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Ohňostroj v Tonkinském zálivu

Bomby nad Severním Vietnamem
Proč bylo učiněno, je
S událostmi v Tonkinském zálivu jsme byli všichni podrobně obeznámeni.
V novinách jsme se dočetli o obou útocích komunistických torpédovek na otázka, jejíž odpověď,
americké torpédoborce. Obě akce byly mnohokrát popsány od prvního do kdybychom ji dokázali
nalézt, kryje celou šiřku
posledního torpéda.
Dramatické prohlášení presidenta Johnsona k národu a světu četli jsme nového problému.
řádku po řádce a slovo za slovem. Četli jsme, co tomu všemu říká Chruščov
Proč se komunisté z
a co Goldwater, co tomu řekl Home, Rahman, Sukarno a kdekdo. Byli jsme ničeho nic rozhodli vy
tak důkladní, že jsme si přečetli i to, co říká vůdce australské oposice.
provokovat
americký
Co jsme se dozvěděli? Jenom to, že se jako obyčejně zvedlo hejno pa protiúder, který může
poušků a opakovalo svou naučenou píseň.
vést k zničení jejich baš
Ti, co vždycky sou obyčejně důkladně pro Otázka místo odpovědi ty v Severním Vietnamu,
a který by mohl donutit
hlasí, znovu souhlasili. myšlen a plánován.
To je tak všechno, co
Čínu k rozsáhlé vojen
5. "Dramatické roz
Ti, co nikdy nesouhlasí,
se dá z okamžitých udá ské akci, jíž si bez sovět
hodnutí
”
presidenta
znovu nesouhlasili. A ti,
lostí vyvodit.
ské pomoci nemůže do
co jako pravidlo neříkají Johnsona nebylo v pra
Není toho dost k to volit?
tak ani tak, neřekli pro vém smyslu učiněno ve
Washingtonu, ale v Pe mu, aby člověk přišel s
změnu o nic víc.
Jedno vysvětlení
nějakou spolehlivou od
kingu a Hanoi.
Suchá fakta
Někteří političtí ko
6. Jenom rozsah a způ povědí. Ale je to víc než
Co z toho ze všeho sob protiúderu možno dost, aby se před jeho mentátoři považují ko
můžeme vyvodit?
vidět jako samostatné očima vynořily otázky, munistický útok za zruč
presidenta jejichž zodpovědění vy ný přívěšek de Gaulleo1. Válka ve Vietnamu rozhodnutí
nabývá novou, nebez Johnsona a jeho porad padá hodně nesnadné. vy politiky na neutrali
Rozhodnutí se tedy ne zaci bývalé francouzské
ců. Odvetné akci se po
pečnější tvářnost.
stalo
ve Washingtonu, Indočíny.
čínsko
vietnamské
pro

2. Nebezpečí rozšíření
(Pokračování na straně 2)
konfliktu, které bylo vokaci vyhnout nemohli. ale v Pekingu.
vždycky ve vzduchu, sta
O rehabilitaci obětí slánštiny
lo se akutnější.
3. Poprvé v historii ko
munistických výbojů byl
proveden alespoň ome
V uplynulých měsících bylo zřejmé, že kritikové minulosti Komunistické
zený úder proti "nedotk
strany
Československa a specielně jejích hlavních představitelů se dostali do
nutelnému zátiší”, z ně
hož výpady vycházely. defenzivy. Bylo to tím, že vedení KSČ zasáhlo do struktury kulturních ča
4. Komunistický útok sopisů a provedlo nenápadné změny v jejich vedení.
na válečné lodi nebyl ni
Nejvýznačnější obětí národohospodář Roman Miladě Horákové a dal
čím náhodným, byl jako této "tajné” čistky byl Kaliský, který začal pro ším demokratům v roce
sazovat požadavek, aby 1950:
vedoucí místa v hospo
Případ
Moudrosti 1964
dářském životě převzali
— Proč chodí policajti v Praze vždy ve dvojicích? odborníci bez ohledu na
Záviše Kalandry
— Jeden musí číst a druhý psát.
— Kolik je v Československu lidí jménem Novot stranickou kvalifikaci.
"Jméno Záviše Ka
ný? To tedy nevím. - O jednoho víc než je třeba.
Slov
o
má
Novomeský landry. je dnes už skoro
— Uměl v tom chodit. Nakonec v tom lítal.
neznámé. Byla to vyni
— Když ruka ruku myje, bývá všechno v suchu.
Nyní se však zdá, že
kající, myslící hlava: je
— Jsou lidé, kteří mají vítr z toho, že nevědí,
odbojáři uvnitř strany
kam zrovna vane.
ho historické práce, jak
druhý dech. jsem přesvědčen, budou
— Na obhajobu své minulosti byl schopen změ nabrali
nit dějiny.
Předvoj znovu vede bý
— Přihříval si svou polívčičku na plamenných valý pověřenec školství mít ještě průkopnický
význam i když v době,
výzvách.
Novomeský odsouzený v
— Nikdy mu nestálo za to, za něčím stát.
kdy je psal, nezaslouže
— Fráze jsou plodem hluboce zakořeněné měl době slánštiny pro "bur- ně zapadly.
kosti.
žoazni nacionalisinus".
Zahynul tragicky již
— Své hlasité nesmysly po čase tiše odvolal.
Slovenský
Kultúrny
— Nezřídka platí: čím užší obzor, tím širší vy život otiskl závažný roz za naších časů. Asi v ro
hlídky.
hovor s Novomeským, ce 1936 se rozešel se stra
— V oběžnících většinou o nic neběží.
— Nejsem přece dnešní, tvrdil, a byl vskutku ve kterém se řešila pro nou a vystoupil proti je
včerejší.
blematika očisty komu jí politice.
— Naorganizované průvany obvykle neodstraňuji nistů, kteří byli obětmi
Podnes mi znějí v
dusno.
uších
jeho vyčítavé a
Slánského
intrik.
— Nesl odpovědnost, aniž věděl kam.
— Protože měl oči všude, zbyly mu nakonec jen
Citujeme závažnou pa útočné vývody, vztahují
pro pláč.
sáž z Novomeského vý cí se často na argumenty,
Moudrosti 1964: jsou vybrány z českosloven vodů. Týká se rehabili kterými se dnes kritizuje
ských kulturních časopisů Kulturní tvorba a Pla
men. S výjimkou prvních dvou anekdot (které tace památky Záviše Ka překonaný kurs kultu
jsou zřejmě lidové a netisknutelné), dokazují, jak landry, jednoho z odsou Stalinovy osobnosti.
kritický postoj zaujímají tzv. kulturní časopisy zených v procesu proti (Pokračováni na str. 2)
vůči vládní politice. Autoři těchto špílců mají dvo
jí záštitu: vláda neustále vyžaduje, aby byla pěsto
Published by Fr. Váňa,
vána kritika a satira. Na druhé straně jsou jejich
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
pointy natolik obecné, že je nelze připíchnout na
Printers: Bussau & Co.,
určitý režim. Žijí v zákrytu, ačkoli v zákrytu ne
6 Elizabeth St.. Nth. Richmond, Vic.
píší. Jenže to je nutné v každé diktatuře.
HD

STATEČNÁ SLOVA

Účelem hospodářství není splnit nějaký
abstraktní plán. Rozhoduje praktický úspěch.
Svobodné podnikání, proti němuž komunisté
sestaivili velkou obžalobu, zůstane bezpečno, do
kud bude lépe živit, šatit, ubytovávat a bavit
lidi než hospodářství komunistické, do posled
ních detailů plánované. Komunismus dlouho
vynucoval, aby občané pod jehou vládou oběto
vali pro své blaho hospodářské všechno ostatní,
své občanské postaveni i svá lidská práva. Musí
tedy nyní, již po desítiletích, připadat (velmi po
divné, že jim hospodářské blaho nebylo dáno .. .
Příznivé hospodářské a sociální následky volné
ho demokratického hospodářství nepřišly jako
výsledek předem pojatého plánu, ani snad ná
sledkem dobré vůle kapitalistů. Přišly vnitřními
silami demokracie.
Ferdinand Peroutka

PÁNBŮH S LEGITIMACÍ
Lidé, kteří jsou spokojeni s každým aspektem de
mokracie, jsou pravděpodobně špatní demokraté. Je
jich spokojenost svědčí o tom, že o ní mnoho nepře
mýšlejí.
Demokracie je totiž vzláštní instituce. Čím více
ji zkoumáme a prohlížíme, tím více chyb, slabin a
nedostatků na ní nacházíme.
A když všechny ty vady pěkně rozškatulkujeme
a seřadíme do dlouhé řady, dojdeme stejně k názo
ru, že je to přece jenom nejlepší způsob vlády, jaký
zatím daly naše nedokonalé mozky dohromady.
To ovšem neznamená, že bychom neměli dále hle
dat a dále zlepšovat, co se zlepšit dá.
Mnohokrát bylo řečeno, že největší slabinou de
mokracie je skutečnost, že se nedovede dost dobře
vyrovnat se slabostmi lidí. Z toho se dá vyvodit, že
hlavní kámen úrazu není ani tak v samotné demokra
cii, jako v demokratech.
Vezměte ku příkladu záhadný vztah mezi nábo
ženstvím a politikou v životě běžného občana de
mokratického státu. Člověk by těžko hledal pádnější
důkaz nezralosti tzv. demokratů.
Zemřelá E. Rooseveltové kdysi řekla, že není
myslitelné, aby se stal katolík presidentem Spoje
ných států. Stejně usuzoval i běžný americký pro
testant, že katolík v Bílém domě znamená vládu
“temných středověkých intrik Vatikánu”. Výrobci
presidentských kandidátů si pak spočítali na papírku,
že je ve Spojených státech víc protestantů než kato
líků a že tedy katolický kandidát rovná se poražené
mu kandidátu.
Jinými slovy domnívali se, že náboženská bigot
nost má tak silný vliv na myšlení průměrného člo
věka, že v určitých případech téměř vylučuje funkci
zdravého úsudku. Nebyli daleko pravdy.
Jsou ovšem různé druhy bigotnosti v politice. Kennedy se obracel na voliče se žádostí, aby ho neza
mítali jenom proto, že je katolík. Dnešní republikán
ský kandidát na úřad vicepresidenta Miller holduje
zase vlastní na hlavu obrácené bigotnosti, když říká musíte pro mne volit, protože jsem katolík, jinak
jste bigotní.
Nejnovější výrobci presidentských kandidátů to
tedy všechno vzali v úvahu a začali kalkulovat ještě
s jiným druhem bigotnosti.
Protože republikáni mají jednoho katolického kan
didáta, demokraté musí mít také jednoho. Kde dříve
katolík nesměl kandidovat, protože protestanté volili
jako stádo proti, katolík teď musí kandidovat, pro
tože katolíci volí jako stádo pro.
V rámci osvícené demokracie jde zkrátka o to. aby
Pánbůh nosil v kapse legitimaci té jediné a správné
strany. Jinak osvícení demokraté nemohou pro tu
stranu hlasovat.
To je jenom jeden, americký případ. Ale po celém
světě jsou politické strany a političtí kandidáti, pro
něž jedni nemohou hlasovat, protože mají nábožen
ské zabarvení a pro něž jiní hlasují právě jenom pro
to, že to zabarvení mají. Osobní integrita, politický
program a ostatní kvalifikace strany nebo kandidá
ta jseu pak podružné, ne-li úplně zbytečné.
Člověk s nedovede předšla tli, jak by to vypada
lo. kdyby se Pánbůh rozhodl nám o tom o všem udě
lat přednášku. Ale protože je vševědoucí, musel by
vědět, že nám toho shůry mnoho nedal.
Je tedy dost možné, že by nám řekl stylem “čer
nošského pánbíčka".
"Poslouchejte dobře, děti, ať patříte ke kterékoliv
státem uznané konfesi. Aby mezi námi bylo jasno.
Tu demokracii jste si vymysleli sami, já vám dal
jenom mozek, kterým jste na to přišli. A řeknu vám,
že bych se za ten nápad sám nemusel stydět.
To ale neznamená. že byste mě do toho pořád
museli tahat. Já jsem bezpartajní a nad stranami.
Užívejte ten mozek, který jsem vám dal a svobodnou
vůli a svědomí, které jsem vám taky dal. A to vám
tedy říkám, dětí, jestli těch tří věcí nezačnete honem
používat na místě předsudků a stádních instinktů,
tak se obávám, že s vámi bude amen. Amen.” Jak
známo, Pánbůh obyčejně ví, o čem mluví.
-kw-
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BOMBY NAD VIETNAMEM
(Pokračování se str. 1)

Domnívají se, že ko
munisté přivedli situaci
k bodu varu, aby vydě
sili svět a vynutili tak
mezinárodní akci, jež by
dotlačila
"zdráhavé”
Američany k de Gaulleovu narovnání.
To by ovšem zname
nalo rychlou a lacinou
komunisaci celého Viet
namu a jako důsledek
také Laosu a Kambodži.
Toto vysvětlení však
není příliš přesvědčivé.
Přehlíží malou pravdě
podobnost úspěchu a ne
úměrně velké risiko.
Mezi komunisty
Je ovšem ještě jiná
možnost. Není vylouče
no, že poskytuje vysvět
lení stejně mlhavé jako
to, jímž jsme se právě
zabývali.
"V nouzi” však stojí
za prozkoumání. Co
když útok komunistic
kých torpédovek nebyl
vůbec posledním výstře
lem války o Vietnam,
ale jenom dalším výstře
lem studené války uvnitř
komunistického světa?
Uvažme jenom, do ja
ké situace postavil útok
v Tonkinském zálivu
"moskevské borce” Nikity Chruščova.
PŘEDPLATNÉ?

V očích komunistické
ho světa je jasnou po
vinností Sovětů přispě
chat na pomoc "soudružské oběti úkladů ka
pitalistické Ameriky”.

Chruščovův prostor k
manévrování
se
zdá
značně omezený. Buď
uposlechne tento "komu
nistický zákon”, což by
znamenalo další postrče
ní k "revoluční” čínské
linii, jejíž je odpůrcem,
nebo zůstane stranou a

vystaví se pekingskému
obvinění ze zpohodlnělosti, úchylkářství a de
kadence.
Nová Korea?
Přes vážnost situace
se však zdá nepravděpo
dobné, že by se nynější
konflikt přelil přes hra
nice Indočíny. Nějaká
nová Korea se však vy
loučit nedá.
Hočiminh, jehož man
želství s Pekingem je
všeobecně
považováno

za manželství z nouze,
asi nemá moc chutí k
plnému útoku své půl
miliónové armády na jih.
Ale Hočiminh je sta
rý člověk, a tlak Pekin
gu a jeho extrémního
křídla by na něho mohl
být trochu moc.

A jestli tomu tlaku po
volí, "iťs a long way to
Tipperary” pro Ameri
čany, Angličany a, mi
mochodem, také Austra
lany.
-kw-

Statečná slova
(Pokračování se str. 1)
Měl pravdu už tehdy?
Viděl ji, ale já bych ani
dnes neřekl, že jeho po
čínání bylo správné a pro
poznanou pravdu pro
spěšné v té situaci, v níž
jsme byli. . .
Avšak i kdybych do
vedl pochopit všechno,
co považuji za nevyhnu
telné a. správné ve zmí
něných historických pod
mínkách, musím si nevy
hnutelně položit otázku,
zda má a zda může zů
stat "naše” potupné zna
mení na památce těch,
kteří přistupovali jinak
k pravdám dnes již sko
ro všeobecně uznávaným:
řekněme na památce Kalandrově a Teigeho . . .”
Tolik citoval Čs. zpravodaj z 27. 7. 1964.

Naše rovy
VÝZVA K CHLADNÉMU ROZUMU
SELHALA
Ještě jednou se ozve Sklenář z Detroitu s
výzvou k chladnému rozumu: žádá, aby se ještě
před hlasováním vyjádřili br. Tkaným obvině
ní. Ferjenčík prohlásí, že nemá, co by tomu řekl,
a Vrázová, že by to bylo pod její důstojnost. A
sjezd (Čs. národní rady americké - pr.) tohle
arogantní prohlášení přijme bez protestu. Pejša
tedy znovu čte návrh a Krákora dává o něm
hlasovat. K slovu se přihlásí ještě člověk, jehož
předkové měli krvavý podíl na rozbití české sa
mostatnosti a na době temna, které na český ná
rod po bitvě na Bílé hoře dolehlo. Pan dr.
Schwarzenberg učinil toto pozoruhodné prohlá
šení. Řekl, že sjezd může posoudit případ nejlé
pe podle toho, že vedle s. Vrázové jako členky
akčního výboru je jmenován pan redaktor Jandáček, který v té době byl již za hranicemi, tak
že zprávy pana Broučka jsou neopodstatněné,
nepravdivé, jen z komunistického tisku. Sám
věří víc s. Vrázové než p. Tkanému a Brouč
kovi. Rozumějte dobře: Pan dr. Schwarzenberg
prohlásil, že věří víc s. Vrázové než dokladům.
Pan doktor zamítl důkazy a dal přednost
domněnce. Pan doktor má na takový vědecký
postup právo. Sotva by ho však směl prosazo
vat v rozumné společnosti. Je zbytečné ztrácet
s jeho logikou času.
Čin, nezávislý čs. měsíčník, New York,
květen - červen 1964, str. 8.

10.8. 1964
KUBELÍK V AUSTRÁLII
Rafael Kubelík přijel k další, už třetí serii koncertů
v Austrálii. Tentokrát dirigoval šestkrát v Melbourne
a pětkrát v Sydney.
Jeho stará popularita u australských posluchačů
nijak nepolevila. Hudební kritika se vyjádřila o do
sud provedených koncertech (poslední je 11. tm. v
Sydney) vesměs pochvalně. Jenom namátkou uvá
díme část kritiky jednoho z melbournských koncertů:
“Je to už hodně dlouho, co jsme slyšeli Dvořákovu
Devátou symfonii (Novosvětskou) hrát tak nád
herně, jako na koncertu Viktoriánského symfonické
ho orchestru. Člověk by se tomu ovšem neměl divit,
když je dobré hudební těleso řízeno mistrem, který
je současně Dvořákův krajan... Celá symfonie byla
v Kubelíkově provedení vzrušujícím a radostným
zážitkem ...”
Před Kubelíkovým příjezdem proběhly tiskem
zprávy, že má převzít řízení Viktoriánského symfo
nického orchestru v Melbourne po odcházejícím
francouzském dirigentu Tzipinovi. Kubelík bohužel
tyto zprávy hned po svém příjezdu vyvrátil a po
ukázal na to, že má v Evropě závazky na několik let
dopředu.

Provádíme veškeré práce optické
O obětech slánštiny
1. Záviš Kalandra
přesně, rychle a za levné ceny
byl
odsouzen
za
něco,
CITY:
Novomeského prohlá
šení je zajímavé v mno co je dnes ctností,
6 A Elizabeth St.
2. Záviš Kalandra
ha detailech, ale v jed
Melbourne, C. 1
nom je skutečně senzač byl odsouzen v procesu
Telefon 63-3256
ní. Že se najde slovenský s nepřáteli lidově - de
básník, básník podezřele mokratického zřízení,
HAMPTON :
3. Mluví-li dnes No"nacionalistické minulo
sti”, který žádá spravedl vomeský o Záviši KalanTelefon 98-5756
nost pro svého českého drovi, který býval komu
Hampton, S. 7
"trockistického” soudru nista, je nasnadě, že by
573 Hampton St.
ha, že se najde hlas, kte měl mluvit i o nekomuodsouzených
rý žádá spravedlnost i nistech,
pro ty, kteří nespadají spolu s ním.
pod ferman "stalinské
4. Novomeský tu dá
zvůle”, pro ty, kteří by vá najevo, že je třeba re
li soudně povražděni ko vidovat nejen procesy s
munistickou spravedlno bývalými komunisty, kte 27. 7. Organisace americ — Spojené státy udělily
kých států odhlasovala
čínskému diplomatu.
stí dávno předtím, než ří se zřekli komunistické poměrem 15 : 4 hospodář asyl
Tung či - pingovi, který
Nikita Chruščov pronesl ho kreda z důvodů, jež ské a diplomatické sankce opustil své místo v čínské
svoji paličskou řeč na oficielně objevil Chruš- proti Kubě.
legaci v Africe.
— Francouzský minister 3. 8. Při nepokojích v Se
čov později,
sjezdu ÚV KSSS.
ský předseda Pompidou verní Rhodesii bylo za
Je nutné, abychom si
5. Je zřejmé, že ná prohlásil, že Francie bu bito 74 lidí.
zapamatovali Novome- znaky v článku zname de pokračovat v přípra 4. 8. Tři severovietnamského prohlášení, že roz nají, že Novomeský ne vách k pokusným výbu ské torpédové čluny na
hoduje "historická situa považuje situaci za nato chům jaderných bomb v padly v mezinárodních
Pacifiku.
vodách v Tonkinském zá
ce”. Člověk by si přál, lik zralou, aby taková re —
Rumunská delegace, livu americký torpédobo
aby takový protimluv se habilitace byla provede vedená
ministerským rec.
neobjevil v tak důleži na u popravených a věz předsedou
Maurerem, 5. 8. Další dva americké
přijela do Paříže k vlád torpédoborce byly napa
tém projevu. Novome něných demokratů.
ním rozhovorům.
deny v Tonkinském zá
ský prošel stalinskými
Po vstupu do veřej 29. 7. Winston Churchill, livu.
kriminály. Přesto si u- ného života se Novome který byl členem britské 6. 8. President Johnson
choval určitou reservu ský projevil jako pocti dolní sněmovny 64 let, se nařídil odvetný letecký
vůči zločinům, spácha vý člověk, který stále zúčastnil naposled zase- úder proti základnám sedání sněmovny, protože v verovietnamských torpé
ným ve jménu komunis ještě věří v marxism.
příštích volbách už ne- dových člunů. 25 torpému.
kandidovat.
dovek bylo zničeno. Ame
To, co dnes řekl, bylo hodlá
31. 7. President Johnson ričané ztratili 2 letadla.
Obrana "trockisty”
statečné, i s omezeními, oznámil, že nikdo z nyněj- — Agenti FBI našli po
Je to pojetí, které ne které jasně vyslovil. Do ších členů jeho vlády ne dlouhém pátrání ve státě
umí zavrhnout nenávidě ba není ještě zralá na připadá v úvahu pro kan Mississipi mrtvoly tří čle
nou milenku, zatímco mi rehabilitaci demokratů. didaturu na úřad náměst nů hnutí, které usiluje o
ka presidenta. Tím byl rovnoprávnost černochů.
lenec sám není schopen Ale nebyla by jejich po vyřazen z úvah bratr za 7. 8. Vzbouřenci v Kongu,
najít si nový zdroj ob smrtná rehabilitace "osví vražděného
presidenta kteří se prohlašují za ná
sledovníky zavražděného
divu.
ceným” komunistickým Kennedyho Robert.
Přesto všechno je No- režimem horší urážkou 1. 8. Americká raketa bývalého ministerského
Ranger 1 zasáhla měsíc, předsedy Lumumby, do
vomeského postoj hodný než komunistická žaloba když předtím vyslala na byli třetí největší město v
obdivu. Zastává se pa ze zrady národa?
vm zem televizní snímky.
zemi, Stanleyville..
mátky muže, který nebyl
popraven jako titoista,
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
ale jako vyložený zrádce.
srdečně Vás zve na
_
Závis Kalandra byl
"trockista” typu George
Orwella
a
Richarda
která se koná v sobotu 15. srpna 1964
Wrighta - lidí, kteří ce
nili svědomí nade všec
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
ko na světě.
Průvod masek — Volba nejhezčí masky a nejpěknější skupiny —
Novomeského projev,
Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny
i když bereme v potaz
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.
některé podstatné defini
KONTINENTÁLNÍ HUDBA — LIKÉROVÁ LICENCE
ce, je hodný zaznamená
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :
ní především pro další
34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)

ZE DNE NA DEN

MAŠKARNÍ MERENDU

implikace:
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Čs. uprchlík Ludvík
Hujka, který přijal švéd
ské státní občanství a loni
přijel na návštěvu pří
buzných do Českosloven
ska, kde byl zatčen a od
souzen na tři roky žaláře
pro “špionáž”, byl nyní z
vězení předčasně propuš
těn, zbytek trestu mu byl
prominut a byl vypově
zen ze země. Současně mu
bylo úředně odejmuto čs.
státní občanství. Opustil
ihned Československo a
je již zpět u své manželky
ve Švédsku.
— Na Island odejela čes
koslovenská parlamentní
delegace, vedená dr.
Kyselým.
— Letiště v Ruzyni u Pra
hy se má zvětšovat. Má
být zřízena nová rozjez
dová plocha, kde budou
moci přistávat i největší
trysková dopravní letad
la.
— V Šárce u Prahy bylo
zřízeno jezero na ploše 12
hektarů. Šárka se má stát
jedním z hlavních rekre
ačních středisek v praž
ském okolí.
— Z Čertova a Černého
jezera na Šumavě byly
vyloveny bedny, v nichž
jsou podle zprávy mini
sterstva vnitra “nacistic
ké písemnosti”. Jde asi o
archivy, které tam ku
konci války naházely ně
mecké jednotky.
— Čs. úřady oznámily, že
čím více zahraniční tu
risté v Československu
utratí, tím lépe budou ho
norovat jejich valuty. Tak
např. za první 4 dolary,
vydané za každý den po
bytu v Československu,
dostane návštěvník 7.20
Kčs za dolar. Za každý
další dolar dostane 28.80
Kčs.
— Vatikánský státní podsekretář Msgre. Casaroli
navštívil Československo,
kde jednal s vládními či
niteli o situaci katolické
církve v Československu
a o dalším osudu pražské
ho arcibiskupa Msgre. dr.
Berana (který nucené
přesídlil z Mukařova do
Radvanova).
— Pražský technik inž. J.
Mackerle
zkonstruoval
vozidlo, které může způsobit převrat ve výrobě
automobilů a traktorů. Je
poháněno stlačeným vzduchem, bez ústředního pře
vodu, s náhonem na kaž
dé kolo zvlášť. Kola jsou
mnohakomorová. Vnitřní

STŘEDISKO
PÁNSKÉ MÓDY
164 Acland St., StKilda,
Víc.
tel. 94 2260

tlak v nich se mění auto
maticky podle povahy te
rénu, protože vzduch se
do komor nahání ze stej
ného zdroje jako vzduch
na pohon. O vynálezu re
ferovaly noviny po celém
světě.
— Předseda dánského par
lamentu Gustav Petersen
byl na oficielní návštěvě
Československa.
— Čs. důstojník M. Matějovský a řidič auta M.
Rudl vezli minu, určenou
k zničení. Mina však vy
buchla během dopravy a
oba roztrhala.
— V Pardubicích se ko
nalo tajné přelíčení s bý
valým odborářským pra
covníkem Cyrilem Zava
dilem, který prý rozšiřo
val protistátní letáky. Do
stal 34 roku vězení.
— Na letošním Edinburském festivalu bude účin
kovat opera pražského
Národního divadla. Do
Edinburku již byly odeslá
ny rekvisity a to v devíti
plných železničních vago
nech.
— Člen Československé
akademie věd, filosof dr.
Ivan Svátek byl obviněn
z revizionistických ten
dencí a vyloučen z KSČ.
Zbavení členství v Čs.
akademii věd bude patrně
následovat.
— Podle rozhodnutí Ra
dy vzájemné hospodářské
pomoci se ruší v ČSSR
výroba fotopřístrojů, kte
rá se má soustředit ve Vý
chodním Německu.
— Podle zprávy Čs. mys
liveckého svazu je v
ČSSR tento stav zvěře:
31.500 jelenů, 226.000
srnčí, 3.580 dančí, 4.370
muflonů, 1,063.300 zají
ců, 760.000 bažantů a
1,091.100 koroptví. Mys
livců je prý 124.037.
— Šest amerických studentů archeologie provádí vykopávky u Pohanska a Mikulčic, kde pátrá po pa
mátkách na říši Velkomo
ravskou.
— Čs. akademie věd při
pravuje vydání děl Jana
Amose Komenského. Bu
de to 43 svazků, Z nichž

první má vyjít v příštím
roce.
— Hrad Bezděz, založený
Přemyslem Otakarem II.,
je podle listu “Průboj” na
spadnutí.
— Podle Hudebních roz
hledů je jen v Praze přes
200 registrovaných bigbeatových skupin, v Brně
80, v Bratislavě 60 a úměrně je tomu i v jiných
městech.
— Na XIV. Mezinárodním
filmovém festivalu v Kar
lových Varech dostal Vel
kou cenu film “Obžalova
ný” čs. režisérů Kadára Klose, který se zabývá
zločiny kultu osobnosti.
Americký film “Ten nej
lepší” (The Best Man)
dostal zvláštní cenu po
roty.
— Brněnský Host do do
mu píše (červen 1964):
“Kresby a znaky skaut
ské lilie, které se v po
slední době hustěji obje
vují např. neuměle vypá
lené na kytarách a řemín
cích náramkových hodi
nek anebo jako plechový
odznak na bundách a ko
žených pásech mladých
lidí kolem 16 let, symbo
lizují silnou, živelnou, ne
určitou touhu žít jinak!”
— Podle
soukromých
zpráv došlo také v Liber
ci při letošních oslavách
prvního máje k demon
stracím, při nichž bylo 10
osob zatčeno.
—V Praze zemřel ve vě
ku 84 let vůbec první čs.
maratonec
Vítězslav
Waitzman, který vyhrál
v r. 1902 závod na trati
Vídeňské Nové město Vídeň, což vzbudilo tehdy
vekou senzaci.
— V Plzni zemřel v 80
letech bývalý redaktor
Českého deníku a předák
národně
demokratické
strany Václav Šebek.
— Na počest 20. výročí
Slovenského
národního
povstání se bude konat
ve Sliači letecký den.
— V Bratislavě byli zat
čeni další dva Rakušané,
H. Zelenka a P. Hoffmann, a byli obviněni z
pašování zboží.
FEC/Č
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K obnovení rovnováhy ?
Se zvýšením cizineckého turistického ruchu v Československu a s uvolně
ním poměrů se dostavila i věc pro tamní režim dost nepříjemná: zakrývání
skutečného stavu čs. hospodářství, odvolávání se na splněné a překročené
velkorysé plány není už propagačně tak účinné. Návštěvníci si mohou leccos
na místě ověřit, a i domácí "lid” má přece jen více příležitosti se přesvědčit
o životní úrovni v demokratických státech a porovnat ji s poměry doma.
Potíže československého hospodářství nejsou ovšem v komunistickém světě
ojedinělým zjevem. V poslední době se dostavily citelněji v celém sovětském
bloku a všude dokazují stále jasněji, že jejich hlavní příčinou je komunistic
ká hospodářská soustava. Rozdíl je jen ten, že československá ekonomie pro
chází krizí větší než ostatní moskevští satelité a že potíže v Československu
vyniknou ještě jasněji, protože jde o stát dříve vyspělý, s bohatou hospo
dářskou tradicí a s životní úrovní, která bývala před válkou mezi nejvyššími |v Evropě.
Podrobnějším rozbo
rem
všech
vzniklých
hospodářských
potíží
bychom přišli na spoustu
jednotlivých
příčin.
Všimněme si aspoň ně
kterých z nich.

svázána striktními poky
ny vyráběnými kolem
ústředí KSČ v Praze.
Důvod je jasný: obava,
aby se řízení nikde nevymklo
komunistické
straně z rukou.

Vedle základních chyb,
které provázejí hospo
dářství všech komunistic
kých států - často nero
zumné a chybné pláno
vání, neodborníci ve ve
dení všech úseků hospo
dářského života, kteří
dávají přednost ohledům
stranickým před prospě
chem hospodářským, ne
zájem zaměstnanců atd.
- je i několik důvodů
specielně
českosloven
ských.

Dalším základním čes
koslovenským omylem je
jednostranný důraz na
těžký průmysl, který je
zase závislý na komuni
stických surovinách a
trzích. Poslední politic
ké rozpory uvnitř komu
nistického bloku - s Čí
nou a svým způsobem i
s Rumunskem - zasáhly
československý průmysl
dost těžce.
Rozšiřování
těžkého
průmyslu se dělo na úkor
vyspělého lehkého prů
myslu, který býval hlav
ním vývozním artiklem
předválečného Českoslo
venska. Dnešní kritický
nedostatek západních de
viz přispívá k čs. hospo
dářským potížím nema
lou měrou. Možnosti vý
vozu výrobků těžkého
průmyslu na Západ jsou
značně omezené.
Chyby čs. plánovačů
vyniknou, uvědomíme-li

Vedoucí žádného jiné
ho komunistického státu
dosud neprojevili tolik
nerozhodnosti, jak orga
nizovat hospodářství. V
obdobích tuhé centrali
zace se v ČSSR vyskytly
názory, že by decentrali
zace vedení byla hospo
dářsky prospěšná a na
čas i dostaly nižší orgá
ny a jednotliví vedoucí
volnější ruku, aby jim
byla v krátkosti znovu

Cesta k Titovi
Vlastně to byla delegace kulturních pracovní
ků, která si víc jak před rokem osmělila oficielně
nohy ve studené jugoslávské sprše. Pamatujeme
se ještě, jak se vrátila plna nadšení a s radou,
že Čechoslováci by měli pro větší slávu Česko
slovenské socialistické republiky adoptovat Franze Kafku. To se stalo, ačkoli zbytek světa to
nevzal na vědomí.
Po kulturních zvědech zajela do Jugoslávie
delegace ústředního výboru Komunistické stra
ny Československa v čele s Vladimírem Kouckým, který je členem předsednictva a navíc ješ
tě veličinou ve straně. Byl to asi trapný okamžik,
když se setkali v jedné místnosti stalinista Koucký a Edvard Kardelj, který stál po Titově boku
od začátku sporu s Kominformou.
Ostatně je československé komuniké velmi ne
závazné: "Delegace navštívila také Záhřeb,
Lublaň, Nový Sad, Dubrovník, Split, Kranj a
Vrbas ... Představitelé Národní fronty Česko
slovenska vedli rozhovory s vedoucími funkci
onáři ...” a tak dále.

Přirozeně, že konferovali "v přátelských a
srdečných otevřených rozhovorech”... a že
došlo "k široké výměně názorů o problémech
a zkušenostech v socialistické výstavbě Jugoslá
vie a v ČSSR ...”
Navíc bylo zjištěno, že "ČSSR a Jugoslávie
se ztotožňují v názorech na hlavní otázky sou
časného mezinárodního vývoje”, Tady není
pravděpdobné licoměrnost na československé
straně, ale na jugoslávské. Titova Jugoslávie se
od nepaměti "ztotožňovala na mezinárodních
konferencích” se stranou, z níž něco koukalo.
Vladimír Koucký mohl vzít do Prahy alespoň
rezoluci, která je nezávazná a bezvýznamná. Obě
komunistické strany vyzdvihly potřebu boje za
mír, za mír, který je "nezbytným předpokladem
pro další všestranný pokrok lidstva a posílení
socialismu, jenž se dnes stal - v různých formách
a v souladu s konkrétními podmínkami jednotli
vých národů a zemí - rozhodujícím činitelem
současného vývoje ve světě. . "
Mlhavěji už to nemohlo být řečeno. FEC/tp

si, že se v ČSSR dává
dosud naprostá přednost
oceli i tam, kde ji už zá
padní průmysl dávno vy
měnil za plastiku, že dá
vá přednost uhlí před
vhodnějším benzínem a
plynem, cihlám před cementovými výrobky atd.
To je jen část důvo
dů, které zavedly česko
slovenskou ekonomii do
slepé uličky, z níž se
režim nyní snaží najít
východ.
Na 9. července byl do
Prahy svolán "celostátní
aktiv stranických pracov
níků”, kteří mají připra
vit hospodářský plán na
příští rok. Zúčastnili se
tajemníci krajských vý
borů KSČ pro průmysl,
pracovníci ústředního vý
boru strany, předsedové
ÚV odborových svazů a
zástupci výrobních mini
sterstev.
Náměstek
předsedy
Státní plánovací komise
D. Dvořák na aktivu
řekl, že se má pomocí
plánu na příští rok "do
sáhnout dalšího pokro
ku při plnění linie XII.
sjezdu strany na o b n o vení rovnováhyv
národním hospodářství”.
Ke konci měsíce pak
se dozvěděla veřejnost ze
zpráv Československé ti
skové kanceláře o jiném
plánu, který má také po
moci "k obnově rovno
váhy” těžce zkoušeného
čs. hospodářství:
"Soukromníci budou
moci opět provozovat
některá řemesla a opra
vy - zejména v krejčov
ství, obuvnictví, čalounictví, opravy střech, ma
lířství, truhlářství a po
dobně”.
Odůvodnění
tohoto
významného i když oče
kávaného kroku je rov
něž zajímavé: "Aby se
zlepšilo zásobování a
různé služby veřejnosti”.
Obnova soukromých ře
mesel se začala od 1.
srpna tr.
-b-
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George Faludy: My Happy Days In Heíl. André Deutsch, Londýn, 1964

V maďarském předpeklí
Ze všech literatur národů za Železnou oponou má maďarská literatura
unikát: spisovatele a básníky, kteří zažili porodní bolesti "nové spo
lečnosti” i symptomy smrti "nové třídy”. Řada maďarských intelektuálů ži
la v sovětizovaném Maďarsku dostatečné dlouho, aby mohla šťastnou ná
hodou vydat svědectví ve svobodném světě o duchovních i fyzických pod
mínkách v jedné ze zemí sovětského bloku. V Sovětském svazu jsou před
staviteli osvobození od ždanovštiny Jevtušenko, Někrasov a Tertz, v Polsku
Hlásko, Mrožek a další, v Československu zahájila tento boj stará garda, po
sílená řadou nadšených mladých. Ti všichni tvoří nebo restaurují staré a
nadčasové hodnoty ve stínu okované holinky. Ti šťastní maďarští spisova
telé, kterým se podařilo utéct po revoluci v roce 1956, tjvoří zvláštní skupinu:
mohou říci všechno bez rezervy a bez náznaků. Maďarský básník Faludy
není první. Myslím, že to byl Paul Ignotus, který první popsal poměry v
"socialistickém” Maďarsku. Po jeho knize přišla výtečná kniha PalóczihoHorvatha. Teď máme v ruce Faludyho "Šťastné dny v pekle”. Autor měl
opravdu z pekla štěstí.
Monica
Dickensová
řekla o jeho knize osob
ních vzpomínek, že je to
nej lepší
autobiografie,
jakou četla od vydání
Muntheho "Knihy o ži
votě a smrti”.
Myslím, že v tom Faludymu křivdí. Munthe
a jeho kniha, srovnáteli ji s Faludyho vzpo
mínkami, nesnesou srov
nání.
Munthe je dnes při
rozeně passé. Navíc je
zřejmé, že jeho literární
sudičkou byl spleen, smí
šený s vysokou dávkou
extrovertismu, společnou
všem šarlatánům.
Ve srovnání s Munthem vynoří se Faludyho
profil jako velmi osvě
žující a velmi lidské zje
vení. Faludy ani nezatrpknul ani nezpyš
něl. Od prvního řádku
jeho knihy je čtenář ve
styku se vzdělaným, mys-

lícím, velice hříšným a
přitom rovným člově
kem, který prošel svým
peklem a který si zacho
val jasnost úsudku a lid
skost v nelidských situa
cích.
Faludyho
"evropská
autobiografie”, jak zní
podtitulek jeho knihy,
začíná v mnichovských
dnech. Tehdy už byl
autor renomovaný bás
ník a politicky kompro
mitovaný milovník "slad
ké Francie”, která tak
zklamala evropské de
mokraty.
Jeho důvody k útěku
z Maďarska byly ovšem,
podle vlastního přiznání,
smíšené. Touha po vy
dechnutí
z
fašistické
atmosféry horthyovského
Maďarska, naděje, že se
útěkem rozváže pouto
manželství a typická nos
talgie
Středoevropana
po parfému Paříže při-

PAN WENDRINER
KLAME SVOU ŽENU
Kurt Tucholsky

Ne, vůbec nerušíte. Jen pojďte dál - všechen perso
nál je už pryč. Ano, mám eště co dělat. Posaďte se
zatím tuhle, ne, na obálky né! Támhle. Ano. Tak co,
co je? Ale bože, tak tak. Ano, moje paní je eště
pořád v Heringsdorfu. Zdržel jsem se dnes v poledne,
byl tu Welsch, byli jsme spolu na obědě, tak musím
teď dohánět. Nevypadáte dobře, pane Regierere co je vám? Já si zatím podepíšu poštu, dovolíte, že
ano?
Děkuju, ne. Minulou sobotu? Já? Mne že jste vi
děl ve Scale? To jste se musel zmejlit. To musel
bejt nějakej můj dvojník! Vyloučená věc. No když
vám říkám .. . Ne. Kdy to mělo bejt? V deset vo
přestávce? S vysokou blondýnou? K smíchu. Bůhví,
koho jste to tam poznal. Můj hlas že jste slyšel v
tlačenici? A co jsem jí říkal? “Já bych to docela
rád zkusil, milé dítě?” A to jsem měl bejt já? Pane
Regierer, tak já vám něco povím. Nechcete doutník?
Tak poslouchejte, a ne, abyste mi nadělal něja
ký nepříjemnosti. Už jsem vám přece říkal, že se
moje pani vrátí až za týden. Tady máte oheň. Tady
je popelník. Tak onehdy jsem měl co dělat u Krafta,
ukazoval mi nějaký nový modely, chci svý paní ně
co pořídit, až se vrátí, na zimu ... ten člověk se vám
topí v penězích, to vám říkám . .. najednou projde
kolem Krafta taková báječná blondýna. Manekýnka.
Povídám Kraftovi, kdo to je, povídám. A von na
to, že to je nějaká slečna ... na jménu nezáleží, ná
ramně slušná osoba, má přítele, samozřejmě . . . ale
jinak, nešahat. No, pomyslel jsem si .. . Víte, já jindá
vůbec nebejvám takovej - ale poslední dobou, já ne
vím, já se cejtím eště nějakej zatraceně mladej.

spěly stejným dílem.
Po pádu Francie na
stoupil Faludy cestu na
jih. Snad právě tato část
jeho pamětí přinutila pa
ní Dickensovou vzpome
nout si na groteskní episody z Muntheho knihy.

V Africe prožil Falu
dy osud mnohého Evro
pana - volání Afriky,
spojené se všemi slastmi
a neřestmi (André Gide
tu byl jeho předchůdce
jak v literatuře tak v
praxi).
Jako člen bývalé ma
ďarské
sociálně-demokratické strany dostal
osobní pozvání presiden
ta Roosevelta do Spoje
ných států. Tam se stal
tajemníkem spolku ame
rických Maďarů, kteří
usilovali o zřízení de
mokratického Maďarska
podle vzoru západních
demokracií.
Těsně po válce bylo

zřejmé, že v západním
exilu zvítězilo konkuren
ční křídlo demokratic
kých Maďarů, vedené z
Anglie hrabětem Károlyim (a silně infiltrované
kryptokomunisty).

Faludy si byl vědom,
že poměry v Maďarsku
neslibují nic člověku je
ho ražení. Přesto však
podlehl volání "rodné
hroudy” a svému osob
nímu
"kategorickému
imperativu” a nastoupil
cestu domů.
Přes Československo,
kde byl málem lynčován
na Václavském náměstí,
protože mluvil se svým
českým průvodcem ně
mecky, a kde se opil s
Janem Masarykem, kte
rý si trpce stěžoval jed
nak na vybičovaný šovi
nismus. jednak na ame
rickou zradu (Masaryk
při té příležitosti prý
řekl, že je to paradox, že
československá samostat
nost byla zajištěna Wilsonem a zaprodána Roo
seveltem), dojel do so
cialistického Maďarska,
kde zjistil, že nej lepší
valuta je americký do
lar.
Když začaly procesy
proti titostům, byl zat
čen jako mnoho jiných
sociálních demokratů. To
už věděl, že tyto proce
sy jsou falešné. Zjistil
si osobně, že se Rajk při
znal ke schůzce s jugo-

BLUES 0 ŽIVÝ VODĚ
Jiří

Suchý

Až najdu pramen Mississipi
Až najdu pramen řeky Swanee
Snad najdu taky
Pramen živý vody
Tý vody která budí unavený
A křísí mrtvý k životu
Blues je černý pes
Kterej se ke mně přidal
Na mojí cestě k prameni
Zpočátku jsem po něm
Házel kamení:
Zmiz potvoro máš smutný oči!
Máš oči jako holka
Která mne opustila
Zelený jako naděje
Která mně tenkrát zbyla
Která však nestačila
Mně klid a štěstí dát
Máš oči jako válka
Ve který jsem pad

Až najdu pramen Mississipi
Až najdu pramen řeky Swanee
Snad najdu taky
Pramen živý vody
Tý vody která budí unavený
A křísí mrtvý k životu
Zatím ji ale hledám
Tu živou vodu
A do pochodu
Zpívám si blues . . .
slávským ministrem, kde
plánovali převrat v Mad'arsku. Tento rozhovor
se prý odbýval v budce
pohraniční stráže na spe
cificky označeném místě.
Když tam Faludy zajel,
ujistili ho místní lidé, že
nikde v okolí nebyla ani
jediná strážní budka.
Faludy byl
zatčen,

když byl vyslán na novi
nářský zájezd do Česko
slovenska. Tato část je
ho knihy je nejen nej
dramatičtější, ale i nej
důležitější.
Faludy se přesvědčil,
že v nej drastičtějších
podmínkách přežije je
nom ten, kdo se duševně
(Pokračování na str. 6)

Teď ten dopis vod Schleusnera nenajdu! Tak jsme vým a vespod růžovým - báječný, báječná ženská!
eště mluvili, Kraft mi jindy vždycky dává patnáct Víte, já byl jako proměněnej, já ji takhle vzal a
procent, ale toho dne mi chtěl dát jenom deset, co povídám: ...
Nesedíte náhodou na tom dopise? Ne? No a pak mi
já vím proč - a najednou ho volali k telefonu. Šel
ven a jak já se tak eště hrabu v těch věcech, tak ukázala tu svou ložnici. Velikánská postel, vodsuď
tam ta ženská vejde. "Je tady pan Kraft?” povídá. až támhle, anglickej prádelník, moc krásnej koberec
Já na to: “Není, ale kdybyste se spokojila se a záclony síťovaný, ruční práce, důkladně jsem si je
mnou - ?” No, pohladím ji po ručičce, vona na to: prohlíd - potom. Hned vedle byla koupelna. No a ta
“S takovejma dědkama nechci nic mít -" slovo dalo ženská - to vám řeknu! Tak se tak nešklebte, vy sta
slovo - a nakonec mi pak slíbila, že se mnou půjde. rej pokrytče! Vy byste taky nebyl řek ne, kdyby vona
No tak, viděl jste už něco takovýho, ten dopis je řekla jo.
A víte, pane Regierere, docela mezi náma - já eště
pryč! Kde jen může bejt? Ujednal jsem si to s ní
na sobotu, že si jako vyjdeme. Chtěla za každou ce dávno nejsem tak starej jak jsem si vždycky mys
nu do Scaly, já jí říkal, že je to nesmysl, tam mě lel.. . Mluvil jsem pak s naším doktorem, ten to
kdekdo zná - a vona říkala "ale hlouposti, teď jsou vzal moc rozumně, prohlídnul mne při tý příleži
všichni lidi pryč, já to přece vím z obchodu”. Tak tosti - ne, to ne, vyloučená věc, ta je přece svýmu
příteli věrná - zjistil všechno v pořádku. Kdepak,
jsme si teda spolu vyšli.
Jo, tak jí je osmadvacet, má svůj byt v Bayreuth- víckrát. Nechcete věřit? Milej zlatej, já to taky ne
ské ulici, ten jí platí její přítel, prokurista v Nafto- věřil. Ale bylo to tak.
Ráno mi uvařila kávu, pili jsme spolu kávu, ne,
tuku - to je ostatně moc dobrej podnik . . . Reisner
ne, ten přece není seriózní . . .! Moc slušně si vydě naše služka tu není, jinak bych si to přece nemoh
lává, čtyři sta u Krafta a někdy provizi, ten přítel dovolit... Nechtěla nic vzít. Nic se nedalo dě
jí taky dává eště tisíc, tak ona vyjde. Ten tisíc, to lat. Já jí nabízel dvakrát, třikrát - marná práce.
se ví, k daním nehlásí. Má starou matku, ta bydlí v Chtěl jsem ji nejdřív něco poslat, ale pak jsem si po
myslel: Ale . .. Vážně, báječná ženská.
Landsbergu.
Tak to psaní je pryč. Jo, já jdu hned. A víte, co
Tak to psaní je pryč - au, teď jsem si přiskřípnul
prst! Jedli jsme v Ruedesheimským sklípku, znáte udělal Kraft? Samozřejmě to hned věděl, bůhví od
to? Já to znám eště z dřívějška, moc dobrej lokál a kud - ona mu nic neřekla, vyloučená věc -! Ták,
vůbec ne drahej. Chtěla nejdřív k Hesslerovi, ale já povídal, ale patnáct procent tentokrát nedostanete,
jí řek: “Milý dítě, to nejde, už kvůli tobě ne.” Vona pane Wendriner, vlastně bych vám měl eště něco
to pak uznala. No - a potom mi ukázala ten svůj strhnout na nájemný. Takovej pes. Ale ne, abyste
byt. Já vám říkám, rozkošný! Malá jídelna, náramně doma dělal nějaký narážky - já chci mít doma po
útulná, příležitostná koupě eště z inflace, potom ku- řádek. Svojí paní jsem koupil ten kostým a lahvič
řáckej pokojík, roztomilý polštáře, nejvíc béž, ... a ku parfému a eště dostane bomboniéru . . . No, a co?
Vona se tam v lázních zotavila, já jsem se zotavil
taková vám vůně!
Hned mi pověděla, kde se dostanou dobrý voňav tady. A největší radost jsem měl sám ze sebe. Oka
ky, náramně rozumná byla, vůbec žádný upejpání, mžik! Jen eště tu počtu! Tak.
Milej příteli, když si musíte každej večer mejt
víte, to já nesnáším, takový vokolky, člověk už pře
ce není žádnej zelenáč, ale vona byla vopravdu pri nohy, tak se chcete vobčas taky vosprchovat.
Ze sbírky povídek “Panoptíkum“
ma . . . ! Vyšla ven a vrátila se pak v pyžamu, fialo
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Dr. L. Feierabend: Z vlády doma do vlády v exilu, Universum Press, N. York 1964
ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A!

OPTO
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

Historický záznam
Není to příliš často, že vyjde v exilu dobrá kniha, tím spíše kniha, která
má historickou hodnotu. Výjimku jistě tvoří třídílný historický záznam
vzpomínek dr. Feierabenda: Ve vládách druhé republiky, Ve vládě Pro
tektorátu a právě publikovaný třetí díl nazvaný Z vlády doma do vlády
v exilu.

neznámých faktů, jako
třeba že dr. Hácha by
si býval nejraději sáhl na
život, kdyby mu v tom
nebránila jeho víra jako
katolíka.
Kniha obsahuje také
mnoho vzpomínek osob
ního rázu, za což se autor
již v předmluvě omlou
vá.
Soudíme-li knihu jako
celek, jsem přesvědčen,
že čtenáře plně upoutá a
to i tehdy, neměl-li příle
žitost čísti díly předešlé.
Zvláštní pochvala za
vydání a velmi vkusnou
úpravu patří také vyda
vateli Universum Press,
149 Wooster Str., New
York 12, NY., kde je
možno knihu za $ 2.50
objednat. 162 stran pou
tavé
četby,
vytištěné
na velmi kvalitním papí
ře, jistě stojí zato.
M. Zvára, USA

Autor popisuje pomě
Třetí díl začíná dob vlády, hrozí zatčení pro
ry
v tehdejších čs. exilo
jeho
spolupráci
s
Bene

rodružným útěkem dr.
vých
kruzích v Paříži a
šovou
vládou
v
Londýně.
Feierabenda,
kterému,
velmi zajímavým způso
Dr. Feierabend prchá
jako členu protektorátní
bem líčí protiválečnou
z Protektorátu pomocí
náladu většiny Francou
podzemní
organizace.
zů, jakož i jejich defaiNajednou je krásný vzhled
Převlečen za topiče v lo
tismus v době německé
komotivě dostává se na
na ten boží svět
ofensivy v červnu 1940.
Slovensko, odtud do Ma
Chaotický
a
panický
ďarska
a
Jugoslávie,
útěk miliónů Francouzů
kde se mu jugoslávský
ze severu na jih Francie
ministerský předseda při
Ideologická koexistence přináší skutečné problémy redaktorům tiskovin, tajné schůzce omlouvá, dokresluje ty chmurné
jež jsou určeny k ideologickému vývozu. Doma se to už zalepí všelijak: tam že jeho pobyt v Jugo dny, které vyvrcholily
kapitulací
hle se něco vynechá, tady se něco překroutí a tady se uveřejní jen tři řádky slávii musí zůstat v taj ponižující
ze sedmnácti. Jiří Stern, redaktor komunistického čtrnáctideníku Prague nosti, neboť Jugoslávie Francie. Po pádu Fran
News Letter, má problém právě naopak: ze tří řádek v československých je plná nacistických agen cie odjíždí autor z Bor
deaux lodí do Anglie,
novinách musí stvořit sedmnáct v jazyce anglickém.
tů, a je vlastně samostat
kde se na žádost dr. Be
Do nedávné doby měl když už ne jinde, tedy
Skoro tisíc delegátů ným státem jen podle neše stává členem česko
Prague News Letter po alespoň na stránkách ča protestantských církví se jména. To bylo v úno
slovenské vlády v exilu.
svátné
poslání:
když sopisu s anglickým jmé zúčastnilo jednání, praví ru 1940.
kvetl proces s Eichman- nem, vydávaným v ma Prague News Letter.
Feierabendova kniha
Ze Splitu odjíždí dr.
nem, měl takovou kon tičce Praze, která se mů
Jinak byli čtenáři po Feierabend lodí do Mar nepřináší žádná nová
junkturu, jako kdysi exi že přetrhnout po všem, těšeni tím, že se konal seille a pak dále do Pa senzační odhalení, ale je
DOPORUČTE
lové časopisy, když ješ co přichází z Moskvy.
plna
drobných,
až
dosud
HLAS
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říže.
(Pokračování na str. 6.)
tě straně vládl Slánský.
Když někdo otevře
News
Letter
Reflektor byl zaměřen Prague
na Západní Německo. dnes (máme před sebou
Děly se tam věci, které číslo z 18. 7. 1964), pro
W. U., USA
Prague News Letter ne listuje bojovný časopis
Co tedy vlastně máme proti Goldwaterovi a proč
O čem jiném psát v těchto dnech v Americe než
mohl nechat bez povšim velmi rychle. Na první
je
třeba se děsit pouhého konservativce? Samotný
o
nedávném
triumfu
arizonského
senátora
Barryh
o
nutí. Byly to doby bo stránce zabere čtvrtinu
Goldwatera? Dnes je republikánským kandidátem v konservatismus byl po staletí respektovaným poli
obsahu
fotografický
zá

jovných úvodníků spo
nadcházejících presidentských volbách. Před pouhý tickým názorem, a i když je možno s ním někdy
jených s bojovými zprá běr výletníků, kteří se mi několika měsíci byl jistým outsiderem, a ještě nesouhlasit, rozhodně není nutno se jej obávat. Leč
vami, které naznačovaly, osvěžují na palubě no před několika týdny mu dávali američtí volební ex takový není konservatismus Barryho Goldwatera,
neboť ten vybízí k “extremismu” ve jménu svobody,
"Primátora perti nanejvýš 50%ní šanci. Překvapil všechny že už se nacisté znovu vodobého
jakoby se opravdová svoboda - alespoň jak my ji ro
nejen
tím,
že
vyhrál,
ale
zejména
poměrem
hlasů.
zmocní moci v Německé Díttricha” na cestě Čes Guvernér Pennsylvanie Scranton, kterému se, pán- zumíme - dala obhájit takovými prostředky. Goldkosaským Švýcarskem.
spolkové republice.
bůhví, do soutěže nechtělo, leč kterému nakonec waterův konservatismus, proti klasickému konserva

Ideologická
demobilizace

JEŠTĚ JEDNOU GOLDWATER

Jinak bývali zdrojem
lidového rozhořčení růz
ní vlastenci, věznění v
různých
zemích,
jež
všechny ležely na Zápa
dě. Oblíbeným zdrojem
rozhořčení bývalo Řec
ko, protože s Jugoslávií
už to nebylo tak jasné.
Americká politika by
la tehdy kritizována ne
přímo, ale s plnou úctou.
Britové byli spíš omlou
váni, protože se mohlo
stát, že by se třeba ně
co vyvedlo.

Pro ty. kteří umí číst,
je tam článek o předběž
ném hospodářském plá
nu na rok 1965, který
tvrdí, že "modernizace
je nutností”. Z tábora
sputníků zní to dost ne
přirozeně a zaostale.

Jinak se na první
stránce dozvědí anglo
saští čtenáři, že česko
slovenská delegace stu
duje pečlivě poměry v
Jugoslávii. K tomuto
článku by se výrazně hodíl přetisk karikatur, jež
s oblibou zveřejňovali v
Československu:
Tito
byl buď imperialistická
žába nebo Goeringův
dvojník.

Fidel Castro a jiní exo
tičtí státníci si vždycky
zasloužili hlavní titulky.
Proto jsme byli skoro
vyděšeni, když jsme do
Zatím se děly věci v
stali poslední čísla, stá
Bylo
le redigovaná Jiřím Šter- Betlémské kapli.
tam
další
jednání
o
mí
nem, který přece už pro
žil otřásající
tragedie, ru přímo ve vlčí tlamě.

OBĚDY — VEČEŘE
lehké občerstvení celý den

Town Hall Cafe
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční

připadla patetická role obránce poctivých republi
kánských principů, prohrál poměrem 1:4.
Nebudeme se zabývat polemikou, zda pozdní kan
didatura Scrantonova (republikánský hlavní stan se
vyznamenal tím, že do poslední chvíle nevěděl, kdo
vlastně bude Goldwaterovým protikandidátem), či
nechuť řady jiných republikánských osobností byly
hlavní příčinou Goldwaterova vítězství. Tyto disku
se můžeme bezpečně ponechat v rukách hrstky zby
lých zodpovědných republikánů. Musíme si též uvě
domit, že - i když přihlédneme k obvyklým machi
nacím, jichž se dopouštějí delegáti konvencí s hlasy
jim svěřenými - přece jen nelze Goldwaterův úspěch
vyložit jednoduchou frází, že se jedná o zradu na
voličstvu. Ačkoliv to zni pro demokraticky oriento
vaného člověka smutně, musíme chtě nechtě hledat
příčiny tohoto vítězství jinde.
V první řadě je třeba je hledat v nespokojenosti
podstatné části Američanů s politikou demokratické
administrace Johnsona a jeho předchůdce, zesnulého
presidenta Kemiedyho. Je třeba je hledat dále v od
poru mnohých Američanů proti inteligentní rasové a
sociální politice nynější vlády, proti stále se zvětšu
jícímu vlivu federálního aparátu a proti jeho zása
hům do věcí jednotlivých států a někdy i do věcí
místních a soukromých. Je třeba je také hledat v ne
spokojenosti se zahraniční politikou USA, zejména
pokud se týče Kuby a Vietnamu. Vcelku zde tedy
nejde o nic jiného než o houževnatý, téměř zoufalý
odpor celé řady konservativně smýšlejících skupin
občanstva proti změnám, jež by mohly nakonec
přivodit úplnou reorientaci politického a sociálního
řádu.
Všichni ti, kteří dopomohli Goldwaterovi k jeho
nominaci, si tedy nepřejí nic jiného, než radikální
změnu celé americké politiky, vnitřní i zahraniční.
Přejí si návrat starých časů, jelikož nejsou schopni
pochopit, že Spojené státy stojí uprostřed jedné z
nejkritičtějších dob celé své historie, v době, kdy
jeden myšlenkový proud rychle následuje za dru
hým, kdy i samotné základy společnosti, po věky
považované za neměnitelné, jsou nejen předmětem
diskusí, ale i změn.

tismu řekněme takového Lorda Shaftesburyho, vy
bízí k dalšímu potlačení těch, kteří byli potlačeni už
příliš dlouho. Stačí, podíváme-li se na kongresový
zápis arizonského senátora: hlasoval proti téměř
všem zákonům, které zaručovaly černochům mini
mum spravedlnosti a lidské důstojnosti, hlasoval té
měř proti všemu, co my slučujeme s pokrokem. Alabamský guvernér Wallace, neslavný vůdce jižních
rasistů, mu nabídl pomoc a Barry Goldwater ji do
sud neodmítl.
V zahraniční politice se Goldwater snaží o návrat
ke staré, nekompromisní linii J. F. Dullese. Chce obsa
dit Kubu a nemyslí, že je třeba využít momentálních
ideologických rozporů rusko - čínských a rusko - ru
munských, nemluvě ani o Titovi. Pokud se jeho týče,
jsou všichni komunisté jedna velká pakáž, a jednat
se s nimi nedá a nesmí. O komunistech my uprchlíci
víme svoje a patrně bychom byli poslední, kteří by
se oddávali nějakým falešným iluzím o celém komu
nistickém systému. Na druhé straně - a v tom se li
šíme od Goldwatera - bychom se rádi dožili nějaké
ho inteligentního řešení poměru k oné části světa,
s níž nesouhlasíme, leč se kterou je zatím nutno žít
na jedné planetě. Barry Goldwater a jeho recepty
na omezené jaderné války nám takové naděje pod
statně snižují. Rovněž tak nepokládáme samotný
antikomunismus za mandát na úřad amerického pre
sidenta. Francisco Franco by v tom případě mohl ta
ké kandidovat, a jeho bychom právě také nechtěli.
Říká se teď, že se demokratům nemohlo stát nic
lepšího než Goldwaterova nominace. Tvrdí se, že o
to větší bude v listopadu Johnsonova převaha. I
když je to v podstatě realistická předpověd, je na
podobné úvahy trochu brzy. Připomeňme si jenom,
že bylo právě tak realistické předpovídat, že Gold
water presidentskou nominaci vyhrát nemůže, pro
tože je extremistou. Opak se stal skutkem.
Když se ve sportu vyslovený outsider probojuje
do finale, pravý sportovec s ním sympatizuje. Bo
hužel americký presidentský úřad v jaderném sto
letí není sportem, a ty tam jsou časy, kdy politikové
hráli fair play. A proto si nemůžeme dovolit, aby
chom se chovali jako starodávní sportovci v Goldwaterové finale.

HLAS
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Čs. vystěhovalci v Americe
Sestavil — cg —

(Pokračování)
“Mým cílem, jak víš, bylo, usadit tu české exu
lanty. Po léta jsem se o to snažil. Zdá se však, že ny
ní, když zde mám všechny možnosti, už je pozdě.
Naši jsou již většinou usazeni a pak starší generace
pomalu vymírá. A potom - snad ani není dobrá vů
le k uskutečnění celé akce. Dopisy, které jsem jim
poslal, zůstaly většinou bez odpovědi a zaslané pení
ze se prostě ztratily”.
Heřman prudce povstal, několikrát přešel veran
du a pak tišším hlasem pokračoval:
“Myslím často na slova našeho biskupa z Kšaftu
umírající matky ... “V rozptýlení svém exiliem jste
se ještě více rozptýlili. Dali jste se v pýchu, v lakom
ství, v marnost, v hádky a lenost. Pohanili jste můj
exulantský los, ale co víc, národ celý.”
Kolonisace Ameriky v sedmnáctém století se dělí
na dvě hlavní pole: obchodní pronikání a průkop
nickou práci politickou a kulturní. Heřman byl úspěš
ný v obou směrech, takže tehdy bylo v novém světa
dílu jen málo mužů, kteří se mu mohli rovnat.
České zámky v Marylandu už pohltila století. Za
chovala se jen stará jména včetně “České řeky”, vi
noucí se kolem parku, v němž je dosud kamenný
náhrobek Augustina Heřmana.
Zajímavé ještě je, že Heřmanův pravnuk Richard
Bassett byl jedním ze signatářů ústavy Spojených
států.
Jiným význačným Čechoameričanem v 17. století
byl Bedřich Filip, nazývaný “kupecký princ”. Tento
velmi úspěšný český přistěhovalec byl nejznámější
ve státu Nový York. Jeho dům v Yonkers je dosud
zachován a byl přeměněn na museum, v němž se
vystavují památky na způsob života v 17. století. Fi
lipova vnučka Mary je hrdinkou Cooperova románu
“Vyzvědač”. Mary dala přednost kapitánu Rogeru
Morrísovi před sňatkem s pozdějším presidentem
Spojených států Georgem Washingtonem.
V 18. století zapsala se do americké historie rodina
Pácova. Její postavení a vliv dokazuje skutečnost, že
jeden její člen podepsal roku 1776 prohlášení nezá
vislosti Spojených států za stát Maryland.
Církevní pronásledování nekatolíků habsburskými
císaři způsobilo větší emigraci z českých zemi. Mezi
uprchlíky z náboženských důvodů bylí hlavně Čeští
bratři, známí později v Anglii a v Americe většinou
jako. “Moravští bratři”.
Většina z nich se vystěhovala nejdříve do Německa
a odtud později do Ameriky, kde se usadili hlavně
ve státech Georgia, Carolina a Pennsylvania. V mnoDODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CROWN

CHARTER”

75% skotská whisky
70% importovaná
“C OK TEL”

francouzská brandy
70% importovaná
“CORTEL-GOLD
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29/6

27/3
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29/-
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50/9

31/-

“COMBEAU”

francouzský cognac
“COMBEAU”
“O LD

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.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin

Jméno : ...................................................................
Adresa : .................................................................

ha případech se během let zapojili do holandské re
formované církve, jak svědčí množství českých jmen
mezi prvními hodnostáři této církve v Americe.
Mnozí z nich se stali misionáři a přiváděli do svých
řad i Indiány a černochy. Později, vlivem přistěho
valců z Německa, se stala tato skupina známější pod
jménem Herrnhuters, mající středisko v Bethlehemu
v Pennsylvanii. Střediskem “Moravských bratří” by
ly naproti tomu Nazareth, Lititz a Sálem v Severní
Carolině. Tam zakládali osady po vzoru bratrských
sídlišť v Německu, Anglii a Holandsku.
“Moravští bratři” byli velmi váženi jak ostatními
osadníky tamních států, tak i tehdejšími vedoucími
protestantských církví, zejména Martinem Lutherem a Johnem Wesleyem. Sám John Wesley, zakla
datel methodismu v Anglii, byl přítomen ordinaci
bratrského českého pastora Antonína Seiferta v Savannah v roce 1735.
Někteří bratrští misionáři se odebrali do divočin
státu Ohio, kde založili první město, první kostel a
první školu ve státě vůbec. Jejich vliv způsobil, že
se za válek proti Angličanům rozhodlo více než
10.000 tamních Indiánů odporovat Angličanům, čímž
velmi pomohli generálu G. Washingtonovi.
Nejdůležitější však byla jejich činnost na poli
vzdělávacím. Jejich biskup v exilu, Jan Amos Ko
menský, byl pozván na harvardskou universitu, kde
se měl stát rektorem. Ten však pozvání nepřijal a
zůstal nadále v Holandsku. Přesto však měl značný
vliv na reorganizaci školství v Americe, jako konečně
na školství evropské. Jeho spisy značně ovlivnily
práci pedagogů jako Franckého, Rousseaua a Pestalozziho. Další nepřímý vliv měl Komenský jako du
chovní zakladatel moderního zednářství. Jeho myš
lenky, zahrnuté v díle “O zlepšení lidských záleži
tostí”, sloužily Jamesi Andersonovi za podklad při
vypracování stanov svobodného zednářství.
- Školy “Moravian College” a “Moravian College
for Women”, obě v Bethlehemě v Pennsylvanii, jsou
trvalými doklady pedagogické činnosti potomků Čes
kých bratří. Uvedená dívčí kolej s internátem byla
druhou školou toho druhu v celé Americe.
Rozsáhlá činnost náboženská a výchovná nebyla
typická jen pro protestantské církve. V roce 1836
přijel do Filadelfie katolický duchovní Jan Nepo
muk Neumann, který se stal později biskupem, ve
doucím celou diecézi. Jeho rozsáhlá činnost na poli
náboženském, školském a sociálním byla oceněna ne
dávno Vatikánem, když byl biskup Neumann pro
hlášen za svatého.
Jiní význační čeští katoličtí kněží, kteří se stali
biskupy, byli Josef M. Koudelka z Clevelandu, Alois
Kučera z Lincolnu v Nebrasce a Emanuel Ledvina
z Corpus Christi v Texasu.
Vliv amerického liberalismu měl za následek ná
boženskou vlažnost mnohých našich přistěhovalců.
Vystihl to český duchovní, který prohlásil na kon
ferenci křesťanských pracovníků v Chickering Hall
v roce 1889, že “Češi jsou římskými katolíky podle
narození, nevěřícími podle potřeby a protestanty
podle historie".
(Pokračování příště)

V předpeklí
(Pokračování se str. 5)
nevzdá. Je to zkušenost,
kterou
zaznamenali
všichni jeho literární ko
legové. Člověk může být
degradován na číslo, mů
že být tupen, může být
zmrzačen. Ale Je-li du
ševně pevný, zmrzačení
je otázka těla, otázka
podřadná.
Faludyho poznámka,
že intelektuální svoboda
je za Železnou oponou
výsadou politických věz
ňů. je podepřena výro
kem lidovějším.
Jeden z jeho kamará
dů - dělník a bývalý ko
munista - se vzepřel to
mu, poslouchat lekce z

marxismu-leninismu tím
to lapidárním výrokem:
Jedním přepychem kon
centráku je, že už nemu
síš poslouchat ty komu
nistické blbiny.
Na stěně první samotky, kde Faludy začal
svoji kariéru politického
vězně, našel vyrytý ná
pis. Vyryl jej ateistický
poslanec
maďarského
sněmu: "Bože, smiluj se
nade mnou!"
Faludy ztrávil dlou
hou dobu tím. že pře
mýšlel, jakou stopu by
měl po sobě zanechat na
čistě vybílené zdi.
Nakonec napsal:
"Koestler měl pravdu.
Byl jsem nevinen.” A
CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte podpis.
Autor "Půlnoci o porýkoli hudební nástroj?
lednách” by měl být prá
VOLEJTE (Melb.)
5 1-7 0 12
vem hrdý na kritiku své
A. CHROMOVSKÝ
knihy.
jun
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IDEOLOGICKÁ DEMOBILIZACE
(Pokračování se str. 4 )
televisní festival v Praze,
že romantický útěk od
skutečnosti představoval
český malíř Jan Preisler
(1878 - 1918), že skla
datel Iša Krejčí slavil še
desátku, že Náprstkovo
muzeum v Praze je otev
řeno veřejnosti, že v ži
dovské synagoze jsou
chovány památky na mi
nulost, která nemá nic
společného se štvaním
proti sionistům a v "na
šem národě nikdy nezakořenivším živlům”.

Jedinou výjimkou v
této šťastné rodině představuje v malém článku
"konžský
separatista”
Moiše Tšombe, jemuž
se dostál jen cípek první
strany, aby snad nerušil
celkovou harmonii.
Jenom říkáme, že re
daktoři jako Jiří Štern
to opravdu nemají lehké.
Tento bojový nástroj
dělnické třídy byl nyní
tak otupen, že i bratří
Veverkové s ruchadlem
se zdají být pokrokověj
ší a originálnější.
-tp-

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
V Londýně zemřeli v minulém měsíci dva význač
ní čs. exulanti.
15. července odešel na věčnost po delší nemoci
ve věku 73 roků generál Bedřich Miroslav. Zesnulý
pochází z Třebechovic u Slaného a jmenoval se Bed
řich Neuman. Býval velitelem pluku ruských legií,
v republice velitelem brigády, později českobudě
jovické divise, nakonec podnáčelníkem štábu. Po oku
paci byl předním členem odbojové skupiny “Obrana
národa”. Později uprchl pod krycím jménem Mi
roslav do ciziny a toto jméno si již ponechal. Ve Fran
cii se stal velitelem nově utvořené čs. divise a po pá
du Francie byl se zbytky divise evakuován do Bri
tánie, kde převzal opět velení brigádní skupiny. V
roce 1943 se stal náčelníkem štábu, který měl za
úkol připravovat opětné vybudování branné moci
po osvobození Československa. Po Únoru odešel zno
vu do exilu a v Anglii byl pověřen vedením sociální
péče pro čs. uprchlíky.
Hned druhý den po smrti gen. Miroslava, 16.
července, zemřel po krátké nemoci o rok mladší bý
valý kancléř presidenta Jaromír Smutný. Narodil se
v Bavorově u Písku. Za první světové války byl pří
slušníkem ruských a později francouzských legií. V
republice vstoupil do diplomatických služeb, kde_byl
pověřován mnoha významnými úřady. Naposled byl
čs. vyslancem v Turecku. Kancléřem presidenta Be
neše se stal po uznání čs. zahraniční vlády v Londýně
a zůstal jím i po návratu do vlasti.
Č
— V Bristolu zemřel po koncert v McCormickově
delší nemoci bývalý pří sále v Chicagu.
slušník čs. zahraniční ar — V Bandeweileru v Ně
mády plk. Otto Knott.
mecku náhle zemřel, ra
— Předseda Čs. obce le něn mrtvicí, známý čs. te
gionářské v zahraničí plk. nista Vojtěch Vodička ve
J. Lízálek se dožil v Lon věku 56 roků, v Burlindýně 24. července šede game u San Francisca
sátky.
zemřel učitel hudby A. V.
— Dr. P. Kovanic, který Černý, kterému bylo 92
požádal ve V. Británii o let a v Norsku zemřel
asyl (viz minulé číslo bývalý předseda Ústřed
HD), nastopil již místo ního výboru čs. strojvůd
jako specialista patologie ců Antonín Novák.
v jedné anglické nemoc
— Svobodní Slováci při
nici.
— V městě Dwight ve stá- pravují oslavu 20. výročí
národního
tě Nebraska se konal Čs. Slovenského
národní den, kterého se povstání. Bude se konat
zúčastnilo velké množství u příležitosti sjezdu Slo
krajanů. Hlavním organi váků z USA a Kanady
zátorem Čs. dne byl dr. dne 3. října 1964 v Chi
H. Kučera, který vyuču cagu.
je češtině na universitě — K uctění památky gev Lincolnu.
nerála L. E. Fauchera vy
— V galerii Stendhal v dali bývalí příslušníci čs.
Miláně byla výstava ar vojsk ve Francii českochitekta Vlastimila Hof francouzský
pamětní
mana.
spis,
do něhož na
— V New Yorku zemřel psali články: předseda
v 89 letech bývalý vyda Sdružení čs. dobrovolní
vatel Prager Tagblattu dr. ků L. Maniček, bývalý
Rudolf Kellner.
Faucherův spolupracov
— Starosta Čs. obce so ník a později francouzský
kolské v zahraničí dr. A. vojenský atašé v Praze
Hřebík měl projev na gen. J. Flipo, člen roty
sletu sokolské župy Lude- Nazdar J. Příkazký a ře
ditel pařížské kanceláře
vít Štúr ve Wisconsinu.
— V rozhlasovém vysí Sdružení porobených ná
lání ČSNRA v Chicagu rodů E. Řehák.
vzpomněl plk. Oskar Pej- — Dr. Jan Locher a Rad
ša 15. výročí popravy gen. mila Jeřábkova, činovnice
Sokola Toronto II., slavi
Heliodora Piky.
— Slepý čs. houslista Mi li sňatek.
Č/NH/H
kuláš Gross měl úspěšný
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Dopisy redakci:

SPORT V AUSTRÁLII
K O P A N Á

A JEŠTĚ GOLDWATER

Máme po konvenci republikánské strany. Dopadla,
jak se čekalo. Po vyhrání kalifornských primárek už
nebylo vůbec pochyb o výsledku. - Můj dojem do
jem dříve byl: Goldwater získal nebývalý počet de
legátů dávno před konvencí proto, že je to profesi
onální “politico”, jako skoro všichni ostatní zde, jen
ještě pálenější. Ten dojem jsem si opravil. Důvod,
proč delegáti za ním šli, je hlubší. Řadili se za ním
nejen proto, že je stranické eso, ale že je vyhraněný
pro dnešní dobu. Scranton a ještě více Rockefeller, to
je starý, osvědčený styl - osvědčený v dobách klidu.
Je např. malý rozdíl mezi Johnsonem a Rockefellerem. Až do Kennedyho tahle pára platila, vzájemně
si vyhověla (viz Lodge, Dillon atd.), nenechala nic
moc rozběhnout ani vlevo ani vpravo, asi tak, jako
u nás za Masaryka. Avšak jako se změnila doba za
Beneše, tak i zde se změnila za Kennedyho. Taková
změna potřebuje podchycení. Když se nedostaví, zač
ne to skřípat. Když se pak jede dál a víc podle sta
ré šablony, objeví se první úkazy, že je zle. Beneš
zaběhl do diktatury, porušil demokracii přes noc, ač
ji celý život předtím hlásal. Kennedy udělal něco
podobného, ale dávno ne tak důkladného. Kennedy
byl osobně čestný, nadřazený možnosti nějaké osobní
msty, sympatický, něco jiného, než bývalo na presidentské stolici v USA před ním. Ale co je to platné,
když to vedl špatně! A ti delegáti na konvenci - mlu
vili přece jen stále ještě jen za lidi !... Názor, že
Kennedy byl mimořádný zjev v Bílém domě je správ
ný - až na ten jeho presidentský business. Kdyby bý
val byl presidentem před komunismem ve světě, asi
by byl jeden z nejslavnějších. Komunisté ho porazili
a to, že ho ještě taky zabil komunista, dává tomu
tragické ukončení, i když pro celkový obraz méně
význačné ... Proto na Goldwatera bych byl opatrněj
ší. “Brontosaurus” vyjadřuje názor jiný, než převlá
dá zde. Jak to dnes stojí, jsou šance, že on je příštím
presidentem a ne, že jeho naděje jsou malé. Mně ne
sedí, ale já nejsem Američanem, i když mám taky
strach, že mi černý vezme práci, a uznávám, že se
s černými dohromady žít a pracovat nedá.
V. K. S. Francisco
Příští americký president Barry Goldwater pře
svědčí mnohé nynější mravokárce, kteří mu nesa
hají svým intelektem ani k patám, co může dokázat
zdatný, vlastenecký a upřímně protikomunistický
muž na nej důležitějším místě na světě. Domnívám
se, že nynější názory Hlasu domova jeho vyhlídky
neohrozí.
M. K. Enfield
ČESKÉ
OCHOTNICKÉ
DIVADLO V MELBOUR
NE si zajistilo pro svá

představení nový diva
delní sál.
Příští představení dne
12. září tr. (“Dobrou noc,
Patricie”) se již bude ko
nat v tomto větším a lep
ším sále: National Theatrette, 316 Toorak Road,
South Yarra.

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

V

Nejmilejší dárek

ČESKÉ KNIHY

SYDNEY

PRAHA — CUMBERLAND 1:0 (0:0)

Praha měla velkou převahu v prvním poločase,
ale zmařila několik vyložených šancí a přeháněla,
jako obyčejně, krátké přihrávky. Nakonec měla štěs
tí, že vyhrála, protože ve chvíli, kdy Tristram vstřelil z Blitzovy přihrávky vítěznou branku - 20 minut
před koncem hry - byly útoky Cumberlandu nebez
pečnější a častější. Bond, který obyčejně hraje le
vého obránce, si tentokrát vyměnil místo s levým
záložníkem Sherwinem a zhostil se svého nového
úkolu s úspěchem. Záloha byla znatelně lepší než v
posledních několika zápasech.
PRAHA — PAN HELLENIC 1:2 (1 :0)
V zápase proti oslabenému mužstvu Řeků měla
Praha nemožnou smůlu, takže po hodině hry, kdy
mohla vést 6:0, ukazovala tabule skrovný poměr
1 :0. Potom Praha, jako obyčejně, povolila, a domácí
se dostali ke slovu. 14 minut před koncem vyrovnali,
a v poslední minutě se jim podařilo za nadšeného
jásotu jejich příznivců vstřelit vítěznou branku.
Zvláštní pochvalu si zasloužil Pearson na levém
křídle, na kterého Falzon ani ostatní obránci ne
stačili. Jedinou branku Prahy dal po 13 minutách
hry Gauto, který hrál velmi dobře v centrforvardu
první půli, ale nevydržel. Do konce ligy zůstávají
jen tři zápasy a Praha je na šestém místě. Pořadí:
South Coast 26, APIA 26, Yugal 23, Budapest 22,
Hakoah 22, Praha 21, Pan Hellenic 21, Cumberland
20, Croatia 18, Bankstown 14, Corinthíans 8 a Canterbury 7.
V zápase s mužstvem Hakoah ztratila Slavie proti
očekávání další dva body a citelně ohrozila své vy
hlídky na získání titulu. O zápase se dá říci celkem
jenom to, co už jsme tolikrát opakovali: převaha v
poli, ale neuvěřitelná nemohoucnost před brankou.
Výjimkou proti obvyklému průběhu je skutečnost,
že Slavia tentokrát po obdržení branky odpadla, a
její porážka pak mohla být ještě větší. Nejlepším
hráčem byl v zadních řadách Auchie, slabě hrál Shepherd. Útok měl jen dva hráče v McCotquondalovi a
Meechanovi. Špatně zahrál Birch. Touto prohrou
klesla Slavia na třetí místo ligové tabulky.
Oproti minulé sezóně je už v několika posledních
zápasech patrný kontrast ve fysické kondici mužstva.
Zatím co loni vyhrála Slavie řadu těžkých zápasů
svěžím závěrem, letos se zdá, že v konečné fázi hry
mužstvo slábne a odpadává.
STOP PRESS: V důležitém zápase s vedoucím klu
bem tabulky Juventusem, hraném 9. srpna,. Slavia
po dobrém výkonu zvítězila 2:1.
ČESKÁ ŠVADLENA
provádí opravy a přeží
vání prádla a šatů dámské i pánské
Telef. (Melb.) 337-7097

(po 7. h. več.) - Vyhnalová

VOLKSWAGEN
OF VICTORIA

Baar : Skřivánek 10s, Jirásek : Proti všem 23s,
Psohlavci 11s, Skaláci 10s, Staré pověsti české 14s,
Němcová : Čertův švagr 6s, Čech ; Ve stínu lípy 17s,
Čapek: Dášenka 12s, Bezruč: Básně 15s, Stone:
Žízeň po životě 23s, Voltaire : Panna 32s, PocheJanáček : Prahou krok za krokem 40s, Čapek : Baj
ky a podpovídky 12s, Hawthorne : Šarlatové písme
no 15s, Sinclair Lewis : Elmer Gantry 21s, Horák,
il. Lada : Český Honza 24s, Vančura : Tři řeky 11s,
Bass : Lidé z maringotek 9s, Hemingway : Stařec
a moře 8s, Mrštík : Pohádka máje 17s, Němcová :
Princ Bajaja 6s, Twain: Život na Mississipi 29s,
Godlewski : Tahiti nejkrásnější 17s, Havlíček : Petro
lejové lampy 11s, Hugo : Dělníci moře 27s, Lazistan :
Bratislava ve fot. 9s, Plicka : Praha ve fot. 45s, Neff :
Zlá krev 17s, Lawrence : Synové a milenci 21s,
Hudson : Zelený ráj 13s, Mácha : Prózy 20s, Faulkner : Báj 21,Bálzac : Ztracená iluze 26s, Vančura :
Markéta Lazarová 24s, Světlá: Nemodlenec 16s, Lan
ger: Bronzová rapsodie 12s, Syrovátka: Bajky dětezn
14s, Zátopkovi vypravují 32s, Nezval: Šípková růže
l0s, Baar: Skřivánek l0s, Maupassant: Mont - Oriel
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Jirásek: Husitský
král (2 d.) 32s, Verne-Laurie: Trosečník z Cynthie
15s, Neff: Veselá vdova 17s, Klosterman: Mlhy na
blatech 18s, Oskarson : A nad úžinou mráz 17s,
Trioletová: Milenci z Avignonu 12s, Vachek: Muž a
stín 17s, Maupassant: Slečna Fifi 17s, Česká ku
chařka 49s - psaná anglicky 50s,
a mnoho jiných

Uvedené ceny jsou včetně poštovného

KOP A N Á V MELBOURNE
HAKOAH — SLAVIA 1:0 (0:0)

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

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW.

Volejte večer FJ 7372

CLUB

pořádal
2. srpna namáhavou sou
těž aut v těžkém terénu
na trati dlouhé 150 mil.
Zvítězil Jan Zejbrlík z
Melbourne.
REDAKCI DOŠLO

UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM !
MAJITELÉ

-7-

DOMOVA

VO Z Ů

ať již vyplacených či koupených

NA SPLÁTKY (Hire Purchase)
mohou dostat z pojistného za auto
až 50% SLEVY !
Informace podá a pojištění všeho druhu uzavře

R. C. KUGLER, Insurance Broker
958 Nepean Highway, Moorabbin, S. 20, Vic.
Telefon (Melbourne) 95 2421

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Vás srdečně zve na

taneční zábavu
kterou pořádá v sobotu dne 5. září 1964
v sále domu "Kosciuszko”, 313 Latrobe St., Melbourne - City
V zábavné yložce vystoupí Spejbl a Hurvínek
LIKÉROVÁ LICENCE — TOMBOLA
Hraje česká hudba A. Vyhnala

Vstupné 20/Začátek v 8 hod., konec v 1.30
Reservování stolů: tel. 48-7723 (Kimla)

Josef Martínek: LISTY
Z DENÍKU (sbírka bás

ni). 11. svazek Edice
“Sklizeň”, c/- A. Vlach,
Hamburg 13, Postfach
2700, Germany. Stran 56,
cena 0.50 $ neb ekviva
lent.
Malý oznamovatel

Pro svou 75Letou matku

hledám v Sydney dámu,
s níž by se mohla spřáte
lit a mluvit česky.
I. Bendl, 3/108 Eastem
Ave., Kingsford, NSW.,
tel. 663-3085.
ČEŠKA (v Austrálii), 50
letá, hledá místo hospo
dyně. Odpověď do adm.
Hlasu domova.

VAŠE ÚSPORY JISTĚ POROSTOU,
budete-li mít vkladní knížku u

NATIONAL

SAVINGS

BANK
BANK

LIMITED

LEKARNA
M ARKOV’S
Pharmacy
144

Elgin

St.

CARLTON, N.3, Vic.
Telefon: 34-3700

Mluvíme česky

plně integrovaná odbočka

THE NATIONAL BANK
OF AUSTRALASIA LIMITED

HLAS

-8-

10. 8. 1964

DOMOVA

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Vladimíra Rešla, Miloslava Jirouška (Sydney?) a
Jiřího Bartoše z Prahy.

Listárna
Řídí

Karel

J a n o v s k ý,

Mnichov

Debakl sovětských lehkých atletů v Los Angeles

AMERIKA - RUSKO 139 : 97
Na stadionu "Memorial Coliseum” v Los Angeles probíhalo ve dnech 25. - 26. července VI. me
zistátní lehkoatletické utkání USA - SSSR, které bylo posledním měřením sil atletů obou těchto
velmocí před olympijskými hrami v Tokiu. Střetnutí přineslo dva nové, přímo fantastické světové
rekordy a skončilo velkým vítězstvím USA 139 : 97. Jelikož sovětské ženy porazily Američanky
jen těsně 59 : 48 bodům, vyhrálo družstvo Ameriky nad SSSR celkově 187 : 156, a tak komunistic
kým žurnalistům nepomůže ani sčítání soutěže mužů i žen, které tak s oblibou dělali, aby zakryli
světovou nadvládu USA v mužské lehké atletice.
Podle mezinárodních lehkoatletických tabulek
dosáhli nejhodnotnějších výkonů dva Američané:koulař Dallas Long a tyčkař Fred Hansen. 241etý
Long, držitel bronzové olympijské medaile, “šel’
čtyřikrát nad svůj oficiální světový rekord a 4. vrhem
posunul hranici rekordu na fantastických 20,68 m.
(Jeho serie v Los Angeles: 19,97 m, 20,35 m, přešlap,
20,68 m, 20,44 m a 20,25 m). Neméně hodnotného
výkonu dosáhl i o rok mladší tyčkař Fred Hansen,
který zlepšil světový rekord na 5,28 m a jen lehce
shazoval 5,35 m. - Americká čtvrtkařská štafeta:
Cassell, Carr, Larrabee a Williams zaběhla časem
3:3,4 min. nejlepší letošní světový výkon, stejně
jako sprinterská štafeta žen, která dosáhla 44,4 vt.
Je zajímavé, že USA vyhrály z 22 disciplin 16,
zatímco SSSR pouze šest, z nichž ani jednu v bě
žeckých soutěžích. Utkání se neobešlo ani tentokrát
bez překvapení, a řada tzv. vyložených favoritů by
la poražena. Z Američanů okusil hořkost porážky
světový rekordman v hodu kladivem Harold Con-

nolly a olympijský vítěz ve skoku dalekém Ralph
Boston, - sovětské družstvo pak prohrálo obě vytrvalecké tratě 5 km i 10.000 m, trojskok, 3.000 m
překážek atd.
Zajímavější výsledky: 100 m Carr 10,3 vt., 200 m
Carr 20, 5 vt., 400 m Larrabee 46,0 vt., 800 m Siebert 1:47,5 min., 1.500 m Grelle 3:41,3 min., 5.000
m Schul 13:50,2 min., 10.000 m G. Lindgren 29:17,6
min., 110 m přek. B. Lingren 13,6 vt., 400 m přek.
Cawley 49,5 vt., 3.000 m přek. Young 8:42,1 min.,
štafeta 4 x 100 m USA 39,4 vt., štafeta 4 x 400 m
USA 3:3,4 min., tyčka Hansen 5,28 m, trojskok Ira
Davis 16,42 m, disk Oerter 61,10 m, koule Long
20,69 m. (všichni USA). - Sovětští atleti vyhráli:
hod kladivem Klim 68,80 m, oštěp Lusis 82,58 m,
výšku Brumel 2,23 m, dálku Barkovski 8,03 m (o 1
cm před Bostonem), desetiboj Kuzněcov a Golubničij chůzi na 20 km. - O střetnutí v Los Angeles byl
velký zájem, a ačkoli zde panovala velká vedra,
sešlo se ve dvou dnech na 140.000 diváků.

Těsná porážka čs. lehkých atletů v Liberci

Rappanův pohár

ČSR- V. NĚMECKO 104: 108

V mezinárodní fotbalové soutěži o tzv. Rappanův
pohár, která každoročně zaplňuje v Evropě letní li
govou přestávku, startovala letos čtyři slovenska
mužstva, ale jen obhájce trofeje - Slovnaft Brati
slava - postoupil do semifinálových bojů. Ostatní
mužstva měla střídavě dobré a špatné výkony, což
nestačilo na postup.
Tabulka skupin, ve kterých hrála čs. mužstva:
Oddělení II., skupina I.: 1. SC Lipsko 9 bodů, 2. Tren
čín 6 bodů, 3. Vojvodina Novi Sad 6
bodů, 4. Vienna Wien 3 body.
skupina III.: 1. Szombierski Bytom 8
bodů, 2. Košice 8 bodů, 3. Vorwarts
Berlin 5 bodů, 4. Wiener SK 3 body,
skupina IV.: 1. Chemnitz 8 bodů, 2. Pre
šov 7 bodů, 3. Odra Opole 6 bodů, i.
Spartak Plevno 3 body.
Oddělení III., skupina II.: 1. Slovnaft Bratislava 9
bodů, score 19:6; 2. AIT AIK
Stockholm 6 bodů, 3. Sarajevo 5 bodů,
4. FC Angers 4 body.

Mezistátní premiéra čs. - lehkých atletů v olympij
ské sezoně nedopadla špatně. Čs. družstvo prohrálo
sice v Liberci s východoněmeckými atlety 104 : 108
bodům, ale ten, kdo ví, že se Němci v minulém roce
zařadili k “silné evropské pětce” a že v posledním
mezinárodním střetnutí před dvěma roky v Jeně po
razili Československo rozdílem třídy 128 : 83, musí
klasifikovat tuto těsnou a trochu nešťastnou porážku
jako potvrzení vzestupné formy čs. lehké atletiky.
Rozhodující disciplinou utkání byl skok vysoký, ve
kterém všichni startující zdolali 2,03 m, takže o po
řadí rozhodl jen menší počet oprav. První a druhé
místo tak obsadili Němci Koeppen a Pfeil, zatímco
třetí místo Lánského a čtvrté Krybuse rozhodlo o
konečné porážce Československa.
Stejně jako už na letošních mezinárodních závo
dech nenašli ani v tomto utkání diskař Daněk a
čtvrtkař Josef Trousil přemožitele: Daněk hodil
61,86 m, Trousil pak získal čs. družstvu celkem 17 bo
dů, když startoval ve 4 závodech. 200 m vyhrál v
čase 21,2 vt. před Mandlíkem a v běhu na 400 m ne
měl konkurenci, a tak mu stopli “jen” 46,6 vt; Trou
sil byl dále členem obou štafet, které vytvořily nové
čs. rekordy: vítězné štafety na 4 x 400 m (3:07,2
min.) a sprinterské štafety (40,0 vt.), která však by
la poražena východoněmeckým kvartetem o 0,2 vt.
Čs. družstvo zvítězilo ještě v dalších pěti discipli
nách: Skobla vyhrál vrh koulí (18,35 m), Matoušek
hod kladivem (66,00 m), mladý Kasal byl nejrych
lejším půlkařem na 800 m (1:50,8 min.), závod vy
trvalců na 5.000 m skončil vítězstvím Jurka (14:16,8
min.) a v běhu na 110 m překážek protrhl cílovou
pásku Čečman (14,5 vt.).
Zároveň s utkáním mužů probíhalo v Liberci i
střetnutí žen obou zemí, které vyhrály podle očeká
vání Němky vysoko 70 :45.

GALEŮV
V Plzni, ve Wiesbadenu, v Mondorfu les Bains
a v Bukurešti zasáhlo 19
representačních teamů do
bojů 15. ročníku neofici
álního tenisového mi
strovství Evropy juniorů
o tzv. Galeův pohár, kte
rý obhajují mladé teni
sové nadje ČSR. Ty, opět
pod vedením inž. Cejnara, ale bez svého loňské
ho nejlepšího hráče Ho

POHÁR
lečka, si vedly v Plzni
znamenitě, když porazily
Rakousko 3:0a Švédsko
5 : 0, a probojovaly se do
závěrečných bojů ve Ví
chy. O tento úspěch se
zasloužilo družstvo: Kou
delka, Kodeš, Pála a Laudin. - Kromě ČSR, se
kvalifikovali mezi nej lep
ší čtyři juniorské teamy
Evropy i tenisté: SSSR,
Maďarska a Z. Německa.

DAVIS CUP
Obě semifinalová střetnutí amerického pásma Da
vis Cupu měla hladký průběh a skončila přesvědči
vými vítězstvími favoritů: Austrálie porazila v Mont
realu Kanadu 5:0a Mexiko zvítězilo doma nad No
vým Zélandem 3 : 1. Rovněž finale amerického pásma
dopadlo dle očekávání, když Austrálie porazila Me
xiko 4:1.
Zato v evropských semifinalových utkáních se bo
jovalo do posledního míčku. O překvapeni se posta
ralo francouzské daviscupové družstvo, které v sesta
vě Darmon, Barthes, Grinda a Jauffret zvítězilo v
anglickém Bristolu nad obhájci evropského prvenství,
representanty Velké Británie 3 : 2, a stejným pomě
rem vyhráli ve švédském Baastatu Švédové nad Zá
padním Německem. Je zajímavé, že obě vítězná
družstva nastupovala k závěrečným dvěma dvouhrám
za stavu 1 : 2 pro soupeře, avšak přesto ještě dovedla
rozhodnout utkání ve svůj prospěch.
HLAS DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon: 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

SWISS TRAINED

WATCHMAKEBS
M. H. Casablanca: Dí
ky za lístek. — L. Ch. To
K.
Eb n e r
ronto. Váš dopis i přílo
hu jsme předali. — A. S. 22 Hunter St. — Sydney
Cicero: Díky za výstřižky.
tel. BL 3970
— K. V. N. York 8: Díky
19 York St.
za referát a adresu. — V.
(vchod z Wynyardu)
K. Taupaki: Díky za do
pis, citáty a foto. — V. S.
Adelaide: Díky za adresy.
— J. V. Newtown: Díky
Děkujeme
za adresu. — J. B. Clovelza včasné vyrovnání
ly: List dostáváme. Díky
předplatného.
za námět.
HD

--Ve zkratce -— V rámci příprav na olympijské hry v Tokiu se
hráli čs. fotbalisté v Košicích přátelské utkání s bul
harským ligovým teamem Spartakem Plevno, nad
kterým zvítězili vysoko 6:1.
— Nejrychlejším lyžařem světa je Ital Luigi de Marco, který v italském středisku zimních sportů - v
Cervinii - dvakrát ve třech dnech zlepšil světový
rekord v rychlostní jízdě na lyžích. Jel naposledy prů
měrnou hodinovou rychlostí 174,757 km, a překonal
tak dosavadní světový rekord Američana Vaughana
téměř o 3 km.
— Vítězi 2. části mezinárodního fotbalového turnaje
o tzv. Newyorskou trofej se stali hráči polského teamu
Zaglebie Sosnovice před FC Schwechatem z Rakou
ska, jugoslávským mistrem Crvenou zvezdou Běle
hrad, portugalským Guimaraes a AEK Atheny. Pol
ské mužstvo sehraje dva zápasy s obhájcem titulu
Duklou Praha, která vyhrála tuto soutěž třikrát za
sebou. Poláci nemohou být považováni za vážného
soupeře. První finalové utkání vyhrála Dukla Pra
ha 3 : 1.
— Žebříček čs. stolních tenistů: Muži: 1. Staněk, 2.
Miko, 3. Polakovič, 4. Kollarovits, 5. Chmelík, 6.
Štěpánek, 7. Kudrnáč, 8. Kunz, 9. Vyhnanovský (40
let), 10. Švarc.
Ženy: 1. Lužová, 2. Švarcová, 3. Bosá, 4. Karlíková
Jarka, 5. Seňková, 6. Karlíková Jitka, 7. Kroupová,
8. Pauknerová, 9. Chylíková, 10. Kuncová.
— Peru požádala uruguayskou vládu o vydání roz
hodčího Pazose, který řídil fotbalové utkání o leten
ky do Tokia Peru - Argentina v Limě, jež skončilo
tragicky, smrtí 300 osob. Podle zpráv jihoamerického
tisku je jen malá naděje, že Uruguay vyhoví této
žádosti.
— Na mezinárodních plaveckých závodech v Piešťanech zaplaval čs. kraulař Petr Lohnický dva nové
čs. rekordy: nejprve překonal rekord Vágnera na
100 m volný způsob časem 56,2 vt. o 0,2 vt. a potom
i svůj rekord na 200 m kraul časem 2:03,8 min. o
1.4 vt.
— Na tradiční mezinárodní veslařské regatě na le
zete Rotsse ve švýcarském Luzernu se zaskvěli v
plném lesku mistři Evropy ve dvojskifu Andrs s Hof
manem, kteří zde porazili dvakrát své největší ri
valy Tjurina a Dubrovského z SSSR, a navíc ča
sem 6:29 min. překonali dosavadní traťový rekord
o 4,9 vt.
— Boje o tituly mistrů světa motocyklistů - silničá
řů vstoupily už v těchto dnech do závěrečné fáze.
Po Miku Hailwoodovi z Velké Británie, který obhá
jil své světové prvenství v kategorii strojů do 500
ccm a západoněmecké dvojici Deubel - Hoerner, kte
rá získala znovu titul mistrů světa v soutěži moto
cyklů s přívěsným vozíkem, je na nejlepší cestě
obhájit titul mistra světa i Jim Redman z Rhodesie.
Redman vyhrál nyní Velkou cenu Sachsenringu v
kategorii do. 350 ccm, a bude už letos těžko k poraže
ní. Dobře si v tomto závodu v Sachseringu vedl i
Čechoslovák Gustav Havel, který ve třídě do 350
ccm obsadil na Jawě druhé místo za Redmanem a
před druhým nejlepším letošním světovým závodní
kem Mikem Duffem z Kanady.
— Jarda Drobný spolu s členem britského daviscupového teamu Bobby Wilsonem vyhráli pánskou
čtyřhru mezinárodního turnaje v Dublinu, když ve
finále porazili britsko- filipínskou dvojici Bluett Heanandez 4:6, 6:3, 2:6, 6:3 a 6:0.
— Americké plavkyně zlepšily v Los Angeles svě
tové rekordy ve třech disciplinách: 171etá Marilyn
Ramenofská zaplavala 400 m volný způsob za 4:42,0
min. Mletá Claudia Kolbová vyhrála 100 m prsa za
1:17,9 min. a 15letá Sharon Stouderová zvítězila na
200 m motýlka rovněž v novém světovém rekordu
za 2:28,1 min.

