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Sdružujme se!

Číslo 13.

Je mnoho důvodů k oficielnímu nepřátelství
Francie k Anglii, důvodů dobrých nebo špatných, politických nebo nepolitických. Jeden z
nejhorších motivů však zůstává nevysloven: je
to zuřivost a nízká touha vidět poraženého někoho, kdo se odvažuje odporovat moci, která
porazila nás.
Albert Camus, 1942

PŘIJATELNÝ KOMUNISTA ?

Máme problémy a neubývá jich. Množí se. Komunismus byl náš hlavní problém od doby, kdy nás '
postihl a nikdy jim nfepřestal být. Jenomže najednou, jako "nezmar" z rodiny láčkovců, se začal dělit, k ouško vat, množit. Není už jenom jeden komuJednaní v Alžíru me- nismus, není už jenom jeden druh komunistů, je
jich více. Každý sám a samostatně kope a každý
lo prokázat afroasijskou představuje zvláštní a samostatný problém.
solidaritu. V praxi to vyTak se stalo, že široký ale lokalisovaný pojem jepadá tak, že se uvnitř té diného komunismu přestal být naším hlavním problésolidarity
nesolidámě ! mem a na. jeho místo nastoupil jeden jeho odštěpek
perou přátelé Moskvy se 1 - komunismus a komunisté doma a také ovšem lidé,
kteří tam v jeho stínu vyrůstají.
stoupenci Pekingu, koOd roku 1948 jsme žili a vyrůstali v černobílém
munisté s nekomunisty,
světě. Tma tam a světlo tady, co může být jednoIndonésie
s
Malajsií, dušší? V určitém smyslu nám v tom černobílém,
Arabové mezi sebou a příjemně nekomplikovaném světě bylo dobře. Nastal
však proces, jemuž se právem či neprávem říká lidohromady
s
čenic
beralizace komunistického světa. Ten proces narušil
Afrikou, o sporu Indie
jednoduchost dvou barev a nahradil ji bohatou škás Pákistánem ani nemlu- lou šedi všech odstínů. Náš problém se stal členitější
vě.
a náročnější.
Zmínili jsme se už několikrát o tom, že čím dál
Sovětský svaz a Malajsie tím více lidí v Československu začíná veřejně odHlavní předběžné po- suzovat věci, které my jsme odsoudili již před sedmnácti roky a že dokonce i oficielní stranická linie
tíže se však točily kolem odsuzuje alespoň některé z nich.
Sovětského svaz» a M a Náš vztah a poměr k těm lidem a k té linii předlajsie. Jde o to, jestli j e s t a v u j e jeden z nových problémů, které nám nadělila "liberalizace" komunismu. Jak daleko nebo blízSovětský
svaz asijsi
mocnost nebo evropská ko k nim máme? Jak dalece je ospravedlnitel-né staré nepřátelství?
a jestli je Malajsie samoZdroje informací,
jež potřebujeme k nalezení
statný stát, nebo prorad- správného postoje, nejsou bohaté, ale existují. Patří
ný výtvor britského neo- k ním styk s lidmi z domova, československý tisk a
«Saleg, který se pomaličku a nesměle začíná vyvíjet
koloniaiismiinsezž lidmi na obou stranách velkých politických
T a k to alespoň, stojí v přehrad naší doby.
programu. V e
skutečJugoslávský spisovatel a překladatel Mihajlov měl
nosti j e to spor o to, v Sovětském svazu řadu rozhovorů s ruskými umělci.
jestli bude zlHrskozz koo- Z těch rozhovorů se zdá. že myšlenkový proud nového typu sovětského umělce plyne souběžně a týmž
; Pokračování
na sSr. 2} směrem jako jeho protějšku v Československu. Chce

Schůzky v Londýně a v Alžíru
Smutno jest člověku samotnému, neboť je tvor společenský. Proto se
shlukuje, spolčuje, sdružuje, tvoří lidské hrozny a chuchvalce. Jeden chuchvalec vedle druhého a jeden chuchvalec proti druhému.
Co platí o jedincích, platí také o všeobecné organizaci našeho pokrokového sivěta. Vypadá to, jakoby se nám v rámci přelidnění rozzmnožily olympijské kruhy. Tucty se jich proplétají jeden druhým, jeden vedle druhého
a hlavně - jeden proti druhému.
Máme jeden velký kruh - Spojené národy,. Z něho ivyrůstá na jedné
straně kruh západních demokracií a na druhé kruh komunistického bloku,
vedle kruh bílý a za ním kruh barevný. A členění pokračuje. Kruh Severoatlantického paktu zasahuje do kruhu Britského společenství národů, ten
se vplétá do kruhu afroasijského, který tvoří spojku s kruhem "nově se vynořujících sil", jenž přímo navazuje na kruh neutrálů, který je zase v úzkém
spojení s moskevským i pekingským kruhem komunistů.
A tak dokola, jeden
vedle druhého, ale hlavně jeden proti druhému.
Chuchvalec v Londýně
"Rodina"
velkého
Britského
společenství
národů sešla se právě v
Londýně, hlavně proto,
že j e dobře tu a tam se
sejít. Z a jeden stůl si
tam vedle sebe sedli
Nkrumah
a
Menzies,
Šastri a A j u b Kán, Nyérere a Wilson, Pearson
a Kenyatta, i další.
Bylo by to hezké i užitečné, odpůrce vedle odpůrce za jedním stolem,
nebýt těch zatracených
kruhů.
Panovala vzorná shoda, všichni souhlasili, že
chtějí mír ve Vietnamu.
Avšak jaký mír? Jedni
chtěli mír americký, dru-

zí čínský a třetí mír jakýkoliv. Ustavila se pětičlenná komise,
která
to všechno měla zařídit.
Zazněly fanfáry, mluvilo se o Wilsonově státnickém geniu, psalo se
o blahodárném
vlivu
Britského
společenství
národů.
Bylá veliká sláva. D o
dvacetičtyř hodin z ní
zbyla hromádka popele.
Bylo to také tím, že uvnitř kruhu jeden kruh
stál proti druhému.

iva na
A zatím co se toto
všechno dělo v Londýně,
konaly se přípravy na
shromáždění
jiného
chuchvalce v Alžíru, kde
se má sejít a rokovat
afroasijský blok.
Jestliže londýnské potíže začaly až na místě,
alžírské vypukly
plnou
silou
dávno
předtím,
než nekrvavý puč odstranil k překvapení světa.
Ben Bellu a ohrozil celou konferenci.

Maršál Tito na návštěvě v Československu

Zastávka na předměstí

Pamatujeme si ji všichni: ošumělá, zanedbána, zaplivané nástupiště. Mezi
špinavými secesními sloupky se vinuly ráhadné popínavě rostliny, dávno
osleplé nedostatkem slunce. Nálada byla kyselá a otráveni, protože vlak
měl zpoždění. Tak asi vypadala Praha při návštěvě Josipa Brože - Ti ta v
nín „n ovotnv při vítaní.
červnu 1963.
Tito oplácel Antoní- " O b a národy mají bohanovi Novotnému ořiciei- tou revoluční tradici a
V minulem cisle jsme se zmmiu o tom, ze preu sebratrské
národy
návštěvo z loňska. naše
nátem městského soudu v Praze bylo zahájeno pře- oi
líčení proti populárním džezovým zpěvákům Pavlu Jeho červnová návštěva jsou spojeny společným
Sedláčkovi a Evě Pilařové a proti šesti dalším oso- aesla všechny znaky o - zájmem o budování sobám pro "ohrožování devizového hospodářství, po- břadnosti, za níž leží ne- cialismu, o myšlenku mírušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou pomstění mrtví.
ru a svobody na celém
a pomoc k těmto trestným činům". Pavel Sedláček
svete.
Kafkovský portrét
prý kupoval od cizích státních příslušníků dolary na
Zákulisí návštěvy
nákup magnetofonů v cizině a vyvezl bez povoleni
Prague News Letter
více než 33.000 Kčs, za něž si koupil v zahraničí
Československý
zpraauto Fiat 1800. Celkem prý způsobil čs. devizovému {Praha 12. 6. 65) nesl
na první stránce depre- vodaj (New Y o r k , 14.
hospodářství škodu téměř 53.000 Kčs.
Eva Pilarová v této činnosti pomáhala.
Mladá sivní snímek z oslav: 6. 65) komentuje Titovu
fronta píše, že se • snažila opatřovat cizí peníze a maršál, tentokrát v civi- návštěvu takto:
spojila se k tomu účelu s lidmi, kteří nepožívají dob- lu, vstupuje do pražské
"Snad nej příznačnější
ré pověsti, byli již trestáni či žijí zahaleěským způ- Staroměstské
radnice. je v tomto směru skutečsobem".
Elegantní Jolanka Tito- nost, že jugoslávská aDne 26. května byl vynesen rozsudek. Pavel Sedláček byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 vá tvoří pravé křídlo, gentura Tanjug mluvilaměsíců nepodmíněně, propadnutí auta Fiat 1800 a zatímco na druhém chvá- ve svém komentáři o Tinahrazení škody 6.429 Kčs, způsobené zkrácením cel- tá primátor Černý.
tově návštěvě v Českoního poplatku. Eva Pilarová byla odsouzena k jednoV popředí pilně tleská slovensku jedním
demu roku žaláře, avšak podmíněně na tři roky.
muž
před
palmou,
za
palchem
též
o
jeho
chystaMladá fronta 27. 5. komentuje: "Přelíčení přineslo
poučení všem, kteří žijí v iluzi, že populárním uměl- mou se hemží obstárlá né návštěvě ve V ý c h o d cům je v naší společnosti vše pardonováno. Žádný dívčice v kroji. A všichni ním Německu.
úspěch nemůže být omluvou pro jednání, které po- se smějí, jako by bylo
Pražský rozhlas hlárušuje zákon."
čemu. N ě c o jako Kafka. sil z letiště, že jsme
Lze jen dodat, že "porušování devizových před"Dějiny
českosloven- "svědky srdečných stispisů" se dopouštějí snad všichni čs. umělci, sportovského
a
jugoslávského
ků a bratrských obětí",
ci a jiní, kteří k tomu máji příležitost. Čs. orgány
provádějí čas od času zákroky, při nichž jsou posti- národa maji mnoho spo- ovšem ve skutečnosti čs.
ženi vždy ti, kteří neplují tak docela v proudu. FEJ? lečného," prohlásil Anto- (Pokračování na straně 2)

Sedláček a Pilarová u soudu

více svobody vyjadřování, více styků se světem, chce
novou, volnější společnost.
V tom jsme s nim na téže cestě, jdeme ruku v ruce.
Zaá se však, bohužel, že stále ještě nejsou naše představy volné společnosti ani zdaleka totožné.
Jejich představy byly symbolicky vyjádřeny scénou ve filmu "Komunista". Ve vlaku, který veze zásoby pro postiženou osadu, dojde topivo. Komunistický vůdce expedice rozkáže dělníkům, aby nařezali
dříví v okolních lesích. Dělníci však sedí, nehýbají
se a žádné řvaní jimi nepohne. Komunista popadne
v zoufalství sekeru a seká a seká do nejbližšího
stromu, až se vyčerpáním zhroutí. A dělníci, jeden
po druhém vezmou sekery a dají se do práce, k níž
je předtím žádný rozkaz nedovedl pohnout.
Celkem jednoduché
znázornění různých pojmů
vůdcovství. Vůdcovství diktátem a vůdcovství "příkladem vstříc". Rozdíl mezi musíš a měl bys.
Zůstává však otázka samotného vůdcovství. A tady
se zdá, že jak v sovětské, tak v československé
"avantgardě" panuje dále přesvědčení, že vůdcovství je v každém případě z nějakých, pro nás nepřijatelných důvodů, komunistickou výsadou.
Rozdíly mezi námi a domovem tedy trvají. Právo
vést není výsada. Podle našich představ se získává
v neposlední řadě také tím, že se dá lidem na vůli,
přejí-li si být vedeni, a jestliže ano, kým.
Doma říkají, že to, co se dělo za stalinismu, bylo
zlé a nesmí se opakovat. Souhlasíme. Tady však soulad končí a povíme si proč.
Oni říkají, že chyba byla v lidech, ne v systému.
My říkáme, že systém je vadný. Oni říkají, že je
třeba vyměnit špatné komunisty za dobré komunisty. My říkáme, že je třeba vyměnit komunisty
— tečka.
A . mimochodem: Jugoslávec Mihajlov dostal za
svou práci o Sovětském svazu od hodných Titových
komunistů devět měsíců. Je to pokrok. Ještě nedávno by byl dostal devět let, a nedávno předtím provaz. I "pouhých" devět měsíců však tvoří mohutnou
přehradu mezi námi a liberalizujícím komunistickým
světem.
Published by F. Váňa,
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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Poznámky k světovým událostem

Po Ben Bellově pádu
Palácová revoluce v Alžíru udělala čáru přes rozpočet Afro-asíjské konferenci, která se tam měla konat právě v těchto dnech. Dnes není ještě
jasné, zda bude odložena, či zda se bude konat a v jakém rozsahu. Není
také ještě jasné, oč vlastně v Alžíru jde; president Ben Bella nikdy nebyl
znám jako velký stoupenec Západu, a demonstrace po jeho odstranění naznačují, že byl u větší části obyvatelstva populární. Noivý režim není ještě
zdaleka pevně v sedle, a celá záležitost je značně nejasná. Někteří komentátoři vidí v Ben Bellově odstranění vliv Rudé Číny, jiným je podezřelý
Západ, a generál de Gaulle obviňoval Sovětský svaz.
Paradox v Londýně
Konference hlav států
britského společenství národů v Londýně ukázala
opět, že toto společenství
drží pohromadě už jenom
hospodářské zájmy a že o
jakékoliv
politické soudržnosti nelze vůbec mluvit. Ustavení stálého sekretariátu na této skutečnosti nic nezmění

Nová vláda
v Jižním Vietnamu

Zatímco se svět pře o
to, lze-li nějakým způsor
bem skončit vietnamskou
válku, došlo v Jižním
Vietnamu k další změně
vlády, dvanácté v 18 měsících. Nová vojenská klika se dostala k moci starým způsobem. Neustálé
změny vlád jsou jenom
vodou na komunistický
Rozdílné názory se pro- mlýn; sám Marx by si
jevily v postoji různých
států k mírové vietnamské misi, která byla odsouzena ke
smutnému
konci ještě dříve, než se (Pokračování se sta'. 1)
opravdu zrodila. Zdá se, veřejnost viděla jenom
že neúspěšné britské mírové mise jsou a zůstanou protokol, který vyjadřupolitickou
již znakem tohoto století. j e střízlivou
Rozdíl je jenom v tom, linii, kterou se Tito bez
že jim už věří čím dále ohledů na
své osobní
tím méně lidí.
pocity vůči tomu či onoDalší podstatný rozdíl mu pohlaváru lidových,
se projevil v názorech na demokracií rozhodl sleJižní Rodésii. I když je to
pochopitelné, působí pře- dovat."
ce dost vesele, čteme-li v
tisku, že bývalé britské
kolonie naléhají na mateřskou zemi, aby nedávala ještě
samostatnost
jedné ze svých zbývajících kolonií, zatímco Anglie slavnostně prohlašuje, že podle staré průpovídky, vláda věcí tvých
. . . atd. atd.

Je těžké si představit,
že by Tito zapomněl na
divokou
protijugoslávskou kampaň,
kterou
vedla Praha až" do okamžiku, kdy Nikita Chruščov se "bratrsky objal"
s Titem
na bělehradském letišti.

M Á T E V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D

?

Naše rovy
G O D BLESS Y O U
The Czech Federalists, just as you Slovaks,
reject unchristian, socialistic and materialistic
tendencies of the so-called Czechoslovaks, who
are equal enemies of both our nations and are
th e cause of their present suffering under Communism.
We, Czech Christians, recall with deep respect f h g r e a t figures and heroes of the Slovak
nation, Msgr. Andrew Hlinka, General Štefanik and Martin Razus.
Together with you, we condemn the legal
murder of Dr. Joseph Tiso, the first president
of the Slovak Republic.
W e know that the truth will not prevail if We
repeat, with tears in our eyes that "bory sumi
p o skalinách"!), "Jano pasol tri voly u haja"2)
but by energetic stress of "Kdo za pravdu hoři'^).
I cannot conclude but by . saying "God bless
you".
Josef Třebeška
National songs:
1, Pines rustle on the rock (Czech Anthem)
2. John Grazed three oxen by the wood
3» H e who burns for the truth (Slovak Anthem)
Evropská federace, "jediný český konservativní
list", Toronto, Kanada ,4. 5. 1965, k výročí
14. března 1939

neaoveai představit příznivější podmínky pro šíření komunismu, a není
proto nijak překvapující,
že jak Peking tak Hanoi
se návrhům na mírovou
britskou misi jenom vysmáli.
Povodně v Evropě
Celá střední Evropa,
včetně
Československu,
byla postižena
velkými
povodněmi, zejména v povodí Dunaje. Mezi nejví-

Živá minulost
Zase ocitujeme Českjslovenský zpravodaj:
" P o celou dobu Titovy návštěvy mělo Rudé
právo jeden standardní
rys: v levém horním rohu hned pod nápisem
"Proletáři všech zemí,
spojte se!" byla vždy nějaká fotografie z Titova
pobytu v Československu. Ovšem čtenáři Rudého práva si při tom
nemohli
nevzpomenout
na nepříliš vzdálené doby, kdy Rudé právo rovněž přinášelo skoro denně "portrét"
jugoslávského maršála. Nebývaly to fotografie, nýbrž
karikatury Otto Haase,
který býval nejčastěji inspirován vzteklými psy
s maršálskou čapkou na
hlavě."
Tito a Novotný podepsali neslané nemastné
komuniké o příštím rozvoji
jugoslávsko-československých styků. Druhá část komuniké, která
se týká mezinárodních
problémů, je velmi ostře
zahrocena proti "západním agresorům" v D o minikánské republice, ve
Vietnamu, Kongu,
na
Blízkém a Středním V ý chodě. Ž á d á o svolání
ZLOBÍ

VÁS

ce rozvoď něnými řekami
byl také Váh. Odhaduje
se, že v postižených zemích bojovalo proti rozvodněným řekám přes sto
tisíc lidí, a to vojáků i civilistů.
Ve zkratce

srdečně zve všechny krajany
a jejich přátele na ,

SPOLEČENSKY VEČER
S TANCEM

— Maršál Tito navštívil
Moskvu. Sousedství Jukterý pořádá v sobotu 10. července 1965
goslávie s "čínskou" Albáv sále domu Kosciuszko
nií tentokráte
nahrává
Moskvě do ruky, a přátel313 Latrobe Street, Melbourne - City
ství mezi Sovětským svaZačátek v 3 hodin večer
zem a Jugoslávií kvete
Hraje orchestr kapelníka A. Vyhnala
mírou nebývalou. Ná cesLikérová licence
Vstupné 20/tě navštívil Tito také
Československo a VýchodČistý výnos ve prospěch školy
ní Německo.
Předprodej vstupenek a reservování stolu:
— Civilní válka v Domitel. 42-5980 (Váňová)
nikánské republice pokračuje. Přestože se zdálo,
že se tam. situace uklidnila, došlo
v minulýcn ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
dnech opět k přestřelkám
mezi oběma stranami, -et zve všechny své členy na schůzi, která se koná ve
čtvrtek 1. července 1965 v 8 hodin večer v St. Michael Hall, Brougham St., North Melbourne.
:onference
evropských
tátů o bezpečnosti v
ivropě.
Šídlo v pytli
O
tom, že Titova
íávštěva v Českosloven;ku byla jenom zastávkou na předměstí, svěd:í i druhá část komunitě, které mlhavě mluví
3 "problémech mezinárodního dělnického hnu:í", pro něž j e "aktivní
lápas za mír, svobodu
lárodů
a rozvoj nejispěšnější cestou k dosažení jednoty mezinárodního komunistického
i dělnického hnutí".
Přestřelka mezi Titoyou Jugoslávií a stalinským
Československem
ustupuje dnes do pozadí, mají-li být řešeny
problémy, které ohrožují světový komunismus.
Hlavní nádraží
I Titova
zastávka v
Pankowě, sídle východoněmecké vlády, není ničím jiným než další nepříjemnou
zastávkou
před hlavním nádražím.
Titova vládní delegace odjela totiž po poradách v Praze a. ve V ý chodním
Berlíně
do
Moskvy, kde s e teprve
bude mluvit vážně a
tvrdě.

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od

Rodičovské sdružení při
ČESKOSLOVENSKÉ ŠKOLE
V MELBOURNE

OPTA!

OPTO

'Capitol House, 109 Swanston St.
T
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol")
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Zdena Pospíšilová a Franta Kůrka
oznamují všem přátelům a hostům, že
GREEN GABLES CHALET
WARBURTON
bude do konce července tr. uzavřen.
Na shledanou po 1. srpnu 1965

Schůzky v Londýně a Alžíru
(Pokračování se str. 1)
ferenci - dojde-li k ní
vůbec - úplně
ovládat
Rudá Čína, nebo bude-li
tam cítit protiváhu Sovětského svazu, a také
to, bude-li v Alžíru ukojena nebo podrážděna
Sukarnova ješitnost.

Sdružujme se!

Jak v Praze tak v Beríně nasbírali Jugoslávci
:nformace, které bezesporu ovlivní jejich postoj při moskevské konferenci.

Titova Jugoslávie zahájila bludařství v Evropě. Je dnes těžko říci,
kde je dnes skutečné
jádro
bludu - zda
v
Moskvě nebo v Pekingu.

Smutno je člověku sanotnému a proto se
;družuje.
Máme tucty
organizací, paktů, bloků,
íohod,
os a spojeneckých smluv o přátelství
i vzájemné pomoci.
Sdružujeme se pod
Zatím to vypadá
na prapory
ras,
kulturní
účast Malajsie i Sovět- nříbuznosti, demokraticského svazu a rusko-čín- kých tradic, marx-leninské utkání těžkých vah, ¡kých zákonů, barevného
při němž by si zklamaní ;ouladu,
strategických
diváci střetnutí C 1 a y lájmů,
náboženských
- L i s t o n konečně při- logmat, hospodářských
šli na své. Je však prav- /livů a odkazů předků.
děpodobné, že se p o
A všechno je to pro
alžírském puči nezúčast- čočku,
protože
chybí
ní konference řada de- nákladní esence každé
legátů, o jejichž účasti vzájemnosti: prostá snánebyly dříve pochyby.
šenlivost.
-kw-

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

ODRA
ntMovtwc i tvsmtjMk 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
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Na pozvání ministra
dr. Č. Císaře přijel do
Československa k několikadenní návštěvě britský
ministr školství A. Crossland.
— Pan American zahájí
16. července pravidelnou
leteckou službu mezi New
Yorkem a Prahou a to
dvakrát týdně. Je to po
15 letech první letecké
spojení americké společnosti do zemi východního
bloku. Mluvčí Pan American prohlásil, že je o
spojení s Prahou vzrůstající zájem hlavně proto,
že v USA žije asi 2J až 3
milióny lidí čs. původu.
Loni prý navštívilo 20.000
Američanů
Československo a asi 5.000 osob z
ČSSR přijelo do USA.
— K 550. výročí upálení
Mistra Jana Husa bude
uspořádána v Betlémské
kapli v Praze
výstavka
Husových rukopisů a jiných památek. Dne 6.
července se bude konat
slavnostní vzpomínka na
Karlově universitě.
— Na křižovatce Mariánských hradeb a Chotkovy
silnice v Praze se 3. 6.
ráno vy kolej il a převrhl
vůz elektrické dráhy, při
čemž 2 osoby zahynuly a
40 bylo zraněno. Doprava
byla v těch místech znovu
zahájena až 4 hodiny po
neštěstí.
— V katastru obce Zemianske Kostolany v okrese Prievidza, kde se skládá popel z elektrárny v
Novákách, došlo 26. 5. v
důsledku
dlouho trvajících dešťů k náhlému uvolněpí uloženého popela
a k protržení hráze, při
čemž přišly o život 4 osoby. Uvolněný popel smíšený s vodou zaplavil přes
100 ha půdy a zavinil přerušení dopravy na železniční trati Prievidza - Nové Zámky. K odstranění
následků katastrofy -byla
povolána armáda i civilní
obyvatelstvo.
— V Hradci Králové zemřel biskup Církve československé
dr.
Bohumil
Skalický ve věku 60 let.
— 200 protialkoholických
poraden
má v evidenci
80.000 notorických alkoholiků, kterých je v ČSSR
celkem asi 200.000. Ženy
tvoří asi 5%.
— Ve Východoslovenských
železárnách měla být zapálena první pec. Slavnostní akt měl" provést
sám Antonín Novotný,
který se za tím účelem
dostavil do Košic. Již
před ním přijela skupina
sovětských
železářských
odborníků.
Teprve
na
místě si mohl Novotný
zjistit, že stavby a moriPrvotřídní
pečivo a cukroví
Česká cukrárna
MOCCA CAKE SHOP
maj. L. Šindler
296 Carlisle St.
Balaclava, Vic.
(proti nádraží)
Tel. >52-3860
Specialista na svatební
a jiné dorty

taze neoyiy
aoKonceny,
že se topit ještě nemůže.
Místo zapalování pece snažil se tedy zvýšit morálku
projevem k zaměstnancům.
— Bratislavský Kultúrný
život se pozastavil nád
tím, že v čs. vlacích jsou
dosud i italské nápisy jako pozůstatek z doby Rakousko-Uherska
a
přimlouvá se za to, aby byly vyměněny za nápisy
anglické.
— Druhý průzkum Černého jezera na Šumavě
skončil bez uspěčhu. Vyzdvižení event. dalších
beden s nacistickými doklady
prý
znemožnila
osmimetrová vrstva bahna.
— Vě Frankfurtu n. M.
byla otevřena ústřední
kancelář ČEDOKu
pro
Západní Německo.
— Dosavadní velitel ruzyňského
letiště
Josef
Karlík byl jmenován generálním ředitelem Čs.
aerolinií.
—- V Praze zemřel ve věku 48 let iaž. Frant. Cejnar, nejlepší čs. tenista v
letech před druhou světovou válkou.
— V nově otevřené "Galerií Vincence Kramáře"
v Praze se konalá výstava
kubistů. Byly na ní obrazy Picassovy,
Bracqueovy aj. Vyvolaly mimořádný zájem veřejnosti.
— Titul "Zasloužilý umělec"
dostali:
architekt
František
Cubr,
malíř
Vladimír Hroch a sochař
Jan Kavan.
— Od 7. do 13. června se
konalo v Praze, symposium, při němž jednalo
přes 50 zahraničních a několik domácích
znalců
umění o 67 obrazech starých mistrů, které byly
nedávno
objeveny
ve
skladišti na Hradčanech.
— V Československu
je
organizováno 36.000 filatelistů, kteří s i nyní zakládají . ústřední organizaci
pro. celou republiku.
— V říjnu má být odhalen u obce Argenta v severní Itálii památník československým
partyzánům, kteří padli v Itálii.
Odhalení se má zúčastnit
delegace čs. parlamentu.
Předtím, v září tr., přijede skupina italských poslanců do Tater, aby uctila památku Italů, kteří bojovali na Slovensku proti
nacistům.
—• Téměř z celého území
Československa byly hlášeny povodně. V okresích
Most, ústí a Teplice byly
způsobeny miliónové škody. V ťrstí byl stav hladiny 677 cm, což je druhý
nej vyšší stav, který tam
byl kdy zaznamenán. Bylo zatopeno mnoho polí :
obcí. Také
jižní Čechy
hlásí povodně. Podobné
POJIŠTÍNl
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation.
aut. povinné ručení
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) X L 2421

na jižní Moravě, kde byly naposled hlášeny největší záplavy v povodí'
Svratky a Dyje. V druhé
polovině června se nejvíce rozvodnil Dunaj, jehož
vody zaplavily na jižním
Slovensku 48 obcí. Podle
posledních zpráv muselo
45.000 obyvatel opustit
své domovy. Celé Komárno je ohroženo. Železniční i silniční spojení je
přerušeno. Na několika
místech byla k záchranným pracem povolána armáda.
— Komunistická
strana
Československa hlásila k
1. lednu tr. 1,648.416 členů. Za loňský rok měla
přírůstek 7.907 členů.
— V Praze zemřel věhlasný gynekolog, universitní profesor dr. J. Trapl.
— V Jablonci se urychleně. reorganizuje
výroba
bižuterie,
aby
dosáhla
předválečného stavu. Tehdy zásobovala ČSR dvě
třetiny
světového trhu,
dnes asi 15 až 20%.
— Sudanské bezpečnostní orgány zabavily 18 tun
čs. zbraní,
dopravených
do země podloudně. Podle
zpráv
amerického tisku
měly sloužit tamním komunistům k zmocnění se
vlády v zemi.
— Do Alžírska odjelo 3.1
čs. lékařů, kteří tam mají působit dva roky. Dalších 70 lékařů má odjet
v brzké době.
— V Brně byli odsouzeni
defraudanti ze Státní spořitelny a to k vězení od
8 měsíců do 5 let. Mezi
nimi byla Věra Škramlová,
která zpronevěřila.
128.000 Kčs, Lubomír Černý 60.000 Kčs a Jaroslav
Strážnický 21.000 Kčs.
FEC/Č
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D O M O V A
V Praze se konala celostátní ivšeodborová konference

K čemu jsou odbory ?
Kad bych vedel, k cemu vlastně jsou dnes odbory{ l a otazka padla pri
jedné besedě o zdokonalené soustavě řízení. . . zcela bezprostředně a překvapila nejen referenta, ale i další účastníky, kteří sice třeba již z různých hledisek o tomtéž uvažovali, ale neřekli to nikdy takhle otevřeně . . . "
Tak se zamýšlí Miroslav Straka 19. května ve Svobodném slově v předvečer celostátní všeodborové konference v Praze. Jasnější odpověď "takhle
otevřeně" ovšem nedává, ale ponechává ji konferenci, na níž druhý den
zasedlo 1.523 delegátů řádných, 103 delegátů s hlasem poradním a 108
hostí. I referáty ze zasedání pak dokazovaly, jak ošemetná otázka je to dnes
v Československu. S postupným zaváděním "Nového hospodářského ,modelu" však přijde nutně častěji na přetřes.
Byly doby, kdy mely
odborové organizace v
československu podobné
ikoly, jaké mají odbory
ve. svobodném světě: hájit zájmy zaměstnanců.
Je pochopitelně', že se
t/yto
zájmy
zpravidla
střetávaly se zájmy zaměstnav atelů.
Po únorovém puči pře/zaly odbory zcela zřetelně úkoly opačné: staly
se popoháněči,
pravou
rukou režimu - zaměstnavatele, který j e vybalil pravomocí trestat a
odměňovat. N á věci nic
neměnila skutečnost, že
mnozí vedoucí odboráři
rozuměli svým úkolům
tak, že svou péči a úsilí
soustředili na vymáhání
různých výhod pro sebe
a své nej bližší a že považovali získané výhody za
samozřejmou
odměnu,
kterou si vysloužili svou
věrností režimu.

převzít
nzeni podniku
vybraný vedoucí, který
má mít - podobně jako v
kapitalistických zemích hlavní slovo i v otázkách
hodnocení a odměňování
zaměstnanců. Má-li převzít
zodpovědnost
za
podnik, má-li jej s úspěchem vést, muší se snažit hodnotit
podřízené
zaměstnance
více
dle
schopností než dle zásluh
o komunistický režim.
Jaké úkoly tedy zbydou na odbory? Pokusíme se je zjistit z jednání
všeodborové konference.

Hlavní
referát tam
přednesl
místopředseda
Ú R O Miroslav Pastyřík.
Vedle obvyklých frází,
v nichž se odvolával na
X I I . sjezd KSČ, "který
na základě hluboké analýzy celého našeho života stanovil závěry pro
práci všech orgánů v
soustavě našeho spolePodle nových hospo- čenského zřízení" a jimiž
odboráře
dářských zásad však má apeloval na

jako na hospodaře teto
země", kteří musí zvýšenou měrou pečovat o
vytváření nových hodnot
a o hospodaření s nimi.
Vytýčil pouze dva závažnější cíle skutečně odborářské: postupné zkracování pracovní
doby v
ČSSR a zlepšení pracovních podmínek žen.
V prvním případě navrhuje "plánovitě a postupně zkracovat pracovní dobu a to až na 42
hodiny týdně, v hornictví a ve zvláště těžkých
a zdraví škodlivých provozech až na 40 hodin
týdně a postupně přecházet na pětidenní pracovní týden". Termíny, v
nichž by měly být tyto
cíle uskutečněny,
jsme
se však z konference nedozvěděli.
V druhém se zabývá
zvláště prací žen-matek.
T ě m se má snížit práce
přes čas, odstranit mimo(Pokračování na str. 6)

Staré domy zabíjejí
zdá se, že tato opatření nejsou dosti účinná.
V minulých dnech se y Melbourne náhle zříBytový fond nejen v Praze, ale i v dalších natila stěna demolovaného domu na čtyři školačšich městech byl dlouho zanedbáván. O tom
ky, z nichž jedna byla zabita a tři (včetně 14leté P. Veverkové) zraněny. Neštěstí způsobilo
svědčí i příklady z Jihlavy, Domažlic a odjinud.
hodně rozruchu.
Proto by se měla urychleně hledat účinnější cesV Praze i v jiných čs. městech si už obyvata, jak zajistit dostatek finančních prostředků
telstvo zvyklo na podobná neštěstí, která jsou
i pracovních sil, aby k podobným případům ne- na rozdíl od zmíněného případu - způsobena
docházelo."
pádem zdiva z domů obývaných, ale po dlouhá
Zatím je menších podobných případů tolik,
léta neopravovaných. O neštěstích, které zavi,že je čs. tisk ani nestačí zaznamenávat. Lidová
nily neudržované domy, jsme už psali vícekrát.
demokracie z 30. května o tom píše: "Omítka,
Před několika týdny jsme se zmínili o větším
padající ze stěn zanedbaných domů, přestává
případu, kdy spadlá fasáda domu Ve Vodičkobýt námětem vtipů a stává se stále vážnější hrozvě ulici v Praze zabila jednu osobu a pět jich
bou. Dva případy je moižno uvést ze včerejšího
zranila. Dne 4. června hlásil pražský rozhlas
dne. Kusem spadlé omítky byla ráno zraněna
podobný případ:
15letá studentka v Křížovnické ulici. Historie
se opakovala odpoledne - kolemjdoucí občan
" V Praze 2. ve Spálené ulici spadla dnes odbyl zasažen kusem omítky, která spadla ze značpoledne podokapová římsa a zabila 62letého
né výše z domu na Plzeňské třídě v Praze 5 . "
občana z Prahy Spořilova. Úlomek zdi vážil 20
Dne 3. června hlásila Práce, že se rvlivem dešq. Zdivo zranilo ještě další osobu. Na místo
ťů sesula část opěrné zídky nad domem pod
neštěstí přijel primátor Ludvík Černý. Veřejná
Lobkovickým palácem na Malé Straně, že se
bezpečnost zjišťuje příčiny nehody".
Protože pražský rozhlas cítil, • že tyto opaku- objevily široké trhliny v cestě Letenskými sady,
že Nábřeží kapitána Jaroše mezi Čechovým
jící se zprávy o padající omítce už nemůže jen
mostem a Klárovem muselo být pro dopravu
prostě zaznamenat, připojil tento komentář:
uzavřeno a že v Bráníku způsobily deště posuny
"Římsa spadla pravděpodobně v důsledku
půdních vrstev.
dlouhotrvajících dešťů. Tato událost, jak víme,
Omlouvat katastrofální situaci pražských stanení ojedinělá. I když se už při podobné nehoveb a ulic dlouho trivajícím deštěm je jistě podě před několika týdny vydala různá nařízení
hodlné, ale pro tamní obyvatele asi málo přea národní výbory měly přednostně přezkoumat
svědčivé.
FEC
domy, u nichž se dlouho neprováděla údržba,
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DOMOVA
O významu a cílech partyzánských ;válek

RUČNÍ VÁZANÍ KNIH
České
knihařství

Problém dnešní doby

MARIA BOOKBINDING

Poválečné slavnostní pochody partyzánů a hlavně "partyzánů", kteří za liáš nejméně nadá. Počali svou bojovou činnost na počátku května pětačtyřicátého roku, vyvolal) tom uteče,
schová se,
asi u většiny obyvatelstva v Československu nesprávný dojem o tom, cc přestrojí se, zkrátka zmimohou skuteční partyzáni dnes znamenat, jak významným nástrojem s< zí až do chvíle, kterou si
mohou stát, jsou-li řízeni cílevědomě a zcela bezohledně novodobými aspi sám vybere, aby Goliáše
ranty na politické vůdcovství v určité zemi nebo části světa.
napadl znovu.
Přinášíme proto úvahu autora, který se zabývá delší dobu studiem otá
V okamžiku, kdy by
zek, souvisejících se změnou vojenské taktiky v nynější době a v prvé řad(
se nechal vlákat do reguSpolečnost pro vědy a umění (Czechoslovak So- významem partyzánských bojů.
HE
ciety of Arts and Sciences in America, Inc.) si vzalérní bitvy jako rovný s
la za úkol vybudování dokumentačního střediska.
Pojem války je právě voje. Kozdii mezi civiJak definovat to, co rovným,
je
partyzán
Jeho důležitou složkou je soupis všech osob českého tak starý jako pojem člo- listou a vojákem byl set- lze
označit
termínem ztracen - a proto se poa slovenského původu, které si získaly obecného uznávěka nebo lidstva; cha- řen nejen tím, že každý "partyzánská válka"? .Co dobné příležitosti vyhýní a žijí mimo ČSSR. Práce se započala už koncem
r. 1963, kdy bývalý generální tajemník Společnosti rakter válek a způsob, bojující voják kterékoliv je to? Proč a jak se ten- bá jako čert kříži. N e b o ť
dr. Jaroslav Němec se skupinou spolupracovníků se jakým se právě vedou, se moderní armády vyžadupartyzán bojuje v terénu,
ujal úkolu připravit tuto publikaci, pro niž byl zvolen však čas od času mění. je dnes desítky nebo i to druh války vyvinul?
který zná lépe než nepřínázev Who's Who Among Czechs and Slovaks Abroad.
Tyto změny jsou vynu- stovky tzv. nebojujících
kterou si
Partyzánské boje vi- tel, v době,
Je jí třeba z několika důvodů. Především pro ceny řadou faktorů, me- civilistů, kteří h o zaopatsám
zvolí
a
způsobem,
díme
dnes
v
celém
světě,
vlastní kritiku: my sami musíme mít přehled o tom,
kdo vlastně jsme; potřebujeme stálý a živý doklad zi něž patří zvláště tech- řují stále vzrůstajícím a není příliš obtížné pro- který mu z a daných okolpočtem nezbytností - od rokovat, že až do chvíle, ností nejlépe vyhovuje.
o tom, že zastupujeme všechna odvětví vědy, osvě- nická vyspělost.
ty a podnikání. A také proto, aby ti, kdo žijí vzdáAniž bychom zabíhali zbraní, benzínu a potra- kdy někdo stiskne osudNeohřívali bychom tyleni českých a slovenských středisek, neměli pocit příliš daleko do dějin, vin až po pilulky, nemocný knoflík jaderné války,
opuštěnosti. Je tu i ryze praktický požadavek, aby
to
naprosto neoriginelnt
pracovníci ve stejných oborech, navzájem si nezná- připomeňme si, že až d o nice a pojízdné nevěstin- zůstane partyzánská vál- poznatky, kdyby nebylo
roku 1914 byly války ce - ale zejména tím, že ka jedním z hlavních
mí, mohli navázat přímé styky.
dvou okolností, které je
Zdaleka nejdůležitějším cílem je však potřeba uká- většinou omezeny počet- ničivost moderních zbra- problémů naší doby.
činí aktuelními. V první
zat světu, že Češi a Slováci, žijící ve svobodném ním stavem
armád. I ní předstihuje jakoukoliv
prostředí, skutečně přispívají kultuře, že jsou prvkem když civilní obyvatelstv-o fantazii.
Moderní partyzáni ma. řadě je to okolnost, že
demokratickým, kladným - a skladným, nikoli rozpartyzánské války se veTechnologický pokroK jí ovšem svoje předchůdkladným. Naše Who's Who chce připomenout veřej- v každé válce trpělo, předou dnes v Malajsii, ve
ce:
římské
legie
se
setkace
jenom
byl
vždy
jasně
a vojenská věda přivedly
nosti jména odborníků již známých, uvést ve znáVietnamu, • v
latinské
ly
s
partyzány
mezi
primost jména nová, a chce být i pobídkou těm, kdož vidět ostře
vyhraněný lidstvo tak daleko, že se
byli zařazeni do naší publikace, aby pokračovali v rozdíl mezi bojujícími dnes bojí samo sebe, a ze mitivními národy tehdej- Americe, v Africe a snad
další činnosti, udržujíce vysokou úroveň badatelskou
i na jiných místech; v
totálním ší Evropy; každá kolonia osvětovou. Zařazení do našeho Who's Who je zá- armádami a civilním oby- strachu před
druhé řadě je to proto,
zační
armáda
bojovala
zničením váhá použít k
vazkem jak pro osoby, jež tu představujeme veřej- vatelstvem v zázemí.
že
mistrem partyzánské
proti
nim
v
džunglích
i
nosti, tak i pro nás samé, nemluvě o cíli velmi prakBěhem první a zejmé- řešení svých sporů zbraválky není dnes nikdo jitickém: věříme, že Who's Who přispěje k tomu, aby
v
pouštích,
a
.Napoleon
ně, jež dnes leží v arzenapříště na české a slovenské věci byli dotazováni na druhé světové války
měl s nimi starosti právě ný než soudruh Mao.
skuteční odborníci a nikoli, jak se často děje, lidé se ukázalo, že války ne- nálech všech velmocí.
tak jako Mussolini nebo
neznalí našich jazyků, kultury a dějin. Jednou vě- vedou už jenom armády,
Vývoj
situace v zeV e chvíli, kdy rozdíl
Hitler.
tou, chceme ukázat, že tu nestojíme s kloboukem v nýbrž v pravém
mích, kde jsou dnes veslova mezi vojákem a civilistou
ruce a s nahrbenou páteří před mocnými tohoto svědeny partyzánské války,
ta, ale že sami jsme schopni něco dát, a to sami ze smyslu celé národy; to- počal pomalu mizet, zro- \ Partyzánská válka je
sebe. To vyžaduje, aby chystaná publikace vyšla nej- tální jaderná válka mů- dil se však nový voják a tedy válkou slabšího pro- lze sledovat a pochopit
dříve v řeči světové, v angličtině.
že se jednou stát posled- nový způsob války: par- ti silnějšímu, válkoú D a - snadněji, máme-li na zřevida proti Goliášovi, ve teli Maovu teorii partyDodejme, že po stránce psychologické je tu ještě ním stupněm tohoto vý- tyzán.
jiný argument, který v žádném prostředí převážně
které David číhá za bu- zánské války, teorií, v
exilovém či vystěhovaleckém nelze podceňovat. Je jež nerozhodují; bere se na váhu jedině odborní kem, který si sám vybral, níž je vojenská
složka
to přirozený pocit méněcennosti, .který je našim ro- způsobilost, rozsah národní práce a ovšem skuteč
nerozlučně
spjata
se
složdinám často vlastní. Naše Who's Who má ukázat, nost, že jde o jedince, který pochází z Českosloven v lese, který zná lépe než
Goliáš, aby ho napadl ve ko u politickou.
že stovky našich vysokoškolských učitelů pevně za- ska a ke svému původu se hlásí.
kotvily ve vyučovací soustavě západního světa; že
I když máme po ruce různé adresáře a jiné pra chvíli, kdy se toho Go(Pokračování příště)
naši vědci a umělci dosahují uznání a mnozí jsou měny, naše anketa není ještě u konce. Má-li publi
opravdu členy světové "smetánky"; že naši podniká kace být úplná, potřebujeme spolupráci všech kra
telé a průmyslníci vybudovali pozoruhodné podni- janských obcí ve svobodném světě. Obracíme se pro
ky, často z ničeho; a že naši národní pracovníci za- to s výzvou na všechny české a slovenské spolky
chránili české a slovenské osvětě nesmírné hodnoty organizace i jednotlivé čtenáře, aby nás upozornil
za okolností, jež předčí legendární práci buditelskoa. na osoby, jež by měly být uvedeny v našem Who'i
Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung z 5.
Seznam osob pojatých do publikace a jejich pra- Wh o. Netřeba dodávat, že konečný výběr je velm tm. vrací dánská policie uprchlíky ze zemí východcovní obory přesvědčí čtenáře, že český a slovenský pečlivý a že není dilem jednotlivce; odpovědnost ti ního bloku (s výjimkou Východního Německa), nepůvod není na překážku; naopak, že je ctí a výsa- přejímá Společnost pro vědy a umění jako celek.
mohou-li prokázat, že byli politicky pronásledováni.
dou se k němu hlásit.
Zprávy zasílejte na tuto adresu: Dr. Jaroslav Prohlášení, že život v komunistickém státě je nesneNaše Who's Who bude tedy navštívenkou. Budou Němec, 2067 Park Road, X. W., Washington, D. C sitelný, nestačí k udělení politického asylu. Přednosta cizinecké policie v Kodani Ole Stevens sdělil,
do něho pojati všichni, kdož svou prací přerostli 20010.
své okolí a získali si široké uznání. Náboženství,
Pomůžete tak dobré věci, a co víc - pomůžete sam že letos již bylo 10 až 20 Čechů a Maďarů, kteří povlastnosti rasové, politické přesvědčení, nynější stát- sobě jak o členové českého a slovenského národníhi žádali o politický asyl v Dánsku, dopraveno do Gední občanství a jiné osobní charakteristiky jsou věci. celku.
Tisk. služba SVl seru a odtud dále lodí do Warnemuende, a touto
cestou vráceno do východního bloku.
16 Bnmning St., ST. KILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

KDO JE KDO V ZAHRANIČÍ

Vracení uprchlíků

TO JE SYMBOL . . .

NATIONAL
BANK

CHEQUE
ACCOUNTS

SAVINGS
ACCOUNTS

* PENĚŽNÍ JISTOTY
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
VŠEHO DRUHU
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

THE NATIONAL SANK OF AUSTRALASIA LIMITED
a n d its w h o l l y o w n e d subsidiary

THE NAT«! BANK SAVINGS BANK IIMITED

Newyorský Československý zpravodaj k tomu píše:
"Bohužel to není první zpráva o podobném nelidském a zarmucuj ícím chování západoevropských policií vůči uprchlíkům ze sovětského bloku. I když
toto jednání má pravděpodobně různé sobecké motivace, je třeba vyslovit se zásadně k důvodům, jimiž je západní policie racionalizují a omlouvají.
Je pravděpodobné, že uvolnění výjezdu z komunistických zemí přivádí na Západ i některé uprchlíky, kterým nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí
z politických důvodů. Ovšem tyto skutečnosti jsou
těžko zjistitelné, a zejména je třeba uvážit z humánního hlediska další, novou okolnost, kterou západoevropské policie zřejmě přehlédly: I když žadatel o
asyl byl k svému kroku někdy veden nepolitickými
důvody, skutečnosti v komunistických zemích jsou
takové, že se odmítnutý uprchlík po navrácení za
Železnou oponu stane v očích komunistického režimu politickým protivníkem a bude s ním také tak
nakládáno . . . Vrátit podobného nešťastníka za Železnou oponu je proto nelidské a rovná se to v každém případě vědomému posílání nevinných lidí do
místa, které se pro ně stane vězením, pokud jím již
nebylo."
p^C

28. 6. 1965
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F. Legg: Válečný dopisovatel. Rigby Ltd., Adelaide. J. Laffin: Anzac ve válce. Schuman, Londýn

Stavitelé

legend

S přibližujícím se nebezpečím iválečného konfliktu na pomezí Austrálie
se začínají rojit knížky, které znovu probojovávají bitvy skončených válek.
Mají společné dva znaky: spěch, s nímž jsou psány, a nebezpečný sklon k
budování legendy o vysokých, bronzových válečnících, kteří vytáhli na záchranu britské říše. Nedávno vyšly dvě takové knihy, nad nimiž bychom
se měli zamyslit. Jak Laffinova tak Leggova knížka čpí na sto honů pivním
patriotismem yeteránských klubů a neschopností říci něco bližšího a zajímavého o lidech, kteří v minulosti Austrálii bránili. Laffin se ani o to nepokusil. Jeho kniha je sled bojových akcí, kterých se účastnily australské a
novozélandské oddíly. Leggovo selhání je vážnější. Čtenář se spíš dočte,
jak to měl válečný dopisovatel těžké, když takovému člověku dělala cenzura potíže.'Ale o lidech, o nichž chtěl tento dopisovatel psát, se toho dozví
podstatně méně. Jsou to hlavně jen slušně slohově upravené rozhlasové skriotv. které v v s í l a l a A l i s t r a l í a n R m a r l r a s f i n c r í ~ ! r » m m t c c i r m
xriM-tr
Je jisté, že národ s takovou krátkou
vojenskou tradicí má za sebou
víc než svůj podíl střetnutí v poli.
První australský oddíl,
který se zúčastnil zámořské "války" byl prapor
pěchoty z New
South
Walesu v sudánské válce proti Mahdiho dervišům. Než se dostal na
frontu, válka skončila se
ztrátou prvního a jediného zraněného australského dobrovolníka. ,
Ani burská válka neviděla větší koloniální
jednotky. Australané bojovali většinou ve svazku
britských jednotek, ačkoli Laffinovi se podařilo
objevit jednu šarvátku,
kde Australané bojovali
jako celek.
A už stačí zalistovat
na str. 80, kde to máme
jako na dlani, jak "australští huláni kryjí ústup
britských hulánů u Belmontu".

Člověku tak skoro připadá, že Errolla Flynna
si ani nemusil vymýšlet
Hollywood. A i ten Erroll Flynn byl mimochodem Australan.
Legenda Anzacu byla
zrozena teprve u Dardanel. Třicet tisíc Australanů a Novozélanďanů
tam bojovalo ve dvou
klíčových
pozicích
za
příšerných ztrát. Je méně známo, že expediční
sbor byl také složen z
Francouzů, zuavů, cizineckých legionářů, Gurků, Sikhú, Skotů, Angličanů a Irčanů, z francouzských a britských
námořníků a z židovských pracovních bataliónů.

na také legenda. Ostatně
v tom nemáme my Australanům co vyčítat.
V průběhu druhé světové války dostala legenda ránu. Nastaly totiž
chvíle, kdy opálení bojovníci byli za mořem,
když nepřítel klepal na
vrata
Austrálie.
Kdy
dobrovolníci došli. Kdy
musil na frontu " č o k o ládový voják", kterého
jednoduše zrekrutovali.

Pacifiku patrně jen za
komickými účely.
Chceme zdůraznit, že
nám tu jde jen a jen o
to, jak ukázat, že tohle
všechno naparování není
jenom zbytečné a hloupé,
ale že je i nebezpečné.
Jakmile přeroste představa větrem ošlehaného
válečného
přeborníka,
který jich porazí sedm
jednou ranou, zakouřené zdi veteránských svatyní a stane se majetkem
široké veřejnosti, je nebezpečí, že nepřítel bude hluboce podceněn nejhorší omyl, kterého
se může kdokoli dopustit

Romantika a povídky
starých zbrojnošů by neměly mít místa tam, kde
j d e o kůži. Zdatný, otužily a dobrodružně podnikavý individualista dokáže divy, ale obyčejně
nevyhrává moderní válA tento milicionář pak
ku.
ukázal, že dokáže totéž,
Není-li taktní zmiňoco dobrovolník. D o b r o volníci mu to nikdy ne- vat se o výsledku přistání v Gallipolli, stačí s:
zapomněli.
V
Pacifiku narazila připomenout osud 8. diaustralská
armáda
na vize v Singapuru. O tétc
dvojího nepřítele. Frank stránce legendy se bohuLegg se o tom s chutí ro- žel autoři ražení LaffiAustralané spolu s N o . zepisuje, jak už to bývá nova a Leggova zřídké
jur
vozélanďany prošli i vý- u infantilních nacionalis- vyslovují.
tů
zvykem.
hní francouzské fronty,
zase s vlajícími prapory
Někdy se vám zdá, že C H C E T E , A B Y S E V A Š E
a s hroznými ztrátami. vlastně není jasné, na čí iěti naučily hrát na kterýkoli hudební nástroj7
A když byla p o válce straně byl Mac Arthur
VOLEJTE (Melb:1
založena australská obec a americké letectvo.
5 1-7012
A. CHROMOVSKÝ
legionářská, byla založeAmerický G. I. byl

OD NOSU KRÁLE
JINDŘICHA AŽ PO Dnes už je každému jasné, že Británie přestala
být vládkyní moří, jak jsme ji znali ze školních
atlasů. Za poslední čtvrtstoletí se mnohé změnilo v
celém světě a změnila se i Británie: zhroutilo se její
impérium, cizí armády jsou posádkou na území kdysi pyšného Albionu, princezny dávají košem princům a vdávají se za fotografy, kdysi daleko nejbohatší stát světa se dobrovolně vzdává možnosti vyrábět nej účinnější bomby, protože si výrobu nemůže dovolit, a k tomu všemu nyní přichází z Anglie
"bomba", která musí při nejmenším omráčit všechny tamní tradicionalisty — Britové uvažují o zavedení metrického systému!
Austrálie je soustátím samozřejmě docela samostatným, jak se všude oficielně i neofícielně zdůrazňuje, ale k tak pronikavému odklonu od staré
tradice vezme jistě ráda zřetel na "mateřskou zemi" a dá se v dalších letech rovněž na cestu reforem, které si prodělaly evropské státy na rozhraní
století. Staré zlaté časy odcházejí nezadržitelně ... :
V dávné minulosti nebyly rozličné míry jen anglosaskou výstředností, skoro každá země měřila jinak,
podle vlastní, tradice. I naši předkové si libovali v
mírách, které byly podobné dnešním mírám anglickým. Od kronikáře Václava Hájka z Libočah se dovídáme, že základem staročeských dálkových měr
bylo ječné zrno (to skutečné, ne to v oku). Pět ječných zrn dávalo tehdy palec, kdežto čtyři tvořily
prst. Deset prstů byla píď a tři pídě pražský loket,
který měřil asi 59.4 cm.
Základní jednotka, "ideální" ječné zrno, se tedy
rovnala asi 4.99 mm. Skutečná ječná zrnka měla
ovšem velikost dost odlišnou, a tak při praktickém
použití této "jednotky'.' byla přesnost hodně povážli-

vá. Proto ji bylo třeba úředně stanovit poněkud
přesněji. Udělal to Karel IV., který dal vložit přesný
rozměr "ideálního" ječného zrna do zemských desek. Tento vzorný rozměr však vzal za své v roce
1541, kdy zemské desky při velkém požáru Prahy
shořely.
Později se v českých zemích užívalo rovněž dálkových měr, jejichž jednotky byly odvozeny z rozměrů lidského těla
palec, dlaň, stopa, sáh a podobně. Rozměry lidských těl ovšem nejsou ani zdaleka
stejné, a dnes už není jasné, jak přesní mohli být
dřívější geometrové (totiž geoloktové), jak si staří Čechové ověřovali správnost provedeného měření.
Na Slovensku se zachovaly pověsti, že věhlasný
zbojník Jánošík používal míru "od buka do buka",
když poděloval chudé tím, co sebral bohatým, tj.
dával jim kusy plátýnka dlouhé od jednoho bukového stromu ke druhému. Jak daleko od sebe ty
buky rostly, už dnes nevíme.
K nej starším mírám, které jsou dosud používané
ve velkém měřítku, patří anglický yard. Ten vznikl
ryze královsky: byla to vzdálenost mezi špičkou nosu a koncem ukazováčku anglického krále Jindřicha
I. Jdeme-li od yardu (91.44 cm) přes stopu k anglickému palci čili coulu, vidíme, že je dlouhý cca. 25.4
mm, kdežto český palec, vzniklý z délky ječného
zrna, byl o něco kratší, měřil asi 24.7 mm.
Málokomu je známo, že americký palec neb coul
(inch) je delší než britský: americký je 25.40005
mm, zatímco britský měří jen 25.39996 mm. (Rovněž mezi britským a americkým gallonem je značný
rozdíl).
Němci odvodili v XV. století velikost své stopy
velmi prostě a důmyslně. Jednou v neděli zastavili
šestnáct mužů, kteří vyšli jako první z kostela, změřili jejich levá chodidla a součet těchto délek dělili
šestnácti. Co vyšlo,- byla právoplatná, zákonná jednotka míry. ...
V některých státech však nebyly odvozeny míry

KDO NYNÍ SPĚCHÁ
Jiří

Gruša

Slyš příteli
teď vím
že můžeš slyšet
ty stromy v létě
byly velkorysé
vždyť v jejich příměří
jsme málem uvěřili
že jeden každý obýváme
vlastní kus země
Ale teď
teď jsou dny kratší o tu naději
teď je i stromkem vidět všechno
a ze strnisek stoupá dým
přímo sopečný
A já už ti nebudu lhát
že jsem nespatřil tento podzim
Já už ti nebudu lhát
že lze se vrátit
— to jenom my jsme mysleli
že se vracíme
ačkoli jsme odcházeli
— to jenom my jsme mysleli
že se vracíme
ačkoli od jistého místa
přestává i návrat
a poslední co můžeme vidět
je jenom úpěnlivé gesto
holých a neprůhledných stromů
tohoto zimování
A poslední co můžem ještě vidět
je zdivočelá rozhlehlost
tohoto odchodu

z rozměrů těla ani ze zrnek obilnin.
Když nedávno mluvil J. Josten, redaktor londýnského Čechoslováka,' při čaji s tibetským dalajlámou
v Himalájích, nešel asi do starší historie a neověřil
si tedy, jak právě šálek čaje měl rozhodující vliv na
základní míru v Tibetu. Ta se totiž stanovila tak,
že vybraný muž dostal šálek vřelého čaje a s ním
běžel tak dlouho, dokud čaj ne vystydl natolik, že se
dal vypít. Vzdálenost, kterou mezitím doběhl, se stala základní pozemní mírou. Velká přesnost přitom,
asi nebyla, ale — půda v Tibetu byla kamenitá a
na kousku tolik zřejmě nezáleželo, zkrátka pro domácí potřebu to stačilo.
Konec většiny národních, krajových a podobně definovaných měr zavinila francouzská Akademie věd,
která navrhla v minulém století za základ délkových měr desetimilióntinu zemského čtvrtpoledníku
— metr. Délka metru zůstala do dnešních dnů beze
změny, ale určuje se teď trošku jinak než v dobách
svého vzniku. Nezhrozte se té definice: je to 1,650
763.73násobek vlnové délky záření atomu kryptonu
86 za určitých podmínek . . . Kovový, dřevěný nebo
skládací metr však pro běžný život stále ještě vystačí.
V brzké době — během několika let — má tedy
dojít i na britské míry. Doufejme jen, že při rozhodování o zavedení metrického systému v Británii
(a v Austrálii) nebude mít rušivý vliv politická minulost ani přítomnost, že. přejímání "francouzského"
metrů nebude bránit vzpomínka na Napoleona ani
na de Gaullea. I tak už se změna dostaví trochu
pozdě. Zeptejte se jen našich tesařů, krejčích či. jiných řemeslníků a nedostudovaných studentů, oč
lehčí by bývaly byly začátky v Austrálií, kdyby se
tu měřilo stejnou měrou jako kdysi doma. A což tatíci, jak ti na tom byli zle, když měli pomáhat svým
ratoléstem s domácími úkoly v matematice. Nenastane-li. změna hodně brzy, dostaví se z tohoto důvodu
i pro mne pozdě!
-cg-
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Milan Uhde:

DOMOVA

KRÁL-VÁVRA

(Pokračování)
OBRAZ 7
Vlevo volné prostranství jako vstup, uprostřed scény dveře s nápisem Historická studovna tajných dokumentů, za dveřmi na pravé straně místnost, tvořená třemi prostornými regály, sahajícími až po
strop, v regálech tři tenoučké brožurky, jinak jsou
police jako vymetené. V pravém portálu stůl, u něho Archivář, asi šedesátník vědeckého zevnějšku,
červíček a Kolíček přicházejí před vstup, každý z
nich má čerstvý výtisk časopisu Krok vpřed! — s tituly: Dávat přednost lepšímu před horším1. V Anglii
dřou zákazníky bez nože! Holíme se sami!
ČERVÍČEK (čte): Včera v nočních hodinách došlo
na trati Corcaigh-Belfast k železničnímu neštěstí nevelkého rozsahu. Počet obětí jakož i příčiny se dosud
nepodařilo zjistit.
KOLÍČEK (čte): Vladimír Majakovskij, Z básně
Nesprávná věc:
Vlas, vous-li narost ti,
proč chodíš zarostlý?
Pomůže ti tvá
soudružka břitva,
soudružky nůžky.
Anglie, kuš,- ty! — Přeložil George Taufer.
ČERVÍČEK (čte): Z uličních Manů: Ve třístém
sedmadvacátém uličním klanu vede předseda pečlivý záznam o délce vlasů a vousů občanů spadajících
do jeho klanu. Nej delší vlasy a vousy jsou pranýřovány v nástěnných skříňkách, které se mění dvakrát
týdně. Kdo to bude následovat? V pětšstéra
Ty
Koljo, co to je? (Ukazuje)
KOLÍČEK: Asi to nestačili potisknout. Nebo že
by cenzura?
ČERVÍČEK: Nesmysl. U nás přece žádná není.
Ale já mám jiný dojem, jenže névím, jestli to vůbec
můžu v y s l o v i t . . . (Brečí)
KOLÍČEK: Co bulíš, troubo?
ČERVÍČEK (ve vzlycích): Já vím, že každá kritika má být konstruktivní, já sám odsuzuju, ale já
to musím říct: Koljo, kamaráde, mě to strašně bolí,
ale s tou zemskou poloosou není něco v pořádku.
Kde je pravda, slyšíš, já chci pravdu!.
KOLÍČEK: A kde ji mám vzít?
ČERVÍČEK: Copak nikde není?
KOLÍČEK (uvidí tabulku na dveřích): Pojď!
ČERVÍČEK: Kam?
KOLÍČEK: Sem. Tady by ji snad mít mohli.
(Osvětlí se druhá polovina scény. Archivář sedí a
diktuje si, nevšímá si příchozích červíčka a Količka)
A R C H I V Á Ř : . . . nemohli Havlíček a jeho průvodci nastoupiti do dostavníku z pravé strany, neboť
rakouské dostavníky měly dyeře pro cestující ze strany levé. V dopise ženě J u l i i . . .
KOLÍČEK: Dobrý den. Jsme tu správně v Historické studovně?
ARCHIVÁŘ (diktuje): . . .mýlí se tedy slavný novinář, píše-li, že nastoupil do dostavníku ze strany
pravé . . ,
KOLÍČEK: V Historické studovně tajných dokumentů?
ARCHIVÁŘ (kývne a píše dál): . . . neboť z pravé
strany do dostavníku nastoupiti nemohl.. .
KOLÍČEK: My bychom totiž rádi studovali...
ARCHIVÁŘ (kývne a píše dál): . . . n e b y l y tam
dveře...
KOLÍČEK: . . . něco o řízení zemské poloosy.
ARCHIVÁŘ (vstane a jde k polici, sáhne po první
brožuře): Prosím, posloužím.
ČERVÍČEK (vrhne se k brožuře): Kukulín, Jak
řídit zemskou poloosu.
KOLÍČEK: A něco . . . j a k s i . . . no . . . odbornějšího
by tam nebylo?
ARCHIVÁŘ: Vidím, že máte hlubší zájem. To je
pěknés Dám vám tedy něco speciálního. (Jde k polici pro druhou brožuru)
KOLÍČEK (skočí po ní): Jak řídit zemskou poloosu, Starý Vrba. To máte jen tohle?
ČERVÍČEK: Jde nám totiž o podstatu věci, víte?
ARCHIVÁŘ: Výborně, mladí, přátelé. Samozřejmě,
ář1
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256
HAMPTON
573 Hampton
Hampton,

Optical ServiceTeiefon 98

:
St.

S. 7
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K čemu jsou odbory?

že tady mám něco hlubšího, budete spokojeni! (Jde (Pokračování se str. 3) ním prostředkům i výk polici pro třetí brožuru, červíček a Kolíček se po řádné směny a vytvářet sledkům společné práce.
ní vrhají).
podmínky pro kratší pra- N o v á soustava řízení tyČERVÍČEK: Jak řídit zemskou poloosu.
covní úvazky těhotných to jednotící prvky výrazKOLÍČEK: Král-Vávra.
žen. Zdůraznil
přitom ně posiluje a vyžaduje,
ČERVÍČEK: A to je všecko?
ARCHIVÁŘ (pádně): Ano, to je všecko. Je vám dosavadní velkou pomoc abychom je plně p o d p o matkám zvyšováním poč- rovali, využívali a dále
to snad málo?
KOLÍČEK: To ne, ale my chceme víc.
tu jeslí. Jejich počet prý rozvíjeli . . ."
ČERVÍČEK: Třeba knihu od někoho, kdo sám po- vzrostl z 94 v roce 1946
Z n o v u pak opakuje a
loosu neřídí.
na 1.526 s 59.746 místy rozvádí to, co rozhodl
ARCHIVÁŘ: Aha. Tak to lituji, mladí pánové.
KSČ:
Tento archiv vedu už třicet let, za tu dobu tady nikdy v roce 1964, D o roku Ústřední výbor
nebylo víc než tyto tři spisy — a všem to t e studiu 1970 má být v jeslích práce Ú R O se nemá
stačilo. A najednou si přijdete vy. Kdo vlastně jste? místo pro 80.734 dětí a "tříštit" maličkostmi, za
Kde jste se tu vzali? Kdy jste přišli? Jak vás to na- v mateřských
školách něž se považují potřeby
padlo? Proč se na to ptáte? Co s tím sledujete? (Pro
pro
386.000
dětí.
N a vý- jednotlivých zaměstnansebe) Kdo? Kde? Kdy? Jak? Je to všecko, (červíček
jeslí
přispěla ců. Ú R O , má zato jednat
a Kolíček, zastrašeni jeho příkrým tónem, utíkají) stavbu
T c jsem ještě nezažil! (Diktuje si) Také v údaji o Ú R O ze svých prostřed- " o
celkové
koncepci
odjezdu se veliký skladatel ir.ýliL Dostavník neod- ků v letech 1963 a 1964 mzdové politiky". Nemá
jel v 10,30 . . .
částku 134,043.000 Kčs se zdržovat
schvalová(Červíček a Kolíček vejdou)
a pro letošní rok plánuje ním přijetí nových zaČERVÍČEK: Do&rý den.
městnanců či vypláceARCHIVÁŘ (mechanicky): Dobrý den . . . ale už částku 114 mil. Kčs.
v 9.30.
Místopředseda
Ú R O ných prémií, nemá vyKOLÍČEK (dívá se na hodinky)
o
se
tedy
vychloubá
tím, pracovávat posudky
ČERVÍČEK: My bychom rádi studovali . . .
jednotlivých
pracovníže
si
zaměstnanci
hradí
KOLÍČEK:
něco o řízeni zemské poloosy.
cích, doporučovat cesty
AKCHJVÁŠ: Posloužím, prosím. (Jde k polici, pak velkou část těchto blahosí uvědomí červíčka a Koiíčka) To jste zase vy? dárných zařízení sami. do zahraničí či přijetí za
stavebního družPánové, já vás upozorňuj:, že tady nejsem nikomu Nás by ovšem napadla člena
pro smích.
stva
atd.,
avšak "má zvýpředevším otázka, čím to
ČERVÍČEK: My, prosím-... my bez toho nemůšenou
měrou
získávat a
je,
že v socialistickém
žeme žít . . .
státě musí chodit do za- organizovat nejširší maKOLÍČEK: Mnsárne znát p r a v d u . . .
ČERVÍČEK:
jak je to se zemskou poloosou?
městnání neporovnatelně sy pracujících k aktivní
ARCHIVÁŘ (ustupuje a zacpává si uši)
větší procento matek než účasti na uskutečňování
KOLÍČEK: Pane doktore!
ve státě kapitalistickém, politiky strany, zapojoČERVÍČEK: Pane asistente!
ale tu by nám asi pří- vání jich do plánování a
KOLÍČEK: Pane docente!
ČERVÍČEK: Pane profesore!
tomní všeodboráři nevy- řízení výroby, do správy
státu" atd.
KOLÍČEK: Pane dopisující akademiku!
světlili.
ČERVÍČEK: Pane nedopisující akademiku!
Odborovému hnutí teNutné omezení pravoARCHIVÁŘ (polichocen): Nono, mladí přátelé,
jsem prostý řadový vědec, jakých jsou v Irsku tisí- i moci odborářských funk- dy zůstávají v Českosloce. Ale bohužel, asi vám nepomohu. Kdysi tu bylo cionářů v novém hospo- vensku úkoly dosti nehodně věcí, ale — a to je jen pro vás, abyste si o
jasné. Původní odborářmně neodnesli špatné mínění — zkrátka celý archív dářském systému presentoval pak Pastyřík pří- ští bojovníci, proměnění
přišel do sběru a zůstala tu jen ta tři stěžejní díla.
tomným delegátům tak- na pohůnky režimu, se
ČERVÍČEK: Ale to je přece děsné!
mění ve svém třetím staARCHIVÁŘ: No . . . mladí přátelé, já bych . . . ale to:
přežitek
vy byste mě prozradili!
"Je především v na- diu na trpěný
KOLÍČEK: My? Nikdy!
šem zájmu, v zájmu kaž- minulosti.
ARCHIVÁŘ: Tak dobrá. Pojďte se mnou, mladí dého pracujícího člověI postavení
odboropřátelé — jestli se ovšem nebojíte.
ka, abychom podstatně vých organizací je měřítČERVÍČEK: Kam? A čeho?
ARCHIVÁŘ: Archív, přátelé . . . nu ano. je tady, upevnili autoritu, pravo- kem, jímž se dá hodnotit
schovaný ve sklepě. Kdo chce kam, pomozme mu moc a odpovědnost ve- liberalizace poměrů ve
tam! (Všichni odcházejí)
doucích na všech stup- státě. Jen vrátí-li se svo(Opona)
ních řízení . . . V našem bodně volení odboráři
Píseň Romance o base
socialistickém zřízení je ke svým původním úkoV zemi ušatého krále
základem vztahů vedou- lům, budou-li . skutečně
na velikém dvorním bále
cích a podřízených pra- zastupovat a hájit zájmy
primárius sebou hází,
covníků
jednota základ- zaměstnanců, dá se mlukapela ho doprovází,
do krásy však něco schází.
ních zájmů, jednota vzta- vit o svobodě ve státě.
V zámku totiž ukrývají
hů ke svěřeným výrobbasu, v níž se leccos tají,
neb kolíček do ní dali
a Kolíček jsou na tom hůř, neboť oni nyní veslo|
ze špalku, kde postínali
dostali do rukou. Jdou jako náměsíční.
ty, kdo krále oslem zvali.
ARCHIVÁŘ: Dokumenty, mladí přátelé, mluví
- Králi zatím radí všici
jasně.
muzikantští odborníci,
KOLÍČEK: Ale lidi! Jak to, že se aspoň neoholí?
že muziku tvrdí basa
ČERVÍČEK: Platí přece zásada Holíme se sami!
a jen v pravdě že je krása,
ARCHIVÁŘ: Ovšem, příteli, ale zapomněli přitak to zákon kumštu hlásá.
tom zrušit zásadu S čím kdo zachází, tím také scháKrál to zvážil a děl: K ďasu,
zí. A pokud ta platí, nikdo se neodváží zacházet s
osvoboďte si tu basu,
břitvou a s nůžkami a zůstane raděj zarostlý, než
dnes už mou moc nenaruší,
by upadl do podezření z holičství.
když se občas pro klid v duši
KOLÍČEK: Ale jak se všecko mohlo stát? Jak
ozve, že mám oslí uši.
k tomu mohlo dojít?
A tak pravda, která zlá je,
ARCHIVÁŘ (mírně a vlídně): Irsko, milý mladý
vždycky napřed v base zraje,
příteli, je ze všech stran obklopeno mořem. A zkuste
právem prošlo denním tiskem,
něco úplně oddělit od světa, uvidíte, co vám to uděže je basa větším ziskem
lá. A pak, Irsko dlouho válčilo s Anglií, všichni jeho
než hodinky s vodotryskem.
velcí synové padli. Přečkali to takoví, jako KrálKaždý v Irsku proto právě
Vávra. Když před třiceti pěti lety obsadili Angličanosívá tu basu v hlavě,
né Irsko, zabil sedlák Král načerno vepře. Pozvali si
a když ho svět hodně kruší,
ho tenkrát na strážnici, vynadali mu, snad mu i nězakleje si na ty uši
jakou strčili, ale za mísu ovaru ho zas pustili a jea hned je mu lépe v duši.
den z Angličanů za ním křikl: "A příště si dej pozor,
ty Vávro jeden pitoměj!" Odtud také pochází druhá
(Opona)
část Králova jména a legenda o tom, kterak Králčervíček. Kolíček a Archivář přicházejí ze sklepa. Vávra bojoval proti Angličanům. (Potřásá v rukou
Archivář se cítí celkem dobře — jako pohádkový spisem) A to ostatní taky není nic nového. Mám tady
(Pokračování na straně 7)
převozník, jemuž se podařilo předat veslo, červíček
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OBÉDY
—
VEČEŘE
lehké občerstvení
celý
den

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

Dopisy

redakci:

PROTI KRÁLI I PRO KRÁLE
Uveřejňujte podle možností více zpráv o ČSR a vynechte takové hrozné slátaniny jako "Král-Vávra".
Prospěje to Hlasu domova.
J. V., Burleigh Heads
Mohli byste mi sdělit (třeba zcela důvěrně), zda
jste "Krále-Vávru" upravovali, či zda býl takto skutečně v Brně hrán? Je to senzační. Pročítali jsme
si nahlas dosud uveřejněnou část s přáteli, a diskuse
kolem obsahu se pak konala dlouho do noci. Přiléhavější satiru na komunistický režim by bylo asi těžké napsat..
V. P., Lidcombe
Odpověď: Přetiskujeme přesně z originálu. Po protestech komunistických funkcionářů byla hra v ČSSR
vzata předčasně z programu.
HD
SDĚLTE N Á M ADRESY S V Ý C H PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .

KRÁL-VÁVRA
(Pokračování'se strany 6)
prastarou knihu, Král Lávra se jmenuje, a napsal ji
jeden novinář, Karel Havlíček se podepisoval. Však
už mu tu knihu tenkrát měli za zlé, a aby si to znova
ověřil, poslali ho . . .
ČERVÍČEK: . . . do života?
ARCHIVÁŘ:. .. ano, do Brixenu. A v té kniže to
všecko máte. (Čte)
Byltě jednou jeden
starý dobrý král,
ale je to dávno,
taky od Čech dál,
troje moře, devatery hory
dělí kraj ten od české komory,
k,de on panoval.
Jenom jednu slabost
ten král dobrý měl,
že jest na holiče
tuze zanevřel. . .
KOLÍČEK: Cože? Tahle hra se už někdy někde
hrála?
ARCHIVÁŘ: Tahle hra? Pravdaže se hrála, hraje
se a ještě se bude hrát, jenže nikdo nezná její tajem-,
ství, jenom já a teď vy dva. Poslední znalci pravdy!.
Poslední lidé v pravém slova smyslu! Je konec, konec lidstva!
KOLÍČEK: Není! Nesmí být!
ČERVÍČEK: My je zachráníme! A vy s námi!
ARCHIVÁŘ: Jsem už starý, neuvěří mně. A vám;,
taky neuvěří, vy jste mladí.
!
KOLÍČEK: Tak půjdeme sami!
j
ARCHIVÁŘ: Varuji vás! Chcete skončit jako holi-j
či? Pozor! Já vím, mládí chce všecko, nebo nic. Ale'
každého čeká ta doba, kdy si najde své dílčí téma;
a zemské poloose dá pokoj. Mohl bych vám přidělit
téma O opravě zadní poloosy Havlíčkova dostavníku
!
ve stanici . . .
KOLÍČEK: Pojď! (Odcházejí)
ARCHIVÁŘ (zdržuje je): Přátelé! Takové krásně
dílčí téma!
¡
ČERVÍČEK (vytrhne se mu)
ARCHIVÁŘ: Kdo chce kam, pomozme mu tam!
(Opona)
Píseň Takovou měj mě rád
Už nezní klapot větrného mlýna
a nejsme děti, proč si na ně hrát?
Nechej mě být, já nebudu už jiná,
a jaká jsem, takovou měj mě rád.
Nad naší láskou noční nebe siná,
zas padá déšť — a zastav jeho pád!
Nechej mě být, já nebudu už jiná,
a jaká jsem, takovou měj mě rád.
Už vím, jak voní na hřbitově hlína
a jak se umí plížit k srdci chlad;
Nechej mě být, já nebudu už jiná,
a jaká jsem, takovou měj mě rád.
A ť skřípá kolo větrného mlýna,
už nebuď rytíř, smutný z marných ztrát.
Nechej mě být, já nebudu už jiná,
a jaká jsem, takovou měj mě rád.
Život je voda, co se dlouho vzpíná,
a pak už ví a přijme tichý spád.
Je jako já — a nebude už jiná,
tož jaká jsem, takovou měj mě rád.
(Opona)
(Pokračování příště)
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— Denní hlasatel z Chicaga, jediný český demk
v Americe, dokončil 75.
rok svého vycházení.
— V květnu se konala v
Mnichově konference exilových spisovatelů sdružených v Mezinárodním
PEN-Clubu a žijících v
německém
jazykovém
prostředí. Bylo jednáno o
užší spolupráci, kterou
nabídli němečtí spisovatelé. Do příštího Almanachu
německého
PEN-Clubu
přispějí též exulanti. Konference zvolila nový výbor, v němž jsou 3 čs.
exulanti. Dr. A. Kratochvíl je místopředsedou.
— Oběti nacismu, zejména Židé, kteří se vystěhovali z východoevropských
zemí po říjnu 1953, mohou žádat o náhradu podle nového západoněmeckého zákona, kterým se
zvýšil kompenzační fond
z původních 700 mil. DM
na 1.200 mil. DM.
— Společnost pro dějiny
čs. židů pořádala v New
Yorku výroční schůzi, ,ia
níž promluvil spisovatel
dr. Oskar Rabinowicz.
— V St. Louis se konala
oslava 100. výroči založení první sokolské jednoty
ve Spojených státech.
— Kazatel,
vydavatel
"Hovorů s pisateli" a známý
sociální
pracovník
Přemysl Pitter, který žije ve Švýcarsku, se dožívá sedmdesátky.
— Při pietní vzpomínce
před lidickým pomníkem
promluvil předseda chicagské odbočky Čs. obce
legionářské dr. L. Rozbořil, který vyzdvihl nutnost bojovat i dnes za
svobodu kdekoli na světě.

— Jedním z ředitelů hotelu "Plaza" v New Yorku
byl jmenován 381etý Bedřich Havelka. Jeho otec
byl majitelem kavárny
"Areo" v Praze a "První
lázeňské restaurace" v Luhačovicích.
— Národní rada žen svobodného
československa
v New Yorku vzpomínala 23. výročí smrti zakladatelky Čs. ženské rady
Františky
Plamínkové,
kterou popravili nacisti a
15. výročí smrti poslední
předsedkyně této organizace, dr. Milady Horákové, kterou popravili 27.
června 1950 komunisti.
Dámský odbor čs. nár.
sdružení v Torontu uspořádal 17. června důstojnou vzpomínku na popravu dr. M. Horákové v sokolovně v Torontu.

K O P A N Á

V S Y D N E Y

PRAHA — POLONIA 1 : 0 ( 1 : 0 )
Praha byla po celý zápas lepším mužstvem a zvláště její kapitán (i kapitán celoaustralského teamu)
Scheinflug podal vynikající výkon. Dobře též zahrál
v útoku Gauto. Jedinou branku zápasu dal v 37. minutě Sleight.
KOPANÁ

v

m e l b o u r n e

SLAVIA — CROATIA 2 : 0 (2 : 0)
Mužstvo Slavie mělo po celý zápas jasnou převahu a předvedlo zvláště v prvním poločase dobrý výkon, Obě branky vstřelil Laraman. Po změně stran
se hra zpomalila, když Slávisti začali brát více ohledů na své nohy proti tvrdě hrajícím Chorvatům.
GEORGE CROSS — SLAVIA 1 : 0

(1:0)

Vyrovnaný zápas na Olympijském stadiónu, spíše
s mírnou převahou Slavie, který se soudci dařilo kazit několikerým chybným pískáním. Slavii poškodil
zvláště tím, že neuznal Shortovu jasnou branku.
George Cross skóroval po školácké chybě slavistické
obrany, která (hlavně Shepherd) nepodala svůj ob— Profesor
národního vyklý výkon.
hospodářství na universitě státu Michigan Boris
SLAVIA — HELLAS 1 : 1 ( 1 : 1 )
P. Pešek napsal studii
Aloisovi,
který hrál na pravé spojce, se podařilo
"The Gross National Product of Czechoslovakia in hned v první minutě se skrumáže před brankou HelMonetary
and
Real lasu vsítit branku. Hellas se snažil ze všech sil vyTerms, 1946-58'-", která rovnat, ale byla to Slavia, která měla více ze hry.
vyšla nákladem The Uni- Ve 24. minutě nařídil soudce penaltu za nastřelenou
Řekové proměnili. Obě strany se
versity of Chicago Press. ruku, kterou
pokoušely získat vedení a hra byla dost ostrá. Ve
— Zpěvačka J. Volková 40. minutě byl zraněn Auchie, kterého vystřídal Simvystoupila s úspěchem v son. Obrany obou mužstev podaly lepší výkony než
"Hoffmannových
povíd- útoky, takže se nepodařilo žádné straně znovu skókách", které uvedla Oper- rovat.
ní společnost v Louisville
v USA.
— V Torontě zemřel po
DODÁME KAMKOLI
dlouhé nemoci bývalý vyZ A V E L K O O B C H O D N Í CENY :
davatel Kanadských, listů,
obchodník I. J. Sharoun.
Cena za 26 ozs láhev
— Skladatel populárních
běžná NAŠE
operet a dirigent Eda
LD STURT, jihoaustr. brandy
22/17/9
Ingriš se oženil v Los AnROWN CHARTER,
geles s Ninou Karpuški:otská whisky
35/9
29/6
novou, která předtím zpíORTELL, imp. francouz, brandy 28/9
21/vala hlavni ženskou roli
OMBEAU, imp. francouz, cognac 50/9
31/v Ingrišově operetě "OkoAPOLEON, imp. francouz, brandy 50/9
31/lo rybníka".
APOLEON brandy,
Kompletní staré
— Dr. Lubor Jiří Karlík
7 původních láhvích z Francie)
56/32/6
byl promován na Stanročníky
'HITE FRIARS imp. anglický gin 27/20/6
fordské universitě na dokALATEA, Blackcurrant Liquor
Hlasu domova
•tora filosofie v
obora
áčený v Dánsku
45/9
29/6
zašleme
kamkoliv
průmyslového
hospodářHERRY BRANDY,
ského nlánování.
za £ 1 (2.40 $)
áč. v Dánsku
45/9
29/6
Č/SVU/ČS/H/Sok.SF
HERRY VIKING likér,
áč. v Dáiisku
45/9
29/6
UNČ z Dánska (orig. lahve)
45/9
29/6
ČS. KLUB V ADELAIDE
REME DE MENTHE z Dánska
>rig. lahve)
45/9
29/6
— Kazdou nedeii ve o noa. oap. se scnazeji ueu v.
OTRE CACAO BRANDY likér z Dánska
Národním domě k besídkám, při nichž jsou nacviDrig. lahve), 1/2 lahve
26/6
18/6
čovány české písně, tanečky a dětské hry.
URACAO z Dánska - 1/2 lahve
26/6
18/6
— Anenská taneční zábava se bude konat 17. čerACAO PERRET likér,
vence. Hraje orchestr kapelníka Wittmana, zpívá
Dánska, 1/2 lahve
26/6
18/6
oblíbený kytarista.
IERUŇKOVICE, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
— Zkoušky na "Halo kabaret" pod vedením R. MaA DEVISE likér, z Dánska, 1/2
26/6 • 18/6
sopusta jsou v plném proudu. Vystoupení je stanoA CITRON likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
veno na 7. srpna tr.
RANC. ŠAMPAŇSKÉ "Club Prestige"
— 14. srpna bude filmový "sportovní večer". Bu;áč. ve Francii, 26 ozs.
38/9
26/6
dou promítnuty filmy z olympiády v Římě 1960 a
ze zimní olympiády 1964 v Innsbrucku. Budou příCeny všech druhů vín a likérů sdělíme na potomni též M. Thomson a S. Morgan, kteří předveádání obratem, ď dodávkou vín a lihovin dodou veselou grotesku stolního tenisu, po níž bude
áme též pivo.
promítnut barevný film z pingpongového mistrovObjednávky v hodnotě £ 6 / - / - a více jsou včetství světa v r. 1963 v Praze, který M. Thompson
ě dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší,
natočil.
čtujeme 3/6 za dovozné.
— Divadelní
referent J. Trejtnar nacvičuje hru
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
"Dům u jezera" a dobrovolníci pracují každou neve Viktorii a po celé Austrálii
děli na dokončení úpravy jeviště a šatny.
— V klubovní knihovně je nyní 275 knih, které se
Volejte 3 1 4 - 6 2 8 1
těší velké přízni čtenářů.
V. J. Adelaide
Dne 5. června 1965 zemřela v nemocnici Prince
of Wales v Sydney po delší nemoci
paní Márinka SKÁCELOVÁ,
dlouholetá spolupracovnice Čs. exportního ústavu, později prokuristka firmy Isola Skácel v
Praze. Pro svůj půvab, poctivou práci a sociální
i politickou činnost byla mezi všemi známými
velmi' oblíbená. Čest její památce!

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

-8-

HLAS

DOMOVA

28. 6. 1965
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

HLEDAJÍ:

Jaroslava Kodyma, Emila Smokaře, Zdeňka Vopičku z Krašovic a bratry Bednářovy (Sydney?).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme.
HD

Smutek ve Vršovicích a na Kladně, jásot slávistů

Malý oznamovatel

Desinfekce balíčků

Čs. fotbalová liga rozhodnuta

HOSPODYNI střed, let
přijmeme. Včetně bytu.
Moderní dům v Caulfieldu, 3 dospělí. Výtečná
mzda i podmínky. Volejte:
63-9538 nebo po zaměstnání 52-5617.

PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St..
SYDNEY
B X - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami odešleme.

Zatímco o prvenství pražské Sparty v čs. kopané nebyly už dloube týány pochybnosti, rozhodlo
se s definitivní platností o dvou zbývajících sestupujících v předposledním kole 1. ligy. Už totiž v
zahajovacím střetnutí 25. kola zvítězilo ZJŠ Brno nečekaně v Trenčíně 3 :1, což znamenalo, že si
zajistilo účast i v dalším ročníku soutěže, a zároveň že nej vyšší čs. fotbalovou soutěž musí opustit
dva staří matadoři čs. ligy, Kladno a Bohemians (které oslavuje právě v těchto dnech 60. výročí
svého založení). Zachránili se i fotbalisté Trnavy, a tak v příštím ročníku bude v čs. lize poprvé
týž počet českomoravských jako slovenských mužstev (7 : 7 ) .
Z a sestupující Bohemians dostane Praha náhradu v mužstvu Slávie. "Červenobílí" porazili totiž
12. června v nej důležitějším střetnutí sezóny fotbalisty Plzně 4 : 1 a postoupí jako vítězové druhé
ligy skupiny A opět po dvou letech do nejvyšší čs. fotbalové soutěže. A tak na podzim dojde v 1.
lize opět k pražskému derby kdysi obou slavných letenských rivalů Slávie a Sparty, po dlouhých
letech znovu pod jejich tradičními jmény.
25. kolo: Slovan Bratislava - Dukla 0 :0, Bohemians - Slovnaft Bratislava 1 : 5 , Teplice - Sparta
Praha 1 : 4, Košice - Kladno 2 : 0, Otrokovice - Prešov 0 :1, Trenčín - Brno 1 : 3, Ostrava - Trnava 2 : 2.
26. koio (ještě nedohráno, neboť některá mužstva
absolvovala mezinárodní přátelská utkání): Prešov Teplice 6 : 1 , Sparta Praha - Trenčín 1 : 2 a Dukla
Praha - Bohemians 5 : 1 .
1. Sparta Praha 42 bodů, scoré 59 : 22; 2. Prešov

DVA FENOMÉNI

33 bodů. Sestupají: Kladno, Bohemians a Otrokovice. Konečnou tabulka ročmfcu 1954/65 přineseme
příště.

Davis Cup: ČSR-Itálie 3:2
Po řadě "Jobových zpráv", které se v poslední cl
týdnech dovídali příznivci čs. sportu ve vlasti :
artu fotbalisto, košíkářů i sportovců dalších od
větvi mohli se 13. června zase radovat. Po stock'
bolniském vítězství nad švédy postarali se totiž čs
tenisté o drahou velkou senzaci 65. ročníku evrop
ského pásma Davisova poháru, když na pražské Štva
nici zvítězili nad Itálií 3 : 2 a postoupili opět po 1'
letech do semifinále této významné soutěže. ČST
vyhrálo nad "Squadrou azzurrou" stejným poměřen
jako v posledním střetnutí v r. 1948, kdy dvojio
dnešních exulantů Drobný - Černík vyřadila z dal
ších bojů Cucelliho s Marcelem del Bellem.
Jednotlivé zápasy (jak postupně probíhaly): Ho
leček - Merlo 6 : 4 , 5 : 7 , 8 : 6 a 6 : 1 ; Javorský
Pietrangeli 3 : 6 , 4 :6, 6 : 2 a 4 : 6 ; Javorský/Holečel
- Pietrangeli/Tacchini 2 : 6 , 6 :4, 7 : 5 a 6 : 4; Javor
ský - Merlo 1 : 6 , 6 : 4 , 8 : 6 a 6 : 3; Holeček - Piet
rangeli třikrát 2 : 6 .
Čs. tenisté se ve dnech 16. - 18. července střetnoi
opět v Praze v semifinále evropské zóny Davisov;
poháru se Španělskem, které v Barceloně vyřadili
Německo 4 : 1. O druhém účastníku závěrečného utká
ní se rozhodne mezi Francií (porazila v Paříži Ju
goslávce 5 : 0) a Jižní Afrikou (svěřenci J. Drobnéhi
zvítězili v Eastbourne nad V. Británií 3 : 2 ) .

Na antukových dráhách září dvě hvězdy: Australan Ron Clarke a Francouz Michel Jazy (vlastně
spíše Polák - jmenuje se správně Jazylewisz a je synem horníka, který přišel do Francie za prací). Oba
dva shodou okolností patřili před olympiádou v Tokiu k favoritům, ale neuspěli (Clarke získal v běhu
na 10.000 m jen bronzovou a Jazy byl na 5.000 m
čtvrtý), a tak snad se nyní chtějí svými skvělými
výkony rehabilitovat.
Více než 7 let odolával všem útokům běžecké elity světový rekord V. Kuce na 5.000 m (13:35,0 min.),
letos však už byl Clarkem třikrát překonán a pod
Kucův rekord šel už dvakrát i Jazy. Zdá se, že ani
svým posledním rekordem v Los Angeles, kde zaběhl
fantastický čas 13:25,9 min. neřekl Clarke své poslední slovo. Tento 281etý Australan je v současné
době držitelem 5 světových rekordů: na 3, 6 a 10
mil a na 5.000 a 10.000 m. Na poslední Clarkův světový rekord z Los Angeles odpověděl Michel Jazy
dvěma evropskými rekordy, když mu stopli v Lorientu 13:34,4. min. a v Paříži dokonce 13:29,0 min.
SENZAČNÍ ČAS V MARATÓNU'
Jazy pak plně exceloval na poněkud kratších tratích. Minule jsme psali o jeho skvělém vítězství v
241etý japonský student- za 2:12,0 hod. Šigematst
Rennes, kde zlepšil světový rekord Novozélanďana vlorio Šigematsu vyhrál byl o 11,2 vt. rychlejš:
Snella v běhu na 1 míli časem 3:53,6 min.
.2. června tradiční britský než dvojnásobný olympijK senzačnímu utkání těchto dvou běžeckých fe- naratón z Windsoru do ský vítěz Bikila Abebe 2
noménů došlo 23. června ve francouzském Melunu. rhiswicku v nejlepším Etiopie při svém druhén
v němž oba překonali světový rekord Američana ;větovém čase všech dob: triumfu v Tokiu.
Schula v běhu na 2 míle. Jazy zaběhl čas 8:22,6 a
Clarke 8:24,2. Jazy současně překonal vlastní světový rekord na 3.000 m, které zaběhl za 7:49,0 min.
Jazy a Clarke nyní drží všechny světové rekordy na
Když byl na pražském letišti před odletem do
tratích od 1 do 10 mil, až na Elliotových 1.500 m.
USA dotázán světový rekordman Ludvík Daněk, jak
se těší na své starty v zámoří, odpověděl: "Bez trojnásobného olympijského vítěze Američana Oertera
(který nebude letos závodit) to nebude to pravé!"
Po 141eté doméně v evropském vzpěračském spor- První tři závody ukázaly pravý opak: v Silvestrovi
tu zakusilo sovětské družstvo na mistrovství Evro- má Daněk soupeře nejvyšší třídy. První souboj v
py v Sofii hořkost porážky, když muselo prvenství Modesto (viz minulé číslo HD) vyhrál sice suverénv celkové klasifikaci národů přenechat Polákům. Pří- ně Daněk, ale už v odvetě v Los Angeles se mu býmo debakl utrpělo v těžké váze, ve které nemělo v valý světový rekordman v hodu diskem revanžoval,
posledních letech vůbec konkurenci. Letos se so- když hodil 62,01 m (Daněk pouze 61,10 m). Že však
větský representant neumístil ani mezi prvními de- oba dva jsou diskaři mimořádných kvalit, ukázal třeseti. Čs. družstvo skončilo páté, když si domů odvezlo tí souboj v Long Beach, kde Daňkovi naměřili 64,33
dvě medaile: stříbrnou za druhé místo olympijské- m (výkon jen o 22 cm horší než je jeho světový reho vítěze H. Zdražily v lehkotěžké váze a bronzovou kord) a Silvestrovi 64,16 m.
za 3. místo Zdeňka Otáhala v lehké váze. Zdražila
Také v kalifornském Sacramento vyhrál Daněk
startoval v kategorii o třídu vyšší než v Tokiu, ve pěkným hodem 62,80 m, takže stav je 3 : 1 v jeho
které se dosahují přibližně o 30 kg lepší výkony než prospěch.
v jeho dosavadní váze střední, takže je i jeho stříbrná
Držitel stříbrné olympijské medaile v běhu na
medaile úspěchem. Vždyť na OH v Tokiu vzepřel v 1.500 m Josef Odložil, který startuje v USA s Daňolympijském trojboji 445 kg, nyní v Sofii o 15 kg kem, nebyl sice dosud tak úspěšný, když v obou
více.
prvních závodech na jednu míli byl vždy čtvrtý, ale
Mistry Evropy se stali: Rus Vachonin v bantamu, jeho časy jsou světové úrovně: v Modesto mu stopli
Polák Nowak v pérové váze, Polák Baszanowski v 3:58,2 min., v Los Angeles 3:57,6 min., když závod
lehké váze, Rus Kidjajev v lehkotěžké, Martin z vyhrál trojnásobný olympijský vítěz Novozélanďan
Velké Británie ve středotěžké, Maďar Eczer v těžké Peter Snell (za 3:56,4 min.). Teprve třetí Odložilův
váze, a jediný, kdo v Sofii obhájil své évropské start v USA na závodech v kalifornském Sacramenprvenství, byl Rus Kurencov, který vyhrál katego- to byl úspěšný, když protrhl cílovou pásku (v slabrii střední váhy.
ším čase) za 4:1,9 min.

D A N Ě K A ODLOŽIL V USA

Debakl sovětských vzpěračů

PŘEDPLATNÉ?

Ve zkratce

- • V Moskvě a Tbilisi bylo uspořádáno XIV. mistrovství Evropy v basketbalu mužů, které se vyznačovalo daleko vyrovnanějšími. boji než před dvěma
roky ve Vratislavi. Přebornický titul obhájili i tentokráte košíkáři SSSR, kteří ve finále porazili Jugoslávce 58 :49 b. 3. Polsko, 4. Itálie, 5. Bulharsko,
6 Izrael. Čs. basketbalisté byli sice úspěšnější než
ve Vratislavi (kde skončili 10.), když v Moskvě obsadili 7. místo. Ani to však neodpovídá skutečné síle
čs. košíkové, natož tradici tohoto u nás tak populárního sportu.. Čechoslováci na turnaji jednou zakolísali (prohráli s Itálií hned v 2. utkání mistrovství
rozdílem 9 bodů, s SSSR jen rozdílem pěti bodů), a
to je stálo účast v semifinále. Startovalo 16 družstev.
— 48. ročník druhého slavného silničního cyklistického závodu "Giro ď Italia" vyhrál Ital Vittorio
Adorni téměř 12minutovým náskokem před svým
krajanem Zilliolim. Letošní ročník postrádal na.dramatičnosti minulých let, neboť se závodu nezúčastnila celá řada hvězd světové cyklistiky.
— Redaktoři
švédského
sportovního
časopisu
"Idrottsbladeť' si jednoho krásného dne usmyslili,
že zjistí, v které evropské zemi dosahují fotbalisté
nejvíce branek a kde se víceméně hraje na hřištích
soupeřů obranný systém. Za tím účelem sledovali
řadu let mistrovské soutěže
jednotlivých zemí a
došli k závěru: jen v Severním Irsku a ve Švýcarsku je průměr na jedno utkání vyšší než čtyři góly.
Pořadí: 1. S. Irsko 4,27; 2. Švýcarsko 4,07; 3. Lucembursko 3,66; 4. Skotsko 3,6; 5. Z. Německo a Irsko
(po 3,57); 7.-8. Švédsko a Rakousko; 9.-10. V. Británie a Holandsko
; 16. ČSR 2,96; . . . 26. Itálie
2,11; 27. SSSR 1,95; 28. Turecko 1,61.
— V tamperské kryté hale, která byla v březnu
letošního roku dějištěm hokejového mistrovství. světa, probíhal v druhém červnovém týdnu světový
šampionát v zápase řecko-římském, jehož vítězi se
stali sovětští representanti (získali 7 z 8 zlatých medailí, pouze v bantamové váze zvítězil Rumun Cernea). Čs. zápasníci vybojovali dvě bronzové medaile
za třetí místo J. Kormaníka ve střední a P. Kmenta
v těžké váze.
— Čs. veslaři zahájili mezinárodní sezónu startem v
západoněmeckém Passově, kde na Dunaji na tzv.
passovské regatě vyhráli sedm závodů: exmistr Evropy V. Andrs byl dvakrát v cíli první v soutěži skifu,
družstvo Slavoje Vyšehrad vyhrálo dva závody osmiveslic, čs. veslařky Sarbochová-Foltýnová zvítězily
dvakrát ve dvoj skifu a jednou projela cílem jako
první čtyřka Slavoje Vyšehrad.
— Družstvo parašutistů Dukly Prostějova vytvořilo nový světový rekord ve skupinovém seskoku
průměrným výkonem 0,475 m (dosavadní světový rekord 0,56 m), když Jehlička a Pospíchal dopadli
přímo do středu, Kumbár 0,54 m a Chudoba 1,36 m
od středu kruhu.
— Švýcarský
časopis "Sport", přinesl
zajímavou
skicu, jak by vypadal závod na 5.000 m, kdyby se
ho zúčastnili všichni dosavadní světoví rekordmani '
najednou a dosáhli v tomto jednom běhu svých nejlepších časů. Za Australanem Clarkem, který nyní
vytvořil časem 13:25,8 min. nový světový rekord, by
zůstal Rus Kuc 58,68 m, Maďar Iharos 92,72 m,
Zátopek 195,90 m a legendární finský vytrvalec
Nurmi dokonce 366,38 m.
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