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Příprava náslupu nebo ústupu?
Jihovýchodní Asie začíná v mezinárodním dění znamenat tolik, co kdysi
Střední východ. Výbuchy se množí, nabývají na prudkosti a hrozí způ
sobit něco daleko většího, než jenom malou místní válku na Borneu nebo
v Indočíně.
Indonésie vystupňovala v důsledku očekávaného neúspěchu konference
v Tokiu svou kampaň proti Malajsii. Kolem Saigonu došlo k nejkrvavěj
ším srážkám krvavé války ve Vietnamu. Situace v Laosu se stává poten
ciálně nebezpečnější, jak se zvyšuje účast Rudé Číny a Spojených států.
V celém prostoru jihovýchodní Asie panuje atmosféra plná nebezpečí.

obyčejně bylo zdůrazně
no americké odhodlání
bránit Jihovýchodní Asii
a mluvilo se o obtížnosti
a délce konfliktu. Zdálo
se, že všechno zůstalo
při starém.
Trvalo nějaký týden,
než se ukázaly první
známky toho, že schůz
Beze změny?
ka v Honolulu nevyšla
Schůzce v Honolulu naprázdno.
předcházely pověsti, že
Vojenský pohyb
Američané vážně uvažují
o rozšíření konfliktu úCelá divise námořní
dery proti komunistic pěchoty byla přesunuta
kým základnám v Sever "na dostřel” k ohrože
ním
Vietnamu,
které ným místům jihovýchod
jsou zdrojem síly komu ní Asie.
Mateřská le
nistů ve Vietnamu i Lao- tadlová loď Kitty Hawk,
su.
vyzbrojená
nukleárním
Konference v Honolu arzenálem, objevila se u
lu však skončila navzdo pobřeží Vietnamu. Po
ry
těm
předpovědím četné svazy tryskových
alespoň zdánlivě vidi bombardérů z Okinawy
telných výsledků. Jako (Pokračování na straně 2)

intervence politicky únosná a jak dalece je,
s ohledem na Rudou Čí
nu, vojensky moudrá?
Jestliže se válka ve Viet
namu z jakýchkoliv dů
vodů vyhrát nedá, jak
"ustoupit do připrave
Schůzka v Honolulu
ných posic” s nejmenší
Útoku se v poslední ztrátou prestyže?
době dařilo daleko víc,
Všechny tyto a mno
než obraně. Z toho dů
ho dalších otázek bylo
vodu sešli se v Honolu
třeba zodpovědět, než se
lu vojenšti i političtí
došlo k holému jádru
tvůrci obranné strategie,
problému : riskovat vál
aby pokud možno nalez
ku, nebo ustoupit?
li odpovědi na celou řa
du palčivých otázek.
Administrativní zásah proti kulturním časopisům
Dá se válka ve Vietnamu vůbec vyhrát a
jestliže ano, jakým způsobem? Stačí k záchraně
Bylo už dlouho jasné, že linie čs. kulturních časopisů a linie Komunis
dosavadní "nepřímá” in
tervence nebo bude tře tické strany Československa měly společného jmenovatele jenom v tiráži.
ba zvýšit úsilí? Do jaké Duch intelektuálního tisku a tisku denního byl asi takový, jako kdyby
míry je další, rozšířená "Svědectví” prohlašovalo, že si dává rozběh s "Novým životem”.
Události na bojištích
jsou ovšem jenom odles
kem rozhodnutí, učině
ných jinde.
Plán útoku vychází
převážně z Pekingu, plán
obrany z Washingtonu.

Kádry se mění

Směšnost čs. voleb
Jak humbuk kolem letošních “voleb” do Národ
ního shromáždění, Slovenské národní rady a národ
ních výborů začal, tak se jej snažil čs. režim udržet
až do konce. Podařilo se mu tím však dosáhnout vý
sledku opačného, než jaký měl zřejmě na mysli:
celá ta volební fraška vynikla svou směšností.
Newyorský Čs. zpravodaj (22. června) komentu
je čs. “volby” takto :
“(Celá komedie) se snažila vnějškově napodobit
vzrušení, napětí a zájem, jaký obvykle doprovází
tuto významnou událost v životě demokratického
národa. Jediné, co se režimu podařilo vyvolat, byl
trapný pocit falešné hry, při níž má režim předem
schováno všech tři sta poslaneckých kartiček v ru
kávu. Avšak Novotného klika hrála dál s vážnou
tváří až do konce svůj zfikslovaný volební maryáš,
snažila se do poslední chvíle zvyšovat “nesnesitel
né” napětí, s nímž byl očekáván volební výsledek,
který nepřišel v neděli večer, byl oznámen na pon
dělí, ale opět odložen a teprve v úterý v sedm ho
din večer předstoupil soudruh Jiří Hendrych k mi
krofonu, aby rozechvělým hlasem upokojil “zvěda
vost” celého národa.”
Z cifer, které oznámil, by měla radost firma Ba
ťa, a před komunisty je při podobných příležitos
tech používali v podobné míře jen nacisté :
“Ve voličských seznamech bylo zapsáno celkem
9,480.298 občanů. Voleb se zúčastnilo 99.42% zapsa
ných voličů. Pro kandidáty do místních, městských
a obvodních národních výborů bylo odevzdáno
99.88% hlasů a od krajského národního výboru v
Praze dokonce 99.94 % hlasů. Kandidáti do Sloven
ské národní rady dostali 99.94% hlasů a do Národ
ního shromáždění rovněž 99.94%. Soudci z povolání
dostali 99.92% hlasů a ostatní soudci dosáhli nej
většího volebního vítězství : 99.98% hlasů. Z celko
vého počtu 240.823 kandidátů nebylo zvoleno pět
kandidátů do místních národních výborů. Proti kan
didátům národní fronty se ve volbách “vyslovila”
jedna desetina jednoho procenta voličů.”

6. června oznámily Li
terární noviny, že od i
června tr. rezignovali na
klíčové funkce první ta
jemník Svazu čs. spiso
vatelů Ivan Skála spolu
s tajemníky Ladislavem
Mňačkem a Karlem Ptáč
níkem.

Problematické povýšení

Ivan Skála, zarytý stalinista, byl vystřídán Ji
řím Sotolou, který byl
dosud šéfredaktorem Li
terárních novin. Za Šotolovy redakce předsta
vovaly Literární noviny
balvan v cestě k bolševizaci kultury.

nový kulturní program.
Administrativní

rozhodnutí
Podle této zprávy byl
to výrobek ÚV KSČ, na
němž se úmyslně neú
častnili p ř i nejmenším
dva přední českosloven
ští spisovatelé.
Kulturní opozice je
pevná.
Boj stále trvá.
Cokoli rozhodne dnes
ÚV KSČ, rozhoduje bez
souhlasu
českosloven
ských spisovatelů.

Myšlenkové vření a
pracovní závazky spiso
vatelů se kříží s dnešní
Nyní se stal šéfredak linií strany tak, že kom
torem Milan Jungmann, promis je strašně neprav
šéfredaktor bez barvy a děpodobný.
bez zápachu. Nicka byla
Boj proti režimu dnes
ustavena nickou.
vedou nepochybně vzdě
Bylo to v době, kde lanci. Může být, že je to
se stala nevídaná věc, boj marný, že nebude
kdy člen československé podepřen dělnickou vrst
opozice požádal exilový vou. Nikdo však nemůže
časopis (Svědectví) o to, popřít, že tento boj dnes
aby bylo objasněno pře neexistuje až do těch per
a rukopisů.
devším pozadí, za kte
rým vyhlásil ÚV KSČ (Pokračování na str. 2)

Velmi snadné je vytáhnout zátku a pustit
duchy z láhve, jak se to leckde dělo loni pod
krátkozrakou záminkou : nechrne věcem volný
průchod, ať se vyvalí vlny, ať se to vytříbí.
Kolik usilovné, pozitivní výchovné práce bude
však nyní zapotřebí, aby se ozdravily deformo
vané vztahy některých lidí, především mladších,
nejen ke státu a jeho orgánům, ale i k národ
ním dějinám, ke kulturnímu dědictví atd. Zde
máme co dělat mj. i s plody nezodpovědného
psaní, i s důsledky různých dalších výpadů uvádějících ve stálou pochybnost doslova všech
no a zlehčujících i hodnoty socialistickému člo
věku nedotknutelné ...
V. Koucký, RP, 3. června 1964

BROUČCI
Za války byla v jednom německém časopise fo
toreportáž z koncertu Benny Goodmana.
Byli v ní “hudební nadšenci”, kteří se svíjeli na
podlaze, posluchači, kteří mlátili hlavou o zem, str
hané tváře v záplavě slz, ječící dívky, vřeštící vý
květ národa. A na jevišti “foukal” Goodman kla
rinet.
Nadepsáno to bylo “Židovský krysař”, takže si
člověk hned domyslel, že jde o fotomontáž, další
pitomý úskok nacistické propagandy.
Dnes víme, že to byl jeden z případů, kdy Něm
ci nemuseli nic “montovat”. Stačilo věrně zachytit,
co se opravdu dělo.
Po letech nás o tom přesvědčil případ anglické
hudební skupiny, známé pod jménem “Beatles”.
Někdo řekne, že předmět okamžitého třeštění mlá
deže není právě nejvhodnější látka k úvodníku exilního časopisu. Jenomže celé to bláznění musí mít
nějaký hlubší původ. Jeho rozsah je takový, že jej
není možno jen tak připsat neškodnému mladistvé
mu elánu, který se potřebuje nějak vydovádět.
Obraz hysterického davu není nikdy nic příjem
ného. Je v něm vždycky něco děsivého. Nezáleží
na tom, jestli takový dav podpaluje konsuláty, honí
fotbalového rozhodčího, ničí a plundruje, nebo jest
li jenom přišel vřískat pod okna zarostlým mladí
kům z Liverpoolu, kteří to válejí na kytaru.
Dvě stě lidí bylo v Melbourne ošetřováno pod
okny “liverpoolských slavíků”. Pět ambulancí ne
stačilo odvážet oběti hysterických záchvatů. Lidé
šlapali po lidech, ulice byly vyřazeny z provozu.
Jenom koně jízdní policie zachovali určitou důstoj
nost.
Totéž se opakovalo při koncertech anglických bardů, kde ovšem chyběl důstojný element předcháze
jících dnů.
Uklidňovalo by alespoň částečně, kdyby se dalo
tvrdit, že je toto' moderní šílení omezeno na urči
tou věkovou skupinu. Ale není.
Televizní stanice věnovaly “biflům” více času než
divokému západu a prvních pět stránek novin za
plnily převážně zprávy “ze života hmyzu”.
Královská rodina' se vyslovila pro, zatímco církve
nedošly k jednotnému závěru. Methodistický farář
v Anglii dal přednost komunismu před takovým
vzorkem západní kultury. Anglikánský farář v Au
strálii naopak tvrdil, že by se církev měla od těch
hochů učit, a dával jim přednost před slečnou Keelerovou. Výrok římských kardinálů zatím není znám,
ale recepce u melbournského primátora měla znač
ný úspěch, a paní guvernérové se šla podívat třikrát.
Kritici se. vyslovili s uznáním o zvucích, které
znějí hudebně nevzdělanému uchu jako primitivněj
ší vydání rytmického rámusu džungle, zatímco jed
na paní tvrdila, že jí při tom rostou rychleji řed
kvičky.
V nadšeném zápalu vznešeného okamžiku zůstal
relativně opomenut příjezd poměrně neznámého šumaře, který nese jméno Arthur Rubinstein.
Člověk stojí nějak ztracen před tou velikostí a
marně hledá vysvětlení.
Někdo si vypomůže intelektuální anarchií, je
nomže kde v tom hledat intelekt? Jiný přičte všech
no na vrub dekadenci a ještě jiný lidské stádnosti.
To poslední se zdá být nejpřijatelnější. Vtírá se
vzpomínka na “vývojovou teorii” jednoho našeho
humoristy.
Šlo stádo volů, všichni za svým vůdcem. Vůl
vpředu se otočil, aby viděl, kdo všechno ho sleduje,
ale neviděl. I vzepjal se na zadní nohy, aby spo
čítal své věrné. A od té doby chodíme jen po dvou.
Snad právě toto vysvětlení objasní nejlépe záhad
ný případ “broučků z Liverpoolu”.
- kw -
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PŘÍPRAVA NÁSTUPU ?
(Pokračování se str. 1) přípravu
nástupových
byly přemístěny na před posic, z nichž by byl v
případě nutnosti možný
sunuté základny.
výpad na sever.
Americké námořnictvo
Je ovšem také jiná
začalo vyloďovat v Siamu velké množství tan možnost. Jestli konferen
ků, obrněných vozů, leh ce v Honolulu doporu
čích zbraní a střeliva. Ve čila postupné vyklizení
Vietnamu bylo urychle Indočíny, není pravdě
ně dokončeno letiště, na podobné, že by Ameri
němž mohou přistávat čani začali vyjednávat v
nynějším
zranitelném
nejtěžší bombardéry.
postavení.
A kdyby někdo ještě
Je daleko logičtější,
pochyboval, o co vlast
ně běží, novým vyslan že by se napřed pokusili
cem v Saigonu byl jme
nován náčelník americ
kého generálního štábu
generál Taylor.

změnit stávající vojen
skou situaci ve svůj pro
spěch a šli ke konferen
čnímu stolu teprve v po
stavení strany, která ne
ní nucena přijmout kaž
dý diktát.
Americký
vojenský
pohyb v Pacifiku by te
dy mohl směřovat také
tímto směrem.
Vůle k vítězství?

bezpečně vyvodit, je zá
věr, že v Honolulu, bylo
dosaženo rozhodnutí, jež
znamená ostřejší americ
ký postoj proti komunis
tickému pronikání jiho
východní Asií.

Otázka je, jde-li o opatření, které má vést
bez ohledu na oběti ke
konečnému vítězství, ne
bo jen o zajištění přízni
Všechno, co se tedy vějších podmínek k "ne
zatím dá z nového sou utralizaci” u konferen
středění amerických sil čního stolu.
- kw -

Kádry se mění

(Pokračování se str. 1) nejlepší příslušníky, jimž
strana svěřila po únoru
Postavení strany
1948 odpovědná místa.”
Kulturtraeger Novot
Přesun amerických vá
Strana svěřila odpo
lečných sil a jmenování ný se vyslovil proti lite
vědné místo Slánskému.
gen. Taylora vyslancem rátům jednoznačně :
". . . Znovu odmítne Slánského popravila v
ve Vietnamu je možno
jednom z procesů, který
vysvětlit dvojím způso me každého, kdo by
se publicitou vyrovnal
chtěl
napadat
vedoucí
bem.
procesům moskevským.
Je možné, že jde o postavení strany a její
Přesto dnes Antonín
Novotný trvá na neo
Provádíme veškeré práce optické
mylnosti strany v situa
přesně, rychle a za levné ceny
ci, která vyvrací všechna
předcházející
stranická
CITY:
dogmata.
6 A Elizabeth St.
Napadl
českosloven
Melbourne, C. 1
ské komunistické histo
Telefon 63-3256
riky, kteří "předložili v
příležitostných
statích
HAMPTON :
závěry, které těžko odpo
vídají měřítkům nejen
Telefon 98 - 5756
politické, ale i vědecké
Hampton, S. 7
zralosti.”

Dvě vysvětlení

573 Hampton St.

Jen vychovávat !

-Naše rovy—
TRAGEDIE POSLEDNÍCH MOHYKÁNŮ
Československý strážní oddíl (1491 Labor Ser
vice Co., Czechoslovak Guard Co.) v Západ
ním Německu bude zrušen příští měsíc . . . Čle
ny jednotky jsou političtí uprchlíci z ČSR, kte
ří mají zbraně a nápis "Czechoslovak” na ra
meni. Slavili důstojně čs. národní svátky. Tak
např. slavnosti 28. října v minulém roce zúčast
nil se také US generál Smolí a četní američtí
důstojníci. Jednotka má plaketu "Nejlepší od
díl” a po mnoho let platí jako vzorná jednotka.
České listy, Mnichov, 15. 5. 64 v článku "Tra
gedie posledních Mohykánů”.
O povýšení se nikdy nerozhodovalo v kan
celářích jednotky, nýbrž ve "Schobschenke” při
bednách piva a litrech kořalky a někdy ve zná
mém wormském hampejzu "H a u - H a u” při
oplzlých písních. Český duchovní pro strážné
jednotky nikdy stanoven nebyl, přesto, že více
jak 500 mužů bylo ve službách "Labor Service”.
Časopis "Rheinpfalz” přinesl o rozpuštěných
kompaniích tyto zprávy : V Kaiserslauternu ži
jí někteří propuštění strážní divoce v lesích a
dělají loupežné expedice po širokém okolí. Nel
ze se divit, že americká místa provedla reformu
a zrušila čsl. strážní jednotky, ve kterých při
padali dva důstojníci na jednoho strážného.
Evropská federace, Toronto, 13. 5. 1964 v
článku "Labor Service”.

Vědecky zralý Novot
ný pak mluvil jako no
vý Komenský :
"Myslím, že najdeme
(špatných - pr.) vycho
vatelů v celém systému
našeho školství více a je
třeba uvážit, zda mají ta
koví lidé vychovávat so
cialistickou mládež. Ne
radi se uchylujeme k
administrativním
zása
hům, kde už nic jiného
nezbývá . . .”
Tento výbuch stranic
kého sebevědomí nebyl
vyvolán nějakým řídí
cím učitelem. Soudruh
prorektor Vysoké stra
nické školy byl odvolán
ze své funkce, "protože
tak zmateným lidem vý
chovu našich funkcioná
řů nenecháme.”
Typicky stalinskou
kampaň podpořil zručný
HEID I´ S

Cont. Hair Studio
hledá
zkušenou kadeřnici
a mladou slečnu do učení.
Tel. 5 3-3 487
(Glenhuntly Rd.,
Sth. Caulfield, Vic.)

překladatel z ruštiny a
zručná krysa režimu Ji
ří Taufer, který se ob
sáhle pustil do autorů,
kteří si zachovali básnic
kou čest.
Ze starých osvědče
ných jmen byl na kober
ci Jaroslav Seifert, z no
vě osvobozených Laco
Novomeský a z benja
mínků Jiří Šotola.

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.
Nejmilejší dárek

ČESKÉ KNIHY
Bass : Lidé z maringotek 9s, Hemingway : Stařec
a moře 8s, Mrštík : Pohádka máje 17s, Němcová:
Princ Bajaja 6s, Twain: Život na Mississipi 29s,
Godlewski : Tahiti nejkrásnější 17s, Havlíček : Petro
lejové lampy 11s, Hugo : Dělníci moře 27s, Lazistan :
Bratislava ve fot 9s, Plicka : Praha ve fot. 45s, Neff :
Zlá krev 17s, Lawrence : Synové a milenci 21s,
Hudson : Zelený ráj 13s, Mácha : Prózy 20s, Faulkner : Báj 21,Balzac : 'Ztracená iluze 26s, Vančura:
Markéta Lazarová 24s, Světlá: Nemodlenec 16s, Lan
ger: Branzová rapsodie 12s, Syrovátka: Bajky dětem
14s, Zátopkovi vypravují. 32s, Nezval : Šípková růže
l0s, Baar: Skřivánek 10, Maupassant: Mont-Oriel
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Jirásek: Husitský
král (2 d.) 32s, Hašek: Dědictví po panu Šafránkovi
17s, Neff: Veselá vdova 17s, Klosterman: Mlhy na
blatech 18s, Oskarson : A nad úžinou mráz 17s,
Trioletová : Milenci z Avignonu 12s, Mann : Doktor
Faust 24s, Maupassant: Slečna Fifi 17s, Česká ku
chařka 49s - psaná anglicky 50s,

a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

Literární řádění

Box 1888 R.G.P.O. Melbsume

Taufer tvrdí, že se
dnes koná "literární řá
dění” proti zasloužilým
mistrům stalinského ver
šování.
Je to špinavá a typic
ky česká záležitost; Tau
fer, stalinista do morku
kostí, denuncuje dnes
své kolegy, Taufer, au
tor "Eroické” básně!,
týž Taufer, který využí
val své literární vavříny
ve stalinské epoše k neostyšné kariéře v mini
sterstvu zahraničních vě
cí!
"Literární řádění” se
dnes např. týká kritiky
Nezvalovy
osobnosti.
Nezval byl velký básník.
Dnes je jasné, že se ne
zdráhal po válce stát se
také velkým příživníkem
na komunistickém real estatu.

Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

Jiří Taufer dnes brojí.
Antonín Novotný (kte
rý neví, o čem mluví),
ho podporuje. Admini
strativní zásah změní
však málo.

ZE DNE NA DEN
16.6. Chruščov zahájil
svůj skandinávský zájezd
návštěvou Dánska.
18. 6. Západoněmecká vlá
da vypověděla baletní
soubor divadla Bolšoj,
protože odepřel vystupo
vat v Západním Berlíně.
19.6. Bývalý brazilský
president J. Kubitschek
požádal o asyl ve Španěl
sku.
— V Tokiu skončily bez
úspěchu rozhovory mezi
malajsijským Rahmanem,
Sukarnem a filipínským
presidentem
Macapagalem. Situace v severní
části Bornea se okamžitě
znovu přiostřila.
20.6.
Americký
senát
schválil zákon, který má
zaručit rovnoprávnost čer
nochům. Mezi těmi, kteří
hlasovali proti zákonu,
byl také senátor Goldwater. .
21.6. Při letecké nehodě
byl těžce zraněn bratr

RESTAURACE

ZAMBELL´S
Prvotřídní evropská kuchyně, vepřová, knedl.,
zelí, vepř. kolínko, plíčky, jaternice, hovězí
polévka s játrovými knedlíčky, jablkový zá
vin, domácí dorty.
Předplatné na 6 večeří : £2-0-0.
V pondělí zavřeno.

34 Punt Road, Prahran (blízko St. Kilda

Junction). Objednávky : 51-5882 a 51-8256.

zemřelého presidenta
Kennedyho, Edward.

— Velitel amerického
loďstva v Pacifiku admi-rál Felt prohlásil, že je
Amerika odhodlána risko
vat pro Jihovýchodní Asii
válku.
23. 6. Americký vyslanec
v Saigonu Lodge resignoval. Novým vyslancem se
stal dosavadní náčelník
gen. štábu gen. Taylor.
24.6. Bývalý velitel od
bojové organizace EOKA
gen. Grivas se vrátil na
Kypr.
25.6, Australský minister
ský předseda Menzies při
letěl do Washingtonu k
rozhovorům s presiden
tem Johnsonem.
— Podle posledních zpráv
přesunula Indonésie na
Borneo celou armádní divisi.
26.6. Bývalý president
Katangy Tšombe oznámil,že se vrací ze Španělska
do Konga, kde znovu ožily - zvláště ve východ
ní části - protivládní ne
pokoje.

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
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ČESKOSLOVENSKO
— Při návštěvě čs. mi
nistra zahraničí V. Davi
da v Jugoslávii bylo usne
seno mj., aby byla podepsána v nejbližší době do
hoda o částečném zrušení
víz mezi oběma zeměmi.
Ve zprávě o návštěvě se
též praví, že "v průběhu
tohoto roku bylo dosaženo
velmi významných vý
sledků v hospodářské,
kulturní a vědecko-technické spolupráci obou ze
mí a že byly vytvořeny
příznivé podmínky pro
další kladný rozvoj v těch
to oblastech".
— A. Novotný udělil di
vadelnímu kritikovi spi
sovateli a filmovému dra
maturgovi
dr. Josefu
Tragrovi k šedesátce vy
znamenání "Za zásluhy o
výstavbu”.
— Federace afrických stu
dentů v ČSSP uspořáda
la v Praze slavnostní ve
čer ke Dni africké svo
body. k prvnímu výročí
konference v Addis Ababě.
— Od počátku tm. vstou
pil v platnost zákaz kou
ření v osobních vlacích
a čekárnách. Na rychlíky
se toto omezení nevztahu
je. Výjimky lze povolit
pro dálkové osobní vlaky
a v odůvodněných přípa
dech i pro některé míst
ní, zvláště dělnické vlaky.
Do středu takových sou
prav bude možno zařadit
jeden až dv
a vozy kuřácké.
— V Karlových Varech
se konal první mezinárod
ní festival loutkářů - amatérů. Noviny se zmiňu
ji o zvláštním úspěchu
australských loutkářů
Bradshawa a Murrayové

— V nedělí 24. května se
konaly "téměř ve všech
uhelných revírech" mimo
řádné směny, aby zajisti
ly dostatečné zásoby uhlí
na letní měsíce. Podle
Práce z 26. 5. byl skoro
na každém dole při tom
překonán nějaký rekord.
— Za loňský rok zůstalo
nevyužito 12.000 poukazů
na výběrovou rekreaci
ROH. Za tyto poukazy za
platily odborové organi
zace 5,300.00 Kčs. Noviny
posledních týdnů též re
ferují o hoštění odborář
ských delegací, skoro ze
všech koutů světa a o vy
sílání zvýšeného počtu čs.
odborových delegací do
zahraničí - vše za odbo
rářské peníze.
— Brigády na chmel or
ganizují se nyní i k jar
ním pracem. Zemědělské
noviny z 26. 5. si stěžují,
že zavádění chmele je pro
ti loňsku značně zpožděno
a že je k disposici málo

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

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

VE ZKRATCE

brigádníků, kteří nestačí
zvládnout práci.
— 27. května byla podepsána v Mogadišu čs. somálská kulturní doho
da. která předpokládá
obsáhlou vzájemnou spo
lupráci".
— Děkan Institutu novinááství a osvěty v Praze
Jiří Marek dostal k pa
desátce titul “Zasloužilý
umělec".
— V Bratislavě zemřel
náhle profesor Komenské
ho university, literární
historik a kritik, akade
mik Andrej Mráz.
— Od 1. do 5. června se
konalo v Hrazanech u
Sedlčan celostátní setkání
sociologů, kterého se zú
častnilo přes 100 pracov
níků společenských věd a
zahraniční hosté z Ruska,
Polska, Vých. Německa,
Maďarska, Jugoslávie a
Rumunska.
— Před odjezdem na Me
zinárodní konferenci o
obchodu a rozvoji v Ženevě měl čs. ministr za
hraničního obchodu F.
Hamouz jednání s fran
couzskými vládními a ob
chodními činiteli o mož
nosti rozšíření obchodních
styků a navštívil pařížský
mezinárodní veletrh. Ke
konkrétní dohodě zatím
nedošlo.
— Ve Vídni se konaly
osmidenní
informativní
porady čs. a rakouské de
legace o možnosti uzavře
ní smlouvy o úpravě stát
ních hranic v pohranič
ním úseku řeky Moravy,
kde se dokončují společné
regulační práce.
— V Praze se konal II.
mezinárodní symposion o
molekulárních a buněč
ných základech tvorby
protilátek, kterého se zú
častnilo 70 zahraničních
odborníků z Evropy, Ame
riky a Austrálie a 30 čs.
vědeckých
pracovníků.
Úvodní přednášku měl no
sitel Nobelovy ceny Au
stralan M. Burnet.
— 1. června byla podepsána v Praze s Polskem
smlouva o využití pol
ských toků a 3. června ve
Varšavě dodatkový proto
kol o výměně zboží mezi
oběma státy, dle něhož
má letos vzrůst obrat vzá-

jemné výměny zboží o
10% proti dřívějšímu ujednání.
— Večerní Praha napsa
la, že v noci na 18. květ
na kolem 11. hod. odcizili
neznámí pachatelé z hos
tince “U kalicha” obraz
stařičkého mocnáře Fran
tiška Josefa.
— Na závěrečném zasedá
ní Národního shromáždě
ní ve dnech 4. a 5. června
se stala pozoruhodná věc:
podle sdělení Pravdy se
jeden (nejmenovaný) po
slanec zdržel hlasování!
Takovou troufalost si do
volil při projednávání ná
vrhu zákona o dani z mo
torových vozidel.
— Mimořádným a zplno
mocněným velvyslancem
v Brazílii byl jmenován
Ladislav Kocman. Dosa
vadní velvyslanec M. Hrů
za byl "pověřen jinými
úkoly”.
— Pití metylalkoholu si
vyžádalo na Slovensku
další oběti: 1. června zem
řel v Bratislavě 43letý
dělník ze Slovnaftu ve
Vlčím Hrdle J. Riho a 2.
června v Malackách 58letý Bohuslav Prokop z
téhož závodu.
— Proti loňskému roku se
zvýšil vývoz do kapitalis
tických zemí o 30% a do
socialistických zemí o 20
%. Dovoz z kapitalistic
kých zemí se zvýšil do
konce o 38% a ze socia
listických o 14%.
— Gramofonový klub v
Praze má k 1. červnu
21.500 členů. Největší zá
jem je o snímek z řady
džezové a zábavné hudby
“Louis Armstrong hraje
a zpívá”.
— Člen mezinárodního olympijského výboru dr.
J. Gruss dostal k osmde
sátce Řád práce.
— V Třineckých železár
nách byli zabití 4 dělníci
při výbuchu munice.
— “Jízdou králů” oslavil
Vlčnov na Slovácku 700
let trvání.
— Cena benzínu byla sní
žena ze 4 na 2 Kčs za
litr, ale silniční daň byla
zvýšena. Činí teď od 900
do 1.600 Kčs.
FEC/Č

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.
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Z pohádky do pohádky
Nemáme rádi opisování vět nebo odstavců z československého tisku.
Jestliže tak činíme, máme proto své důvody. V první řadě je to proto,
ze citát z československého tisku dá našim čtenářům nejlepší příležitost
porovnat způsob myšlení a psaní v Československu s tím, jak se tam
psalo, referovalo a myslilo v dobách, kdy jsme tam žili. Citát poskytne
též možnost srovnání mezi dnešním Československem a tím, na co jsme
zvyklí ve svobodném světě.
Nejlepší by ovšem bylo, kdyby si každý z nás mohl přečíst, aspoň jed
nou za týden, Rudé právo nebo Práci od a až do zet a utvořit si svůj
vlastní úsudek. Ta možnost zde není; dokonce nemáme ani možnost otisk
nout celé články z čs. denního tisku v exilovém čtrnáctideníku. Volky ne
volky sáhneme někdy ke třetí, praktické možnosti a otiskneme citát s
komentářem.
Během posledních tý
dnů přinesl čs. tisk ně
kolik zpráv z oboru ná
rodního
hospodářství,
které si zaslouží pozor
nosti,
neboť
ilustrují
způsob myšlení a psaní
v naší vlasti. Tady jsou :
Národní důchod

Rudé právo, 30. 5. 64
(O. Černík) : "Za po
sledních deset let vzrostl
národní důchod o 67%.
V životní úrovni jsme
docílili jednoho z před
ních míst na světě. V
letech 1950 až 1962 jsme
uvedli do provozu nové
základní fondy v hodno
tě 340 miliard Kčs.”
Vzhledem k informa
cím v odborných hospo
dářských časopisech svo
bodného světa, na které
jsme se během posled
ních několika měsíců od
volávali v referátech o
čs. hospodářství, bylo by
nadmíru zajímavé, kdy
by O. Černík podal ob
čanům podrobnější infor
mace, jak k této cifře
došel, a jaké bylo roz
dělení národního důcho
du. Ale i když přijmeme
jeho cifru : 67% za 10
let. Před 10 lety, základ100%, dnes 167%. To
znamená roční přírůstek
pouhých 5.1%.
A to,
podle západního stan-

dardu, není žádný zá
zrak, nýbrž pouze nor
mální přírůstek.
Pokud se životní úrovně týče, slyšíme a čte
me o této bolavé stránce
čs. hospodářství tolik,
abychom si mohli jasně
uvědomit, že O. Černík
buď nemá ani ponětí o
životní úrovni obyvatel
stva za hranicemi Čéskoslovenska, nebo prostě
nehorázně lže.
Neboť jedna z našich
námitek proti západnímu
způsobu života je příliš
ný důraz na "způsob ži
vota”,
na
materielní
stránku života, který zdů
razňuje příliš automobi
ly, pračky a televizi, a v
němž je ideologie a du
chovní stránka člověka
opomíjena, anebo při
nejmenším snížena k ro
li popelky. Jaká to iro
nie osudu, musíme-li ma
terialistovi vytknout, že
jeho měřítko "vysoké”
životní úrovně je příliš
nízké!
A pohádka pokračuje.
Tentokrát je to J. Lenárt ve stejném čísle té
hož časopisu, který spřá
dá své fantasie :

"Dosavadní vývoj v
naší zemi velmi přesvěd
čivě dokázal přednosti
socialismu v rozvoji eko
nomiky, v podstatném

Proces s demonstranty
V Praze byl 13. června skončen proces se sku
pinou účastníků demonstrací dne 1. května
1964. Z 12 obžalovaných byla k nej těžšímu
trestu odsouzena 22-letá Kristina Šnajdrová,
která dostala 14 měsíců vězení. Ostatní obža
lovaní byli odsouzeni k trestům na svobodě od
3 měsíců do jednoho roků. Obžaloba neklad
la nikomu za vinu politické provinění. Zněla
na rušení veřejného pořádku, ničení veřejného
majetku a urážky policie. Zajímavá je skuteč
nost, že výňatky z procesu byly vysílány roz
hlasem. Komunisté se snaží přesvědčit veřej
nost, že šlo o chuligány, ne o politickou opo
zici. Oficielně to tedy byla výtržnost, nikoli
demonstrace. Ve skupině dvanácti obžalovaných
nebyl souzen ani jeden ze studentů, kteří byli
při demonstraci zatčeni. Státní prokurátor si
dával záležet, aby zdůraznil, že demonstrace ne

byla plánovaná studenty. Studenti budou patrně
souzeni později "administrativní cestou”.
Nutno však říci : všichni advokáti opravdu
účinně obhajovali obžalované (soudím tak z po
slechu pražského rozzhlasu 15.6.64). Zvlášť
jeden z advokátů (který hájil učně Čeňka Laška) se zachoval podle staré tradice advokátského povolání a dostal se dokonce do vzrušeného
souboje s předsedou soudního senátu.
Možná, že toto byl ukázkový proces. Možná,
že českoslovenští právníci zkoumají půdu a sna
ží se zjistit, kam až jejich právní možnosti dnes
sahají. Fakt je, že obžalovaní dostali mimořád
ně mírné tresty, a že všichni obhájci podali pro
ti těmto mírným trestům odvolání. Člověk by
skoro řekl, že československý majáles 1964 měl
neočekávaně mírné zakončení — ale stále če
káme na proces se studenty.
M. Zvára, USA

růstu životní úrovně, v
upevňování jednoty lidu,
atd. atd.. . .”
Princ Jozef a jeho
dvořané si bez- pochyby
žijí mnohem lépe než
kdy předtím, ale v pod
zámčí to rozhodně vypa
dá trochu jinak než na
zámku.
Neboť "Práce” z 28.
května si pochvaluje, jak
na všelijaké problémy
vyzráli v Nové Huti K.
Gottwalda :
"Když si vezmeme čís
la o hospodářských vý
sledcích v NHKG v
Kunčicích za poslední
dvě léta, dostaneme pro
naše poměry neobvyklý
obraz.”
"Vzorně se plní plán
sortimentu, nákladu, zis
ku, produktivity, zatím
co po tuto dobu jsme v
našem hospodářství s těmito
kvantitativními
stránkami výroby usta
vičně zápolili ...” A po
kračuje : "Letos zavedli
v NHKG individuální
zainteresovanost. (!) ...
Výborná myšlenka.”
Je to skutečně neob
vyklý obraz, když se po
16 letech socialistického
hospodářství v jednom
podniku začne opravdu
plnit plán. A ještě k to
mu jakým způsobem. In
dividuální zainteresova
ností!
Kdyby si Práce a za
interesovaní
soudruzi
vzali čísla o hospodář
ských výsledcích nebož
tíka Tomáše Bati z dob
před 30.- 40 lety, přišli
by na to, že neobjevili
nic nového. Tenkrát sice
individuelní zaintereso
vanosti nemohli přijít na
jméno, ale na to už se
zapomnělo.
FEC/A.

Desinfekce balíčků

PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,

SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.
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Střípky z ČSSR
NEUZNANÝ BÁSNÍK
Otiskli mu básničku v populárním týdeníku. Ne
byla špatná! Se sbírkou jeho jiných veršů se zabý
vali v redakci populární edice poezie. Jenže stači
li to k tomu, aby se mladý muž cítil básníkem,
není to důvodem pro to, aby se ještě ve svých 21
letech nechal živit rodiči. Ono totiž jeho “životní
dílo” bylo přece jen tuze tenké, tři čtyři otištěné
básničky, dva tři novinářské články a jedna recenze
je opravdu hubená literární žeň. Ale Jaroslav to
bral vážně. Z domnělých úspěchů se mu zatočila
hlava . .. Opojen příští svatozáří spokojil se Jaroslav
s tím, co stůl doma dal a co maminka nebo tatínek
mu vstrčili do kapsy na útratu (byli tím vlastně
spoluvinni). Jaroslav se na prahu mužných let ne
chal živit rodiči, což je podle zákona nekalý způsob
obživy, a nehledal si přitom žádné místo, takže je
s tím spojeno příživnictví. Jaroslav dostal 6 měsíců
podmínečně. To pro výstrahu, aby podruhé věděl,
že teprve všeobecně uznávané životní dílo opravňuje
tvůrce, aby byl jen — umělcem. A vlastně je to
výstraha i pro celou řadu jepic a motýlků, třepe
tajících se kolem kulturního světla a světa.
Večerní Praha. 11. května 1964

NOVÁ ŠKODOVKA SKORO ZA 3.000 LIBER
Mnoho čtenářů se nás dotazovalo, kdy přijdou
u nás do prodeje nové osobní automobily Škoda a
jaká bude jejich cena. Tak tedy 23. května budou
v Československu předány první osobní automobily
ŠKODA 1000 MB novým majitelům v 23 prodejnách
Mototechny na území celé republiky. Do konce le
tošního roku bude na čs. silnicích jezdit přes 7.000
těchto nových výrobků mladoboleslavské automobil
ky. Cena nové škodovky je 44.000 Kčs.
Práce, 27. května 1964
CELNÍ PŘEDPISY
PŘI ZAHRANIČNÍCH CESTÁCH
Přes značné zvýšení počtu turistů se urychluje
celní odbavování cestujících. V současné době se
jedná o dalším rozšíření počtu zahraničních pře
chodů ... Na dotazy sdělili zástupci Ústřední celní
správy, že naši občané cestující do zahraničí mohou
bezcelně převážet osobní věci nutné k turistice,
úměrně k jejich potřebě a délce cesty. To se týká
i určitého množství potravin. Při prokazatelné
návštěvě příbuzných nebo známých lze bez vývozní
ho povolení vyvézt i drobné dárkové předměty do
300 Kčs... K vývozu deviz nutno mít potvrzení
Státní banky. Jinak lze převážet 300 Kčs a z nich
čerpat při placení v našich jídelních vozech a vý
letních dunajských lodích. Z této částky si může
turista v socialistických zemích úhrnně směnit 100
Kčs za měnu příslušného státu, bez ohledu na počet
zemí, které případně při okružní cestě navštíví.
Občané vracející se ze zahraničí mohou dovést zboží
v hodnotě 300 Kčs, v množství úměrném jejich po
třebě. — Změnily se i některé předpisy týkající se
zahraničních zásilek. Pokud jde o dárkové balíčky,
lze do všech zemí zasílat bezcelně jako listovní zá
silky do 1 kg věci v hodnotě do 100 Kčs . . .
Rudé právo, 6. června 1964
MYSLIVECKÁ LATINA
A JEDNOTNÁ SOCIALISTICKÁ POLITIKA
V Praze se konal ve dnech 29. a 30. května V.
sjezd Čs. mysliveckého svazu. V hlavním referáte
vyzdvihl předseda Svazu skutečnost, že od ledna
1961 je ČSMS složkou Národní fronty Čechů a Slo
váků. Mysliveckému svazu se tak dostalo v politic
ké organizaci naší společnosti významného postave
ní, v němž může plně uplatňovat jednotnou socia
listickou pilitiku ... Druhý den jednání předal ve
doucí zemědělského oddělení ÚV KSČ soudruh Havelka myslivecému svazu vyznamenání Za. zásluhy
o výstavbu.
Rudé právo, 31. května 1964
DALŠÍ RAKOUŠTÍ TURISTÉ
ZATČENI PRO PAŠOVÁNÍ
Rozvíjející se turistický ruch nesprávně pochopili
někteří zahraniční turisté, kteří navštívili Českoslo
vensko s úmyslem novodobého pašeráctví. Čs. po
hraniční a celní orgány zabavily od března větší
množství pašovaného zboží zejména turistů z Ra
kouska. V této souvislosti vyšetřovaly 12 rakouských
státních příslušníků, z toho pět ve vazbě. Zadržely
je na pohraničním přechodu Petržalka - Berg. Jsou
to : Martin Salvini, Josef Auer, Kurt Muzik, Karol
Kroiss, Peter Herman, Rudolf Karas, Otto Turek,
Franz Michalek, Ignac Wagner, Anton Polaschek a
Franz Gauder z Vídně a Rudolf Strochmayer z
Hamburgu. Do ČSSR se pokusili propašovat zboží
v hodnotě asi 80.000 Kčs. Franz Gauder kromě toho
ve snaze obejít čs. zákony vyspekuloval darovací
smlouvu na osobní auto, které však nedaroval, ale
prodal za 15.000 Kčs. Proti jmenovaným bylo zave
deno trestní stihání a v krátké době se budou odpo
vídat před okresním soudem v Bratislavě.'Zajiště
ný A. Polaschek byl už odsouzen na tři měsíce od
nětí svobody nepodmíněně. Zabavené věci propadají.
Rudé právo, 3. června 1964
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Hledáme otrlé muže se silným stupněm charakteru!

Kdo je pro středozemsko?
Oznamujeme široké krajanské veřejnosti, že "čeští federalisté — konservatisté z Kanady, z USA, z Evropy, z Jižní Ameriky, z Austrálie a No
vého Zealandu” hledají "personál s určitým minimálním rozhledem a sil
ným stupněm charakteru a mravní pevnosti”. Za účelem téhož :
"Dr. Svátek, náš český historik, žijící v exilu, přichází s návrhem Panevropy, jako osa Varšava, Praha, Bělehrad. Zní to našim uším příjemně,
hlavně kurážně a nebojácně. Dr. Richard Svátek projevuje důvěru a je to
ho názoru, jak je možno se dostati ku osvobození a do jaké míry. To je
positivní. Dosud se lidé v exilu k nějakému takovému konstruktivnímu
myšleni nedostali a ani nemohli dostat, protože nemohli a většinou ani
nechtěli znát (z důvodů stranických) pravdu o příčinách, které nás o svo
bodu připravily. Dr. Svátek napsal knihu, ať to čtenář přijme jakkoliv, ale
je to napsané s pocitem, že je to domyšleno.
Díváme-li se na mapu Evropy, máme na mysli "Středozemsko”. Fede
rální stát (soustátí). Zahrnující dnešní Polsko (Gdaňsko - od Baltického
moře), Čechy, část Německa (Bavorsko), Rakousko, Slovensko, Maďarsko,
Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko, Albanii, Makedonii a Řecko. Tedy od
Baltického moře k moři Černému a Středozemskému. S federální vládou
se sídlem ve Varšavě ...”
Vrchní plánovač této
federace musel mít před
sebou nejmíň školní at
las, neboť jeho imperia
listickému spáru unikla
jedině Černá hora.

Tato nová federalistic
ko- konservatistická kři
žácká výprava vzniká
tentokrát v kanadském
Torontu, jak o tom svěd
čí list "Evropská fede
race”, Toronto, Kanada,
90 Lake Crescent. Zá
jemci nechť si napíši, ať
to redakce přijme jakko
liv. Publikace tohoto kří
žového hnutí stojí za
přečtení, je myšlenkově
hutná, ba co říci zhuš
těná (na pár frází), a
aktuelní jako Přemysl
Otokar II.
Číslo, z něhož cituje
me, je nabito senzačním
materiálem. Budoucí
konservatista neví, kam
dříve pohlédnout.
Tu
oku zalahodí obsažný

článek "Smutná vzpo
mínka” (na Jiřího Stří
brného), onde se vypíná
pyšný titul "Vzpomíná
me” (s všeobecně vzdě
lávacím obsahem).
Z jiného pytle pochá
zí obsáhlý "Dopis od
exulanta, Čecha, katolí
ka z Afriky”, který nám
připomíná, jak "stav ka
tolické církve v letech
1378 nebyl právě neju
těšenějším”. Poučení z
toho plyne, že dneska je
to ještě horší než za vlá
dy vzdoropapeže.

Všechno však není je
nom dávná minulost. I
minulost nedávná má
patrně jitřit naše panevropské city. Minulost z
roku 1899.
Z připravované knihy
"T. G. Masaryk - a jeho
následky” od autora, kte
rý je milosrdně neuve
den, se např. dozvíme,
že Masaryk rozpoutal v

Čechách vlnu antisemi
tismu, když obhajoval
žida Hilsnera, souzeného
pro podezření z rituální
vraždy.
Autor se zdá být hlu
boce poučen :
"28. března 1899 po
šesté hodině večer na
českomoravské vysočině
byla zavražděná jdoucí z
Polné do Malé Věznice
(les zvaný Březina) 19
let stará Anežka Hrázo
vá (virgo intacta) . . .”
Z toho je alespoň
hned cítit pach rakouské
ho policejního protoko
lu.
Nemůžeme sice cito
vat hluboce zasvěcené úvahy autora, který do
konce cituje i autority
jako nějakého Leopolda
Landaua, který "otiskl v
Deutsche Volksblatt ve
Pforzheimu důvěrný cirkulář k židům . . .”
Stačí nám k revisi čes-

kých dějin velezrádný
výrok
Masarykův, že
"Die Muttersprache ist
mir nur ein Verstadignugsmittel” a lapidár
ní uzávěr anonymního
historika, na jehož kni
hu se upřímně těšíme :

"Vystoupení Masary
ka ve prospěch Hilsne
ra otřáslo českým náro
dem, poněvadž vyvolal antisemitismus - tím, že
Masaryk obvinil z vraž
dy bratra a matku za
vražděné ... Chceme
tvrdit, že nebýt Masary
ka, náš poměr k národu
židovskému by byl přá
telský . . .”
Co Masaryk - to tam.
Ale federalisté se budou
školit a budou začínat
modlitbou :
"Budeme se modliti za
osvobození od jha komu
nismu, za židy, za jejich
osvobození od nevěry.
Hlavním bodem progra
mu bude dialektický ma
terialismus - křesťanství
jako dar rozumu daný
samým Bohem.”
Božského daru rozu
mu užívají konservatisté
- federalisté šetrně. Pří
čí se jim bývalí Národnědemokratičtí levičáci, agrárníci, lidovečtí katolí
ci, humanitní marxisté.
Z citovaného - čísla jsme
zjistili, že uctívají dnes
Gajdu, McCartyho a
McArthura.
A ze střepin dějin vy
vstává velebný přízrak
nicnežnárodní obce fa
šistické.
vm

KARLOVARSKÉ HISTORKY
Adolf
Historky se ovšem drží města jako bodlák huber
tusu. Dnes je již zřejmé, že podnětem nebyla vždy
a u všech jen sprostá snaha proměnit lyriku v ma
mon. Že jsou v tom taky ty páry od řeky, rodácká
láska a konec konců okolnost, že ten Paganini nebo
Schiller tady opravdu byli. Těžko post festum od
dělovat pytle písku od zlatého zrnka (i když se o
to okresní archivář v potu tváře snaží). Vždyť je
nom na takovém Orlovu Česmenském pracovalo s
láskou pět generací, než dali do kupy vzorné vy
právění pro karlovarskou čítanku :

“Admirál Orlov zvítězil nad tureckou flotilou dík
průpravě, které se mu dostalo ve Spolku karlovar
ských střelců. V rozhodném okamžiku námořní bitvy
u Česmy sestřelil z velitelského můstku tureckého
pozorovatele, čímž nastal zmatek. Se slovy : Hle milí
Karlovarští! Tak jsem se naučil u vás střílet! Otev
řel hrabě Orlov cestu k dobytí Archipelágu.”
Na každého dnes už historka, pravda, nepůsobí.
Tak zejména zaměstnanci státních traktorových sta
nic zůstávají zcela lhostejni a místní osvětová be
seda celkem správně uvažuje, nemělo-li by se vy
právění zmodernizovat a za Orlova dosadit někdo
známější, třebas Dzurila. Starosti osvětářů jsou pří
značné. Jak mnohé z včerejšího ohňostroje zvětra
lo ...
Tak už jen opravdové hudební gurmány rozpálí
slavné kdys vyprávění o Johannu Sebastianu Bachovi, který zde hrál saskému kurfiřtovi navzdory do
ouška “Kdo se povyšuje — bývá ponížen”.

Branald
Což — tohle ještě může posloužit na místních
estrádách. Má to co říci době. Ale co vlastně bylo
dramatického na rotschildovské epizodě, rozehřívající ještě před půl stoletím srdce všech začínajících
finančníků? Ovšem i dnes, a pročpak ne, ukazuje
se místo před Mléčným barem, kde roku 1866 do
ručil sluha Gottfried Hauser panu baronu Anselmu
Salomonu Rotschildovi telegram o prohrané bitvě
u Hradce Králové. A Rotschild řekl jen suše (někdo
taky tvrdil, že “mezi zuby”) : Donnerwetter!
A o kus dál, před Ovocem a zeleninou, vedoucí
Jan Kumpošt, postával Beethoven a zapisoval si na
manžetu tóny trubky přijíždějícího postiliona.
Lehký opar smutku chvěje se obzvláště nad pří
běhy milostnými. Staří je dnes přijímají shovívavě.
Mladí s roztržitou netrpělivostí. A přece — jsou to,
až na výjimky, příběhy vkusné a celkem neškodné.
Příkladně onen o interesantním prošedivělém muži,
který rok co rok bydlíval na Zámeckém vrchu.
Kdysi dávno zapletl se (prý) s krásnou dívkou
z korsické rodiny. Když mu pak hrozila krevní msta,
unikl svým pronásledovatelům způsobem zcela ori
ginálním. Stal se arcibiskupem alžírským. Kalkulo
val zcela správně. Na vysoký klérus si zbožní bratři
netroufali, a tak se arcibiskup, dík Alžbětinu pra
menu, dočkal poměrně slušného věku sedmdesáti
osmi let (ulcus ventriculi).
Vévodkyně Dorotka Kuronská (dyspepsie) zakáza
la hraběti Christianu Clam-Gallasovi (spastická colon colica mucosa), aby překročil práh jejího budoáru. Po jedné rozmarné pastýřské hře dal se hrabě
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Josef Škvorecký : Sedmiramenný svícen. Naše vojsko, Praha, 1964

Cesta tam a cesta zpátky
Tak jsem šla. Bylo to v sobotu ráno. To udělali schválně, na šábes.
Bylo tni patnáct a věděla jsem, že se nevrátím. Věděla jsem, že tam zabí
jej židy, a fotr to věděl taky. Ale nešel mě ani doprovodit. Fotr tenkrát
věčně seděl v kvartýře, do práce výpad hned ráno a večer se plížil po
schodech jako duch. A tehdy měl obzvlášť strach, protože brácha den
předtím zdrh, povídal mi, do transportu ať se cpe strejc Ohrenstein a ta
koví pitomci. Když už zaklepat bačkorama, tak aspoň s sebou vzít nějakou
tu svini německou. Víš, Danny, to měl brácha z detektivek, že s sebou
někoho veme. Pak ho stejně chytili, a vzal s sebou starou belu. Ani těch
pár kilo zavazadel, který jsem táhla já. Ale aspoň se pokusil. Aspoň nešel
jako mezek ...”
... A Rebekka vyprávěla. Pil jsem pomalu teplou, hnědou, intimní, vo
ňavou kávu hlubokého míru uprostřed studené války, toho Léta Páně 1952,
a příjemný déšť stříkal na lucernu. "Starou belu s sebou vzal,” vyprávěla
Rebekka. "Ani ho neodvezli. Umlátili ho ještě ten večer na nějakym esesáckym mejdanu. A pro fotra přišli druhej den, tak tomu blbec taky neutek, arijská manželka mu byla houby platná.” — "Mluvíš pěkně o svým
otci,” řekl jsem. — "Byl to posera,” řekla Rebekka. "A já nenávidím posery víc — já nevím — víc než co jinýho na světě. Protože oni nakonec
můžou za všechno a protože je jim stejně všechno houby platný, i ta posranost, jako jemu ta arijská manželka ...”
Bylo by nespravedlivé, kdybychom si stále
připomínali Josefa Škvoreckého jako autora
"Zbabělců”,
románu,
který vyvolal tolik hyste
rie na straně jedné, a o
kterém bylo napsáno to
lik nesmyslů na straně
druhé.
Škvoreckého nová sbír
ka povídek "Sedmiramenný svícen” je zatím
nejvyzrálejší dílo toho
to autora. Je na něm
znát, že Škvorecký ne
překládal
nadarmo
angloamerická díla.
Před několika lety,
když nastalo překotné a
přechodné "tání” v české
literatuře, vyslovil jeden
český spisovatel touhu
psát jako Hemingway.
Škvorecký se o to po
kusil - úspěšně.Jeho po
vídky mají sevřenost,

drama, úsečnost, strohost
výrazu bez Hemingwayovy brutality a Hemingwayova bravada.
Přes formální poplat
nost velikému Ernestovi
jsou české do poslední
tečky. V záplavě upoví
dané nebo silácké české
prózy čnějí jako maják.
Škvorecký má neklam
ný cit a sluch pro dia
log. Jeho čeština není
ani papírová ani vulgár
ní. Je to řeč, jíž se mluví
dnes doma. Je to řeč,
jíž i my jsme mluvili. A
je to knock-out pruderii,
jíž literární čeština od
jakživa trpěla.
Po přečtení "Sedmiramenného svícnu” si
můžete s jistotou říci :
tady je spisovatel, který
konečně píše pravdu o
lidech, které jsme znali,
pravdu o nás.

odvést na selském voze, naloženém vrchovatě se
nem, těsně pod okno hraběnčina budoáru, hop, a
zůstal tam. Na paměť podařeného žertu dá pak
postavit na skalce u řeky Teplé Dorotin altánek,
až podnes schůzoviště zamilovaných.
Ani Dorotka a Christian nepřekonají však seriál
příhod, zaznamenaných o dvou vynikajících Rusech,
přebornících v hrách milostných.
První: mužnost sama, ramena z tvrdého dřeva,
dobyvatelský knír, přes snědou tvář interesantní
jizva — a k tomu všemu, jako dráždivý kontrast,
modrý holubí pohled. Jediný okamrk, a ženy ztrá
cejí poslední špetku rozvahy. Říkají, že manžel
princezny Marie Leuchtenbergové je nejkrásnějším
mužem Ruska.
Druhý : tajemný až do poslední stříbrné nitky,
jimiž prokvétá jeho hnědý plnovous. Tvář zdivo
čilého boha. Ústa mlčenlivá, mluví jen neklidný
nihilistický zrak. I za ním běhají ženy od pramene
Alžbětina k prameni Bernardovu, kam se jen hne.
Miluji tě, a ty nic neříkáš, ty zlý! Házejí mu do
cesty růže. Šlape po nich. Dívka u studny, dříve
než mu podá koflík, políbí vždy nábožně jeho okraj.
Oba vstoupí jednou do encyklopedií zcela jinak,
než jak by se dalo čekat na osvědčené ženkýly. Po
prvním se pokřtí bifteky a la Stroganov. Druhý dá
jméno silnému literárnímu výboji a tisíce mladých
autorů po celém světě zatouží být Turgeněvem.
Také příběhy císařskokrálovské spíše jen dokreslují
představy prostého lidu o významných postavách
panoptika, než aby prakticky obohatily seriózní míst
ní archiv. Právě pro svou počestnost jsou až podezře
lé příběhy o Petru Velikém. Do poslední svědčí sice
o jeho mimořádné pracovitosti, ovšem při rozumném
zkoumání vychází najevo, že sympatický car sotva
tu zamhouřil oko.

Čerta mu záleží na
tom, pěstuje-li realismus
nebo
impresionismus,
psychologii nebo slapstick. Píše, jak musí psát.
A to je dobře.
V
"Sedmiramenném
svícnu” není nic černého
ani únikového ani pod
vratného. Jsou to malé
příběhy z protektorátu a
z roku 1945, kdy přišla
"velká doba”.
Hrdiny knížky jsou
trpné oběti Hitlerova
Endloesungu - čeští Ži
dé. Škvorecký vypráví o
tom, jak s nimi žil před
tím, než odcházeli, o
tom, jak odcházeli - a
jak se vraceli. Ale i o
tom, jak se z pana Hu
sy přes noc stal Herr
Huesse, o kterém jeho
německá služebná roz
hlašovala v mlékárně :
"Ten naš Némec, to

neny fupec šatna Némec,
der ist fuer mich čiti
ganz gemeiner Nazi!”
Také o tom, jak se ze
zabraných
židovských
bytů začali vynořovat
hrdinové barikád a pod
zemí :
"Tadý ná tom kober
ci zdechnul, mrcha skopčácká. Vidíte eště ten
flek. To je vod krve. A
trvalo mu to půl hodiny,
slečno, tadyhle na těch
hodinkách sem to stop
nul, na jeho vlastních
hodinkách, prima švýcarskej stroj. Beztak to
někde ukrad. Prej byl
předtím ve Francii.”
Vypráví o zoufalých
odchodech,
podivných
rychlých svatbách arijců
s nearijkami a naopak,
o lidech, kteří se nebáli
pomáhat, třeba jako ten
důstojný pán Meloun,
který se o falešném zá
pisu do farní matriky vy
jádřil jasně :
"Podvod, můj drahý,
může se za určitých okolností stát skutkem
křesťanského milosrden
ství!”
Cesta tam byla srdcervoucí. Ještě tragičtější
však byl návrat, ta pří
slovečná cesta zpátky:
"Pro mě to ze začátku
bylo jako . ta slunná sil
nice, samá radost, ty ne
máš ponětí, co to bylo,
ten zaflákanej, zatýfovanej Terezín a potom na
jednou ta děsně zelená
jarní země a Praha celá
ve slunci a plná vlajek,

V kovárně ukoval pro svého koně podkovu. V
Křížové ulici pomohl lidem stavět dům. Jako zku
šený loďař poradil převozníkovi na řece Ohři při
stavbě prameníce. Ze slonové kosti vysoustruhoval
tabatěrku. Muzejní depozitář se honosí Petrovým
vlastnoručním stolem. Prostě jeden z mála carů, kte
rý by se slušně uživil — třebas jako údržbář, i dnes.
Nejraději ze všeho — podle Karlovarských — stří
lel. Jednou o jeden, podruhé o jedenáct sudů vína.
Když vyhrál, dal sudy do placu. Na to se nezapomíná
ani po dvou stech padesáti letech. Potom vyjel na
neosedlaném koni k Jelenímu skoku a vyryl do kří
že iniciály. Většinu práce konával o sázku, přičemž
jeho hlavním povoláním zůstávala politika. Tady
byla navržena expedice do Finska, tady získal Leibnize, tadý dostal nápad založit v Petrohradě akade
mii. Po tom všem — jak záznamy praví — odjížděl
z Karlových Varů posílen a odpočat.
Roku 1828 hrál tu na G struně své ďábelské
kousky Paganini. Po představení, trápen strašlivými
bolestmi zubů, rozbil housle o hlavu stařičkého kní
žete Romanowského. V druhém patře Červeného
vola, první to zájezdní hospody vůbec, přistihla pa
ní Rotschildová svého muže, svobodného pána Sa
lomona Mayera (1774- 1855) s italskou balerínou
Zorriovou. Ještě dnes je na tom místě jáma.
Čtyřicet pět je anekdot populačních, dvanáct o
Chopinovi. A co Goethe a Ulrika! Beethoven a koč
ky, Josef Dobrovský a děravá vana, Joens Jakob Berzelius a opilý klarinetista ... Milióny kationtů a de
sítky miliónů aniontů, perlivé bublinky. Zkamenějí
v nich i nejživější lidé. Z Paganiniho zůstala zrzavá,
povětřím zalkalizovaná figurka. Ze Stroganova
alespoň ten biftek.
Nikdo nechce okrádat včerejšek o půvabnou vůni.
Naopak. Páry od řeky a čaromoc klína, sevřeného

Jak jsme si udělali svět
Ludvík

Aškenazy

Byla jedna malá holčička a plakala.
Nezlobte se, seděla na nočníčku
a hořce plakala.
Jmenovala se Eva. Ano?
Uplynulo půldruhé hodiny.
A nikdo nevěděl, proč pláče.
Dej mi trochu slziček, říkám jí.
Schovám si je do malé černé bedýnky.
To se jí líbilo. Naplakala mi jich hrníček
a pak přestala.

Říkala mi máma, povídá,
že taky budu máma.
Budu mít chlapečka,
kulatýho a kudrnatýho,
a taky holčičku, ta bude copatá a hubatá.
A teďka mám, prosím, strach.
Co když se jim něco stane? Tak brečím.
Nemůžeme, Ludvíku, teď hned spolu
udělat takový svět,
kde se nikdo nebojí?
Dali jsme se do práce a udělali jsme ho.
Ten svět se nám ale opravdu povedl.
Byl z plastelíny, celý červený, taky zevnitř.
Sopky jsme neudělali,
hranice jsme vynechali,
kasárna se nám tam nevešla,
na věznice také místo nezbylo.
Ten svět si Eva vzala do postele
a já šel domů a pustil jsem si noční zprávy.

a já bez hvězdy, jenže
bylo vidět tu nevybled
lou látku pod ní a lidi
na mě stejně vejrali a já
se sem přihnala plná elá
nu a celá rozdychtěná a
myslela jsem si všelija
ký nesmysly o novým ži
votě, jak se tím člověk
oblboval v Terezíně.

Místo nového života
vyvstával problém, kde
hlavu složit. Nezbývalo
než zazvonit ve starém
bytě, ve strýčkově bytě,
u přátel. A bylo to vše
lijaké :

"V bytě strejčka Ohrensteina se už rozta
hoval nějakej zámečník,
A teď na mě ty lidi kterej si ho dobyl při re
stejně čuměli, židovka se voluci . . .
vrací. Židovka . . .”
(Pokračování na str. 6.)
sametovými kopci, nahrávají romantice i dnes. Nikdo
nechce okrádat Goetha o Ulriku, naopak. Prome
náda má vysoce ideální cíl. Hájit život proti vosko
vému. Udělat ho tak živým, jako je například údrž
bář Jirotka. Jen proto je bezpodmínečně nutné sáh
nout i na jelena. Neboť jelen, jaksepatří šestnácterák, je zakladatelem ochranné značky a altfátrem
panoptika. Jelen je první pohyb. První známka ži
vota. První romantika.
Pravda, ve hře se ještě mluví, o psu — ale na
tom dnes nezáleží. Bylo by malicherné vést spory
o to, kdo se první pohroužil do Vřídla, a nadto sa
ma představa uvařené dogy je silně degutantní, pro
světové lázně nevhodná.
V zájmu historické pravdy je ale nutné uvádět
na správnou míru některé dílčí nesrovnalosti. Napří
klad teze o tom, že Karel Čtvrtý uhnal jelena pěšky,
zdá se být při nejmenším neseriózní. Nelze upírat
pravdu dokumentům, z nichž vysvítá, že Janův syn
Karel byl u Crécy zraněn, snad do nohy, snad do
ruky, to je nepodstatné. Měl pak v onen čas — ať
jako nemocný nebo jako rekonvalescent — byť i
jen pomyšlení na chlapskou říznou honitbu v ne
přístupných lesích? Není podobnější pravdě, že cí
sař se dal prostě odvést k léčivým pramenům, zva
ným už za dob starých Sedíčanů výstižně Vary?
Není tedy objev, přičítaný Karlovi, přinejmenším
problematický — vždyť ze starých knih je známo,
že sem lidé od pradávna putovali “wie zum Orakel
des felsigen Delphi. . .”
Přijímat takové mince za berné znamená zradit
romantiku. A souhlasit s realisty, kteří tvrdí, že na
počátku nebyl jelen, ale promenáda.
Prostě, že člověk tady byl před jelenem.
Z knihy “Promenáda s jelenem”, Československý
spisovatel, Praha, 1963.
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Proč se Brynych nestal
vojenským básníkem ?

Přešívání obleků

Josef Škvorecký

Obleky kontinentálních stylů

(Pokračování)
“Tady soudruhu desátníkovi,” mluvil dále Bivoj stránce je to, myslím, báseň zdařilá. Ovšem, zeptáBalík a desátník Brynych pocítil opět lehké zamra me-li se po jejím politickém dosahu, to je už otázka
zení po zádech, “bylo, a naprosto správně a opráv jiná. Řeknete sám, mistře, jaký je výsledný dojem,
něně, vytýkáno, že politický dosah jeho veršů je základní tón té práce? Veselí? Optimismus? Hrdost?
jiný, než pravděpodobně jistě ve svém nepochybně- Pýcha na vojenský stav? Radost z návratu k práci
snad upřímném záměru předpokládal. A já bych v civilu? Myslím, že ne. Myslím, že základní tón
chtěl jen upozornit zvláště na závěr jeho básně, té básně je jakýsi smutek. A to smutek neoprávně
soudruzi.” Udělal novou řečnickou pauzu a přemýšli ný, smutek, neodpovídající ani poměru našeho vo
vě spočinul zrakem na stropě, zdobeném nedávno jáka k vojenské službě, ani jeho poměru k soukro
četařem Remundou monumentální malbou růžolících mému životu. Zkrátka smutek, který nemá být a
vojínů, objímajících se s růžolícími horníky, hut který není součástí psychologické výzbroje našich
níky, zemědělci a pracujícími inteligenty, které zná jednotek. A proto myslím, Soudruzi, že tato báseň
zorňoval bílý plášť a brýle. Vojínu v tankistické vzbuzuje, ve vojenském čtenáři nálady, které na
kukle tam podávala růžolící, ale nikým neobjímaná vojnu nepatří, které mu nepomáhají řešit problémy
dívka chléb a sůl, a celý výjev z jakéhosi obláčku a překonávat překážky jak jeho vojenského, tak je
spokojeně pozoroval generál Čepička.
ho civilního života, které, myslím, nakonec jeho
Muž, který se takto uvedl a pak vzhlédl k dílu vztah k životu a k jeho skutečným dnešním pro
vzbuzujícímu nadšení pro radostný život na stro blémům kalí a zatemňují.”
pě, měl za sebou — což desátník Brynych ovšem ne
“Ano, ano,” pravil laureát Altmann. “Já to také
věděl — už pět knih básní. “Nahý život”, ještě za říkám. Jenom ne smutek,” a do debaty se pak vmíválky v roce 1944. “Drátěná viola a leukocyty” v- sili další. Jakýsi uznáním poctěný svobodník poznaroce 1945. “Sekyra zvoní na poplach” v roce 1947. menal, že někdy je smutek neoddiskutovaný fakt,
“Zpěv širokého života” v roce 1949 a “Vonící země” na což mu ausácký major, rozhorlený vývody Bi
v roce 1951. V tisku byla sbírka, která nesla název voje Balíka, odpověděl, že potom je proti němu tře
“Píseň zpívaná pod pancířem” a která sice, vzhle ba bojovat. Jedna poetická duše prohlásila, že v po
dem k objemu pasu poetického roťáka v poměru citu smutku je jakási nenávistná síla a že všichni
k průměru velitelského příklopu tanku T-34, ne revolucionáři byli smutní. Bivoj ho hladce vyřídil
mohla pramenit ze skutečného prožitku, ale tím se tím, že je to idealistický omyl a aby mu nějaké
pravděpodobně nijak pronikavě nelišila od předcho smutné revolucionáře jmenoval, a jestliže mu je bu
zích pěti sbírek. Bivoj Balík byl slibný mladý básník, de jmenovat, aby dokázal, že byli smutní. Tankisjeho vývoj byl bouřlivý a zajímavě dialektický. Ny tický politruk prohlásil, že u jeho tankové jednotky,
ní se nadechl, spustil oči z radostného výjevu na kde je kuchařem poddůstojník Lebeda, jsou sou
stropě a pokračoval. “Vezměme si dvě závěrečná druzi veselí a nemají také proč být smutní. Jistý
čtyřverší, soudruzi:
četař Pankůrek začal rozvíjet názor o tom, že poezie
má kromě své hodnoty ideové také hodnoty, aby
Vy kufry vojenské,
se tak řeklo, v jistém slova smyslu tezaurační, totiž,
až slzy deště skanou
že obohacuje život a vytváří pokladnici pestrých
na oprýskaný lak
citů. Na to ausácký major odpověděl, že dnešní
za kasárenskou branou,
život je dost bohatý a pestrý i bez smutku.
kus života my všichni
(Plamen .. ./63)
Pokračování příště
v nich poneseme domů
a podzim pohltí nás
v šedivou deště clonu!
Zachycuje to, myslím,” pokračoval, “velmi výstiž
ně jednu věc: náladu podzimní přírody. Po této

z dvouřadových na jednořadové

Od £ 3/15/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

Cesta tam a cesta zpátky
(Pokračování se str. 5)
... Ten revoluční hr
dina povídal, že to všech
no se musí pečlivě vy
šetřit, aby v novým svo
bodným státě nevznikly
hned na začátku nepo
řádky, a říkal, že on ta
ky má nárok na nějaký
odškodnění, protože bo
joval na barikádách a
tohle bylo považovaný
za německej byt a německej majetek, protože
v tom za revoluce bydleli
Němci, tak jak by k to
mu přišel, aby nasazoval
krk a jiný dostali a on
ne."
Zkrátka sumec dnes
požírá sumce, jak to ří-

Dvojí občanství čs. exulantů

ká závěrečné podoben
ství
"Sedmiramenného
svícnu”.
Škvoreckého
soud nad dobou je přísný
a nevyhnutelný :
"Bylo však tak zoufa
le málo milosrdenství.”
Asi je to tím, že žije
me v době, kdy i k mi
losrdenství je potřeba
kuráž.
jun

PO JIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work.

Compensation,

aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER

(Melb.) XL 2421
Příkladem takového
práva byl případ manže
lů Ulricha a Eleonory
Klitchkeových, kteří před
několika lety uprchli z
Východního do Západní
ho Německa, a letos byli
při návštěvě Českosloven
ska zatčeni a vydáni vý
chodoněmeckým úřadům.
Oficielní čs. mluvčí v Zá
padním Berlině prohlásil,
že "každý, kdo chce nav
štívit Československo, mu
sí sám pro sebe posoudit,
zda se má či nemá čeho
obávat."
Československo není je
diná země, která uplatňu
je zákon o dvojím občan
ství, ale protože víme, že
vše, co komunisté dělají,
je záměrné, musíme brát
na vědomí, že ta upozor
nění psali s úmyslem,
abychom se je dozvěděli.
Pro exulanty je to varo
váni, že žádné jiné stát
ní občanství je nečiní
imunními vůči komunistické “spravedlnosti”.”
A. Šalomoun, USA

Následkem hospodářských nesnází komunistických zemí s ohledem na
rivalitu
s Rudou Čínou byly komunistické režimy, poslušné Moskvy, donu
DODÁME KAMKOLI
ceny nasadit úsměvavou tvář a učinit určité ústupky ve stycích se svobod
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
nými zeměmi. Ale i z takové situace dovedou těžit a lstivě zneužívat doCena za 26 ozs láhev hod, na základě kterých k ústupkům přistoupily.
běžná
NAŠE
Jedním z ustupku je ho občanství té které o- nem nebo předpisy není
“C R OWN CHA R T E R”
povolení návštěv Česko soby. Je-li někdo v roz stanoveno jinak, stejná
75% skotská whisky
48/6
29/6 slovenska i osobám, které hodné době státním obča práva a stejné povinnosti
70% importovaná
odtamtud uprchly po ko nem československým a jako státní občané českomunistickém puči. Čs. re považuje-li ho za svého slovenští."
“ C OR TEL”
“Z tohoto ustanovení
francouzská brandy
27/3
19/6 žim neučinil v tomto příslušníka i jiný stát, je
smyslu žádné oficielní rozhodné státní občanství vyplývá, že cizinci jsou vČeskol venskupostaveni
70% importovaná
prohlášení, pouze státní československé. Toto u“CORTEL-GOLD MEDAL”
sekretář
Spojených států stanovení je obvyklé i v na roveň vlastním obča
francouzská brandy
28/9
21/amerických Dean R u s k jiných státech a vyplývá nům a zakazuje se jejich
70% importovaná
byl ubezpečen čs. zahra z něho, že ke ztrátě stát diskriminace. Je samo“COMBEAU”
ničním ministrem Davi ního občanství nestačí
zřejmé, že kdyby cizí stát
francouzský cognac
47/29/- dem, že každému občanu jednostranný projev oso diskriminoval naše obča
“COMBEAU”
Spojených států, kterému by, ale je nutné, aby do- ny, bylo by možné sáh70% importovaný francouzský
bude dáno vízum k náv tyčná osoba byla ze stát nut k odvetným opatřeFine Cognac
50/9
31/štěvě Československa. bu ního občanství propuště- níms.” Tak dalece Čs. svět.
de zaručena bezpečnost. na.”
Tato upozornění, a
“OLD STURT”
jihoaustralská brandy
21/16/9
“Právní řád státu, je zvláště poslední odstavec
Pražský režim se snaží
o právním postavení ciCeny všech druhů vín a likérů sdělíme na po ignorovat okolnost, že při hož je dotyčná osoba ob- zinců snad každému exupouští
návštěvy
uprchlí

č
anem,
bu
de
směrodat
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
ným i pro posuzování lantu postačí, aby si uvěků, o nichž mluví oficieldáme též pivo.
ně jako o emigrantech. způsobilosti uzavřít man- domil co může nejhoršíObjednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet Aby však některý z náv želství. Je ale samozřej- ho očekávat, rozhodne-li
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší štěvníků nebyl příliš se mé, že by čs. orgány ne- se pro návštěvu Českoslo- PŘEDPLATNÉ?
venska.
účtujeme 3/6 za dovozné.
bevědomý, bylo učiněno uznaly takové předpisy
cizích
právních
řádů,
kte

prohlášeni v novinách o
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
"dvojím občanství Čecho ré by způsobilost omezoZLOBÍ VÁS OČI ?
ve Viktorii a po celé Austrálii
slováků žijících v zahra valy z důvodu rasy, nabožen
ství,
národnost
.
I
ničí
”
,
a
jiné
dodatky.
Čes

Bolí Vás hlava?
Volejte 314-6281
koslovenský svět, pražské nadále zůstává v platnos
Noste
brýle od OPT A!
noviny, vydávané pro ti zákon z r. 1952 o tom,
Čechoslováky v zahrani že ke sňatku s cizím stát
čí, přinesl 9. ledna 1964 ním občanem je třeba
Wine & Spirit Merehants
článek profesora Rudolfa souhlasu ministerstva
Bystrického “O nových vnitra.”
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
čs. zákonech pro mezináCapitol House, 109 Swanston St.
“Jaké je postavení ci
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
rodní styky”, z něhož ci
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
zinců
v
Československu?
”
tujeme :
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
pokračuje Bystrický. “Zá
Jméno : ...................................................................................
“Podle zákona osobní kon stanoví, že “cizinci
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
stav (způsobilost k prá mají v oblasti svých oVašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Adresa : .................................................................................... vům a právním úkonům) sobních a majetkovýcn
v nutných případech telegraficky
se posuzuje podle státní- práv, pokud tímto záko-

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
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ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

Dopisy redakci:
O PROTIKOMUNISTICKÉ ČINNOSTI
Boj proti komunismu je v egoistické společnosti
velice obtížný a to jak pro svoji neschopnost na
bízet něco, co nemůže být dosaženo jinými cestami
než prací, tak pro upozorňování na stále táž ne
bezpečí, i když jsou sebe pravdivější. Všichni tvrdí
me, že jsme inteligentní lidé, když umíme číst a
diskutovat o všem možném. Vnímáme však to, co
opravdu vidíme, nebo jenom to, co chceme vidět?
. . . Mnozí lidé ani nechápou rozdíl mezi sociální a
socialistickou spravedlností . . . Protikomunistickým
pracovníkem není ten, kdo se vyčerpává obviňová
ním kdekoho z kolaborace, ale ten, kdo nese bří
mě boje a snaží se pracovat k odstraňování příčin
komunismu, za spravedlivý řád pro většinu lidstva všem se zavděčit nemůžete. Ovšem jsou mezi námi
též lidé, kteří nepochopí, že boj za spravedlivý spo
lečenský řád není spoluprací s komunisty, a aby
“prokázali činnost”, klesají stále níže a uchylují se
k obviňování druhých z takové kolaborace. Komu
nismus je morálním zlem dneška, ale buďme si
upřímní : někdo komunismus pěstoval pod kličkou
svými antisociálními názory - a když k tomu měl
moc i zákony. Pro naši společnost by bylo nejlepší,
kdyby se mohla zbavit obou těchto směrů najednou.
M. J. Brisbane

O BROUČCÍCH V PRAZE

— RSČ a sdružené organisace ve Washingtonu
uspořádaly 13. června
přátelský večer s dr. P.
Zenklem k jeho 80. na
rozeninám. Schůzku vedl
dr. J. Slávik a zúčastnilo
se ji kromě představitelů
čs. exilového a krajanské
ho. života mnoho americ
kých přátel svobodného
Československa. Téhož
dne věnoval v plenárním
zasedání amerického se
nátu zvláštní pozornost
Zenklovu jubileu senátor
Claiborne Pell.
—Novým ředitelem ev
ropské kanceláře Americ
kého fondu pro čs. uprch
líky v Mnichově se po
dr. Brázdovi stal dr. F.
Jičínský.
— Společného zasedání
Evropské rady a Evrop
ského
parlamentu
ve
Štrasburku se zúčastnil
jako pozorovatel E. Ře
hák z Paříže.
— K uctění památky ze
snulého předsedy Rompotla věnovala Západní Čes
kobratrská jednota v Cedar Rapids 3.500 dolarů
k podpoře dalšího vyučo
vání češtiny a slovenštiny
na Chicagské universitě.
— Kulturní pracovník z
ČSSR navštívil vídeňskou
redakci časopis “Svědec
tví” a požádal ji o uve
řejnění textu “Poznámek
ke stanovisku ÚV KSČ o
poslání a stavu kultur
ních časopisů” a rozeslání
na různé adresy zpět do
ČSSR.
—V Národní budově v
New Yorku se konal 25.

Právě jsem dostala výstřižek z pražských novin,
který se mi zdá docela aktuální a proto jej honem
posílám. Je zajímavé, že ani tam se jim nepodařilo mládež podchytit a usměrnit... R. S., Fairfield
“Zprávy o nepřístojnostech při bigbeatových hudebních produkcích, o nichž jsme četli v těchto
dnech v našem tisku, by nás asi nepřekvapily, kdy
by pojednávaly o událostech dejme tomu v Hamburku nebo v Liverpoolu. Jenže — stalo se v Pra
ze, v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, na
městském kole Soutěže tvořivosti mládeže ... Mno
ho lidí bude jistě ochotno jednoduše prohlásit o
chování “bigbeatníků”, že je způsobeno a vyvolá
váno právě hudbou, která je tu hrána, a budou
jistě po ruce i jednoduché recepty — nehrát big
beat. Leč problém je značně hlubší, složitější a jed
norázová léčba proto neslibuje účinek. Jisté je, že
tato hudba, ať už se jednou jmenuje rock’n’roll
a podruhé s malou obměnou big-beat, dovede působit na psychózu nezralé postpubertální mládeže,
ale stejně jisté je, že hudba je tu do značné míry
činitelem druhotným, průvodním. Je u nás dobře
známo, odkud čerpají tuzemští výtržníci své pří
klady. Měli jsme již nejednou možnost číst a do
konce již vidět na filmových záběrech, jaké davo
vé řádění dovedou vyvolat na Západě účastníci koncertů Beatles a četných obdobných skupin. Zde je
to ovšem společenský jev stejně nežádoucí a nikde
k němu nehodlají trpně přihlížet. . . Bohužel si však
všímáme víc těchto “atrakcí”, než abychom ukázali, že to není jev obecný a že valná část mládeže opravdu milující tuto hudbu, dovede ji poslouchat soustředěně a bez extravagancí... P r o č tedy
právě u nás provázejí koncerty bigbeatových skupin výtržnosti? Překvapení není na místě. Není
tajemství, že v nabitém sále Lucerny, na Slovan
ském ostrově i jinde je už delší dobu pravidlem ja
kési davové třeštění, při němž se hvízdá, řve, vy
vádí a hudba vlastně ani není slyšet. Dobrá — zákrok veřejné bezpečnosti těm, kdož dělali ze sálu
Parku kultury a oddechu “kůlničku na dříví” a šli
si potom ještě zařádit do pražských ulic, byl nutný. Jednou provždy je chuligánštině potřeba uzavřít
dveře — vymést neosvětlené noční parky, v nichž
si nejsou jisti ani chodci, ani sochy; rozehnat party
skutečných násilníků, aniž bychom přitom směšo
vali bujarost a neohrabanou klackovitost mládí s
činností, která hraničí se zákonem. Současně se
ovšem musíme ptát, jaká je prevence této sociální
Choroby, která se šíří a přenáší z výtržnických bu
něk na ostatní mládež .. .”
Dušan Havlíček v Kulturní tvorbě, 14. 5.1964

SOKOL SYDNEY
—Na 3. července 1964 připravuje v tělocvičně Girls
High School, Fort St., Observatory Hill, veřejnou
cvičební hodinu, spojenou se složením slibu nových
členů a to mezi 7. a 10.30 hod. večerní. Hosté ví
táni.
— Pravidelná cvičení jsou v téže tělocvičně každý
pátek od 7. hod. večerní.
— Nedělní odpoledne jsou věnována hraní odbíjené
na palouku Fiddens Wharf Rd., Lane Cove.
M. D.

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce

p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW
Volejte večer FJ 7372

DOMOVA

června pestrý program,
který připravily k ukon
čení školního roku děti
čs. doplňovací školy.
— Rafael Kubelík se do
žívá 29. června padesátky.
— 1. června překročili dva
čs. vojáci pohraniční jed
notky v plné výzbroji a
za doprovodu policejního
psa hranice u Schirndingu a požádali v Západním
Německu o asyl.
Č/AL/ND

V Adelaide se zakládá no
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SPORT V AUSTRÁLII
K O PA NÁ

V

SYDNEY

PRAHA — BUDAPEŠŤ 0 : 1 (0:0)
V prvním zápase druhého kola si Praha zaslou
žila aspoň hrát nerozhodně. Budapest měl pře
vahu teprve v posledních minutách zápasu, ale to
stačilo, aby minutu před koncem vstřelil vítěz
nou branku. Obrana Prahy hrála celkem dobře,
ale útok ve složení Blitz - Gauto - Tristram Scheinflug - Sleight zklamal. Zápas byl v prvním
poločase slabé úrovně, ale po přestávce byl zají
mavější.

PRAHA — PAN HELLENIC 2 : 1 (2:1)
Před 10.000 diváky (dvojzápas) nastoupila obě
mužstva v pondělí 15. tm. unavena a bez zraně
ných hráčů. Řeci měli lepší nástup, ale Praha se
ujala vedení v 15. min., když Blitz využil chyby
v soupeřově obraně. Blitz byl brzy nato vylou
čen, když se dal vyprovokovat k ošklivému zákro
ku, a Pan Hellenic vyrovnal. Praze se však po
dařilo nejen vstřelit další branku před poločasem,
ale i udržet výsledek ve slabém druhém poločase.
Branky: Blitz, Sleight. V útoku nastoupil poprvé
po operaci ve Vídni trenér Tamandl.

vá čs. organisace a to
“Demokratičtí Čechoslo
váci v Jižní Austrálii,
kulturní, společenské a
svépomocné sdružení”. V
přípravném výboru je M.
Štíbr jako předseda, L.
Hanuš, místopředseda,
M. Bureš, jednatel a K.
PRAHA — BANKSTOWN 0 : 2 (0:1)
Čimický, pokladník. Sdru
žení již pořádalo taneční
Praha měla prakticky celý zápas převahu v po
zábavu.
li, ale hrála tak neúčelně a pomalu, že se sotva
dostala k soupeřově brance. Bankstown vstřelil ná
Malý oznamovatel
hodnou branku v prvním poločase a pak se stáhl
na obranu a omezil se na ojedinělé útoky o dvou
Pro svou 75letou matku hráčích, ze kterých však vytěžil těsně před koncem
hledám v Sydney dámu, druhou branku. Praha své příznivce úplně zklas níž by se mohla spřáte mala, a v současné formě bude mít potíže udržet
lit a mluvit česky.
se v lize. Mužstvu schází stará sebedůvěra a útok
I. Bendl, 3/108 Eastem se utápí v pomalých akcích a krátkých přihráv
Ave., Kingsford, NSW., kách na obsazené hráče.
-zlvtel. 663-3085.

KOPANÁ

LÉKÁRNA

V MELBOURNE

TRIESTINA — SLAVIA O : 1 (0:0)

Brankář Gross a proslavená již nemohoucnost úMARKOV’S
točníků Slavie zachránily Triestinu před těžkou po
rážkou. Je příznačné, že zápas, který se odehrával
Pharmacy
z devadesáti procent na polovině soupeře, vyhrála
144 Elgin St.
nakonec Slavia jenom vlastní brankou jednoho ze
CARLTON, N.3, Vic.
zadáků Triestiny.
Telefon : 34 - 3700
Útok Slavie citelně postrádal distancovaného MeeMluvíme česky
chana. bez něhož byl ještě nedůraznější než jindy.
Ani zadní řady, na něž se zřejmě přenáší nervozita
náhradního brankáře, nepodaly svůj obvyklý výkon.
Nejlepším hráčem na hřišti byl brankář Triestiny
ČS. ŠKOLA V MELBOURNE
Gross a u Slavie Cook.
Po několika předcházejících pokusech zahájila v úTímto zápasem skončila prvá polovina soutěže.
noru letošního roku Čs. škola v Melbourne pravidelné Slavia zatím vede tabulku, zásluhou svých zadních
vyučování, k němuž byly propůjčeny laskavostí vik řad o bod před Juventusem a JUSTem.
toriánského ministerstva školství potřebné místnosti.
HELLAS — SLAVIA 0 : 0
Vyučování se koná ve třech třídách, do nichž jsou
žáci a žačky rozděleni podle věku a podle znalosti
Slavia vděčí za zachráněný bod brankáři Baročeštiny. Školu zatím navštěvuje přes 50 žáků.
tajsovi, který nastoupil po delším zranění a podal
Účelem školy je seznámit děti, většinou narozené jeden ze svých nejlepších výkonů. Bez něho by asi
zde v Austrálii, aspoň se základy českého jazyka a Slavia prohrála rozdílem tří branek. Domácí hráli
s písněmi a historií Československa.
v poli tak dobře, jak to bývá zvykem u Slavie.
V době, kdy samy australské orgány podporují Jedinou potěšující okolností v mužstvu Slavie byl
studium cizích jazyků, je tato škola snad jediným vedle brankáře výkon McDonagha, který na ne
místem pro ty, kteří chtějí později studovat češtinu zvyklém místě v záloze podal lepší výkon, než ostat
na universitě. Monashova universita v Melbourne ní zadáci hostí. O útoku, který prostě neexistoval,
má v programu založení fakulty “Slovanských stu- se dá těžko něco dobrého napsat.
dií”, v níž má být i studium českého jazyka a dě
jin. Čeština a slovenština je také již dnes dílčí zkou
škou pro studium ruštiny při závěrečných zkouškách
Kvalitní a levné
na melbournské universitě.
PONOŽKY
O českou školu začínají mít zájem i někteří dospě
lí (např. manželky Čechoslováků). Dosáhne-li počet
pánské
a chlapecké
prádlo
takových zájemců více než 20 osob, přislíbilo mi
nisterstvo vyučování, že zahrne kurs češtiny pro
FIT - WELL
dospělé do kursů v akci “Adult Education”. Čs. ško
J. & M. Voborský
la se bude též snažit, aby byla čeština schválena ja
ko volitelný předmět, který by byl uznán jako část
254 Glenferrie Rd., Malvern, Vic.
“Intermediate”, “Leaving” a “Matriculation” zkou
Telefon : 50 - 8166, večer 20 - 4219
šek na viktoriánských středních školách.
Výučování pro děti se koná každou sobotu od 9.30
do 11.30 hod. dop. v Technical Teachers Collegge,
11 Glenbervie Rd., Toorak, kde v té době dosta
KDO CHCE VLASTNIT
nete i bližší informace o škole. Školní rok sestává
IDEÁLNÍ
MILKBAR S RESTAURACÍ
ze tří období a poplatek za jedno období činí £1.
na rušné silnici, mezi dvěma hotely, blízko
V případě, že školu navštěvuje více dětí téže ro
školy a vydělávat si pohodlně peníze?
diny, poplatek se snižuje, kde rodiče poplatek platit
nemohou, nevybírá se.
Zvláště výhodné pro čtyř. i vícečlennou rodinu.
Škola je vydržována z těchto poplatků a nemá
Vedu obchod pouze s dcerou 4 roky a rády
samozřejmě nic společného s menšinovými školami,
bychom si již odpočinuly. Obchod se stále zvětšuje
podporovanými čs. vládou. Na škole vyučují čtyři
a na nás to je již mnoho. Prodáme jej proto
učitelé, kteří vyučují na australských středních ško
lacino za pouhých £1.700 hotově.
lách (pp. M. Cigler, K. Hálla, M. Hubálek a Z. Vo
lek) a dvě učitelky s praxí z domova (pí. K. Prů
P A T ’ S CAF E
šová a J. Tůmová). S tímto učitelským sborem spo
Hume Highway, Emily Street 36
lupracuje rodičovské sdružení.
(naproti "All Nite”)
Škola připravuje dětský maškarní ples, z jehož
výtěžku budou zakoupeny další potřebné školní po
SEYMOUR, VIC.
můcky.
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29.6.1964

DOMOVA
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Býv. učitelku Hanu Vilímkovou, Jana Piálka ze
Želetavy a Mílu Starostovou roz. Růžičkovou z
Brna.

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Listárna

Velký duel pražské Dukly a Slovana Bratislavy skončen

K. V. Cicero: Díky za
inf. oběž. — F. H. Chica
go 30: Díky za výstřižky.
— J. K. San Franc.: Do
Na hřišti AC Sparty v Praze na Letné a na Tehelnom poli v Bratislavě to při závěrečných zá poruč. úspěšné, díky. —
M. B. Miami: Díky za vý-

Dukla Praha po sedmé mistrem CSR

pasech čs. fotbalové ligy ročníku 1963/64 AC Sparta — Dukla Praha a Slovan Bratislava — Tři
nec vypadalo jako při sjezdu majitelů přenosných rádiových přijímačů. Tato utkání totiž rozhodla
o titulu mistra republiky, a proto návštěvníci utkání na jednom z těchto stadiónů chtěli zároveň
sledovat z reportáže čs. rozhlasu i průběh střetnutí na druhém hřišti. Situace před těmito utká
ními posledního 26. kola byla velmi zajímavá. Slovan Bratislava měl sice o dva body méně než
Dukla, ale všeobecně se počítalo s tím, že porazí doma Třinec, a naopak, že v dobré formě hra
jící Sparta vyhraje nad Duklou, a oba teamy — Dukla Praha i Slovan Bratislava, že budou mít
stejný počet bodů. V tom případě by se pak stali mistry ligy fotbalisté Bratislavy, kteří v obou
vzájemných zápasech s Duklou vyšli coby vítězové (2:1 a 1:0). Slovan Bratislava v posledním
svém ligovém utkání sezony zahrál naplno, vyhrál nad Třincem 8:0, ale ani to nestačilo k mis
trovskému titulu, neboť Dukla Praha ve velmi napínavém, dramatickém boji zdolala AC Sparta
3:2 a stala se tak už po sedmé mistrem ČSR. — Z nejvyšší čs. fotbalové soutěže sestupují do 2.
ligy : Spartak Praha Motorlet, Hradec Králové a Třinec. Na jejich místa pak postupují vítězové
druhých lig : Teplice, Otrokovice a Trnava.
Nejhezčí výkon v 25. kole 1. čs. ligy předvedli
fotbalisté pražské Sparty, kteří vyhráli v Hradci
Králové 4:3, hlavně zásluhou své nové hvězdy, le
vého křídelního útočníka Dyby, který v rozpětí osmi
minut druhého poločasu vstřelil tři góly. — Slovan
Bratislava po bezkrevném a nedůrazném fotbalu za
chránil na Kladně brankou vštřelenou 30 vteřin před
koncem Adamcem remisu 2:2, — a východoslovenské
derby v Košicích vyhráli v prestižním utkání hosté
z Prešova 2:1. — Dukla Praha prohrávala doma s
Ostravou 0:1, ale po neuznané Pluskalově brance
se vzchopila a zaslouženě ještě zvítězila 3:1. — Spar
tak Praha Motorlet se na svém hřišti rozloučil s
ligou nerozhodným výsledkem s ZJŠ Brno 1:1, —

Mezinárodní kopaná
O senzaci na mezinárodním fotbalovém turnaji
v Rio de Janeiru, pořádaném u příležitosti 50. vý
ročí založení brazilské asociace, se postaralo národ
ní mužstvo Argentiny, které porazilo nejen mistry
světa Brazilce 3:0, ale i fotbalisty Portugalska 2:0
a Anglii 1:0, a stalo se nečekaným, ale naprosto za
slouženým vítězem tohoto významného podniku. Ar
gentina měla v Riu neprodyšnou obranu, přes kte
rou se nedostala ani esa brazilské a anglické kopa
né, a i útok vítězů podal jeden ze svých nejlep
ších výkonů posledních let. 2. Brazílie (porazila
Anglii 5:1 a Portugalsko 4:1), 3.- 4. Portugalsko a
Anglie (hrály spolu 1:1).
Representanty jihoamerické kopané na olympij
ských hrách v Tokiu budou fotbaloví amatéři Ar
gentiny, kteří se stali vítězi nedávného turnaje v
Limě, a mužstvo Brazílie, které v Rio de Janeiru
porazilo olympioniky Peru 4:0. — V přátelské me
zinárodní kopané v Helsinkách zvítězilo Záp. Ně
mecko nad Finskem 4:1, — v kvalifikaci o Tokio
zdolal v Teheránu Irán fotbalisty Indie 3:0 a i odvetné střetnutí mezi olympioniky Východního Ně
mecka a SSSR v Moskvě skončilo 1:1, takže musí
být sehrán na neutrální půdě třetí rozhodující zápas.

Slovnaft Bratislava za 41-stupňového vedra získal
doma oba body nad Trenčínem (2:0) a Třinec hrál
v existenčním boji s Bohemians 1:1. Třinečtí vedli
dlouho 1:0, ale v 55. minutě proti nim rozhodčí
Korelus odpískal dosti přísné pokutový kop, který
prý podle názoru funkcionářů Třince rozhodl o se
stupu. Rozvášnění fandové Třince více než tři ho
diny po zápase čekali před kabinou na soudce, kte
rý zde byl zabarikádován, až ho konečně vyprostila
policie.
V nejdůležitějším střetnutí 26. kola v Praze měla
AC Sparta v utkání s Duklou převahu v poli, ale
o těsném vítězství mistra ligy v poměru 3:2 roz
hodla rozhodnější střelba mladých útočníků. Dukly.
— Třinec už v Bratislavě resignoval a prohrál 0:8.
— fotbalisté Bohemians zachránili ligovou přísluš
nost vítězstvím nad Hradcem Králové 5:3 — a v
Brně se rozešlo ZJŠ se Slovnaftem Bratislavou za
nerozhodného stavu 3:3. — Slabší úrověň mělo střet
nutí v Trenčíně, kde domácí Jednota zdolala Ko
šice 2:0, — Spartak Praha Motorlet prohrál v Ostra
vě 0:3, a Prešov deklasoval doma zásluhou svého
nejlepšího střelce Laro Pavloviče, který vyhrál stře
leckou tabulku 1. čs. ligy, Kladno 7:0.

DAVIS CUP

V Manchestru, v Turíně, v Paříži a v Mnichově
se druhý červnový víkend rozhodlo o semifinalistech
evropského pásma Davisova poháru. Utkání nepři
nesla sice zvláštní tenis, byla však — zvláště v Man
chesteru a v Paříži — velmi dramatická. Na Ho
land Gaross - stadiónu v Paříži prohrávalo francouz
ské družstvo s tenisty Jižní Afriky po prvním dnu
0:2, nakonec však ještě zvítězilo 3:2. V semifinale se
Francouzi střetnou s obhájci evropského prvenství
— tenisty Velké Británie, kteří v Manchesteru vy
řadili Jugoslávii rovněž 3:2. — Po 13 letech se mezi
čtyři nejlepší teamy Evropy probojovali i tenisté
Záp. Německa vítězstvím nad Dánskem v Mnicho
vě 4:1. V boji o závěrečné utkání evropské zóny
Davis Cupu však Němce čeká přetěžký úkol, ne
boť ve švédském přímořském městě Baastatu “na
SKVĚLÉ VÝKONY TYČKAŘŮ razí” na Švédy, kteří v Turinu vyřadili Itálii 3:1
Ačkoli už téměř všichni lehcí atleti USA se za (poslední dvouhra mezi Pietrangelim a Lundquissloužili o vedoucí postavení americké lehké atleti tem se pro hustý déšť nehrála).
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střižek. — V. R. Bombay:
Díky za lístek. — R. K.
Wien XVI.: Díky za vý
střižky. — M. H. Zetland:
Díky za adresy. — A. C.
Paddington: Díky za ad
resu. — K. S. Leichhardt:
Dopis předán adresátu. —
L. P. Essendon: Díky za
adresu.
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Ve zkratce
— Na mezinárodní veslařské regatě v Pasové na
značili čs. representanti, že s nimi bude nutno počí
tat i pro boje na olympijských hrách v Tokiu, když
tu na Dunaji vyhráli ze sedmi startů šest závodů.
Ve dvojskifu zvítězili dvakrát mistři Evropy Hofman
s Andrsem, — nejrychlejší čtyřkou s kormidelníkem
bylo družstvo Slavoje Vyšehrad, které vyhrálo i
závod osmiveslic, i několik dalších soutěží. Hofman
s Andrsem to zkusili i v soutěži jednotlivců — ve
skifu —, ale obsadili jen druhé a třetí místo za
Němcem Heidornem z Hannoveru.
—Jeden z nejúspěšnějších cyklistů všech dob, čtyř
násobný vítěz Tour de France, Francouz Jacques
Anquetil, stal se nyní už podruhé i vítězem Giro
ď Italia. V 47. ročníku soutěže, ve které 130 silni
čářů muselo zdolat 4.107 km, měl nakonec 82-vteřinový časový rozdíl před Italem Ziliolim.
— Nejpopulárnější evropská fotbalová soutěž — Po
hár mistrů evropských zemí — vstoupí už na pod
zim do svého 10. ročníku. V dosavadních devíti
ročnících byl nej úspěšnější Real Madrid, který vy
hrál trofej pětkrát. Soutěže se zúčastnil ve všech
devíti ročnících, ve kterých sehrál 60 zápasů : 42 ví
tězných, 12 x podlehl a šestkrát hrál nerozhodně:
score 176:69. — 2. AC Milán, 3. Benfica Lisabon, 4..
Stade Remeš (letos sestupuje do 2. francouzské li
gy), 5. Dukla Praha. Ta sehrála v soutěži 24 zápa
sů: 13 vítězných, 7 porážek a 4 remisy, score 45:32.
— Francouzskou plaveckou nadějí pro olympijské
hry v Tokiu je 16-letá Christine Carronová, která
na krajských přeborech v Paříži zaplavala 100 m
znak za 1:8,6 min., čímž zlepšila o 0,3 vt. světový
rekord Američanky Donny de Varonové.
— Husarský kousek se při “Velké ceně Milána” v
cyklistickém sprintu podařil 18-letému čs. repre
sentantu Ivanu Kučírkovi, který v boji o postup do
čtvrtfinale porazil dvojnásobného mistra světa Itala
Bianchetta.
— Ve Vernetově kryté hale v Ženevě, probíhal tur
naj 14 representačních basketbalových teamů o dvě
letenky do Tokia. Získali je košíkáři Finska a Ma
ďarska. Finové zvítězili v rozhodujícím utkání nad
Bulhary 81:68 a Maďaři porazili nečekaně družstvo
Francie 73:66 b. Čs. košíkáři, kteří obsadili na olym
piádě v Římě velmi čestné páté místo za USA,
SSSR, Itálií a Brazílii, postupují do závěrečných
bojů 16 nejlepších teamů olympijského turnaje v
Tokiu bez boje.
— “Dunajský pohár” ve vzpírání vyhráli v Lublani
representanti Bulharska (42 bodů) před Maďarskem
a Rumunskem (po 34 bodech), ČSR (30 b.), Ra
kouskem (22 b.) a Jugoslávií (16 b.). Z čs. vzpěračů si vedli nejlépe Otáhal a Zdražila, kteří vy
hráli své váhové kategorie. Otáhal vzepřel v olym
pijském trojboji lehké váhy 375 kg (122,5 - 112,5 140) a Zdražila ve střední váze dosáhl 422,5 kg.
— Americký tenisový svaz poslal mezinárodní te
nisové asociaci přípis, ve kterém žádá, aby podnikla
vše, aby se tenis stal opět olympijskou disciplinou.
Podle názoru amerických funkcionářů by se tak mělo
stát už na olympijských hrách 1968 v Mexico - Ci
ty. Tenis byl dlouhá léta olympijskou disciplinou,
ale v r. 1924 byl na přání mezinárodní tenisové
unie z programu vyškrtnut. O návrhu amerického
tenisového svazu se bude jednat 8. července na zase
dání mezinárodní tenisové asociace ve Vídni.
— Sensací mezinárodního lehkoatletického meetingu
v Berlíně byl 14. června japonský sprinter Hideo
Iljima, který zaběhl 100 m za 10,1 vt. Je to nej
lepší letošní světový výkon.
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