDÉ JEDNÉ KNIHY
Lidé se nenávidí z mnoha důvodů. Většinou jsou
to důvody tak malicherné, že se obyčejně stačí na pět
minut posadit a uvést v chod onen bolestivý proces,
jemuž říkáme myšlení, aby se rozplynuly jako oškli
vý opar spředený ignorancí, bigotností a předsudkem.
Zažili jsme právě v Austrálii několik nepěkných
případů mezi jihoslovanskými přistěhovalci. Nejčas
tější a pravděpodobně správné vysvětlení je, že byly
dílem chorvatské fašistické organisace Ustaša.
Mezi žalobce patřili především ti lidé, kterým oby
čejně nezáleží ani tak na činu jako na tom, kdo jej
spáchal. Podle nich je třeba fašistický zločin vyšetřit
a potrestat, komunistický vysvětlit, pochopit a omlu
vit.
Obhájci patřili naproti tomu k těm lidem, pro něž
plamen nacionalismu stále ještě hoří nejjasněji a
posvěcuje jakýkoliv čin svatostí konečného cíle ná
rodní nezávislosti.
Máme příliš mnoho vlastních starostí, než abychom
se pokoušeli podrobně řešit otázku, proč se Srbové,
Chorvati, Slovinci a Makedonci nedovedou mezi sebou shodnout o nic lépe než Češi se Slováky.
Řešeni toho problému je konečně v “povolanějších
rukách” dr. Cairnse, jakož i onoho federálního mini
stra, jenž považoval “poglavníka” Paveliče za za
sloužilého pracovníka místních baráčníků.
Píšeme o tom jenom proto, že by se těžko hledal
vhodnější případ k ilustraci toho, jak mechanická ie
lidská reakce k určitým událostem. Nezáleží na tom,
co se právě stalo, záleží na tom, jak bylo myšlení
člověka ovlivněno a zformováno dávno předtím, než
se to stalo.
Čechoslováky v exilu by měl alespoň na papíře
spojovat odpor ke komunismu. Skutečnost však vy
padá jinak. Je téměř neuvěřitelné, jakou nenávist
dokáží vyvolat často pošetilé třenice o to, jak vlastně
tomu komunismu odporovat.
Někteří z nás se tváří, jako by měli na antikomunismus monopol a jako by jedině oni měli právo
rozhodovat za nás za všechny, jakým způsobem se
má náš antikomunismus projevovat.
I tady je v jednotlivých případech patrná dávno
pevně usazená myšlenková šablona, která ovlivňuje,
e-li úplně ovládá, nynější reakce.
U někoho je antikomunismus celé přesvědčení, za
čátek i konec celého politického názoru, kterému je
potem podřízeno všechno ostatní. Pánbůh ovšem ví,
jak to někomu může stačit.
Antikomunismus nikdy nemůže být nic úplného.
Měl by být jenom částí myšlení každého demokrata,
protože částí demokratického myšlení musí být odpor
proti všemu, co oklešťuje svobodu.
Komunismus není v tom oklesťování sám.
Člověk, jak se říká, ideologicky vyhraněný, bude
mít ve svých názorech vždycky silný autoritativní
sklon. Jestliže je jeho ideologické těžiště nalevo, kaž
dý, kdo nesouhlasí, stává se fašistou. Jestliže je na
pravo, odpůrce musí být nepochybně komunista.
Člověk uprostřed, který odmítá upsat duši neomyl
nosti, je tak často chycen v křížovém ohni zápasu
“jeskynních mužů” a stává se současně, komunistou
i fašistou, podle toho, z které strany právě dopadne
kyj.
Tomáš Aquinský asi myslil na podobný druh “jes
kynních mužů”, když napsal, že se “bojí lidí jedné
knihy”.
Potíž s “lidmi jedné knihy” spočívá v jejich ne
omylnosti. Protože jsou neomylní, nepřipouštějí jiný
názor než vlastní.
Komunismus opravdu není v oklešťování svobody
sám a Tomáš Aquinský věděl, čeho se bát.
-kw-
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NA DVOU FRONTÁCH
(Pokračování

se str. 1)

Spojené národy
Stevensonova řeč ve
Spojených národech na
značuje, že se Američané
ještě jednou pokoušejí
oddálit rozhodnutí, kte
rému se nadlouho stejně
nevyhnou.

Francouzská politika
Americké starosti ne
končí ani afroasijskou pa
sivitou ani odporem So
větského svazu.
Musí vzít v úvahu ta
ké "francouzskou veš” v
západním kožichu, která
se stává čím dál tím ne
příjemnější, a jejíž škod
livý vliv se nedá podce
ňovat.

Byla pokusem o řeše
ní tím, že by zasáhly me
zinárodní jednotky Spo
De Gaulleovo uznání
jených národů. Vyhlíd
Rudé Číny nebylo prázd
ky na úspěch se ovšem
ným gestem. Bylo logic
rovnají nule.
kým důsledkem přesvěd
Afroasijské národy po čení, že velká část Asie
řád ještě nevědí, co (včetně Indočíny) skončí
vlastně chtějí, a Sovět pod čínskou nadvládou,
ský svaz, který může sám a že pak Francie, v důvetovat jakýkoliv zásah
Spojených národů, není
zrovna v náladě k spo
lupráci.
(Pokračování se str. 1)
"Bratrovražedný
zá
autech, se předvádějí ja
pas” s Rudou Čínou, kte
ko na nějaké přehlídce
rý ho připravil o značnou
ladnosti a elegance”.
část vlivu v jihovýchodní
Před zahájením pře
Asii, nutí ho k ostřejšímu
hlídky mluvil celkem
postupu, než by se jinak
krátce ministr národní
dalo čekat.
obrany Lomský a dechov
ka hrála čs. a sovětskou
Desinfekce balíčků
hymnu.
PACIFIC
Po zmizení pochodu
FUMIGATING CO.
jících jednotek přistoupil
113, Sussex St,
k mikrofonu president
SYDNEY
Antonín Novotný a v
BX - 2491
dlouhém,
nesouvislém,
Vystavujeme po
hospodském povídání se
tvrzení,' event. i ba
předvedl opět jednou ja
líček sami odešleme.
ko
zcela
mimořádný

sledku tohoto uznání, bu
de v postiženém prostoru
snadněji prosazovat své
tradiční zájmy.
Stává se dnes spíše pra
vidlem než výjimkou, že
se francouzská politika v
jihovýchodní Asii kryje s
komunistickou a je pro
to v přímém rozporu s
politikou Spojených stá
tů.

Nový nepřítel

Věci došly tak daleko,
že francouzský delegát
podporoval ve Spojených
národech stížnost Kam
bodži proti "agresi Spo
jených států”. A američ
tí diplomaté tvrdí, že při
jednáních o j. v. Asii na
rážejí téměř na každém
kroku na činnost svých
francouzských spojenců,
již nelze nazvat jinak než
jako nepřátelskou.

Newyorský Time na
psal před krátkou dobou,
že Amerika bojuje v Indočíně na dvou frontách,
z nichž jednu představu
je Francie. Nebyl dale
ko pravdy.

Američané tedy oprav
du bojují na dvou fron
tách. To ovšem nijak neulehčuje rozhodnutí, kte
ré musí učinit, i kdyby
bojovali na deseti fron
tách.
-kw-

Oslavy a státnické projevy

Naše rovy
STOJÍME PŘED OSVOBOZENÍM !
Já bych zvlášť letošního roku podtrhl význam
lidových milicí právě po 19. výročí osvobození
naší vlasti Sovětskou armádou a najmě proto,
že dnes tak dobře šly, včetně žen, které šly jako
členové lidových milic ... A jak jsme - a jak jsme
- a jak jsme řekli dříve, ať předseda německé
vlády NSR prohlásí, že se odříkají Mnichova. Ať
to veřejně prohlásí! Já jsem ho vyzval. Do dneška
neodpověděl! To, co odpovídají, to jsou vytáč
ky! ... No teď k druhé věci. Jak vidíte, přeje nám
počasí, tak jak to řekl včera - včera i dneska soudruh Lomský. Včera to bylo pro zemědělce,
dneska to bylo pro ozbrojené síly. Včera pršelo,
dneska je slunce. Víte, ono to má - ono to má
něco do sebe!... No, soudruzi a soudružky, letoš
ního roku, jak jsme začli a jaké máme výsledky,
no není to špatné! Je to dobré! I za duben se
ukazují dobré výsledky, najmě tam, kde to po
třebujeme. V hutích, uhlí a - a jinde. Já říkám:
ty díry, co jsme je udělali nebo se nám vyskytly,
poněvadž ne všecko bylo jenom naší vinou, a že
můžeme letošního roku si skutečně postavit hos
podářství znovu na dobrý, zdravý základ.... My
stojíme před osvobozením, ehm, před 20. výročím
osvobození republiky... Já vám řeknu, soudruzi
a soudružky, já jsem měl v poslední době několik
rozmluv, votevřeně to říkám na tom širokém fó
ru. Rozmluv s některými mladými lidmi, v posled
ní době, například včera, jsem měl rozmluvy se
skupinou vysokoškoláků. No, já bych apeloval na
rodiče, že by se měli podívat na svoje děti. Jak
ony žijí, jak ony myslí, a jestli je to v souladu
s tím, za co jejich rodiče bojovali, jestli je to v
souladu s naším společenským řádem a s našimi
cíly, které si stavíme. No, je někdy překvapení,
jaké je myšlení některých mladých lidí!...
Ze slavnostního projevu A. Novotného,
Pražský rozhlas 9. 5. 1964
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DOMOVA

mistr blabolu (viz výňat
ky ze zvukového pásu v
"Našich rovech”).
Trapný dojem, který
vyvolala jeho rádoby "li
dová” řeč i u otrlých
pohlavárů na tribuně se
zřejmě snažil smazat dal
ší
řečník, ministerský
předseda soudruh J. Lenárt, i když ani v jeho
proslovu nechybělo nic z
obvyklého žargonu ve
doucího komunisty. Svou
řeč zakončil takto:
"A proto, jestliže dnes
ze Západu přicházejí k
nám jedovatá a štvavá
hesla, která chtějí jedno
tu Čechů a Slováků na
rušovat, narazí jak na
Slovensku tak i v Če
chách na veliký odpor.
Pravda, najdou se v naší
republice i pomatení lidé,
se zlou vůlí! Ale absolut
ní většina lidí na Sloven
sku i v Čechách odkaz
velkého Slovenského ná
rodního povstání nadále
rozvíjí, bude rozvíjet a
budovat naši společnou
Československou sociali
stickou republiku! Na
shledanou!”
Po něm "pozdravil zá
stupy” jménem sovětské
armády generálplukovník
A. M. Kuščev, a zástupy
se rozešly, aby přišly od
poledne shlédnout vojá
ky na Strahově, kteří
předvedli gymnastickou
skladbu III. spartakiády

"Vítězství patří nám”.
Také na Gottwaldové
náměstí v Bratislavě by
la (za prudkého deště)
vojenská přehlídka, kte
ré přihlížel ze slavnostní
tribuny - vedle sloven
ských komunistických potentátů v čele s A. Dubčekem, M. Chudíkem a
M. Sabolčíkem - také
sovětský generální kon
zul Kuzněcov.

PANDIT NÉHRÚ ZEMŘEL
27. května zemřel v
New Delhi indický mini
sterský předseda Jawaharlal Néhrú. Patřil bezespo
ru k nejvýznamnějším
postavám v současné me
zinárodní politice. Názory
na jeho velikost nebyly
vždy stejné. Většina lidí
ho považovala za vzor
osvíceného státníka, je
muž se dá těžko něco vy
čítat. Našli se ovšem i kri
tici, kteří pochybovali o
správnosti jeho neutralistické politiky. Domnívali
se, že někdy zacházela pří
liš daleko.
Ať už měla pravdu
první nebo druhá skupina,
těžko lze pochybovat, že po Néhrúovi zůstane citel
ná mezera. Jeho nepochybný význam spočíval v tom,
že dovedl udržet pohromadě konglomerát nesouro
dých zemí s množstvím protichůdných zájmů. Jeho
nástupce nebude mít lehkou posici. Na zahraniční
politice Bandita Néhrú se dá hodně zlepšit. Otázka
je, dokáže-li udržet Indii jako celistvý a hlavně de
mokratický stát.

ZE DNE NA DEN
19. 5. Kanadská vláda roz
hodla, aby měla Kanada
vlastní hymnu a vlajku
zcela odlišnou od britské.
20. 5. Rumunsko vyhlásilo
amnestii, po níž bylo prý
propuštěno na svobodu ně
kolik set politických věz
ňů.
— Místopředseda rumun
ské vlády Gaston-Marin
sjednal s Averellem Harrimanem dlouhodobý ame
rický úvěr na nákup prů
myslových zařízení. Jed
nalo se též o rozšíření vě
deckých, technických a
kulturních styků obou ze
mí. Po Polsku je Rumun
sko další komunistickou
zemí, která dostala ame
rický úvěr.
21. 5. Přes 5.000 studentů
demonstrovalo v Seoulu
proti jihokorejské vládě.
— Severní Rhodesie se
stane 24. října tr. samo
statným státem v rámci
Britského
společenství.
Bude se jmenovat Zambia.
22. 5. Na Kypru byl za
střelen finský příslušník
pořádkových
jednotek
Spojených národů.
23. 5. Při politických de
monstracích
v Britské
Guianě přišlo o život 18
lidí.
24. 5. V Limě vtrhli divá
ci do hřiště, když soudce
neuznal vyrovnávací bran
ku Peruánců v zápase s
Argentinou. Po zákroku
policie došlo k panice, při
níž bylo asi 400 osob u-

smrceno a několik set dal
ších lidí bylo zraněno.
5.
25.
Indonésie oznámila,
že je ochotna odvolat
všechny své jednotky z
malajsijského území Borr.ea a umožnit tak schůz
ku představitelů. obou
těchto států a Filipín.
5.
26.
Před odjezdem z
Egypta slíbil Chruščov
Egyptu půjčku ve výši 125
mil. liber.
27. 5. Jednání mezi japon
skou vládou a Mikojanem
v Tokiu o mírovou smlou
vu s SSSR a o zahájení
obchodních styků mezi
oběma zeměmi skončilo
bez úspěchu.

Brzy po "Dni osvobození” byly další trachtace. Už 11. května se za
stavil v Praze president
Alžírské republiky Ben
27.5. Indický ministerský
Bella, "jehož postavení
předseda Javaharlal Néh
rú zemřel v New Delhi.
ve světě”, hlásil pražský
Prozatímním
minister
rozhlas, "připomíná svým
ským předsedou se stal
významem v Africe po
dosavadní ministr vnitra
stavení Fidela Castra v
G. I. Nanda.
Jižní Americe”. Byl uví
29.5. Bratislavský soud
vynesl - vzhledem k svě
tán na letišti Novotným
tovému zájmu o obžalova
a později měl na Praž
né z pokusu o neoprávně
ském bradě audienci a
né překročení hranic a za
večer slavnostní recepci.
napomáhání k němu - jen
mírné rozsudky. Maďar
Aby se pak lid mohl
Karman a jeho snoubenka
v máji skutečně radovat,
Walderová, Maďarka, ži
slíbilo předsednictvo ÚV
jící v Rakousku, dostali
KSČ 19. května, že bude
po 6 měsících vězení a
pak deportaci, Skot Stone
mít příští parlament "vět
a Australanka Wilsonová
ší kontrolní úlohu vůči
byli odsouzeni jen k de
všem článkům státního
portaci. Státní prokurátor
ústrojí” a že bude "pro
se však odvolal proti níz
kému výměru trestu.
hloubena jeho součinnost
s vládou”.
FIRMA JANA
Na těch soukromých
11 Glenbervie Road, Toorak, Vic.
májových mejdánech by oznamuje, že vzhledem k onemocnění majitele ne
ly komentáře k takovému může dočasně přijímat další objednávky.
usnesení jistě úžasné a
nálada tím byla dále ná
ZLOBÍ VÁŠ OČI ?
ležitě povznesena.
-sv-

MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A!

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

OPTO

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

Capitol House, 109 Swanston St.

MELBOURNE (vedle kina. Capitol)
8. poschodí
Telefon 63- 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Na oslavy 1. máje a 19.
výročí opětného osvoboze
ní se sjely do Českoslo
venska odborářské dele
gace z Ruska, evropských
satelitů, Jugoslávie, Číny,
Mongolska, Kuby, Brazí
lie, Mali, Zanzibaru, Ma
roka, Indonésie, Alžírska
aj. Tamtéž odjely na osla
vy 1. máje delegace ÚRO.
— V nakladatelství Čs.
spisovatel mají letos vyjít
mj. tyto knihy: F. Langer
“Filatelistické povídky”,
F. Hrubín novela “Zlatá
reneta”, B. Hrabal menší
novela “Taneční hodiny
pro starší a pokročilé”,
A. Lustig “Právo bez Bo
ha”, J. R. Vávra cestopis
“Zde jsou lvi”, M. Uhde
povídky “Hrách na stěnu”
a M. Schultz epigramy a
malé satiry “Ptáče a vě
da”.
— K 31. březnu bylo v
ČSSR v provozu 1,752.753
televizorů a zaregistrová
no 3,118.524 majitelů ra
diopřijímačů.
— V květnu zahájil pro
voz nový hotel Continental v Brně. Jeho stavba
stála 27 miliónů Kčs. Má
564 lůžek. Střecha ve tva
ru trojúhelníku je vyře
šena pro přistávání vrtul
níků.
— V internátním středis
ku Svazu čs. novinářů na
zámku Roztěž byla zříze
na škola agenturního novinářství pro africké stu
denty. V prvním 6měsíčním kursu bylo školeno
70 afrických redaktorů a
techniků.
— V Praze 5 byla zřízena
nová poradna pro snou
bence a manžele, která
chce přispět k upevnění
manželství, “protože mno
há ztroskotávají na obtí
žích jako je bydlení, otáz
ka, co s děckem, když že
na musí pracovat, i na ne
dostatku životních zkuše
ností”. V Brně zase byla po vzoru jiných měst zřízena seznamovací kan
celář “Seznamka” a to v
Poštovské ul. č. 2.
— Byla vypsána soutěž
na úpravu Letenské plá
ně v Praze, k níž byli při
zváni i odborníci z ostat
ních komunistických zemí.
RP píše: “Uvažuje se o
tom, postavit zde objekt
kulturního a společenské
ho významu, v západní
části pak Národní galerii

Proš. přikrývky,
polštáře
Největší výběr
povlaků, potahů
a všeho lož. prádla

RUMEL & CO.
560 Lonsdale St.
Melbourne, C. 1
Místnost 1, přízemí
Tel. 67-2666, 67-1887

JOGURT
Smetana
(nezahušt.)
Sýry - Tvaroh
Vždycky žádejte
jen to nejlepší:

Farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty. Ltd.
85 City Road,
South Melbourne
Tel. 62 - 4682

a ve východní části sjez
dový palác se sálem pro
2.500 až 3.000 účastníků”.
Plocha pro tradiční vojen
ské přehlídky má být za
chována.
— ČSSR zavádí další ka
pitalistické zvyky: výpro
deje zboží za snížené ceny.
— Ústřední výbor Čs. stra
ny socialistické měl schů
zi 5. května. Odvolával se
na usnesení XII. sjezdu
Komunistické strany Čes
koslovenska a schválil re
zoluci, v níž se “ztotožňu
je se stanoviskem ÚV
KSSS a s prohlášením ÚV
KSČ k současné situaci v
mezinárodním komunistic
kém hnutí”.
— Do ČSSR dochází 1.400
druhů různých sovětských
novin a časopisů v jedno
rázovém nákladu 570.000
výtisků.
— Zaměstnanci národního
podniku Igla v Č.Budějo
vicích “se rozhodli”, aby
byl kandidátem pro volby
do NS v českobudějovic
kém volebním obvodě J.
Hendrych.
— Vláda se zabývala ná
vrhem
Západočeského
KNV na zlepšení podmí
nek pro doosídlení a hos
podářský rozvoj Ašska.
— Ve Vojenské hudební
škole Víta Nejedlého v
Roudnici n. L. se poprvé
skládaly maturity. Absol
venti získávají úplné stře
doškolské vzdělání na úrovni čtyř ročníků kon
zervatoře.
— “Jenom v jižních Če
chách, v jednom z krajů
nejbohatších na lesy, by
lo v letech 1951 až 1960
vytěženo o 4,300.000 ku
bíků, tj. o 75% více dře
va než činil přirozený pří
růstek. Ani v dalších le
tech se nepříznivý vývoj
nepodařilo zastavit a v
kraji každoročně překra
čují normální těžbu v prů
měru o 34%”, píší Země
dělské noviny z 2. 5.
— V uplynulém volebním
období vytvořili brigádní
ci dílo v hodnotě osm a
čtvrt miliardy Kčs. Vy
budovali “téměř 2.500 km
komunikací, přes 800 km
vodovodů a kanalizací,
stovky autobusových če
káren a parkovišť, na 450

Kolem sjezdu jednotných zemědělských družstev

SLABÝ ČLÁNEK ŘETĚZU

vodních nádrží, 600 škol,
2.700 nových hřišť . . Na
stovky se počítají nové
kulturní domy, zdravotní
střediska, osvětová zaříze
ní atd.” Tato čísla by do
kazovala,
že
podobné
stavby budují jen brigád
níci.
— Přes 2.150 posluchačů
denního studia na vyso
kých školách (2.5%) opa
kuje letos jeden z ročníků.
Koncem minulého roku
studium přerušilo nebo ho
zanechalo či bylo vylou
čeno celkem 7.156 studen
tů, což je 8.4%. Největší
úbytek
mají
techniky
(9.4%) a pedagogické in
stituty (8.2%). Na Karlo
vě universitě činil úbytek
posluchačů 7.5%.
— 75členná delegace ži
dovské náboženské obce
z Vídně navštívila Lidice
a Terezín, kde byla větši
na delegátů za okupace
vězněna.
— Alžírský president Ben
Bella byl na oficielní ná
vštěvě
Československa.
Podle podepsané smlouvy
odešle ČSRK do Alžíru
ihned léky a technické od
borníky. V Pezinoku zemřel bis-

se stával
čs.
věřících.
poutním místem
— Vladislav Brožek za
střelil
členku závodní
stráže podniku Stavomontáže v Pardubicích Annu
Kůrkovou. Přepadl ji pro
to, aby se zmocnil její slu
žební pistole. Při zatýkání
postřelil příslušníka Ve
řejné bezpečnosti a sám
spáchal sebevraždu.
— Na Těšnovské přehra
dě se převrátila přetížená
loďka, při čemž utonuli
K. Volfová a F. Honza.
Při havárii sanitky ve Vel
kých Hamrech byli zabiti
B. Vávra a J. Šulc, další
byl těžce zraněn. FEC/Č
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V Praze se konal koncem dubna VI. sjezd jednotných zemědělských
družstev. Československý tisk věnoval této události už od počátku letošního
roku značnou pozornost, neboť šlo o sjezd, na němž měla být předložena
bilance zemědělského podnikání v Československu po 15 letech kolektivního
hospodaření.
Z posjezdových referátů, i jak je podává komunistický tisk, je však
zřejmé, že tato bilance je neradostná.
Prague News Letter”,
časopis, vydávaný čtrnác
tidenně anglicky pro za
hraničí. píše v čísle z 9.
května tr. v souvislosti
se sjezdem o čs. zeměděl
ství dosti kriticky, i když
zveřejněné potíže a pro
blémy prošpikovává sta
tistikami různých "zlep
šení'' a "zvýšení”, aby
napravil dojem čtenářů.

Slabý článek
"Prague News Letter”
píše: "Už delší dobu je
zemědělství slabým článkem v řetězu našeho hos
podářství a tato okol
nost přispěla rozhodným
způsobem k obtížím v ji
ných oborech."
Neuvádí ovšem. jasně,
proč je tm článek tak
slabý, ale zato dokazu
je že nastalo např. "zvý
šení výrobnosti jednotli
vého dělníka v zeměděl
ství o I50% během po
sledních 15 let", což je
výsledkem mechanizace
zemědělství..
"Během posledních 10
let dostalo čs. zeměděl
ství přibližně
100.000
traktorů. 13.000 kombaj
nů... a desítky tisíc ji
ného strojního zařízení".

Slabá slova

í

Na toto téma mluvila
na sjezdu i hlava státu,
.Antonín Novotný,
ale
trošku jinak:
"I když technologie,
kterou dnes používáme v
zemědělství, představuje
kvantitativně i kvalítativ-

ně značný pokrok, upří
mně řečeno, odpovídá
jenom z části potřebám
moderní výroby ve vel
kém. A strojní zařízení,
které máme k disposici,
není ani plně využité, ani
řádně udržované”.

Při sjezdových jedná
ních byly zmínky o potí
žích rázu všeobecného o nedostatku lidí v ze
mědělství, zvláště mlad
ších lidí, o malém počtu
odborníků na řízení prá
ce, výzkumnictví atd., o
chybném plánování ze
mědělské výroby i dodá
vek aj.

mavý i tím, že obsahuje
zmínky o celkových pro
blémech čs. chemického
průmyslu. Citujeme:
"Srovnání současné si
tuace našeho chemické
ho průmyslu se světem
ukazuje, že i přes veliký
rozmach, kterým naše
chemie prochází, se zpož
dění nedá dohnat během
několika
let.
Počítali
jsme s tím, že nejnaléha
vější problémy vyřešíme
do roku 1965. Bohužel
celkové problémy našeho
hospodářství nás přinu
tily posunout termín na
rok 1970.”

Sliby do budoucnosti

Nutnost zapojení

Větší část sjezdového
hovoření pak se týkala
budoucnosti, která má
vše napravit.
Tak např. zvlášť ne
utěšená situace v krmivech má být napravena
v příštích 6 letech, kdy
prý se nynější výroba
průmyslových
krmiv
ztrojnásobí a Českoslo
vensko se tím stane do
roku 1970 po této strán
ce soběstačné.

"Obtížné
zajištování
surovinové základny a
náročnost investiční vý
stavby”, pokračuje O.
Indra, "dále pak nutnost
zapojení do mezinárodní
socialistické dělby práce
vyžadují, abychom si
perspektivní úkoly che
mie vyjasňovali se znač
ným předstihem. V tom
to směru je nutno v prvé
řadě zajistit rozvoj vel
kých kombinátů - zejmé
na Slovnaftu, Dusíkárny
Šal’a, Kaučuku Kralupy
a závodu na zpracování
dehtu ve Valašském Me
ziříčí.”

Podobně tomu má být
i s chemizací zeměděl
ství, se zásobováním umě
lými hnojivy. Na sjezdo
vou kritiku reagovaly
Zemědělské noviny (4.
května), které uveřejni
ly rozhovor s bývalým
ministrem, nyní náměst
kem ministra chemického
průmyslu, inž. O. Ind
rou. Rozhovor je zají

Volby před volbami
Jedním z nejpádnějších “důkazů” o “uvolnění
a demokratisaci” poměrů v ČSSR po XII. sjezdu
KSČ byly hlasitě vytrubované “svobodné volby”.
Později přišlo vystřízlivění, když noviny uveřej
nily názory vedoucích komunistů, jak mají ty
svobodné volby vypadat. Z. Machain z předsed
nictva vlády napsal o nich v R. právu z 16. 4. tr.:
“Nejde - a pochopitelně ani nemůže jít - o růz
nost volebních programů, protože všichni kandi
dáti se hlásí k jednomu programu - k programu
NF, který vychází z usnesení XII. sjezdu KSČ . ..
Příslušné volební komise NF jsou povolány k to
mu, aby posoudily jednotlivé návrhy na kandidá
ty, konzultovaly je s organizacemi sdruženými v
NF a zajistily uspořádání veřejných schůzí, na
nichž se voliči sjednotí na jednom kandidátu,
který by pak byl z jejich vůle přihlášen k registra
ci... Takto připravené volby určitě přispějí k
posílení politické jednoty lidu, nikoli k jejímu
tříštění a vyvolávání umělých rozporů ...”
Ústřední volební komise NF oznámila 16. květ
na jména 300 osob, které budou “posilovat poli
tickou jednotu lidu’” na jednotné kandidátní listi
ně. Londýnský “Čechoslovák”’ (22. 5.) si všímá,
jak bude sestaven příští parlament: je v něm 60

žen, z nichž si zaslouží pozornost dr. G. Sekaninová-Čakrtová, odsouzená v době Slánského aféry.
Poslanci budou též další dva bývalí vězňové: B.
Lašťovička a red. Vilém Nový. Ostatní “politické
strany”’ jsou zastoupeny takto: Čs. socialisté a
Lidovci mají už jen po 5 mandátech, Slovenská
strana slobody 2 a Strana obrody 1. Zato generá
lové a plukovníci mají 9 mandátů.
V parlamentě budou také figurovat takovíto
poslanci: “Josef Katolický, krejčí, poslanec NS,
major pohraniční stráže”, “Jozef Belas, učitel,
plukovník Čs. lidové armády”. Dělníků bude polo
vina, jako např. “Božena Macháčová-Dostálová,
dělnice, poslankyně NS, ministryně spotřeb. prů
myslu”. Vilém Nový je na listině uváděn jako
“typograf”. Mezi 60 “zemědělci” je např. “R.
Kundrata, kamcnosochař. předseda JZD Družba,
Ostrovánky, okr. Hodonín”, “Dělník” Jozef Škula
je také správcem okr. ústavu národního zdraví
atd. Poslancem bude též ředitel čs. filmu A. Po
ledňák a ředitel televize Jiří Pelikán.
Čechoslovák píše: “Ode dneška se bude jen oče
kávat, nikoliv bez napětí, odvolí-li 99.4% nebo
99.6% oprávněných voličů ...”

Přesto Indra slíbil, že
zůstává "stěžejním úko
lem” ministerstva chemického průmyslu zaji
stit do roku 1970 200 kg
čistých živin průmyslo
vých hnojiv na jeden
hektar zemědělské půdy.
Slib dává ovšem za. před
pokladu, "že splní závaz
ky i jiní: zahraniční ob
chod dovoz těch výrob
ků, které se u nás nevy
rábějí, strojírenská mini
sterstva hlavně dodávky
pro investiční celky, dá
le hutě, stavebnictví a pa
liva . . .”
V letošním roce doda
jí prý chemické továrny
104.5 kg čistých živin na
1 ha zemědělské půdy.
(Pokračování na str. 7)

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede

R.C. KUGLER
(Melb.)
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Malé příběhy z velkého setkání dvou světů

Přešívání obleků
z dvouřadových na jednořadové

Od £ 3/15/Obleky kontinentálních stylů

již za £ 18/18/ŠITÉ NA MÍRU
Kalhoty £ 5/5/Ušití obleku z dodaného materiálu

£ 12/12/-

HERSH’S TAILORS
234 Lennox Street, Richmond, Vic.
Telefon

42-1101

ÚPRK DO BUDÍNA
V Budapešti se bude konat zasedání světového
P. E. N. klubu, mezinárodního svazu básníků a spi
sovatelů. Za spisovatele v exilu byl vybrán Čecho
slovák Pavel Tigrid, redaktor exilové revue “Svě
dectví”. Předpokládáme, že Tigrid na sebe vezme
tento úvazek. Předpokládáme také, že musel počítat
s kritikou tohoto činu.
Pavel Tigrid je v československém exilu předním
průkopníkem a zastáncem onoho proskribovaného
“gradualismu”, z něhož se stalo sprosté a podvratné
slovo. Právě proto bychom chtěli zdůraznit, že se
nám Tigridova akce zdá neuvážená. Tigridem propa
govaný gradualismus (neboli víra ve věčný vývoj)
se dá realisticky podepřít historickými fakty. To
ovšem neznamená, že exponenti “gradualismu” se
mohou dopouštět činů, které jsou při nejmenším indiskrecí.
Na tom nic nemění skutečnost, že Pavel Tigrid byl
jmenován mezinárodní organizací. P. E. N. klub měl
konečně v minulosti špatný zvuk. V roce 1938 byl
dokonce jedním z hrobařů československé samostat
nosti.
Poslání Pavla Tigrida do Maďarska jakožto zá
stupce exilových spisovatelů a novinářů vyvolává
dvojí otázku. Jedni se budou ptát: Proč tam Pavel
Tigrid jede? Druzí položí v podstatě stejnou otázku
jinak: Jak to, že tam jede?
Zřejmě se tu ocitáme na choulostivém rozhraní,
kam až povede onen “gradualismus”? Kde je hranice,
která odlišuje “gradualismus” od kapitulanství a ko
laborace s nepřítelem?
Rozumáři řeknou: toto poslání je logickým důsled
kem politické linie gradualistů. Nezáleží na tom, zda
li Tigrid přijme pozvání do Maďarska, záleží na tom,
jak se tam bude chovat a co bude říkat na řečnické
tribuně. Ti druzí se budou ptát: Měl Tigrid přijmout
toto poselství? Měl se kompromitovat natolik, že on
i jeho celá skupina budou vystaveni útokům zprava
i zleva?
Snad opravdu není jednoznačná odpověď. Pod
mínky dnešní studené války se mění příliš rychle,
než aby mohly být tlumočeny zákony a nařízeními.
Myslíme však, že jisté hranice musí zůstat zachová
ny. Myslíme především, že Tigrid jako uprchlík z
Československa měl zachovat gentlemens’ agreement,
který předpisuje, že nikdo nebude dělat příměří s
nepřítelem bez souhlasu ostatních zúčastněných stran.
Přijetí pozvání na kongres za Železnou oponou je
nepochybně kapitulace, přijetí podmínek, diktova
ných protivnou stranou.
Nezodpověděna je otázka, jak se bude Tigrid cho
vat na budapešťském sjezdu. Co může Tigrid očeká
vat od budapešťského sjezdu? Jestliže čeká, že mu
tam bude otevřena široká platforma, bude asi zkla
mán. Nezáleží na tom, jak plamenné řeči budou tam
proneseny. Víme z praxe, že censura pracuje nejen
na československo-maďarských, ale i na česko-slovenských hranicích. Tigridův hlas bude třeba slyšen
v budapešťském sále, ale určitě nebude citován v
československém tisku. Ani odbojníci v čs. kulturních
časopisech nebudou tak odbojní, aby tlumočili projev
“zaprodance kapitalismu”.
Na druhé straně Tigridova akce diskredituje po
stavení a prestiž politické skupiny, s níž je Tigrid
svázán. Nezáleží na tom, je-li jeho akce podpořena
vládními orgány západních zemí. V očích českoslo
venských je tato akce podezřelá a netaktní. Přijme-li
Tigrid toto jmenování, stane se ještě více podezřelý
ze styku s nepřítelem, než ho dosavad inkriminovala
jeho politická linie.
Gradualismus? Je to jeden z možných způsobů,
jak se snažit ovlivnit vývoj v zemích za Železnou
oponou. Někdo může dokonce tvrdit, že je to nej
realističtější pohled na situaci za daných okolností.
Ale to neznamená, že bychom měli být ochotni
pouštět se do intelektuálních dobrodružství, ať sebe
barvitějších. Gradualismus nebo ne, uprchlík a exu
lant musí zůstat uprchlíkem a exulantem, ne agentem
s intelektuální teplou vodou.
jun

Nescházejí se hory s horami
Nescházejí se hory s horami, ale lidé s lidmi. Od konce loňského roku se hromadí na redakčním
stole malé historky o pomnožném setkání Čechoslováků v zahraničí s Čechoslováky doma. Ať má
kdokoli jakýkoli názor o užitečnosti nebo škodlivosti návštěv Československa a z Československa,
jisté je, že pokud komunistická vláda opět nezarazí proud turistů do a z Československa, pak tyto
návštěvy se budou v budoucnosti ještě více množit.
Ve všech těchto setkáních hrají význačnou roli dva elementy: vzdálenost a čas. Aniž bychom chtě
li generalizovat, zdá se nám, že čas, který uplynul od našeho odchodu z domova, je elementem důle
žitějším. Vždyť rozdíly, vzniklé odlišnou zeměpisnou délkou a šířkou, lze při trošce dobré vůle a
rozumu překonat poměrně snadno a rychle. Totéž, bohužel, nelze říct o rozdílech, které byly způ
sobeny tím, že nás od československé skutečnosti dělí už přes patnáct let. A patnáct let také dělí
Čechoslováky doma od svobodného světa.
Nechceme ani tleskat ani soudit. Chceme jenom dokázat, že tato setkání nejsou nikdy tak jed
noznačná, jak by se na první pohled zdálo. Někdy jsou radostná a jindy hořká, někdy tragikomická
a jindy jen komická. Myslíme, že dokážeme, že tato setkání přispívají k hlubšímu poznání problémů,
strastí a radostí, s nimiž se dnes setkávají Čechoslováci na obou stranách barikády. Je pochopi
telné, že bojovníci na obou stranách zůstanou přísně anonymní.
Má dnes člověk něja
kou volbu? Víte, v Čes
koslovensku se dnes už
hodně mění. Já vím, že
vy tu čtete naše noviny
a můžete si udělat obrá
zek. Ale nezapomeňte, že
je rozdíl číst deníky a
stranický tisk a naproti
tomu kulturní časopisy.
Když je srovnáváte, vy
padá to, že ani nejsou vy
dávány v jednom státu.
Já jsem ledacos pro
žil, věřte mi, že mne va
še tak zvaná západní svo
boda nezlákala. Já stá
le věřím, že socialismus
má velké výhody. Musíte
být ovšem připraven při
nášet různé osobní i ob
čanské oběti.
Ale přitom nemůžete
popřít, že u nás jsou lidé,
kterým jde o rozšíření
svobody, o větší životní
standard, zkrátka o lepší
život. Něco je tu krásné.
Ale já bych tu nemohl
žít.
Čeho se nejvíc bojím,
až se vrátím domů? To
vám řeknu rovnou. Té
zvůle domovnic.
*
*
*
Tak já ti řeknu, jak to
bylo s tím hotelovým po
hostinstvím. Ani nechci
jmenovat hotel v Praze,
kde k téhle katastrofě
došlo.
Představ si nedělní
oběd v hotelu. Ubrusy
se perou tak, že se obden
převracejí. Na stole lá
kavě uprášené umělé kví
tí, které zvadlo čistě zkla
máním.
Prosím, knedlíků pa
třičně k průhledné svíč
kové. Ale co tě musí za
razit na první pohled, je

LÉKÁRNA
MARKOV’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N. 3, Vic.
Telefon : 34 - 3700
Mluvíme česky

pasivní resistence P. T.
personálu.
Zavoláš si číšníka, aby
ti něco přinesl, podržel,
podal nebo tak. Ten člo
věk se k tobě blíží s pev
ným přesvědčením, že na
něm bude znovu spáchá
no příkoří. Že to, oč žá
dáš, není v jeho moci. Že
už ho zase vykořisťuješ.
Sodovku přinese s ky
selým odporem. Rozzáří
se, když může oznámit,
že kompot už není. Lid
skou bytostí se stane,
když přijímá zpropitné.
V zájmu nerušeného
požívání navrhuji, aby se
v hotelích diškréce vy
plácela před polévkou.
*
**

tebe velikou prosbu.
Jelikož žiješ v Ameri
ce, bylo-li by ti možné
sehnat mi semínka kyt
ky, o které jsem nedávno
slyšel. Je to prý velmi
krásně kvetoucí rostlin
ka, která pučí nádherný
mi květy.
Bylo by krásné, kdy
bych ji mohl zasadit do
slunečného rohu proti
Popperovům, kteří mají
také dosti hezkou za
hrádku, ale kaktusy ješ
tě nemají.
Milý strýčku, pokud
ti to nebude dělat velké
obtíže, zda bys mohl to
to semínko zaslat? Ale
kdyby to mělo dělat obtí
že, tak to neposílej.
Semínko se jmenuje
Milý strýčku Arnošte,
již dlouho jsme od tebe marihuana . . .
neobdrželi žádné psaní.
My máme nyní pěkné po
Moc báječně jsme si
časí.
Naše
zahrádka popovídali. Probrali jsme
vzkvétá.
to všechno, muziku, di
Mnoho lidí se u nás vadlo, knížky, no, jak to
zabývá zahrádkářstvím v má být. On byl velice
rámci akce Za Prahu rád, že si může s někým
krásnější. Měl bych na kulturně pohovořit.

Zjistil jsem, že byl
velkým
obdivovatelem
profesora Krejčího, ale
neshodli jsme se na tom,
jak má filosofie ovlivňo
vat veřejný život.

On tvrdil, že je dobře,
když lidé hodně trpí,
protože to je v příštích
generacích povznese. Byl
obeznámen s nejnovější
mi uměleckými proudy a
vítal červánky kultury v
naší zemí.
Tak jsem mu řekl o
všem, co o kumštu vím,
a měl jsem dojem, že na
něho zapůsobila naše
zdejší skrovná kolikost.
Byl to velice příjemný
večer. Poseděli jsme v
kultivovaném prostředí,
povídali o kultivovaných
záležitostech a kultivova
ně se přeli o hodnotách
básníků, vědců a podob
ně.
A když jsme se ve čty
ři ráno loučili, povídal
dojatě: Tak doufám, že
za deset let se tu taky
bude žít kulturně. -vm-

Bujný oř je mluva naše aneb

Čtvrttónová čeština
Bujný oř je mluva naše, pravil kterýsi sucharský básník dávno před námi.
Různé studentské časopisy a i soukromí žertéři na tom založili svoji nezá
viděníhodnou existenci. Dostal se nám do rukou úryvek z fejtonu Z. Neu
mannové, která zachytila několik nejnovějších zaržání legendárního oře.
Čtenáři, kterému se po
daří nejlépe přeložit ná
sledující dialog zvučné
češtiny, zašleme na požá
dání vkusnou staročeskou
knížku:
“To se teď takhle v Pra
ze tříbí čeština. Například:
Válíš, válíš - povídá jedno
dítě. Epežůžo - povídá po
chvíli dítě druhé. A to je
všechno česky.
Jo. Já rozumím čínsky,
neboj se. To já ti zas jed
nou čeť Literární noviny,
článek o stavu vody na
českých tocích, a musel
jsem si k tomu vzít italskočeský slovník.
Stálo tam totiž a v hexametrech: Pocit chaosu a
desintegrace se přeměňuj?
v katastrofismus a vyvo
lává sentimentální pro
test,
hledání
jakéhosi
zmythologizovaného opěr-

ného bodu.
To si teda kanón. Totál
vadlej.
No vidíš. Nebo když si
poslechneš rádio, můžeš
slyšet:
Půjdeme dále neochvěj
ně cestou ještě lepšího
zdokonalení vyjádření se
zřetelem na ohled ...
Dej si klida.
A na stranických schů
zích zase může slyšet: A
proto souži a soužky, bu
de tento nejlepší, když u
tohodle tadydle takňák
tento všichni netento . . .
Zavři si kufr, kecá ti
víko.
Má bejt? To si radši
strčím do voka rezavej
drát.
Fajn, mezi dva betony.
Helé, a já bych tu měl
jedno primovní filátko.
A mě zas hodili jen ta-

kovou čurdu v Labichovi.
Padám.
Každej holt podle svýho šakénu.
Přesný.
A byli tam ňáký experti
a vyvářeli na dřeva.
Tak dobře, ale jdi ze
šajnu.
Jasan.
Sestři, jednoho kochra
pacoušovi na čtyřce než
přijde lečprevák.
Že váháš.
Kop ‘sem tam najdřív
z fleku dvojku a pak ‘sem
uškrtil frkáč.
Eňo beňo, drštič.
Hejbni kostrou, ať ti ta
travle nespadne na plova
cí blánu.
Ále, trhni si nohou,”
A ta vyhrávající knížka
se bude jmenovat: “Češ
tina poklepem i posle
chem”.
J. Zástěra, USA
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Ludvík Aškenazy: Vajíčko. Československý spisovatel, 1963

Po stopách Poláčka a Čapka
Přečetl jsem si Aškenazyho sbírku povídek dvakrát, třikrát. A řeknu
rovnou: čím víckrát ji čtete, tím víc se vám bude líbit. Ludvík Aškenazy
se stal nástupcem Karla Čapka a Karla Poláčka v české Literatuře. Možná,
že staří fandové Čapka a Poláčka najdou tu a tam chybičku ve stylu nebo
v zápletce. Nicméně fakt zůstává: Ludvík Aškenazy pokračuje v téže linii,
kterou zanechali za sebou oba představitelé humanistické a čtivé prózy z
předválečných let. Aškenazy není objevitel, ale pokračovatel. To neznamená,
že jeho prózy mají menší cenu. Bůhví, že jeho povídky, obsažené ve sbírce
"Vajíčko”, je mana z nebes, mana v české próze, puntík.
Aškenazyho linie prózy je vyslovena nejlépe v povídce "Přivezou ji na
Silvestra” - totiž paní Ledňáčkovou, ženu, která tráví tu a tam život v blá
zinci. Ta paní se vlastně jmenuje Marie Šimandlová-Zdrůbecká, ale na tom
nezáleží ani Aškenazymu ani recensentu. Tahle bláznivá paní totiž vydala
manifest, ve kterém stojí:
"Ať už nejsou slyšena slova jako memorandum, ultimatum, nóta a proklamace, audience a zmocnění. Dále ať nejsou slyšet slova: setrvat v srdečném
rozhovoru, vládní kruhy jsou znepokojeny, veřejnost je přesvědčena, ne
dohodli se o prvním bodu jednacího pořádku, 789. předporada o odzbro
jení .... Taková mrtvá slova mi jdou šíleně na nervy, a ještě jiná. Ptám se,
co je normalizace akutní situace. Polovina lidstva neumí číst. Nebulíkujte
negramotné. Najděte si řádnou práci. A kdo nic neumí, toho ať živí Orga
nizace Spojených národů, taky mi jde na nervy. Přála bych si, aby se tento
manifest dostal do vzdálenějších kontinentů. Opisujte a propisujte!”
Aškenazyho knížku jsem
začal číst s nedůvěrou. Je
ho jméno se vyskytovalo
v posledních letech velmi
často v recenzích česko
slovenských kritiků, kteří
pěli slova chvály.
Chvála byla zřejmě za
sloužená. Ludvík Aškena
zy je především velmi lid
ský spisovatel. Jeho praž
ské postavičky jsou natolik
živé, že vydrží i daleký
převoz do Austrálie.
Dvě nebo tři povídky ve
sbírce “Vajíčko” jsou do
konce klasické.
Povídka “Díra” zpraco
vává “třídní boj” novým,
čistým a osvobozujícím
stylem. Každý řádek je
radost číst.
Totéž platí o povídce
“Osud”, která jedná o
osudu pana Chuchvalce,
z něhož se stal volky ne
volky cikánský cimbálista

Jožka Horvay. Stal se z
perfektního Slovana dob
rovolným cikánem, proto
že jakožto árijec musel vy
držet i osm schůzí denně.

Štěstí se na něho usmá
lo, když jako prominent
musel napsat závodní ra
dě tento dopis:
“Vzhledem k založení
kroužku cikánské lidové
tvořivosti vyvstala politic
ká nezbytnost zakoupení
jednoho cimbálu. Jak zná
mo, cimbál je tradičním
lidovým nástrojem. Byl
často používán při zboj
nických veselicích, roz
vášnění zbojníci pak s
hněvem útočili na panské
zámky, čímž se stali před
chůdci dnešních partyzá
nů. Prosím o dodatečné
zařazení cimbálu do roz
počtu závodní rady . ..”
Předsedou závodní ra-

HOLÁ SKUTEČNOST
J. Abramov — A. Jarecki
(Scéna: Na jevišti stojí zástěna. První muž - zády
k obecenstvu, v hlubokém předklonu - se dívá za
zástěnu. Druhý muž sedí na zemi a plete.)
Druhý: No, děje se něco?
První: Ne. Pauza. Nic.
Druhý: Kriste králi, to je nanicovatá doba, to je do
ba! Punčocháče jsem málem doštrykoval a po
řád nic.
První: Tak se mi zdá, že si nevyděláme ani na tep
lou vodu.
(Namáhavě si rovná záda.) Copak nohy. Nohy by
ještě ušly, ale s křížem mám kříž! Zůstává štajf.
Štajf jako prkno na žehlení. Sakra, to je prácička,
hrom do ní!
Druhý: To my dva aspoň děláme na šichty, ale ostat
ní? Zařezávají osm hodin denně nebo víc. (Pro
hlíží punčocháče.) Bude to na čtyry roky?
První (neobrátí se): Akorát.
Druhý: To jsem znal jednoho a ten za pár let fízlování dostal platfůs. A jakej. Jako moje ruka. A
ani neschopnost mu na to nenapsali. A noha jak
prkýnko. Placatá.
První: Choroba z povolání. S námi to nedopadne líp.
Druhý: A to mu do penze chyběly sotva dva roky.
Tak se dnes zachází s lidma!
První: Slyšel jsem, že nás mají nahradit mašiny.
Druhý: Snad na to neskáčeš? Stroje si neporadí! To
je exaktní práce. No, nohavice by byla. Děje se
něco?
První: Ne. Inteligent ve vaně. Sedí a šlus.
Druhý: To máme pecha. Takhle polointeligent kdy
by to byl - nebo čtvrt - na ty jsou příplatky - ale
on je na potvoru kompletní. Deset zlotých na hla
vu. Jak s tím máš vyjít? Ať chceš nebo ne, bez
melouchů se neobejdeš!
První: čte knížku.

dy byl jistý Kaigl, který
nijak neměřil slova:
“Ty, nedělej si srandu
ze složek. Co má zname
nat taková žádost? Co
nám to píšeš do závodní
rady?”
Ale soudruh Chuchvalec
si raději vzal zdravotní
dovolenou, než aby se
patlal s cikánskou lidovou
tvořivostí. Že mu pak zůs
tal na krku cimbál, na
učil se na něj hrát, a jeho
bývalí političtí přátelé za
ním pak jezdili až z Ko
šic a z Aše.
Pak je v té knížce ještě
jedna povídka, která se
jmenuje “Lébl”.
Popisuje osud českého
sedláka Václava Lébla,
který byl omylem zavřen
gestapáky jako žid jen
proto, že jeho žena byla
židovka.

Tehleten český sedlák
Václav Lébl se jednou
ožral, připjal si Davidovu
hvězdu a vynadal v hospo
dě vůdci a říšskému kan
cléři.
V koncentráku se stal,
ač neobřezán, důvěrníkem
rabína, který ho vyučo
val ve víře.
Po válce přišel arijec
Václav Lébl do luxusního
domova pro přestárlé ži
dy. Jeho sousedi se divili,
co se s Léblem stalo.
A Václav Lébl, český
sedlák a rebel, hlava tvrdá
a neobřezaná,
vzkázal
“těm, kteří za války četli
zprávy z fronty a pocítili
svůj význam”, těm našim
agrárním živitelům, kte
ří si až do revoluce ucho
vali rentgény na půdě a
piána ve stodole, jedinou
stížnost:
“Docela šťastný bych tu
v tom židovském domově
byl. Ale když já židi ne
mám rád.”
Z linie Aškenazyho po
vídek o malých a velkých
lidech let válečných uhý
bají neorganicky zasazené
reportáže z cest do zahra
ničí. Je zřejmé, že každá
vyjížďka československé
ho spisovatele vynutí ja
kés takés cestovní proklamadlo na téma Šíříme
obzory.
Ani Aškenazy není vý
jimka z levidla. Jeho črty
z Itálie, připsané Františ
ku Hrubínovi, mají však
zcela novou a neotřelou
svěžest realistického po
zorování se surrealistic
kým zpracováním.
Aškenazy je osvěžující
a staronový hlas v české
literatuře. Upřímně se tě
šíme na jeho příští kníž
ku, až nám zase padne do
ruky.
jun

Druhý: Vida, čte si, ale aby se, chcípák, pořádně
vydrbal, to se nevydrbe! Ty já mám rád, ty já mám
nejradši, tyhle zažraný knihomoly! Takovej si
vleze za zástěnu, kouká na vlastní pupek a myslí,
že ho nikdo nevidí. Ale vidí. Vidíš ho, výtržníka?
První: Vidím, moc dobře vidino.
Druhý: To mu nevadí, že my si kvůli němu kazíme
oči, kdepak. To mu je jedno. Leží si, potvora, ve
vaně, ani se nehne, a přitom ví, že děláme v akor
du. Kdepak by pustil dalšího!
První: No, konečně se hnul. Mejdlem, mizero! Vodou
se meje, samotnou vodou. Škrob. To je mi houby
práce! Na tom se nedá vydělat. Co z tebe kouká,
pověz sám! Holej plat a holá skutečnost!
(Přes zástěnu je přehozen ručník.)
Druhý: Žádná vedlovka, nic. Otočíš takovýmu ruč
ník - hned na to přijde, potvora, protože se nemá
čím utírat. Co takovej ručník může vlastně košto
vat? Zapranej ...
První: No, konečně vypadl. Syp.. . Ale figura - fuj!
Hanba pohledět.
Druhý: Figura nefigura, hlavně, že zmizel. Za krá
su ti nikdo nic nedá. Zkrátka, nemáme štěstí. Jo,
takhle daltonista kdyby kápnul, nebo hrbáček, to
by byly přídavky, co? Anebo žid. Hrbatej žid - hotovej poklad, co?
První: Co bys všechno nechtěl. Mně by docela sta
čilo, kdyby přišel trpaslík. Normální trpaslík. Metr
dvacet. Obyčejnej, nablblej trpaslík. Víc bych ne
potřeboval. Koupil bych ženě šicí stroj. Mají teď
pěkný, německý.
Druhý: Marně toužíš, bratře. Kriste králi, to je na
nicovatá doba! Punčocháče jsou hotový a perspek
tiva žádná.
První: Plukovník.
Druhý (oživeně): Na plukovníky je snad příplatek,
ne?
První: Bez uniformy vypadá trochu fórově. No jo,
akt nesluší každýmu.
Druhý: Málokomu. To víš, plukovník není ženská.

PÍSEŇ 0 VLASTI
Jaroslav

Seifert

Na ty, které jsem měl rád kdysi,
vždycky se časem vzpomíná,
ať ta to byla, ať to ty jsi!
A jako jiskra z komína
vzpomínka rychle zhasíná.

Tu zbyl jen dopis, stužka z vlasů,
sponka, jež spadla do klína,
ať nic nezbylo z krásných časů,
ať třeba člověk proklíná.
Vždyť nebyla to jediná!

Zas nové touhy v srdci klíčí
a je to láska nevinná:
v městečku byl jsem v pohraničí,
(nešlo to ovšem bez vína,
když pozdní přišla hodina).
Já spatřil jsem ji z okna vlaku,
ta ňadra, oči, obojí!
Lásku jí vyznal bez rozpaků.
Sníh první ležel na chvoji
a byla jako v závoji.
Na každou člověk zapomíná,
ať na tu nebo na onu,
ale, má země, ty jsi jiná
a dnes má korset z betonu,
ze strašlivého betonu.
Ze strašných krajek. Tomu běda,
kdo by se dotkl zlatých krás,
když se ti jarem ňadro zvedá
a květy lehnou do tvých řas.
Ať je to kdo chce kolem nás!

Veškeré opravy, údržbu a synchronizaci aut
odborně provádí

JOHN ZEJBRLIK
(Specialista na Volkswageny)
Prodej nových i ojetých Volkswagenů
Pro informace volejte: 53-4325 (žádejte Johnyho)
Southfield Service Station,
649 GLENHUNTLY RD., SOUTH CAULFIELD.

První: Leze pod sprchu v podvlíkačkách. Uniformo
vaný jsou holt stydliví. Bojí se, aby je nezahlídly
nižší šarže. Copak já, já jsem záložník, mě to ne
zajímá. Jde mu o autoritu a prská pod sprchou.
No, už bude hotov.
Druhý: To si dám líbit. Noviny nečte, raz dva a je
po všem. Takovej ví, že lázně jsou veřejný a že to
musí frčet.
První: Tenhle vypadá na služební cestu. No nazdar,
nádhero. Vítáme tě - á, vida. Do' krve se vydřel,
docela nelidsky.
Druhý: Po rusku se koupe. Na baňu přivykl. Baňa,
nezlá věc.
První: Červenej jako rak. A je pryč.
Druhý: Začlo se nám to trochu hejbat. Kdyby tak . . .
No, abych to nezakřiknul.
První: Přišli dva.
Druhý: No - a?
První: Stojej. Ani se nesvlíkají.
Druhý: Tak to jsou teplouši. Ty se tak vždycky lou
dají. Těm na ničem nezáleží.
První: Podívej se do katalogu. Kolik je za jednoho?
Jestli se nemejlím, sto procent, přirážky ...
Druhý (dívá se do katalogu mezd): Už jo. To není
nejhorší.
První: Divně se chovají. Moc divně.
Druhý: Že by to nebyli teplouši?
První: Vím já? Koukají na nás.
Druhý (překvapen): No ne. (Běží k zástěně.)
První: No jo. Tak budou příplatky... (V té chvíli
vyjede zástěna nahoru, a odhalí dva muže, kteří
špehují docela stejně jako První a Druhý.)
Druhý: Co koukáš? Vypadnou ti voči! Už dvě systemizovaný místa jsou na tyhle lázně moc! Co sem
lezete - to je náš rajón!
První: Tady to nenese, tady z toho nic nekouká! .
Třetí: Že by? Koukáme na vás, jako vy koukáte na
nás. Třeba z toho přece jen něco kouká, nemyslíte,
pánové?
Druhý: Kriste králi, to je nanicovatá doba, to je doba!
Přeloženo z polštiny. Plamen 12/63, Praha
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Proč se Brynych nestal
vojenským básníkem!
Josef Škvorecký
(Pokračování)
Vy kufry vojenské,
Umořen nespavostí, dlouhou chvílí a chrá
majáčky Naděje!
páním ostatních strážných na pryčně, otráven neú
Tvářemi žen a měst
spěšným lákáním příliš zkušené myši na kousek špe
vojáci zdobí je.
ku, položený před její dírku, s pachutí po studené
Poslal to v zalepených obálkách dvojmo, jednou
kávě v uleptaném ešálku na jazyku, zdeptán pohle
dem na velitele stráže, který překračoval řády spa redakci Obrněné pěsti, jednou Ctěné slečně slečně
ním na stole, a nemoha již na potištěných strán Blažence Jarošové, prodavačce u firmy “Pramen n.
kách, jak se znovu přesvědčil, nalézt opravdu pranic p.” Modřánky, p. p. Rakovník. Od Blaženky přišlo
jiného, začal desátník Brynych, úředník tabákového nadšené psaníčko. V Obrněné pěsti se za čas objevilo
skladu v Modřánkách, pročítat tuto lektýru, ozna oznámení, že mezi dvaceti odměněnými čestným
čenou nadpisem Verše psané za pochodu a podepsa- uznáním za báseň v divizní soutěži tvořivosti je i
desátník Brynych Josef. A teď tu seděl a lampasáci
nou jménem por. Jan Vrchcolák. A četl:
ho odkrejvali. Desátník Josef Brynych začínal do
Veselý nápěv dravě vzlétá
stávat strach, aby mu účast v soutěži nakonec ne
a padá, břinknuv o nebe.
poškodila kádrový posudek. Majorovo huňaté obo
Jde
čí se stahovalo jako bouřlivý mrak, a on byl zdra
a zpívá si naše četa.
vý mladý muž, zaměstnaný v administrativě velko
Zpívám
obchodu.
a myslím na tebe.
(Plamen ..../63)
Pokračování příště
Jeho unavený mozek se na chvíli zastavil u verše
“a padá, břinknuv o nebe” a desátník Brynych se
mimovolně pokusil představit si, jak veselý nápěv
pěší čety břinká o nebe. Představil si něco, co letí a
břinká o jakousi pevnou, elastickou hmotu a pak to
padá. Pak si představil jejich četu, a kdy naposledy, — Při mezipřistání čs. ronární cévy.
zpívala. To bylo dávno. Vrátil se znovu k básni a dopravního letadla, které — Česko-americký archi
zjistil, že k rýmu “vzlétá — četa” by bylo možno bylo na cestě z Havany do tekt Antonín Raymond,
připojit rým "teta”. To ho zaujalo. Počal hledat Prahy, vystoupili 8. květ rodák z Kladna, před vál
vhodný verš, až ho našel. Báseň poručíka Jana Vrch- na v Ganderu v Kanadě kou čs. honorární konsul
coláka ve vylepšení desátníka Brynycha zněla nyní čtyři čs. pasažéři - 3 mu v Tokiu, byl vyznamenán
takto:
ži a 1 žena - a požádali jedním z nej vyšších ja
Veselý nápěv k nebi vzlétá
ponských občanských vy
úřady o politický asyl.
a padá, břinknuv o nebe.
— V Palermu na Sicílii znamenání - řádem Vy
Jde
požádali o asyl manželé cházejícího slunce. Archi
a zpívá si naše četa.
Jaroslav a Jiřina Mašíko tekt Raymond je označo
Zpívám
vi, kteří byli na výletě ván za otce moderní ja
a myslím na tebe.
po Středomoří ruskou lo ponské architektury.
Ale hlídá tě tvoje teta.
— Jar. Majda je profeso
dí Litva.
Desátníkova fantazie, která se tímto tvůrčím vý — 3. května se dožila v rem právnické fakulty
konem probudila, začala pracovat dál. Po jisté úvaze Miami 85 let nejstarší dce university v Rio Pedras v
prodělala báseň další podivnou metamorfózu:
ra T. G. M. dr. Alice Ma Puerto Ricu.
Šedivá nuda k nebi vzlétá
saryková. Po vydání kníž — Mimořádný profesor
a padá rovnou na tebe.
ky vzpomínek “Dětství a Nanyang university v Sin
Na všechno
mládí” pracuje nyní dr. gapuru Miroslav V. Fic.
sere naše četa.
Masaryková na přípravě byl jmenován ředitelem
Zívám
dalšího knižního vydání Výzkumného ústavu jiho
a myslím na tebe.
východní Asie při téže
svých vzpomínek.
Ale hlídá tě tvoje teta.
— Bývalý ředitel studijní universitě. Zúčastnil se
Taková votrava
ho oddělení Čs. národní též letos sjezdu Indologů
není ani u pétépé.
banky a docent finančních v New Delhi.
Byl tím zcela pobaven. S probuzeným zájmem se věd na Karlově universi — Profesor jaderné fyzi
zahleděl na další sloky Vrchcolákovy básně a zrak mu tě Antonín Basch byl jme ky na universitě v Chatpadl na oznámení otištěné pod ní, že báseň byla zaslá nován řádným profesorem tanooga v USA a známý
na do divizní soutěže tvořivosti, jejíž uzávěrka končí národního hospodářství na astronom Karel Hujer bu
dnem 15. července. To obrátilo jeho úsilí jiným smě universitě státu Michigan de mít vedoucí úlohu při
rem. Z ničeho nic se rozhodl, že se soutěže zúčastní. v Ann Arbor. V New oslavách čtyřstých naroze
Nikdy nic takového neudělal. Zjistil, že psaní básní Yorku vyšla právě jeho nin slavného astronoma
je docela dobrá zábava. Vytáhl ušpiněný kapesní ka kniha o problémech ame Galileo Galilei v Itálii.
lendář a začal přemýšlet, o čem psát. Pak ho bůhví rické finanční pomoci mé — Páter Ludvík Němec
jak napadl jeho kufr s obrázkem Blaženky z modřá- ně vyvinutým
zemím. byl jmenován řádným
neckého náměstí na vnitřní straně víka a pomyslil (“Financing Economic De- profesorem na Rosemont
si, že tahle otrava už přece jen brzy skončí a on zase velopment”, 334 stran).
College v Pensylvanii.
usedne ve voňavé kuchyni u Blaženčiných rodičů a — Profesor botaniky a — V březnu zemřel v New
bude mlít kafe na starožitném mlejnku a Blaženka v ekologie na universitě ve Yorku bývalý čs. soudce
modré zástěře bude chystat večeři a paní Jarošová, Vancouveru
Vladimír dr. Karel Lébr, známý též
její matka, mu bude říkat Pepo a vykat mu a pan Krajina byl zvolen před jako populární písničkář
Jaroš bude pleskat Blaženku přes zadnici a Blaženka sedou ekologické sekce na a skladatel operet.
se bude ohánět rukou a říkat no tak, tatí, a pan Jaroš sjezdu Americké společ — Na valné hromadě Klu
bude mrkat na něj a říkat to je ďouče, co? Krev a nosti pro pokrok vědy. Po bu čs. kolonie v Londýně
mlíko! a Blaženka se bude červenat a koukat po očku skončení sjezdu odjede dr. byli zvoleni: předsedou
po něm a v jejích modrých očích bude příslib radostí Krajina do Evropy, kde Jan Lom, taj. Š. Kurcín,
po svatbě, a že tu svatbu už budou mít brzo, hned po bude přednášet na uni pokl. L. Halata. Odstupu
vánocích, desátník Brynych, když se takto naplnil versitách v Paříži, Bruse jící předseda K. Michal
poetickými představami, vydal ze sebe první čtyřverší lu, Mnichově, ve Vídni, v byl jmenován čestným
své první básně:
členem.
Bologni a ve Florencii.
— Děkan německého ja — Menšinová rada české a
zyka a literatury na Yale slovenské větve ve Vídni,
Provádíme veškeré práce optické
universitě v USA dr. Petr která sdružuje 19 čs. orgaDemetz dokončil překlady nisací, zvolila na 13. val
přesně, rychle a za levné ceny
Halasových básní do něm né hromadě předsedou
CITY :
činy, které vyjdou knižně opět kom. radu J. Jiravu.
A Sokolská župa vídeň
ještě letos.
6 A Elizabeth St.
— Profesor chirurgie na ská zvolila na 89. valné
Melbonrne, C. 1
universitě státu Minneso hromadě starostou na dal
Telefon 63-3256
ta Karel B. Absolon, syn ší období br. Weiraucha.
známého čs. archeologa —Časopis Australské krá
prof. K. Absolona, vydal lovské historické společ
HA MP T O N :
již v USA (kde po roce nosti (Royal Australian
1948 dostudoval) 38 vě Historical Society, JourTelefon 98 - 5756
deckých prací a dalších 5 nal and Proceedings) z
Hampton, S. 7
je v tisku. Odborníci v března tr. uveřejnil na 13
oboru srdečních chorob stránkách příspěvek z hi
573 Hampton St.
zvláště oceňují speciální storie 5. kontinentu “UliAbsolonovy operace ko maroa”. Napsal jej loni

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

Přispějte k tomu, aby se

vaše sny splnily
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VÝPLATĚ

KAŽDÉ

Založte si vkladní knížku u
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SAVINGS

BANK

BANK

LIMITED
plně integrovaná odbočka

THE NATIONAL BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED

ODBORNÉ
MECHANIKY
VICKERS RUWOLT PTY. LTD.
hledají

SOUSTRUŽNÍKY
pro velké i malé soustruhy

OBSLUHOVAČE HORIZONTÁLNÍCH
VRTAČEK

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

OBSLUHOVAČE VERTIKÁLNÍCH
VRTAČEK
Denní i odpolední směny

Přijmeme odborné síly. Podmínky jsou prvotřídní,
zaměstnání je trvalé, dobré mzdy, pracuje se
přesčas
Informace během normálních pracovních hodin
a v sobotu ráno mezi 9. a 11. hod.
Hlaste se u : Industrial Officer

VICKERS RUWOLT Pty. Ltd.
524 - 582 Victoria St., Richmond, Vic.
Telefon

zesnulý čs. uprchlík Z.
Vrbický a jeho práci do
končila a připravila k tis
ku Jitka Kabátová, kte
rá studuje historii na sydneyské universitě.
— V Torontu se konalo 9.
a 10. května slavnostní
shromáždění u příležitosti
25. výročí Čs. národního
sdružení v Kanadě. Hlav

42-2711

ní projev měl A. Cekota
z Batavy na téma “Přínos
Čechoslováků v Kanadě”.
Byla přítomna řada ka
nadských veřejných čini
telů a americký konsul v
Torontu, který převzal
dekret čestného členství,
udělený “in memoriam”
presidentu J. F. Kennedymu.
SVU/Č/ALNH
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Dr. Zenkl k výročí dr. Beneše
Bývalý pražský primátor a místopředseda vlády
dr. Petr Zenkl, nynější předseda Rady svobodného
Československa, který sám oslaví 13. června tr. osm
desátku, napsal k 80. výročí narozenin presidenta
E. Beneše delší osobní vzpomínku, kterou končí tou
to výzvou:
“Vzpomínejme presidenta E. Beneše, jeho života
a díla s úctou, vděčností a s hlubokou účastí nad
tragikou jeho života. Máme příliš málo hodnotných
kapitálů na světové bilanci. Jiné národy své cenné
hodnoty ochraňují a střeží. Nehazardujme jimi my,
jichž věc má ve světě tak četné nepřátele. Neulehčujme jim jejich ošklivou práci proti svému národu
a své zemi. Budeme jich velmi potřebovat. Je mnoho
těch, kdo by chtěli pomáhat kopat nám hrob - ne
pomáhejte jim v tom sami. Vzpamatujme se, uvě
domme si své povinnosti, kdy nejde přece o naše
dílčí zájmy, a soustřeďme všechno k jejich vítězství.”

Dopisy redakci:
KE STUDENTSKÝM DEMONSTRACÍM
Letošní květnová demonstrace pražských studen
tů opět dokázala, že jsou v Československu síly, od
hodlané postavit se otevřeně na odpor proti komuni
stické diktatuře. Význam studentské demonstrace
vyvstane až tehdy, uvědomíme-li si systém výcho
vy mladého člověka v dnešním Československu, sku
tečnost, že studenti jsou nebo mají být vybranou
elitou se zaručenou oddaností režimu. Prakticky
všechna čs. mládež je “dobrovolně” organizována v
Čs. svazu mládeže, kde je systematicky zpracovává
na v duchu marxismu-leninismu. Charakteristika a
úkoly ČSM byly jasně podány na jeho IV. sjezdu
loňského roku: ". . Počet členů ČSM se zvýšil v
uplynulém období na 1,518.783 ........ Právě takový
charakter našeho Svazu zdůraznila strana ve svých
nových stanovách, přijatých XII. sjezdem, kde se
říká: “ČSM je jednotnou společenskou organizací
mládeže, aktivním pomocníkem a zálohou strany.
ČSM organizuje ve svých řadách mladé lidi a vycho
vává je v duchu marxismu-leninismu, bojuje proti
všem buržoazním a maloměšťáckým přežitkům v
myšlení mládeže, vštěpuje jí morální rysy komuni
stického člověka a připravuje nej lepši ze svých čle
nů pro vstup do KSČ...” V tajemných formulích
ČSM je zaklet i osud čs. studenta.
Při přijímání na universitu se klade největší dů
raz na sociální původ a náboženství. Politické pře
svědčení se připouští pouze jediné. Povinnou částí
jakéhokoli studia jsou politické předměty (marxismus-leninismus, politická ekonomie, komunismus, dě
jiny KSČ atd.). Povinností všech studentů je zúčast
ňovat se prázdninových brigád i kratších brigád v
jednotlivých semestrech. Několikrát do roka se na
každého studenta píší posudky. Studenti si uvědo
mují, že po skončení studií musí přijmout místa,
které jim režim přidělí.
Přes všechen ten nátlak a výchovu začínají čs.
studenti chápat kletbu nesvobody. Jiskra vzplála. Co
bude následovat?
Karel Ungr, Sydney
ČS. HUDEBNÍCI V ADELAIDE
Stálý dirigent Queenslandského symfonického or
chestru Rudolf Pekárek dirigoval pohostinsky Jihoaustralský symfonický orchestr v Adelaidě. Měl vel
ký úspěch u publika i hudebních kritiků.
Musica Viva uvede v pondělí 8. června v sále
radnice v Adelaide abonentní koncert, na němž účin
kuje kromě dalších místních sólistů i Jiří Tancibudek z adelaidské university a Elderův smyčcový
kvartet.

VALNÁ HROMADA
Na XIV. valné hromadě Čs. národního sdružení ve
Viktorii, která se konala 23. května v Melbourne,
bylo po zprávách funkcionářů uděleno absolutorium
odstupujícímu výboru a na další období byli zvoleni:
předsedou Ján Viola, místopř. F. Vozábal, pokladní
Svobodová, členy výboru Kalina, Mikulčák, Švihla,
Čermák, E. Svoboda, Janeček, Bačák, dr. Brežný,
Čapková, Průšová, Kubešová a Hašek, revisory Pavlas a Beránek. Valná hromada měla klidný průběh.
Po ukončení pořadu měl dr. Pavel Grossman zají
mavý proslov o úkolech a činnosti mezinárodní organisace “Amnestie”.
ČSNS

Melbournské
noviny
psaly v obsáhlé reportáži
o úspěších čs. uprchlíka
O. Poláška, majitele ob
chodu v Melbourne, kte
rý si získal dobré jméno
též jako lyžařský instruk
tor. Bylo to u příležitosti
zahájení provozu v jeho
hotelu “Tatra”, postave
ném nedávno na Mt. Buffalo u Brightu. Náklad na

ČESKÉ OCHOTNICKÉ
DIVADLO V MELBOUR
NE pořádá v pátek dne 5.
června 1964 v 8 hodin ve
čer členskou schůzi v St.
Michael Hall, Brougham
St., North Melbourne.
Hosté vítáni.

LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANTONÍNSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 14. června 1964
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Polský filatelistický klub v Melbourne
pořádá ve dnech 6. a 7. června 1964

VÝSTAVU ZNÁMEK
v místnostech domu “Kosciuzko”
313 Latrobe St., Melbourne - City,
které se zúčastní i čs. vystavovatelé
Otevřeno do 9. hod. večerní

Srdečné zveme všechny zájemce k návštěvě
výstavy

SLABÝ ČLÁNEK ŘETĚZU
(Pokračování se str. 3) praví, že má být dále
uvolněna iniciativa druž
Těžký průmysl
stevníků a "rozšířena
zemědělství
Za tři dny po uveřej
nění citovaného rozhovo
ru uveřejnily Zeměděl
ské noviny (8. 5.) per
ličku. v níž už o umělá
hnojiva ani tak nejde:
"Často se hovoří o
tom, že chov skotu je těž
kým průmyslem zeměděl
ství. S touto zásadou by
v podstatě měl souhlasit
každý rozumný zemědě
lec, poněvadž půda jako
základní výrobní pro
středek jev přímém vzta
hu ke skotu, který nám v
největší
míře
vyrábí
chlévskou mrvu.” Z toho lze vědecky" vyvodít, že málo skotu zna
mená málo hnojiva.
Podstatnějším "usne
sením" sjezdových dele
gátů je další nátlak, kte
rý má přimět menší družstva k sdružování do větších jednotek - tedy k
procesu, od kterého bylo před několika lety dočasně upuštěno -, a sna
ha o specíalisaci zemědělských družstev.

Změny stanov
Na sjezdu se "disku
tovalo" též o změnách ve
Vzorových
stanovách
JZD. V odůvodnění pro
vedených změn se pak

družstevní demokracie”.
Není ovšem dost jasné,
jak to souvisí s "usnese
nými” změnami.
Změna má být v roz
dělování
družstevních
důchodů a to tak, aby z
výtěžku zůstalo víc k
"rozšiřování společenské
výroby” a méně k rozdě
lení družstevníkům, dále
má být změněnými stano
vami posílena pravomoc
představenstva a mají
být provedena opatření,
která mají "posílit druž
stevní kázeň a ochranu
socialistického vlastnictví
družstva” a stanovy mají
více než dosud "pomá
hat upevňovat členské
vztahy v JZD”.
Vcelku se tedy sjezd
mnoho nelišil od sjezdů
minulých: mluvilo se,
plánovalo se, dokonce se
přiznaly i nedostatky, leč
k nějakému drastickému
zásahu do čs. zemědělství
nedošlo.
Jedině zásadní změna,
jakou provedlo již před
lety Polsko a jakou za
tím v malém provádí Bul
harsko a Maďarsko, tj.
aspoň částečné odkolektivizování, může přinést
nutné ozdravění čs. ze
mědělství.
-z-

pánské

SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA - CROATIA 1 : 2

Po třítýdenní přestávce nastoupila opět Praha bez
Benda, Hrnčíře, Sherwina a Tristama proti dobré
mu mužstvu Croatia a podlehla celkem nezaslou
ženě po dobrém a napínavém zápase. Croatia se uja
la vedení těsně před poločasem z přísně nařízeného
pokutového kopu a několik minut po začátku drubé půle zvýšila náskok na 2 : 0, ačkoliv zápas byl do
té doby vyrovnaný. Pak se domácí mužstvo stáhlo
na obranu a Praha, která se usadila na soupeřově
polovičce, nemohla prorazit. V útoku scházeli Scheinflug (hrál halva) a Tristam, které nemohli nahradit
Green a Sleight. Jediná branka Prahy padla z Blitzovy rány, když se míč odrazil od chorvatské obrany.
Domácí mohou’ děkovat štěstí a výbornému brankáři,
že výsledek udrželi. Croatia se tímto vítězstvím
dostala na první místo v tabulce. O bod za ní jsou
APIA a Cumberland, a Praha je o dva body pozadu
na čtvrtém místě.
-vlz-

KOPANÁ

V MELBOURNE

SLAVIA - JUST 3:2 (2:1)
V rychlém a otevřeném zápase zvítězila Slavia zaslouženě. Náhradní brankář Vian (který se svým plno
vousem vypadá spíš jako televizní herec) se zhostil
své úlohy nad očekáváni dobře, ačkoli zavinil dru
hou branku JUSTu. V prvním poločase byla hra cel
kem vyrovnaná, ačkoli Slavie měla v poziční hře pře
vahu. Útoky JUSTu byly řidší, ale nebezpečné.
Zápas byl vlastně rozhodnut v 15. minutě, kdy se
Slavii podařilo získat vedení klasickou brankou Harpera. V téže minutě došlo k nedorozumění v obraně
JUSTu a McMeechan snadno obešel brankáře a znovu
skóroval. 7 minut poté JUST snížil na 2 : 1. V druhém
poločase zmařila obě mužstva několik vyložených pří
ležitostí, a útočníci Slavie se vyznačovali ukvapenou
střelbou. Auchie neproměnil penaltu. Slavie znovu
skórovala Harperem, ale JUST potom snížil zbyteč
nou brankou. Nejlepším hráčem Slavie byl Shepherd, nej užitečnějším Sanchez. Tímto vítězstvím si
Slavia upevnila vedoucí místo v tabulce viktorián
ské ligy.
-tp-

SDÉLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CROWN CHARTER”
75% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
“CORTEL”
francouzská brandy
27/3
19/6
70 % importovaná
“CORTEL-GOLD MEDAL”
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
“COMBEAU”
francouzský cognac
47/29/“ C O MBE AU"
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
31/“OLD STURT”
jihoaustralská brandy
21/16/9
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.

Kvalitní a levné

PONOŽKY
a chlapecké

-7-

Wine & Spirit Merchants

prádlo

104 Millers Rd., North Altona, Víc.

FIT - WELL

Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin

J. & M. Voborský

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

254 Glenferrie Rd., Malvern, Vic.
stavbu hotelu byl asi £
40.000.

Telefon : 50 - 8166, večer 20 - 4219

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

HLAS

-8-

DOMOVA

1. 6. 1964
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Milana Nedbala z Prusínovic u Holešova (nutné),
Antonína Victora (neb kdo o něm ví. Naposled byl ve
Venezuele), Josefa Bílku (dříve St. Kilda) a Jarosla
va Kolmana (zpráva).

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Long koulí 20.30m, Daněk diskem 62.45m
Druhý květnový weekend patřil v mezinárodním sportu dvěma lehkým atletům, jejichž výkony
daleko zastínily všechny ostatní sportovní události ve světě. 9. května se objevil na tradičních šta
fetových závodech v kalifornském Fresnu po 14denní přestávce, způsobené menším zraněním, drži
tel bronzové olympijské medaile z Říma, 231etý Američan Dallas Long a druhým pokusem posunul
hranici světového rekordu ve vrhu koulí na fantastických 20,30 m. Dallas Long tak zlepšil o 20 cm
svůj vlastní světový rekord, vytvořený 4. dubna tr. v Los Angeles.
O den později dočkali se i příznivci čs. lehké atletiky téměř po šesti letech evropského rekordu,
vytvořeného čs. representantem. Na závodech v jihomoravském Výškově dosáhl nejlepší čs. diskař,
27-letý Ludvík Daněk ze ZJŠ Brno, pátým hodem 62,45 m, čímž zlepšil o 81 cm dosavadní evrop
ský rekord Rusa Truseněva, vytvořený 4. června 1962 v Leningradě. Lepšího výkonu na světě dosáhl
už jen Američan Al Oerter, dvojnásobný olympijský vítěz, jehož světový rekord je 62,94m. Daňkova skvělá serie ve Vyškově: 53,75 m, 59,52 m, 52,54 m, 61,70 m, 62,45 m a 60,45 m.

Mezinárodní kopaná

DAVIS CUP

Sporting Lisabon vítězem soutěže držitelů trofejí

O svatodušních svátcích se ha tenisových dvorcích
osmi evropských měst bojovalo o účast ve čtvrtfinale
evropského pásma Davisova poháru. Většina střet
nutí proběhla podle očekávání. K překvapení došlo
pouze v Kodani, kde dánské družstvo vyřadilo vy
soce favorisované španěly 3:2. Mladí čs. tenisté
Koudelka a Holeček, kteří se v minulém roce posta
rali o sensaci, když vyhráli nečekaně neoficiální ju
niorské mistrovství Evropy o tzv. Galeův pohár, na
zkušené švédské tenisty nestačili a prohráli s nimi
v Praze na Štvanici hladce 0:5.
V boji o semifinále evropské zony Davis Cupu se
střetne Dánsko s Německem, které v Duesseldorfu
vyřadilo SSSR 4 : 1, Švédové nastoupí proti Itálii
(vyhrála v Janově nad Rhodesií 5:0), - obhájci
evropského prvenství, tenisté Velké Británie, kteří
v Eastbourne porazili Svobodné Irsko 5 : 0, se utkají
s Jugoslávci (porazili Argentince 5 : 0), - a o čtvrtém
semifinalistovi se rozhodne v Paříži mezi Francií a
Jižní Afrikou (Francie zvítězila doma nad Holand
skem 5 :0 a Jižní Afrika vyhrála v Oslo nad Nor
skem rovněž 5:0. Střetnutí v Oslo mezi Norskem
a Jižní Afrikou se muselo hrát bez diváků na poli
cejně uzavřeném stadionu, protože v zahajovací den
demonstrovalo několik stovek norských studentů a
mládeže vůbec proti diskriminační politice Jižní Afri
ky, a dokonce zde došlo k velké bitce mezi norskou
policií a demonstranty, při které bylo několik osob
zraněno).

Po italské Fiorentině, španělském Atletiku Madrid
a anglickém Tottenhamu Hotspur se stali vítězi 4.
ročníku druhé nej populárnější evropské fotbalové
soutěže klubových celků - soutěže držitelů trofejí fotbalisté Sportingu Lisabon, kteří ve finale porazili
MTK Budapešť. Maďarský outsider kladl však por
tugalskému teamu velký odpor (první finale v Bru
selu skončilo po 120 minutách nerozhodně 3:3) a
podlehl teprve v druhém závěrečném střetnutí v
Antverpách trochu nešťastně brankou přímo z ro
hového kopu 0:1.
Do finale hlavní evropské soutěže - Poháru mistrů
evropských zemi - se podle očekávání kvalifikovala
mužstva madridského Realu (porazil v semifinale
FC Curych 2 : 1 a 6 : 0) a Inter Milána (vyřadil Borussii Dortmund 2:2 a 2:0).
V boji o postup do semifinale Poháru evropských
národů v kopané hrálo Švédsko ve Stockholmu se
SSSR 1:1, - letenky na olympijský turnaj si
zajistili Maďaři nad španělskými amatéry 2 : 1 a 3 : 0.
Přátelská mezistátní utkání: v Londýně zvítězili
Angličané nad Uruguayí 2 : 1, Švýcarsko podlehlo
v Lausanne Itálii 1 : 3, Západní Německo vedlo v
Hannoveru nad Skotskem v poločase už 2:0, nako
nec však bylo šťastno za remisu 2 : 2, Portugalsko
prohrálo v Lisabonu s Anglií 3 : 4, v Krakově vyhráli
polští fotbalisté nad Svobodným Irskem 3 : 1, Svo
bodné Irsko týden nato zvítězilo v Oslo nad Norskem
4:1, a Uruguay porazila ve vídeňském Prátru Ra
kousko 2 : 0.

::

Fotbalová liga

::

V čs. 1 lize se hrála střetnutí 21. a 22. kola,
po kterých si příznivci kopané v ČSR kladou nejen
otázku, která tři mužstva sestoupí do 2. ligy, ale i
kdo bude letošním mistrem a tím i čs. represen
tantem v X. ročníku Poháru mistrů evropských ze
mí. Pražská Dukla, která měla před ostatními teamy
velký bodový náskok, prohrála nyní celkem ne
šťastně dvě mistrovská utkání a byla bodově dosti
žena skvěle finišujícími fotbalisty Slovanu Brati
slava. Z klubů, ohrožených sestupem, podává skvě
lé výkony Třinec, který byl na počátku jarní sezony
v úplně beznadějné situaci, nyní však má ještě na
ději na záchranu.
Šlágrem 21. kola bylo pražské střetnutí Dukly se
Slovanem Bratislava, ve kterém sice Pražané měli
obrovskou převahu, nemohli se však prosadit proti
zhuštěné obraně slovenských fotbalistů, kteří náhod
nou brankou Adamce zdálky vyhráli 1:0. Dobrou
kopanou viděli i diváci v Brně, kde domácí ZJŠ
zvítězilo nad Trenčínem 2:0. - Ostrava skvělým
dvacetiminutovým závěrem porazila Prešov 3 : 0, Sparta Praha hrála na Kladně 2:2,- Spartak Praha
Motorlet (první sestupující) prohrál nezaslouženě
s Bohemians 0:1. - Třinečtí útočníci nastřelili v Ko
šicích tři tyče, takže výsledek 0 : 0 jé pro domácí
lichotivý, - fotbalisté Hradce Králové ponechali oba
body v Bratislavě, kde prohráli se Slovanem vlastní
brankou Silbernáglovou v 57. minutě utkání 1 : 2.
Překvapením 22. kola bylo vysoké vítězství Hrad
ce Králové, který nastoupil opět s nejlepším mužem
útoku Zikánem (měl zastavenou činnost), nad Ko
šicemi 5:1.- Slovan Bratislava zvítězil celkem hlad
ce nad Spartakem Praha Motorlet 3:1,- Sparta Pra
ha porazila v zápase nevalné úrovně ZJŠ Brno 1 : 0
- stejným brankovým poměrem vyhrál Prešov nad

Jugoslávie - ČSR 3 :2
Na Hod Boží svatodušní byla Praha dějištěm me
zistátního fotbalového utkání, 29. oficiálního střet
nutí ČSR - Jugoslávie, ke kterému tzv. Ústřední
sekce čs. kopané postavila “olympijský team", po
sílený třemi hráči, kteří representovali ČSR v nedáv
ném utkání s Německem.
Toto mladé a v mezi Bratislava), Weiss (Slovnárodním zápolení nezku naft Bratislava), - Pičman
šené mužstvo nemohlo po (Hradec Králové), Matlák
chopitelně soupeřit s Ju- (Slovnaft Bratislava), Gegoslávci, kteří v Praze po leta (Dukla Praha), - Nestavili své nejlepší fotba pomucký (Slávie Praha).
listy, a zaslouženě prohrá Cvetler (Slovan Bratisla
lo 2:3, po poločasu 0 : 2. va), Mráz (Sparta Praha),
V poli byli sice mladí Masný (Trenčín), Valošek
'Čechoslováci Jugoslávcům (Ostrava).
víceméně rovnocennými
Branky: 24. minuta po
soupeři, ale před brankou
jim chyběl důraz. Ve chybě čs. zadáků Skoblar
vlastní obraně pak se do 1:0,- 35. min. Samardpustili řady chyb, které žič po přihrávce Skoblara
je také stály dva góly. 2:0, - 54. min. Masný
Celkově však bylo toto 2:1,- 70. min. po sólu a
střetnutí jen průměrné chybě obránců Zambata
úrovně, v některých fá 3:1,- 85. min. Mráz po
zích hry se dá dokonce ho- chybě brankáře Stojanovořit o nejslabším mezi viče 3:2. - Zápas, který
státním utkání v historii probíhal za úmorného 26stupňového vedra řídil
vzájemných styků.
ČSR: Jindra (Hradec celkem bez chyb Rakušan
Králové), - Fillo (Slovan Mayer.
Duklou, ačkoli Pražané měli v poli velkou převahu, Bohemians v boji o záchranu získali nad Slovnaftem
Bratislava oba body (2:0),- Trenčín zásluhou skvě
lého výkonu brankáře Rihoška vyhrál nad Ostravou
2:0. - a Třinec brankou vstřelenou už v 6. minutě
pravým křídelním útočníkem Rokosinym porazil
Kladno 1 : 0.

Listárna

REDAKCI DOŠLO

M. H. Berwyn: Díky za
adresy a informace. — J.
H. Costa Rica: Díky za
lístek. — A. J. Sao Paulo:
Správce rovů potvrzuje
dopis. — V. J. Brookfield:
Díky za dopis. Vzkazy vy
řizujeme. — M. S. Toron
to: Dopis jsme předali. —
J. P. Canterbury: Díky za
adresy. — J. K. Tawonga: Díky za výstř. a pře-

Miloslav Zlámal: ZPĚ
VY Z MODRÝCH HOR.
Sbírka básní. Vydala Spo
lečnost pro vědy a umění,
c/ - Oldřich Černý, 1826
Harvard St., Washington
9, D. C., USA. 70 stran,
cena $ 1.50.

klad. — V. K. D. Heights:
Díky za zprávu a adresu.
HD

- - Ve zkratce - — Na tzv. britských lehkoatletických hrách na White
City stadionu v Londýně viděli diváci na Pondělí
svatodušní také dvě vítězství čs. representantů: vy
trvalec M. Jurek vyhrál závod na 3.000 m v čase
8:03,0 min. před Angličanem Grahamem a Maďarem
Mecserem, a čtvrtkař J. Trousil byl časem 47,7 vt.
nejrychlejším běžcem na 400m. Nejhodnotnějšího
výsledku dosáhl však mílař Odložil, který v běhu
na 1.500 m skončil až třetí, ale dobrým časem 3:43,3
min. dosáhl o 0,2 vt. lepšího výkonu, než je stano
vený olympijský limit.
— V Madridu došlo u příležitosti 40. výročí založení
Realu Madrid k exhibičnímu basketbalovému utká
ni Realu Madrid s výběrem Evropy, které skončilo
zaslouženým vítězstvím “Evropanů” 91 : 87 b. Nej
lepším mužem družstva Evropy byl Jugoslávec Korač (zaznamenal 36 bodů), v teamu jubilanta vy
nikli pak američtí studenti.
— Tzv. ústřední sekce čs. ledního hokeje “vyhověla”
- podle čs. tisku - žádosti trenéra Jiřího Antona a
“uvolnila ho" z funkce trenéra čs. národního muž
stva. Novými trenéry se pro příští čtyři roky, tedy
až do olympijských her v Grenoblu, stávají prof.
V. Bouzek (trenér ZKL Brna) a docent V. Kostka.
— Basketbalisté Realu Madrid se stali vítězi Poháru
mistrů evropských zemí, když po porážce v Brně s
místním ZJŠ Brno 99 : 110 b. porazili čs. mistra v
madridské odvetě 84 : 64, a celkovým scorem 183 : 174
vyhráli poprvé tuto populární soutěž.
— Vítězem mezinárodního tenisového mistrovství
Itálie se stal poprvé v historii člen švédského daviscupového teamu, 271etý Jan Erik Lunquist, který ve
finále pánské dvouhry porazil Australana Stolleho
1:6, 7:5, 6:3 a 6:1. Dámský singl byl hladkou
záležitostí Australanky Smithové, která v semifinále
vyřadila Věru Sukovou 6 : 1 a 6 : 1 a v závěrečném
utkáni svou krajanku L. Turnérovou rovněž 6:1a
6:1.
— 13. května se v New Yorku dožil padesátých
narozenin jeden z nejpopulárnějších rohovníků všech
dob, Američan Joe Louis, který byl od 22. června 1937
až do r. 1949 profesionálním mistrem světa všech
vah, když celkem 25krát obhájil své světové prven
ství, a sám se jako neporažený vzdal svého titulu.
— V Brně a v Praze došlo k dvěma mezistátním
utkáním ČSR - USA v košíkové mužů, která skon
čila podle očekávání vítězstvími Američanů 87 : 81
a 100 : 88, kteří předvedli výbornou technickou ko
šíkovou se skvělým doskakováním a výtečnými úniky.
— Jubilejní X. ročník mezinárodních silničních mo
tocyklových závodů o Velkou cenu Rakouska skon
čil v Salcburku velkým úspěchem čs. jezdců Maliny
a Havla. Malina vyhrál na stroji ČZ kategorii stro
jů do 250 ccm, Havel pak na Jawě dominoval v sou
těži strojů do 350 ccm.
— Ve Mšeně u Mělníka se jelo 1. kolo mistrovství
světa na ploché dráze, ze kterého prvních osm zá
vodníků (mezi nimi čtyři Čecholováci), se probojo
valo do dalších bojů světového šampionátu. Zvítězil
Čechoslovák Kasper před Polákem Podleckim a čs.
jezdcem Havelkou.
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