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Strach z nové Kuby

Zásah

Zatímco Amerika, a Sovětský svaz se při zhodnocování svých mocenských zájmů staly otevřeně
nacionalističtější, vynořila se Rudá Čína a Evropa jako jejich rostoucí soupeři. Nezjednodušujeme nadměrně, když řekneme, že sledujeme
dnes dva vzájemně se protínající konflikty: jedním je změněná forma studené války, druhým
je soutěž mezi stávajícími a vyrůstajícími velmocemi. Otvírá se nespočetné množství možností.
Naděje na sblížení se Sovětským svazem, strach
před dlouhým bojem s Rudou Čínou, obavy z
následků odcizení mezi Evropou a Amerikou směšují se v západních myslích v podivný elixír, který je namícháván levicovými intelektuály, kteří
mumlají poučky o měnící se rovnováze sil, a vypadá to, jako .kdyby se znovu otvírala Pandořina
skřínka.
The Economist, Londýn, 9. 5. 1965

v Dominikánské republice

Spolu s literárními exponenty socialistického realismu, jakož i zástupem
souputníků všech národností by se dalo říct, že znovu dopadla bota amerického imperialismu a že kapitalistický útočník opět ukázal svou pravou
tvář. N a druhé straně bychom ovšem také mohli přitakat ctitelům pruhuj
a hvězd a zajásat, že vlajka svobody opět zavlála nad ostrovem v Karibském moři, a že komunistická chátra zalézá do děr před leskem bodáků
bojovníků za práva a spravedlnost.
Místo toho člověk zjistí, že nepociťuje mnoho lásky ani k socialistickým milicím nalevo, ani k tzv. křesťanským obráncům civilisace napravo.
Současná krize v Do- sídenta Bosche z exilu, bě, úplně
"zmocnili"
minikánské
republice a že Američané prostě místní komunisti.
patří totiž k těm přípa- odmítli
riskovat,
že
Juan Bosch
dům, kde nic není úplně vznikne další Kuba.
Bosch,
o jehož návrat
černé a nic úplně bílé.
Sporné je, do jaké mí- šlo, se stal presidentem
Sporné a nesporné
ry zůstala dominikánská krátce
po
odstranění
revoluce , věrna svému diktátorského
režimu
Všichni jsme -.odkázápůvodnímu cíli, a do ja- generála Trujilla.
ni na zprávy "odborníké míry mají pravdu APodle všech známek
k ů " a na "obvyklé spomeričani, když říkají, že to byl člověk, který se
lehlivé prameny". Protose ji, s vnější podporou upřímně snažil o zavedeže pak jak odborníci,
Castrová režimu na Ku- ní nutných sociálních retak obvykle spolehlivé

forem. Patřil, zdálo se,
k tomu typu lidí, na
NEMYSLÍM, TEDY JSEM
nichž byl závislý úspěch
Jeden francouzský filosof hledal kdysi dávno po- .
Kennedyho "spojenectví
tvrzení své existence. Hledal a hledal, až konečně
pokroku" pro latinskou přišel s formulkou, která plně odstraňovala jeho
Ameriku.
pochybnosti. Z čistá jasna si totiž uvědomil, že myslí.
"A jestliže myslím," řekl si, "musím být a tedy
Měl však jednu vel- jsem."
kou chybu, protože přeVsadil bych se, že té noci po dlouhé době zase
míra idealismu je v po- jednou pořádně spal s přesvědčením, že přišel na
litice veliká a neúnosná něco světoborného.
chyba. Bosch chtěl po
Jenomže ten filosof žil v jiném věku, mezi lidmi
Trujillově diktatuře za- jiné doby, a jestli si myslel, že si vymyslel něco univést plnou demokracii a versálního, tak se strašně mýlil. My žijeme v době
úplně jiné, která nám dokazuje, že nedokázal vůvěřil, že v demokracii bec nic.
má právo operovat každý
Odmítáme jeho formuli. Ať si pan filosof myslí
politický
směr, i ten, sám za sebe. Kdybychom totiž přijali zmíněnou
který je zásadním nepří- teorii, svět by netrpěl přelidněností, právě naopak,
byl by takřka liduprázdný. Dnešní člověk toho totelem demokracie.
tiž mnoho nenamyslí. Děkuji pěkně, zaplaťpánbůh!
Odmítal proto zakro- Ať se namáhá někdo jiný.
A tak to také je. Dnešní člověk nemyslí, na to si
čit proti komunistickým
zjedná. Najdou se ovšem výjimky, tak jedna v ti(Pokračování na straně 2) síci. A když se takový člověk, který si troufá myslet,
vyskytne, škodí mu to.
prameny říkají každý něNová amnestie z 9. května 1965
co jiného, pokusme se z
Škodí mu to i v dnešních továrnách na myšlení,
jimž říkáme university.
dominikánského zmatku
Zrekapitulujme si krátce případ docenta melvylovit alespoň těch něbournské university dr. Knopfelmachera, o němž
kolik faktů, které vypapsal HD v minulém čísle. Zažádal si o místo na unidají nesporně.
Nikdo nebyl překvapen, když Antonín Novotný vyhlásil 9. května 1965 versitě v Sydney, kde chtěl přednášet politickou fiNesporné je, že máme další v řadě amnestií pro politické uprchlíky. Bližší podrobnosti nejsou losofii. Nedostal ho, a dobře mu tak, proč myslí, a
revoluci, že máme ame- ještě známy, ale dá se předpokládat, že amnestie zahrnuje také propuštění proč odmítá papouškovat, jak se na každého etidbalého občana této doby sluší a patří.
rickou intervenci, že cí- některých kategorií vězňů doma.
Důvodů k zamítnutí jeho žádosti bylo mnoho,
lem revoluce byl alespoň
Není pochyb 0 tom,
je tytéž cíl e jako ty Provoz směrem k
přesněji řečeno, mnoho jich bylo uvedeno. Jeden
zpočátku návrat expre- že amnestie z roku 1965 předchozí. Je především slovenské hranici byl ješ- ženich však vypadal skutečněji než ostatní a dá se
tě nepatrnější než před shrnout asi takto: politická filosofie zahrnuje díla
• namířena proti exilu.
Marxe a Engelse; dr. Knopfelmacher je aktivní antipěti
lety.
N a druhé straně se
Zamyšlení nad výročím
V roce 1965 je situace komunista; antikomunista nemůže podat nezaujatý
člověk začne podivovat,
obraz těchto dvou filosofů; dr. Knopfelmacher ne"Začátek května je v ČSSR dobou oslav", píše
taková:
z diverzantů, může dostat místo, o něž zažádal.
Prague News Letter z 1, tm. a v další části úvod- proč se vlastně pražská
Postup, logika a verdikt druhé poloviny dvacáníku se zamýšlí nad důsledky vítězství socialismu vláda tolik namáhá s je- zrádců a spodiny národa
nad "reakčními živly" a "kapitalismem" v Česko- jím vyhlašováním. Dalo - vzpomínáme na verše tého století: učme se, pamatujme si, slabikujme,
slovensku, a to způsobem poněkud odlišným, než by se téměř říci, že am- Marie
P u j manové,
v opakujme, papouškujme, nemysleme!
používají česky nebo slovensky psané vládní noviny. nestie patří k dekorativ- nichž "v zemi
Dr. Knopfelmacher se provinil, neboť učinil záFučíka
Vysvětluje, jak po přechodné době byly reakění
jen sběř a chamraď utí- věr. Nejenže se naučil, nejenže si zapamatoval, ale
nímu
rámci
komunisticživly zbaveny legální politické platformy v únoru
o tom, co se naučil a co si.zapamatovál zřejmě také
1948 a jak potom "příznivci socialismu sami převzali kých výročních slavností. ká" - se postupem času přemýšlel, srovnával to s praxí, a závěry, k nimž
stali
milí
krajané,
kteří
zodpovědnost za vše; cc se nedařilo, i za vše, co šlo
tak došel, aplikoval v privátním životě.
Situace byla jiná v ro- jsou vítání šunkou a řízsprávnou cestou".
Dr. Knopfelmacher myslí, tedy je, ale ne tam,
"Zásadním omylem bylo přesvědčení, založené na ce 1955, kdy byla vyhlá- nou plzní na hranicích kde by chtěl být, totiž na universitě v Sydney.
Stalinově tiieorii. že se vítězstvím socialismu zvý- šena
první
amnestie. ztraceného ráje.
Proč je tento případ tak zajímavý? Ne proto, že
ší i aktivita reakčních živlů, která na sebe vezme Tenkrát, kdy bylo Česmu bylo odepřeno místo, pro něž je zřejmě plně
stále nebezpečnější zločinný charakter", píše PNL koslovensko ještě v plné
Pravda dnes je, že kaž- kvalifikován.
Takových případů je mnoho. Je zajía pokračuje: "Výsledkem bylo, že vedle úspěchů,
které přesvědčovaly obyvatelstvo o výhodách socia- moci stalinistů, měla am- dý, který není výslovně mavý proto, že se zdá být pro naši dobu charaktelistického zřízení, vznikla na druhé straně atmosfé nestie přivést do Česko- na černé listině minister- ristický.
ra nedůvěry a podezírání."
Jedním z jeho "zločinů" je prý také to, že se měslovenska
pobloudilé stva vnitra, si může za"Posílena západní politikou studené války a poei ovečky, k nimž byla ci- jet domů za účelem sen- ní. Kdysi prý, když mu bylo 16 nebo 17 roků, byl
tu nepřátelského obklíčení, vyvrcholila tato atmosfétimentálním a valutovým komunista a už není, kdysi prý byl proti katolicismu a už také není. člověk prostě nemá právo změra v r. 1952 soudy komunistů a vládních činitelů zina příliš tvrdá.
(s hlediska českosloven- nit názor.
za činy, které, jak se později prokázalo, byly bez
Pamatujeme, že se tenské vlády).
podstatně.
Napadají mě případy jiných '"chameleónů",. ktekrát vrátilo do ČeskosloDogmatické pojetí mnoha jiných problémů přePrávem se může kdo- ré bychom mohli spíše nazvat případy lidí, kteří
venska
několik
desítek
kroutilo v té době roli komunistické strany, takžf
spojují teorii s praxí. Nebyly řídké. Koestler, jehož
strana využívala příliš čast-o své posice administra- ztroskotanců, většinou z koli zeptat: nač je třeba stopy jsou pro "chameleóna" příliš veliké, byl jetivními opatřeními a rozhodnutími shora, bez ohle- hospodářských důvodů. amnestie, když je přece nom jedním z nich.
du na aktivní podporu lidí a organisací."
To všechno vede k závěru, že ten starý francouzZ "prominentů" se všeobecně známo, že práRole KSČ byla ovšem uvedena na pravou míru ui
vě "političtí" zběhové ze ský filosof nevěděl, o čem mluví. Člověk je, třebas
v roce 1956, k čemuž dodává PNL "logicky", že tc vrátili domů dva tří lo- Západu se vracejí domů nemyslí, a když myslí, mění se, a přijde mu to draho.
kální " f u n k c i o n á též znamená vítězství ČSSR ve studené válce!
Učím se, pamatuji si, slabikuji, opakuji, papoušV květnu vydala RSČ ve Washingtonu dokument ř i " (konkrétně Slováci v obdobích mezi amneskuji, ale nemyslím. Proto jsem! Jsem občan let šekterý též vzpomíná 20. výročí osvobození Českoslo- z Kanady) a Lev Sych- tiemi?
desátých dvacátého století.
.
-kwvenska, ' "osvobození" Podkarpatské Rusi Sovětským
Jsme-li dnes všichni
svazem. Uvádí v něm dřívější sliby, dané a poru- rava, který jel domů
šmahem vítanými krajašené Rusy a zdůrazňuje, že neuznává odtržení Pod umřít.
Published by F. Váňa,
karpatské Rusi, které se stalo proti vůli podkarpatoVýsledek další amnes- ny, nač je nám amnestie
8
Moórhouse
St. Richmond E. 1., Vic.
ruského lidu a pevně věří, že násilí, jehož se Sovět- tie z roku 1960 byl ještě třeba, nač lhůta k návraPrinters: Bussan & Co.,
ský svaz a jeho čs. komunističtí přisluhovači dopustí
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
li a dopouštějí na českém, slovenském a podkarpa hubenější. Prominenti se tu jenom do konce totehdy vůbec nedostavili. (Pokračování na str. 2)
toruském lidu, bude odčiněno.
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Poznámky k světovým událostem

Rychlá reakce Ameriky
Před válkou byly převraty v Jižní a střední Americe na denním pořádku
a omezily se obyčejně na vlivné a bohaté politické osobnosti a osůbky, jejichž úspěch závisel v první řadě na jejich platebních schopnostech. Veřejnost a lid neměli ani co ztratit, ani co získat. Poslední revoluce v Dominikánské republice je však dalším dokladem toho, že poválečné revoluce jsou
jiného, závažnějšího rázu.
Rychlý americký zákrok byl vpravdě otevřeným vměšováním se do záležitostí cizího státu, leč kdo může mít Američanům za zlé, že po tolika
zkušenostech reagovali promptně na nebezpečí, že by se jim usadila další
komunistická vláda v bezprostřední blízkosti vlastní země? Není sice dosud
jasné, jakým kompromisem tato revoluce, která si zatím vyžádala přes 2.000
životů, skončí, je však bezpochyby, že pronikání komunismu do těchto
končin Světa je problém, který se nevyřeší v s Dominikánské republice. O komunistických úmyslech přinesla nejpádnější důkaz sama Rudá Čína, která bez
prodlení vydala prohlášení o podpoře povstalců.
Amnestie v Praze
Kdyby byli Američané
reagovali na nebezpečí
komunismu před 20 lety
tak promptně, jako na ně
reagují v posledních letech, nemuseli jsme být
dnes v exilu, a republika
si mohla kromě jiných věcí ušetřit také prohlášení, které u příležitosti 20.
výročí osvobození Československa vydal soudruh
president Novotný. Vyhlásil totiž další amnestii
pro ty, kteří opustili Československo po únoru
1948.
Vnitřní ferize v Malajsii?
Poslední zprávy z Malajsie nasvědčují tomu,
že problém rasového soužití v Malajsii se vyvíjí
tak, že by mohl znamenat

smrtelnou ránu malajské
federaci. Z vlastní zkušenosti víme, že pod tlakem
zvenčí se stát jako politický celek buď semkne
pevněji dohromady, nebo
se rozpadne v jednotlivé
složky, z nichž povstal.
Kdyby v Malajsii došlo k
druhé eventualitě, byly
by následky tragické nejen pro Malajsii, ale také
pro celou jihovýchodní
Asii a Austrálii.
Shastri v Moskvě
Indický
ministerský
předseda Shastri navštívil Moskvu, kde jednal
se sovětskými představiteli. O předměty jednání nebyla jistě nouze: sovětský postoj v případě
opětovného
indického
konfliktu s Čínou, sovětské stanovisko v rozporech mezi Indií a Pákistánem, jehož president také

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
32 Hunter St. — Sydney
(Pokračování se str. 1)
tel. BL 3970
hoto roku? Političtí zlo19 York St.
(vchod z Wynyardu)
činci - alespoň podle
způsobu psaní čs. tisku nějak vymřeli, propadli
Odebírají všichni vaši se, zmizeli na pověstném
čs. přátelé Hlas domova?

Německo - Izrael
Před dvaceti lety dozněl
nacistický pokřik a vyhasly kremační pece koncentračních táborů. V minulých dnech podepsalo
Západní Německo smlouvu o navázání diplomatických styků s Izraelem. Důsledkem tohoto vzájemného uznání obou států bude bezpochyby ztráta uznání většiny arabských národů, jež se dívají na Izrael jako na trn
v oku.

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Wáy, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANTONÍNSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se bude konat v neděli 13. června 1965
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

OKÉNKO D O K U L T U R N Í H O

DĚDICTVÍ

Inka
S.
Zas třeba chystat večeři,
takový úkol všední!
Tak, starý brachu, neváhej,
tady si poslušně sedni!
Trochu jsi věkem pokřivlý,
dobře mi sloužíš dosud.
Musím mít s Tebou strpení,
vím, poznamenal Tě osud.
Není to žádná maličkost,
to stálé stěhování.
Taky měl's rád svou přihrádku,
jako ta Tvoje paní.
Jíška je pěkně červená,
přidáme trochu šťávy.
(Člqvěku čas lépe uběhne
když s plecháčkem se baví.)
Co Ty víš o kulturním dědictví,
o našich předků slávě?
Pěstuji umění — kuchařské
s plecháčkem po prabábě.
Básnička v Novém domově,
Toronto, Kanada, 20. 3. 1965

se

UZENÁŘ

Vzhůru na měsíc
jako vedoucí [výroby
Sovětská raketa, o níž
v Melbourne
nedávno byl v Moskvě, a se svět domýšlel, že na
hospodářská pomoc, byly měsíci "přistane", dopadSkvělá
budoucnost!
mezi hlavními body jed- la pravděpodobně právě
Nabídky
nebo
dotazy
v Hlasu domova
tak
tvrdě,
jako
rakety
nání.
předchozí, a tak otázka
Konference NATO
přistání na měsíci, které
lidské
V Londýně skončila by předcházelo
konference NATO, a to "okupaci" měsíce, je stározhodně lépe, než se oče- le ještě otázkou času. Zá- (Pokračováni se str. 1)
kávalo. Francouzský po- vod na měsíc není dosud stoupencům Fidela Casstoj k událostem ve Viet- rozhodnut.
tra, což vedlo později k republice má svůj hlubnamu byl proti očekávání
jeho politickému zániku. ší význam, jehož ozvěBomba nad Čínou
mírný. De Gaulleovi representanti
nepřišli
se
na zalehne do všech konVina a nevina
K výbuchům silných
žádným návrhem na vy- slov, kterými častovala
ců světa.
Tady se dostáváme
řešení tohoto konfliktu, Rudá Čína v posledních
Viděn v souvislosti s
který by se lišil podstat- týdnech americkou inter- zpátky ke kapitalistické
ně od amerického stano- venci ve Vietnamu, při- botě a praporu pruhů a událostmi Ve Vietnamu,
viska. Všechny zúčastně- byl výbuch její druhé
dá se vyložit jako začáné země souhlasily, že ve atomové bomby, vystřele- hvězd.
Kdekoliv totiž je po- tek úpadku amerických
Vietnamu nemohou Ame- né podle TASSu z letadla
ričané dělat nic jiného, nad západočínskou pouš- ciťován americký vliv, ohledů na diplomatickou
než pokračovat v tom, co tí. Není zatím známo, jak tam se dříve či později etiketu a veřejné mínění
začali. Vztah mezi Řec- dalece se Číňanům podasvěta a přenesení důrazu
kem a Tureckem se rov- řilo zdokonalit tuto bom- rozvine bouřlivá debata
něž podstatně zlepšil, a bu
proti
"primitivní" o vině amerických impe- na vlastní moc.
není vyloučeno, že dojde první bombě, detonované rialistů a nevině americNeúspěchy a kopance
k dohodě i o Kypru.
loni v říjnu.
-et kých ochránců svobody. "benevolentních" let přiJe
Správnost
americké nesly své ovoce.
možné,
že
právě
události
intervence v Dominikánské republice spočívá bo- v malé a nevýznamné
hužel právě na tom, co Dominikánské republice
ratu vyrobí korunního jsme označili na celém ohlašují významný mezŘekněme si upřímně:
může-li dnes řadový u- fědka zaprodanosti exi- tom nešťastném případě ník. Mezník mezi érou
prchlík jet na návštěvu í a ctnosti lásky k rod- za sporné. Je totiž správ- vize vzájemné závislosti
é hroudě.
do Československa pod
ná jenom do té míry, do světa, která končila a
podmínkou, ž e se vzdáKomunisté
vždycky jaké míry se dá opravdu vrcholila
presidentem
vá čs. občanství, kolik se ?rdili, že se exulantské mluvit o komunistickém Kennedym, a érou praknajde zoufalců, kteří si oviny a organizace vždy ovládnutí revoluce.
tičnosti vlastní síly, ktedobrovolně dojedou pro íažily zastrašovat naMohou-li však existo- rá možná začíná presichomout?
rátilce. Myslíme, že má- vat oprávněné pochyb- dentem Johnsonem. -kwDovolme si střízlivý íe svědomí čisté. Varo- nosti o správnosti amePĚEDPLATNÉ?
pohled na naši dnešní ali jsme v minulosti, rické intervence, těžko se
arujeme
i
teď.
situaci. Prošli jsme, jako
dá pochybovat o ospra- ÍIBBBilSHiSHBBBSBBBflB
Jenomže nemáme ani vedlnitelnosti
celek, už dvojím sítem
strachu, THE W. T. RAWLEIGH
čs. amnestie. Mravně a huť ani možnost něko- který k ní vedl.
CO., Ltd.
sociálně nej slabší už dáv- o zdržovat od návratu
Není tomu tak dávno, přijmou podnikavé muže
no opustili nekomunistic- o Československa. Ko- co na Kubě proběhla ji- - nebo ženy, kteří mají
íunistickou vládu třeba ná revoluce a ani ona ne- auto k použití, pro dobré
kou cizinu.
obvody - na předměstích
Většina
příslušníků eunavuje vydávat am- začínala jako revoluce
nebo na venkově.
komunistická.
Prodej 130 vysoce kvalitčs. exilu zapustila exis- estie každých pět let.
N á m se už zdá mononích výrobků do domáctenční kořeny na ZápaEtiketa a moc
ností,
snní
zabývat
se
znova
dě natolik, že není pravesencí,
léků,
odhmyzovaznova otřepaným témaZ d á se, že americký
děpodobné, že by českočů, koření, kosmetiky,
sm.
.
vm
zásah
v
Dominikánské
potřeb pro kuchyň a
slovenští komunisté shro• prádelnu atd.
máždili podstatný . houZkušenost
ani
kapitál
fec u státních hranic.
ZLOBÍ VÁS OČI?
nejsou třeba.
Zacvičíme a pomůžeme
Pravděpodobné je, že
Bolí Vás hlava?
vám. Můžeme dodat cejý
se letos vrátí domů jedNoste brýle od O P T A I
sklad na bezúročný úvěr.
notlivci, kteří tam buď
Slušná znalost angličtiny
pojedou z romantické
nutná.
pohnutky "umřít doma",
Výtečná příležitost!
Všechny podrobnosti
nebo prohnaní světoběžsdělí
'Capitol
House,
109
Swanston
St.
níci, jimž je dobrodružTHE W. T. RAWLEIGH
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
ství už příliš dlouhé.
CO., Ltd.
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
Vyloučeno ovšem ne60 Dawson St.
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
ní, že čs. vláda už má v
Brunswick, Vic.
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Tel. 38-2131
rukávě nějakého "prov nutných případech telegraficky
i n m i n i N m i i n
minenta", z něhož po ná-
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ČSSR vyprodává starožitnosti v Západním Německu
— K 20. výročí osvobozem. Brna od nacistů se tam
famaia velká vojenská
přefallots- Slavnostní proJetr n f i ministerský předseda Leaárt.
— Světová federace Sdružení pro Spojené národy
pořádala ve Smolenicích
seminář o vztazích mezi
státy. Zúčastnilo se 30
vědců z 21 států.
— Při průzkumu v plzeňských Leninových závodech
(škodovce)
bylo
zjištěno, že 39% zaměstnanců cestuje denně 4 hodiny a 35% více než 4
hodiny. "Práce" napsala
17. 4., že podle posledních
rozborů pracuje v ČSSR
v místě svého bydliště
pouze 56.9% všech obyvatel (z toho 50% mužů a
68.3% zaměstnaných žen).
— V Maislově ulici v Praze byl 22. 4. těžce zraněn
Mletý student F. Svatoš
kusem zdiva, který spadl
ze střechy domu č. 23. Má
proraženou lebeční kost.
— ÚV KSČ se na svém
zasedání vyslovil ~pro zastavení nepřátelské polemiky v ideologickém sporu Moskvy s Pekingem a
pro rozsáhlou pomoc severnímu Vietnamu.
— Papež Pavel VI. jmenoval dr. A. Stehlíka proboštem kapituly svatovítské. Dr. Stehlík složil slib
věrnosti ČSSR v přítomnosti apoštolského administrátora dr. F. Tomáška.
— Na sjezdu Svazu čs.sovětského přátelství byl
zvolen za předsedu opět
Z. Fierlinger a za ústředního tajemníka dr. J. Němec.
— Pražský rozhlas projevil neobvyklou odvahu,
když 23. dubna kritizoval
časopis Estetika slovy: "Z
patnácti recenzí je 7 o
sovětské literatuře. 5 o
české a pouze 3 o západní. To jsou proporce naprosto neúnosné!"
— V Margecanech byl
odsouzen okresním soudem 341etý elektrotechnik
ČSD J. Šimek do žaláře
na jeden a půl roku, protože si opatřil malou tiskárničku, na níž vyráběl
"protistátní" letáky.
— Na místě bývalého Radiotrhu u Veletržního paláce v Praze se staví 12poschoďový hotel, v němž
má být celkem 796 lůžek.
— V podniku Dehtochema v Teplicích vypukl
požár, který-způsobil škodu 4 milióny Kčs.
— Zámek Jemniště se
opravuje. Má v něm být
muzeum Podblatnicka.
CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kterýkoli hudební nástroj'?
VOLEJTE (Melb.1
5 1-7012
A. CHROMOVSKÝ
POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Wovk. -Compensation.
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Meib.) XL 2421

— V Bratislavě zemřel
akademický sochař L. Majerský, v Praze bývalá
členka Národního divadla
831etá Irma Průchová, v
Brně 381etý herec satirického
divadla
Večerní
Brno Z. Duss.
— ČSSR navštívil opět
předseda
Komunistické
strany
Německa
Max
Reimann. Byl přijat též
Antonínem Novotným.
— Novým poslancem NS
byl "zvolen" v doplňovacích volbách v Tanvaldu
ředitel Jabloneckých skláren V. Petrásek.
— Vypůjčení auta na víkend stojí v ČSSR asi
640 Kčs. Připočteme-li k
tomu ještě plat za spotřebovaný benzín, stojí to
víc, než vydělá průměrný
zaměstnanec za půl měsíce.
:
— V Nové síni v Praze
má výstavu svých obrazů malíř a básník Mikuláš Medek, syn spisovatele generála Rudolfa Medka a vnuk významného
českého malíře Slavíčka.
— Pověsti o odchodu ministra vnitra Lubomíra
Štrougala se potvrdily'.
Novým ministrem vnitra
se stal dosavadní náměstek Josef Kudrna. Štrougal je nyní tajemníkem
ÚV 'KSČ a předsedou zemědělské komise KSČ.
Ďosavadní předseda této
komise
Jiří Hendrych
převzal vedení ideologické komise strany místo
Vladimíra Kouckého, který byl "posunut" na místo jeho náměstka.
— Dánská policie zatkla
3. tajemníka čs. velvyslanectví v Kodani Josefa
Lenského v okamžiku,
kdy přebíral v hotelu od
západoněmeckého obchodníka špionážní materiál.
Byl pak vypovězen ze
země.
— Sovětský velvyslanec
v Praze M. V. Zimjanin
byl jmenován náměstkem
zahraničního ministra SS
SR. Na jeho místo v Pra-

ze přišel dosavadní sovětský velvyslanec v Pekingu P. Červonenko, člen
ÚV KSSS.
— Na náměstí Slovenského národního povstání v
Bratislavě byla odhalena
pamětní deska na domě,
v němž bydlel v letech
1930- 1938 Vládo Clementis. Nej vyšším hodnostářem při slavnostním odhalení byl poslanec NS inž.
Milan Hladký. Nezúčastnil še žádný člen ÚV
KSS.
— Ve věku 87 roků zemřela spisovatelka a sběratelka lidových písní Amálie
Kutinová.
— Počet nových případů
tuberkulosy byl o 55%
menší než v roce 1958.
Na 100.000 obyvatel připadá nyní jen 80.7 osob,
u nichž byla nove zjištěna tuberkulosa.
— Americký odborník dr.
J. Juran z New Yorku
přednášel v Praze o nejdůležitějších zásadách zajišťování kvality výroby
na semináři, kterého se
zúčastnilo 80 čs. vedoucích hospodářských pracovníků, • ředitelů podniků a zástupců vysokých
škol.
—, Bratislavský "Predvoj"
uveřejňuje příběhy občanů, "ktorí využili turistický ruch s kapitalistickou
cudzinou, aby mohli' zradit' svoju vlasť a ostať
na Západe". Píše, že režim nyní udělal rázná
opatření, aby své občany
uchránil bídy a utrpení,
které je čekají na Západě.
Jiný pramen uvádí, že
úřady přestaly dávat svolení k cestám na Západ
celým rodinám a znovu
vyžadují, aby aspoň jeden člen zůstal doma, aby
byl zárukou, že se ostatní vrátí.
— V Českém Vrbném v
Jižních Čechách byl postaven nový ocelový most
přes Vltavu, po němž povede též železniční trať.
FEC/Č/PNL

Podivné výprodeje
Koncem loňského roku došla do melbournské knihovny zásilka starých
knih; koupených od západoberlínského obchodníka. Budily pozornost u
pšech milovníků vzácných tisků a naši tím víc, ž e měly uvnitř malá razítka československých knihoven. Prlvní domněnka napadla, že se dostaly
do Berlína za války, že byly z čs. knihoven v době okupace ukradeny protože — kdo by tak vzácné knihy prodával? Australan, který je při cestě
Evropou objevil, však ujistil, že ho německý obchodník spolehlivě přesvědčil o legálním nabytí knih od "jedné čs. prodejní organisace", která
dodává i jiné úžasně cenné starožitnosti. Tak jsme měli prvně možnost
ii ověřit zprávy, které docházely ze soukromných pramenů, že nedostatek
deviz nutí Československo k odprodeji starožitností všeho druhu.
Podrobnější zprávu o
ťrazske Literární nopodivném
obchodování viny uveřejnily 23. ledna
čs. orgánů přinesl lon- tr. jakés takés odůvoddýnský Čechoslovák (28. nění prodejů:
4.), který píše mj.:
"Zakážeme-li
vývoz
"Čs. vláda postupuje úplně, co s věcmi, nalépřitom jako státně kon- zajícími se v obchodech
cesovaný pašerák. Sku- se starožitnostmi a v
tečnosti výprodeje se to- soukromém
majetku,
tiž snaží před světovou budou-li je chtít majiteveřejností zatajit. Již lé- lé prodat? V tuzemsku
ta pověřenci čs. režimu jsou téměř neprodejné.
dovážejí do Západního Zanedbali jsme esteticNěmecka
starožitnosti kou výchovu mládeže.
všeho druhu.
Nedivme se, nemá-li pro
Starožitnictví v Mni- "staré tretky" pochopení
chově, Hamburku, Dues- a netouží-li si je dát do
seldorfu, Kolíně, Frank- bytu . . . Při průměrném
furtu jsou napěchována výdělku Kčs 1340 měsíččeským sklem a porcu- ně a nákladech na životlánem,
rudolfínským ní potřeby . . . nezbývá
stříbrem, jihočeskou go- na umělecký předmět
tikou, soškami Sv. Jana ani v rodinách, v nichž
Nepomuckého a jihočes- vydělává více členů. Staří lidé, zmenšující byty,
kými madonami.
živí z důchodu, se chtěNěmečtí
starožitníci jí těchto věcí zbavit, i
vidí, že čs. stát musí pro- když jim krvácí
srdce
dávat, a platí proto co při loučení s věcmi, ktenejméně, a i s tím málem ré milovali celý život.
jsou čs. prodavači spo- Dnes kupují kapitalisté
kojeni . . . Tímto "souk- u nás, protože jsou boromým" způsobem pro- hatší . . ."
dala čs. vláda jen v Západním Německu staroPři prodejích zahražitnosti za několik milió- ničním
starožitníkům
nů marek."
nejde ovšem zdaleka jen

Slepičí tragédie
Ostravský rozhlas vysílal 19. dubna satiru na
přeorganizovanost v socialistickém hospodářství,
která stojí za otištění:
"Byl to Krásný dvůr a slepice v něm žily jako
v ráji. Haldy prachu vytvářely radostné pracovní prostředí a zásobování zrním bylo plynulé i v
zimě. Kurník byl postaven podle nejmodernějších zásad vědy a techniky. Všechny snášely přesně podle harmogramu. Zanášení se netrpělo!
Všechno šlo jako na drátku, kdyby.. kdyby se
na dvoře neobjevil cizí kohout. Důležitě se kolébal po pracovišti, významně pokyvoval hřebínkem a pak pravil k uctivým slepicím:
Přišel jsem na kontrolu, _ jak to tady snášíte!
— Slepice poděšeně zakdákaly, leč kohout pokračoval: Kdepak je tady vrchní slepice? — Kolektiv se hrdě vypjal a sborově zahlásil: Právě snáší! Husa, netaktně vyjel kohout, jak to, že vrchní
slepice snáší? Kdo vás potom řídí, kdo kontroluje, kdo vám kdáká, jak na to, co!? — Slepice s
hrůzou pohleděly na orgána, jak se rozčepýřil a
o překot se rozutekly, aby přinesly ke kontrole
vejce, která vyrobily. To už se dostavila vítězně
kdákající vrchní slepice. Hned však zmlkla, když
zahlédla přísný úřední zobák.
Tomu říkáte vejce?!, kokrhal kohout a mlátil
křídly po produktech. Technologie podezřelá, materiál vypadá všelijak, okamžitě předložte hlášení, kolik na jedno vejce připadá zrní, kolik
čtverečných centimetrů ozobané omítky, vody
atd., jaká byla intenzita kdákání. Tady máte

formuláře, položky budete sledovat, rozborovat,
zapisovat, kontrolovat, sumarizovat a posílat mně
je 12krát v 16ti hlášeních!
_
Vrchní slepice schlíple zírala na kohouta a bylo jí jasné, že už dosmrti nevysedí vejce. Sotva
kohout odešel, řinče ostruhami, postihla celý dvůr
reorganizace. Jedna slípka počítala omítku, druhá zrna, další měřila vodu, šestá intenzitu prachu, pět slepic to zapisovalo, sedm rozepisovalo.
Vrchní dohlížela na sečítání a na vejce ani nepomyslela. Ani ostatním se nevedlo lip. Sem tam
v přesčasech sice něco snesly, ale vejce byla
poznamenaná šturmovštinou, protažená do šišky,
žloudky mdlé barvy.
Pohroma na sebe nenechala dlouho čekat. Jednoho dne se na dvoře objevili dva kohouti. Superkontrola! Zakdákaly slepice zoufale a začaly o překot snášet — formuláře! Kohouti nahlédli do lejster a zašli se podívat do kurníku na snůšku. Poprask: S tím můžete krmit husy a ne lidi!
To není kurník, to je holubník! — Vždyť my to
všechno řádně podchycujeme!, pípla vrchní, slepice nesměle. Budete nám denně hlásit v osmi
kopiích, co se udělalo, aby se kvalitně snášelo a
jak kontrolujete toho, kdo to kontroluje! — Když
kohouti odešli, slepice se radily, jak to všechno
zvládnout, a vejce už nesnášely ani v přesčasech!
Jednou přišel na dvůr hospodář, pohlédl na
hemžení slepic, zašel do kurníka a pak... pak se
smutkem v očích vytáhl z holínky dlouhý nůž .. !"
FEC

j U X U U U C J L U U U Í I I C tretky", ale často o věci, které byly chloubou mnohých čs. hradů, zámků,
kostelů a
"znárodněných" sbírek.
K dramatické události
došlo (jak píše Čechoslovák z 5. tm.) na 112.
aukci starožitností
ve
Frankfurtu n. M. Ve
chvíli, kdy měl být vydražen sekretář v hodnotě 40.000 marek, byl
poznán svým majitelem,
čs. uprchlíkem, který jej
dal zajistit. Tento Čech
pracoval až do roku 1963
v továrně, která mu byla po roce 1945 znárodněna. Před dvěma lety
se dostal na návštěvu do
Západního Německa a
požádal tam o asyl. V
Praze pak byl v nepřítomnosti odsouzen na 3
roky a k zabavení majetku. Sekretář byl prodán
z Prahy do Německa za
6.000 Kčs, na aukci měl
nominelní cenu 40.000
marek. Čs. prodávající
jej
deklarovali
jako
"elsaskou práci".
Protože se všechny čs.
tranksakce se starožitnostmi už nedaly déle
tajit, ohlásila prvně čs.
vláda, že prodá v letošním roce oficielně do
Západního
Německa
starožitnosti za- 420.000
D M . Podle německých
obchodníků má nabídnuté zboží ve skutečnosti
cenu několik
miliónů
marek.
Č

STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St., StKilda,
Víc.
tel. 94 2260
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Kardinál Beran v Dachau
N a pozváni mnichovského arcibiskupa kardinála J. Doepínera přiletěl pražský arcibiskup kardinál dr. Beran z Vatikánu do Mnichova, aby vzpomněl spolu s ostatními bývalými vězni koncentračního tábora v Dachau 20. výročí osvobození tábora Američany. Dne 1. května sloužil kardinál
Beran mši svatou v románské basilice u Dachau,
zrenoivované z podnětu bývalého spoluvězně, nyní světícího biskupa J. Neuhaeuslera jako poděkováni za. vysvobození z Dachau. Týž den večer
vykonal kardinál Beran pro české a slovenské krajany v Mnichově májovou pobožnost, po níž se
sešel s účastníky v místnostech Bavorské katolické akademie a setrval s nimi v přátelském rozhovoru. V neděli 2. klvětna sloužil kardinál Beran
mši svatou v místech bývalého koncentračního tábora v otevřené polokruhovité kapli, posvěcené
při Světovém eucharistickém kongresu v roce
1960. Mše sv. byla obětována za všechny, kdo v
táboře zahynuli a na poděkování za vysvobození
těch, kdo věznění přežili. Celé prostranství bývalého koncentračního tábora zaplnily velké zástupy věřících, mezi nimiž bylo mnoho bývalých politických vězňů, včetně několika českých spoluvězňů Beranových. Po bohoslužbách navštívili oba
kardinálové klášter karmelitek, vybudovaný za býivalou severní hradboú tábora. Německé řeholnice tohoto přísného řádu zde konají pokání za hříchy, které byly v táboře spáchány jménem německého národa, a modlí se za mír a svobodu svědomí v celém dnešním světě.
(Podle Č. slova)

DOMOVA
Spojené státy sledují střední Evropu

Polská ochablost a čs. elán
Jak velký zájem má průměrný občan v Československu, Polsku, Maďarsku a ve všech ostatních
zemích komunistického bloku o západní svět a zvláště o Spojené státy, potvrdí každý turista, který se z těch států vrací na Západ* V Československu to bylo potvrzeno i při příležitostech, jaké
poskytly např. nedávná výstava americké, grafiky v Praze a Bratislavě, zájem o americký stánek
na brněnské výstavě apod.
Všimněme si proto, jak je tomu opačně, jaký j e zájem ve Spojených státech o střední Evropu.
Zájem /vlády Spojených států vyjádřil president Johnson krátce před svým zvolením (19. října
1964) takto:
"Změny ve vedení Sovětského svazu nezadrží ony síly, které ve střední Evropě usilují o větší
národní samostatnost. Tyto síly se budou nadále těšit přízni Spojených států. Nevzdáváme se
naděje, že bude možno budovat další mosty k Tiá rodům střední Evropy".

J d e nám vsak spise o
zájem a znalost průměrného Američana, který
se dovídá
o střední
Evropě z tisku nebo z
návštěvy tamních končin. A tu se dá říci, že
se americký zájem o vývoj ve střední Evropě v
loňském a letošním roce
podstatně zvýšil. Nynější
zájem se dá srovnat jedině s rokem 1948, rokem komunistického puče v Československu a
roztržky Tita se Sovětským svazem, a pak s
druhou polovinou roku
1956, kdy došlo k polMÁTE V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D ? skému vzdoru a hlavně
k maďarské revoluci.
D O D Á M E 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, cogriac 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 VIKING 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
LA DEVISE likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA CITRON likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
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 nižši.
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
Volejte 314-6281
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K zvýšení pozornosti
americké veřejnosti a tisku je mnoho příčin. Především se mnohonásobně zvýšilo cestování, a to
oběma směry. Různé delegace, vědci, novináři a
turisti proudili ve stále
se
zvyšujícím
počtu.
Mnoho amerických turistů bylo přilákáno mimořádně výhodným kurzem dolaru, který komunistické státy nabízejí. Z
cestovních reportáží, jak
je uveřejňují americké
listy, se pak Američané
dovídají, jak se dá lacino žít za dolary v Praze
nebo v Budapešti či jinde za Železnou oponou.
Daleko víc než turistické, vědecké a kulturní výměny působily na
americkou
veřejnost

zprávy o politickém pohybu
uvnitř
střední
Evropy směrem k většímu vnitřnímu uvolnění
a k samostatnější politice zahraniční, zejména v
oboru hospodářském.
. Rumunsko začalo např.
jasně prosazovat hospodářskou politiku, diktovanou prostě národním
zájmem, Jugoslávie i Albánie šly dále svými
zvláštními cestami, Maďarsko vyjednalo s Vatikánem konkordát atd.
Místo někdejšího jednolitého monolitu zdá se
dnešní střední Evropa
americkým
novinářům
pestrou směsicí
zemí.
Všechny z nich však mají společné tři věci: sousedství nebo blízkost Sovětského svazu, komunistickou ideologii a z ideologie pramenící hospodářské potíže.
Dopisovatel listu New
York Times z Budapešti
napsal:
"Dnešní situace ve
střední Evropě začíná
připomínat dobu, kdy se
v oblasti mezi Ruskem
a Německem staral každý národ především sám
o sebe, hledal vlastní
kontakty s cizinou, a
někdy taky jednal jasně
na úkor sousedů", k čemuž však v listě dodávají varovně: "Nesmíme
ovšem zaměnit starou legendu o stalinském satelitním monolitu za no-
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vou legendu o temer zcela nezávislé střední Evropě. Tak tomu zdaleka není."
Naděje, kam až vývoj,
a změna v situaci mohou
jít, jsou ovšem v různých
zemích různé. J e např.
zajímavé, jak redaktor
New York Times Max
Frankel posuzoval situaci
v Československu a v
Polsku po své návštěvě
v obou zemích koncem
minulého roku.
"Hospodářské
poruchy postihly celou střední Evropu. To je následek komunismu. Ale reakce na hospodářské obtíže se v jednotlivých zemích různí. V Československu si hospodářsk i
krize vynutila další pod
statné vnitřní uvolnění,
zatímco v sousedním Polsku teď naopak přituhlo.

íedávno probrali ze své
;amlklosti, jakoby se tejrve teď ve stavu takřka
>pojení pokoušeli domat, co zameškali."
Tak vidí situaci redakor Frankel.
Nynější
ochablostí
/aršavy a elánem Prahy
; e zabýval i New York
3
ost, který napsal varovně:
"Poláci první zakusili
jpojení z možnosti svo>ody pod
přivřenou
pokličkou
komunismu,
f e ď jsou možná mezi
všemi první, kteří už
joznali, že uvolnění v
:omunismu nemůže překročit jistou mez určeíou komunistickým puíem politické sebezáchovy. V tom je možná právě příčina rozdílu mezi
:dáním polské unaveíosti, která vyvěrá ze
zkušenosti, a československým elánem, který
iy mohl pramenit z neíostatku zkušenosti."

Z d á se, jakoby dnes
už bylo Polsko zemdleno
bojem o větší vnitřní svobodu, které mělo ještě
nedávno víc, než kteráI když končí americkoli jiná lidová demokra- ký novinář svou úvahu
cie včetně Jugoslávie.
Varšava jakoby dnes už (Pokračování na str. 6.)
překročila zenit osmilePrvotřídní
tého experimentu s větší
pečivo a cukroví
vnitřní svobodou a
s
Česká cukrárna
užšími vztahy k Západu. VIOCCA CAKE SHOP
Připadá nám, jakoby si
maj. L. Šindler
dnes Varšava nebyla jis296 Carlisle St.
ta sama sebou, jakoby čeBalaclava, Vic.
kala na nový smysl ži(proti nádraží)
vota.
Tel. 52-3860
Specialista na svatební
Naproti tomu Češi a
a jiné dorty
Slováci jakoby se teprve

TO JE S Y M B O L . . .
* 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 nej bližší filiálce

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASEA LIMITED
and ifs wholly owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED
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Eric Lambert: T h e Drip Dry Man. Frederic Muller Ltd., Londýn

Milenec z Earl's Courtu
cric Lambert vstoupil do australské literatury na přelomu století za jasajících fanfár australské levice, která v něm viděla předního bojovníka
ideálů Komunistické strany Austrálie. Byl k tomu pádný důvod. Eric Lambert dostal vládní dotaci k napsání válečného románu o australských vojácích na Středním východě za druhé světové války. Odměnil se Austrálii
tím, že napsal knihu, ve které každá druhá kapitola byla nezakrytým kázáním o vlastenectví a obětech australských komunistů. V zájmu pravdy
hned musíme dodat, že po letech bylo "Dvacet tisíc zlodějů" zredukováno
autorem samým zhruba na polovičku — nepochybně k prospěchu knihy.

Courtu nezůstane tak docela sám.
H o m o s e x u á l n í sousedé
mu~ d a j í správnou adresu, kde n a j d e ' n e j e n o m
žádaný klid, ale i správně stavěnou černošku s
mateřskými sklony, které se p r o j e v u j í především
Lambertojvo zaujetí a spojenectví s komunisty trvalo až do roku 1956. v posteli.
Tehdy se stalo, že Eric Lambert byl v Maďarsku jako dopisovatel anglicPo několika seancích
kého deníku Daily Worker. Jeho reportáž o událostech v Maďarsku byla je
Lambertův
hrdina
přetištěna všemi většími listy v Anglii i v Austrálii — s výjimkou komu- opět schopen čelit atonistických tisko|vin. Krátce poté jste mohli slyšet zvláštní* šeptandu v "inte- mickému světu i policii.
lektuálních" a "pokrokových" kruzích. Eric Lambert byl najednou "pří- V ž d y ť to byl jedině oidipad pro psychiatry", "zaprodanec kapitalistů", skvrna na tváři země. Vče- povský komplex,
který
rejší soudruzi si najednou připomněli, že Lambert byl těžce zraněn v akci, ho svedl na šikmou dráže po léta byl pacientem ve vojenských nemocnicích, že zahořkl, že začal h u .
nenávidět lidi. Najednou, po víc jak deseti letech od konce války, se stal
Z d á se to být všechno
Lambert příkladem člověka, který "to má z války".
velice naivní, ale naivní
Lptu, ktere jsou
uz viru a žije to taky- je. Ačkoli se
i o všechno proto, ze
Lambert pokračoval v přijímány šmahem jedi- ze d n e na den. Neštěstí Lambert zřekl socialisticpsaní tak, jak se to na- ně proto, že je milencem se h r n e j e d n o za dru- kého realismu, chytil se
učil ve stínu socialistické- producentovy ženy. Sní, hým. J e h o televizní mi- protisocialistického reajako ti ostatní, o napsá- lenka h o opustí, j e j í lismu.
h o realismu.
J e h o postavy jsou naJ e h o poslední knížka, ní " r o m á n u dvacátého manžel m u vypoví kondále
j e n o m schémata,
století",
který
napíše,
až
trakt.
novela rozsahem, čerpá
někdy hlouběji, někdy
z prostředí londýnského bude mít šest měsíců
J e h o domácí milenka
povrchně kreslená. PřeEarl's Courtu, k d e se za- volna.
otěhotní. J e h o barevný
bydlila početná kolonie
Z a t í m žije v Erl's přítel se připlete do ra- čtěte si kteroukoli milostaustralských umělců a Courtu s mladičkou ir- sové bitky v Ň o t t i n g nou scénu, kterou napsal
intelektuálů, kteří h o d - skou dívkou v domě, ve Hillu, při níž je probod- Lambert, a překvapí vás,
jak málo lidského a inlají dokázat, že se dove- kterém bydlí: dva homo- n u t a zemře.
timního umí autor říci
d o u prosadit v Anglii, sexuálové, atletická nymJ e h o domácí milenka na toto nejlidštější téma.
když se k nim mateřská f o m a n k a
a
barevný
se otráví, a policie pátrá,
Potíž je v tom, že
země chová tak maceš- trumpetista, který po venejde-li o vraždu, zvlášť
Lambert zůstal v podstasky.
čerech — vlastně p o rákdyž Cooper nechce vyLambertův
Vincent nech — s t u d u j e prává, světlit, kde byl té noci, tě jenom politickým spiCooper není Australan. aby mohl osvobodit svůj k d y k sebevraždě došlo. sovatelem, ž e píše beletristické traktáty, plné
J e to j e d e n z "rozhněva- lid od j h a kolonialismu.
Když j e na tom n e j - spleenu.
ných m u ž ů " poválečné
V době, kdy začíná
N e j l é p e to snad osvětgenerace, j e d e n z p r o f e - Lambert svoji povídku, h ů ř , zjistí tento křižák
sionálních demonstrantů je už j e h o h r d i n a — po- kolektivních pří, že je n a lí tento úryvek:
proti welfarismu, bombě, dobně j a k o autor, vylé- světě sám — bez přítele
"Intelektuálové," "proKenji, K o n g u a americ- čen z námluv s komunis- a bez přítelkyně — což hlásil, "jsou kletba dvakému imperialismu.
ty a protibombovými kři- se zdá být nejhorší.
cátého století." — N a Ale milenec z Earl's mítl jsem: "IntelektuáloŽiví se psaním televiz- žáky.

Modré pruhy, modré džínsy,
na spagátě kytara
VLADIMÍR

PŘIBSKÝ

Když už se tak v létě člověk dívá po těch silnicích, zauvažuje si i o tom, oblékl-li by si taky
tyhlety blue jeans a námořnické triko a hodil-li by
si přes rámě gibsona, být ještě v tomhle věku. Ale
není už v tom věku, je už jaksi mimo, a to mu
jednak dává zadostiučinění, že už nepatří k tomu
věčně edukovanému mládí, které — jak se zas dalo
čekat — nestojí za nic, jelikož "jé kdepak my!" —
a jednak mu přece jenom zatrne tam kdesi v krajině
srdeční, že to tedy je žeáno a co se dá tento hm pryč.
Ale ať už o tom uvažuje kdo chce jak chce a
problaim nazírá z té či oné stránky, musí nakonec
chtě nechtě dojít k závěru, že by se octl velmi rád
tamhle v té škarpě vedle té v těch modrých plavkách, ano, vedle té černovlasé, správně . . . a je mu
gancegál, je-li zrovna horší nebo lepší než jsme bývávali my, starší Čechové. My CO? My jezdili po
brigádách a oni se plácají po silnicích! Takhle si
to "postaví" uvědomělý příslušník mé generace. My
jsme mocí mermo udržovali lidové popěvky á la
"Ptala se Zůzana Kúby", kdežto oni propadli džezové mánii big-beatu; místo zpívání ta ženská v
tranzistoru hučí jak siréna, jen si to račte poslechnout; a tím pádem, pozoruji, se pomalu posouváme
na platformu té generace, která za zvuků písně "Štýry páry bílých koní" nastupovala neděli co neděli
k mistrovskému mači, výkop o půl 3 h. A propos,
vzpomínáte si, co říkal tuhle o svém-mládí dědeček?
To bylo mládí!
Ne, nechrne toho, zanechme úvah a raději se spokojme se statistickým zjištěním, že tihleti mladí jsou

o 100% horší než tamti, co byli. Tamti jste i vy. A
vězte, že každý, kdo se neobleče právě tak jako- vy,
je špatný a rovněž tak každý, kdo nemá rád dechovku, to je přímo podezřelé individuum, a vůbec, kdo jde po silnici jen tak pro nic za nic, jak
vagabund, a nejede řádně autem jako třeba vy, ten
se fláká, ano, a bylo by potřeba a) pořádně si na něj
posvítit, b) pořádně š ním zatočit. Tomu věřte a
máte svůj klid. Všimněte si, čemu věříte, to je nakonec vždycky to pravé: všimli "jste si někdy? Neboť
pevnou vírou v sebe vy se totiž krásně uklidníte a
zaručeně si pak ani nevzpomenete na to, jak to bylo
s tím flákáním třeba na některých těch brigádách,
které jste absolvoval třeba zrovna vy jen a jen proto, • že za brigádičku šlo do materiálů plus, anebo
— nezlobte se na pamětníka — je docela možné, že
šmahem zapomenete na všechny ty známé a pověstné "průsery na brigádě" a bude vám pouze hej,
protože k porovnávání tu zbývá vždycky jen něco
málo a kupodivu jen to málo, co bylo lepší.
Pročpak nám doba Karla Čtvrtého připadá dneska tak skvělá? Tanou nám zkrátka na mysli především ty nově založené vinice. Schválně řekněte
Minulost, a co vám odpoví Náš člověk? Husiti! Ale
na hromadný přestup na víru katolickou o dvě století později, na ten už nikdo ani nevzdechne. Anebo
já když vám řeknu Vaše Mládí, tak se vsadím, že
hrdě vyhrknete: Kombináty, Elektrárny, Giganty!
Ale že byly různé ty Kombináty Na Draka a v Gigantech že prasata Chcípala po tisících, na to si už
vzpomene jen tak někdo, a to je buď skrytý nepřítel anebo kverulant, jak se praví v denním tisku.
A já mám právě' pocit, že tahle "horší generace"
ví o lecjakém tom fleku na našich košilích, pámbuví
kdo jí to řekl, když o tom v novinách nikdy nic nestálo. Ale -to nechť vás nerozčiluje:' zalomte si rukama, pozor ale, ať nevjedete do příkopu!, a řekne-

Optimistická
fantazmagorie
R A D O V A N

KRÁTKÝ

Pět bez pěti je nula.
Leckterý čulamula
to ale jinak vidí
a poučuje lidí:
Pět bez pěti je
scestná teorie
— a já to řeknu zpříma:
podrývá naše klíma.
Otázku nuťno přestavět
takto:
Kolik J E S T pět a pět?
, Takhle to musí viděti,
kdo ptá se na pět bez pěti!
Nezakrývám, je sem tam potíž,
pět bez pěti j e totiž . . .
ale je věcí diskusí a besed
přesvědčit, že pět a pět je deset,
a s touto perspektivou pět a pět
že musíme vždy hlouběji a dále spět
(což není od slovesa zpátky, ale spěti)
a dohnat,
ano,
doháněti
sebe i druhé
prostě celý svět,
aby už brzy pět bez pěti
nebyla nula, ale nejmíň pět.

vé však přece vždycky sám nenacházel, d o k u d
udávali ráz a charakter jsem nepřišel do M a každému
století."
— ďarska, spoustu mravních d ů v o d ů p r o každé
"Zaměňuješ
intelekt s
stalinské svinstvo?"
genialitou,"
odpověděl.
N e d á v n o jsem šel ko"Kdekoli se d ě j e nějaké lem melbournského kina,
velké
parchanstvó, k d e hráli velice zajímavždycky
tam
n a j d e š vý p r o g r a m : "Prostitu-smečku intelektuálů, kte- tion" — Air Conditioří k tomu uvádějí spous- ned. Lambertova milosttu mravních
d ů v o d ů . " ná novela by se d o b ř e
— N a to jsem odpověď mohla jmenovat: "Stará
nenašel. Copak jsem j á vesta" — D r i p D r y . j u n
te si: "Já bych je srovnal, k d y b y c h . . . ále," a plivněte do příkopu postranním okýnkem. Tak vidíte,
a ulevil jste si přímo báječně.
A jeďte dál, jeďte a nemyslete na to. Nač taky.
Je to za vámi, přestál jste náhodou šťastně všechny
úklady (až na tu lásku, jak se teprva dnes ukazuje), no co, "svý" máte "jistý", co se budete zanášet rozhořčováním. Ať si dělají co chtějí, ať trsají a drnkají na ty své "kytáry" ty své písničky o
ničem, ty strašné odrhovačky, které nemají ani pořádný rým ani pořádnou ideu a které dneska ráno
ten kluk u vody zpíval zrovna tak, jakoby se dávil.
Vezměte na to jed, že tohle bude zřejmě ta generace, které se budou líbit i ty moderní mazanice,
ti na to tedy vypadají jako nikdo . . . , ale za to je
neberte, až vám zamávají u patníku, nevezměte je
do vozu. Za trest se.nepovezou!
"Dobrý den, nejedete, prosím vás, na Písek?"
"Hm."
"Jo? A nevzal byste mě tedy s —
, Járo,
lez, tenhle pán nás bere!"
"Totiž — slečno, já . . . "
"Jé, vy jste hodnej pán. Jé, mohla bych se vízt
vpředujó?"
"Pozor! Vzadu jsou meruňky, ještě si mi do
toho..."
"Né, my budem děsně hodný, né, viď, Suzi, jaký
budem, řekni."
"A nač s sebou, prosím vás, vlíknete tolika věcí? Co tohle, nač?"
"Jé, Járo, hoď tam twist-twist everybady, ať pán
vidí, ať pán vL"
"Um-ma ú-ba ha, úm-ba úba-ha, twist-twisttwist ba-á-ba-á-ba-ba . . . "
Ne, jak říkám, klidně jeďte a nechte těch úvah.
Nemá to fakt cenu tyhle úvahy.
Literární noviny
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Milan Uhde:

DOMOVA

KRÁL-VÁVRA

(Pokračování)
OBRAZ 4
Kancelář z prvního obrazu. Šéfredaktor sedí na
židli, nenucené a pokojně, kdežto červíček uctivě
stojí opodál a chová se jako v chrámě.
STARÝ VRBA (bez vozíku): Buďte zdráv, šéfredaktůrečku! Buďte hodně, hodně zdráv a veselého
ducha! (Potichu) Může -se tomu mládenci důvěřovat?
ŠÉFREDAKTOR: Hořel touhou uvidět strýce
národa.
STARÝ VRBA:' Není možná. (Klepe Červíčkovi
na rameno) Mám k vám, milý šéfredaktůrečku,
prosbu.
ŠÉFREDAKTOR: Splněna, pane strýce.
STARÝ VRBA: Můj synovec, Kolja, se mi vrátil,
a považte, rád by k novinám.
ŠÉFREDAKTOR: Je přijat, pane strýce!
STARÝ VRBA: Neříkejte, neříkejte, nevíte všecko.
Nezajímá vás například, odkud se můj Kolíček vrátil?
ŠÉFREDAKTOR: Jako člověka velmi. Jako vedoucího pracovníka vůbec ne.
STARÝ VRBA: Já vám to tedy svěřím jako člověku. Z basy.
ŠÉFREDAKTOR: Odkud?
STARÝ VRBA: Z basy, šéfredaktůrečku. Z basy
Kolíček.
ŠÉFREDAKTOR: A safrasafra.'
STARÝ VRBA: Copak? Uvedl jsem vás do rozpaků?
ŠÉFREDAKTOR: Jako člověka vůbec ne, ale jako
vedoucího pracovníka .. .
ČERVÍČEK: A proč ho — promiňte, prosím —
STARÝ VRBA: On totiž jako výrostek kopal na
zahradě velikou jámu.
ČERVÍČEK- (nedbá Šéfredaktorových znamení):
Ale za to se přece .. .
• STARÝ VRBA:. .. nezavírá, chcete říci? Dnes už
ne, ale tehdy bylo důvodné podezření, že se prokope až k naší zemské poloose a poškodí ji.
ŠÉFREDAKTOR: Dobře si na to vzpomínám. Tenkrát jsme právě razili zásadu Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
ČERVÍČEK: Kvůli zásadě jste obětovali člověka?
STARÝ VRBA: Ale mládenče, toť se ví, že kde se
uplatňují zásady, tam musejí lidé stranou, a kde se
uplatňují lidé, tam musejí stranou zásady, a to byste
jistě nechtěl. Co kdyby naši poloosu doopravdy poškodil nebo dokonce rozbil?
ČERVÍČEK: Jenže on ji nerozbil.
STARÝ VRBA: A kdo to měl dopředu vědět, kdo?
Víte, kolik let přepočtů , to trvalo, než jsme vypočítali, že jí nic nemohl udělat, i kdyby kopal celý věk?
Šest let!
ČERVÍČEK: Šest let jste ho nechali...
STARÝ VRBA: . .. trávit na státní útraty. Samozřejmě. Pak teprve vyšla pravda najevo.
ŠÉFREDAKTOR: Pamatuju si na to. Tehdy jsme
právě razili zásadu Spravujte vozy za jízdy!
ČERVÍČEK: Hrůza!
ŠÉFREDAKTOR (ohlédne se s obavou r co tomu
říká Starý Vrba): Hrůza? Ale to se podívejme na
mladíka! Kde jste byl, když my jsme bojovali a razili zásady? Vy jste byl ještě na houbách, když my
jsme prolévali krev! Přál bych vám být na půl hodiny v mé kůži, když jsme razili zásadu Metla vyhání děti z pekla a o půlnoci přišel telegram Přeorientovat se okamžitě na zásadu Děti jsou květy
života! Řepa byla na poli, mlátilo se od rána do
rána, čím se dalo, jetel se nám vysemenil a krávy
nedojily — a pán nám bude hledat vši?
ČERVÍČEK: Já vím, že jsem ještě nepoznal ten
pravý a skutečný život, prosím.
STARÝ VRBA: V bitvě u Woodfordu města léta
páně sedmdesátého div jsem života nepozbyl. Bylo
mi tehdy dovézti večeři do přední linie a kočí podplacený nepřítelem schválně splašil koně a řídil je
opačným směrem. Naštěstí jsme už tehdy razili zásadu Nevěřme nikomu ve světě širém, a proto jsem

hned na začátku udal kočímu směr opačný, takže
jsme přece jen dojeli na správnt místo. Když nás
potom na ústupu dohonili, přišlo se na to, že kočí
své spojení s Engličany pouze předstíral, protože
z mého špatného údaje vyvodil podezření, že jsem
zrádce já! Čest jeho památce!
ŠÉFREDAKTOR: Slyšíte, mladíku? Zapište si to
za uši!
ČERVÍČEK: Takže bylo vlastně dobré, že ho zavřeli!
ŠÉFREDAKTOR:' Tehdy to bylo dobré, dnes už
ne a proto taky dneska zavřený není.
STARÝ VRBA: Náš velitel od Carbury léta páně
šedesátého třetího říkal: Lépe jest nelitovati a zavřití, než nezavřití a pak litovati. Ale nebojte se, můj
synovec má doporučení samého ředitele.
ŠÉFREDAKTOR: V tom případě ho oba přijmeme.
ČERVÍČEK: Vy jste dva?
ŠÉFREDAKTOR: Totiž já člověk a' já vedoucí
pracovník. Ale co vy o tom můžete vědět! O jednotě protikladů!
• STARÝ VRBA: Tak, tak. -Život je skutečně složitý. (Odchází) Koljo, Kolíčku!
MEGAFON: Pokles teploty na nula stupňů Celsia!
Pokles teploty na nula stupňů Celsia! Pokles teploty
na nula stupňů Celsia! . ..
KUKULÍN (vejde a vypne vypínačem polovinu
žárovek v lustru): A, orgán je tady. Dal jsem si vás
pozvat, pánové . . .
ČERVÍČEK (stranou): To znamená, že jsme sem
přišli na vlastní přání, že?
ŠÉFREDAKTOR (vztekle): Blbost!
KUKULÍN: Co prosím?
ČERVÍČEK: Nic prosím. .
KUKULÍN: Prosím. Dal jsem si vás pozvat ze
dvou důvodů. Jednak to poslední železniční neštěstí.
Zase vousy mezi koly. To už přestává všechno!
ŠÉFREDAKTOR: Dovolil bych si k tomu účelu
nastínit článek . . .
KUKULÍN: Pozdě! Aplikujte na to zásadu Dávat
přednost lepšímu před horším! Musíte však hned
konkrétně ukázat, co je lepší a co horší, aby si
nikdo nemyslel, že si to bude určovat sám. A pak je
třeba připomenout, že vedle situací, kdy je lepší
lepší než horší a horší horší než lepší, jsou i situace,
kdy je lepší horší než horší a horší lepší než lepší,
aby si to nikdo všelijak nevykládal. A co se týče
vousů, stačí prostě napsat, že někteří lidé, například
strojvůdci, ale i jiní, zdaleka nechodí upraveni tak,
jak by bylo třeba. K tomu vhodná karikatura zesměšňující dlouhé vousy.
STARÝ VRBA (s dlouhými vousy kontrastně navazuje na závěr předchozí promluvy): Tak pojď,
chlapče! (Vleče za sebou Kolíčka, mladého vlasatého muže asi v červíčkově věku-) A nestyď se!
Podívejme se na našeho synovce, veršíky píše! (Čte)
V nejtišší pěšince v lukách
čekám na tebe.
Bude ti dobře v mých rukách,
přijdeš do nebe.
Hezké. Hezké, mladé a rozdychtěné. Tak tady ho
máte, básníka.
KUKULÍN (k šéfredaktorovi): A co se týče slavnostní audience, doufám, že se nedělní číslo vytáhne.
Hlavní článek: Král-Vávra a otáčení země.
ŠÉFREDAKTOR: Tak, mladíci, první úkol pro vás!
Ukažte, co umíte.
STARÝ VRBA (Kolíčkovi): Nu, chlapče, jak je ti?
KOLÍČEK: Ach, pane strýčku! Jako bych měl ke
Křinecký tůni běžet a uprostřed tůně, pane strýčku,
uprostřed tůně jako kdybych našel královny, vodní
růže, a měl se před nima svlíknout.
STARÝ VRBA (uznale kývá)
KOLÍČEK: Nejradši bych to zahrál na housle, už
dlouho mi jde hlavou melodie, divoká a srázná, pane strýčku, smím? (Uchopí housle a zahraje Griega)
KUKULÍN (teskně): Mládí!
^ŠÉFREDAKTOR:' L é t o . . . budiž pochváleno!
STARÝ VRBA: Tak, tak, děti moje, poděkujem
— a DOST. (Usne)
ČERVÍČEK: A materiál?
Provádíme veškeré práce optické
ŠÉFREDAKTOR: Co?
ČERVÍČEK: Materiál, totiž odpusťte, ale ve škopřesně, rychle a za levné ceny
le nám říkali, že je dobré každou myšlenku o něco
CITY:
opřít...
ŠÉFREDAKTOR: Jenže po vás nikdo nechtěl
6 A Elizabeth St.
myšlenku. Pokud vím, dostali jste za úkol napsat
Melbourne, C. 1
článek.
ČERVÍČEK: Král-Vávra a otáčení země!
Telefon 63-3256
ŠÉFREDAKTOR (tiše): Dejte už kruci pokoj!
KUKULÍN: Nene, příteli, jen ho nechte! Ten mláHAMPTON :
denec se mi líbí, opravdu se mi líbí. Z našich škol
573 Hampton St. vychází dobrá nová směna. (K šéfredaktorovi tiše)
- Berete k novinám kdekoho a jsou z toho jen potíže.
Hampton, S. 7
(Nahlas) Jste důkladný, mladíku, s tím se můžete
Teief n 98 5756 dostat vysoko.
ŠÉFREDAKTOR: Taky mu to říkám.
ČERVÍČEK: Snažím se.
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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 yás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347
Vzhledem k velkemu zajmu
o zásilky ovoce do Československa
upozorňujeme všechny zájemce na tuto
výjimečnou příležitost:
Až clo 30. června tr. je možné objednat
za cenu £A 4 / — / 6
17 kg ČERSTVÉHO OVOCE
(pomeranče, citróny, banány, grapefruity
a podobné druhy ovoce)
'yto zásilky budou expedovány z Vídně přes
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.
snhntn 9 —. 13 hnriin

Polská ochablost a cs. elán
( P o k r a č o v á n í se str. 4 )
v N e w Y o r k Post výhrad o u , že " k o n t r a s t a srovnáni mezi Polskem
a
Československem
musí
vzít v ú v a h u o k o l n o s t i ,
jako jiné vztahy mezi
Amerikou
a
Ruskem,
h o s p o d á ř s k o u a ideolog i c k o u krizi v k o m u n i s t i c k é m světě a z m ě n u v

čele S o v ě t s k é h o s v a z u " ,
z k r á t k a že j s o u
dnes
okolnosti jiné, než byly
v r o c e 1956, v r o c e p o l ského října, přece je jeh o v a r o v á n í p ř e d přílišným optimismem při pos u z o v á n í n y n ě j š í h o vývoj e v " n e z k u š e n é m " Československu
velmi
na
miste.
M. Č„ U S A

KUKULÍN: Chcete-li na vlastní oči vidět, jak se
řídí zemská, poloosa, rád vám to předvedu, můžete
toho využít v závěru článku.
ŠÉFREDAKTOR: Zajisté. Napřed závěry — a pak
se uvidí, jak k nim dospět.
KUKULÍN: Ukáži vám to na příkladě: Registrační
přístroj zaznamenává situaci vhodnou k operaci.
Elektronicky zachycená data ředitelství okamžitě
zpracuje a zařídí například změnu počasí.
ČERVÍČEK: Takže když chcete, aby mrzlo . ..
KUKULÍN: .... nařídíme příslušný počet stupňů
na chladničce. ,
ČERVÍČEK: A déšť?
KUKULÍN (jde na záchod): Ten máme poněkud
z ruky. (Vrací se) A tady je mechanický mozek.
(Zaťuká na nedobytnou pokladnu)
ČERVÍČEK: Tím se řídí .myšlenky všech lidí?
KUKULÍN: Ovšem. Neboť co je myšlení?
ČERVÍČEK (školsky): Produkt vysoce organizované hmoty.
KUKULÍN: A prosím, zde tu hmotu máte. (Otvírá nedobytnou pokladnu a ukazuje vysoce organizované sloupce bankovek)
ŠÉFREDAKTOR: Zkrátka — zemskou poloosu
řídí...
KUKULÍN: . .. naše ředitelství. Tak se věci mají. Buď ji řídí. ..
ŠÉFREDAKTOR: . . . n e b o ji neřídí. Třetí možnost není.
KUKULÍN: Tak si vyberte! Buď — anebo!
ČERVÍČEK (zdolán): Ano.
KUKULÍN (uleví si): No proto.
MEGAFON: Prudký pokles teploty na minus 5
stupňů Celsia! Prudký pokles teploty na minus 5
stupňů Celsia! Prudký pokles teploty . . .
KOLÍČEK: Teď! Teď to uvidíme.
KUKULÍN (manipuluje s ledničkou)
MEGAFON: Pokles teploty na minus šest stupňů
Celsia! Pokles teploty na minus šest stupňů Celsia!
Pokles teploty . . .
KUKULÍN (udýchán běží k vypínači a vypne
lustr)
ČERVÍČEK (u okna): Mrzne! Na mou- duši! Funguje to! Funguje!
(Pokrač. na vedl. stránce)
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VALNÁ HROMADA
Československého národního sdružení ve Viktorii se
bude konat v sobotu dne 22. května 1965 v 8 hodin
večer ve Foresters Hall (v malém sále), 168-170
Latrobe St., Melbourne-City. Na programu jsou zprávy funkcionářů, volba nového vedení, stanovení
programu na příští období a volné návrhy. Hosté
vítáni. Doufáme, že se zúčastní všichni krajané,
kteří mají zájem o čs. veřejný život ve Viktorii.
ČSNS
ČS. KLUB V ADELAIDE
pořádal 8. května tr. v Národním domě společenský večer, na němž byla sehrána veselohra G. B.
Shawa "Jak lhal jejímu manželu". Po úspěšném
provedení této hry, jejíž režii měl J. Trejtnar, se
konala taneční zábava, na níž hrála "Pacific Band".
— dne 16. května odpoledne se konala tamtéž první
dětská besídka, při níž byly nacvičovány české písně,
říkanky, dětské tanečky a různé hry.
— příští taneční zábava bude "antonínská" a to v
sobotu dne 12. června tr. Hudba kapelníka Wittmana. Vložky čs. populárních melodií zahraje na pianovku B. Flossman.
V. J.

DOMOVA

— Profesor Václav Hlavatý byl pozván k přednáškám o výsledcích svého
bádání v teorii relativity pro americké odborníky v Armádním výzkumném ústavu v Durhamu,
N. C. V červnu bude před-,
nášet po 4 týdny skupině
relativistů v Arlingtonu.
— Profesor francouzské
fonetiky na universitě ve
Štrasburku Jiří Straka
byl zvolen do městského
zastupitelstva ve Štrasburku. Byl kandidátem
gaullistické skupiny.
— Náčelnice Čs. sokola v
zahraničí Marie Provazníková a Norma Žabková
napsaly příručku "Gymnastika ručním nářadím
pro děvčata a chlapce",
(Pokračování se str. 6)
která slouží jako podklad
MEGAFON: Vítr o rychlosti 90 kilometrů v hodi- při zavádění sokolských
ně! Vítr o rychlosti 90 km v hodině! Vítr o rychlosti metod v tělocviku na a90 km v hodině!...
merických školách.
KUKULÍN (vrazí do Starého Vrby): Člověče, vítr!
— Vladimír Jandejsek měl
(Zapne větrák a zamíří ho na Vrbu)
STARÝ VRBA: U Killberry města léta páně tři- výstavu svých obrazů v
cátého druhého obrátil prudký vítr Engličany na Torontu.
útěk a potom . . . (Opět usne)
— K 50. výročí vylodění
KOLÍČEK (poblíž Starého Vrby dostal dávku z australských jednotek u
větráku): Cítim jej. Stříbrný vítr, vítr stříbrný.
Gallipoli (ANZAC) zaslala Čs. obec legionářská v
ČERVÍČEK: Funguje to!
zahraničí se sídlem v
ŠÉFREDAKTOR: Spokojen?
Londýně dopis vysokému
ČERVÍČEK: Já prosím ano, ale obilí pomrzne!
ve
KUKULÍN: My jsme přece řekli, že vše závisí na komisaři Austrálie
faktorech tu toho, onde onoho charakteru, a vidíte, Velké Británii A. R. Downerovi, v němž mu děku•<zase máme pravdu.
ŠÉFREDAKTOR: A co je důležitější: Abychom je za přínos Austrálie k
měli obilí, nebo abychom měli pravdu?
\ boji svobodného světa
KUKULÍN: Obilných klasů jsou milióny, ale prav- proti tyranii v 1. a 2. svěda jediná!
tové válce a vzpomíná,
ŠÉFREDAKTOR: Ostatně: Studený máj, v stodo- že po boku Australanů
le ráj!
bojovali také ČechoslováKUKULÍN: A co chcete, mladí přátelé? Obilný ci. Podobný dopis zaslala
klas, nebo pravdu?
též vysokému komisaři
ŠÉFREDAKTOR: Co chcete, mladíci? V stodole Nového Zélandu Siru T.
Macdoňaldovi.
ráj?
KUKULÍN: A k ní vede jenom studený máj . . .
Čs. obec legionářská
ŠÉFREDAKTOR: . . . který právě ředitelství za- —
spolu se všemi čs. deřídilo.
organizaceKOLÍČEK: Pravda, pane strýčku! Půjdu za ni, mokratickými
mi v Londýně uspořádala
kdybych měl i hlavu srazit!
5. května v Národním doČERVÍČEK: Celou zemí projdeme!
mě vzpomínkový večer k
KOLÍČEK: Nejraději bych to, pane strýčku, za- 20. výročí skončení 2. svěhrál na housle. Smím, pane strýčku? (Bere housle tové války. Promluvili
a hraje Griega)
Václav Holub, plk. let. T.
ŠÉFREDAKTOR: Mládí! Na každém trnu musí ne- Vybíral, kpt. Š. Kurcín a
chat kapičku krve. Ale já, mladíci, já vám ze zku- plk. K. Tiller.
šenosti- řeknu. ..
KUKULÍN: Nechte je, nechte, příteli. Po zpíva- — Firma Baťa má 80 tojícím ptáku kamením neházej, ze studánky pij, vo- váren na obuv v 67 stády nezakal!
tech a vyrobí v nich letos
190 miliónů párů obuvi.
ČERVÍČEK: Půjdeme?
V minulých 3 letech zaKOLÍČEK: Ke Křinecký tůni! (Utíkají)
hájila provoz v 16 nových
KUKULÍN: Mládí!
továrnách, naposled na
ŠÉFREDAKTOR: Léto budiž pochváleno!
¡MEGAFON: Pokles teploty na minus sedm stupňů ostrově Mauritius. PřiCelsia! Pokles teploty na minus sedm stupňů Celsia! pravuje se stavba továren v Ugandě a ve FranPokles teploty na minus sedm stupňů Celsia!
cii a kanceláří ředitelství
KUKULÍN (upravuje ledničku)
STARÝ VRBA: Tak, tak, děti moje, poděkujem. v Montrealu.
a DOST.
— Josef Josten, redaktor
(Opona)
"Čechoslováka" a tiskové
Píseň Jak to chodí
agentury FCI v Londýně,
Byl prima chlap a skládal na mě básně,
v jejímž rámci vychází i
zpravodajství
tibetské,
do památníku pérem mi je psal.
byl přijat v Upper DhaJá byla pyšná, celý svět mi zkrásněl,
ramsala v indické části
až jednou . . . znáte, jak to chodí dál.
Himalají tibetským dalajTa pravda byla pro mě tuze strašná
lámou, který se zmiňoval
a celý svět byl nablýskaný klam.
v obsáhlém interviewu
Já v jedné knížce po babičce našla
hlavně o problémech tivšechny ty básně, co od něho mám.
betských uprchlíků.
Tak jsem mu řekla: Podvodníku. Ihals mi,
kdo krade, lže, a táhni si kam chceš.
A když jsi opsal každou z těch svých básní,
ZPRÁVY OSOBNÍ
je i tvá láska ukradená lež.
A teď tu sedím, bývává mi zima,
Dr. František Kopeček
a ž i v o t . . . znáte, jak to chodí dál.
s chotí Maru
Něikdy si myslím: On byl přece príma
oznamují, že se jim dne
a lhal a kradl, že mě miloval.
11. května 1965 narodil
Chci zase věřit na lži, co se třpytí,
a z jeho básní nejradši mám tu,
syn
že lip je v mylné naději zde sníti,
Michal,
než strašlivou poznati jistotu.
bratříček Dášenky a Jany.
Doncaster, Vic.
(Opona)
(Pokračování příště)
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Sport v Austrálii
— Sdružení čs. dobrovolníků ve Francii přijalo
členství v podpůrném výboru oslav 550. výročí
upálení Mistra Jana Husa, které bude pořádat
Svaz čs. spolků ve Švýcarsku dne 4. července v
Kostnici.
— Křesťanská akademie
v Římě a Čs. kulturní rada v exilu doporučily letos k vydání tyto sbírky
exilových básníků: Jiří
Berka "Modré cesty", Jarmila Součková "A la romana" a Olga Valeská
"Za železnou oponou".
— Při texaské universitě
byl zřízen "Český klub",
jehož předsedou je Alois
Mladenka a jednatelem
M. A. Pavelka. Sponsorem je profesor češtiny
na tamní universitě M.
Skřivánek.
— V Berwynu u Chicaga
byl zvolen starostou města mladý právník George
Doležal. Dalších 7 osob
čs. původu bylo zvoleno
do městské rady.
— Na valné hromadě torontské odbočky Čs. národního sdružení v Kanadě byli zvoleni: předsedou Jiří Corn, místpř.
Mikuláš Ferík a jednatelem Alexander Havrlant.
— Ivan Jelínek vydal rozsáhlou sbírku básní o čtyřech cyklech "V sobě letohrad".
— Redaktor listu Rencontres, prof. dr. J. Trnka se
dožil 10. tm. v Paříži šedesátky.
— Národní rada žen svobodného Československa
v New Yorku vydala provolání k čs. matkám v
den jejich svátku, v němž
připomíná jejich zásluhy
a úkoly udržet národní
uvědomění
a
národní
čest.
— V březnu požádalo v
uprchlickém
táboře v
Zirndorfu u Norimberka
o asyl dalších 10 Čechoslováků. Jsou mezi nimi
občané z Prahy, Pacova,
Benešova,
Jindřichova
Hradce, Vysokého Mýta a
Pardubic. Mezi nimi je
lékař, veterinář, 2 inženýři, stavební technik,
obchodník a pojišťovací
inspektor.
— Správa Masarykova
domu v Torontu dostala
pokutu S 2.000 za to, že
se v domě hrála pravidelně hra bingo, která je v
Kanadě zakázaná. Toronto Daily Star uvádí, že
výdělek Masarykova domu z této hry byl loni $
129.820 a od roku 1958
celkem S 423.000.
— Akademický
malíř,
grafik a rytec Koloman
Sokol, rodák z Lipt. Sv.
Mikuláše, má velké umělecké úspěchy v Mexiku.
— Pracovní skupina SVU
v New Yorku a Národní
rada žen svobodného Československa
uspořádaly
večer básní Pavla Javora.
Recitovali V. Šimek, O.
Toman a Č. Maňhal. Pavel Javor (Jiří škvor) s
chotí byli přítomni.
— Dr. Jaroslav Neškodný byl zvolen předsedou
štábu lékařů v nemocnici MacNeal v Berwynu.
Č/SVU/ ČS/ND/H

K O P A N Á

V

SYDNEY

PRAHA — PAN HELLENIC 2 : 0 (1 : 0)
Praha nastoupila jako outsider bez Blitze, Gauta
a Sherwina, ale přesto převyšovala technicky a souhrou soupeře v prvním poločase, a zaslouženě se
ujala vedení brankou Tamandla v 18. min. Druhý
poločas se odehrával před brankou Prahy, ale obrana byla tentokráte na výši a odrazila všechny útoky. 13 min. před koncem dokonce Sleight upravil
skóre na 2 : 0 , když zachytil nepodařenou "malou
domů" řeckého obránce. Nejlepší hráči Prahy:
Scheinflug a. brankář Earl. V řeckém mužstvu se
marně snažili bývalí melbournští hráči Sanchez, Fernie a Pearson, a Blitz z Prahy.
PRAHA — YUGAL 3 : 2 (3:0)
Podobně jako v předcházejícím zápase se Praha
po úspěšném poločase stáhla do obrany a vyhrála
nad vysoce favorizovaným soupeřem. Tentokrát
jsme se však nemohli ubránit dojmu, že to bylo
zcela zbytečné, a že Praha mohla na tuto taktiku
doplatit. Praha předvedla výbornou hru prvních 45
minut a s trochou štěstí a s pomocí větru se jí podařilo demoralizovat Jugoslávce. Branky dali Scheinflug z trestného kopu, Sleight a Badaracco. Hned po
přestávce dostala Praha branku chybou brankáře, a
hrálo se pak stále okolo pražského trestného území. Nakonec Praha vyhrála se štěstím. Nejlepší hráči Prahy byli Falzon, Sleight a Scheinflug, který
měl za sebou sobotní zápas proti Chelsea.
Příznivci Prahy se dožili dalšího překvapení, když
do předběžného výběru pro australské národní mužstvo pro mistrovství světa byli jmenováni Scheinflug, Sleight a 191etý Zeman.
-raKQPANA

V

MELBOURNE

SLAVIA — JUVENTUS 0 : 4 (0:0)
Utkání s Juventusem patřilo k těm zápasům Slavie, na jaké se příznivci snaží co nejrychleji zapomenout. Od počátečního kiksu středního záložníka
Cooka až po závěrečné minuty se o mužstvu nedá
říct mnoho dobrého. Snad jedinou výjimkou - vypadá to hodně paradoxně - byl brankář Barotajs,
bez něhož by byla porážka ještě těžší. K matnému
výkonu mužstva třeba ještě přičíst matný výkon
vedoucích, jimž se v druhém poločase podařilo několik husarských kousků. Tak se přihodilo, že poměrně slušná křídla hrála špatně na spojkách, špatné spojky ještě hůře ňa křídlech, útočník nemožně
na backu a back jakžtakž v útoku. Juventus nehrál
dobře, ale Slavia hrála hůř. Bylo s podivem, že
první poločas skončil bez branek.
SLAVIA — TRIESTINA 3 : 1 (1:1)
Na hřišti jednoho z nej slabších mužstev soutěže
získala Slavia oba body, ale její výkon ani tentokrát
neuspokojil. Na začátku druhého poločasu se dokonce
zdálo, že odejde s porážkou. Zásluhu na konečném
vítězstvi měl nový hráč Laramen, který vstřelil 3
branky (jednu rozhodčí neuznal) a čtvrtou "udělal". Po zápase s tak slabým soupeřem nelze dělat
pevné uzávěry, ale dá se říct, že tento hráč vypadá slibně a že by mohl být střelcem, kterého Slavie
tak dlouho hledá.
-kJosef a Irena Letovi 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

THE

AMERICAN
TAILORS
50 Bourke Street
Melbourne, C. I
Telefon 32-2245
Jsme jediný krejčovský
závod v Melbourne, kde
jsou šaty šity ZCELA
RUČNĚ odbornými kontinentálními krejčími. Právě proto je náš sklad
exklusivní.
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HLAS

DOMOVA

17. 5. 1965
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Václava Pospíšila (N. Zéland?), Bohumila Suchého nar. 2. 12. 1926 v Příbrami, Růžičku z Přeštic a
,. Martela.
fcídí

Karel

Janovský,

PORTUGALSKO - ČSR 1: 0(1:0)
N a rozběsněném trávníku Jehelného pole v Bratislavě, který nečekaně lépe vyhovoval lehčím
hráčům Portugalska, vidělo 60.000 diváků v několik týdnů předem vyprodaném hledišti (o vstupenky se prý přihlásilo na čtvrt miliónu zájemců) silový charakter hry Čechoslováků, která
postrádala vtip, rychlost, momenty překvapení a hlavně účinnou střelbu. Jediný, kdo se dřel,
bránil, útočil, střílel, přenášel hru vpřed, byl pravý obránce Lála z pražské Slávie, jemuž se výkonem přiblížili už jen Geleta, Kvašňák a Valošek. Čs. mužstvo mělo téměř celé utkání proti 10
hráčům Portugalska (už ve 4. minutě odstoupil pro zranění pravý záložník Mendes) velkou převahu, Portugalci však v sedmi znamenitě bránili. Potvrdila se znovu stará zkušenost: zpravidla
se proti 10 hráčům hraje hůře než proti kompletní jedenáctce. Oslabený team vždy "zabetonuje"
sivou obranu, a s přibývajícími minutami pak stoupá nervosita početně silnějších a sebevědomí druhých. Přistoupí-li k tomu ještě snaha mužstva v číselné převaze za každou cenu dosáhnout úspěchu, snaha téměř každého 'hráče pronikat dopředu a nalézt vytouženou skulinu v obraně, ubírá se
tím vlastně prostor a čas pro vlastní domyšlené akce.
Portugalci měli pro útok k disposici pouze dva
hráče: pravou spojku Eusebia a středního útočníka
Torrese, kteří si však svými ojedinělými akcemi vypracovali nakonec více brankových šancí než Čechoslováci. Ve 20. minutě 1. poločasu 231etý Eusebio z Benfiky Lisabon oklamal fintou Weisse i Popluhara a z ostrého úhlu v běhu prudkou střelou překonal Šroifa. Byla to už pátá branka této fotbalové
hvězdy z celkového počtu 7 ve třech kvalifikačních
utkáních Portugalska (předtím vyhrálo Portugalsko nad Tureckem 5 : 1 a 1 : 0 ) ,
Čs. mužstvo mělo největší šanci vyrovnat ve 44.
minutě 1. poločasu, kdy bulharský rozhodčí Stavrev
odpískal penaltu za Festův zákrok na Kvašňáka v
gólové posici. Levý obránce Weiss však desítku neproměnil, neboť jeho slabou ránu stačil Pereira odrazit. Tento neproměněný pokutový kop byl hlavním důvodem porážky, která asi znamená vyřaze-

Fotbalová liga
Stín porážky s Portugalskem se odrážel i v průběhu 20. kola 1. čs. fotbalové ligy, které mělo snad
nejslabší úroveň v letošní sezóně vůbec. "Representační" útok Sparty se v Prešově marně hledal
celé utkání, byl příliš pomalý, nevypracoval si jednu pořádnou brankovou šanci, a tak musela Sparta
okusit první porážku, když podlehla 0 : 1. Přesto
však mají "rudí" stále ještě 9bodový náskok, takže
jím k prvenství stačí získat ve zbývajících 6 utkáních 3 body. - Na konci tabulky se trochu vyjasňuje k malé radosti Prahy, protože fotbalisté Bohemians nedokáží vyhrát ani doma a museli se spokojit
v zápase s Trnavou jen s remisou 1 : 1 . Body, které mají cenu zlata, získalo Kladno v Otrokovicích
vítězstvím 1 : 0. Nevídanou exhibici předvedl Trenčín, když doma porazil Košice 4 :0. Dukla Praha
vedla v Ostravě už v 1. minutě brankou Brumovského 1 : 0 , ale nakonec podlehla 1 : 2, Slovnaft Bratislava vyhrál doma nad ZJŠ Brno 1 : 0 a Teplice
deklasovaly doma fotbalisty Slovanu Bratislava 3 : 0.
Ve 20. kole prohrály doma pouze Otrokovice, které hrály s Trnavou, jinak hostující mužstva neuspěla.
TABULKA: 1. Sparta Praha 33 bodů, score 45 : 15;
2. Trenčín, 3. Prešov, 4. Slovnaft Bratislava (všichni
po 24 b.); 5. Ostrava (23 b.); 6. Slovan Bratislava
(22 b.); 7. Dukla Praha, 8. Košice (po 20 b.); 9.
Brno (18 b.); 10. Teplice (17 b.): 11. Kladno, 12.
Trnava (po 16 b.); 13. Bohemians (14 b.); 14. Otrokovice (9 bodů, score 15 : 49).
MATSON

KOULI

2I.OS

m

Lehkoatletická sezóna vlastně ještě ani pořádně
nezačala a už jsme mohli letos zaregistrovat 3 nové
světové rekordy. Po australském vytrvalci Ron Clarkovi, který zaběhl 5.000 m za 13:33. 6 min. stal se
hrdinou lehkoatletických meetingů 201etý americký koulař Randy Matson. Dne 9. dubna zlepšil o
2 cm dosavadní světový rekord olympijského vítěze Dallase Longa, když vrhl 20,70 m, a přesně o
3 týdny později překonal v Austinu další hranici
"kqulařských snů" - 21 m. Dosáhl přímo fantastického výkonu 21,05 m. Tohoto výkonu dosáhl na druhý pokus, když poprvé vrhl 20,65 m. Z radosti z tohoto senzačního výkonu se nemohl pochopitelně v
další sérii plně soustředit a vrhl pak na další pokusy 20,30 m, dvá přešlapy, 19,47 m. Američan Matson byl naposledy poražen v říjnu mr. na OH v
Tokiu, když za výkon 20,20 m, který byl jeho osobním rekordem, dostal stříbrnou medaili, a zůstal
jen 13 cm za výkonem Dallase Longa.

- Ve zkratce -

Mnichov

ni Československa z ucasti na svetovem sampionatu. Nutno se zmínit ještě o dvou okamžicích zápasu:
ve 49. minutě brankář Portugalska Pereira zneškodnil
snad nejnebezpečnější střelu na svou svatyni při
:
'malé domů" pod tyč od Germana.
Tento střední záložník pak hrál v 67. minutě
trestném území rukou, avšak píšťalka Stavreva zůstala němá. Portugalci zvítězili zaslouženě, hlavně
proto, že byli rychlejší něž Čechoslováci, technicky
lepší a hlavně pohotovější, že dovedli z mála vytěžit maximum.

CS. D O R O S T E N C I TŘETÍ
18. ročník neoficiálního mistrovství Evropy fotbalových dorostenců 23 států, které bylo uspořádáno v několika západoněmeckých městech, skončilo výsledkem, jaký se nikdo z odborníků neodvážil
tipovat. Nečekanými vítězi turnaje se staly mladé
fotbalové naděje Východního Německa, které v semifinále nemalou zásluhou francouzského rozhodčího Schwinteho porazily Čechoslováky 2 : 1 a ve finále Anglii 3 : 2. V závěrečném utkání měli Angličané už ve druhé minutě šanci získat vedení, ale
nedokázali proměnit penaltu. I v další fází hry byli
Angličané lepším teamem, ale nadšení Němců dělalo pravé divy. - ČSR po vítězství nad Bulharskem
3 : 1, Francií 5 : 0, remise se Záp. Německem 0 : 0,
a vítězství nad Itálií 4 : 1 obsadilo - stejně jako před
3 roky v Rumunsku - velmi čestné třetí místo, ale
při trochu spravedlivějším rozhodování francouzského sudího p. Schwinteho v semifinále ČSR — Východní Německo se mohli mladí čs. fotbalisté dostat
do finále.
Konečné pořadí: 1. Východní Německo, 2- Anglie,
3. ČSR, 4. Itálie, 5. Záp. Německo, 6. Maďarsko, !
Irsko. 8. Holandsko.
"MUŽSTVO SVĚTA" — VELKÁ BRITANIE 6
ky světového výběru daký
fotbalista
Stanley li: Puskas 2 (maďarský
Matthews, který se' 1. exulant). Masopust, Kuúnora dožil 50. narozenin, tala (čs. exulant), Skot
zakončil svou aktivní drá- Headerson a Belgičan
hu v exhibičním střetnutí Van aer Boer po jedné,
"mužstva světa" s výbě- za Anglii scorovali: Dougrem Velké Británie ve las 2, Greaves a Ritchie
Stoke City. Utkání mělo po jedné. Světová jedeskvělou, dlouho nevída- náctka hrála v sestavě:
nou
úroveň, ' přestože Jašín (SSSR), - Johan"mužstvo světa", které sen, (Dánsko), Schnellinzvítězilo zaslouženě 6 : 4, ger (Německo). - Pluskal,
Masopust
mělo ve svých
řadách P o p l u h a r ,
několik "vysloužilců" a (všichni ČSR), - HenderV. Británie nastoupila - son (Skotsko), Kubala
až. na Matthewse - s mno- (býv. čs. representant,
hem mladšími, aktivními žijící ve Španělsku), di
hráči jako
Greavesem, Stefano (Španělsko), PusDouglasem i dalšími fot- kas, van der Boer (Belbalovými hvězdami. Bran- gie).
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 ZAMOŘÍ: lodí za totéž předplatné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
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finálovém utkání 10. ročníku Poháru mistrů evropských zemí nad Vasasem Gyoer 1 : 0 a má tak v
odyetě na domácí půdě velkou šanci na postup do
finále. V druhém semifinálovém střetnutí došlo k
velkému překvapení, když Liverpool tři dny po získání Anglického poháru (ve finále zdolal v prodloužení Leeds United 2 : 1 ) porazil doma držitele Světové trofeje Inter Milano 3 : 1 . Milánští fotbalisté
mají doma co dělat, aby čestně obstáli.
• V kvalifikaci o účast na světovém mistrovství v
kopané bylo sehráno několik utkání: Mexiko zvítězilo v Kingstonu nad Jamaikou 3 : 2 a v San Jose
se rozešlo s Costa Rícou za bezbrankového stavu,
takže má už letenky do Londýna na dosah ruky. Rakousko stačilo ve vídeňském Prátru s východoněmeckými fotbalisty jen remísovat 1 : 1, Rumunsko rozdrtilo v Bukurešti Turky 3 : 0 , a v Ženevě
zvítězilo Švýcarsko šťastně - brankou z pokutového
kopu - nad Albánií 1 : 0. V přátelské kopané pak
vyhrála Itálie ve Florencii nad Walesem 4 : 1 .
— Držitel světového rekordu v hodu diskem Čechoslovák Ludvík Daněk dosáhl při svém letošním
prvním startu v Brně pozoruhodného výkonu 58,59
m, v Kar. Varech zdolal S. Taftl 4,70 m a zařadil
se tak za Tomáška (500 cm) a Jindru (481 cm) na
třetí místo v ČSR, a v Praze na Letné zdolal mladý
výškař Veselý napoprvé 2,06 m.
— Tabulku A skupiny II. čs. fotbalové ligy vede
po 19. kole Plzeň s 31 body, náskokem jednoho" bodu před pražskou Slávií. Zatímco plzeňští fotbalisté
hráli doma s Radotínem 1 : 1, zvítězili červenobílí
nad Táborem 3 : 0 . V Bé skupině čs. II. ligy vede
Dukla Praha B s 27 body jednobodovým náskokem
před Hradcem Králové, a na 1. místě C skupiny je
Lok- Košice se 30 body, náskokem 4 bodů před Žilinou.
— Jeden z nejslavnějších čs. hokejistů VI. Zábrodský (Vova), který byl ještě v minulé sezóně hrajícím coachem Bohemians, se stal nyní trenérem
Plzně. Vlád. Kobranov, bývalý čs. representant, který si své vytrpěl v jáchymovských uranových dolech, bude nyní po odchodu S. Bartoně trenérem
TJ Zlín.
— V silničním motocyklovém závodě o Velkou ceiu Rakouska v Salcburku zvítězil ve třídě do 300
OCEL čs. representant Boček (Jawa-ČZ) před Australanem Aheamem na Nortonu.

Davis Cup
Čs; Tenisté postoupili bez boje do 2. kola evropské zóny Davisova poháru (Monako střetnutí vzdalo), kde narazí na Švédsko. Švédské družstvo porazilo v 1. kole ve Stockholmu Poláky 4 :1, Italové
porazili v Pescaře Portugalsko 5 : 0, Brazílie zvítězila v Budapešti nad Maďary 3 : 2, v Essenu zdolalo Německo družstvo Švýcarska 5 : 0, v Mondorfu
dosáhlo Lucembursko vůbec prvého vítězství v Davisově poháru, když porazilo Turky 3 : 2, v Barceloně zvítězilo Španělsko nad Řeckem 5 : 0, v Bruselu Čile nad Belgií 3 : 1 , ve Scheveningen u Haagu
Jižní Afrika (trénuje J. Drobný) nad Holandskem
4 : 0 , v Dublinu. Dánsko nad Svobodným Irskem
3 : 0, - v Londýně V. Británie nad Israelem 4 : 1, - v
Helsinkách Rakousko nad Finskem 4 : 1 , - a do 2.
kola postoupili i Jugoslávci vítězstvím nad Marokem
5 : 0, a bez boje i Rhodesie (SSSR vzdalo), Norsko
(vzdal Egypt), a přímo při vylosování Francie.

Yšechny tituly do Asie
XXVIII. mistrovství světa ve stolním tenisu v
jugoslávské Lublani nepřineslo téměř žádné změny
v pojetí hry světové elity, ani nikdo nedovedl ohrozit vedoucí postavení pingpongistů Asie, která získala - stejně jako před dvěma roky v Praze - všech
sedm titulů.
Na rozdíl od pražského světového šampionátu, kde
získala Čína 3 a Japonsko 4 tituly mistrů světa, dominovali v Lublani už Číňané, kteří stáli pětkrát
na stupních vítězů: vyhráli obě soutěže družstev
(referát v minulém čísle HD), Čchuang Čch-tung
získal už potřetí světové prvenství v pánské dvouhře, a i v pánském i dámském doublu neměli konkurenci. Čest japonského stolního tenisu zachránila
studentka Fukazuová, která vyhrála dvouhru, a dvojice Kimura-Sekiová vítězstvím ve smíšené čtyřhře.
Z čs. stolních tenistů si v Lublani vedla nejlépe
171etá Marta Lužová, která byla vyřazena až v boji
o čtvrtfinále Číňankou Čeng Min-či-ovou , takže
patřila k nejlepším Evropankám.

