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Když nastaly deště
^
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Maocetung řekl, že lidé jsou pro partyzány, co je voda pro ryby. Řekl uje se nam vzpomínka
také, ž e "osvobozující" armády komunistických záškodníků bojují jen tehdy, a masovou severokorejkdyž vítězství je jisté a převaha naprostá. Jinak ustoupí, změní1 se v rybu, kou infiltraci spojeneckterá se ztratí ve "vodě" lidí kolem nich. Tedy žádní "Moravané u Hvěz- é fronty, proti níž prý
aké nebylo obrany.
dy", žádné do posledního muže, jenom uhoď, uteč a bojuj jiný den.
A přece, nepřítel byl
Tento "neheroický" způsob boje musí vzbuzovat pocit hlubokého opovržení jak v nažehlených oficírech .vojenských akademií, tak ve feldvéblech ržen zpět.
všech konvenčních cvičáků. Faktem však zůstává, že Mao vyhrál tímto
Až přestanou deště
"neheroickým" způsobem Čínu, že Giap kdysi týmž způsobem porazil FranJ e . pravda,
že válka
couze a nyní tak poráží armády Jižního Vietnamu.
ia
Koreji
byla
jiného
Neodbormk tezko naJ.ento nepříjemný rak
J e proti Maocetunove
[ruhu,
než
válka
ve
Vietreceptu vůbec riějaká je patrný ze žádosti vis lezne odpověď tam, kde
namu.
I
tak
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učit.
stává v průběhu vývoje ričané plně zásobova. borníci. Říká se však,
Doba dešťů, která prá"vietnamské války
čím celo.u řadu odříznutýc. že historie je . velká učir
ě
probíhá, je kritická
telka,
a
korejská
válka
měst.
dál, tím vtíravější.
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historie
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kterou nutno za
Nastaly deště
Korejský příklad
padla.
;aždou cenu přečkat a v
Ještě jeden
maxim
Nálada je pochmurn;
Při pohledu na řetěz úž j e třeba udržet, co
záškodnické války polotlak veřejného míněr porážek v Saigonu vy- eště zbývá. Je to perióžil Maocetun:
nejprve
světa na Spojené stát bavuje se nám řetěz po- la, která nutné musí být
hory, potom vesnice a
roste s každým novýt rážek korejských a osa- lefensivní. Ale až přejnakonec isolovaná města.
úspěšným úderem kom; mocené předmostí kolem le, Američané
budou
Generál Giap se už nistů. Prohrává se a j; Pusanu. Stejně tak, při nusit přestat myslet mozpodruhé věrně drží to- ko obyčejně v takové s pohledu na ^neporazitel- :y poradců a obránců
hoto receptu. Začal v tuaci houstnou řady prc ný" Maocetunův koncept l, jako kdysi z Pusanu,
horách, z nich postoupil roků zkázv.
záškodnické válkv, vyba- 'Pokračování na straně 2)
do vesnic a nyní obléhá
isolovaná města.
Československý parlament zachraňoval poslaneckou imunitu
Doba dešťů, která omezuje možnosti využít
plně letecké síly Spojených států, ukazuje, že
Když v československém Národním shromáždění dojde k hlasování, kteválka ve Vietnamu vsturé
neskončí jednohlasným souhlasem, napřímí se všechny pozorné a doup u j e do této třetí a na
fající
hlavy, protože je pravda, že něco takového nebylo vídáno a slýcháno
Maocetunově papíře zápo
sedmnáct
let.
věrečné fáze. Města jsou
oojovne masovaní v
Opravdu nevíme, proč otazka. Českoslovenští
isolována, obležena, a
rozhod- -'raze bylo tedy vyvolásaigonská vláda nemá vůbec přišla na přetřes poslanci měli
dost sil, aby jejich oble- v Národním shromáždě- nout, zda je správné za- 10 spíš pudem sebezáchoí taková
akademická chovat imunitu poslanců. vy než změnou situace,
žení prolomila.
^ení z čeho se radovat."
Dvojí mínění
Tak se tedy v českoMáme silné podezření, ilovenském
parlamentě
Čs. ministr financí Richard Dvořák oznámil v Ná- že tato otázka z nějaké>oprvé po 17 letech hlarodním shromáždění 16. června výsledek rozpočtového hospodaření za rok 1964, které skončilo převa- ho důvodu musila zauj- ;ovalo "bojovně". Přes
výbor :ři sta poslanců se sešlo,
hou příjmů nad výdaji ve výši 2„170,153.00 Kčs. Z mout Ústřední
uvedené částky použijí národní výbory 1„663,250.000 KSČ, že povolila deba- lby řekli své pro nebo
Kčs a ministerstva 506,905.00 Kčs. Tato zdánlivě vel- tu na toto ošidné téma
nroti k návrhu zákona,
ká čísla nemohou ovšem zakrýt vážné potíže, s nimiž na půdě parlamentu.
zteiý by zrušil poslanecse čs. hospodářství stále potkává. I ministr financí
přizmal, že situace není tak růžová, když řekl v parMínění v exilu bylo kou imunitu.
lament«:
stejně rozdvojeno. ČesDvě stě sedmnáct po"Je pravda, že tento příznivý výsledek je zkalen koslovenský zpravodaj z
slanců hlasovalo pro zaskutečností, že velká část tohoto přebytku předstakování poslanecké ¡muvuje nesplněné výdaje na reprodukci základních vý- 21. 6. 65 píše:
robních fondů, tedy zpomalený rozvoj hospodář"Nechceme to zakřik- lity, 87 poslanců hlasoství . . . (a) že se v loňském roce ještě nepodařilo nout, avšak zároveň mu- valo proti.
odstranit napětí mezi zdroji a potřebami, což se proZnovu citujeme lonjevilo zejména v tom, že národní důchod zůstal na síme vítat tuto událost a
lýnského
Čechoslováka
stejné úrovni jako roku 1963. Současně však vzrostla vyslovit naději, že čs.
osobní i společenská spotřeba, takže jsme loni ještě parlament také v bu- : téhož čísla:
žili do určité míry na úkor akumulace a rezerv.. ." doucnu bude mít dost
"Těch osmdesát sedm
Situaci čs. hospodářství v roce 1963 označovali
íelze v této souvislosti
odvahy
zavrtět
občas
hlapřed časem i někteří čs. národohospodáři za kritickou, což ovšem R. Dvořák nepřipomněl. Zato vou. První vlaštovka ja- jdsuzovat, protože si para nedělá, ale proti ledo- :rně nad jmény Slánskévšak mluvil o důvodech, jak je režim vidí:
"Tato situace byla způsobena především tím, že vé vánici je to přece jen 10, Slinga, Švermové,
se nám nepodařilo v minulém roce zabránit někte- pokrok."
;amozřejmě Clementise
rým ztrátám, jako tomu bylo např. v dopravě a v
i spol uvědomili, že poBojovné hlasování
zemědělství, které při větší péči na všech úrovních
slanecká imunita, tak jak
řízení i na pracovištích nemusely vzniknout, i když
Londýnský Čechoslo- >e praktikuje za komuv oblasti zemědělství neize nevidět důsledky způsobené suchem. .."
vák z 30. 6. 65 komentu- íismu, nikoho před jusJe už dnes zřejmé, že chronické neúspěchy kol- je stručněji a pesimistič- :iční vraždou nebo před
chozního hospodaření bude lze vysvětlit v letošním
[Pokračování na straně 2)
těji:
roce mokrem.

Maškaráda v parlamentě

Zpomalený rozvoj

Kritický pohled na uplynulé období rušných 20
l e t . . . ukazuje, že ne vždy byly správně a citlivě
realisovány potřebné změny v organizaci a náplni
práce vysokých škol, že leckdy ve snaze po novém řešení jsme dost pečlivě nezvážili
cenu
osvědčených starých tradic a neusilovali dost cílevědomě o naplnění vyzkoušených forem novým
obsahem. V činnosti a vývoji vysokého školství
se nepříznivě odrazily i některé neuvážené změny
celého školského systému a rovněž nedostatky v
metodách řízení a plánování národního bDspodářství.
"Vysoká škola", Praha, č. 9/1964-65

VÁLEČNÍ ŠTVÁČI
Za Adolfa Hitlera byli válečnými štváči lidé, kteří se bránili. Kdokoliv se odmítal podřídit přáním
a vrtochům Třetí říše a jejího vůdce, byl válečný
štváč — Kriegshetzer.
Válečný štváč číslo jedna byl Winston Churchill,.
který říkal, že mír je hezká věc, ale ne za každou
cenu, a že narovnání s předáky nacistické ideologie stejně není možné.
Žili jsme tenkrát v Hitlerově "nové Evropě" a
dobře jsme věděli, proč "hrdina svobodného světa"
byl Hitlerův válečný štváč.
Překvapení a nepochopení se dostavilo teprve daleko později. Přišlo v letech čtyřicátých a padesátých, kdy se mnozí z nás dostali pod vlivem událostí doma na Západ a zjistili, že nejenom ctitelé
"velikého vůdce" považovali Winstona Churchilla
za válečného štváče.
K termínům válečný štváč a Kriegshetzer připojil se nový — warmonger.
V šedesátých letech, v době, kdy vzduchem létají
slova Viet Minh a Viet Kong, vzpomínáme mezi výbuchy^ bomb v Saigonu a výstřely popravčích čet
ne "válečné štváče" minulosti. A máme nový termín.
Dnes, v souvislosti s válkou ve Vietnamu, se jim říká "warhawks".
Jenom duševně vyšinutý člověk má rád krveprolití, jenom nenormální člověk se mu, pokud může,
nevyhne. I v zátiší dočasného míru a zdánlivého
bezpečí je proto mezi normálními lidmi daleko snazší říci: přestaňte střílet, zastavte zabíjení, než střílejte dál a zabíjejte!
Přáli bychom si proto, aby všechno bylo tak jasné
jako kdysi, aby ve Vietnamu, jako kdysi v Evropě,
bylá jasná volba mezi slušným, demokratickým způsobem života a obludnou ideologií, která znamenala otroctví.
Přáli bychom si, abychom mohli říci prostě: čtrnáct
miliónů lidí Jižního Vietnamu chce žít svobodně á
za jejich svobodu stojí zato střílet a stojí zato zabíjet.
Bohužel vietnamský případ tak jasný není. Útok
ze severu je veden ideologií' právě tak obludnou, jako byla ta Hitlerova. Potíž je v jižní alternativě,
která se ani zdaleka nekryje s našimi představami
slušného demokratického způsobu života.
Mají tedy přece jenom pravdu ti, kteří říkají "nestřílejte a nezabíjejte" a kteří označují presidenta
Johnsona a každého, kdo odmítá odepsat Vietnam,
za válečného štváče dneška?
A napadne nás, co asi titíž lidé, nebo lidé jim
podobní, říkali v době, kdy volba byla jasná, kdy
svět ohrožovaly hordy diktátora s knírkem.
Je to užitečný nápad. Cesta zpátky totiž ukáže
prostřednictvím starých časopisů, že v každé době
byli lidé, pro něž volba není jasná nikdy.
Americký liberál T. P. Roach napsal nedávno v
časopise New Leader: "Pamatuji se na významné
liberální a socialistické vůdce, kteří nás informovali
o tom, že Hitler je jenom racionelní mluvčí německých národních zájmů, pochopitelný důsledek versaillského z l a . . . Mnozí dobří liberálové přesvědčili
sebe i mnohé z nás, že nacismus je z velké části
výtvor britské propagandy, a že kdyby byly splněny legitimní nároky Německa, nacistická hrozba by
se změnila v neškodnou Gemuetlichkeit".
A možná, že nám také pomůže vzpomínka na člověka, jehož si většina z nás hluboce váží a jehož
snad ani jeho nepřátelé nemohli považovat za válečného štváče. Ten člověk kdysi řekl, že útočník není
vždycky ten, kdo první vystřelí, ale ten, kdo nejvíce
přispěl k vytvoření okolností, z nichž pak válka téměř automaticky vyplynula.
Jenom člověk vyšinutý má rád krveprolití, protože člověk normální má rád nade všechno pokoj.
Válka ve Vietnamu je jako vzdálená siréna sanitky
nebo policejního auta, která zalehne z nočního ticha d 0 pohody a klidu vyhřátého pokoje. Všichni
už jsme ji někdy zaslechli a všichni už jsme si někdy
instinktivně přáli mít v takové chvíli "plácavé uši
jezevčíků", které by utlumily zvuky vetřelce z temnot. Nepřejeme si být rušeni, protože v kamnech
příjemně praská, na televizoru se střídají obrázky á
tabák chutná.
-VwPublished 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

Roztržky v Londýně i jinde
Není žádným překvapením, že od chvíle, kdy australské jednotky zasáhly
do války ve Vietnamu, nabyla tato válka podstatně větší důležitosti v
australském tisku, než kdy předtím. Nezdá se však, že by se v posledních
týdnech dělo ve Vietnamu víc, než se tam dělo v posledních dvou letech:
jednotky Viet-Kongu pomalu ale jistě pronikají Jižním Vietnamem a Američané na to reagují neustále se zvyšujícím počtem amerických jednotek
v této zemi.
Na konferenci Britského společenství národů však byla hrstka australských vojáků ve Vietnamu příčinou vážné roztržky mezi australským ministerským předsedou na jedné a většinou ostatních členů na druhé straně.
Kromě barevných členů byl na straně oposice - podle zpráv, které pronikly
na povrch po konferenci - také britský ministerský předseda, kterému se
přítomnost Australanů ve Vietnamu nehodí do jeho plánu na mírovou misi,
jejíž event. úspěch by mu mohl získat doma tak nutné hlasy voličů.
Alžír
Odstranění
presidenta
Ben Belly v Alžíru mělo
zatím dva viditelné následky. V první řadě byla
odložena afro-asijská konference a v druhé řadě si
další africké národy a
afričtí politikové uvědomili, jak snadno by si
mohli spálit prsty, kdyby

p r m s otevrene flirtovali
s Rudou Čínou. Ministerský předseda státu Malawi dr. Banda
prohlásil
před několika dny, že Číňané rozhazují v Africe
milióny dolarů, aby zkorumpovali africké státníky a politiky a přivedli
Afriku do rudé revoluce.
Nepochybujeme o tom,
že dr. Banda ví, o čem
mluví.
Století koncentračních
táborů
Žijeme beze sporu ve
století koncentračních táborů. Poslední stát, který opět zavedl tento starý britský
vynález, od
svých počátků již tolikrát
"vylepšený", je Malajsie,

která zřídila koncentráky
v Sarawaku na Borneu.
Jsou do nich "přesídlovány" čínské rodiny ze strategicky důležitých částí
země, protože se prý mezi nimi ukrývají komunističtí agenti.
Slabost a síla Evropského
hospodářského
společenství
Slabost se projevila v
opětné neshodě v názorech na agrární politiku.
Francie stála opět sama
proti ostatním členům a
svým postojem ochromila
na neurčito
naděje n a
další snížení cel, na společnou
agrární
politiku, aj.
Síla tohoto bloku se

současně projevila v tom,
že přes toto ochromení
není dnes už téměř představitelné, že by se tento
celek mohl docela rozpadnout. Hospodářsky jsou
tyto státy
do sebe tak
začleněny, že jeden bez
druhého by už sotva mohl
existovat - rozhodně- ne
bez hospodářského chaosu.
Z toho vyplývá, že dohoda byla sice oddálena, ale
že k ní dříve či později
dojít musí. - Pomalu, ale
jistě.Volby v Japonsku
. Vyhrála je opět Liberálně demokratická strana,
avšak se sníženým
počtem mandátů, zatím
co socialisté a sociální
demokraté získali několik
mandátů. Komunisté ztratili jeden ze čtyř mandátů.
Změna v Saigonu
Situace v Jižním Vietnamu nemá vliv jen na
střídání tamních vlád. Také američtí representanti
v Saigonu se střídají hodně často. Právě bylo oznámeno, že generála Taylora ve funkci vyslance vystřídá opět Henry Cabot
Lodge.
Neznamená
to
změnu americké politiky
ve Vietnamu, jen asi větší ochotu k jednání.
-et

Maškaráda v parlamentě
(Pokračování se str. 1) sud u moci - n a v z d o r y
vězením nezachrání, je-li tomu, co napáchali."
žalobcem a
udavačem
Parlamentní otázka
STŘEDISKO
muž
kalibru
N
ovotného
PANSKÉ MÓDY
Co d o o p r a v d y m ů ž e
164 Acland St., St. Kilda, a jemu podobných křivobýt
akademičtější, než
přísežníků,
kteří
jsou
doVic.
tel. 94 2280
parlamentní úvahy o nedotknutelnosti poslanců,
kteří jsou dosazováni a.
sesazováni z příkazu Ú středního výboru K o m u nistické strany Českoslo-,
H L E D Á SE Z N Á M Ý V Č Í N Ě
venska?
Loňského roku jsme si koupili s kamarádem
v prodejně Drobné zboží v Jihlavě plnicí pera
N e m ů ž e m e říci, kdoz čínského dovozu^ Za 160 Kčs s krytým hrohlasoval
pro
a kdo
tem a druhé za 140 Kčs s otevřeným hrotem.
hlasoval proti, ale m o h V obou případech byla pera dvakrát v opravě
li bychom bezpečně usua nakonec jsme našli na sáčku z opravny toto
zovat, že bylo m n o h o z
sdělení:
těch 87 poslanců, kteří
byli ochotni si f o r m á l n ě
"Toto čínské pero je v pořádku, nasává, ale
dát podříznout 'krk, ze
hrot je špatný, nepropouští inkoust. Pero není
stran N á r o d n í f r o n t y , z
praktické, protože čínské náhradní hroty nejsou
tak zvaných n e k o m u n i a jiné do pera nejdou. Jediná možnost by byla,
stických stran.
kdyby vám náhradní hrot poslal nějaký váš
známý z Číny. Podobných stížností jako vaše
Příklad za všechny:
máme mnoho".
jaké nebezpečí hrozí d r .
Značka "rg" ve Světě v obrazech, 19. června 65
h. c. Plojharovi, bude-li

Naše rovy

čistku, která by zachvá
tila socialistického činíte,
le dr. N e u m a n n a nebe
někoho jiného z výstav
nich kousků lidové de
mokracie.
N a d r u h é straně si do
vedeme představit nádše
ní, s nímž hlasovali po
slanci r o d n é strany prt
zachování
poslanecko
imunity.
N e že by jim to prak
ticky pomohlo, ale je u
těšuj ící vědět, že mámo
spravedlivou ústavu. Ko
munistovi se lépe trpí •
komunistickém
vězen :
má-li na své straně kc
munistické bezpráví.
Převážná většina čes
koslovenských poslanci
hlasovala pro za.chovár
poslanecké imunity.
Z d á se, že tato cel
maškaráda byla inscenc
vána Komunistickou strs

LETOVISKO "ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave Sout
srdečně zve všechny krajany ní
A N E N S K O U

TANEČNÍ ZÁBA>

ktérou pořádá
v neděli 25. července 1965
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
H r a j e Eda Zlatý se svým orchest:
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické
Na f a r m ě již můžete obědvat o 12.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stc

<9!

NOVĚ DOŠLÉ KNIHY
Sass: Cirkus Humberto 23s, Hugo: Dra
Qíma: Milenci na jednu noc 8s, Aida:
'řátelé (dět.) 9s, Němcová: P o h á d k y 4
ípověď hochštaplera 17s, Vladislav: Stro
2s, Zaorálek: Lidová rčení 41s, Hrubín
'eršů a pohádek 44s, Dosto-jevský: Uraže
ení 23s, Quincey: Poslední drak los,
španělština I, II. 22s, Rais: Na lepším 1
vanger: Žid Suess 20s, Hašek: Galerie kai
/Irštík: Rok na vsi 39s, Mařan: Naši 1
íezval: Manon 21s, Vrba: Myslivcův rok I
7s, Poláček: Muži v offsidu 18s, Toman:'
.7s, Werich: Italské prázdniny 7s, W-eri
um 16s, Čapek: Hordubal, Povětroň, Obyi
•"ranková: Vánoce v hotelu lOs, Daniels
ang 21s, Zweigg: A dozrál čas 22s, Konr
y k nesmělým milencům 9s, Kožíšek: ]
nraveneček 6s, Bor: Terezínské rekviem
Zahradníkův rok lOs, Plicka: .Žijeme v

Ceny jsou včetně poštovného

THE INLIBRUM BOOKSE

Box 1888 R.G.P.O. Melbsuro
Knihy můžete též objednat prostřed:
Wlacll r! í.i^j cit -i
TAlAfnn

KDYŽ NASTALY DEŠT
(Pokračování se str. 1)
přejít ze svých vietnamských předmostí k myšlení útočnému.
Vyžádá si to daleko
více sil, než tam teď mají, a daleko více obětí.
Nepřítel však musí být
donucen k tomu, aby nebojoval jenom proto, že
právě chce, ale proto, že
musí. Nepodaří-li se to,
nebo není-li to možné,
válka ve Vietnamu je
ztracena.
Politické nesnáze
D o omrzení slyšíme,
že válku ve Vietnamu
není možno vyhrát jenom vojensky a že musí
skončit
vyjednáváním.
O b o j í je pravda.
Situace však pokročila tak daleko, že, nemáli dojít k úplné porážce,

vojenské úspě
předcházet
k r o k ů m sociá
podářským a
Vyjednávání,
nebylo kapitt
začít
teprve
kdy komunist
tel zjistí, že v
ní v dosahu,
a hospodáčsi
m o h o u přijít
v situaci, kter
tická dohoda,
na přibližné
rovnováze vyi

POJÍŠ
domů, bytů,
Worrk. Cotr
aut, povinr
ŽIVO
úrazové a n
odborně j

R.C. K

(Meib.) 3

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
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SOCIALISTICKÝ
HUMANISMUS

Pro lidstvo,
ale proti člověku
— Antonín Novotný přijal v audienci papežského
administrátora
pražské
arcidiecéze biskupa dr.
Františka Tomáška.
— Dne 18. června byla
otevřena
na Pražském
hradě po důkladné rekonstrukci proslulá restaurace Vikárka. Otevření te
zúčastnil A. Novotný a
členové "Ideové rady pro
úpravy Pražského hradu".
V objektu je nyní pro
hosty k dispozici 185
míst.
— Seditel . Výzkumného
ústavu antibiotik v Roztokách u Prahy prof. dr.
inž. Miloš Herold zemřel.
— Svět motorů hrdě -oznámil,
že
pracovníci
Adamovských
strojíren
instalovali první benzinová čerpadla s počítači v
ČSSR a to u čerpací stanice v Motole na výpadové silnici z Prahy na
Plzeň. Vysvětluje, že čerpadlo teď ukazuje nejen
množství načerpaného paliva, ale i celkovou cenu.
Po Motole bylo zřízeno
dalších 15 podobných čerpadel v Praze.
— Svobodné slovo píše, že
se loni přestěhovalo z českých zemí na Slovensko
necelých 11.000 lidí, kdežto ze Slovenska do Čech
a na Moravu přes 18.000
občanů. Ze zahraničí se
přistěhovalo
do ČSSR
1.712 lidí, vystěhovalo se
5.257 osob, prý zejména
německé národnosti.
— Práce oznámila, že i v
Praze (mimo 1. a 3.
čtvrť) je možno si nyní
postavit rodinný domek.
Z loňska prý je rozestavěno 70 takových domků
a letos se jich má postavit dalších sto.
— V Bratislavě se ustavil
Slovenský komitét pro vědecké řízení, jehož předsedou se stal doc. inž. Michal šušká.
— V ČSSR bylo počátkem tr. 65.2% českého
obyvatelstva (koncem r.
1961 bylo 66%) a 28.7%
slovenského (před 4 lety
27.9%). Počet Slováků se
v tomto období zvýšil o
168.000, tj. 5.6%, zatímco
počet Čechů jen o 105.000,
tj. 1.4%. V téže době bylo v ČSSR 551.000 Maďarů,
134.000 Němců,
70.000 Poláků a 56.000
Ukrajinců a Rusů.
— Letošní 20: ročník mezinárodního
hudebního
festivalu
Pražské jaro
trval výjimečně celý měsíc. Tvořilo jej 45 koncertů a 25 operních představení, v nichž se kromě
čs. souborů a sólistů představilo i 5 orchestrů, 12
dirigentů a 6 moderních
souborů ze zahraničí.
— Praha začala vybírat
poplatky za
parkování
aut a to zatím na Václavském náměstí. Půlhodina
stojí za osobní auto nebo
motocykl 1 Kčs, dvě hodiny za motocykl 2 Kčs, za
auto 3 Kčs. Za každou
další započatou hodinu se
platí 10 Kčs.. Kontrolu
provádí 7 zaměstnanců.
— Literární noviny a Práce vzpomněly 19. června
60.
narozenin
Jiřího
Voskovce. Václav Hepner
píše v Práci mj. "Lítost

nad tím, že nemáme svého Voskovce z třicátých
let, je překonána radostí
nad tím, že tento český
herec patří v cizině mezi
uznávané představitele rolí klasického repertoáru."
— Výsledkem nedávného
Týdne čs. filmů v .Británii
je zakoupení čs. filmů
Obchod na korze, Démanty noci a Postava k podpírání a to britskou společností
Contemporary
Films. Jedná se ještě o
zakoupení filmů Bláznova
kronika, Boxer a smrt a
Křik a musicalu Starci
na chmelu.
— Místopředseda
vlády
F. Krajčír jednal v Káhiře o podrobnostech nové
hospodářské dohody. Výměna zboží mezi ČSSR a
Egyptem se zvýšila v
posledních 10 letech více
než třikrát. V r. 1966 1970 dodá ČSSR do SAR
mj. zařízení pro slévárny,
pro rafinerie nafty, pro
válcovny barevných kovů, pro stanice .pitné vody, pro keramické závody, pro továrny tkalcovských stavů atd.
— Práce napsala 22.
června: "V noci z 11. na
12. června byly z dosud
nezjištěného závodu Nové
huti K. Gottwalda v
Ostravě - Kunčicích vypuštěny jedovaté exhalace. Do hloubky 3 km spálily v obci Bařtovice a v
části obce Radvanice obilí,
jabloně,
maliníky,
ostružníky a stromy na
pokraji lesa. Občané . . .
museli zavřít okna, protože se dusili plynem."
— Na mezinárodní výstavě keramiky v Ženevě
udělila porota 3 stříbrné
medaile čs. keramikům:
V. Dolejšovi, J. Choderové-Hlaváčové a V. Šerákovi. Čestný diplom dostala L. Hladíková.
— Do Spojených států
přijeli tři čs. odborníci na
vodní díla, aby získali
zkušenosti se stavbami
tamních vodních přehrad.
— V Jihlavě se bortí staré domy na Náměstí míru a v přilehlých uličkách.

— V Plané nad Lužnicí se
staví nový velký závod
na výrobu umělého> vlákna tesilu, které je podobné terylénu.
— Anna Klerencová z
Ústí n. L. se dožila 109
let.
— V 74 letech zemřel bývalý ředitel Výzkumného
ústavu traumatologického
prof. dr. Vladimír Novák.
— V Kostolanech pod
Tribečem byla objevena
nej starší zachovalá stavba na Slovensku, předrománský kostel.
— Literární noviny uveřejnily 5. 6. zajímavý
článek o tom, jak se v r.
1951 ztratil a nyní nalezl
rukopis Máje K. H. Máchy, který byl majetkem
rodiny Krouské z Mladoboleslavska. Čtenáři se z
článku též dovídají, že
byl v r. 1951 stržen v Katusicích pomník, postavený v r. 1878
českému
vlastenci Janu Nepomukovi Krouskému, poslanci zemského sněmu, a že
byl jeho potomek inž. Karel Krouský v témže roce
zatčen a odsouzen k 6 letům vězení. Dnes už je na
tom inž. Krouský dobře je traktoristou na státním
statku.
— Při směnách valut pro
zahraniční
návštěvníky
byl zaveden příplatek ve
výši 125%, protože Československo cizí valuty
nutně potřebuje. Z týchž
důvodů je počítána čs.
občanům, cestujícím do
západních států, přirážka
rovněž 125% a kromě toho 125% správní poplatek
"pro rozvoj cestovního
ruchu", vypočítaný z hodnoty deviz včetně porážky. Čechoslováci tedy, pokud vůbec dasteiHJH povolení ke koupi západních
valut, je mají zrirafgrry
o 506-25%.
— Čs. rybáři se pofcousejí
pěstovat ve Z i a t é u potoce u Prachatic pexiorod— V rámci pražského
raerinárodiáho televizníh
festivalu předvedla čs. ts
levíze výsledky pokusů
ulastkkou televizi FEC/

"Cím to je, že lidé jsou na sebe tak hrubí? Téměř na každéjtn kroku se
setkáváme s nevlídností, neochotou a někdy až s neurvalostí. V tramvaji,
v autobuse se lidé okřikují, jeden druhému něco vytýká a předhazuje, hádky jsou na denním pořádku. V obchodech narážíme na nevlídnost prodavačů a neochotu prodavaček, a průvodčí a řidiči ve veřejných dopravních!
prostředcích nebývali nikdy tak hrubí jako dnes. Mne napadá mnoho věcí,
o kterých se domnívám, že jsou příčinami nevraživosti dnešních lidí proti
druhým, ale ostýchám se je projevit. Ale někdy mi je s podivem, kde se v
mých bližních bere tolik neochoty i tehdy, když je ochota vyhovět nějaké
žádosti nestojí ani námahu, ani čas, ani peníze . . ."
A

A. C. N o r není jediný čs. spisovatel, který
si všímá tohoto zjevu.
Slovenská autorka Jaroslava Blažková píše o
něm v Kultunií tvorbě
č. 35 pod titulem t r Neobarbarizmus a či o takte". Blažková popisuje
toto typické krobiánstrí
vrátného v
přeplněné
čekárně nemocnice:
"Vchází daisí návštěvník. Naklání se do sfcleněné klícky, šeptá. Vrátný po něm opakuje: Co?
Dítě? Vaše dítě? Jak se
jmenujete? Dnes v nocí'?
Nic mi nebylo MášaaoNa které světnici leží?
Nevíte? T o wiižse toJžcI
Aha. Tak usossemt jjá
m lazvEJmn. Scstrá?
T a d y je vramicc. Je ta
ten H b d f c . CM té Hladíkové- M o od. té, co porodila. to mrrré- Dnes v
cocL Z e psý fco doktorka dala. zavolal- Jo, jo.
Já s b i l to potím. - Tak
dofctotfa. už odešla."
NáTřšwrník se nahýbá
d o skleněné klícky, může to b f x montér nebo
závozník- j e velmi mladý- kožená bunda se mu
na. zádech, napíná. Stojí,
odejde, znovu se vrátí,
sklání se d o budky, septa- Muž s telefonem
souhlasí: '"'Tak si sedně-

í"* TM««

Dne 22. června hlásil pražský rozhlas, že okresy Komárno a Dunajská Středa mají 300 km
zatopeného území a že k nim denně přibývají
další. U obcí Číčov a Patince se protrhly hráze a dunajské povodí se proměnilo v jedno
obrovské jezero. U čičova bylá smetena nejen
5 metrů vysoká a u paty 20 metrů široká hráz,
ale obrovské víry dunajské vody vyhlodaly v
místě protržení hlubokou tůň.
Jižně od Kolářová byla rovněž protržena provizorní nedostavěná hráz, takže voda zaplavila
i tamní oblast. Evakuace lidí tam byla zvlášť
obtížná, protože nebyly k použití žádné sjízdné,
silnice. Jen v okresech Dunajská Středa a Komárno muselo opustit svá obydlí přes 44.800
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Montér
přihlouple
íe. Však on nějaký dokkroutí hlavou, ničemu
tor přijde."
nerozumí, bunda na něm
Novobarbarizmus
se
visí a lékař spěchá. Dítě
r
¡ šak neomezuje jen na
zemřelo, co může ještě
ršemocné soudruhy vrátpovídat, co ještě chcené. Zavládl zřejmě i u
te, člověče, sbohem, nemnohých
přepracovapříjemnost, plus únava,
ných socialistických léplus plno l i d í . . . Moncanx. Blažková píše dátér se obrací, j d e k výte:
chodu.
Sanitářka řinčí
"Konečně se objevuje
vozíkem,
kdosi pouští
tékař. Hlouček ve vestitranzistor. Vídeň vysílá
hula ho obklopí, v poslovo boží. J e neděle rázadí žmoulá montér bano, čekáme."
ret- Lékař se na něho za
Podobná
soudružská
dbríli podívá: "Vy jste
pan H l a d í k ? N o , je to ohleduplnost je ve f r o n občanské
nemilé . .
Dívají se na tě na nové
sebe a my se díváme n a průkazy:
"Lidé předstupují po
až - uprostřed vestibula, kde j e průvan, šero - jednom k pultu, kde úz deseti obsazených lavi- ředník kontroluje vyček. Lékař má brýle a plněné rubriky. Kandiprůkazu
tmavěnou tvář. J e nedě- dáti. nového
le ráno, a on j e po noční. jsou obnažováni až po
kostru - nedokončená
"Tak
podívejte se",
školní docházka, počet
obrátí se znovu k mondětí, manželů, až po cestérovi. "dělali jsme, co
ty do ciziny. Malá paní
jsme mohli, ale . . . Paní
v ošumělém dukla-plášti
je celkem v pořádku".
už má, podívejme se,
Lékař hovoří jakoby s
třetího muže. Pán s
přemáháním. "Dítě
se
aktovkou je repatriant,
nepodařilo
zachránit.
mládenec za ním jde
No, t 0 se stává. U ž • se
rovnou z basy.
nedá nic dělat".
"Tak jste tedy neman"A co vlastně . . . "
želský", volá
úředník.
"My jsme dělali, co
"Nerozumím. Ano nebo
se dalo. Mělo špatnou ne? Mluvte hlasitě, člopolohu. Trvalo to dlou- věče. T a d y se nemusíte
ho, šlo zadečkem, víte." stydět, jste na ú ř a d ě ! "

Povodně na Slovensku
Zatímco hladiny rozvodněných řek v Čechách
a na Moravě opadly, zažilo jižní Slovensko povodeň, jaké tam není pamětníka. Kritická situace vrcholila koncem června, ale ještě v minulých dnech nebylo nebezpečí pro tamní kraj
zažehnáno.

~

osob. Rovněž velká část okresu Čalovo byla
vyklizena. Z e slovenské strany byl do Komárna po dlouhou dobu přístup pouze vzduchem
nebo po vodě.
V postižených oblastech a v širokém okolí
byla vyhlášena pracovní povinnost a byly nasazeny vojenské jednotky a to československé,
sovětské i maďarské. Přes 5.000 nákladních aut
dopravovalo dnem i nocí zem k zaplnění protržených hrází.
Zatím nebyly hlášeny žádné ••oběti na životech, ale po mnoha osobách se pátrá. Hodně
rodin je dosud roztrženo, protože z ohrožených
území byly evakuovány nejprve ženy a děti a
to často do jiných míst, než kam se později
dostali muži. Vstup do zaplaveného území je
dovolen jen na zvláštní průkazy. Zato kolem
objíždějí představitelé režimu - předseda vlády Lenárt, předseda Slovenské národní rady
Chudík, tajemník KSS Dubček a několik ministrů a poslanců. Škody jsou odhadovány na
stamilióny.
FEC/č

Blažková hromadí další příklady,
porovnává
tento socialistický " h u manismus" s daleko taktnějším jednáním na Z á padě a uzavírá výstrahou:
"Hlavní nebezpečí novobarbarizmu je v tom,
že se stává všeobecně
platnou normou. Množí
se a roste, rozvíjí se.
Z n á m e jeho příčiny, dovedeme ho vysvětlit a
tedy i ospravedlnit, tolerujeme ho jako cosi běžného, jako špínu na pověstných kdysi balkánských, dnes našich ulicích.
(Pokrač. str. 4)
U H t J H H , AISX
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VAŠE

dětí naučily hrát na kterýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (MelbJ
51-7012
\
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O významu a cílech partyzánských válek

Problém dnešní

Uvádíme několik vtipů. Některé z nich nejsou docela nové, dva - tři už proběhly v obměnách exilovým tiskem. Nejzajímavější je společný znak všech,
V minulém čísle jsme napsali, že moderní partyzán se zrodil v době, kdy
Partyzán není demokkteré uveřejňujeme: opsali jsme je z dopisů, zaslav pojmu války počal pomalu mizet rozdíl mezi vojákem a civilistou. To rat (a demokraté nejsou
ných poštou z Československa.
*
*
*
však samo o sobě ještě nevysvětluje, v čem se moderní partyzán liší od své- likde na světě dobrými
partyzány, aspoň ne delNa mezinárodní konferenci se sešli tři lékaři a fio historického předchůdce.
"Poněvadž se partyzánská válka ve své podstatě vyvinula z lidových mas ií dobu), protože jejich
vzájemně si vyměňovali zkušenosti. Američan povídá: "My už jsme vyřešili operaci srdce, s tím už i opírá se o ně, nemůže existovat, tím méně pak mít úspěch, jestliže se od ílavním zákonem je ženejsou vůbec potíže. Jedině s mozkem nám to ještě lich oddělí a ztratí jejich sympatie a jejich spolupráci," napsal Mao Ceezná kázeň a bezmyšlentak docela nejde." Kus se svěřuje, že operaci mozku
již provádějí s naprostým zdarem, ale naopak ne- tung. Jestliže nad tím pokrčíme rameny a odložíme to do obsáhlého sbor- covitá poslušnost. Psyvědí, jak na to se srdcem. Čechoslovák vysvětluje ííku komunistické hantýrky, nepomůže nám to vysvětlit, proč Maovi party- :hologicky jsou ve výhoustaraně: "Srdce a mozek už pro nás nejsou problé- :áni porazili Čankajška nebo proč Viet-Kong dnes kontroluje stále rostoucí iě, neboť mají tak málo,
mem, ale trhání zubů je těžké". Druzí dva doktoři se :ásti Jižního Vietnamu.
íe se obyčejně nebojí,
dáli do smíchu a ujišťování, že k trhání zubů není
Před válkou převládal profesoři politických věd .dávno pozbyly významu. :eby něco Ztratili, a tím
třeba lékařskou vědu. To provádí kdejaký kovář
nebo bába na vesnici obyčejnými .kleštěmi. "Ono se v první republice názor, si často lámou hlavu nad
¡nadněji věří, že mohou
vám to řekne", brání se Čechoslovák, "jenže u nás že armáda musí být nad- tím, proč např. v Jižním • N a počínání lidí však íěco získat.
se každý bojí otevřít hubu, takže mu je musíme
mají vliv bud' sliby nebo
Vytkli jsme stručné
politioká a proto nepoli- Vietnamu mají komunistrhat zadnicí!"
strach a hlavně pak vělěkolik
charakteristictická. V téže době M a o té nejen vojenské, nýbrž
domí, že partyzán "je
cých bodů partyzánské
tuto thési obrátil na ru- také politické úspěchy;
všude a není nikde". Pro
Pan Kohn, pan Ábeles a pan Kraus se rozhodli, že
vstoupí do komunistické strany. Vyplnili přihlášku by a vybudoval svoji ar- proč je velká část obyva- nepřítele to znamená, co /álky a zbývá se zeptat,
a byli předvoláni k prověrce na výbor strany. Nej- mádu na tom, že pořád- telstva na jejich straně a jsme již napsali minule; ída a jakým způsobem
dříve se ptali pana Kolmá, co dělal za kapitalismu. iý moderní partyzán mu- proč je p o d p o r u j e přesze vůbec válku proti
že totiž partyzán si vy"Měl jsem továrnu", povídá, "ale nebyla to tak vel- sí být politicky
Dartyzánům vyhrát - nauvědo- to, že Američané drží
bere čas, místo i způsob,
ká továrna, jako jsou teď, jenom vlastně maličká
továrnička, několik spolupracovníků ..". Soudruzi se mělý, t j . musí být pře- Jižní Vietnam nejen vo- jakým napadne; pro ci- jř. válku ve Vietnamu.
Pisatel se domnívá, že
poradili a pak žadatele přijali. Pan Ábeles odpově- svědčený komunista. K jensky, nýbrž i hospodář- vilní obyvatelstvo to znaděl na tutéž otázku: "Já měl statek, ale nebyl to ani tomuto uvědomění o- sky. Ani slib pozemkové
¡e
k tomu třeba dvou vězdaleka tak velký statek, jako jsou teď, jen takové fšem pomáhal jak bol- reformy by neměl být mená strach a nejistotu, zí: předně zabránit vozda
soused,
který
ve.
dne
menší hospodářství, skoro chalupa." Byl taky přijat.
Pan Kraus už ani nečekal na otázku a hbitě vysvětlu- ševikům v r. 1917, tak tak lákavý, protože ta už pracuje na vedlejším po- jenské porážce, což je
je: "Víte, já měl bordel, ale nebyl to ani zdaleka ták íínským komunistům ve byla provedena ve dnech líčku, zůstane mírným ilouhý a drahý proces,
velký . . . " Moc se pak diva tomu dvojímu lokti, že dvacátých a třicátých le- Diemova režimu.
sousedem i v noci. Ne- i za druhé mít na zřetetech starý komunistický
ho vyhodili, ani ho domluvit nenechali.
bude
J e pravděpodobné, že boť mezi partyzány se .i, že o vítězství
•
&
&
trik se sliby agrární re- vycházejí z klamné domnoci
mluvit
jenom
soneudává, mezi partyzány
:iolog a nikoliv vojáky
Šel jeden soudruh za strýcem, který byl ministrem formy. N e b o ť čínští i něnky, že úspěch Viet- se zabijí.
v čs. socialistické vládě, aby mu opatřil nějaké vhod- kubánští, vietnamští
i Kongu je výsledkem podNeboť systém západní
né místo. "To je maličkost," povídá ministr. "Měl kolumbijští partyzáni mapory civilního obyvatelVe válce s moderními demokracie zřejmě mlabych tu jedno za 5.000 měsíčně. Nemusíš nic umět
jí
společný
p
ů
v
o
d
:
jsou
stva,
tak
jak
to
hlásá
partyzány
jsou tedy vět- dým asijským a africkým
a stačí, když se tam jen občas ukážeš." Soudruh se:
však trochu zamyslel a povídá, že je to na něho moc to z valné většiny země- Maova poučka, o které šinou t r u m f y v rukou íárodům nevyhovuje, a
peněz, že by se spokojil s menším platem. "Tak bych dělci bez země, zeměděl- jsme se zmínili. J e však partyzánů; vojensky je jejich problémem j e naměl něco podobného, jen bys tam musel chodit častě- ští dělníci bez .pozemků.
mnohem
pravděpodob- porazit je obtížné z dů- .ézt a vybudovat nový a
j i Plat je 4.000 korun." I to se zdálo soudruhovi
moc, stačí prý mu míň. To už se však ministr zatváA tak komunistický nější, že zatímco se po- vodů, jež jsme již uved- lepší systém než komuřil starostlivě a povídá: "No, mám tu taky za 1.500 partyzán není jenom po- dařilo na základě této li; sociálně i hospodář- nismus. Nalézt h o pro
měsíčně, jenže to už bys musel taky něco umět!"
liticky - i když
jedno- poučky zorganizovat ú- sky jsou ve výhodě, ne- lě nemůže nikdo jiný
*
*
*
stranně - uvědomělý vo- spěšně viet-kongské kád- boť slibují, co udělají, iež oni sami; vybudovat
Při nových archeologických vykopávkách na Mo- ják: v jeho "uvědomění" ry, většině obyvatelstva až vyhrají, a všechny ny- jim ho musí pomoci záravě objevili nedávno úplně zachovalou kostru blíže hrají
významnou roli ve Vietnamu, která již nější potíže a nedostatky sadní demokracie.
kamene, na němž byl nápis Král Vladislav II. Pro- prvky sociální a hospo- po dobu celé generace svedou na ' V l á d u " (ačVálka proti partyzátože se přítomní vědci nemohli shodnout v názoru na
nezná nic jiného než ci- koliv v e většině případů nům je válka dlouhá, i
pravost nálezu, rozhodli se požádat o pomoc sovět- dářské. A kde k j e h o cesské učence, protože bratrská sovětská věda je ve tě za světlem nestačí sli- vilní válku, je dnes už jsou sami jejich příči- edyž ne předem ztracevšem mnohem pokročilejší. Opatrně kostru zabalili by, tam má komunistic- celkem lhostejné, zda nou) .
ná.
-1a ve zvlášť upravené bedně zaslali do Moskvy. Za ký arsenál vždy zásobu dnes velí ve vesnici depár týdnů přišla kostra zpět a v ní hromada zpře- hrozeb a teroru.
sátník nebo plukovník
házených a polámaných kostí. V průvodním dopise
ze Saigonu či z Hanoi.
Mnozí
západní
reporpak sovětští učenci oznamovali:. "Osm dní jsme ho
vyšetřovali, ale ani nejmodernějšími metodami jsme téři, politikové x učení Starosti o zítřek tam už
Dvě a půl hodiny na zázračném leteckém, koberci
z něho nic nevytloukli. Práci čest!"
— a jsi v Mnichově a vracíš se o dvacet pět let ži*
*
vota nazpátek. Lehký sníh na střechách, chodníky
HUMANISMUS
vykostičkované ničím jiným než kostičkami, konserCo dělal Děda Mráz, když sesadili Chruščova? Lezl
(Pokračování se str. 3) brutalita . . ."
vativní tramvaje, ještě konservativnější pivnice a
Novotnému po zádech.
Ve všeobecných úva"Ekonomoyé zmobili- nádherné úplně, ale úplně konservativní barokní budovy. Je mi divně. Všechno je tak strašně známé,
Paní presidentová přišla z nákupu a povídá mu- hách, ve filosofických sovalí veřejnost k disku- povědomé a prověřené, vůně konservativní ulice a
žovi: "Tondo, s tím zdražováním už musíš přestat. vyznáních víry ovšem si o způsobech hospoda- tak — a najednou, z ničeho nic, přešel vedle mne
Lidi nadávají, mohlo by to skončit nějakou revolu- člověka ctíme. Jakmile ření",
říká
Blažková, chlap — chlap v uniformě, chlap v esesácké čepici.
cí!" Mávne rukou Novotný a povídá: "Koukni, ty se však krásné abstraktní "Neméně závažným ná- A srdce se mi sevřelo a přes všechnu tu gemuetlich
máš venku vilu, žejo. Máš auta, televizi, ledničku a
konservativnost přeletěl černý mrak.
já nevím co všecko ještě. A přitom vydělávám je- lidstvo rozpadne na řa- metem k debatě by byAle jsme blízko českých hranic. Je to pocit, který
nom já. Představ si pak, jak je na tom rodina, kde dy čekajících v samoob- lo, jaký člověk bude kon- se jen dá zažít. A který se nedá popsat. Patnáct let
jich chodí do práce víc!"
sluze, na shluk, z něhož sumentem technicky bez- v Austrálii je teď tak vzdáleno, jako když jsem od*
*
tnám někdo
d ý c h á na vadných produktů. Ne- jížděla. Pak necháváme Mnichov Mnichovem. JedeSoudruh učitel zjišťoval, které děti jsou z komu- krk, šlape po nohách, bezpečí barbarů v poly- me vlakem do Seefeldu. Všecko, skoro všecko se dá
nistických rodin. Seznam už měl skoro hotov a divil chce to a chce ono, pryč estrovém balení je akut- v životě zapomenout, zapřít, zamaskovat. Jenže, odpusťte tu konservativní frázi — srdce se dá těžko
se, že se nehlásí :kluk, o jehož rodičích věděl, že jsou
F E C ošidit. To ví, kam patří.
u strany. "Proč ty se nehlásíš, když máš rodiče ko- je láska, z humanity je ní."
Předtím jsem nikdy neměla pocit, že jako cestumunisty?" — "Ti nejsou žádný komunisti, jsou jen
u komunistů", odporoval žák. "To je snad jedno,
Nezakončíme vtipem, ale referátem, rovněž doslo- ji. Až do tohoto okamžiku to bylo jen splněné přání, chci být v Americe, v Kanadě, v Londýně, víte,
ne," povídá učitel. "To zas ne. Co by teda byla vaše va opsaným z dopisu z ČSSR:
"V květnu pořádali studenti vysokých škol v Bu- jak to dnes je, šlehneme zázračným proutkem, rozsestra, kdyby byla v kravíně u krav?"
dějovicích (zemědělské a pedagogické) Majáles, ta- točí se vrtule,' zaplují oblaka, zatočí se zeměkoule —
*
*
*
kový studentský karneval, a to v Budějovicích po- a jsem v Americe, v Kanadě, v Londýně — kde
Vláda jednala o tom, jak dostat z cizích turistů prvé. Celé město bylo přitom vzhůru nohama. Stu- hrdlo ráčí. Trik je v tom, že se tomu říká moderní
další valuty, a za tím účelem se rozhodla zřídit ne- denti nosili některé vtipné transparenty a provolá- cestování ve výši 37.000 stop, kde uprostřed ničeho
věstince. Problém byl, jak to zařídit, aby přitom vali hesla, z nichž jsem si dvě zapamatoval: "Nic se rychle spořádá rychlé jídlo, odespí se šlofík a
neutrpěla morálka domácího obyvatelstva. I pro to> netrvá věčně, ani láska k jedné slečně, jen se So- ukazují se výjezdní a vjezdní visa všude stejně zdvose našlo řešení: domy budou označeny písmeny SSSR. větským svazem na věčné časy!" a "Jezte ruská vej- řilým a neosobním financům. Letíte a letíte, jeden
Ty každého domorodce odradí, takže se jim zdaleka ce, jsou to vejce našich přátel!" Bylo pák dost vy- den je zima a druhý den je vedro, v noci je den a
ve dne je noc. Na moderní cestování je lepší nevyhne. A cizincům, těm se vysvětlí, že to znamená šetřování na školách."
"Stánek současných socialistických radovánek".
To vyšetřování mohlo tedy zase zztížit práci čs. myslit, protože se to plete nejen s kalendářem, ale
i s přirozenými reflexy. To ale není" cestování.
*
*
*
zubním lékařům.

SENTIMENTÁLNÍ CESTA

no svazu na tomto poii.
žce W. B. Huiea, amerického reportéra,
'mi věcnými reportážemi, které se týkaly
lější z jeho knih je patrně "Poprava voza nichž došlo k jediné válečné popravě
é války - pro zbabělost před; nepřítelem,
kého "hrdiny z Iwo Jimy", Indiána Iry
ioplatníci Spojených států nic než ústrky
ie je osvědčený zálesák v pralese úředlidských tragedií.
váním, krátce
:em války. V té
y americké "lé:vnosti"
beze
otože ve výšce,
taly, se nemohnout
jakékoli
letadlo.
íský pilot zaloslávu na předže celý svět ujeho válečná
z Hirošimy
iy nebyl) potovému pacifistu směrům, zaproti atomické:ní.
ikde neříká, že
atherly se stal
roubou komulom na jednom
tiě poznamenánunistická pro/yužila Eatheradu k útokům
é státy a jejich
arsenál.
Eatherly, jak
Huie, se stal
; to bylo z Mniivdické nádraží
padnou do očí
a druhá třída,
l i z konservaalku a využívá
huzní se loučí,
se loučí, jako
ádají zavazadla
ujících, hrozivá
hlavy ostatních
jsem náhle počili rychlovlak,
ká to byla kraeré sní spousta
ěkoule, krajina
ívo tomu říkat
:etech v Austrá;e zasněžená poofoukané větch polí, kterým
i se podíváte z
spravdický les?
fdové jehličí na
ýevovat horské
out nejednu dosy pod horami,
irek zastaralých
co se to stalo
pomenutá vzpoíý zážitek z cesěn leží naštípaládí, když jsme
avy. Dědeček a

obětí sama sebe. Z ř e j m ě
je jedním z těch bývalých vojáků, kteří nemohou pochopit, že válka
skončila, že už dávno nejsou majory letectva, že
celý svět se hnul o dvacet let.
D o roku 1957 nikdo
nevěděl o Eatherlym.
Mezi rokem 1947, kdy
byl propuštěn z letectva
za okolností, které mu
neslouží ke cti, až do toh o roku trávil život vně
a mimo ústavu pro choromyslné v Texasu.

pro všechny nezodpovědné lidi, kteří spatřovali
v
Eatherlym
symbol
sbratření mezi lidmi a
bojovníka proti nukleárnímu zbrojení.
Eatherly byl napotom
znám jako vězeň amerického letectva, které se
h o snažilo (pro své krvelačné cíle) udržet v blázinci. Eatherly se stal
symbolem pro lidi, kteří
v zájmu utkvělé myšlenky jsou ochotni přehlédnout všechny skutečnosti.
H u i e tvrdí toto: Eatherly je případ pro psychiatry, klasický případ
schizofrenie,
naneštěstí
tak častý u bývalých vojáků, kteří se nedovedli
přizpůsobit občanskému
životu.
Klasický případ takové schizofrenie se ukázal
v otázce válečné kompenzace.
Eatherly
tvrdil
svým pacifistickým sponsorům, že nepřijal ani
dolar válečné kompenzace, protože považoval takové peníze za "krvavé".
Dokonce tvrdil, že všechny peníze posílal sirotkům v Hirošimě.

Několikrát měl potíže
s policií. Podepisoval nekryté šeky, snažil se vyloupit poštu, žádal o
kompensaci pro válečné
poškozence (která byla
stroze odmítnuta), zkrátka stal se z něho případ
pro psychiatra, když ne
pro veřejného žalobce.
H u i e mohl prokázat,
Jeho příbuzní se ho že Eatherly si zažádal o
snažili chránit, pokud to kompenzaci, která byla
šlo. Ale nakonec musel (Pokračování se str. 6)
babička, zahalení do šál a kožichů, jak je maloval
Josef Lada, si nesou opatrně pod paždí čerstvě zasklenou okenní tabulku. A čím dál tím víc přibývalo sněhu a voňavé zimní nádhery- Zasněžené větve
smrčků se prohýbaly jako o přesčase. Moje potlačovaná duše najednou poznala, že je skoro doma,
všechno jí bylo tak blízké a známé a důvěrné, jak
to s oblibou říkával Karel Čapek. Zkrátka brečela
jsem celou cestu. Nevěděla jsem, jestli mne tak dojímá ta celá zasněžená krása kolem, nebo jestli je
to jen pocit, že sem vlastně ' původně patřím. Asi
všechno dohromady.
_ To, že jsme jeli kolem Berchtesgadenu, mi nic neříkalo. Jen to rozvířilo vzpomínky na dávnou minulost. Ta mi byla teď cizí. Stejně cizí mi však připadala Austrálie a patnáct let mého života. Tříhodinová cesta vláčkem z Mnichova stála za tisíc liber.
Tisíc liber lze lehce utratit jinak než najít pramen
mládí a vzpomínek.
Jestliže zbylo ještě kousek ráje na této zeměkouli,
tak je to tam, v údolíčku, obklopeném překrásnými,
masivními horami, v místě zvaném Seefeld. Ráno
svítí slunce, až oči přecházejí. Díky bohu, že je možné se na tu nádheru ještě dívat. Když slunce zapadá, vypadají hory přísně a nedostupně. Co je Empire State Building, Chrysler Building proti horám?
Sníh chrupe pod nohama, je jak měkoučký, jiskřivý
cukr. Je bezvětří a ve sněhu zahalené smrky tiše
stojí v pozoru, jaký by nemohl nařídit žádný plukovník.
Vesnička vypadá jako namalovaná kulisa. Domečky s dřevěnými pavlačemi, barevné fasády, malované okenice. Koně s rolničkami táhnou klády na.
saních. Vedle nich se prodírají úzkým prostorem.
Mercedesky, Fordky a Pegauty. Nejvíc Němci obtloustlí s ještě obtloustlejšími ženami, AngMčani,.
Francouzi — všechen ten dav v kožiších. Apotheke,
Gemuese, Postamt, Weinstube, inu cizinecký ruch.

jako hadi v ovísku.
Ti starší mají důivod,
který je nezaskočí.
Tys jistě, jistě k smíchu,
když dál si vedeš svou,
že v bouřkách fialové
jsou trávníky i oči
a obloha že voní syrovou rezedou.
Ž e v máji, když si cestou
na trati kostrbaté
v lokálce kamyšinské
pročítáš jizdní řád,
grandióznější zdá se
než celé Písmo svaté,
zas bys ho četl, a bůhvíkrát.
A sotva západ slunce
prosvitne k nástupišti
i k nohám venkovanek
ve hloučku u křoví,
zaslechneš, že to není ta stanice,
až příští,
a slunce padající ti soustrast vysloví.
U ž do třetice padá zvoneček,
zní a tichne,
jak by se omlouval ti:
líto mi, že ne zde.
A nocí ohořelou •
to. pod záclonkou dýchne
a step se táhle sune
se schůdků ke hvězdě.
Mrká a pomrkává,
tam kdesi spát je sladko,
jak fata morgana tvá tam milovaná spí
v tu hodinu, kdy srdce
stoupá si na stupátko
a dvířky u vagónu hrne se do stepi.
Přeložil Karel Šiktanc
Kousek za Seefeldem je česká tišinka, která se
německy jmenuje Lesní zátiší. A tam vládne vrchní
pan Viktor. P a n Viktor je z Prahy a je vyšší než
pan majitel, kterého lze vidět občas jen tak v kšandách. Pan Viktor je vrchní ve fraku s účtovacím
blokem. Nelze popsat podrobně způsob, jakým si vyžádá účet za malou černou kávu, ale kdyby to bylo
možné, myslím, že by se rděl i Cyrano z Bergeracu
s ďArtagnanem dohromady. Představte si tu rozkoš
— polévka zurčí na talíř z cínového šálku, nejdřív
bujónek a nakonec nudličky nebo knedlíčky nebo
játrové kapání, zbytek rozkoše na trojdílné míse,
určený sice pro jeden talíř, leč nicméně.
Z balkónku je nádherný pohled na hory, které by
byly na dosah, kdyby před nimi nebylo zamrzlé jezero, které pečlivě zametají, aby tak zůstalo. Též je
kropeno, aby bylo na bruslení. Každou , chvíli brečím, nejsem už zvyklá na tolik krásy najednou. Pro
změnu trochu lyžařím a chodím po procházkách. Hory kolem se stále mění a čím víc se člověk dívá, tím
se víc mění. A tím víc se diví. Hory i člověk.
Víte, že tady je radost chodit do obchodů? Čím
to je, že tady jsou přirozeně zdvořilí, ba úslužní, asi
jako v Melbourne, když hrozí totální nezaměstnanost prodavačům a prodavačkám. Říkali mi Gnaedige Frau, což mne dojalo. V každém malém obchůdk u jednají slušně a zdvořile pozdraví na rozloučenou. Nějak to zpříjemňuje život. Na ulicích jsou většinou Němci, což není tak překvapující, s německými manželkami, které jsou dobře oblečené v kožiších. Ale žádná z nich nenosí kožich, jako že má
kožich, ale jako proto, že ten kožich do toho počasí
potřebuje. Asi jsou na to zvyklé.
A nakonec odjíždíme. Všechno má svůj konec. Večer jsem prošla lesem, byl mráz a sníh chrupal. Xa
nebi zářil-Velký vůz. Přičichla jsem naposledy k s
smrčkům, podupala si v chřupavém sněhu. Jako kájí
se člověk loučí sám se sebou.
TámwVá

-6-

HLAS

Hilan Uhde:

KRÁL-VÁVRA

(Pokračování)
OBRAZ 8
Večerní ulice. Reklamy a výlohy svítí.
3. MUŽ (přechází kolem, potichu): Hovno, hovno. (Zajde)
ČERVÍČEK (přibíhá): Lidííí!
KOLÍČEK (přibíhá): Proboha, lidi!
ČERVÍČEK: Král-Vávra ná dlouhé oslí uši!
KOLÍČEK: Král je ušatec!
ČERVÍČEK: Pro všechno na světě, dělejte něco!
, KOLÍČEK: Lidi, sem!
1. ŽENA (asi čtyřicetiletá, přihrne se): Telecí?
ČERVÍČEK: Oslí, paní!
1. ŽENA: A kupujou to hodně? Aby mě s tím starej nevyhodil!
KOLÍČEK: Ale paní, Král-Vávra přece! Král-Vávra má dlouhé oslí uši!
ČERVÍČEK: Král je ušatec!
1. ŽENA: Jo ták! A co má bejt? To je přece starý,
žejo. Můj to vopakuj-e každej večír už koliknáct let!
A kvůli tomu mě zdržujete? Páni, máte vy to ale pře- .
pychový starosti. A já že dostali telecí! (Odchází)
2. MUŽ (prochází kolem)
KOLÍČEK: Na moment, pane, už jste to slyšel?
2. MUŽ: Teď se, pánové, slyší ledacos, prosím.
KOLÍČEK: Král-Vávra nás šidí!
ČERVÍČEK: Neřídí zemskou poloosu!
2. MUŽ: To já prosím vím, žeano, učím přece fyziku, žeano.
KOLÍČEK: A to jste celý ten čas dětem všecko
říkal?
2. MUŽ: Co prosím?
ČERVÍČEK: No o Králi . . .
2. MUŽ: To prosím půjde asi o nedorozumění,
žeano. Já jsem prosím dětem nikdy nic neříkal, žeano,
a dostal jsem prosím čtyři pochvaly od inspektora,
žeano.
ČERVÍČEK: A jak jste přitom mohl učit?
2. MUŽ: To máte tak, žeano: U nás platí zásada
Kdo nevěří, ať tam běží! Jenže já mám prosím tady
v Dublině nemocné rodiče a nikam běžet nemohu,
žeano, a pak, kdo ví, co by mě čekalo tam, kam bych
musel běžet, žeano. A tak abych nemusel nikam běžet, žeano, raději věřím, žeano, i když prosím vím,
že ta víra je v rozporu s tím, co vím, žeano. Ale s
tím rozporem se prosím dá žít.
KOLÍČEK: Ano, jenže jaký je to život!
2. MUŽ: Nu — veselý, prosím, moc není, ale co
sc dá dělat, žeano, jiné už to nebude.
ČERVÍČEK: Takže vy byste nám nepomohl,
žeano?
2. MUŽ: Lituji velmi, pánové, žeano, ale máme
teď klasifikační poradu! Poroučím se, prosím. (Odchází)
KOLÍČEK: Co teď?
ČERVÍČEK: Nevzdat se! Aspoň jednoho spojence
musíme najít! (Křičí) Slečno! Slečno!
3. ŽENA (podnapilá, vyjde)
KOLÍČEK: Holka, musíš jít s náma!
3. ŽENA: Až zejtra, brácho, až zejtra. dneska sem
šla s jedním starším pánem, a měl prímovej anglickej koňak, takže mám akorát dost.
ČERVÍČEK: Slečno, vzpamatujte se! Král-Vávra
zničil holiče!
3. ŽENA: Ale d i . . . Dyť to vím dávno!
KOLÍČEK: Ty taky?
ČERVÍČEK: A to se jen tak flákáte od ničeho k
ničemu?
KOLÍČEK: Od postele k posteli?
3. ŽENA: Nebuďte sprostí, jo? Co vy vite vo mé
posteli? (Zvážní, vystřízliví). A co vy vite vo tom,
jestli se flákám, vy buditelé! Kde ste byli, dyž mýho
tátu vóbvinili z holičství jen proto, že mu našli doma břitvu? A dyž mě potom nevzali nikam, na školu ani do žádnýho kloudnýho podniku! A teď, jen
sem se trošku zvrávorala a našla si kousek tý radosti,
teď byste mě chtěli do něčeho zatáhnout''
ČERVÍČEK: Ale slečno!
KOLÍČEK: Jsme novináři, pomůžeme ti!
3. ŽENA: Abych měla ještě jeden průšvih? Dyť
vy ste pomalu jako ten, co sem s ním dneska byla.
Taky povídal, že je od novin a že v 0 mně napíše,
že prej sem jako typickej případ. Já vám ještě ukážu typickej případ! (Odchází)
KOLÍČEK: Pepčo!
ČERVÍČEK: Josefko K.!
KOLÍČEK: Co tvůj proces?
OBĚDY
—
VEČEŘE
lehké občerstvení celý
den

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

12. 7. í

DOMOVA

3. ŽENA (z dálky): Dejte mně všici svatej rámus,
du se vyspat.
ČERVÍČEK: Jsme zoufalci!
KOLÍČEK: Jsme donkichoti! Héj, Král-Vávra má
dlouhé oslí uši!
ČERVÍČEK: Král je ušatec!
KOLÍČEK: Pobil všecky holiče!
ČERVÍČEK: Poloosu neřídí!
3. ŽENA (z okna): Pomóc! Provokatéři! Ani v noci si nedají pokój! Pane správéééc! Paní správcovááá!
(červíček a Kolíček se dávají na útěk)
1. MU.Ž (vystoupí): DOST! Dé Ó Es Té! Dobrovolná obvodní stráž! Tadyk je legitimačka. (Ukazuje
ji) Tak copa, mladý, na kutě nepudem, co?
KOLÍČEK: Ne!
1. MUŽ: Jenom ne tak zhurta, mladej, ne tak zhurta! To vy ste tadyk hulákali?
ČERVÍČEK: Ano, my.
KOLÍČEK: A můžete nás dát klidně zavřít.
1. MUŽ: Zavřít? A za co?
ČERVÍČEK: Za to, co jsme tadyk hulákali.
1. MUŽ: Za to vás přeci nezavřu, dyk je to pravda.
ČERVÍČEK: A proč teda děláte tomu oslovi slouhu?
1. MUŽ: Koukej, mladej, já nevím, z čeho žiješ,
možná, že ze svejch krásnejch řečí, ale já mám dokonalý trávení. Mám pojit? My vobyčejnský lidi
chceme žít. Žili sme, dyž se válčilo s Anglií, a musíme žít, i dyž má Král-Vávra voslí uši. A tak sem tady ve službě. Ale že bych zas neměl svědomí, to teda mám, a proto taky nebudete zavřený.
ČERVÍČEK: Ale to nám nestačí! My musíme burcovat!
1. MUŽ: Podívejte, mladý, nedělejte to! Lidi sou
utahaný, zasloužej si spát. A dyž uděláte ve vobvodě vostudu, vodskáču to já. Mám pět dětí, mějte
přece uznání s vlastníma lidma, dyž už nemáte rozum.
KOLÍČEK: Uznání? Já mám na ředitelství strejčka, a přece jdu proti němu.
1. MUŽ: Jo vy tam máte strejčka? No to je jiná.
To se vám teda dělají rebélie! Dyž vám-to nevynde,
strejček vás z toho vyseká. A dyž vám to vynde,
vysekáte vy strejčka. A dop a to za vás vylíže? Chudáci, jako sem já!
ČERVÍČEK: A co máme teda podle vás dělat?
1. MUŽ: Dneska? Nic. Holt už nejsou na to ty časy, čo bejvaly.
KOLÍČEK: Něco se s náma přece musí stát!
1: MUŽ: Jó. To jó. Zaplatíte deset korun rámusenku. (Vytahuje obrovský blok a příručku, listuje
v ní, pro sebe) Kdo? Kde? Kdy? Jak? (Nahlas) A
sepíšeme protokol. (Pro sebe) Kdo? Kde? Kdy? Jak?
Proč? Co? (Nahlas) Otázka první: Kdo jste?
ČERVÍČEK (podívá se na Kolíčka): červíček a
Kolíček.
1. MUŽ (pro sebe): Kde? (Nahlas) Kde došlo k
přestupku?
KOLÍČEK: Snad tady, ne?
ČERVÍČEK: Ale pane strážníku, jestli dovolíte, ty
otázky .. . Odkud je máte?
1. MUŽ:' To sou přeci životní votázky. Všici naši
spolupracovníci je mají.
KOLÍČEK: Vaší. .. ? (Hroutí se)
ČERVÍČEK: Spolupracovníci? (Hroutí se)
1. MUŽ. (křižuje se): Panenkoboží, a tohle se musí stát zrovna mně! (Rozhlédne se. a uteče)
ŠÉFREDAKTOR (podnapilý, přichází a zpívá):
Notak vidíš, Máňo, přece sme tě lízli, todle si nám,
holka, dělat neměla. Zradila si partu; chodila si s
fízly, teď dostaneš mordu do těla. (Úvidí své podřízené) A hele, mladíci! Tak copak máme? Máme
vůbec něco?
ČERVÍČEK: Nic!
ŠÉFREDAKTOR: Nic? Vemte si příklad ze mě!
Před chvíli jsem zabil dvě mouchy jednou ranou:
ulovil jsem príma slečnu a zároveň materiál k článku Takhle si naši mládež nepředstavujeme! A to
jsem, prosím, mimo službu!
KOLÍČEK: My taky! Ty vaše noviny už dělat nebudem.
ČERVÍČEK: Ledaže byste otiskl pravdu.
ŠÉFREDAKTOR: Jsou dvě pravdy, mladíku. Špinavá pravda holičů a pak ta naše.
ČERVÍČEK: Pravda o Králi-Vávrovi je jenom
jedna!
ŠÉFREDAKTOR: Tak na tohle jste přišli? Ale z
toho si. nic nedělejte, tím si musí každý projít. Článek jsem stejně napsal šám a ráno bude v novinách,
pokud vůbec vyjdou. Chápete, vousy ve strojích.
ČERVÍČEK: Lepší než ty vaše lži!
ŠÉFREDAKTOR: Časopisu, mladíku, šéfuju já. A
svoje pravdy si můžete tisknout, až budete šéfem
vy. Jenže až budete šéfem, tak už tyhle pravdy určitě tisknout nebudete.
ČERVÍČEK: Budu. A nebudu šéfem.

HIROSIMA
(Pokračování se str. o)
zamítnuta, hned po propuštění z letectva. Eatherly sám nebyl schopen
podat , jediný šekový ústřižek, který by prokázal, že posílal kompenzaci - která mu byla dána
později na základě psychiatrického posudku někomu jinému. H u i e
také prokázal, že Eatherly neposílal výživné ani
svým dětem, které žily s
jeho bývalou
manželkou.
Svědectví Eatherlyho
manželky je příznačné
p r o celý smutný případ.
Eatherly tvrdil, že trpěl
nespavostí, že se probouzel každou noc stíhán
přízraky Hirošimy. J e h o
manželka potvrdila, že
toto je čirá nepravda. A
nebyla
sama. Všichni
Eatherlyho
přátelé
a
spolubojovníci potvrdili
zcela jednoznačně, že
Eatherly byl spáč, jakého lze pohledat.
Jeho
manželská
potíž
byly
karty a chlast.
Mravní
poučení
z
H u i e h o knihy spočívá v
tom, že je hrozně lehké
pro ty, kteří ovládají

zpravodajské prostředky,
vytvořit hrdinu podle
potřeby. H u i e nežaiuje
Eatherlyho, kterého ( l j kladně poznal, ale ty,
kteří z něho udělali válečného hrdinu, jenž sc
stal pacifistou.
Eatherly, protože už
dávno předtím byl případem. pro psychiatra,
rád uvěřil'- těmto "křižákům" a ztotožnil se s jejich posláním.
Nevím, jestli měl H u i e
na mysli to, co mne nejvíc znepokojilo v celé
knize. N e j d e už 0 Eatherlyho, nejde o tažení
proti bombě. J e však
opravdu psychiatrie na
tak nízkém stupni, jak to
vypadá v "Hirošimském
pilotovi"? A ť je mi dovolena tato otázka, neboť v Huiově knize je
také obsažen citát Malcolma Mauggeridge, který svým jedovatým jazykem komentoval "Hirošimského pilota" takto:
"Naše doba by měla
být známa v historii jako věk důvěřivosti."
T o m u se právě bráníme.
jun

ŠÉFREDAKTOR: To leda. Ale kdo se jednou vyšplhá nahoru, tomu se. dolů nechce. Podívejte se třeba na Krále-Vávru!
KOLÍČEK: A kde je psáno, že Král-Vávra musí
nahoře zůstat?
ŠÉFREDAKTOR: V historii, mladíku! Odjakživa
nejlepší lovci .lovili, nejlepší sedláci seli a sklízeli, nejlepší ženy rodily — a ti, kdo nebyli v ničem
nejlepší, ti museli dělat kouzelníky nebo náčelníky.
Hoši, buďte střízliví. Kdyby nebylo ředitelství, museli bychom si je vytvořit. Co chcete dělat?
KOLÍČEK: Půjdeme k ranní audienci!
ČERVÍČEK: A kdyby nás to mělo život stát!
' ŠÉFREDAKTOR (směje se): Život? Podívejte,
mladíci, každá doba irských dějin má dvě období.
V prvním se ještě neví, že má Král oslí uši, a tak se
to všemožně tají. Každý, kdo by to mohl nebo chtěl
vyzradit, stane se hrdinou, ať chce, nebo ne,' prostě
udělají mu kvik. Ale když se něco moc tají, stane
se z toho veřejné tajemství, které všichni znají. A
pak přichází druhé období, kdy už oslí uši nevzrušují ani toho, kdo je má. A právě do toho období
vstupujeme. Máte smůlu, mladíci. Hrdiny nebudete.
Dobrou noc. (Odchází, zpívá) Točte se, pardálové..
(Opona)
Píseň Kde je tady místo pro mě
Všecky cesty jsou už prochozený,
leží na nich plno něčích stop:
Den a rok a místo narození,
den a rok a místo pro tvůj hrob.
Kde je tady místo pro mě,
nový, čistý místo pro mě,
místo pro můj žal?
Lišky mají doupata
a lidi bydlí v pevným domě,
jen člověk nemá, kam by hlavu,
kam by srdce dal.
Každá láska už tu jednou byla.
Nevíš, co je hra a co je cit.
On jí řekl — Budeš moje milá!
Ona na to — No a, co má být?
Kde je tady místo pro mě,
nový, čistý místo pro mě,
Jsem já já, či jsem snad někdo jiný?
Jsem svůj předek nebo potomek?
Čekáme jak v nemocniční síni,
jenže kdo je lékař a co lék?
Kde je tady místo pro mě,
nový, čistý místo pro mě,
(Opona)

(Pokračování příště)
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— Těsně před vyplutím
východoněmecké
lodi
"Voelkerfreundschaft" z
Rostoku k plavbě Baltickým mořem dne 25. 5. byl
asi 80 osobám - Čechům,
Slovákům
a
několika
Němcům
- znemožněn
vstup na loď s tím, že bylo povolení k cestě dodatečně zrušeno. Z těch, kteří se na tuto výletní loď
dostali, zmizelo 7 ve švédském Malmoe. Časopis
Stockholms
Tidningen
napsal 12. 6., že je mezi
zmizelými osobami vysoký úředník čs. veřejné
bezpečnosti a že se uprchlíci dosud nepřihlásili u policie. Je domněnka,
že se schovávají u příslušníků
čs . kolonie, v
Malmoe. Z téže lodi požádalo předtím 6 Čechů
a Slováků o asyl v Dánsku.
— Kardinál Beran přijede
do Francie. Dne 18. července bude
celebrovat
mši svatou pro čs. krajany v Paříži. Navštíví též
Lisieux, Chartres, Darney
a Štrasburk.
— Bývalý profesor pražské konservatoře, varhanní mistr Bedřich Janáček,
který nyní žije ve Švéd-,
sku, přijel do Říma. V sále "Ústavu pro církevní
hudbu" ve Vatikánu uspořádal koncert na počest kardinála dr. J . Berana.
— Na Světové výstavě v
New Yorku se konal Sokolský den, kterého se
zúčastnilo přes 2.000 osob.
— Do uzávěrky nedošly
zprávy o průběhu vzpomínek k 550. výročí upálení Mistra Jana. Husa.
Rozsáhlé přípravy byly
hlášeny ze Švýcar, z Kanady a USA.
— Kazatel Přemysl Pitter
napsal brožurku o své
cestě do Izraele, která
vyšla v Curychu německy pod titulem "Izrael dojmy a zamyšlení".
— Při havárii pákistánského ' letadla
Boeing
707 u .Káhiry
zahynuly
také 2 čs. loutkářky Eva
Vodičková a Jana Havlíková.
— Na valné hromadě Sokolské župy vídeňské byl
zvolen starostou opět br.
Weirauch a místostarosty
br. Sión a br. Křenek.
— Odbočka Čs. národního sdružení ve Winnipe-

gu v Kanadě zvolila předsedou J. Šepelece, místopř. J. Jarko vského, jednatelem M. Mřenu a pokladníkem J . Leskovjana.
— Slovenský Sokol otevřel novou sokolovnu v
Astorii na Long Islandu
ve státě New York.
— Ve Vídni zemřel ve
věku 63 let dr. Jindřich
princ Schwařzenberg, který měl také titul vévoda
krumlovský. Za války mu
byl zkonfiskován majetek,
potom byl zatčen, a vězněn v Buchenwaldu.
— Spolek čs. žen v Londýně uspořádal 25. června v Národním domě
vzpomínkový večer k 15.
výročí pqpravy dr. Milady Horákové. Hlavní projev měl dr. J. Stránský.
— Čs. průmyslník, exulant J. Mládek, žijící v
Severním Irsku, byl jmenován královnou Alžbětou členem řádu Britské
říše, důstojnický stupeň
a to za zásluhy na poli
hospodářském.
— Spisovatelka Olga Valeská, žijící v Holandsku,
objevila v archivech v
Leidenu listovní pozůstalost Radslava Kinského a
řadu jiných dokumentů z
čs. historie.
— Zpěvák Rudolf Petrák,
slovenský exulant žijící v
USA, navštívil ČSSR, odkud však byl jako režimu
nepohodlný vyhoštěn.
— V červnu se dožil šedesátky dr. Josef Lettrich.
— Profesor sochařství na
Oregonské universitě v
Seattle Jan Zach měl samostatnou výstavu svých
prací v Národním ústavu
krásného umění v Mexiko City.
— Docent umění na N. Y.
State University, Albany,
dr. Mojmír Frinta, napsal
pro čtvrtletník Umělecké
společnosti
amerických
vysokých škol "Art Bulletin" 24stránkovou studii
o českém gotickém umění.
Dr. Frinta nyní studuje
umělecké sbírky v západní a jižní Evropě, k čemuž dostal stipendium
Americké filosofické společnosti.
— Docent adelaidské university Alfred Fřench dokončil studii o české poezii v první republice
"Czech Poetry between
the Wars".

ÚSPĚŠNÉ PŘEDSTAVENÍ
České ochotnické divadlo v Melbourne sehrálo
dvakrát v National Theatrette veselohru H. & M.
Williamsových "Cizí ovoce". Děj se odehrává v zámku anglického hraběte, jehož majitel se snaží udržet
zděděný způsob života. pomocí moderního podnikání, vybíráním vstupného za prohlídku zámku. Úlohu hraběte sehrál přesvědčivě R. Kimla. Výborný
výkon podala rovněž S. Hellerová v roli povídavé
I
Hattie. Ani dalším představitelům - H. Rosenfeldové,
'Capitol House, 109 Swanston St.
manželce hraběte a V. Ger licho vi jako americkému
turistovi - se nedá mnoho vytknout. Snad tedy jen
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
inteligentní sluha Sellars dělal občas dojem, že se v
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
této roli necítí tak docela ve své kůži. Režie a výpraDODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, I [ va A. Rosenfelda byly zdařilé. Vcelku to bylo velmi
dobré představení a lze jen litovat, že nebyla n a
v nutných případech telegraficky
obou představeních větší návštěva.
-s-

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

Slávisti si užili
Fandění je nyní v Československu zřejmě na
vrcholu. Jako ukázku uveřejňujeme zapůjčený "referát" otce synovi o zápase, který zajistil pražské
Slavii návrat do 1. ligy:
Píši Ti o slavném zápase Slavie s Plzní. Víš, že
na 1. ligu teď často chodí jen 3.000 diváků, na Slavii
jich bylo 35.000, nálada báječná, povzbuzování
vzorné, nadšení po daných gólech nesmírné. A po
zápase? člověče, odešlo jen pár lidí. Ostatní stáli,
volali, mávali tisíci prapory a praporečky, vnikli
na hřiště, aby odnesli na ramenou hráče, jimž cely
stadión třikrát provolal mohutné ZDAR!
(Žádné
hurá). Každý hráč dostal hodinky a věnce, a lidi
stáli a jásali. Začali se rozcházet asi po 20 minutách.
No nádherné: Plzeň do toho šla moc řízně, to se teď
na Slavii hraje, asi 4 slávisti kulhali. Zadek Slavie
však měl okénka, bylo štěstí, že je Plzeň nevyužila.
Ale byl to kotel, a tak se jim nedivím! No tak jsme
v 1. lize! To si nedovedeš představit, co bylo po zápase: objevily se velké transparenty a pod nimi kráčely tisíce lidí. Křídlovky hrály Hašlerovy písničky
a lidé zpívali a nakonec vždy: "Ať žije Slavie,
nazdááár:" A těch sázek prohraných! Viděl jsem dva
starší pány, jak v průvodu, který se hned po zápase
utvořil, šli v čele bosi a to až na Václavské náměstí.
Vedle nich šel ten, co vyhrál, a nesl jim boty v ruce.
aby nemohli švindlovat. Jiný člověk stál u plotu a
volal: "Lidi, já se vsadil o vousy, zítra to musím
sundať'. Tvářil se moc smutně, měl totiž pěkný knírek. Podobných případů byly desítky, národ se náramně bavil. No, slávisti si užili, všechny hospody
pc celé cestě byly plné. Hesla transparentů: "Do
Plzně jde zpráva smutná, Slavii už "Plzeň" chutná!"
nebo: "Slavie, nová krev čs. sportu!"
X., Praha

SDELTE NAM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebn er
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
vchod z Wynyardu)
— V Japonsku byl zatčen
471etý Čechoslovák Ivan
Popaďuk, naturalisovaný
v Austrálii, a obžalován z
pašování opálů z Austrálie. Státní žalobce uvedl,
že Popaďuk už v Japonsku prodal opály za 1,350.
000 jenů.
Č/SVU/K/U

ZPRÁVY OSOBNÍ
Milan a Anne
Kantorovi
oznamují,
že se jim narodil syn
Tomáš,
bratr Julky, Káti, Evičky
a Martina
Melbourne, červenec 1965
Brenda a Jaroslav
Vondruškovi
oznamují, že se jim
dne 27. června 1965
narodila dcerka
KAREN MARIE.
Mt. Waverley, Vic.
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* PENĚŽNÍ JISTOTY
* BANKOVNÍCH 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 nej bližší filiálce

SPORT V AUSTRALII
KOPANÁ

V

MELBOURNE

SLA VIA — JUST 1 : 2 ( 0 : 1 )
Nebyla to jen smůla, která připravila Slavií opět
o dva cenné ligové body. Celé mužstvo bylo pomalé
a hrálo bez chuti. Omluvu by někdo mohl najít jen
v tom, že se přizpůsobilo svému soupeři. Soudce
Slavii poškodil, když k překvapení celého hlediště
nařídil pokutový kop za regulérní zásah Higha. Teprve vyrovnávací branka Laramana po změně stran
přinesla do slavistických řad trochu života a v následujících 15 minutách se zdálo, že další gól v sítí
JUSTu "visí ve vzduchu". Bylo to však naopak jugoslávské mužstvo, které se ujalo ze sólového útoku znova vedení pěknou brankou, proti níž byl Barotajs bezmocný, brankou, která způsobila návrat
apatie do řad Slavie. Nerozhodný výsledek by nejlépe odpovídal průběhu zápasu.
HUÍNS — SJLAVIA 1 : 2 ( 0 : 0 )
Na špatném hřišti Lionsu předvedlo mužstvo Slavie opět špatnou kopanou - bez souhry, bez vtipu,
bez zájmu - a dobylo vítězství proti poslednímu
klubu tabulky celkem se štěstím. Vedení se ujali domácí v 21. minutě druhého poločasu, ale Duffy za 4
minuty poté vyrovnal. Vítězný gól Slavie vstřelil
Laraman v poslední minutě zápasu. Slavie hrála bez
Cooka a Savage.
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brnnninff St., ST. KILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

ODBORNÉ
MECHANIKY
VICKERS RUWOLT PTY. LTD.
hledají

SOUSTRUŽNÍKY
pro velké i malé soustruhy

OBSLUHOVAČE HORIZONTÁLNÍCH
VRTAČEK
OBSLUHOVAČE VERTIKÁLNÍCH
VRTAČEK
Denní i odpolední směny
Přijmeme odborné síly. Podmínky jsou prvotřídní,
zaměstnání je trvalé, dobré mzdy, pracuje se
přesčas
Informace během normálních pracovních hodin
a v sobotu ráno mezi 9. a 11. hod.
Hlaste se u :

Mr. Lord (vchod z Burnley Street)

VICKERS RUWOLT Pty. Ltd.
530 Victoria Street, R I C H M O N D , Vic.
'IlllllllllllllllllllllllII1111)11llllllllllillllllllililllllllllIIllil>
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DOMOVA
PŘÁTELÉ

Řídi

Karel

Janovský,

Mnichov

Vasas vítězem Středoevropského poháru

Fotbalové drama ve Vídni

HLEDAJÍ:

Jiřího Deršáka nar. v Kolíně hledá příbuzný v
USA, Jiřího Bartoše, Antonína Victora (odejel z
Něm. do Venezuely) a Jindřicha Krauchera (dř.
Brazílie).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme.
HD

O MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ
O největší senzaci do- hrála v Helsinkách nad
savadního průběhu kvali- Finskem 2 : 0 . '
D o Vidně se v posledním červnovém týdnu sjeli fotbalisté italské Florentiny, budapeštského Vafikace o účast na fotbaloV přátelské mezinárodsasu a pražské Sparty, aby spolu s domácím Rapidem sehráli závěrečné boje 23. ročníku kdysi
vém mistrovství světa se ní kopané porazila Brabeze sporu postaralo re- zílie v Alžíru ' Alžírsko
slavné fotbalové soutěže o Středoevropský pohár, který ovšem zrozením
"Poháru evropských
mistrů" ztratil hodně na významu. To, co však ve vídeňském Prátru předvedl čs. mistr spolu s prezentační mužstvo Nor- 3 : 0 (mistři světa byli
ska, které v Oslo deklaso- poslední, koho mohl ještě
vedoucím teamem maďarské ligy, neviděli prý příznivci kopané v Rakousku dlouhá léta. Jejich se- valo vysoce favorisované Ben Bella přijat), a pak
mifinálový zápas byl ukázkou moderní útočné kopané. Utkání skončilo těsným vítězstvím Maďa- Jugoslávce 3 : 0. Naopak hrála v Portu s Portugalrů 5 : 4, když Pražané podlehli po dramatickém boji, až v nastaveném čase, vlastní brankou Tá- podle očekávání proběhla skem 0 : 0. Překvapením
další dvě
kvalifikační byla porážka švédska v
borského, ve 120. minutě, 40 vteřin před koncem.
střetnutí: v Moskvě de- Kodani s Dánskem 1 : 2.
klasovalo mužstvo SSSR V Budapešti porazili MaČs. mistr udivil hlediště nádhernou souhrou. Měl 'ou válkou, a srdcé starého fotbalisty muselo za- Dánsko 6 : 0 a Itálie vy- ďaři Itálii 2 : 1 .
sice špatný start a už v 7. minutě prohrával 0 : 2, ilesat!"
avšak pak dojem plně napravil.
Středoevropský pohár získal Vasas Budapešť, kteSparťané dovedli krátce po poločasu v y r o v n a t na ý v závěrečném utkání porazil brankou z penalty
3 : 3 a až do 84. minuty dokonce vedli 4 : 3. Pak talskou Fiorentinu 1 : 0 (Fiorentina vyřadila v sevšak krátké zakolísání stálo vyrovnávací branku, nifinále Rapid Vídeň 3 : 0 ) . Pražská Sparta obsaditakže po 90 minutách skončil zápas 4 : 4 . Na počát- a 3. místo, když v rozhodujícím utkání zvítězila — První mezistátní lehkoatletické utkání letošní seku prodloužení měli Pražané šanci scorovat, ale íad Rapidem 2 :' 0 brankami Maška a Vrány. Rapid zóny se čs. representantkám nevydařilo, když v
brankář Maďarů bravurně kryl dvě velmi nebezpeč- Jraktikoval systém zesílené obrany, ale Sparta díky Enschede podlehly. Holand'ankám nečekaně 56 : 61
né střely. I v dalších minutách se "rudí" znameni- ;vé větší rychlosti si v úmorném vedru přece jen b. Zvítězila pouze sprintérka Lehocká (100 m ža
tě bránili, přestože dohrávali utkání se třemi zraně- vytvořila více brankových příležitostí a zaslouženě 11,8 vt., 200 m za 24,4 vt.), diskařka Němcová (honými hráči. V poslední minutě - 40 vteřin před kon- zy hrála, ačkoli musela nastoupit bez svých velkých dila 53,07 m), oštěpářka Hrbková (49,10 m) a šta.T
.f
i
>
>
! ol
VT nCQ T^-pQTlCťS
feta 4 x 100 m (ve složení Hiltscherová, Přikrylová,
cem - však brankář Sparty Kxamerius musel přece M-.AV. "Di-O
Lehocká a Kucmanová v čase 46,9 vt.).
kapitulovat, když nedovedl zabránit vlastní střele
Táborského. Sparta prohrála nezaslouženě, ale zrovna
— Ve Slaném se jelo evropské finále mistrovství
tak by se dalo říci při opačném výsledku, že Masvěta motocyklistů na ploché dráze, které skončilo
ďaři měli smůlu. Hráči obou teamů předvedli za
velkým vítězstvím Švédů Fundina a Knutsona, kteČtyřmi odloženými utkáními 26. kola (Kladno
tropického vedra kopanou jak z učebnice fotbalu. Slovan Bratislava 1 : 1 , Brno - Ostrava 2 : 0, Slov- ří získali po 14 bodech. Závody, které sledovalo
Byla to podle názoru bývalého rakouského interna- laft - Otrokovice 6 : 0 a Trnava - Košice 0 : 0 ) skon- přes 40.000 diváků, určily 10 plošinářů do finále
cionála Bindera "skutečně pravá atmosféra Středo- ala sice 17. června 1. čs. fotbalová liga, avšak na mistrovství světa v září ve Wembley. Pořadí: 1 . - 2 .
evropského poháru, která si v ničemu nezadala s ;ečku za sezónou museli v ČSR čekat téměř dalších Fundin a Knutsoň, 3. Voryna, 4. Pogorzelski (oba
boji o tuto trofej v posledních letech před 2. světo- L4 dnů, kdy se rozhodlo o všech postupujících i ví- Polsko), 5. Plechanov (SSSR), 6. Wyglenda (Pol;ězi Čs. poháru. Po pražské Slávii si účast v první sko), 7. - 8. Johanson a Sjoesten (oba Švédsko),
.ize zajistili i fotbalisté Hradce Králové a mužstvo 9. - 11. Tomíček (ČSR), Larson (Švédsko) a Rose
NOVE SVĚTOVĚ REKORDY
Lokomotivy Košice, takže v nové sezóně bude mít (Polsko). V rozhodující jízdě zvítězil Tomíček před
Série nových světových rekordů v letošní sezóně východoslovenská metropole poprvé v historii v 1. Larsonem a Rosem, takže Rose je pro Wembley jen
nemá konce. V posledních týdnech jsme zazname- ize dvě mužstva: VSS Košice a Lokomotiva Košice. náhradníkem.
nali dalších pět změn v tabulkách světových rekordZatímco mistrem ligy se letos stala suverénně praž- — Jeden z nejnamáhavějších světových automobilomanů: v Melunu u Paříže zaběhl 291etý Francouz ská Sparta, skončil obhájce mistrovského titulu Duk- vých závodů "24 hodin Le Mans" ve francouzském
Michel Jazy dvě míle za 3:22,6 min. (porazil Austra- la Praha až osmý. Přesto však hráči Dukly budou Le Mans skončil opět - už po šesté - velkým vítězlana Rona Clarka) a v mezičase na 3.000 m mu mít možnost zúčastnit se větší mezinárodní soutěže, stvím závodníků na strojích Ferrari, kteří obsadili
stopli 7:49,0 min. Ron Clarie zlepšil ve finském neboť vyhráli Čs. pohár, (ve finále hráli se Slova- tří prvá místa. Vítěznou trofej získala americko-raměstě Turku světový rekord na 10.000 m o 1,6 vt., nem Bratislavou 0 : 0, pak však o jejich prvenství kouská dvojice Masten Gregory-Jochen Rindt, která
když mu naměřili 28:14.0 min- a Američan Harold rozhodly pokutové kopy: Vacenovský proměnil všech na Ferrari s obsahem 3,3 1 zajela ve 24 hodinách
Connolly hodil ve Walnutu 71,26 m (překonal vlastní pět, Urban z Bratislavy pouze tři) a tak od podzim- 4.677 km a dosáhla tak průměrné hodinové rychsvětový rekord v hodu kladivem z 23. května tr. o ku zasáhnou do soutěže "držitelů trofejí".
losti 194,880 km.
,19 cm). - A konečně: zásluhou. M. Jazyho vytvořilo
Podle řady čs. fotbalových expertů měla letošní — Polský lehkoatletický svaz zastavil diskaři Chefrancouzské družstvo v St. Maur u Paříže nový svě- nej vyšší čs. soutěž slabší úroveň než minulá léta, winskému na 1 rok závodní činnost, protože vyňal
tový rekord na 4 x 1.500 m, které zaběhlo za 14:49.0 neboť mužstva se na hřištích soupeřů většinou jen z disku před závodem 130gramové závaží a startoval
min., čímž bylo o 9 vt. rychlejší než východoněmecké bránila a snažila se uhrát remisu,-což bylo jistě na s tímto lehčím diskem na tzv. Kusocinského memokvarteto v r. 1963.
škodu celé čs. kopané. Jediným teamem, který pro- riálu ve Varšavě. Disk se dostal náhodou i do rukou
dukoval po celou sezónu moderní útočný fotbal, by- Čechoslováka Jiřího Žemby, který s ním vyhrál soula pražská Sparta.
těž, když hodil 60,57 m. Žemba však byl nevinnen,
V 1. lize letos padlo ve 182 zápasech pouze 491 takže pořadatelé neměnili ani výsledek závodu. NiV kalifornském San Diegu probíhalo v posledním gólů, což je o 52 méně než v sezóně 1963-64. - Roz- koho neregulérnost v první chvíli nepřekvapila, pročervnovém víkendu lehkoatletické mistrovství USA. dělilo se o ně 134 střelců, z nichž nej lepší byl Bencz tože Žemba hodil v minulém roce už nad 59 m.
které sice svou úrovní zůstalo za přebory posled- z Trenčína, který sám vstřelil 21 branek (druhý byl — Fotbalité pražské Sparty vyhráli v Paříži tzv. nočních let (nestartovali studenti., kteří jsou v jakési Mašek .ze Sparty (17), třetí jeho klubový kolega ní turnaj, který založil v roce 1957 pařížský Racing
studené válce s lehkoatletickým svazem), ale i t a s Mráz (16) ). - Návštěva na ligu značně poklesla: Club. Porazili Racing Club Paříž 5 : 2 a mužstvo
tu vidělo na 50.000 diváků pěkné výkony. Ačkoli jednak slabší úrovní soutěže," jednak velmi špatným Stade Rennes 4 : 2. V utkání o 3. místo v turnaji
na start přišly desítky zahraničních atletů, zůstaly počasím, které provázelo letošní sezónu, a tak byla ! zvítězili obhájci poháru Anderlecht nad Racinvšechny tituly - až na jednu výjimku. - doma. Tou něco kolem 1,600.000 diváků, což je o 300.000 méne i gem 4 : 0 .
výjimkou byl v zahajovací den přeborů 281etý čs. než loni. - Rozhodčí byli přísnější i tentokrát na í — Polský teám Polonia Bytom . vyhrál IV. ročník
diskař Ludvík Daněk, který se stal jako první čs. hostující teamy a odpískali jim 35 ze 45 pokutovýcn j Mezinárodní letní soutěže o tzv. Rappanův pohár,
atlet vůbec mistrem USA, když svou skvělou sérií kopů, z nichž bylo 37 proměněno v branky. - Hrálo j když po porážce 0 : 3 v Lipsku porazil v odvetě svého
s nejdelším hodem 62,66 m porazil o 93 cm svého se dosti tvrdě, takže bylo v sezóně vyloučeno celkem | soupeře SC Lipsko doma 5 : 1 .
hráčů. - Pražská Sparta získala přebornický titul — Po vzoru fotbalistů budou mít i čs. hokejisté tříletošního nej většího rivala Jay Silvestra- Souboj
těchto dvou nejlepších světových dískařů je tedy počtem 42 bodů, čímž překonala o 1 bod rekord ŠK stupňové soutěže, které mají odstranit dosavadní
4 :1 pro brněnského Daňka. Jeho série: 61.Oto. Bratislavy z roku 1949.
velké výkonnostní rozdíly mezi I. a II.- ligou a kraj62,66 m, 62,28 m, 61,92 m, 62,14 m a 61.16 m. - SilKONEČNÁ TABULKA: 1. Sparta Praha 42 bodů, skými přebory. Mezičlánkem bude další soutěž, s
vestr: 58,65 m, 60,05 m, 61,73 m, 60.35 m a 57.30 m. score 59 : 22 (oficiálně 40 bodů, dva body se Spartě velkou pravděpodobností divise, v niž by- hrála mužMéně úspěšný než Daněk byl na mistrovství USA odpočítávají za incidenty při zápase Sparta - Slov- stva z posledních míst tabulky II. ligy a vítězové
Josef Odložil, který v závodě na jednu míli časem naft Bratislava); 2. Prešov 33 b.: 3. VSS Košice 30 krajských přeborů.
3:57,7 min. obsadil 4. místo za Američanem Ryanem b.: 4. Slovnaft Bratislava, 5. Trenčín (oba po 29 b.);
Slovan Bratislava. 7. Ostrava (po 28): 8. Dukla MÁTE V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D ?
(3:55,3 min.), Novozélanďanem Snellem (3:55.4
min.) a Američanem Grellem (3:55,5 min.). Jedním Praha 27 b.: 9. Teplice 25 b.: 10. Trnava, 11. ZJŠ
z nej dramatičtějších závodů v San Diegu byl běh Brno (po 24 b.); sestupují: 12. Kladno 18 ,b.; 13. BoHLAS
DOMOVA
vytrvalců na 6 mil, ve kterém olympijskému vítězi hemians 17 b.: 14. Otrokovice 10 bodů, score 20 : 71.
Vychází
čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
• na 10.000 metrů Millsovi (vyhrál o prsa) a 191etéAdresa: Hlas domova,
mu Lingrenovi stopli po velkém boji stejný čas — LETOŠNÍ WTVIBLENDOX PATŘIL TÉMĚŘ
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
27:11,6 min., což je nový světový rekord. - Pouze celý Australanům, kteří získali 4 z 5 hlavních titulů.
42-5980
tři atleti obhájili prvenství z minulého roku: dá'.- Jedině v dámské čtyřhře zvítězili Brazilčanka Bueno- PŘEDPLATNÉ: naTelefon:
rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
kař Ralph Boston (8,01 m), vytrvalec Bob Schul vá s Američankou Moífitovou, které porazily franjednotlivý výtisk s 2/-.
(tři míle za 13:10,4 min.) a kladivář Harold Con- couzskou dvojici Durrová - Lieffrigová. V pánské
nolly (hodil 70,74 m). - Úspěšný eomebaek slavil dvouhře zvítězil Roy Emerson, ve čtyřhře Newcom- PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž předbývalý světový rekordman ve skoku o tyči John be - Roche, v dámském singlu Smithová a ve smí- platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
Pennel, který zdolal 5,18 m.
šené čtyřhře Fletcher - Smithová.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

Fotbalová liga

Lehkoatletické přebory USA

