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Bitva o Vietnam

Po Johnsonově řeči

Je docela možno, ze uz toho Vietnamu, máme všichni dost. Den za
dnem a týden za týdnem odvrací naši pozornost od věcí, které v životě
opravdu něco znamenají*: od zábavy, automobilů, účtů, bankovních kont,
spalniček, od lepší, lepší a ještě lepší životní úrovně, od snažení a pachtění
po tom, aby ti kolem nás, pane, koukali.

včera ztracen, jenom vyhlídky na jeho záchranu
se ukázkou amerického
odhodlání
podstatně
zlepšily.

D o toho krásného světa nám z toho nepříjemného světa kapou jako nekonečné kapky uvolněného kohoutku zprávy o tom, kolik jich zase padlo,
konečné kapky uvolněného kohoutku zprávy o tom, kolik jich zase pad|o,
vrátilo. Jsou to zprávy o tom, že někde daleko lidé za něco bojují a umírají, zatímco my žijeme, bojujeme a stávkujeme za nové automobily a
tučnější konta.

Druhá světová válka i
válka na K o r e j i ukázaly,
že samotná akce ve vzduchu nestačí ke konečnému vítězství. A nezdá se,
že by válka ve Vietnamu
toto pravidlo vyvrátila,
" K l i d " ve vietnamských
džunglích proto asi neznamená nic jiného, než
přeskupování
komunistických sil k "závěrečn é " ofensivě.
Taková
ofensiva, je-li správný
předpoklad, že j e připravována,
může
skončit
dvěma způsoby. Bude-li
úspěšná, může vést k ustavení nového režimu
v Saigonu, který by požádal Američany, aby

A protože svět je malý, omezený a spojená
nádoba, kapky z Vietnamu nám tak trochu kazí
nenabažené
existence,
jimž říkáme život. Člověk neví, jestli i my budeme jednou muset bojovat, a jestliže ano, kdy,
ale je možné, že za víc,
než za roční obrat.

Jestli Hočimin a jeho
poradci začali o něčem
takovém opravdu uvažovat, nedali to zatím znát.
Někde
jejich
letectvo
sestřelilo dvě americká
letadla, jinde se americké stíhačky střetly s čínskými.

Nová nálada
Změnila
se nálada,
eště
před
nedávnem
iřičely novinové titulky
vorně "Vietnam je ztraen, opusťte l o ď " ! Stailo však pár amerických
lomb, pár tisíc mužů námořní pěchoty, nová u;ázka amerického
odíodlání a světový tisk
liv že nekřičí svorně, že
/ietnam je zachráněn.

Dole, v džunglích a
rýžových polích Jižního
V e vzduchu
Vietnamu, panoval poměrný klid a v Saigonu
Čím nám . tedy "kaziuž nejméně dva měsíce
Pravda ovšem je, že
míři" ve Vietnamu ničinedošlo k žádnému po- /ietnam není dnes o nic
li životní pohodu v pořádnému puči,
'íce zachráněn, než byl (Pokračováni na straně 21
sledních čtrnácti dnech?
V e vzduchu pokračovala
Neštěstí na pražské ulici a jeho důsledky
americká ofensiva proti
Severnímu
Vietnamu.
Každý nový nálet, každý
nový zničený most, každá nově zničená radaroNávštěvníci Československa se shodují v názoru, že okamžitým nejnevá stanice,
říkali mupříznivějším dojmem na cizince působí špatný vzhled tamních budov. Zpráv
žům v Hanoi, že to moža obrázků městských domů s tabulkou "Pozor! Padá omítka!", se už dostalo
ná nestojí za to, a že by
snad bylo dobře se s tě- mnoho za hranice. Přidáme-li pak skutečnost, že po 17 letech komunistické
mi americkými imperia- vlády je citelný nedostatek bytů i v těch zanedbaných domech, není divu,

Domy se boří a lidé se bouří

listy nějak

dohodnout.

že jsou stavební a bytcivé poměry jednou z nej horších vizitek režimu.

V australských universitních kruzích se vedla v
minulých dnech živá debata, v jejíhž středu byl
opět docent psychologické fakulty melbournské university dr. Frant. Knopfelmacher. Vše tentokrát způsobila jeho žádost, o místo prvního docenta (Senior
Lecturer) politické filosofie na universitě v Sydney.
Jeho jmenování bylo plně podporováno vedoucím
fakulty a doporučeno - podle zpráv tisku "téměř
jednohlasně" - výběrovým universitním výboťem.
Vyvolalo proto velké překvapení, když výbor profesorského sboru po dvou dlouhých zasedáních odmítl jmenování dr. Knopfelmachera 24 hlasy proti
19. V rušné debatě se vyskytla slova "McCarthyista"
a "Goldwaterista". Nechuť k jasně protikomunistickému postoji dr. Knopfelmachera pak vyjádřil "akademicky" jeden z 24 profesorů, profesor italštiny
F. May, prohlášením, které otiskl list The Australian (15. 4.):

i y t o poměry vyniknou
temněji, uvědomíme-ii si,
že počet obyvatelstva čs.
měst stoupá nepatrně.
( V r. 1963 počet obyvatel Prahy dokonce poklesl).
Za
17, roků
vzrostlo naproti
tomu
např. obyvatelstvo' některých australských velkoměst téměř dvojnásobně,
a svobodné podnikání tu
zajistilo dostatek bytů
pro všechny - bez teroru
a špehování, zda má někdo byt přiměřený nebo
"nadměrný".

"Zdálo se, že jeho přístup k politické filosofii by
mohl být nedostatečný. Na základě jeho článků je
těžké si představit, že by mohl podávat objektivní
rozbor prací Marxe a Engelse."
K čemuž je možno dodat, že Knopfelmacherovy
přednášky o ideologii Marxe a Engelse by mohly
být opravdu odlišné od těch, které má snad na mysli
pan profesor italštiny. Ke svým výkladům by nemusel používat ani mccartyismu, ani goldwaterismu,
které konečně několikrát veřejně a velmi pádně odmítl (naposled v zajímavé televisní debatě). Nynější diskuse a neobvyklé rozhodnutí výboru profesorského sboru ze Sydney jen dokazují, kolik je
pravdy na tvrzení docenta Knopfelmachera, že se
na australských universitách projevuje stále velký
vliv krajně levicových a jimi svedených živlů.

V.minulém měsíci došlo v Praze k neštěstí,
které způsobilo trochu
rozruchu
v
"zdeúředních kruzích" a snad i
přiměje režim k tomu,
aby se začal vážněji zabývat problémem zchátralých budov.
16. března se utrhla
půl metrů silná a přes
tři metry dlouhá cihlová
římsa domu číslo 13 ve

Politický zásah na universitě

Nebyla to stranická legitimace nebo příslušnost
ke straně, která zabraňovala spisovatelům psát,
byl to represivní aparát, který neúprosně likvidoval každého a často i rodinné příslušníky, kteří
by se byli kriticky ozvali. V té míře, v jaké se
tato pouta uvolňují, je právě naopak - aspoň podle mého názoru - povinen právě člen strany
vždy a bez kompromisu se postavit na stranu ideje, když dochází v jakékoliv oblasti ke konfliktu
mezi světovým názorem a pragmatismem.

Vodičkově ULICI a spadla
s třetího patra na chodník. Cihly zasáhly
6
chodců, z nichž na místě
usmrtily 22letou ženu.
Čtyři chodci byli převezeni do nemocnice, a zranění dvou z nich je
těžké.
Pražská Práce dodala
ke stručné zprávě o neštěstí:
" Z b ý v á jen konstatovat, že o dům pečuje
obvodní podnik bytového hospodářství v Praze
1 a že není jediným domem, u kterého hrozí narušení fasády. Můžeme
proto považovat neštěstí
za další varovný signál
o stavu údržby bytového
fondu v Praže, a nejen v
Praze . . ."
Několik dnů/potom se
zřítila pavlač domu v
Primátorské třídě a střecha ve Školské ulici, přičemž však nebyl nikdo
zraněn. (Pokrač. s. 2.)

DVĚ TVÁŘE UKRUTNOSTI
Pred dávnými casy, tak dávnými, ze se to ani
ezdá možné, stál jsem nosem u zdi. Za mnou stáli
va "uebermenschové" nového řádu a krátili si se
mou čas. Z vedlejší místnosti, nebo prostě odněud,. se ozýval křik a nářek, jakoby někoho týraa dodnes nevím, naříkal-lř opravdu někdo, nebo
lěli-li to zástupci berlínského mesiáše nahráno na
esce pro zvukový efekt.
Oba byli arogantní a oba byli neuvěřitelní. Neuvě-.
itelní proto, že byli důkazem, , jak hluboko pod
roveň zvířete může člověk klesnout.
Když mi po šesti hodinách bylo konečně dovoeno odlepit nos od zdi, uviděl jsem tvář, která mi ustala v paměti: světlá kštice vlasů, obličej hrdiny
lolywoodských filmů a v něm oči chladné, studené,
Lkrutné a bez nejmenší stopy smilování.
Před dávnými časy, i když ne tak úplně dávnýai jako ty, o nichž jsme právě mluvili, jsem viděl
• chodbách věznice znovu lidi s nosem u zdi a ucíS. na jazyku první pachuť nového "nového řádu",
rterý prá%"ě nahrazoval za zvuku vítězných fanfár
tary "nový řád".
Byl jsem ve skupině novinářů, kteří se měli
iresvědčii, jak lidsky se v osvobozené atmosféře
achází s nedávnými odpůrci republiky.
A tak jsme šli od jedné cely k druhé a viděli
¡davače a kolaboranty, lidi odsouzené na smrt i lidi,
rteří na rozsudek smrti teprve čekali, a také ovšem
točtoě nosů u zdi.
Nakonec jsme přišli k dalším dveřím se špehýr» u , za nimiž drželi gestapáka. Když je otevřeli,
rriděl jsem tvář: rozcuchanou kštici světlých vláli, ztrhaný, zarostlý obličej postižené oběti a v něm
»či plné strachu, které těkaly kolem a volaly o ponoc a milosrdenství.
Byly to bezmocné oči, v nichž strach a opuště¡ost nahradily chlad, ukrutnost a aroganci.
Tak jsme se sešli podruhé. A když jsem odcházel,
- ústech někdejšího "uebermensche" se třásla moe cigareta.
Nemám rád ukrutnost. Na sobě, ani na jiných
i nejméně ze všeho na bezmocných. Je to podivná
tsociace představ, dlouhá cesta od jedné podkultu•y k druhé, od esesáků a gestapáků - k válce ve Vietlamu.
Ale viděli Jsme je všichni. Alespoň jednou týdně
lovinový obrázek ustrašených očí, které ve své osanělosti volají o pomoc a milosrdenství. A vždycky
sou to oči záškodníka Vietkongu s bajonetem na
crku, nemilosrdnou botou v boku, s kolbou ručnice
la temeni hlavy.
Většina z nás nemá ráda ukrutnost, a když odkláláme noviny, třese se v ústech někdejšího komuíistického útočníka "naše cigareta".
Je úkolem demokratického tisku informovat svojodně a plně. Demokratický tisk tedy svobodně
íředkládá důkazy ukrutnosti vojáků saigonské vlály. Informuje nás svobodně, ne však plně. Ukazuje
iám jenom jednu tvář, ačkoli nový "nový řád" má,
iako ten starý, tváře dvě: jednu, když je nahoře, a
ednu, když je dole.
Nehájím tím ukrutnost jedné strany, protože
ikrutnost se nikdy nedá hájit. Chci však plný obrátek, chci obě tváře.'Kde jsou studené oči, které nařídily a provedly popravu vesnického předáka, jenž
Jdmítl nový řád? Kde jsou klečící oběti, čekající
i husté řadě na ránu do týla? Kde jsou těla pouličlích chodců,, roztrhaná záškodnickou bombou? Kde
e ošklivá, ale plná rovnováha mezi jednou ukrutlostí a druhou?
Je možné, že někteří západní novináři referují o
idálostech ve Vietnamu tímto způsobem v mylném
lomnění, že si to žádá objektivita. Faktem však je,
:e také oni, úmyslně nebo neúmyslně, přispívají
c vytvoření pokřiveného a úplně neobjektivního
nbrázku.
.Také ukrutnost má dvě tváře. A musíme-li už
vidět jednu, chceme vidět také druhou.
-kwPublished by F. Váňa,
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth: Richmond, Vie.
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CHRUSCOV ZNOVU NA SCENE

ČÍNSKÁ HROZBA
Je zřejmé, že sebevědomí Rudé Číny stoupá ze dne na den. I kdyby toto
sebevědomí nebylo podloženo ničím jiným než cifrou 700 miliónů obyvatel,
stačilo by, aby člověku přeběhl mráz po zádech. K tomu je nutno připočíst, že čínský komunismus je při nejmenším stejné odhodlaný, stejně
bezohledný a stejně výkonný jako ruský, který dokázal přivést utrpení
vlastního obyvatelstva na nebývalou výši, al e přitom udělat ze Sovětského
svazu během jedné nebo nanejvýše dvou generací světovou velmoc prvního řadu. Po stránce rasové i jazykové j e čínský kolos jednolitější, něž kdy
byl či bude Sovětský svaz. Zbytek je otázkou surovin a technických znalostí; znalosti lze v dnešním sivětě rychle okoukat, a pokud se surovin týče,
bylo by nemístným optimismem, kdýbychom se utěšovali, že asijská Čína
ie nadána nřírodou méně nev Jiné řácti svřta.
A tak čínské
velikašství, které bylo minulý
týden předloženo světu v
odpovědi na návrh presidenta Johnsona, není zdaleka tak nafouknuté, jak
se někteří
komentátoři
optimisticky
domnívají.
Nanejvíš lze snad říci, že
je trošku - ale jen trošku
- předčasné.
Johnsonův
plán nazvali Číňané podvodem a švindlem a jedním dechem dodali, že si
pp. Walker a U Thant mohou ušetřit námahu spojenou s jejich proponovanými mírovými' zájezdy
do Pekingu a do Hanoi.
Je nutné nazvat černé
černým a bílé bílým; Číňané si také nebrali servítky a řekli to, co si mysleli, naplno.

Jedinou útěchou pánů
Walkera a U Thanta může být, že jim čínská "diplomacie" ušetřila možnost
ostudy nesrovnatelně větší, než byl appeasement
Chamberlaina a Runcimana neblahé paměti. Což j e
samo o sobě útěcha poněkud bezútěšná.
Smrt v Bukurešti
Mluvíme-li již o Číňanech,
připomeňme
se
zpožděním, že v Bukurešti
zemřel tamní komunista
č. 1. Georgiu-Dej, na jehož pohřeb
přijel sám

soudruh Cu-En Lai. S v ý běrem smutečních delegací byli naproti tomu pravověrní moskevští satelité poněkud v rozpacích.
Cabot Lodge na cestách
President Johnson vyslal v těchto dnech Cabota Lodge, který byl delší
čas americkým vyslancem
v e Vietnamu, k
informační cestě po státech,
které mají zvláštní zájem na . řešení vietnamské
otázky. Navštíví mj. také
Austrálii a jeho úkolem
bude
bezpochyby,
aby

19. 4. 1965

Nikita Chruščov se neočekávaně objevil na mezinárodní scéně. Najednou se mu zachtělo zajít do
umělecké galerie v Moskvě. A najednou tam na
informoval vlády těchtc něho čekali američtí reportéři Číhali tam jen krátce,
států o politice U S A v< protože Nikita je známý obdivovatel umění. Ani tenVietnamu a vyzkoumal tokrát nezklamal publikum. Ve stínu svého osobníjaká bude jejich reakci ho strážce rozvinul před západními novináři duhovou visi mírové koexistence, kterou přirozeně otiskona americké návrhy.
valy všechny vlivné západní publikace.
Budoucnost Nové Guineji
Proč se objevil? Asi je to jeden z řídkých přípaZe stanoviska indonés dů v sovětské historii, kdy se bývalý tvůrce politikého je budoucnost toho ky mohl propůjčit jako j e j í sloužící. Nikita Chrušto ostrova pravděpodobní čov je znám západní veřenosti daleko víc než kterýzcela'jasná. Pro Austráli koli z dnešních vládců sovětské říše.
j e alespoň budoucnost zá
Jeho vystoupení může být vykládáno tak nebo
padni poloviny - dosud ne
onak. Tak: Chruščov byl vypuštěn z klece na znavyřešená. Otázkou je, kd]
mení, že Sovětský svaz se liberalizuje. A onak:
dostane australská polovi
Chruščov byl vypuštěn na znamení, že se Sovětský
na Nové Guineje samo
svaz liberalizuje - a že je Sovětský svaz na rozstatnost a v jaké formě
pacích.
Celý problém byl rozví
Věříme, že druhá možnost je ta pravá. Slova o
řen nedávnou návštěvoi
mise Spojených národů < trvající nutnosti koexistence znamenají, že dnešní
návštěvou zástupce ve sovětští držitelé moci zoufale potřebují někoho, kdo
doucího australské oposi by jejich výzvu tlumočil tak, aby se oni nemusiii
ce, G. Whitlama, na N příliš blýskat na veřejnosti. Penzista Nikita byl pro
Guineji. Není už otázk; takový diplomatický tah ideální. Natolik bezmocný,
aby jeho slova nebyla brána úředně, a natolik osob"zda", ale jen "kdy".
nost, aby se toho zmocnily noviny.
Smršť v U S A
Chrušěovovo vystoupení v umělecké galerii by měNěkolik států americké
ho západu bylo postižen<
řadou smrští, které si v y
žádaly za oběť přes 201
životů. Přes 20.000 lidí ji
bez přístřeší.
-e
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lo potěšit všechny odpůrce komunismu. Sovětský
svaz dal najevo, že hodlá raději spolupracovat se
Západem, než aby se pokoušel o souboj s čínskými
komunisty. Chruščovův krátký výstup na mezinárodní scéně dokázal, že Sovětský svaz se silně cítí
ohrožen Rudou Čínou, a že by hledal cesty, jimiž by
našel koexistenční status (aspoň pro dnešek). Kéž
by někdo využil tohoto nepokrytého vyzvání k jednání z pozice síly, kterou tak dlouho připravovalo
americké ministerstvo zahraničí.
-vm-

xajemniK
KOU
jan
Cílek informoval tisk, že
RUČNÍ V A Z A N Í K N I H
dnešní
neutěšený
stav
České
knihařství
domů j e "také důsledek
SWISS TRAINED
toho, že jsme v posledWATCHMAKERS
ních letech přejímali od
16 Brunning St., ST. K I L D A , Víc.
K.
Ebner
soukromých
vlastníků
Telefon 91 - 4164
22 Hunter St. — Sydney
domy ve velmi zanedbaOtevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
tel. B L 3970
ném stavu". Ž e nájemné
v sobotu po celý den.
19 York St.
z takových domů nedo(vchod z Wynyardu)
stávali jeho majitelé a že
tedy neměli
ani zájem
ani prostředky k provádění oprav, to ovšem ne- (Pokračování se str. 1) zajištěný neutrální Jižní
odešli z Vietnamu. Bu- Vietnam. Minimálním cíuvedl.
de-li neúspěšná, povede lem se zdá být jednotný
ke konferenčnímu stolu Vietnam, pravděpodobČ T K přiznala, že brzy
VKUS KONCENTRUJE ŽEHLENÍ
za podmínek, o něž usi- ně titoistického ražení.
po neštěstí se shlukla ve
luje vláda
Spojených Sousedství Číny ovšem
Loni v listopadu mi zmokl klobouk. Zašel
V o d i č k o v ě ulici spousta
znamená, že by se "mestátů.
jsem do kloboučnické prodejny a žádal o vyPrimátor L . Černý na- občanů, kteří pak uspozinárodní záruky" musižehlení na počkání. Vedoucí mi řekl, že by to
Johnsonova řeč
řídil,
aby bylo v celé řádali demonstrační průly číst jako americké zárád udělal — je prý to práce na chvilku — a l e
v
o
d
k
městské
radnici,
na
Praze stanoveno pořadí
ruky, protože nikdo jiný
D
l
o
u
h
o
očekávaná
že nesmí. Musí poslat klobouk do dílny, kde
naléhavých oprav a aby níž žádali okamžité prov tom prostoru jakoukoJohnsonova
"vietnamvyžehlení trvá 3 - 4 týdny. V druhé prodejně
se havarijní případy ře- vedení nej naléhavější cíl
liv nezávislost Vietnamu
ská"
řeč
ukázala,
bylove Vodičkově ulici mi tuto informaci potvrdili
zabezpečovacích prací.
šily urychleně.
li takové ukázky třeba, zaručit nemůže.
jako správnou. Proto jsem napsal stížnost, na
že Američanům už dávkterou mi Vkus, lidové výrobní družstvo kloAmerické
bomby neO B Ě D Y
—
VEČEŘE
no nejde o nějaké totál- znamenají konec zápasu
boučníků v Praze I. odpovědělo, (že nemají dolehké
občerstvení
celý
den
ní vítězství a o nastoleni o Vietnam, v nejlepším
statek odborníků na opravy. Odpověděl jsem,
silně protikomunistické- případě mohou být ježe nejde o opravu nýbrž o vyžehlení. r4a tento
ho, prozápadního > reži- nom začátkem toho kondopis družstvo odpovědělo, ž e žehlení klobou361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
mu v Saigonu.
ků bylo koncentrováno . . . D a l jsem si klobouk
ce.
(proti radnici) — Telefon 81-6554
vyžehlit 2. února a bude to trvat asi tři měsíNaopak, zdá se teď,
Obáváme se že "krvaOtevřeno celý týden mimo neděle
ce...
Lidová demokracie, 24. 3. 1965
že maximálním americ- vé kapky" zpráv z Vietod 11. hod. dop. do 11. hod. noční
kým cílem je nezávislý, namu budou ještě dloumezinárodními zárukami ho narušovat
spokojenost
našich
existencí
a
ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V M E L B O U R N E ,
že ještě chvíli potrvá, než
Z L O B Í V Á S
OČI?
upřímně zve
všechny
krajany na
někdo konečně pořádně
Bolí Vás hlava?
utáhne nepříjemný koNoste brýle od O P T A !
houtek, který nás odvrací ód věcí, které jsou v
kterou pořádá v sobotu dne 15. května 1965
životě opravdu "důležité".
-kwv sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
(Pokračování se stí:. 1)
D v a dny po neštěstí
ve V o d i č k o v ě ulici oznámila Č T K , že se konala
porada
vedoucích pracovníků a že bylo rozhodnuto ihned uvolnit
všechny údržbáře pro havarijní práce a okamžitě
přistoupit k naléhavým

Naše rovy

V ě c má ovšem svůj háček,
protože (citujeme
Práci z 18. 3 . ) :
" S počtem lidí, kteří
jsou k dispozici, lze krýt
potřebné opravy domovního majetku pouze na
50 - 55% a dokonce u
některých profesí, j a k o
jsou pokrývači, klempíři
a zedníci, jen na 25 30%. Dosavadní snahy
získat větší
počet pracovníků pro údržbu bytového f o n d u
jsou neúspěšné. A n i děti vycházející školu nejeví o tyto
řemeslnické
obory
zájem."

MARIA BOOKBINDING

PO J0HNS0N0VĚ RECI

Town Hall Cafe

TANEČNÍ

ZÁBAVU

LIKÉROVÁ LICENCE

TOMBOLA

K tanci hraje orchestr kapelníka A .
Vstupné 20/-

Vyhnala

Začátek v 8 hod., konec v 1.30

Reservování stolů: tel. 379-2156

(Rosenfeld)

OPTO

'Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina ! Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

CHCETE, A B Y SE VAŠE
děti naučily hrát 'na kterýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
REFORMY ČS. ŠKOLSTVÍ
Ministr školství o " D n i učitelů"

— V e věku 86 let zemřel
v Praze--spisovatel Karel
Horký.
— Československá plavba
dunajská má dostat letos
z maďarských loděnic nové druhy plavidel,
tzv.
říčně-mořské čluny. Budou mít 1.600 koňských
sil a budou vozit náklad z
Komárna a Bratislavy bez
překládky až do A f r i k y
a Přední Asie.
— Práce napsala, že T
ČSSR
spotřebují
ženy
průměrně 3£ párů jemných punčoch ročně, zatímco v západních státech
15 i více párů. Cena v

vyšší.
— Každý občan, který
chce jet do Jugoslávie, si
musí zakoupit jugoslávské peníze a to nejméně
2.000 dinárů na osobu a
den (za něž zaplatí cca
100 K č s ) . l i s t y upozorňu-.
jí. že nebude možno uspokojit všechny zájemce,
protože jsou "prostředky
omezené''. I k cestě do Jugoslávie musí mít ovšem
žadatelé doporučení závodního výboru ROH. Žádosti pro letošní rok musely být podány do 14.
dubna tr.
— Ú V Svazu čs. mládeže
přijal pozvání
mládeže
sociálně
demokratické
strany Německa na konferenci v Bad Nauheimu
u Frankfurtu n. M. Zástupce SČM prý však nedostal od spolkové vlády
včas vizum.
— Čs. Červený kříž má
1,564.000 členů. Za rok
1964 odpracovali zdravotníci ČSČK přes 2,140.000
hodin ve zdravotnických
akcích. V posledních 4 letech poslal ČSČK léky,
šatstvo a potraviny obětem přírodních katastrof
a válek a "rozvojovým zem í m " v hodnotě téměř
27 miliónů Kčs.
-— V roce 1963 došlo podle
Práce
185.000
návrhů,
připomínek
a
stížností
ústředním
orgánům.
Kladným jevem prý byl
pokles počtu anonymních
dopisů z 12% v předcházejícím roce na 9%. Ústředoí úřady prý shledaly 55 až 60% stížností
oprávněnýmL
— Profesor fakulty technické a jaderné fyziky na
pražské technice dr. Václav Petržilek dostal Řád
práce za dlouholetou vědeckou činnost a akademik Jiří Horák
rovněž
Bád práce za zásluhy v
oboru srovnávacích dějin
slovanských literatur.
— Předsednictvo Čs. výboru obránců míru přijalo rezoluci
adresovanou
Vietnamskému
výboru
obránců míru v Hanoi, v
níž ostře protestuje proti
"americkým barbarským
útokům" a jménem čs. lidu vyslovuje "plnou solidaritu s bojem vietnamského lidu proti agresorům". Ze svého mírového
fondu věnoval 15.000 Kčs
na pomoc vietnamskému
lidu.
— V nakladatelství Orbis
vyšla nová kniha Karla
Plicky o Praze pod názvem "Žijeme v Praze".
— V e stručné zprávě Lidové demokracie o tom.

ze se apostolsky
administrátor pražské arcidiecéze biskup ThDr. Frant.
Tomášek ujal své funkce
12. března v Arcibiskupském paláci v Praze ve
schůzi svatovítské kapituly, se praví, že se tohoto
aktu zúčastnili kapitulní
vikář prelát dr. Ant. Stehlík, prelát-arcijáhen dr.
Josef Kubík, kanovník dr.
Jan Opatrný a kanovník
dr. Jan Kotalík.
— Jako zvláštní senzaci
oznamují čs. noviny, že
má Jiří Voskovec přijet
do Prahy. Zatím pracoval
s "Werichem ve Vídni na
scénáři filmu
Filmfalstaff, který má být natočen v režii Vojtěcha Jasného
na
Barrandově.
Zprávy nevysvětlují, proč
se Voskovec a Werich nemohli sejít hned v Praze.
— V loňském roce přijelo
do ČSSR k dlouhodobému
pobytu z kapitalistických
zemí přes 744.000 osob,
tj.
trojnásobek proti r.
1963. Nejvíce osob přijelo
ze Záp. Německa - 113.
000, z Rakouska - 45.000,
z Francie 20.000, z U S A
16.000 atd. Z ČSSR odjelo do kapitalistických zemí 49.499 osob.
— N e j vyšší obytný dům
v ČSSR je na Havlíčkově
náměstí v Porubě. Má 16
podlaží. Na druhém-místě
jsou 14podlažní
objekty
na Kladně-Rozdělově.
— Na Kubě dlí čs. vojenská delegace vedená ministrem obrany arm. gen.
Bohumírem Lomským.
— Obchod se Západním
Německem se loni zvýšil
o 122 mil Kčs a dosáhl
hranici 1 miliardy Kčs.
— Čs. vláda bude udělovat jednotlivcům, kolektivům i organizacím v cizině "Medaili přátelství"
za zásluhy o rozvoj přátelství a spolupráce s ČS

R. Letos ma byt uděleno 326 těchto medailí, a
to buď
zlatých
nebo
stříbrných.
— V Tunisu byla na pětiáenní návštěvě čs. zdravotnická delegace, vedená
ministrem J. Plojharem,
a čs. kulturní
delegace,
iterou vedl náměstek ministra kultury prof. dr.
inž. K . Janů.
— V ČSSR j e 338 státních
statků, které hospodaří
isi na 19% zemědělské
půdy. Velká většina z nich
vykazuje značné ztráty.
— Rudé právo již uveřejňuje též inzerci.
Zatím
sabírá jen asi jednu třetinu jedné stránky, tedy
mnohem méně než v některých jiných časopisech.

— V Praze zemřel 24. 3.
zakladatel
družstevního
nakladatelství čin, překladatel inž. arch. Bohumil Přikryl ve věku 70
roků.
— V domácnostech, kde
mají 1 děcko do 14 let, j e
v
pracovním
poměru
51.9% žen. S 2 dětmi činí
zaměstnanost matek
53.2%,
při
3
dětech
15.8%,
při
4
dětech
Í0.5%, při pěti 34.6%, při
3 i více dětech 27.5%.
— V Praze byla zahájena
íistka "temných
živlů".
V prvních dnech čistky
aylo zatčeno 25 "příživníků" a "provinilců".
— V pití piva j e Československo na 1. místě. Na 1
Dbyvatele připadá 124.6 1
ročně. P i j e se více než
i ř í v e hlavně na Slovensku.
— V
Bratislavě
vyšla
kniha popraveného Vládo
^lementise "Nedokončená
kronika".
— V Zakutské
ulici v
Pardubicích bylo ótráve
no 5' osob plynem, který
ucházel
z
poškozeného
potrubí.
FEC/Č

v «^csKosiovensKU oyi z/. Drezna tr. slaven
Uen ucitelu . rsa sjezdu
v Praze, kterého se zúčastnily všechny hlavy čs. školství, promluvil ministr Císař, který oznámil mj., že se končí práce na přípravě změn v základní devítileté škole i na zavedení nové koncepce střední školy.
O této připravované reformě čs. školství jsme již referovali v č. 6. H D
a tentokráte můžeme připojit další» podrobností, jak je přinesl v poslední
n n n A /••e

fici/

Diferenciace
V základní devítile
é škole
se
zavede
»osledním roce diferer
iace.
Znamená to, ž
ětšina dětí nebo rodiči i
iude postavena před ro2
Lodnutí o budoucím stu
liu či zaměstnání o ro!
Iříve než dosud a střed
LÍ, tzv. všeobecné v zdě
ávací škola bude od sa
něho počátku rozdělen l
La dva hlavní obory. Je
ich po výtce socialistic
:y znějící názvy: přírc
lovědný a společenskc
ědný obor
naznačuj i
ákladní rozdělení mez i
echnickým a humanistic
:ým vzděláním.

většinou stačil jenom na
nejskrovnější
živobytí
jednak proto, že vdant
ženy
jsou
podstatnoi
pracovní složkou komu
nistickěho hospodářství
O děti se staral "stát" u;
od nejútlejšího dětství
kontrola výchovy bylí
odňata rodině a svěření
"socialistické
společno
stí" jako celku.

V poslední době všal
dochází ke změně myšle
ní, jak je zřejmé z něko
lika ukázek. Rudé právc
si postěžovalo už 22. pro
since mr., že "Přes všech
nu péči o děti v dětskýct
domovech
jim
bude
vždycky něco chybět —
Další novinkou, kt€ rodina. Sebelepší vycho
ou oznámil ministr Ci vatelka každému dítět
ař, bude
zvýšená de mámu nahradit nemůže
entralizace čs. školství . . . ( ! ) — V domovect
¡kolské správy, okrese í jsou mnohdy i děti, kte
ré by tam být nemusely
. krajské, budou mít
ludoucnu podstatně věi Rodiče by se o ně mohl
í pravomoc než dosud starat sami. A l e takhle
je to pohodlnější . . . "
Rodina je základ
A soudruh ministr ve
Během posledních 1 7 své březnové řeči pokra
et byly děti v Českoslc čoval v tomto nezvykléir
ensku
pravděpodobn tónu a zdůrazňoval ne
tejvíc postiženou skup: zbytný vliv rodiny a dů
LOU občanů. O b a rodič ležitost rodinného pro
'ětšinou pracují, jednak c středí pro řádnou výcho
>toto, že výdělek otce b f vu dítěte.

Uran a lázně
Jáchymovský uran je v myslích nás všech «pojen s hospodářským vykořisťováním, které prováděl celkem bezostyšně Sovětský svaz. Brzy po
válce se pokoušeli informovaní čs. komunisté
vysvětlovat ruské zásahy v Jáchymově buď tím,
že jde vlastně o podnik konfiskovaný Němcům,
nebo častěji že jde o rudu tak důležitou pro budoucnost všech "socialistických" států,
že je
zcela pochopitelné a nutné, aby se řízení prací
a odbytu ujaly Sověty. Ž e si tento mocný
ochránce zajistil celkem podobně výhodně např.
odběr polského uhlí, to už neradi slýchali.
Je těžké odhadnout, kolik uranové rudy se
v Jáchymově vydolovalo, a jak velký byl proto
tento čs. příspěvek pro budoucnost Sovětů. Z e
zpráv čs. novin se dovídáme, že se už dolovat
nebude, protože (citujeme z lisVu čs. armády
"Obrana lidu", 13. 3. tr.):
" Z éry naší doby — co tu 'vlastně zůstalo po
uranu? N e b o ť uran už v Jáchymově není. T u
a tam byste narazili na výjimku, na blízké Odeři
se např. z lomu získává uhlí, z jehož popele se
zpracovávají radioaktivní látky, ale Odeř není
Jáchymov a povrchový lom s uhlím není uranový důl. Šachty jsou zatopeny vodou, těžní
věže strženy. Hluboké jícny rozpůlené země,
kam se lze dostat jen namáhavými sestupy do
tmavých "komínů" s pomocí zdánlivě nekonečných žebříků, jsou zahrazeny betonem. Temné

žíly uranové rudy na stropě nízkých slojí bych
už dole nenašel, jako tehdy před devíti lety."
V další části autor článku pustě lže, když píše: "Šachty vydaly své bohatství, jež jsme za
světové ceny ( ! ) odprodávali Sovětskému svazu. Než jsme ale mohli prodávat, museli přijít
sovětští geologové, inženýři, technici a s nimi
speciální technika a prostředky k nákladné rekonstrukci jáchymovských dolů,
neboť tento
obor práce ¡v rudách u nás před válkou prakticky neexistoval."

Vypadá to, že mámino
pohlazení a tátův řemen
mají najednou napravovat škody, které napáchala komunistická "výchova" na poslední generaci.
Reformy na vysokých
školách
N a vysokých školách
dojde také k určitým
změnám. Je to již třetí
změna zákona o vysokých školách v 15 letech.
Mezi navrhovanými změnami jsou zejména:
— rektor a . prorektoři,
děkan a proděkani budou napříště voleni tajným hlasováním.
— některá označení absolventů vysokých škol,
zavedená v r. 1953, budou změněna, poněvadž
"se nevžila".
— řízení vysokých škol
bude upraveno tak, aby
při zachování a upevnění centrálního řízení byla maximálně rozšířena
pravomoc vysokých škol
a zejména fakult v rozhodování
běžných otázek.
— metody řídící práce
na vysokých školách budou podstatně zjednodušeny,
bude "odstraněn
administrativní balast" a
učitelé na vysokých školách budou uvolněni pro
vlastní vědeckou a pedagogickou práci.
Vysoké učení vyžaduj e ovšem naprostou svobodu
slova a svobodu
myšlení a o těch se v ref o r m ě dosud nemluví.
-et
Odebírají všichni vaší
čs. přátelé Hlas domova?

Pisatel po těch řádcích asi ani okem nemrkl
a pokračoval ve výpočtu výhod, které lidu poskytoval Jáchymov pod ruským dozorem: " H o rečka odpadla. P r 0 úplnost poznamenejme, že
lamač v podzemí si vydělal průměrně 3.000 Kčs
a že jen šťastní jedinci brali 5-10.000. Dvacetitisícový výdělek byl tak vzácný, že je lépe o něm
nemluvit. . . "
Je zřejmě lép e ani nemluvit o tamníth táborech nucené práce, jejichž obyvatelé se také zúčastnili mnohých pomocných prací.
"Obrana lidu" uzavírá článek zjištěním, že je
Jáchymov i dnes poznamenán uranem, který
představuje "zdroj, z něhož vzniká sláva jáchymovského lázeňství" . . . . "
Lázeňství ano, al e na čs. hospodářské neduhy
stačit nebude. I ty dnešní jáchymovské "uranové úbytě" přispěly k onemocnění čs. ekonomie.

S T ft E D I.S K O
P A N S K É MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Víc.
tel. 94 22S0
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Protože popularita není jediným měřítkem

Český Sinatra to schytal

PRVNÍ DOHODA OSPOLUPRACISKAPITALISTICKÝM STÁTEM
Dne 27. března byla v Praze podepsána smlouva
Zvlášť obětavé čtenáře H D odkazujeme na,5. číslo tohoto ročníku, ve
0 vědecké a technické, spolupráci naší republiky
terém jsme uveřejnili na 5. straně článek s nadpisem "Socialistický Frank
5 Itálií... Dohoda předpokládá výměnu -informainatra". Psali jsme v něm o československé soutěži na nejlepšího modernící a zkušeností zejména z důležitých odvětví, jako
o zpěváka, kterou provedly "Aktuality", magazín Mladé fronty. V roce
jsou strojírenství, energetika, chemie, hutnictví, ze)64 ji vyhrál Karel, Gott. Jeho velkým soupeřem byl jeden z původních
mědělství. V popředí zájmu obou stran jsou také
>ěváků "nové vlny" Semaforu Waldemar Matuška. Nekorunovanou kránové poznatky vědeckého řízení. Budou se rozvíjet
1 osobní styky vědců a dalších odborníků, spolupráivnou zpěvaček šansonů a blues byla "česká Fitzgeraldová" Eva Pilarová.
ce výzkumných ústavů, výměna vědeckotechnických
Není. pravda, že vše změnil Únor. Přihodilo se v jiném měsíci roku
filmů, stipendistů, budou společné konference, vý?64,
že zasedl zpěvácký kroužek ministerstva školství a kultury a nařídil,
stavy apod. Rozvíjí se již spolupráce mezi Čs. vějy "socialistický Sinatra" dostal distanc.
deckotechnickou společností a obdobnou italskou
organizací FAST. Např. v dubnu budou čs. odborníslovensky
časopis mlčení oblíbených slavírott zpíval řidčeji nez
ci přednášet v Miláně a Římě o našich zásadách
ků.
Byli
to
vlastně
pěkní
ČSM
"Směna"
s
pak
říve. Dostali jsme mnoe
při novém řízení v oblasti vědy a techniky a o tvůrčí
1965 ptal: ptáci, kteří nedbali na
o dopisů, které si začinnosti technické inteligence. Ještě letos vyjdou 17. ledna
společná čísla technických časopisů, která vydávají 'Proč nezpívá
Walde- socialistickou mravnost.
ouží, aby byly zodpotyto organizace.
Rudé právo, 28. března 1965 mar Matuška?"
"Vskutku jsme Wal- éděny veřejně, a to tím
demara Matušku nesly- JÍŠ, že dohady, spojeFandové zasáhli
"NADMĚRNÉ" BYTY
šeli po několik
měsíců
é s tím, že tito zpěváci
V Praze se loni uskutečnilo na 9.500 výměn bytů,
Fandové se ptali re- ani na radiu ani na tele- s neobjevují, vyvolaly
tj. o 60% více než v r. 1963. Přesto je v hlavním
"Proč
nezpívá vizi. I Evu
městě ještě asi 8.900 nadměrných bytů (bez 4. ka- dakcí:
Pilařovou idu fantastických dotegorie, na niž se nadměrnost nevztahuje). Zhruba Waldemar
Matuška? slyšíme dneska zřídka."
adů."
čtvrtinu nadměrných bytů tvoří pokoj a kuchyň, Slyšeli jsme, že přišel k
kde bydlí většinou osamělí lidé. Bylo by však
Nárok na pravdu
Směna přiznává, ž e by
úrazu?
Je to pravda?
správné, aby uživatelé takových i velkých bytů
ylo
bývalo lepší, , vyjít
"Je to pravda a poslučtvrté kategorie přijali alespoň podnájemníky a při- Proč tak zřídka slyšíme
pravdou ven dřív, což
spěli ke zmírnění bytové tísně. Od začátku letošní- Evu Pilařovou?"
chači jsou oprávněni se
ho roku mají ONV právo zrušit užívání bytu pro
Mládežnická
Směna ptát, co se stalo s jejich ; přiznání, které dělá i
nadměrnost a přidělit náhradní byt. Přitom se nejedělá čest redakci. Tváoblíbenými zpěváky.
prve snaží doporučit vhodné výměny. Nepřijme-li ji celkem radostně oznámii-li
se tak liberálně, proč
Nějaký čas i Karel
nájemník, je v kompetenci národního výboru uží- la veřejnosti příčinu od-.
evyšla se žurnalistickým
vací právo zrušit a přidělit přiměřený náhradní
byt, který však nemusí mít rovnocenné příslušen- vín pro 304 dojnic, silážní věže, kolny na píci a stro- scoopem"? A jestli neství. Nelze souhlasit s názorem, "zaplatíme-li za nad- je, sklad hnojiv, víceúčelová sušička, výmlatové yšla, co jí v tom brániměrný byt, máme na nej právo", protože v Praze středisko, opravářská dílna a garáže. Ve 2. etapě 3? Pravda za "fantasticbydlí ještě mnoho lidí v přeplněných bytech. Ná- výstavby nové Rovné bude postavena i základní ými dohady" byla čelrodní výbory mají, nebo některé ještě pořizují sezna- učňovská škola. Celý' rozsáhlý komplex si vyžádá
em prostá a stalinsky
my nadměrných i přeplněných bytů. V obvodu 2 si nákladu 52 mil. Kčs.
edívá.
v dubnu poslanci postupně pozvou všechny uživaZemědělské noviny, 20. března 1965
tele nadměrných bytů a doporučí jim určité výměny.
Zpívat — za kolik?
AŽ
PO
NASYCENÍ TRHU
Svobodné slovo, 20. března 1965
Svatojánský chléb jsem dosud nejedla ani nevidě"Je velmi dobře znáNOVA HORSKÁ VESNICE
la, napsala žákyně třetí třídy — tatínek mi však
Ještě letos začnou první práce na výstavbě nové o něm vyprávěl, a ráda bych věděla, zda se k nám 10, že zasvěcenci převesnice v horské oblasti - Sokolovska. Přímým in- dováží. Sdružení potravinářského obchodu odpově- řásají
otázku odměn
vestorem jsou Sdružené zemědělské a lesní závody dělo: Svatojánský chléb se k nám již mnoho roků .mělcům a zvláště kabaLázně KynžVart, které obhospodařují 2.850 ha země- nedováží, neboť finanční prostředky, které na nádělské půdy. Základní dominantou nové obce bude kup dovážených suchých plodů máme k dispozici, etním umělcům. Když
.mělec vydělává něco
6 osmipodlažních věžových objektů a k nim se při- stačí jen pro některé druhy, dovážejí se tedy ty,
druží 7 rodinných domů, každý o 4 obytných jednot- které jsou oblíbenější a jejichž dovoz je proto i účel- lezi 1200-1400 Kčs měkách. Obec Rovná, jež bude mít po ukončení druhé nější. Jsou to převážně mandle, rozinky, ořechy, ara- íčně a stěžuje si, že neetapy v roce 1970 na 1.500 obyvatel, dostane také šídy apod. Z uvedených důvodů nepočítáme s dovo- í, kudy kam, nesnažísvoji základní devítiletou školu, mateřskou školku zem svatojánského chleba ani v r. 1965. Dovoz by le se ho přesvědčit, že
i jesle. Centrum hospodářských objektů vytvoří kra- přicházel v úvahu až po nasycení trhu tradičními
plody.
Lidová demokracie, 13. března 196,5 .o společnost hýčká.

ODBORNÉ
MECHANIKY
přijmeme
Nabízíme práci v naší moderní továrně
za ideálních podmínek
Vysoké mzdy a pravidelný přesčas
při denních směnách

PRVOTŘÍDNÍ

řemeslnici

S O U S T R U Ž N Í C I , noční směny
FRÉZAŘI, denní a noční směny
O B S L U H O V A Č I R A D I Á L N Í C H VRTAČEK,
noční směny
Ř I D I Č I P O J Í Z D N Ý C H JEŘÁBU,
denní směny
Při denní směně se pracuje pravidelně 1 hodina
přesčas. Další přesčas je rovněž k disposici
Noční směny se pracují 4krát týdně (pondělí až
čtvrtek včetně) po 10 hodináchPracovní podmínky jsou prvotřídní.
Bezvadné
osvětlení, topení a ventilace. Převlékárny s jednotlivými skříňkami, jídelna atd.
Hlaste se u: Mr. E. F. Davies

DRAHÝ POSTUP POŘADÍ N A AUTO
Postoupit pořadí na osobní automobil je skutečně
možné. Původní žadatel daruje notářským zápisem
vinkulovaný vklad na 20.000 Kčs nastávajícímu majiteli osobního automobilu a navíc saplatí notářský
poplatek. Darovací daň činí 28% z vinkulované částky, to je 5.600 Kčs, a to u lidí bez. příbuzenského
vztahu. Pokud se jedná o příbuzné, to je (podle stupně příbuzenství) asi 17%, tj. 3.400 Kčs, mezi rodiči a dětmi 8%, tj. 1.600 Kčs. Tento postup se týká
období před převzetím osobního automobilu. Po převzetí je nutno mít na zřeteli, že Mototechna má
na nový vůz předkupní právo po dobu 4 let.
Zemědělské noviny, 18. března 1965

Ale když se zpěvák,
terý vydělává mnoho:rát víc, objeví na veejnosti v hadrech a proilašuje, že "na nový nelá prachy", nebo když
iná "hvězda" říká v inerviewu, že zpívá "poue pro radost" a že jinak
e jenom "chudou zpě-

Konečné score:
Opilec v hadrech by]
Valdemar
Matuška,
1dadlenka, která zpívá
1 ro radost, byla Eva Pi1irová. Karel Gott se dc
i aho nějak připletl, a ta' y máme výsledek:

Ministerstvo
školstv:
kultury "navrhlo" ře.itelství divadla, jeho:
e Matuška členem, ab)
yl distancován od miaodivadelního vystupoání na jeden rok.
Co se týče Evy Pilaové a "socialistickéhc
¡inatry" Karla Gotta
ministerský
zpěváck)
:roužek doporučil, ab)
ejich vystoupení na te
5vizi a v radiu byl,
>řísně omezena, dokuc
e nepolepší.
"Jistě to není popu
ární rozhodnutí", dodá
•á bratislavská Směna
le doufá, že zpěvumi
ovná veřejnost uzná, ž<
popularita nesmí být je
Liným měřítkem."
Československé mini
terstvo ani neví, jak ji
ťastné. Představte si, ja
:é ortely by musely bý
vyneseny, kdyby se jin
láhodou dostali do ru
:y někteří z hollywood
ké "smečky" — Sinatra
iamrny Davis Jr., Deai
vlartin, Shirley McLai
íe? Asi by nařídili za
'ření Las 'Vegas a Rena

ť R JU U ť JL A X JN E v
Prvotřídní
pečivo a cukroví
Česká cukrárna
VIOCCA CAKE SHOP
maj. L. Šindler
296 Carlisle St.
Balaclava, Vic.
(proti nádraží)
Tel. 52-3860
Specialista na svatební
a jiné dorty

TO JE SYMBOL . . .
* PENĚŽNÍ JISTOTY
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
VŠEHO D R U H U
Vkladní knížky, šekové účty,
Zasílání peněz do ciziny
příbuzným a přátelům —
Služby turistům atd. —
* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jednom
místě.
O podrobnostech se informujte v nejbližší filiálce

JOHNS HYDRAULICS LTD.

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED

1374 C E N T R E RD., C L A Y T O N , V I C .
' Telefon 544-0351

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED

IXTl/Mta*
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Willi Heinrich: Zborcená pevnost (The Crumbling Fortress), Macdonald, Londýn

Mezi RemarquemaHemingwayem
Ale až hluboko, hluboko dole najdeme Willi Heinricha, spisovatele,
který je zřejmě velmi populární v Evropě — a je překládán do angličtiny.
Jako Kirst, jako Habe. Jako Remarque, dodáme smutně, jehož poslední
věc — " N o c v Lisabonu" — dostatečně osvětluje mělkost hlubin, do nichž
se dnes potápějí němečtí autoři "ztracené" generace. Snad si to uvědomujeme víc proto, že ted' se nám vynořuje už druhá "ztracená" generace
v rekordně krátké době.

Přežijí ostatně všichni.
Němci se beze ztrát stáhnou z útočných pozic
(což je vítaná a osvěžující změna), francouzští
maquisardi prokáží patřičnou galskou úctu k
lásce na první pohled,
žurnalista z Duesseldorf u se raduje, sovětský
zběh Boris (který mezitím zahořel nešťastnou

"Zborcená pevnost" je v podstatě německá verze Hemingwayova románu "Komu zjvoní hrana", silně okřtěná Remarqueovou tézí o "mládí,
které vytáhlo do boje s prapory". Tentokrát patří ke "ztracené generaci"
dva mladí Švýcaři, Georges a Marcel, které chytila za krk válka jako dezertéry z německé armády
na italsko-francouzském rozhraní někdy
— protože neopětovanou
v srpnu 1944.
— láskou k sličné židovVysoko v horách, kde zachránil neteř z plyno Francouzští maquis se
ce) odejde vstříc smrti,
vých
komor
tím,
že
si
jim snažili
zablokovat
leží podzemní pevnosti,
s
umírajíc cestu, aby umožnili Ame- a dva mladí' fašisté švýkteré si vystavěla Fran- rozloučil
carského původu se odpostupujícím
cie proti italskému ne- sestrou, která vzala jed ričanům,
dají myšlenkám na čtyři
zajmout něpříteli, nedaleko Nice a
Sovětský voják Bori na sever,
roky kriminálu, který j e
Mentonu, prožila různo- zapřel svoji zemi, kter; meckou jednotku.
čeká
ve
Švýcarsku.
rodá skupina lidí něko- mu dala možnost vzdě
i Jako v Hemingway o vě
lik vzrušujících dní.
láni a která mu povraž románu, obkličovací ma- Všechno je v pořádku,
protože Georgesově miV opuštěné vesničce v dila celou rodinu.
névr se nezdaří, Švýcar
lence je teprve sedmnáct,
sedle vysokých hor se seGeorges
náhodně
zastřeŠvýcaři
Georges
;
takže ty čtyři roky musí
šli: /dva švýcarští dezer- Marcel byli syny země lí jednoho z maquisardů.
vydržet do plnoletosti.
téři z německé armády, kde se odjakživa nic ne T í m začíná krevní msta,
jeden ruský dezertér ze dělo, a měli toho prosti která je naštěstí ztlumeJe mi líto, že jsem rosovětské armády, židov- dost. Přešli do Němec na horoucí láskou mezi zebral Heinrichovu kniský žurnalista z Duessel- ka, přihlásili se do ně Georgesem a mladičkou hu tímto způsobem. Z
dorfu se svou neteří mecké armády, a teprvi židovkou (jako v H e - jeho
dřívějších
prací
(osvobozující prvek!) a v roce 1944, když si mingwayovi, kde to byla (Železný
kříž
—
v
francouzský starosta blíz- ocitli z ruské fronty v< Španělka).
Austrálii
známý
pod
kého
maloměstečka ^ s Francii, jim napadlo de
Remarque si zase při- jménem "Slabé tělo" —
chotí. Ten měl jen menší žertovat. Nebylo kam
jde na své v rozhovo- a "Horská pevnost") se
rozdíl názorů se svými neboť to byli sveden
rech moudrého, ale star- zdálo, že. mu j d e o poctikrajany, kteří tvrdili, že křižáci protikomunismu
šího židovského žurna- vou konfrontaci německolaboroval s nacisty z I oni chtěli uniknout vál
listy, který má srdeční ké stránky války s vítězi
moci svého starostenské- ce v malé horské vesnic
vadu (Remarqueovi star- ( a ť jím byl kdekdo).
ho úřadu.
ce La Peine.
T o , co člověk vyčte z
ší lidé obyčejně
trpěli
Jenže válka přišla z;
Všichni chtěli uniknout válce. Všichni se jí nimi. Němci ustupoval
nějakým způsobem vyhý- horskými průsmyky :
bali. Židovský uprchlík iižní Francie do Itálie

tuberkulosou), který je
úplně bezmocný a úplně
nemocný. Proto každému odpauští a přežije.

Oldřich

Vyhlídal

Jsem topol u cesty a listím zní má hlava,
brodím se ve stříbru ledových
ranních trav.
V mlhavém oparu rudne den,
ze tmy vstává
a čeká na můj krok, na pohled,
na pozdraiv.
Dobrý den, obzore, krvavý noži noci,
hvězdnatá jádra z ní padají na zemi
a svítí na travách a kanou po ovoci,
stoupají po stvolech ve váze s růžemi.
M é sny jsou ranní déšť, jenž vsákne
před východem
slunce i člověka na pole kolem cest.
Nezbývá mi než růst,
jsem tajnosnubný rodem,
láká mne hlubina, nad níž
je nebe z hvězd.
Láká mne lidská tvář a pohled zahleděný
na obzor krvavý, na nůž, jenž půlí noc.
Známe se podle míst a pod
různými jmény
a někdy si i čest bereme na pomoc.
Známe se podle slofv a někdy podle ticha,
když slunce vychází a člověk oněmí,
jak zlatá s nachovou a světlo
s tmou se míchá
a jak se míchají ústa žen s růžemi.
Známe se podle rtů prohnutých
do úsměvu
a někdy podle, úst sevřených v nenávist.
Kéž byste poznali v tomto mém
malém zpěvu
podobu člověka jak podle kmene list!

jeho poslední knihy, není ani poctivé, ani to ne- od
skončení
událostí, tím utvořila jiná politicvede k zamyšlení. Hein- které líčí ( uplynulo přes ká aliance.
richovi zřejmě stačí, že dvacet let, a že se mezi- (Pokračování na str. 6)

"To myslíš letušky — děvy povětrné?"
"Ne, ne, to je docela jiné povolání, nemohu si
honem vzpomenout na přesný anglický výraz.
Jiřina
Zacpalová
Ty, Pavle, přestaneš s vybíráním v jídle. Až ba"Mám pro vás náramnou novinu — přijede k nám bička přijede, budou se vařit pořádná kontinentální
babička", oznámila jsem rodině po večeři. Děti se jídla, včetně polévek. Babička by se bez polévky
pošťouchly a začaly brebentit něco anglicky, za- necítila naobědvaná. Domácí polévka se zeleninou
a nudlemi je základem všeho živobytí. Nic ze sáčtímco dospělý člen domácnosti se jen tiše zeptal:
ků a plechovek.
" A co tak najednou?"
Mimochodem, hlavní jídlo budeme mít ted' v po"Je to tam teď zřejmě velikou módou jezdit za ledne. Babička ve svém věku nemůže jíst těžkou
příbuznými do Austrálie, a pak — krev není voda. stravu před spaním, a já večer stejně nebudu doma.
Dříve nebo později přepadne každého touha uvidět Tak vy si to vždycky jen ohřejete."
ještě jednou ty už skoro zapomenuté tváře a určit
"Kam budeš chodit večer?", ozvalo se sborově.
podobu těch dosud nepoznaných."
"Dala jsem se zapsat do večerních kursů. V Česko"Nikdy není pozdě, všechno má svůj čas;"
slovensku všichni strýčkové a tety studují bud' po
. "Podívej, nemá smyslu utěšovat se průpovídka- večerech nebo na dálku, babička už je sama dvakrát
mi, musíme rozřešit naléhavější problémy."
přeškolená, tak bychom před ní vypadali jako negra"Jako?"
motní zouváci.
"Jako to, že po zaplacení cesty nám mnoho nePoslední věc — Marty musí z domu! Říkala jsem
zůstane a budeme si muset vypůjčit."
vám vždycky, kupte nějaké štěně, takového Puntíka,
"Nač?"
co se vejde do krabice od bot. A v y jste přitáhli
"Na to, abychom měli zač koupit pořádný fučák — vlčáka, který spotřebuje za týden víc masa, než my
na chlazení i topení. Nemůžeme přece nechat ba- čtyři dohromady. Kdyby na babičku jen dýchl, tak
bičku-chuděrku trpět rozmary zdejšího počasí. Pak se nám chudinka-věchýtek rozstoná."
musím pořídit nové záclony, koberce a jídelní pří"Pokud se pamatuji, nebylo to s tím věchýtkem
bor. Oni si doma všichni myslí, že my tu servíru- tak zlé", prohodil muž.
jeme na stříbře, nebo možná na opálech, a ted' si
"Jíst ohřívané polévky, dát pryč psa, chodit bez
představ ty útrpné pošklebky brněnské švagrové, mejk-apu, jako strašák, to nás můžeš zrovna také
až by se babička prořekla, že máme vybledlé záclo- někam odklidit", dodala dcera.
ny nebo že pijeme každý z jiného šálku! PamatuŽenským radarem jsem vycítila vlny nepokoje,
ješ si, jak nám švagrová prorokovala cosi o žebrácké hrozilo to rebelií, tak jsem přednášku raději ukončila.
mošně? Tu radost jí neudělám, aby nás mohla litoKdyž se čas přiblížil hodině nulté, pustila jsem
vat. A dál — auto. Oni čekají, že my tu všichni si "My cizinou jsme bloudili", abych své srdce i
jezdíme nejméně v automatických šestiválcích, a duši prosákla touhou po domově a nenávistí k mamy bychom chtěli babičku oslnit našim kafemlýn- cešské cizině. Ale deska se rozbláznila ve foxtrotokem!
vém tempu a nějaký Waldemar Matuška začal zpíTy, _ Zuzano, po tu dobu, - co zde bude babička, vat, vokál z musikálu "Zuzana je zase sama doma".
schováš všechny své mastičky a barvičky. Babička
Mrkla jsem po hodinách. Pět pryč a Zuzana zase
vždycky říkávala, že dobrá hospodyňka pro jediné ještě není doma. To se určitě loudá s tím vlasatým
pírko třeba i přes plot skočí, a vydání za takové vě- mladíkem, přiběhne celá zrůžovělá, omráčí mě mnoci byla pro ni zbůhdarma vyhozenými penězi. Ne- hoslabičným slovem a řekne:
hledě k tomu, že bylo puncem děv povětrných."
"Tomů ty nerozumíš, to je problém, který jsme

PŘIJELA K NAM BABIČKA

SKIZZA

řešili na zítra do fyziky."
"Pěkně si ji vedeš, jen co je pravda", řekla by
babička. "To já bych ti nebývala trpěla." A pro
klid v rodině budu muset mlčet a jen si pomyslet —
na kolik takových "problémů" jsi mi, babičko, také
naletěla!
Vrhla jsem se ke kamnům, kde se vařila babiččina specialita. ,
"Jako zlatá kachňátka musí knedlíčky plavat na
vodě", učívala mě. Běda, kam se poděla má kachňátka! Jako namodralé bomby sedí pod bublavou
vodou, hrozíce demolovat hrnec i kuchyni. "Vždycky
jsem tě upozorňovala, že vaření je umění", pokývala by hlavou babička. "Muže si udržíš jen dobrým
jídlem. Předložit takovou krmi dědouškovi, ták vytřískal" pensionát, kde jsem se učila , vařit, a navždy
mě opustil." A já se budu moci jen začervenat a
potichoučku si ulevit: Čert aby vzal knedlíky, vždyť
jsou: to stejně zbůhdarma vyplýtvané kalorie."
Pak se mi to popletlo všechno páté přes deváté a
naopak. Zuzana najednou byla doma a upřeně se
dívala na babičku: "Jé, babičko, jaké ty máš svraštělé tváře."
"Zuzano, cožpak jsi Červená Karkulka, abys takhle mluvila s babičkou", okřikla jsem ji.
"Já jen, kdyby se babička nestarala tolik o ta
pírka a zašla si sem tam-do bjúty-salónu, .tak mohla
být zachovalejší."
"Pavle, neohrožuj babičku tou kytarou. Babička
na svůj vek výborně slyší, nesnese tedy variace ani
na Beatles ani na Rolling Stones."
Pak vyběhla všechna čeládka a psi.
"Pomalu, po-ma-lu,'nejsme přece na Starém Bělidle. Kde by se v Austrálii vzala čeládka. Ale psi.
Proboha, přivažte Martyho, kdo jste ho odvázal,
pomoóc!"
Zasvědil mě políček.
"Sorry, ale nemohl jsem tě jinak probudit. Házíš sebou, vzdycháš, tlačí tě nějaká můra?"
"Nic mě netlačí, zdálo se mi jen, že k nám přijela na návštěvu babička."
Zadívala jsem se do beztvaré, konejšící tmy a
byla jsem tolik ráda, že to byl jen sen — zatím.
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KRÁL-VÁVRA

(Pokračování)
OBRAZ 2
Ředitelství zemské poloosy. Lůžka zastřena závěsy. Na- scéně je Lid obojího pohlaví, tři ženy a tři
muži, odevzdaní a trpní. Všichni mají nesmírně dlouhé vlasy a muži navíc neméně dlouhé vousy. S tím
kontrastuje jejich moderní a pěkné oblečení. Podobně zarostlý je i Starý Vrba, osmdesátiletý třaslavý
kmet, který sedí stranou od Krále-Vávry a Kukulína na pojízdném křesle pro chromé.
K U K U L Í N (jde ke stěně a mohutnou pákou uvede do chodu megafon)
MEGAFON: A ť žije Král-Vávra! A ť žije KrálVávra! A ť žije Král-Vávra!
K U K U L Í N (uchopí podnos s bochníkem chleba
a se solí, jde k Lidu obojího pohlaví a nabídne)
1. ŽENA (rychle sebere s podnosu celý pecen a
schová do tašky)
K U K U L Í N (poněkud v rozpacích vypíná megafon)
3. ŽENA (vystoupí, ukloní se a recituje):
William
Záwada:
Náš
lid
Náš lid je dobrý, pracuje
a při práci si pěkně zpívá.
Po práci potom tancuje
anebo trochu odpočívá.
K jídlu mu stačí chleba kus
- a nezvykl si na lahůdky.
Rád v míru tahá těžký vůz,
však neleká se ani půtky.
Leč kdo jím jednou pohrdne
a do úst si ho drze vezme,
náš lid mu v břiše zatvrdne
a nikudy ven nevyhřezne.
(začlení se)
S T A R Ý V R B A : Ztvrdnutí žaludku bývá nejhorší
před bojem. V bitvě u Cushiny města léta páně
třicátého třetího hrubě bylo Engličanů, kterým se
to přihodilo. Staré pravidlo učí, že voják před bitvou nemá ničeho jisti, aby byl průstřel čistý. A protože my jsme vlastně pořád před bitvou...
KRÁL-VÁVRA:' Zkrátka s jarníma pracema ste
se moc nevycajchnovali.
L I D OBOJÍHO P O H L A V Í (demonstruje svou zarostlost): Cák jsme mohli, s takovou?
K U K U L Í N (ustaraně): T o t i ž . . .
K R Á L - V Á V R A : Zkrátka z jarníma pracema ste se
moc nevycajchnovali.
LID
OBOJÍHO P O H L A V Í : Cák sme mohli, s
takovou?
K U K U L Í N : Totiž..,.
K R Á L - V Á V R A : Zkrátka z jarníma pracema ste se
moc nevycajchnovali.
LID
OBOJÍHO P O H L A V Í : Cák sme mohli, s
takovou?
K U K U L Í N : Totiž . . .
K R Á L - V Á V R A : Zkrátka z jarníma pracema ste se
moc nevycajchnovali.
L I D OBOJÍHO P O H L A V Í (omrzeleji): Cák sme
mohli, s takovou?
KUKULÍN: Totiž...
K R Á L - V Á V R A (stále jařeji): Zkrátka s jarníma
pracema ste se moc nevycajchnovali.
LID
OBOJÍHO P O H L A V Í : Cák sme mohli, s
takovou?
(Dialog pokračuje ad libitum, pokud možno velmi
úporně, Lid obojího pohlaví je čím dál tím omrzelejší, Král-Vávra neudolatelný, Kukulín čím dál tím
zoufalejší z vývoje situace)
K R Á L - V Á V R A : Zkrátka s jarníma pracema ste
se moc nevycajchnovali.
L I D OBOJÍHO P O H L A V Í : Cák-cák-cák-eák-cák . . .
K U K U L Í N (hbitě): Totiž v Anglii dřou zákazníky bez nože. A my se holíme sami.
MEGAFON: Teplota plus pět stupňů Celsia! Teplota plus pět stupňů Celsia! Teplota plus pět stupňů
Celsia! . . .
K U K U L Í N (manipuluje s ledničkou a zapíná teplomet)
v
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K R Á L - V Á V R A : Bude nám eště horúcó, co?
S T A R Ý V R B A : Nejhorší horko nás postihlo léta
páněi třetího u Newbridge. Engličanů byla přesila
a padali jako mouchy, kdežto my? Irský člověk se
všemu přizpůsobí...
K R Á L - V Á V R A : A vobilí bude letos . . .
K U K U L Í N (rychle): ...závislé na faktorech tu
toho, onde onoho charakteru.
K R Á L - V Á V R A : A nekde . . .
K U K U L Í N : Někde toho i onoho.
KRÁL-VÁVRA; A nekde...
K U K U L Í N : . . . někde onoho i toho.
K R Á L - V Á V R A : A nekde (hrozivý pohled na Kukulína) se to vůbec nedá určit. ( K e Kůkulinovi)
Proč to? Vobilí přece růstlo každé rok.
KUKULÍN
(tiše): Ano, ale co když letos nevzroste? Pak to bude na nás. Kde neklící obilí, tam
klíčí nedůvěra. A kde klíčí nedůvěra, tam musíme
nasadit argumenty.
K R Á L - V Á V R A (k Lidu obojího pohlaví): Je na
vás, jak naše podněty uplatníte. Protože eší je neuplatníte, tak to bude na vás.. A eši je uplatníte
tak to bude taky na vás.
K U K U L Í N : Takže . . .
K R Á L - V Á V R A : . . . to bude v každým případě na
vás.
K U K U L Í N : Ještě něco pádného na závěr!
K R Á L - V Á V R A : Tož tak. V Anglii dřó zákazníky
bez noža! A my se holíme sami!
K U K U L Í N : Ale ne, pádněji!
K R Á L - V Á V R A : Tož tak. V Anglii dřó zákazníky
bez noža! A my se holíme sami!
K U K U L Í N : Ale ne, pádněji!
K R Á L - V Á V R A : Tož tak. V Anglii dřó zákazníky
bez noža! A my se holíme sami!
K U K U L Í N (zoufale): A l e ne, pádněji!
K R Á L - V Á V R A : Tož tak. V Anglii dřó zákazníky
bez noža! A my se holíme samí! (Zazvoní telefon,
Kukulín k němu) Tož tak. V Anglii dřó zákazníky
bez noža! A my se holíme sami! Ale né pádněji.
Tož tak. V Anglii dřó zákazniky bez noža! A my se
holíme sami! Ale né, pádněji! Tož tak. V Anglii dřó
zákazniky bez noža! A my,se holíme sami!
KUKULÍN
(telefonuje, nervózně): Napište, že
rozhovor probíhá v srdečném a přátelském ovzduší
ve znamení naprosté shody ve všech projednávaných
otázkách.
K R Á L - V Á V R A : Tož tak. V Anglii dřó zákazniky
bez noža! A mý se holíme sami! Ale né, pádněji! Tož tak. V Anglii dřó zákazniky bez noža! A my
se holíme sami!
K U K U L Í N (zatleská rukama)
L I D OBOJÍHO P O H L A V Í (procitne a spustí unavený skandovaný potlesk)
K R Á L - V Á V R A (probere se): Tož tak, m i l í . . . (zapomene, kdo je na návštěvě) majstři. Očekáváme od
vás mnoho, skoro šecko. Ale tohle (uvidí ornament
mrazu na okně), to se mně teda vůbec nelíbí, i dyž
sem si vobrázkama nigdá nezatěžoval hlavu. Kdo to
dělal?
K U K U L Í N (varovně): To je prosím mráz.
K R Á L - V Á V R A : A koho chleba jí ten Mráz? My
do něho chlebem, a on po nás tímhletím? Copak se
takhle maluje svaté Václav? (Sklesne do křesla)
K U K U L Í N (bere tlustou knihu s titulem KrálVávra o umění): Pan ředitel naráží na obraz, který
visíval nad jeho dětskou postýlkou. Zapsal si o něm:
Každou chvíli jsem měl dojem, že jezdec vyskočí z
plátna a kůň mě kopne do hlavy. Konec citátu. Prosím, a všimněte si: Jezdec vyskočí, kůň mě kopne,
nikoli naopak. Ve vyhrocené podobě je tu explikována humanistická formule, podle níž je člověk
strůjce dějin, a zároveň odhalena forma odcizení
mezi člověkem a koněm: Jezdec vyskočí, kůň mě
kopne. Subjektivní výskok jezdcův je materializován v objektivní realitě kopnutím do hlavy a dia-

MEZI REMARQUEM . . .
(Pokračování se str. 5)
Není v tom sám. Hans
Helmut Kirst — tvůrce
dělostřelce Asche, Hans
Habe, autor polodovařených románů z války
a poválečné periody, vyslovují tytéž polopravdy.
Remarque alespoň naplno řekl, co si myslel
o tom, co viděl ve flanderských zákopech. H e mingway
řekl naplno,
jaké to je, když člověk

Teiefon 98 5756

Hampton,
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umírá pro věc, které věří. Z nynějšího Německa
nám ve formě románů
přicházejí téže.
Chytrá
apologetika.
Někdy —
jako v případě Kirsta —
chytrá a hluboká apologetika.
Omluva
však
není
všechno. W i l l i Heinrich
se ani o obranu nesnaží. Nevěřím tomu, co píše. A nevím, co bych
měl dodat.
jun

Josef a Irena Letoví oznamují,
že opět převzali

Restauraci Joliette
150 Swanston St., Melbourne City
Telefon 63-3863
V poledne, i večer prvotřídní evropská jídla
3 chody od 7/6
Též lehké občerstvení

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

ODRA
TRAVEL SERVICE
6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
V o l e j t e : 63-6681, 63-6178, večer 93-7347
Vzhledem k velkému zájmu
o zásilky ovoce do Československa
upozorňujeme všechny zájemce na tuto
výjimečnou příležitost:
A ž do 30. června tr. je možné objednat
za cenu £ A 4/—/6
17 kg ČERSTVÉHO OVOCE
(pomeranče, citróny, banány, grapefruity
a podobné druhy ovoce)
¿Tyto zásilky budou expedovány z Vídně přes i
Bratislavu, což zaručuje rychlou dodávku
Obraťte se s důvěrou na

ODRA

PARCEL & TRAVEL SERVICE

6a Elizabeth St., Melbourne
Telefon: 63-6681 — 63-6178
Úřední hodiny: pondělí až pátek 9 — 18 hod.
sobota 9 — 13 hodin

lektika vztahu subjekt-objekt je co? No? No? (Ulehčené) No nabíledni.
S T A R Ý V R B A : Nabíledni je v boji potřeba tanků.
V bitvě u Borey města léta páně devadesátého jsme
se jednoho zmocnili, když si posádka odskočila.
K R Á L - V Á V R A : kle
s tém. teďka bude konec.
Buď ovládneme my kulturu, nebo kultura nás. Tak
dneska stojí otázka.
K U K U L Í N (zapne megafon)
MEGAFON: Hurá! Hurá!
(Opona)
PÍSEŇ

BALADA O TRÁPENÍ

Když na ženskou obyčejnskou padne trápení,
nepomůžou úředníci v klotu balení,
kažďej sedí — černá socha, nepoví mi nic,
místo očí puklej kámen, jako že chce říct:
U kolegy, kam by člověk přišel?
U nás platí zásady a řád:
U kolegy, vedle o pár čísel.
(Mluví) Jo, a kdyby se vám to snad nelíbilo,
můžete si na mě klidně stěžovat.
Když je ženská bez zastání, pije ze žalu,
a tak sedím zastrčená v tomhle lokálu,
vrchní chodí — černá socha, nepoví mi nic,
místo očí puklej kámen, jako že chce říct:
U kolegy...
Když je ženská obyčejnská na dně docela,
zatoulá se pod svatýho vedle kostela.
Svatej stojí — černá socha, nepoví mi nic,
místo očí puklej kámen, jako že chce říct:
U kolegy, kam by člověk přišel?
U nás platí zásady a řád:
U kolegy, vedle o pár čísel.
(Mluví) Jo, a kdyby se vám to snad nelíbilo,
můžete si na mě klidně stěžovat.
Jestli- ke mně přijdou, že se boří svět,
prstem nehnu, nepomůžu, mně je všecko pět,
budu sedět — černá socha, nepovím jim nic,
místo očí puklej kámen, jako že chci říct:
U kolegy, kam by člověk přišel?
U nás platí zásady a řád:
U kolegy, vedle o pár čísel.
(Mluví) Jo, a kdyby se vám to snad nelíbilo,
můžete si ňa mě klidně stěžovat.
(Opona)
(Pokračování příště)
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Svoboda, rodák z Hůrky
u Rokycan. Byl zvolen
dvakrát po sobě poslancem státu Ohio a později
státním senátorem až do
50 Bourke Street
r. 1960, kdy se vzdal veMelbourne, C. 1
řejného života.
— Na valné hromadě soTelefon 32- 2245
kolské župy Pacific v San
Jsme jediný krejčovský
Francisku byli
zvoleni:
závod v Melbourne, kde
starostou E. Nekuda, míjsou šaty šity ZCELA
stost. K. Palaš, jednatelRUČNĚ odbornými kontikou M. Haralíková, náčelníkem J. Pokorný a další.
nentálními krejčími. Právě proto je náš sklad
— Profesor Reed College
exklusivní.
v Portlandu F. M|unk napsal knihu o sjednocovacím hnutí v Evropě, Americe i v Africe "Atlantic
Dilemna". Předmluvu k
S Y D N E Y
K O P A N Á
ní napsal Cabot Lodge.
— Sdružení porobených
PRAHA — METRO 6 : 1 (2:0)
evropských národů (AC
V prvním mistrovském zápase sezóny Praha zaEN) uspořádalo druhý seslouženě porazila slabé mužstvo Metra (loňská Croaminář o boji proti komutia), které se rozpadlo po celkem dobrém začátku.
nismu pro 34 účastníků z
Praha měla v prvním poločase více štěstí, a rozhodčí
Jižní
a Střední Ameriky.
neuznal Chorvatům jednu branku. Praha se ujala
Mezi přednášejícími byli
vedení v 15. min. brankou Tamadla a zvýšila nátéž dr. J. Stránský a Jiří
skok před poločasem, když Scheinflugovu ránu
Kárnet.
usměrnil obránce Metra. Po přestávce skórovali Ta— V Torontu byla uvedemandl, Blitz a Gauto dvakrát. Jediná branka Metra
na divadelní hra Jaroslapadla za stavu 5:0. Nejlepší hráči: Scheinflug, Jova Drábka "Ocel a kvěnes, Sleight, Gauto. V brance uspokojil Earl.
ty", psychologické drama
PRAHA — BUDAPEŠŤ 1 : 3 (0 :1)
z poslední války, v režii
Maďaři předvedli ve druhém kole na hřišti PraJindry Zodera.
hy velmi dobrou hru a po nadšeném výkonu celé— Herbert Lom, který žiho mužstva si odnesli oba body. Praha byla vyrovje v Londýně, má na tamnaným soupeřem jen prvních 10 minut, kdy se útoní televizní stanici I T V
ky valily střídavě na obě branky. O výsledku bylo
vlastní seriál, v němž vyrozhodnuto brzy po poločase, když Budapešť vstřestupuje v úloze psychilila druhou branku. Hosté dohrávali prakticky o 10
atra.
hráčích, ale přesto ještě jednou skórovali, než se
— Ostravskému zámečnístáhli na obranu. Jedinou branku Prahy dal 3 minukovi Josefu Novotnému se
ty před koncem Blitz přímo z kopu z rohu, když
podařilo uprchnout přes
hranice do Rakouska a
se míč odrazil od tyče. Praha v tomto zápase vypaodtud se dostal pod vozy
dala jen velmi průměrně, a ukázalo se několik slavlaků přes Švýcarsko a
bin: Henderson v centrhalvu, Hrnčíř na pravé spojFrancii až do Calais, kde
ce.
-raho teprve objevili železKOPANA v
m e l b o u r n e
ničáři - vyhladovělého a
HELLAS — SLAVIA 1 : 1 (0 : 0)
polozmrzlého.
Výkon Slavie se proti minulému zápasu sice zlep— Otec krasobruslařské
šil, ale i tak byla nakonec ráda, že zachránila bod.
mistryně světa Petry BurHellas se ujal po nerozhodném poločasu vedení po
kové, český malíř Jan
pěkné akci levého křídla. Slavii se podařilo vyrovBurka, přesedlal v poslednat McCorquondalem po trestném kopu, který proních letech na sochařství,
váděl Auchie. Hrdinou dobrého a rušného zápasu
a je v mezinárodním uměbyl brankář Slavie Barotajs.
leckém světě uznávaiiým
mistrem moderních soSLA VIA — JPST 1 : 1 (1:1)
chařských směrů.
Proti Jugoslávcům začala Slavie velmi dobře a
— V New Yorku zemřel
zdálo se, že dosáhne prvního vítězství. Zařazení no3. dubna bývalý redaktor
vého středního útočníka Jonese útoku prospělo.
"Masarykova
lidu"
a
JUST se sice ujal vedení pěknou brankou Bluea, ale
"Mladých proudů", spisoSlavie vyrovnala téměř okamžitě, když Short vyvatel a básník Karel Neužil přesné přihrávky McCorquondala. Nedlouho poZPRÁVY OSOBNI
kula ve věku 64 let.
tom došlo k zranění Jonese a s ním se dostavila
stará nemohoucnost útoku. Druhý poločas pak uá
— Počátkem března požáDne
4.
dubna
1965
zemřel
proběhl za převahy JUSTu. Potěšujícím byl velmi
dalo v uprchlickém tábodobrý výkon pravého křídla Shorta, který patřil k po dlouhé nemoci náš ře Zirndorf u Norimberka
manžel a švagr
nejlepším hráčům Slavie. — Jonesovo zranění je
o asyl 8 čs. občanů, šest
p. Ervín H. TUREK
vážné a vyřadí ho z dalších zápasů nejméně na 6
z nich přijelo na Západ
184 Beach Rd., Sandring- legálně a dvěma 191etým
týdnů.
ham, Vic.
SLA VIA — LIONS 3:2 (1:0)
mladíkům
se podařilo
Helena Turková,
Lions S6 znažili boj o vat od počátku j ako lvi, ale
prostříhat drátěnými hramanželka
Slavie si přesto udržela po celý zápas převahu. Při
ničními překážkami a za
větší střelecké pohotovosti mohlo být vítězství dostřelby čs. pohraničníků
Jarmila Kubešová,
mácích přesvědčivější.
přeběhnout do Německa.
švagrová
— V Chicagu vyšlo 1. číslo revue "Novina", které
i
S P O R T O V N Í K L U B S L AV I A P O R T M E L B O U R N E
je věnováno oslavě osmsrdečně Vás
zve na
desátin dr. J. Černého.
Revui redigoval bývalý
REPRESENT A Č N Í
redaktor . "Venkova" J.
Šámal.
— V Melbourne byl zabit
autem J. Vogel a Václav
Čížek spáchal sebevraždu.
kterou pořádá k zahájení podzimní sezóny
SVU/Č/ČS
v sobotu dne 24. dubna 1965 od 8.30 hod. večer
V DORCHESTERU, A L E X A N D R A AVE., MELBOURNE
POJISTÉNI
Bohatá tombola
Pestrý program
domů, bytů, podniků,
LIKÉROVÁ LICENCE
Work. Compensation.
Pití vezměte sebou. N a prodej budou jen nealkoholické nápoje
aut, povinné ručení
ŽIVOTNI,
Vstupné £ 1/18/- včetně české večeře
úrazové a nemocenské
Volné parkování aut
odborně provede
Reservování stolů a předprodej vstupenek:
R.C. K U G L E R
tel. 94-2071 (Gáš), 34-3843 (Pavlas), 306-9571 (Křepčík)
(Melb.) XL 2421

Sport v Austrálii

TANEČNÍ

— Před nedávnem jsme
uveřejnili zprávu, že v
Západním Německu požádali o asyl dva čeští-hudebníci - Josef Píchá a
Jiří Buňata. Nyní došla
zpráva, že už byli oba angažováni znamenitým filharmonickým orchestrem
v New Orleans v USA (jehož dirigentem byl po řadu let Stokowski) a že s
ním již od počátku sezóny
hrají.
—- Michal Šumichrast napsal ' studii
"Anatomi^
bydlení v satelitním státu: Československo v porovnání se Spojenými státy" a další studii "Zahraniční možnosti pro americké stavitele". Obě práce vydala National Association of Home Builders
ve Washingtonu, v níž je
autor jedním z ředitelů.
— Profesor hudby na
Gornellově universitě v
Ithace (N. Y.) Karel Husa dirigoval symfonický
orchestr- této university a
její pěvecký sbor v newyorském Lincolnově středisku k oslavě stého výročí založení Cornellovy
university. Kritika vysoce
ocenila
dirigenta
koncertu.
— Lektor slovanských jazyků na Arizonské universitě Antonín L. Vaněk
vydal péčí této university učebnici vědecké ruštiny, určené především
posluchačům
přírodních
věd, kteří potřebují ruštinu pro vědecké bádání.
— Vedoucí oddělení pro
politické vědy na Muhlenberg College v Allentownu v Pennsylvanii byl
jmenován Charles S. Bednář, syn sokolského pra covníka, redaktora Karla
Bednára.
— Pracovní skupina SVU
v New Yorku uspořádala
17. března na Kolumbijské universitě hudební
večer ze skladeb Bohuslava Martinů.
— V Clevelaňdu zemřel
ve věku 90 let senátor
státu Ohio František J.

ZÁBAVU
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V hlubokém žalu sklíčeni podáváme všem
přátelům a známým smutnou zprávu, že
nás dne 29. března 1965 po dlouhém utrpení navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, bratr, švagr a strýc
p. JAROMÍR DANĚK

Pohřeb se konal dne 1. dubna 1965 z kostela
Andělů Strážných na hřbitov v Southportu. Zádušní mše sv. byla sloužena dne 2. dubna 1965.
Jménem všeho příbuzenstva
Anastazie Daňková
Marie a Jaromír
manželka
děti
VALNÁ HROMADA V ADELAIDĚ
Na XVI. řádné valné hromadě Čs. klubu v Jižní
Austrálii byli zvoleni na funkční období 1965/66
tito funkcionáři: B. Panoch - předseda, Š Díčka - I.
místopř., T. Sladký - II. místopř., P. Riess - jednatel, F. Krňanský - koordin. jednatel, J. Utěkal pokladník, referenti: B. Flossman - organizační,
R. Bárta - tiskový, V. Janšta - kulturní, J. Marouš stavební, J. Harvalík ml. - sociální, J. Gregor -- společenský, J. Trejtnar - divadelní, Z. Šatánek - sport.,
J. Krutský - hospodář. Členové výboru a náhradníci: F. Nový, A. Trávníček, P. Sedláček, A. Jonáš,
P. -Huťka, R. Mikša, J. Šnajdr, O. Podhajský, O.
Treutler, J. Grylich, R. Masopust, V. švihla, M.
Krutská, Z. Kasl, L. Paleček, V.' Bališ, J. Zeyer a
V. Motlík, re.visoři účtů M. Rosenzweig a S. Havrda,
smírčí soud M. Zlámal, F. Drahoš a K. Kopačka,
zástupce u GNC P. Riess.
R. B.
VALNA HROMADA V BRISBANE
Československý klub v Queenslandu konal řádnou valnou hromadu 11. dubna 1965, na které byl
zvolen tento výbor: předseda S. Šíma, místopř. K.
Ulver, jednatel M. Endl, pokladní K. Šímová, členové výboru M. Staněk, J. Endlová, F. Richter a
O. Marek, náhradnici S. Pokorný a K. Puta, revisoři účtů L. Vaník a F. M. Vávra. Adresa klubu:
Box 165, P. O. North Quay, Qld.
Č. K. Q.
DODÁME

KAMKOLI

Z A VELKOOBCHODNÍ CENY :
Cena za 26 ozs láhev
běžná NAŠE
OLD STURT, jihoaustr. brandy
22/17/9
CROWN CHARTER,
skotská whisky
35/9
29/6
CORTELL, imp. francouz, brandy 28/9
21/COMBEAU, imp. francouz, cognac 50/9
31/NAPOLEON, imp. francouz, brandy 50/9
31/NAPOLEON brandy,
(v původních láhvích z Francie)
56/32/6
WHITE FRIARS imp. anglický gin 27/20/6
GALATEA, Blackcurrant Liquor
stáčený v Dánsku
45/9
29/6
CHERRY BRANDY,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
CHERRY V I K I N G likér,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
PUNČ z Dánska (orig. lahve)
45/9
29/6
CREME DE MENTHE z Dánska
(orig. lahve)
45/9
29/6
VOTRE CACAO BRANDY likér z Dánska
(orig. lahve), 1/2 lahve
26/6
18/6
CURACAO z Dánska - 1/2 lahve
26/6
18/6
CACAO PERRET likér,
z Dánska, 1/2 lahve
26/6
18/6
MERUŇKOVICE, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
L A DEVISE likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
L A CITRON likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/fí
FRANC. ŠAMPAŇSKÉ "Club Prestige'
stáč. ve Francii, 26 ozs.
38/9
26/6
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na požádání obratem. S dodávkou vín a lihovin dodáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včetně dovozného. Při dodávkách^ v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
Volejte 314 - 6281

TKTNDA&'^PTYrÍTlT"
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš cenik vín a lihovin
Jméno :
Adresa :
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HLAS

DOMOVA

19. 4. 1965

\

F&ATELÉ

HLEDAJÍ:

Josefa Bilku (dříve Park St., St. Kilda), Miloslava Obsta (Tas?), Vladimíra Rešla a Václava Herverta.
Řídí

Karel

Janovský,

- - Ve zkratce »-

Mnichov

Sparta Praha stále bez porážky

— Trenér světového rekordmana v hodu diskem
L. Daňka, Jan Vrábel, byl v rámci akce "Internacional Track and Field Coaches Project" pozván
sportovním oddělením ve státním departmentu k
tříměsíční studijní cestě do USA, kam odletěl 29.
Výsledky zápasů dalších dvou kol čs. ligy nasvědčují tomu, ¡že prvenství v čs. kopané se po
března. Bude působit v předních střediscích americ13 letech znovu vrátí na Letnou. Pražská Sparta, která je stále ve výborné formě a po 17 kolech
ké lehké atletiky a na vysokých školách. Koncem
bez porážky, získala v posledních dvou mistrovských zápasech plný počet 4 bodů a zvýšila si tak
května přiletí za ním oba nejúspěšnější čs. atleti
náskok před svými rivaly na 9 bodů. V praxi to znamená, že "rudým" by už k titulu mistra rena OH v Tokiu: diskař Daněk a mílař J. Odložil,
kteří absolvují v USA řadu mezinárodních závodů
publiky stačilo vyhrát jen utkání na domácí půdě. Z d á se proto, že se hlavní zájem o ligu přea zúčastní se s velkou pravděpodobností i mistrovsune na konec tabulky, kde situace řady tradičních klubů začíná být povážlivá. Brno a Teplice
ství Spojených států.
se zlepšily a jsou na nejlepší cestě k záchraně, naopak však situace Kladna, Trnavy a Bohemians
— Kdysi slavný obránce římských fotbalových kluje nezáviděníhodná. Fotbalisté Otrokovic, nováčka soutěže, se už zřejmě smířili se sestupem do
bů AS Roma a Lazia Enrico Dante se stal při po2. ligy, odkud po reorganizaci čs. kopané bude jen těžký návrat zpět.
sledním konsistoriu kardinálem. Papež Pavel VI. mu
odevzdal kardinálský klobouk při téže slavnosti ja16. kolo bylo chudé na branky. Pražská Sparta Kladno vyhrálo doma brankou z penalty nad Preko pražskému arcibiskupovi msgre. Beranovi (kteměla v domácím utkání s Kladnem v obou poloča- šovem 1 :0, Košice zvítězily nad Bohemians bran- rý je mimochodem čestným členem pražské Slávie).
sech drtivý nástup, který však vyzněl naprázdno, kou v poslední minutě utkání 2 :1, Ostrava_ čtyřmi
Že však zvítězila jen 1 : 0 a to ještě brankou z po- góly Křižáka (syn bývalého representanta CSB) a — Státní ministr pro olympijské hry Ičiro Kono pro-,
kutového kopu za sražení Kvašňáka (pokutový kop Michalíka s Juengrem deklasovala Otrokovice 6 : 0, hlásil v japonském parlamentu, že tokijská olympiáda stála Japonsko 989,5 miliard yenů, což je
proměnil v 11. minutě Mráz), toho příčinou jsou Dukla pokračovala v sérii neúspěchů, když ztedokácca 2„748,600.000 amerických dolarů.
zranění Kvašňáka (statoval téměř celý zápas na zala doma vstřelit Brnu ani branku (utkání skonči—
43 zemí podepsalo smlouvu o promítání japonkřídle) a Vojty (odstoupil v 60. minutě zápasu á lo 0 : 0) a v Trnavě podlehlo domácí mužstvo před
Sparťané dohrávali o 10 lidech). — Třetího ví- 12.000 diváky takticky skvěle hrající pražské Spartě ského filmu o OH v Tokiu. Není mezi nimi ČSR,
neboť podle oznámení Filmexportu v Praze "film
tězství v jarní polovině soutěže dosáhli fotbalisté 0 : 1 . Střelcem gólu byl opět Mráz.
ZJŠ Brno, jejichž dobrý výkon zadních řad, chuť
Tabulka: 1. Sparta Praha 23 bodů. score 40 : 13: je příliš drahý, a v dolarové hodnotě, kterou za něj
ke hře, bojovnost a i trochu štěstí slavily úspěch 2. Dukla Praha, 3. Prešov, 4-Slovnaft Bratislava (po Japonci žádají, představuje asi šest normálních cenad Trnavou ( 1 : 0 ) . Bohemians v dramatickém ut- 20 bodech); 5. Trenčín 19 b.„ 6. Ostrava, 7. Slovan lovečerních dovezených filmů."
kání, které připomínalo hokej (hra - se přenášela Bratislava (po 18 b.); 8. Košice (17 b.), 9. a n o — Zimním mistrovstvím ČSR v plavání byl zaháod jedné branky k druhé), porazil technicky lepší (16 b.), 10. Teplice (15 b.), 11. Botasaiaiss, 12. j jen provoz na novém krytém padesátimetrovém bateam Ostravy 1 : 0. Dukla Praha prohrála v Tepli- Trnava (po 13 b.)5 13. Kladno (12 b.}, 14 Otroko- | zénu v Olomouci (po Žilině teprve druhý regulérní
i bazén v ČSR). který architektonicky i technicky patcích zaslouženě 0 :2, Trenčín zvítězil v Otrokovi- vice (8 bodů),
jři k nejmodernějším v Evropě. Přebory republiky
cích 2 : 1, Slovnaft Bratislava zkoušel v utkání s
Stu nesplnily očekávání, přesto boje o tituly mistrů
Košicemi novou útočnou formaci, a zdá se, že se
PROFESIONÁLNÍ HOKEJ
| ČSR byly zajímavé a padlo i pět rekordů. Plavcem
„zkouška vyvedla. Mladí útočníci Bratislavy hráli
Americký Detroit má důvod se radovat: "Beíroii
rychle, vtipně, jén dobrá střelba jim ještě chybí.
číslo jedna byl Lohnický z Dukly, který vyhrál
Red
Wings"
se
stali
po
osmi
letech
ocet
vítězi
ameZvítězili nad Košicemi 2 :0 a při trochu větší povšechny kraulařské tratě od 100 m volný způsob
ricko-kanadské
profesionální
hokejové
ligy,
experty
zornosti mohl být výsledek ještě přesvědčivější. V
(56,3 vt.) až po 1.500 m (18:47,8 min.) a byl členem
Prešově pak v utkání Prešov — Slovan Bratislava stále považované za vrcholnou světovou sosifěž ho- 1 vítězných štafet Dukly na 4 x 100 m a 4 x 200 m
( 1 : 1 ) nebyli diváci nadšeni ani úrovní, ani remisou. kejistů. Na počátku sezony vykazoval team jea prů- volný způsob.
měrné výkony. Mužstvo se však dobře se&rálo, v — Na osm a půl kilometrovém okruhu bývalého
Šlágrem 17. kola mělo být bratislavské derby Slozávěru se dostalo do tempa, aby Ttafcooec zaslouže- válečného letiště amerického města Sebringu na Flovanu se Slovnaftem, ale to, co 22.000 diváků vidělo,
bodů. score 224 :175: 2..
ridě se jety automobilové závody "12 hodin Sebrinbyl fotbal jenom podle jména. Svědčí o tom sku- ně zvítězilo. 1. Detroit
Montreal Canadiens 83 bodů, 3. Chicago 76 b-. 4. gens", které byly I. jízdou mistrovství světa tovártečnost, že za celých 90 minut si ani jedno mužstvo
Toronto Maple Leaís 74 b., 5- Kes- Tort. Rangers ních značek pro r. 1965. Vítězem se stala americká
nevypracovalo jednu brankovou příležitost, a tak
52 b. a 6. Boston Bruins 4® bodů. Prvá čtyři muž- dvojice Jim Hall-Hap Sharp, která dosáhla na strozápas skončil po zásluze 0 : 0 . - Při střelecké chuti
stva hrají nym o Stanleyův po&ár. Betroíí je v se- ji Chaparral 168 km/hod.
byli tentokrát trenčínští fotbalisté,kteří doma zlepšemifinálové sérii sedmi utkání s Chicagem a Montným výkonem v 2. poločasu porazili Teplice 3 : 0,
— Čs. exulant Jaroslav Drobný, wimbledonský přereal Canadiens s Torontem .
borník z r. 1954. připravuje letos jihoafrické represeniační družstvo na daviscupová utkání evropskéKVALIFIKACE PRO
ho pásma. V 1. kole Davisova poháru mají jeho svěřenci jen lehčího soupeře v tenistech Holandska, v
Poslední tři starty drfíteie atíBieué ctympšjské 2 kole však musí už nastoupit proti Velké Británii,
V mezinárodní kopané nastalo už hlavní období medaile z Tokia. 20kSébo Američana Rasdy liaiso- j — Rekordní návštěvu fotbalových zápasů v jarní
kvalifikačních zápasů pro mistrovství světa r. 1966 na, naznačily, že dny trvání svčtov&o n t a á a ve
v Anglii. Pouze obhájce titulu mistra světa - Bra- vrhu kouli jsou sečteny. Matena, kJaý xoá -V roce" " polovině soutěže zaznamenali 3. dubna v pražském
zílie - .a pořádající Anglie postupují přímo do zá- 20 m, dosáhl v aás-fcečajch. lebkoatiěikiýcb bojích Edenu, kde na utkání II. ligy Slávia Praha — Vikvěrečných bojů 16 nejlepších teamů světa, ostat- E.SZVaných "tMOské štafety" v Ausxžnu skvěiý vý- torie Žižkov přišlo přes 30.000 diváků. Červenobílí
ních 14 mužstev si musí účast vybojovat v kvalifi- kon 28.65 m, čfesž zůstal jen 3 c e za světovým re- zvítězili zaslouženě 2 : 0 a snížili tak náskok Plzně
kaci. Několik dosud sehraných utkání udělalo celou kordem olympijského vítěze Lenga Odbornici, kte- v A skupině II. ligy opět na pouhé dva body. B
kvalifikaci přehlednější. Nyní už je "jen" 14 sku- ří iaiii možnost sJeěovaí Matsona při posledních skupinu II. ligy vede Béčko pražské Dukly s 21 bopin, jejichž vítězové budou hrát na světovém šam-! závodech. jscwa přesvědčeni, že v letošní sezóně půjde dy před Hradcem Králové a Třincem (oba po 20
pionátu. V jednotlivých skupinách jsou tato mužstva: i nad světový reioí-d a Jako prvni se přiblíží 21inetro- bodech), v čele C skupiny jsou fotbalisté Košic (24
bodů) před Žilinou (23) a Nitrou (22 bodů).
I.s Bulharsko, Belgie a Israel: II. Švédsko, Z. Ně- |vé hranici.
mécko a Kypr (první zápas Německa se Švédskem.; Zatímco Randy Maísoe startoval už pod širým
skončil v Berlíně 1 : 1 ) ; III. Jugoslávie, Francie,. nebem v Austinu, absolvovali jeho kamarádi v LonNorsko a Lucembursko; IV. ČSR. Portugalsko, Rn- I dýně mezistátní utkání USA — Velká Británie na
Sportovní Anglie žila poslední březnovou' sobomunsko a Turecko; V. Severní Irsko. Švýcarsko, Ho- kryté dráze. Střetnutí vyhráli v obou soutěžích podle
landsko a Albánie; VI. Maďarsko, Rakousko a \ . očekávání Američané: muži 7Q : 47 bodům, ženy tu už tradičně ve znamení dostihového závodu
Německo; VII. SSSR, Dánsko, Wales a Bečko: Y H Í . 38,5 : 33,5 b. Husarský kousek tohoto mezistátního "Grand National Steaple Chase" v Aintree u LiverItálie, Polsko, Skotsko a Finsko; IX. Španělsko, Irsko utkání se podařil — stejně jako už na OH v Tokiu — poolu, který vidělo na 150.000 diváků na místě saa Sýrie; X. Uruguay, Peru a Venezuela: XI. Čile, držiteli zlaté medaile ve skoku dalekém L. Davieso- mém a milióny příznivců dostihového sportu téKolumbie a Ecuador; XII. Argentina, Paraguay a vi z V. B., který výkonem 7,85 m porazil opět svě- měř v celé Evropě na televizních obrazovkách. TenBolívie; XIII. Jamaika, Kostarika a Mexiko; X I V . tového rekordmana Američana Ralph Bostona o té- to nejpopulárněj ší a také jeden z nejnamáhavějších
Austrálie, Jižní Korea a Severní Korea. - Utkáni měř dva centimetry. Naproti tomu však americký světových závodů toho druhu nevyhrál tentokrát
musí být sehrána do konce letošního roku, vylo- vytrvalec Billy Mills, olympijský vítěz v běhu na nikdo z favoritů, ale poprvé od r. 1938 americký
sování 16 účastníků závěrečných bojů MS do 4 sku- 10.000 m, slavil v Londýně velký triumf v závodě outsider Jay Trump s amatérským džokejem Tommy
Smithem. Ke startu se' dostavilo 47 koní, avšak
pin bude provedeno v lednu 1966.
na 3 míle, ve kterém porazil representanty V. B. pouze 14 doběhlo do cíle. Pět džokejů bylo převeCooka a veterána Ibbotsona v pěkném
čase za zeno do nemocnice.
13:36,8 min.
Z A J Í M A V Á Z M Ě N A PRAVIDEL
Přesně týden po^'Grand National" prožívala ceAby zamezili obranné žen o 2 x 15 minut. Nelá Anglie druhou nej větší .sportovní událost: traHLAS
D O M O V A
hře mužstev na hřištích padne-li ani pak rozhoddiční závod studentských veslařských osmiveslic
soupeřů, rozhodli se orga- nutí, budou góly na hřišti
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Cambridge — Oxford, který se jel už po 111. Téměř
nizátoři
nejpopulárnější soupeře platit dvojnásob.
Adresa: Hlas domova,
milión diváků po obou březích Temže vidělo suveevropské fotbalové soutě- V praxi to znamená: dvě
8 Moorhouse St.,. Richmond, É. 1., Vic.
rénní vítězství Oxfordu, který se 4 americkými stuže, Poháru mistrů evrop- mužstva se rozejdou dvaTelefon: 42-5980
denty zajel tradiční trať, dlouhou 6.778 m, za 18:07
ských zemí, že od příští- krát nerozhodně (i po PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-, min., náskokem čtyř délek lodě před Cambridge
ho ročníku odpadnou tře- prodloužení). Mužstvo A
(traťový rekord drží z r. 1948 Cambridge časem
jednotlivý výtisk s 2/-.
tí vzájemná utkání na ne- hrálo doma s teamem B PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před- 17:50 min.). Dosavadní bilance tohoto závodu, kteutrální půdě. V případě 1:1, na hřišti soupeře platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo -rý se jel poprvé 10. června 1829: Cambridge zvírovnosti bodů i score bu- 2 : 2. Postupuje team A ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku tězila 61krát, Oxford po 49té a v r. 1877 skončil
de druhý zápas prodlou- celkovým scorem 5 :' 4.
souboj v "mrtvém bodě".
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

Cs. fotbalová liga

mistrovství světa v kopané
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DVĚ UDÁLOSTI V ANGLII

