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Konec konfrontace Malajsie?

Pomalé umírání Velkého bratra
Pád diktátorů bývá obyčejně právě tak náhlý ai právě tak násilný, jako je
uchopení moci. Nezáleží na jejich relativní sile a vlivu, který vykonávali na
svět. Hitler a Mussolini zmizeli právě tak rychle jako Batista, Peron nebo
Nkrumah. V tomto vzorně dodržováném pravidle o zániku diktátorů tvoří
dr. Sukarno jasnou, třebas ne čestnou výjimku.
Kdysi jsme četli s vyvalenýma očima dobrodružné děsy o záhadách džunglí
na . Sumatře a na1 Borneu, kde se to hemžilo lovci lebek, dravou zvěří! a
trpaslíky s otrávenými trny. V dnešní době ustoupily záhady neprobádaných džunglí záhadám neprobádaného vesmíru. Záhady politické džungle
Indonésie však trvaji dál a její konečné probádání politickými korespondentv ieště chvilku potrvá.

le událostí, které provázely S u k a r n ů v politický
pád?
O h a v n é vraždy
šesti
generálů, které ohlašovaly začátek U n t u n g o v a
puče, možno
vysvětlit
tím, že komunismus ve
svých násilných výbuších
p ř e h l u š u j e alespoň n a
krátkou d o b u n á r o d n í
charakter. J a k však " p o
javansku" vysvětlit vraždění komunistů, které m u
následovalo, a které rozsahem n e m á v moderní
historii jiné obdoby, než
v počátečních fázích Sovětského svazu a R u d é
Číny a v koncentračních
(Pokračování na straně 2)

Jeho
likvidace
" n a prý je vždy nekrvavý a
pokračování" j d e poma- dokonce tak ohleduplný,
lu dál svou cestou a v že hledí i na to, aby likvidovaná oběť
pokud
její pomalosti
spočívá možno neztratila čest.
záhada, která je nám cizí a které nerozumíme.
Krvavá likvidace
M n o h o k r á t n á m ovšem
bylo řečeno, že toto je
Jenomže jak typicky
N e že bychom p o ř á d typický javanský způsob vypadá tento nekrvavý
ještě věřili v jeho nové n^liťirLré 1 Jlí-win arp 1rfprxr javanský proces ve světdiktátorské
vzkříšení.
D n y jeho absolutní moN o v ý zákon o vysokém školství
ci jsou u konce a nikdy
už se nevrátí. Ale zdá
se, že jediný člověk, který dosud neví o politicO d 1. května tr. platí v ČSSR nový vysokoškolský zákon, který byl od
ké smrti dr. Sukarna, je hlasován v březnu tr. A l e ať se nikdo nemýlí, když bude slyšet o tom, ž<
dr. Sukarno.
"po šestnácti letech tu budou znovu volby s tajným hlasováním", jak to řek

Z e všech tvorů, které
tou indonéskou politickou džunglí bloudí, není
žádný zajímavější než dr.
Sukarno, . Velký bratr,
velký vůdce revoluce a
president na doživotí.

Pučení vysokého učení

Praha a Vídeň o NATO
Rostoucí obavy Západu z politiky generála de
Gaullea jsou provázeny docela pochopitelně vzrůstajícím počtem příznivých komentářů v komunistických státech. Tak v minulém měsíci (19. 4.) uveřejnilo Rudé právo delší komentář Přemysla Tvaroha, který by se mohl nazývat Jak na to NATO:
"Řekněme rovnou: ta póza zklamaného a uraženého manžela členským zemím NATO nepřísluší...
Rozhodnutí Francie zrušit cizí vojenské základny na
svém území, nebudou-li podrobeny francouzské
kontrole, vyjmout své jednotky ze společného velení
a další podobná opatření ohrožují patrně NATO. Co
tu však ohrožuje mír a bezpečnost? . . .
(Francouzská) nedávná rozhodnutí obsahují pozitivní prvky z hlediska; potřeb mírového vývoje, že
mohou otevřít nové možnosti k řešení problémů
evropské bezpečnosti. Mohla by vzniknout příznivější situace pro celkové přehodnocení různých dřívějších schémat, pro uzavření paktu o neútočení mezi zeměmi Severoatlantického paktu a státy Varšavské smlouvy a pro věcné posouzení dalších užitečných n á v r h ů . . .
Jestliže Francie setrvá v nastoupeném kursu odpoutávání se od NATO a hledání nového, potřebám
doby více odpovídajícího uspořádání v Evropě, ověří si snadno, že jsou v Evropě místa, která mají zájem na míru a bezpečnosti. Do izolace se mohou dostat ne ti, kteří vidí nutnost přikročit k vytlačování studené války, ale případně ti, kteří chtějí zachovat studenou válku za každou cenu."
Přibližně v téže době se ozval na totéž téma hlas
z míst, z nichž by mohl být dost jasný pohled na
obě strany rozdělené Evropy, z míst, která si též musí uvědomovat svou choulostivou pozici.
Vídeňský list Die Presse napsal v komentáři ke
krizi NATO dne 16. a 17. 4., že rozvrat v NATO je
velmi vážná věc, která oslabuje bezpečnostní základnu západní Evropy. Zdůraznil zároveň, že nepůsobí
jako nakažlivý příklad pro Východ. Nelze prý srovnávat úzký pruh komunistických států od Východního moře k Adrii a státy západoevropské. Kromě
toho východní vojenský blok zůstane za všech okolností nedotčen, dokud tam jsou u vlády komunistické režimy. Argument, že tzv. zmenšení napětí mezi
Západem a Východem by umožnilo oslabení spojenectví mezi členy NATO, je pocHe Die Presse naprosto lichý.
;FEC/s

iměstek ministra školství L. Haňka.
T a j n ě b u d o u hlasovat reseny jen velmi ramcoikademické senáty,
ale vitě", a že "některé podještě t a j n ě j i si to odhla- robnosti (měly být uvesuje Ú V KSČ. I n f o r m a - deny) . . . až v provádě:e, obsažené doleji, jsou cích směrnicích o řízení
i kompetentního místa: a organizaci vysokých
z ministerstva
školství, škol.
. . . V e vládě však bysteré v různých přípai e c h také podléhá mini- lo rozhodnuto, aby tyto
sterstvu vnitra a mini- prováděcí směrnice nebyly vydávány a aby posterstvu zahraničí.
třebné věci byly vyřešeNáměstek ministra L.
ny přímo ve statutech vyH a ň k a se s " t a j n ý m i volsokých š k o l ' a f a k u l t . "
bami" netají:
H l e , nový květ libera" J d e nepochybně o
lizace nám rozpučel 30.
politický úkol. N o v í rekbřezna ve Sbírce zákonů
toři, děkani a proděkani
a nařízení
p o d číslem
tia všech vysokých ško19/66!
O m a m n á vůně
lách a fakultách b u d o u
akademické svobody va¡měnováni a voleni
na
ne z ušlechtilé
Sbírky
příští tři léta, t j . do roku
zákonů.
1969.
J e n tak mimochodem
Z hlediska života naší
podotýká náměstek mirepubliky b u d o u to léta
nistra:
uskutečňování
linie
"Zabezpečení přípravy
X I I I . sjezdu strany, úa provedení voleb (akadobí zavádění nových
demických h o d n o s t á ř ů metod řízení n á r o d n í h o
pr.) náleží do kompehospodářství
a
nepotence rektorů.
Předpo
chybně i léta složité mekládáme, že tento úkoL
zinárodní situace.
b u d o u realizovat v úzké
P r o t o otázka, kdo bu- spolupráci s děkany a se
de po tato léta v čele vy- stranickými orgány."
sokých škol a fakult, m á
S pučením akademické
zásadní význam . . ."
svobody je to tak:
L. H a ň k a dále pozna" A b y c h o m zajistili jedmenává, že "otázky vo- notu postupu všech vyleb akademických f u n k - sokých škol a fakult v
cionářů jsou v zákoně (Pokračováni
na str. 2)

ZVLÁŠTNÍ DRUH

A TOLERANCE
LiDerausmus - marrw-u urctt je
vlastně bezzásadovost, která se T
gie projevuje zjvláštním druhem
puštění dogmatických stanovisek, kcfvš
zastávaných, je spojeno s nedůvěřivostí it
mukoli vyhraněnějšímu stanovisku, k
li názoru, který, má-li být v praxi prosazen a hájen, zavazuje aí přináší riziko omylů. Požadavek
tolerance je v daném případě pouze výzvou k
nekritičnosti, výrazem snahy ponechat nezodpovědné jednání bez závěru.
O . Švestka na Leninově oslavě v Praze

VIETNAMSKÉ OTÁZKY
Debata o Vietnamu zuří prudčeji a snad i nebezpečněji, než bitva na bojišti. Není to normální pranice dvou zatvrzelých odpůrců, je to všeobecná mela, v níž není lehké uhádnout, kdo to myslí upřímně
a kdo jenom kalí vodu. Zúčastní se jí nejzazší pravice, která už tolikrát poškodila věc demokratického
antikomunismu, zúčastní se jí komunisté (otevřeně
i skrytě), zúčastní se jí komunistické kavky, skuteční i neskuteční pacifisté, politici a političtí oportunisté, lidumilové, humanisti, křižáci a ti, co nechtějí na vojnu.
Výsledkem je přirozeně zmatek, v němž není snadné zjistit ani to, oč vlastně jde, tím méně, co vlastně
jedna strana namítá a druhá na ty námitky odpovídá. Naivní generalisování, které jenom zvyšuje panující zmatek, zdá se být charakteristickým znakem
obou stran.
Jedna strana mluví o vietnamských komunistech
jako o representantech legitimních nároků vietnamského lidu, druhá popisuje řetěz diktátorů v Saigonu
jako ochránce demokratických práv a svobod. Debatní vřava, která z toho vyplyne, nemůže pochopitelně nic vyřešit, protože vychází z vadných předpokladů. K úplnému zatemnění 'mozku pak ještě
přispívá fakt, že se jedním dechem a bez nutného
podtržení jednotlivých problémů řeší, brání a soudí
současně otázky praktičnosti a morálnosti amerického zásahu, k nimž se v Austrálii pojí také bouřlivý
(problém ospravedlnitelnosti vyslání dobrovolníků a
branců.
Tento časopis zastával od začátku názor, že je
americký zásah ve Vietnamu správný, a stejně správná že je podpora, kterou Američanům ve Vietnamu
poskytuje Austrálie. Podívejme se tedy na ty námitky, které se proti takovému stanovisku vyskytují
vé vietnamské debatě nejčastěji.
¡Střízlivější z kritiků americké politiky tvrdí, že je
vojenské zadržení komunismu nesmysl, který nemá
naději na úspěch. Tato námitka je do určité míry
správná. Zadržení komunismu nemůže, být nikdy
čistě vojenské, jeho vojenská složka je však riicméně
nezbytná. Komunismus je agresivní ideologie, k jejímuž zastrašení je vojenská síla bezpodmínečně
nutná. Dává čas k vytvoření sociálně-hospodářské
immunity, která je vždycky pomalá. Tam, kde dojde
k útoku (dnes vždycky zastřenému), je vojenská
reakce nevyhnutelná.
Značně pošetile vypadají námitky
australských
kritiků, založené na vojenských statistikách. Podle
těchto lidí je Rudá Čína "papírový tygr" bez dostatečného počtu transportních lodí a vyloďovacích člunů, pročež nemůže nijak ohrožovat australskou bezpečnost.
Měřit komunistické nebezpečí počtem transportních lodí a vyloďovacích bárek je ovšem vysoce nebezpečný nesmysl. Bez dlouhého vysvětlování se stačí zeptat, kolik chybělo před několika měsíci v Indonésii, aby komunistické nebezpečí stanulo bez jediné
vyloďovací bárky na samotné hranici australského
území?
Zajímavým aspektem vietnamské debaty je "demokratická" nedůtklivost -lidí, jejichž hlavní kratochvílí bylo po léta kritisování každého činu západních demokracií a omývání nejhroznějších zločinů totalitního komunismu. Tito lidé se ohánějí do omrzení
svým demokratickým právem kritisovat, ale křičí
"zrada demokracie", kdykoliv se někdo odváží kritisovat jejich "mírové fronty".
Právo kritisovat však nemůže být vyhrazeno jenom odpůrcům vládní • politiky. I kritisování mají
právo kritisovat. J e pravda, že extrémní zastánci americké intervence nadělají mnoho škody, když- se
(Pokračování na straně 2)
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Umírání Velkého bratra
(Pokračováni se sta'. 1)
táborech Hitlerova N ě mecka?
Přes všechny záhady
indonéské politiky tedy
musíme dát přednost tomu, co alespoň vypadá
logicky. T o jest, že pomalost a opatrnost likvidace dr. Sukarna je třeba přičíst ne javanskému
charakteru,
ale
jeho
osvoboditelské
svatozáři, která p o ř á d ještě pom á h á držet p o h r o m a d ě
n e s o u r o d o u ostrovní říši dnešní Indonésie.
Nástupci Velkého bratra

iv. indonéské revoluce?
řinesli změnu pronikaou a základní, která se
rojeví jak
vnitropolicky tak zahraničně.
U v n i t ř byl
přenesen
ú r a z z revolučního dikítorského bombastu ulělého napětí na řešení
kutních hospodářských
sociálně politických
iroblémů.
Revoluce,
iřes hlasité protesty noý c h vůdců, skončila, a
lastala doba konsolidae a obtížného budování.
Vnější tvář

J a k o u změnu vnesli
tito noví, nebo vlastně
staronoví, vůdcové do

Z vnitřních změn pak
tiusila n u t n ě vyplynout
brusu nová vnější tVát
ndonésie. Nespočívá v
ličem menším, než že se
; nebezpečné hrozby a
jotenciálně mocného úočníka stává postupně
:lidný soused a nový
ílen rodiny mírumilovlých n á r o d ů , jehož re'oluce, třebas vnitřně
'ysoce ceněná, není na
;xport.

POJIŠTÉNI
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation.
aut, povinné ručen!
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R . C , KUGLER
(Meib.) XL 2421

.Pokračování se str. 1)
:ásadních věcech, stanovíme v zákoně, že statu:y fakult, schvaluje rek:or a statuty vysokých
ikol ministr."

J a k o obyčejně v takových revolučních případech, na místě padlých
neonových j m e n vynořila se i v Indonésii jména
nová. Místo Sukarno,
Subandrio a Aidit čteme teď na obloze Suharto, Nasution, Malik a
Hata.

První praktické známky této nové změny bylo
pozorovat v Bangkoku
při rozhovorech ministra zahraničí Malíka s
jeho filipínským
protějškem, ž nichž možno
usuzovat, že se tzv. konf r o n t a c e Malajsie blíží
ke konci.
J e j í úplný a oficielní
konec ovšem není možno
čekat přes noc, protože
noví vůdcové v Džakartě
předkládají
světu
svou vlastní "revoluci"
jako pokračování staré.
U ž teď však je jasné, že
si dobře uvědomují, že
bourání okolních střech
není slučitelné s- výstavbou střechy vlastní.
Krvavé poučení
Až p o t u d vypadá náš
obraz nové Indonésie náramně růžově. Všechno
však růžové není.
Stínem událostí, které
vytrhly Indonésii o hodině dvanácté z náručí
komunismu,
je strašný

masakr komunistů, jenž
následoval. Zločin nedá
se omluvit jiným zločinem, a j e d n a vražda může jenom vysvětlit, ne
však omluvit vraždu jinou.
Historie nás učí, že se
takové řádění obyčejně
obrátí proti těm,
kteří
za ně byli zodpovědní,
a zápas proti komunism u bude dlouhá
léta
trpět vražděním komunistů v Indonésii.
V
zručných
rukách
prokomunistické propagandy stane se zločinem
všech odpůrců komunism u bez rozdílu, i těch
opravdových, kteří odp o r u j í každé
totalitní
f o r m ě , ne j e n o m komunistické.
I Indonésie tedy jenom potvrzuje starý maxim, že extrému se nedá
odporovat
extrémem,
aniž by to vedlo k začarovanému k r u h u zločikteré omývají jeden druhým.
-kw-

VIETNAMSKÉ O T Á Z K Y
(Pokračování se strany 1)
onaneji vj.asxizraaou, . KayKoiiv se míro v x uentuitstranti ukáží v ulicích. Faktem však je, že komunisté přenesli ve Vietnamu těžiště svého zápasu z
vojenských prostředků na politické. A je tedy nepopiratelné, že'se tzv. "mírová hnutí' stala nepřímo, í
když často nevědomky, jejich důležitým spojencem.
Věc odpůrců amerického zásahu by se snad dala
hájit, kdyby Vietnam opravdu byl, jak oni tvrdí,
samostatný vnitropolitický problém. Vietnam však
není nic takového. J e součástí jednoho velkého zápasu, od něhož se nedá oddělit. Je součástí zápasu proti komunismu, a o agresivním charakteru jeho asijské formy může být málo pochyb.
Nic proto nemůže změnit náš názor, že je americký zásah ve Vietnamu morálně ospravedlnitelný a
správný. Nemůže ho změnit dokonce ani eventuelní
neúspěch, protože úspěch či neúspěch nemůže být
směrodatný při posuzování morálního ospravedlnění.
Československá vláda se kdysi postavila proti nacistickému Německu, a vyskytli se doma lidé, kteří
její postoj obviňovali z nepraktičnosti. Přesto však
měla pravdu. A bývala by měla pravdu i tenkrát,
kdyby její odpor proti totalitnímu nacismu vedl s
další třistaleté nesvobodě.
-kw-

Pučení vysokého učení

Naše rovy
Při dnešní zaměstnanosti žen si leckterý muž
i knoflík přišije. Když jsem jednou uviděl v
okresním městě za výlohou obchodu patentní
knoflíky, zaradoval jsem se, že je vyhráno, a
okamžitě koupil čtyři krabičky.
Jenže 80%
knoflíků nedrželo a tak nebyly k ničemu. Jsem
vedoucím pohostinství a představte si tu katastrofu, když nesu v obou rukách pivo a knoflík
p o v o l í . . . Zívolil jsem šle . . . Spony, které měly kalhoty v pase stisknout, byly zřejmě z měkkého materiálu á kalhoty rovněž neudržely.
Tahle zkušenost ze mne nakonec udělala zlepšovatele: ke každým kalhotám jsem si koupil jedny šle a připevnil je nastálo nýty nai spojování
kůže.
E. Tiehý, Bělušice,
Zemědělské noviny, 20. dubna 1966
Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ueiBCURKe J

16. 5. 1966

DOMOVA

ODRA
MSOULLIA
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

vywK.usK.oiai.1 jsou pochopitelně považováni za
pěšáky mírové koexistence, kteří jsou posílání do
zahraničí, aby napravili
morálku
intelektuálním
s
o
u
d
r
u
h
ů
m
jiných náJ e zbytečné diskutovat
o tom, zda-li K S Č kon- rodností.
troluje vysoké školství. • O tom, kdo a kam a
Z n a m e n a l o by to jenom jak p o j e d e , bude podle
podceňovat nepřítele.
nového zákona rozhodoUžitečné je připome- vat Ústřední správa pro
nout, co se vůbec za li- školské a kulturní styky
beralizaci učení vydává. se zahraničím.
N o v ý zákon neznameO tomto vitálním boná
uvolnění
kontroly du vysokoškolského stun a d .vysokým školstvím. dia mluvií L. H a ň k a velAkademičtí f u n k c i o n á ř i mi stručně. Jelikož se
n e b u d o u voleni " t a j n ě " , chystá reorganizace mijak bezostyšně tvrdí ná- nisterstva školství, nelze
městek ministra školství, ještě vyzrazovat státní
ale b u d o u vybráni "vě- tajemství, která si vydeckými r a d a m i " jednot- mýšlejí ministerstvo zalivých škol.
hraničí a ministerstvo
r o K u a j u e o statuty
vysokých škol na Slovensku, p ř e d p o k l á d á m e , že
jejich schválení provede
pověřenec v d o h o d ě s
ministrem."

Členy těchto vědeckých rad jsou i lidé, kteří vůbec nejsou členy akademické obce.
Krátce: když b u d o u
volit rektory,
musí se
především
poradit
se
stranickými představiteli
o vhodných
kandidátech.'
Volba
(jakkoli
" t a j n á " ) , je doporučení
KSČ, které musí vláda
schválit. Odepře-li' ministr schválení, musí se
konat nová volba. Ale
to by se stalo
jenom
tehdy, kdyby byla chyba
v režii.
Náměstek
ministra
školství též naznačil, it

vnitra.
T a t o organizace ministerstva školství, bude
"zlepšovák":
b u d e vyjadřovat "zásadu
větší
komplexnosti
skupiny
vysokých škol, např. rozhodující vliv na obsah
a termínové
rozložení
výstavby, na materiální zajištění . . ."
Takže se vlastně neví,
ale ministerstvo vnitra
bude určitě mít do toho
co mluvit.
J e zřejmě bezpečnější,
když na akademické pučení tu a tam dohlídne
policajt.
FEC/vtn

Z. 5. Koaliční vláda lido- řijala uprchlíky z Vietvé a socialistické strany amu a Kuby.
v Rakousku se po 21 le- 1. 5. Sovětský svaz odtech rozpadla. Vlády se iálil d a l š í , u ž 118. u m ě ujala lidová strana, která du družici.
prý bude pokračovat v - Delegáti rhodéské vlápolitice
staré koaliční . j jednají v Londýně nevlády.
ficiálně o urovnání spo5. 5. První rozpočet brit- u s V. Británií. President
ské labouristické vlády lambie Kaunda řekl, že
bude mít vliv také na ondýnské rozhovory nehospodářství členů Brit- nají vyhlídky na úspěch
ského společenství národů l že násilné řešení rhoZnamená mj. značné o- léského problému je nemezení sterlingových in- 'yhnutelné.
vestic v Austrálii, Jižní
Africe a na Novém Zélandě.
SWISS TRAINED
6. 5. Anglická královna
WATCHMAKERS
Alžběta II. navštívila BelK.
Ebner
gii. Byla to první návště19 York St.,
va britského panovníka v vchod do Wynyard Stn.
Belgii po 44 letech.
(naproti póhyb. schodům)
7. 5. Komunistická Čína
Sydney.
explodovala další nukleTelefon 29-7543
ární bombu v řídce osídlené západní části Sinkiangu. Odborníci na Západě zatím nebyli schopni s určitostí říci, zda šlo
o bombu vodíkovou.
8. 5. Ministerský předseda Sovětského svazu Kosygin navštívil Egypt, zatímco generální sekretář
Komunistické strany Sovětského svazu Brežněv
odjel do Bukurešti. Kosyginova návštěva v Egyptě je považována za součást nového sovětského
tažení za obnovení vlivu
na Středním východě.
9. 5. Bratr bývalého presidenta Spojených států
J. F. Kennedyho, Edward
STŘEDISKO
apeloval na Austrálii, abv
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
PŘEDPLATNÉ?
Vic.
tel. 94 2250
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon
.z

63-3256

HAMPTON

:

573 Rampton st

"^flT^
j~| P PA Hampton, S. 7 '
Optical Service Telefon 98-5756
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ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE
A. Novotný padesátičlennou delegaci Čs. svazu
mládeže. Zdůraznil jim,
že je nutno udržovat jednotu a odsoudil pokusy
"jednotlivých studentů." o
vytvoření zvláštních studentských organizaci.
— Státní banka oznámila,
že zastavila další přijímání žádostí o příslib přídělu dinárů na individuální
cesty do Jugoslávie, protože počet žádostí přesáhl
možnosti jejich uspokojení.
— Úspěch filmu Elmara
Klose a J á n a Kadára
"Obchod na korze", který dostal v - Hollywoodu
"Oscara7" jako nejlepší
zahraniční f i l m , byl přijat čs. tiskem s nadšením.
Oběma režisérům, "kteří
byli po neblahém banskobystrickém zásahu dlouho
nespravedlivě umlčováni",
byla prý nabídnuta v
USA režie dvou filmů:
musicalu a pohádkového
trikového f i l m u
Připravuje se čs. - americká
koprodukce na zfilmování Čapkova románu "Válka s Mloky", jež má být
natáčen v USA. K vypracováni scénáře se vrátí
oba režiséři brzy do Spojených států. Film se má
pak natáčet koncem letošního nebo začátkem příštího roku.
— V Miláně se konala
výstava českého barokního umění, která je označována za nej významnější poválečnou událost v
čs. - italských kulturních
stycích.
— Na Dole Zárubek v
Ostravě nastal z nezjištěných příčin výbuch metanu, přičemž zahynulo
16 horníků a 2 jsou v nemocničním
ošetřování.
Provoz na šachtě byl zastaven.
— Místopředseda SNR a
předseda Slovenské plánovací komise Frant. Barbírek byl též jmenován
ministrem.
— Pod názvem "Mrtvý lísek" vyšla kniha A. Vinše o čs. vojácích na Středním východě.
— Na návrh čs. výboru
obránců
míru
předal
předseda Čs. společnosti
pro mezinárodní
styky,
rektor University 17. listopadu, prof. J. Martinic
Zlatou pamětní
medaili
vedoucímu
reprezentace
Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu v
Praze profesoru Nguyenvan-Hieuovi "za zásluhy
o rozvoj přátelství mezi
jižním Vietnamem a Československem".
— Na oslavě 96. výročí
narozenin V. I. Lenina v
Obecním domě v Praze
mluvil letos hlavní redaktor Rudého práva Oldřich
Švestka. Zdá se proto, že
Švestka dostane brzy vyšší úřad.
— Novou atrakcí pro zahraniční turisty mají být
čs. pamětní mince, které
budou už v letošní sezóně
k dostání ve spořitelnách
a na poštovních úřadech
v turistických centrech.
Od roku 1953 se vydalo
11 pamětních mincí v

hodnotě od 10 do 100 Kčs
a letos k nim přibude desetikorunová mince Velká
Morava - 1.100 let státního a kultúfního života.
— Na tuhovém dole v Domoradicích
na
Českokrumlovsku
nastal 23.
dubna
zával
komína
prvního patra dolu, přičemž byli' 2 horníci zasypáni. Horník B. Fleischmann podlehl zranění. "
— Poblíž obce škrdlovice
u Žďáru na Moravě se
zřizuje raketová základna pro raketové jednotky
čs. armády.
— Od 20. dubna se koná
v budově Národního technického muzea v Praze
výstava Výzkumného ústavu civilní obrany, na
níž^ je ukázáno základní
vyřešení úkolu v oboru
kolektivní i individuální
ochrany a způsob informací o napadení zbraní
hromadného ničení.
— Ve dnech 23. a 24. dubna se konala v Bratislavě
konference Strany slovenské obrody. Po složení
obvyklého slibu k sjezdu
KSČ a protestní rezoluci
proti americké agresi ve
Vietnamu zvolila předsedou poslance J. Mjartana
a ústředním tajemníkem
opět J. Gajdošíka. Není
známo, co se stalo s dosavadním předsedou strany
dr. J. Kyselým, o němž
není v referátech o sjezdu vůbec zmínka.

-3Co schválí sjezd KSČ

P L Á N Y ČS. Z E M Ě D Ě L S T V Í

dostali též J á n Kadár,
Elmar Klos, Ida Kamiňská a Jozef Króneř za
Předsjezdový ruch československých komunistů se v minulých týdnech
film "Obchod n a korze", zvětšil. Není to proto, že by se připravovaly pro sjezd významnější změny,
dále E. Fulla, -akad. sochař prof. B. Štefan, film, ale je to obvyklý pokus vyvolat slavnostnější náladu mas. O tom, že sjezdoví
režisér K. Kachyňa, člen delegáti nerozhodnou o ničem jinak, než za ně rozhodli vůdcové v Ústředčinohry ND R. Hrušinský, ním výboru KSČ, není o nic méně pochyb, než bylo o "rozhodnutích"
člen opery SND dr. G, Reichstagu nebo při podobných příležitostech, kdy diktatury všech odstínů
Papp, spisovatel M. Válek a - šéf režisér Čs. roz- presentují veřejnosti "vůli lidu". Stačí tedy si všimnout, co se k "rozhodnutí"
sjezdu předkládá, abychom si udělali předem obraz o tom,, co bude na sjezhlasu J. Horčička.
— Karlova universita u- du rozhodnuto.
dělila čestnou vědeckou
Stejně jako březnojvý sjezd v Moskvě bude i sjezd KSČ zaměřen na hoshodnost doktora věd P. J. podářské otázky, na schválení dříve vypracovaných 'nových zásad řízení hos W". Debysovi z Cornellovy
university v Ithace a C. podářstvř a pětiletky.
Hill
Waddingtonovi z
INejvetsi potíže ma ko hlavni pozornost na ja- u psemce o L/.í7c, u ječEdinburské university.
munistické
hospodářstv tečný-skot a na mléko, u mene o 20.6%, kukuřice
— Předsedou Západoslocukrovky o
venského krajského ná- se zemědělstvím. Všim nichž má do r o k u 1970 o 33%,
rodního výboru v Bra- tieme si tedy, co v tomtc činit vzestup 20 až 24%. 18.3%, brambor o 59.4%,
tislavě byl zvolen Štefan obořu sjezd rozhodne..
pícnin
o
Proti skutečně dosažené víceletých
Sádovský.
výrobě v roce 1961 - 24.2% a sena z luk o
P
r
o
g
r
a
m
p
r
o
zeměděl
— Dne 26. dubna pořádal
izraelský chargé d' affai- ství přednesl ministr ze 1965 má se výroba jateč- 24.6%.
res v Praze slavnostní ve- mědělství inž. Burian v< n é h o skotu zvýšit v přeN o v á soustaya řízení
čer k oslavě Dne nezávis- dnech 19. a 20. d u b n a : počtu na 1 h a zemědělse
má projevit v oblasti
losti. Nezúčastnil se ani
" V letech 1966 - 197< ské p ů d y o 35% a doji- materiálně
technického
jeden člen čs. vlády.
vost.se má zvýšit z dnešzepezpečení tím, že ome— Předseda
slovenské vzroste objem tržní pro
Strany svobody Michal dukce do státních f o n d í ních 1.950 litrů na 2.500 zí současný
přídělový
litrů.
Žákovič dostal k padesát- o 19.6% v porovnání
systém,
který
nahradí
ce vyznamenání "Za záP o k u d se týče rostlin- přímými . dodavatelsko sluhy o výstavbu", které objemem tržní produkce
realizované v letech 196 né výroby, rozhodne se, odběratelskými
tnu předal A. Dubček.
vztahy.
— Na XIII. plenární schů- - 1965. Přírůstky činí i aby se na orné p ů d ě pě- Z m ě n a p r o t i minulosti
zi ÚRO byl zvolen dc p r ů m ě r u 4% ročně."
stovalo
52.7%
zrnin, je patrná tím, že ministr
funkce předsedy dosavad7.5% technických plodin Burian uvedl pouze "oD
á
l
e
ministr
Buriai
ní úřadující místopředseda M. Pastyřík a do funk- uvedl, že se má klást dů a 29.4% krmných plo- rientační čísla" . 0 počtu
cí tajemníků A. Krčka s raz na živočišné výro din. Z n a m e n á to, že bu- hospodářských strojů, v
E. Hamerník.
rozšířeny
zrniny, příští pětiletce, protože
bě, která se má podíle dou
— Ve věku 83 roků ze- na celkové tržní p r o d u k brambory a zelenina na strukturu strojů si m a j í
mřela spisovateka a kon- ci 68.3%, zatímco rost .úkor krmných plodin. nadále určovat zeměděl— Na budově městského certní pěvkyně Marie Calosvětového domu v Tren- ma (vlastním ménem Ma- linná 31.7%. V živočiš Rovněž hektarové výno- ské podniky samy.
číně byla odhalena 24. rie Veselá).
FEC/H né výrobě se soustřed sy bude nařízeno zvýšit: (Pokračování na str. 6)
dubna pamětní deska dr.
V. Clementisovi. Projevy
měli zástupce městského
národního výboru Ján
Gračka a' básník
Theo
Florin. Z vedoucích funkcionářů KSS se nikdo
Se zvýšením počtu těch, kteří cestují do kajen matné nebo dokonce vůbec žádné reálné
slavnosti nezúčastnil.
pitalistické ciziny, vznikají čs. režimu mnohé
představy, v sobě najednou objevují schopnosti
— V Modřanech u Prahy
palčivé problémy. Především není možné zabráhospodářských kapitánů: nedovedou poradit,
vypukl požár v cukrovanit, aby se takové osoby nedívaly kolem sebe,
jak zlepšit situaci na svých vlastních pracoviru, který se rozšířil na
aby
nepřirovnávaly
černě
malovanou
skutečnost
štích, ale zato "prozíravě" a "zasvěceně" hovokostkárnu a sklady. Škokapitalistickou s růžovou skutečností socialisticří o tom, že k některým současným potížím by
da se odhaduje na 3 mil.
Kčs.
kou. Přiložit klapky na oči, "ideologické" klapnemuselo dojít, kdyby . . . A následuje '-'vědec— Počet tragických úraky, se nedaří. Režimní propagandiste se proto
ký a objektivní" rozbor ekonomiky západních
zů v zemědělství se zvyuchylují k "referátům" a vysvětlivkám, na nichž
sousedů."
šuje. Jen za poslední 3
je nej zuj tmavější to, že už se k malování obou
Rovněž v Petránkově článku následuje rozměsíce
loňského
roku
"skutečností" nepoužívá jen barvy černé a bílé,
došlo v podnicích řízebor kapitalistické ekonomiky: čteme o majetkoných ministerstvem zeže se často snaží aspoň šedou barvou zakalit vývých rozporech, o vykořisťování cizí práce, o
mědělství k 16.336 úrahled těch, kteří viděli a kteří uvažují.
ziscích amerických kapitalistů z inivestic v Lazům, z nichž 84 skončilo
tinské Americe, o cizích investicích v Indonésii,
smrtí.
V Lidové demokracii z 20. 4. se rozepsal na
o množství nezaměstnaných v Itálii, o ekono— Generální ředitel brittoto nevděčné téma Svojmil Petránek y úvodského rozhlasu BBC Hugh
mickém područí, které má Anglie nad Indií a
ním komentáři nadepsaném "Reálné pohledy,
Green jednal s ústředním,
Pákistánem atd.
ředitelem Čs. rozhlasu K.
reálné cíle". Jeho reálný pohled vypadá takto:
Pro čtenáře Lidové demokracie jsou to ovšem
Hoffmannem o spoluprá"Jestliže se v ne zcela dávné minulosti u nás
ci mezi rozhlasy obou zevětšinou země, kam se málokdo z nich dostane.
mí.
hovořilo o soudobém kapitalismu výlučně z
Jak však vysvětlit poměry např. v chudém sou— K 1. máji pršely opět
hlediska jeho negativních stránek a opomíjela
sedním Rakousku, kam plyne největší proud čs.
řády a vyznamenání, Tise skutečnost, že se socialistická ekonomika můturistů na západ? Vykořisťování práce? Zisky
tul hrdina socialistické
že v dílčích otázkách - např. pokud jde o moz bývalých kolonií či z investic v zámoří? T o
práce spojený s právem
nosit Zlatou hvězdu doderní techniku, vědecký průzkum trhu, raciojaksi nejde dost dobře tvrdit. Zbývá pak jediné
staly 4 osoby: stavební
nalizaci pracovních procesů atd. - poučit i o d
vysvětlení:
dělník, traktorista, odborkapitalistů, dochází dnes občas k pravému opa(Úkol socialistických zemí1) "nelze chápat jen
ný ředitel OKD a technoku: mnozí lidé, kteří se vypravili na několikalog škodovky. Dále dostal
úzce ekonomicky a opomíjet politickou stránku
rehabilitovaný J . Smrkovdenní turistickou cestu na Západ, se rozplývají
věci; ta spočívá v oslabování pozic imperialisský fiád republiky. Za poobdivem nad západoněmeckými dálnicemi nebo
mu, v podpoře národně osvobozeneckého boje
litickou činnost
dostalo
nad modely amerických automobilů. V tom by
koloniálních národů, v podpoře úsilí rozvojo23 osob Řád práce a tenještě konečně nebylo nic nesprávného, protože
týž řád dostalo
dalších
vých zemí o ekonomickou nezávislost na mono89 jednotlivců a 49 kolekkvalitu těchto dálnic nebo automobilů nechcepolech."
tivů za významné pracovme popírat. Horší je, jestliže třpyt neónů nebo
Ž e Československo obětuje příliš mnoho, aby
ní výsledky v průmyslu,
bohatší
výběr
určitého
sortimentu
zboží
vede
k
pomáhalo
šířit komunismus v rozvojových zezemědělství a v dopravě.
názorové negaci všeho, co jsme v poválečných
Národohospodář Oto Šich
mích, je pravda. Zdaleka to však není* jediný
a dalších 7 osob dostali
letech společnou prací vytvořili. . . Dnes mnodůvod, kterým by se daly vysvětlit všechny hosstátní
cenu
Klementa
zí, kteří o řízení národního hospodářství mají
podářské
neúspěchy nynějšího režimu.
FEC/s
Gottwalda. Státní ceny

Kapitalismusjichstraší
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"Kterak můžeme najít čas na děti?"

Málo narozených

INSTALATÉRSKÉ PRAČE VŠEHO DRUHU
kanalizaci, všechny speciální práce
odborně provádí

JIŘÍ L U C K Ý
(LIC. M. M. B. W.)
4 Edna Gve., East Coburg, Vic.
Telefon: 36-1546

Č S S R zblízka
ČS. SOCIALISTÉ POSLUŠNĚ HLÁSÍ
President republiky soudruh Antonín Novotný přijal 18. dubna delegaci předsednictva ÚV Čs. strany
socialistické, vedenou jejím, předsedou dr. A. Neumanem. Delegace předala soudruhu A. Novotnému
zprávu o průběhu diskuse v čs. straně socialistické
k tezím ÚV Komunistické strany Československa k
XIII. sjezdu. Ve zprávě se rovněž hovoří o tom, jak
se členstvo čs. stra,ny socialistické aktivně zúčastňuje příprarv XIII. sjezdu KSČ.
Rudé právo, .19. dubna 1966
DRUHÝ PRAŽSKÝ TELEVIZNÍ PROGRAM
POZDĚJI
Dříve než Praha budou mít druhý televizní program Bratislava, Ostrava a zřejmě i B r n o . . . Útvar
hlavního architekta města Prahy a památkáři nesouhlasí, aby televizní věž stála na Petříně, který
je z hlediska šíření vln nejvhodnější. Spoje jsou proto nuceny vypracovávat další alternativy - studie na
výstavbu věže na Flóře, v Čimickém háji a na Dívčích hradbách -, která jsou ovšem z hlediska zajištění příjmu v celé Praze méně výhodná a navíc nákladnější
Petřín, kde navrhujeme výstavbu asi 250
m vysoké televizní věže, by kromě Prahy zajistil
příjem druhého televizního programu i pro celou
oblast středních Čech. Svedeny jsou tam i podzemní
kaibely, tedy investice v hodnotě 50 mil. Kčs. Když
bude letos o místě rozhodnuto, mohla • by stavba začít v roce 1969. S dokončením ovšem nelze počítat
dříve než v letech 1972 - 1973. A to již obyvatelé
Bratislavy budou mít možnost volby jednoho ze dvou
televizních programů tři roky.
Práce, 20. dubna 1966
PLÁNUJE SE PRVNÍ DÁLNICE
V tomto týdnu rozhodla vláda o termínech stavby
naší první dálnice: Začne se na území Prahy v r.
1968 (od pankráckého autobusového nádraží ke Spořilovu), až do Mirošovic bude dálnice šěstiproudá,
odtud čtyřproudá. Do roku 1970 bude při stavbě
investováno 546 miliónů korun. V té době má být
hotov úsek až k Benešovu, v letech 1973 - 1974 do
Brna. Dálniční síť bude měřit celkem 1.711 km a
má být hotova do roku 1990; naváže na síť dálnice
v sousedních zemích. Po prvních dvou letech se má
stavět asi 60 km dálnice ročně. Náklady se zatím
odhadují částkou asi 10 miliónů korun na každý kilometr.
Svobodné slovo, 21. dubna 1966
VÝVOJ ČS. BIŽUTÉRIE
Pozice čs. bižutérie na zahraničních trzích se postupně obnovují. V roce 1958 býl náš podíl na světové bižutérní výrobě 12%, pět let na to už přes
20%. U skleněné bižutérie je vyšší než 40% a dosahuje předválečné úrovně . . . Bižutérie si vytvořila
dobrou základnu výstavbou moderních závodů v Jablonci a Železném Brodě . . . Výroba se podílí na dosažených zahraničních cenách a naopak pracovníci
obchodu jsou hmotně zainteresováni na hospodářských výsledcích výroby. Jestliže dříve trvalo vyvzorování bižutérie podle přání zákazníka tři i více
týdnů, dnes se pro něho vzorek zhotoví ještě za jeho
pobytu v Jablonci. Díky tomu se přímo v Jablonci
uzavírá už víc než polovina obchodů; před dvěma
lety to bylai sotva pětina.
Práce, 22. dubna 1966
PŘEDPISY O VÝDĚLCÍCH
ZÍSKANÝCH V CIZINĚ
Podle palr. 14 vyhlášky 6. 6/1963 Sh. tuzemci, kteří za svého pobytu v cizině získají za práci nebo
za výkony cizí měnu nebo pohledávky vůči cizině,
Smějí použít těchto prostředků jen k úhradě přiměřených výdajů spojených s jejich pobytem v cizině
(zejmená ubytování, stravování a cestovné v cizině)
a k nákupu předmětů pro přiměřenou osobní potřebu, drobných dárků a upomínkových předmětů. Cizí peníze, které jim zbudou, jsou jim v republice
vyměňovány buď v čs. korunách nebo v tuzexových
poukázkách s příslušnou bonifikací. - Někteří občané nechápou rozdíl mezi útratou cizích peněz v zahraaiičí a doma. Když si' např. koupí náš občan v
zahrainičí auto za peníze, které si tam vydělal, zůstávají tyto peníze v cizině. Smění-li si však občan
po svém návratu do Československa cizozemské peníze, jež mu zbudou, přinese tak republice cenné
devizy, jednak dostane s bonifikací obyčejně tolik,
že mu to umožní odpovídající nákup věcí doma (v
tuzexové prodejně).
Práce, 27. dubna 1966

V těchto dnech oznámil Státní statistický úřad v Canbeře, že počet dětí, narozených v Austrálii
v roce 1965 byl poměrně nejnižší za posledních deset let. Dosáhl počtu 10.9 na 1.000 obyvatel,
zatímco ještě rok předtím se narodilo 11.7 dětí na 1.000 obyvatel. Zpráva vyvolala v Austrálii
mimořádný zájem a značné obavy, že snížené procento narozených dětí může zasáhnout velmi rušivě do plánů na urychlené zvýšení počtu obyvatelstva tohoto kontinentu.
Jako důvod poklesu porodnosti se uvádí snaha po zvýšení Ěivotní úrovně, po (větším pohodlí.
Větší množství vdaných žen je nyní zaměstnáno mimo své domácnosti, a míti rodinu znamená více
práce. Z a nej důležitější faktor se pak považuje popularizace pilulek proti těhotenství. Australské
vládní úřady jsou též obviňovány, že státní příspěvek na děti je poměrně nízký a nedostačující.
Ještě větší úbytek porodnosti zaznamenávají ivšak komunistické země střední a východní Evropy, kde je počet nově narozených daleko za Austrálií a v případě Maďarska je nejnižší na světě.
Mesicmk bašt b u r o p e
cituje v lednovém čísle
tr. některé zajímavě údaje, které uveřejnil polský sociolog- A. W r o b lewski ve varšavském listě Polityka.

primát s 3.2 porody- na potratu soumas zdravotkaždých 1.000 obyvatel. ní výbor, ale souhlas je
Také v komunistických jen f o r m á l n í záležitostí.
státech h r a j e velkou ro- Poplatek je tam však poli zaměstnanost žen, kte- někud vyšší: 300 forinrá je tam ovšem daleko tů, či-li asi tolik, kolik
běžnější než ve státech stojí p á r obyčejných bot.
N a každé narozené dítě
Uvádí, že před 15 le- západních, protože ko- tam p ř i p a d á 3 až 5 pomunistické
režimy
nutí
ty, k d y p r ů m ě r n ý roční
tratů.
přírůstek na celém světě ženy do práce mimo své
V Československu má
byl něco přes
10 na domovy. Wróblewski uzdravotní komise zkouvádí,
že
např.
v
Buda1.000 obyvatel, v Polsku
mat d ů v o d y k přerušení
činil 20 na 1.000 obyva- pešti p r a c u j e 72% žen ve
těhotenství a zvláště v
věku
od
16
do
.60
let.
tel. V roce 1965 se počet
poslední době prý vyžap o r o d ů v Polsku snížil
Dalším důvodem je le- duje, aby byly k žádosti
na polovinu, přesně na galita potratů ve většině
udány p á d n ě j š í důvody
10.5 na 1.000 lidí, což z těchto států. Rozhod(za dostatečný d ů v o d se
stačí k tomu, aby se Pol- nutí o přerušení
těho- považuje např. malý byt
sko v tomto směru u- tenství dávají zásadně
žadatelky).
drželo mezi komunistic- zdravotní
výbory, ale
J e d i n o u tamní zemí,
kými státy Evropy n a praxe je m n o h d e jiná. V
prvním místě. Bulharsko Rumunsku se pro ně roz- která potrat zakazuje, je
vykazuje 8.2 nově naro- h o d u j e jedině pacientka, Východní Německo, k d e
zených na 1.000 obyva- která pak za přerušení může být trestán lékař
tel, Rumunsko 7.4, Čes- zaplatí 30 až 50 lei, tedy za ilegální zákrok i pětikoslovensko rovněž 7.4, asi tolik, kolik stojí oběd Letým žalářem. V ý c h o d o Východní Německo 4.8 ve slušné restauraci. V německý režim tak chce
a M a ď a r s k o má světovv M a ď a r s k u
dává sice k napravit dosavadní nízký
počet narozených
dětí.
Vždyť 60%
rodin tam
ROSTOUCÍ KRIMINALITA
Počet odsouzených za trestné činy se v roce 1965 má pouze, j e d n o dítě.
Situace ve V ý c h o d n í
proti roku 1964 celkově zvýšil o 15%. Projevilo ,e
to ve všech ¡krajích, kromě Severomoravského. Nej- Evropě došla tak daleko,
větší podíl nese hlavní město - 39%. Nastal určitý že vlivem nenormálních
vzestup trestných činů proti socialistickému vlastnictví. Podíl krádeží představuje 15% celkové kri- podmínek nastaly tam
změny.
minality. Přitom byl nejvíce postižen sektor státního značné citové
obchodu. Také činů proti majetku v osobním vlast- Nedostatek bytů pro nonictví přibylo. Rozmnožila se vloupání do bytů a vomanžele, pracovní nechat. Rovněž úmyslných ublížení na zdraví a rvaček stálost, ve srovnání s výpřibylo, podobně jako útoků na veřejné činitele. Jinak výtržnictví ubylo. Značný vzrůst - o 108% proti dělky poměrná drahota
roku 1962 - byl zaznamenán u příživnictví ve formě a materialistický pohled
prostituce. Neblahou úlohu v tom všem má nadále tia život způsobily, že
a l k o h o l . . . Jen mizivý počet pachatelů byl však sou- dnešní mladí lidé tam.
zen za trestné činy proti republice. Pokud jde o
opuštění republiky, převládajícím motivem k němu dávají přednost rekreačse staly nepodložené iluze o snadném životě v cizích ní cestě do socialistické
zemích . . .
Rudé právo, 30. dubna 1966 :iziny nebo koupi auta

p r e d zalozemm rodiny a
živořením.
Československo
je
první zemí, která zaznamenává zajímavý a smutný zjev: postupné a stále se prohlubující ochabování
rodinného
instinktu u. mladých lidi.
J e d n í m z důvodů, p r o č
byla v ČSSR obnovena
po m n o h a letech sociologická
studia, je právě
snaha režimu o jakousi
nápravu v tomto směru.
Tento
československý
problém byl dosti výstižně předveden i n a televizním filmu " D ě t i revoluce", natočeném
v
Praze, který byl letos uveden australskou televizí.
V závěru svého článku
cituje Wróblewski
rumunského lékaře, který
říká m j . :
" J a k můžeme najít čas
na děti? O d začátku socialistické revoluce jsme
slýchali o tom, že žijeme
pro budoucnost,
mladí
lidé však dávají přednost
dnešku."
Stará zásada " Ž á d n á
rodina bez dětí" je dnes
ve východní Evropě zavrhována. Příliš velké
množství rodin s touto
zásadou nesouhlasí a pro
život si tvoří svá vlastní
pravidla.
-mkDOPORUČTE
HLAS D O M O V A
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Richard Collier; Povstání v Indii ( T h e Indian Mutiny. Collins, Londýn, 1965)

Služebníci královny v pantoflích
Vzpoura domorodých vojáku anglo-indické armády v roce 1857 byla
prvním krokem k likvidaci mocného britského impéria, o kterém sama králojvna Viktorie řekla: Indie je ta jediná země, kam posílat syny na zkušenou. Řekla ta trochu jinak, ale smysl byl týž. Synové si žili v Indii, jak by
si nikdy nežili v Anglii. Někteří se zbavili dluhů a načerpali finance, které
by jim v Anglii nemohl nabídnout ani královský lichvář. Jiní, kteří se zasekali do dluhů v mateřské zemi, jeli do Indie, aby se jich zbavili, a aby s
překvapenřm zjistili, že v Indii se zadlužili ještě víc. S pomocí zkorumpované
Východoindické společnosti žili jako nabóbové ai umírali jako králíci v diIvokém povstání indických oddílů britské armády v krvavém létě a podzimu roku 1857.
Indičtí vojáci armády, kterou vydržovala Východoindická společnost, se
vzbouřili z náboženských dů|vodů. N ě k d o zjistil, že patrony, vydávané vojákům, jsou namazány vepřovým tukem. Dodnes nikdo přesně neřekl, nakolik tato poslední kapka do džbánu byla zaviněna hrabivostí armádních
dodavatelů. Rozhodně zavdala příčinu ke krvávému povstání, které změnilo
tvář britské Indie a přispělo k tomu, že dnes ie Indie rozdvojená země.
Vzpoura indických voj á k ů - sepojů - zastihla
jejich britské pány nepřipraveny. Richard Collier ve své přesné a dramatické reportáži napsal
zatím nejlepší a n e j h u t nější záznam událostí,
které se sběhly v povstání sepojů proti britským
"rádžům".
O d poloviny 18. století byla Východoindická
společnost politickou a
vojenskou silou v Indii.
Dobyvatelem byl Robert
Clive,
administrátorem,
byl W a r r e n
Hastings.
Ještě p ř e d rokem 1820
bylo britské panství v
Indii podezřelé z vyděračství, korupce, nepotismu.

KTERAK

Proces proti W a r r e n u
Hastingsovi byl politický
proces,
ale za ním, se
skrývaly fantastické sumy peněz, které britiš
rádžové vydělávali mimo svůj úřední plat.
V roce 1857 zapomněla anglo-indická společnost na proces s Hastingsem. Z a p o m n ě l a dokonce na Roberta Clivea a
na d u c h pirátství, s nímž
byly indické země porobeny.
Sepojské povstání zastihlo britskou společnost, bezostyšně tyjící z
indického bohatství, zcela
nepřipravenu
pro
krvavou lázeň náboženského, nacionalistického
a mocenského pozdvižení. Služebníci královnv

byly v ní chyceni v pantoflích a županech.
J a k o obyčejně, krysy
vždycky opouštěly loď.
Kramáři, úplatkáři, tlučhubové, příživníci, státní
zaměstnanci s definitivou, hysterické ženské s
manžely neméně hysterickými se ztratili při
prvním stínu nebezpečí.
Východoindická
společnost měla po ruce pár
přestárlých jenerálů a
hrstku anglických vojáků, roztroušených p o celé Indii.
Vzbouřenci
páchali
zvěrstva. O k u p a n t i páchali zvěrstva. Vzbouřenci vyhrávali bitvy a okupanti
vyhrávali bitvy.
Byla to krvavá lázeň, ve
které I n d i e eovstala nrn-

ti Anglii a p r o h r á l a proto, že byla příliš rozeklána jak náboženskými tak
mocenskými choutkami.
Sto let potom to trvalo, než I n d i e se stala samostatnou zemí. A stala
se zemí daleko víc rozdvojenou než jiné země,
které jsou
rozdvojeny
jenom na základě politických smluv.
T o je tragický závěr,
když dnes čteme Collierovu kroniku indického
povstání.
Ale tehdy, v roce 1857,
byl ještě imperialismus
v plné síle. Podvyživené
anglické pluky pochodovaly ve vražedném slunci na záchranu K h a n p u ru (který nezachránily)
a n a záchranu Luknova
(který částečně zachránily) . V o j e n s k é operace
před Dilií a dobytí tohoto města se čtou v Collierově
vyprávění j a k o
to, co jsme kdysi čítali v
básnické mluvě starých
Řeků, jenže tyto boje byly- daleko krvavější.
Lord Canning - j e d n a
světlá postava celé rebelie muž, který "odmítl
vládnout hněvivě", byl
terčem útoků všech krvelačných trpaslíků v armádě a ve státní službě.
(Pokračování na str. 6.)

ÚVOD
Co. chvíli někde čtu radu,kteraktvořit nová díla, jež by pomáhala formovat malé i velké a
nevyhýbala se přitom palčivým problémům. Myslím, že se mi takové dílko konečně podařilo.
STAŤ
Jednoho dne si zavolal tatínek Jendu,
dal mu džbán a řekl: "Pivo pívali i husité. Skočíš
mi pro čtvrt litru piva — přijde i strýc s rodinou
a budou po večeři žíznivi." Jenda zanechal učení a
radostně si zavýskl, že může zpříjemnit otcův oddych po. práci. Bylť jeho otec vedoucím nadúčtárny sledující práci účtárny, která zase sledovala, zda
prodavačky správně vystavují účty. Měl tedy práce
až nad hlavu, ale vždycky si našel čas, aby vyprávěl Jendovi o dobách, kdy býval prostým zřízencem. To bývalo smíchu, když Jendův otec vyprávěl,
jak schválně pomáhal svému kapitalistickému šéfovi
do kabátu vždycky tak, aby se nemohl dostat rukou
do rukávu.
Jenda si uvázal pionýrský šátek, vzal džbán a už
pádil, jako by běžel na brigádu. Proboha, zvolala
za Jendou maminka" — jež se ovšem už před mnoha
lety vyrovnala s náboženskými předsudky a nechápala toto rčení jako projev náboženské úcty, proboha, jen se nepřeraž. Ne, ne, odvětil Jenda a zvolnil běh, takže , dobře postřehl, jak si slečna Zdena
z prvního poschodí upravuje přede dveřmi podvazek.
"Nemůžeš hvízdat, když jdeš po schodech?" řekla
a zvolna spustila sukni. V Jendovi še cosi sevřelo.
Byl pro tu chvíli jako rozerván, taxže ani nevěděl,
jak přešel ulici. Teprve když byl na druhé straně,
vytanulo mu na mysli, co říká jeho maminka o jedné jeho spolužačce — že má oči jako studánky a že
jistě obohatí citový život svého budoucího manžela.
V té chvíli si Jenda uvědomil, jak neukázněně si
počínal, když přecházel ulici zbrkle. Aby se potrestal, vrátil se zpátky, ohlédl se vlevo, pak vpravo
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HANS MAGNUS
ENZENSBERGER
Nemůžem' si stěžovat.
Jsme syti.
Jíme,
Tráva roste.
Sociální produkt.
N e h e t na prstu.
Minulost.
Ulice jsou prázdné.
Konce jsou dokonalé.
Sirény mlčí.
Všechno pomine.
My jíme.
Mrtví napsali svůj testament.
Déšť se utišil.
Válka ještě nezačala.
T o nespěchá.
My jíme.
Jíme trávu.
Jíme sociální produkt.
Jíme nehet z prstu.
Jíme minulost.
Nemáme co skrývat.
Poměry jsou spořádané.
Nemáme co zmeškat.
Nemáme co říct.
My máme.
Hodiny jsou natažené.
Talíře jsou opláchnuté.
Poslední autobus je pryč.
Je prázdno.
Nemůžem' si stěžovat.
N a co ještě čekáme?
Přeložil Ladislav Němec

(aby zjistil, zda se ulicí neřítí nějaký českosloven- nejvíce nás v parném létě osvěží. Jenda dobře dovedl oddělit zrno od plev a proto také onen obrázek odsoudil, neboť si plně uvědomoval, jak pro mnohé hochy špatně vedené anebo pro nudící se děvčata
v internátech může být takovýto obrázek neblahým
vat dopravu. Když vstoupil do hostince, pozdravil poučením. Bylo mu totiž úplně jasné, že nám něktezdvořile, i když se mu to nelíbilo. Bylo tu mnoho rá výtvarná díla pomáhají překonávat negativní
kouře a hluku, U stolu seděl pan Vošmik z jejich stránky života a že nás pramálo může povzbudit,
domu a tvrdil několika pánům pijícím nezdravé alko- posílit a povznášet při každodenních trampotách poholické nápoje, že nej lepší dělostřelectvo mělo Ra- pisný realismus.
kousko-Uhersko. Pan hostinský mu chtěl stále skočit
V té chvíli si musel pan hostinský odskočit do kudo řeči, ale sotvaže řekl: "To nic není, to když já chyně a k pípě přistoupil jakýsi pán v podroušeném
byl za první světové války v Turecku . . . " , chtěl stavu. "Bah," pravil, "té pivní larvy bych se nedočněkdo pivo a pan hostinský musel k pípě. Tak se kal ani do smrti." Pak si sám natočil pivo, a když
Jenda nedověděl, co bylo v roce 19^8 v Turecku, viděl; že i Jenda stále ještě čeká se džbánem na
ale stejně ho to nezajímalo. Věděl, že se o této impe- čtvrt litru piva, natočil Jendovi džbán dvanáctky a
rialistické válce budou ve škole učit lip. Čekal tedy vlil mu do ní dva rumy, které měl pan hostinský
u nálevního pultu a opakoval si látku z přírodopisu, připravené pro dva jiné hosty/ Pak postavil džbán
zvláště pak některé statě z Dětské encyklopedie, kte- před Jendu, odmítl přijmout peníze a řekl: "Di si na
rými chtěl učitelce ukázat, jak si vhodně doma do- zmrzlinu, dneska se čepuje zadarmo. A fotrovi řekni,
plňuje probrané učivo. Uměl už některá hesla zpa- že to má se šutrem."
měti a bez chyby uměl odříkat třeba:
Z této vulgární řeči Jenda seznal, že má před sebou úplně zpustlého člověka, který navíc kazí naši
"BOBR. Bobr je vodní hlodavec, asi jeden metr krásnou mateřštinu, jíž bylo napsáno mnohé masové
dlouhý. I u nás ho dřív pěstovali, hlavně v jižních dílo naší literatury. "Však on si s tebou již kolektiv
Čechách, protože má krásnou hnědou kožišinu. Moh- na závodě nebo v místě bydliště poradí," řekl si
li si to ovšem dovolit-jen šlechtici. Bobr totiž dělá však Jenda sám p r sebe. Máchl rukou, vzal džbán
0
velké škody. Podhlodává stromy a kácí je. Staví z — ale nešel na zmrzlinu.
Donesl domů peníze, i s
nich hráze a v nádržích pak buduje své "chaty". Za- pivem, =a když společně s otcem odsoudil samoúčelný
to venkovský poddaný lid měl s bobry velké trápení. až pivní humor onoho podnapilce, poznamenal, že
Nejenomže trpěl škodami na svých porostech, ale nepovažuje za správné způsobovat restauracím a jímusil pomáhat při chovu bobrů a zúčastnit se jejich delnám manko, neboť si tím sami ujídáme ze spolovu. Co prospívalo pánům, škodilo chudému lidu. lečného krajíce.
I s bobry to tak bylo. Bobra začínají odborně pěstoPak poprosil tatínka, aby pivo s rumem vylil
vat v Sovětském svazu. Možná, že se znovu objeví
i u nás. Ale asi to už nepozná. Šlechtici zmizeli, de výlevky.
"Máš pravdu," řekl zamyšleně otec. "Pivo vylepoddaní také. Zůstal jen svobodný pracující lid."
jeme a hned zítra, půjdu způsobenou škodu napraStrana 22.
vit. Takovýhle by měl být každý chlapec, jenž chodí
Když si Jenda zopakoval bobra, podíval se na obrá- tatínkovi pro pivo." ,
Zamyslete se proto i vy nad malým
zek na zdi, na němž byl chlapeček konající svou ma- Z Á V Ě R
lou potřebu do vody. Pod obrázkem byl nápis: Ne- kladným hrdinou, který je náš a jistě krásnější a
pijte nikdy vodu. Jenda hleděl na tento obrázek s přitažlivější než Vinnetou — a posuďte sami, zda
Odporem, protože věděl, že voda je nejzdravější ná- i vám nezasadil v lecčems notnou ť a f k u .
LITERÁRNÍ NOVINY
poj, který rozumu nekalí, a nepij eme-li ji uříceni,

ŠEL JENDA TATÍNKOVI
ský řidič, který předpokládá, že všichni kolem něho
musí dávat pózor a zabránit tak dopravnímu neštěstí) a pak svižně přešel ulici. Cestou si sliboval, že
PRO PIVO
už nikdy nebude neukázněným přecházením narušo-

RADOVAN KRÁTKÝ
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HLAS

Pan Douša,

stopař a vlastenec

(Pokračování)
Tak 'sme tam žili, rejžovali 'sme, kopali 'sme, všecko
nadarmo. Dali 'sme se po řece. Jenže pak se to tam
ouží, musí se řekou a nakonec zalezete do skály a
takovou chodbičkou lezete v tý vodě. K ů ň se tam
bál, Ivan se modlil a plakal, až 'sme nakonec zas vylezli, no, tam byl úplnej r á j . Jenže ten chlap mi
pil krev. Žrát jo, to si k tomu lehnul a masíčko bi
krájel na špalíčky a doved si s tím vyhrát hodinu,
ale na práci to ne. Prej my Češi sme moc pracovitý,
to voní s Antoškou si dávali, dvacet. Ukazoval, jak
si dávali ruce pod hlavu. Zlata prej má v Rusku
dost, co prej by kopal. A to už byl zkrocenej, von
si mameluk myslel, že mu budu dělat Antdšku. Ale
já mu dal názorně pár facek a povídám mu, dělat
se sluhou Antoškou rebélie proti carovi báťuškovi,
to jo, ale pracovat nyx? Tak sem mu nedal nažrat a
zahnal sem ho kopat zlato. A von brečel a ukazoval,
že tak pracovat nemusel ani Antoška, ani prej
mužikí.
Poslal sem ho klást voka. Chytil se do vlastního
voka a rozbil si čelo. Když sme zkoušeli .rejžovat,
tak se jednou div neutopil. Ale co je nejdivnější,
von vám to byl hodnej a milej člověk, srdce by rozdělil, to se zas pozná. Co já se ho nasekýroval,
namlátil, hladem natrápil. Ale von si povzdychal,
poplakal a zase byl takovej přítulnej. A byl to gráf,
jako hrabě, sám to povídal. Jenomže co je to všecko
platný, žít s takovým bóžim paznehtem, to nejde.
To si takhle jednou večer pře vrh do vohně kotlík
s polívkou i s masem. A já už neřek nic, jenom mu
povídám, ty m u j broučku zlatej blbej, běž spinkat,
a poplácám ho pó rameně. A von se uklidil a za
chvíli spal jak zabitej. J á sbalil sakypaky a za půl
hodiny sem byl v čudu. Na mě vám padla taková
tesknota a taková divná lítost, když tu polívku vylil, a začalo se mi najednou tak strašně stejskat po
Berouně, že bych byl v tu chvíli snad ^přeplaval
moře, abych byl zas doma. Protlouk sem se na konec toho kaňonu, kde se ta prašivá Aravaypa nadobro ztrácí v písku, a tradá na východ. Vo tom Ivanovi sem už v životě neslyšel.
Za to sem měl pěknou polízačku s rudochama,
ale to nebudu povídat, vy byste tó napsal pro tohoredaktora a eště bych měl voplítačky, po mně de
domovnice, abyste věděl. Jenže vono s těma Čechama to taky nebylo jen tak, s těma to bylo taky někdy
všelijak, protože my sme národ nesvornej a každéj
moc pro sebe. J á chci říct jen to, že v cizině člověka posedne tesknota a zatouží po krajanovi, jako já
ve Wisconsinu. Ale všechno je jen šalba a klam.
' Starosta v Kroktownu, nazvaným tak podle pantáty vod Kazi, Tety a Libuše, mě hnal bejkovcem až
ke kostelu svatýho J á n a Nepomuckýho, kde sem měl
uvázainýho koně. A v Milwaukee sem ze samýho
vzteku rozbil vejklad v knihkupectví samotnýho Vojty Náprstka a honili mě po celým vokrese, že sem

ho nazval Fingerhutem, protože mi zkazil podporu
vod vzájemnýho podpůrnýho spolku Čechoslovan jako pohořelýmu farmáři. Von tam totiž toho farmáře,
co sem mu podpálil, přived zrovna v nejlepším a
prohlásil, že já nejsem jeho bratr a von že nejni
upoután na lůžko, jak sem omylem tvrdil. To je
všecko těžký. Tak mi holt zas zbyla jen ta volná prérie se stádama bizonů. Tak mně se nebudou říkat
řečičky, žejo.
Jestli si ten Heřman vzpomene, tak já se nezfanfrnim. Kde sem přestal? Aha, já vlastně vykládám,
jak to bylo s tím Parkerem, co měl ty nohy do o.
No, to bylo následovně. J á takhle s tim Růžičkou
jedu na voze, totiž von na voze, já na koni, kůň jedna báseň, já si na koně dycky potrpěl. Ó jé, co já
míval za koně, ryzky, grošovaný, plaváka sem jednou měl, za tím se každej votočil, co to bylo za krásný zvíře, já koním rozumím. To eště dneska sem kapacita na slovo vzatej. Zato krávám sem nikdy na
chuť nepřišel. Von ten Růžička byl jinak člověk
moc spravedlivej, trošku byl na prachy, to je fakt,
ale evandělík neevandělík, prachy potřebuje každej.
J á vám něco povím, člověk je tady vod toho, aby
byl živ, tak to je.
To máte, jako když sem lovil kožešiny v Oregonu. To mě tenkrát dvá takoví francouzský parchanti
hodili do řeky a eště po mně stříleli. Tenhle kus
ucha mi ustřelili a jednu ránu mám v noze — nevěřil byste, vono to pořád eště bolí, když přídě špatný počasí. Jo, kdo stojí vo cizí, přichází vo jsvý, jak
praví krásný český přísloví. Kvůli pár kůžičkám mi
všecko vzali, a teď ta ledová voda v Deschutes, byl
konec října, pár mil pod tim, kde se vlejvá Squaw
Creek. To si představte. A já neměl ani flintu, nic.
To je pak člověk nadobro v koncích. Ujala se mě tam
Indiánka, já měl horečky, bylo zle, celou zimu sem
tam u ní ležel ve vigvamu jak lazar, hrozně se mi
stej skalo po Čechách a pořád sem slyšel ty krásný
zvony ze svatýho Jakuba Většího a pořád sem se
viděl, jak du po tom dlouhatánským berounským
•náměstí, je neděle a jaro, tak si řikám, bóže, ja se
tam už nikdy nedostanu. A to se snad každýmu stane,
kdo je Čech a upřímnej vlastenec.

V patnáctým roce mi napsal spisovatel Pastejřík
kartku z fronty. A psal to samý, nemlich to samý.
Von ho ten řidiči z Nižboru hrozně pomlouval kvůli
Smrtícímu meči nižborskému, že to nejni pravda,
protože Piram Kapoun ze Svojkova nikdy na Nižboru neseděl, a že žil v šestnáctým století, a ne za Václava I. A takový řeči. J á to nemám rád, tak mu povídám: Pane řidiči, sem ctitel literatury, Pastejřík
prodal baráček po tátovi, aby mohla vyjít jeho kniha na světlo nákladem vlastním, když ho stíhá nevděk národa. No a pověděl sem mu, co mi má políbit. Národovec já byl vod malička, jenomže sem z
toho neměl ten rozum a teprve v cizině sem poznal,
že nejni všecko* zlato, co se třpytí, jak to krásně
napsal velikéj a slavnej národní mučedník a spiso' vatel Josef Kajetán Tyl všem Čechům pro- poučení.
J á tenkrát rozbil kamenem hlavu ňákýmu Pepíkovi Krátkejch. To byla zazobaná familie, von ten
lečenskou objednávku a praštěnej Pepík to prej potom všecko roztočil a
skončil prej jako muzikant v ňákym vídeňským pajsoučasně jim sdělí,
za zlíku. No, když sem ho viděl, tak si řikám, máš to
j a k é ceny společnost od dobrý, Hanzi, za půl hodiny sou tady žandáři. Co
nich zemědělské p r o d u k - teď?
ty odkoupí, s . jakým maA zrovna se tolik nadělalo s Kalifornií, co je tam
teriálním
zabezpečením za poklady, tak holt do Kalifornie. Tak sem si v tý
výroby m o h o u počítat nemoci všecko rozebíral. Indiánka si myslela, že
když mě přes zimu uživila, že teď sem její. Jenže
apod.
přišlo jaro, já se jakžtakž vylízal a ádie Marie, co se
budem bavit. A marš do civilizovanejch krajin mezi
Tato
" o b j e d n á v k a " pořádný Čechy. Ale to už nebylo to, zdraví mi nemá pak být pro zeměděl- sloužilo, dostal sem znovu horečky. Von si každej
ské podniky vodítkem myslí, že to byly srandičky, střílenlčko, ale zkuste
při vypracování vlastních se v nemoci motat celý tejdny po lesích.
Ujali se mě v Idaho, jak sou ty Americký vodopětiletých plánů výroby
pády, jestli znáte, asi dvacet mil dál, ňáký holanda tržní produkce. Pláno- ský farmáři. Takový dlouhý hubený lidi s dlouhejma
vání v jednotlivých ro- hubenejma hubama. Slušný lidi. Nakonec sem jim
cích má pak zůstat vý- ukrad koně. Ale na Holanďany já vod tý doby nelučně záležitostí
výrob- dám dopustit. Já si řikal, že až budu mít do Idaho
cestu, tak jim ho zas vynahradím, jenže se mi to už
ních ' správ a zeměděl- ňák nešiklo. Tak to na světě chodí, íá přece nejsem
ských podniků.
žádnej rošťák, ale uvědomělej národovec. Jenže na
ty se u nás vodjakživa šlapalo a plivalo.
Co říci ke všem těmto
Krásnej příklad máte s tim Pastejříkem. Von na
plánům? Z d á
se, že ten svůj román napsal věnování nižborskýmu kníprogram
je přece jen žeti Fuerstenbergovi a poslal mu ío poštou s uctivou
žádostí, aby mu poslal pět tisíc zlatejch. .A víte, co
trochu realističtější, než ten udělal? Poslal mu ty knihy zpátky. Tak sem Pabyly plány minulé.
V stejříkovi poradil, aby se' ke knížeti vydal a protěch oborech, k d e se u- mluvil mu do duše, protože Pastejřík měl těch rokáže nerealistický, dá se mánů k vydání devatenáct. A chudák Pastejřík tam
šel a vyčíhal si ho, no to byla historie, rajtštok na
to v zemědělství
vždy něj kníže vzal, že ho v tom věnování nazval novým
svést na špatné počasí či Kapounem. "Až na nádraží Pastejřík utíkal. Tak se
nakládá s velkejma synama národa. Ani jeden výmandelinku.

PLÁNY ČS. ZEMĚDĚLSTVÍ
(Pokračování se str. 3)
K zásadám zdokonaleně soustavy řízení zemědělství, jak je schválil
Ú V K S Č akterakje schválí sjezd KSČ, podal též
vysvětlivky náměstek ministra
zemědělství
K.
Václavů. Řekl, že jedním ze základních cílů
soustavy je vytvořit podmínky pro
samostatné
rozhodování podniků o
struktuře výroby, o materiálových nákladech a
vkladech, o uplatnění té
či o n é ' f o r m y odměňování a tím současně zvýšit
•odpovědnost
zemědělských p o d n i k ů za uspokojování potřeb společnosti. M á být realizována zásada: Co je výhodné pro společnost, m á
být výhodné i pro podnik a jednotlivce.
Řekl dále, že pětiletým plánem d a j í ústřední úřady
zemědělským
p o d n i k ů m ú h r n n o u spo-
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Služebníci královny
(Pokračování se str. 5)
J e n málo j e h o podřízených si nechalo pantofle, které nevznítí střelný
prach.
Indické povstání' však,
jako obyčejně, když hoří, přivedlo na bojiště
jenerály, kteří by jinak
hnili v zapadlých garnisonách nebo v Anglii.
N e j zajímavější postavou mezi anglickými veliteli byl bezesporu Colin Campbell, který by
se jistě urazil, kdyby byl
nazván Angličanem.
Byl to Skot, syn glasgowského truhláře, který začal svoji válečnou
kariéru jako obyčejný
voják za napoleonských
válek.
V bitvě u Balaklavy
za krymské války vytvořil legendu o "úzké, šarlatové linii", když odrazil útok ruské jízdy s pěti stovkami skotských pě.šáků - něco nevídaného
a neslýchaného.

rá dala britské propagandě sílu a drzost vydávat
indické
povstání
za
vzpouru
neposlušných
poddaných.
Někteří
angličtí d ů stojníci vytvářeli právě
v té době nesnesitelnou
atmosféru teroru, který
se nijak nelišil od teroru, který známe z. nacistické doby, jenomže postrádal technické instalace.
Collierovo "Povstání v
I n d i i " ukazuje, jak požívačná, snobská a lačná
peněz
byla
vládnoucí
anglická třída v Indií.
Colliero.va kniha je obžalobou kapitalismu především v jeho, jak by
marxisté řekli dnes, buržoazní f o r m ě .

.Srovnáme-li si letopočty, starý Karl M a r x uměl pozorovat. J e n o m ž e
se mu to všechno nějak
vymklo z ruky, právě tak
jak těm
Angličanům,
kteří po d r u h é světové
V Indii byl z nej aktiv- válce platili za omyly,
nějších velitelů britských spáchané před
rokem
oddílů _ a bylo mu 65 1857.
jun
let. I n d i e rychle požírala
své pány.
D o pěti let
Prvotřídní
zemřeli Canning, Camppečivo a cukroví
bell a O u t r a m , další
Česká cukrárna
vrchní velitel britských
MOCCA CAKE SHOP
oddílů.
maj. L. Šindler
296 Carlisle St.
Richard
Collier
zaBalaclava, Vic.
chovává váhy spravedli(proti nádraží)
vě: masakr žen a dětí v
Tel. 52-3860
K h a n p u r u , horší než poSpecialista na svatební
věstná "díra v Kalkutě",
a jiné dorti
byl jenom episodou, ktetisk toho románu chudák Pastejřík neprodal. Něco
rozdal a vostatní šlo po jeho smrti na kornouty.
Nevěřte nikomu na světě širém, -co si člověk sám
neveme, to nemá.
Takovej Jimmy Parker, ten dycky řikával, Johny,
kvůli tobě, ty starej kluku, se prostřílim skrz zeměkouli. A vidíte, všecko pryč. My se znali dobře deset patnáct let s tim Parkerem. Mezitím sme se samozřejmě dycky ňákej ten rok neviděli, ale to nic
nevadí, pravý přátelství, to je ryzí zlato. A já takhle
jedu s tim Růžičkou ze Semil tou starou stezkou do
Santa Fé, cesta srabová, samej kopec. J á už vám
neřeknu, jak se ta díra menuje, kam sme zrovna
přijeli, zkrátka z ničeho nic vidim před hospodou
Parkera na koni. No, to byla radost. Tak sme tam
na chvíli zasedli a já přemluvil Jimmyho, aby jel
s náma. A von teda, že jo, a tak sme poseděli a šli
sme se vyspat a ráno milej Jimmy takhle povídá, že
je mu ňák šoufl. Tak Sme ho eště pozvali na skleničku, a když sme se vymotali, tak Jimmy byl akorát
tak zralej na to, aby zas přepad přes koně na druhou stranu, a to se mu skutečně taky povedlo. No,
tam se mu někdo smál, tak Jimmy vystřelil párkrát
do vzduchu, jenže přitom mu kůň utek takhle /,a
barák a Jimmy se tam na těch nohou se strašně
sprostým nadáváním dokolíbal, chytil koně, zařval,
že je nej větší střelec z Kansasu, protože to se mu
už zas pletly ty státy, vyhoup se na -koně, a jak se
vyhoup, tak zase přepad a spad rovnou do studně.
Než sme ho vytáhli, bylo po něm.
Byl to velkej pruď as ten Jimmy, slavnej střelec,
báječnej jezdec, ale tohle přepadávání byla jeho
slabá stránka. A vy si myslíte, že když je mu ten
•Heřman podobnej, že vám budu vykládat ňákou
historku? Ani mi nenapadne, copak 'bych vobstál s
domovnicí? My sme národ holubicí, ale moc nesvornej, jak vám povídám, Táfl. Sakra, vy máte taky
blbý meno. Neřeknu vám nic, kdybyste se na uši sta-,
věl, můžete mi bejt ukradenej, já mám s Čechama
svý zkušenosti, řekl mi pan Douša.
PLAMEN
KONEC

16. 5. 1966
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Kardinal Beran v Americe
11. dubna 1966 pnietel Josei, arcibiskup pražsky,
do Nového Yorku. Čekal na něho arcibiskup této
diocése kardinál Spellman, který býl také Beranovým hostitelem. Československá společnost pro vědy
a umění uspořádala v proslulém newyorském hotelu
Waldorf-Astoria slavnostní recepci. Kardinál Beran
řekl, že Společnost pro vědy a umění má významné
místo v boji proti komunismu a že nesmíme zapomínat na to, že československá kultura bylá v minulosti
vždy živena dvojí křesťanskou tradicí, jak gotickou
tak barokní.
Londýnský "Čechoslovák" (28. 4. 66) oznamuje:
"12. dubna . . . celebroval kardinál Beran mši v českém kostele (v New Yorku-pr.) na 61. u l i c i . . . Ve
svém kázání kardinál opět nabádal .přítomné, aby
nezapomínali na svou vlast, učili své děti rodným
jazykům a neodnářodnili se ve svobodné zemi, která
od nikQho odnárodnění nežádá . . . "
13. dubna zahájil kardinál Beran turné po Spojených státech a Kanadě. Všude byl jeho příjezd
příležitostí pro shromáždění čs. krajanů.
Zvlášť nadšené přivítání připravil kardinálovi texaský Granger a West, kde je 95 procent obyvatelstva českého nebo slovenského původu.
Universita sv. Tomáše v Houstonu udělila pražskému kardinálovi čestný doktorát. Čestný doktorát
dostal také na katolické universitě sv. Josefa ve Philadelphii.
Skvělé uvítání připravily i Chicago, Toronto a
jiná města.
Myslíme, že bez ohledu na náboženské přesvědčení budeme všichni souhlasit se slovy, pronesenými
v New Yorku:
"Čestné členství je nej vyšší vyznamenání, které
Společnost pro vědy a umění může dát vynikající
osobnosti, jež se obzvláště zasloužila o rozvoj československé nebo světové kultury. Nikdo nesplňuje
tento požadavek . . . dokonaleji než Josef kardinál
-Beran. Udělujíce mu s hrdostí v mysli a s pohnutím
v srdci tuto poctu, uvědomujeme si, že tím poctíváme především také sebe."

— Jediný český deník ve
svobodném světě, Denní
hlasatel z Chicaga, oslaví
v červenci 75 let vycházení.
Jeho
nynějšími předními redaktory
jsou dr. A. Hřebík a J.
Falta a předsedou vydavatelstva Vladimír Špatný.
— Novým redaktorem týdeníků Katolík a Národ,
kter4 vydávají benediktini v Lisle u Chicaga, se
stal P. Aleš Macháček.
Dřívější redaktor P. Arnošt Žižka zemřel 1. dubna tr.
— Firma United Chromé
Tanners ze Shrigley v Severním Irsku, jejímž majitelem je E. Utitz ze známé čs. koželužské rodiny,
dostala "Královské uznání za mimořádný průmyslový výkon". Utitzův podnik dnes „zaměstnává 450
lidí a 60% své výroby vyváží do zahraničí. V továrně je zaměstnáno větší množství Čechů a Slováků.
— Torontský list "The
Globe and Mail" uveřejnil fotografii komerčního
inženýra V. Suchardy u
příležitosti jeho jmenování členem správní rady
fy. H. H. Robertson Co.
Sucharda byl v únoru
1948 v Praze zatčen při
ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
studentských demonstraVE VIKTORII
cích, vězněn a později se
srdečně zve všechny členy i hosty na řádnou val- mu podařilo uprchnout
nou hromadu, která se koná v pátek dne 20. května do zahraničí, kde dostu1966 v 19.30 hodin v Kelvin Hall, 53-55 Collins Plá- doval.
ce, Melbourne-City. Na programu jsou referáty o
činnosti v minulém období, volby funkcionářů, vol- — Křesťanská akademie
né návrhy a debata. Nesej de-li se dostatečný počet v Římě pořádá opět letní
členů ve stanovenou dobu, koná se valná hromada
o hodinu později za každého počtu přítomných.
Odstupující výbor Čs. NS ve Vic.
Australská
ČS. ŠKOLA V MELBOURNE
premiérová
skončila první období letošního školního roku. V
sezóna
sobotu dne 21. 5. se vyučování nekoná. Druhé období bude zahájeno 28. 5. opět v 9.30 hod. dop. v TechČeskoslovenský
nical Teachers College, 11 Glenbervie Rd., Toorak.
— Upozorňujeme, že rodiče, kteří dovážejí děti do film, který získal letos
školy, mohou v době vyučování hrát na školním
"Oskara"
hřišti volejbal.
Americké filmové
ČS. KLUB V QUEENSLANDU
akademie jako
Ňa řádné valné hromadě, konané dne 24. dubna
nej lepší cizí film
tr. za naprosto nedostačujícího počtu členů, se zvolil
jen prozatímní výbor, který byl pověřen, aby do 3
OBCHOD
měsíců svolal mimořádnou valnou hromadu, která
musí rozhodnout o další činnosti klubu. Do té doby
NA
byli pověřeni tito členové výboru správou klubovních záležitostí: předseda O. Marek, místopř. A. Ra-.
da, jednatel F. M. Vávra, pokladník J. Endlová,
KORZE
přísedící J. Bednář a Vodák. Revisory účtů se stali
S. Šíma a S. Pokorný.
V hlavních rolích
Za Čs. klub v Qld.:
O. Marek a F. M. Vávra
JOZEF KRÓNER
IDA KAMIřTSKÁ

CIKÁNSKÉ MELODIE
FER1 DOROHBOZO
SE S V O U C I K Á N S K O U K A P E L O U
srdečně Vás zve na
MONSTRE KONCERT
který se bude konat
v pátek d n e 20. května 1966 v 8 h o d . večer v
MELBOURNE T O W N HALL, CITY
Nezapomenutelné cikánské zpěvy -— Pestré kroje
Populární směs z operet — Sólové' i sborové tance
V s t u p n é $ 1.-, 2.-, 3.Zajistěte si vstupenky předem u: COSMOS BOOK
SHOP, 133 Acland St., St. Kilda. tel. 94-4568
OPTO, 109 Swanston St., Melbourne, tel. 63-2231
FORBAT, 112/a Chapel St., Windsor, tel. 51-4838
TODOR DELICATESSEN, Glenferrie Market,
81-6147, F. E. DE MARCHIS, 137 Gertrude St.,
Fitzroy, tel. 41-3680, CITADELA RESTAURANT,
100 Gertrude St., Fitzroy, MYERS, Melb.-City

Time Magazíne
Life Magazíne
New York Telegram
napsaly o tomto filmu:
"MISTROVSKÉ
DÍLO!"
Nezmeškejte tento film!
Denně 11, 2, 5, 8

Melbourne

ábory pro es. děti z evropských států a to pro
•esky mluvící hochy od
t. do 29. 7 v Dolomitech
r Itálii, pro česky mluví:í dívky od 2. do 27. 8.
amtéž, pro česky se učí•í chlapce a dívky od 23.
do 20. 8. v Berchtesgaienu. Žádosti na adr.:
iev. V. Hrubý, Pontii.
Vteneo, Salesiano,
via
^occo Cortu, Roma, 11.
.8., Italy.
- V neděli 8. května se
¡onala
tradiční
pouť
ídružení čs. dobrovolníků v Paříži na národní
iřbitov "La Targette".
- O velikonocích
jel
lutobus Čedoku na čtyřlenní turistický zájezd
io Vídně a Jugoslávie.
Při první' zastávce ve
/ídni opustilo . 19 cestuj í:ích autobus na jednolenní prohlídku
města.
£ další cestě pak nasedli
>ouze dva z nich, staří
nanželé, kdežto 17 se
•ozhodlo požádat v Rakousku o asyl.
- Dne 1. května tomu
>ylo'15 let, co začal vysíat z Mnichova Rozhlas
svobodné Evropy.
- Dr. Milan Ondruš, kte•ý byl do roku 1948 přededou
Československého
¡vazu studentů, je nyní
;enerálním ředitelem po>očky americké společno;ti DOW Chemical ve
rrankfurtu n. M.
- Bývalý čs. vyslanec v
iolandsku Karel Erban
e dožil v Arizoně v USA
edmdesátky.
- Dne 12. dubna zemřel
'
Chicagu
Jaroslav
Chmelíček, redaktor Or;ánu
Československých
polků v Americe, autor
tivadelních her a ředitel
nedělního čs. rozhlasovéio vysílání. Bylo mu 47
oků.
- Dne 24. dubna se kolala v Londýně valná
iromada Ústředního vý>oru Čs. obce legionářské
r zahraničí za předsedíictví plk. J. Lízálka a za
ičasti 42 řádných členů
i 2 hostí. • Jednání mělo
lůstojný průběh a týka0 se jak činnosti londýnikého ústředí tak i -jedíotlivých odboček.
Na
lalší období byli zvoleni:
předsedou opět plk. J. Lílálek a za členy výboru
3... Bebar, F. Divoký, R.
Dítě, J. Hudec, V. Holub,
VI. Kašpar, P. Křižka, V.
ICurcin, P. J. Lang, V.
L,evin, M. Liskutin, M.
lokay, M. Ludikar, A.
Mokrý, L. Neuman, F.
Skoumal, J. Svatoš, K.
fa-dlovec a T. Vybíral, za
láhradníky plk. K. Tiller
1 M. Provazník, za revisory J Buršík.a L. Fied¡ung. Dále byli-do výboru zvoleni za odbočka
Leamington
F. Doležal,
D. Kay, Z. Krejčí a B.
Trčka, za Austrálii A.
Slabik z Geelongu a K.
Šulák ze Sydney a za
Brazílii J. Souček. Organizace ve Francii, USA~a
v Kanadě si jmenují zástupce do výboru dodatečně.
- Národní rada žen svobodného
Československa
spolu' s Pracovní skupinou

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANTONlNSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 12. června 1966
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
H r a j e Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě j'iž můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

SPORT V AUSTRALII
HBJUIxAS

—

»Jj/VYlíY D : ±

. ij

První minuty zápasu na hřišti Řeků slibovaly, že
Slávia předvede hru hodnou vedoucího mužstva letošní tabulky viktoriánské ligy. Ve 13. minutě se dokonce ujala vedení, když Laraman skóroval z podání
Shorta. Ve 22. minutě nařídil soudce přísně volný
kop blíže vápna, z něhož Hellas nejen vyrovnal, ale
podařilo se mu touto brankou přivodit skoro neuvěřitelnou změnu obrazu celé hry. Ve 20 minutách
byl pak míč pětkrát v síti nervosně hrajícího Younga. To lze těžko vysvětlit nepřízní soudce (branka
z trestného kopu apod.) či štěstěny. V druhém poločase se hosté vzpamatovali, předvedli celkem dobrou hru, ale na výsledku se jim už nepodařilo nic
změnit. - Protože tentýž den prohráli oba největší
rivalové v 'ligové tabulce, udržela se Slavia o jeden
bod v čele.
SLAVIA — CROATIA 1 : 0 ( 1 : 0 )
Slavia nastoupila na Olympijském stadiónu po
těžké porážce z minulého týdne s malými nadějemi
na úspěch. Návrat Cooka a přestavení mužstva přinesly teamu více sebevědomí a klidu, takže podal
opět celkem dobrý výkon a zvítězil zaslouženě. Jedinou branku zápasu vstřelil v 36. minutě Savage. Celý první poločas, kdy hrála Slavia proti silnému větru, byla hra vyrovnaná, v druhém poločase měli
Slávisté více ze hry.
Referáty o zápasech Prahy ze Sydney do uzávěrky
nedošly. S Apií utrpěla Praha drtivou porážku 1 : 8 .
RUIN lllNtUN 1 AU.N1 KilCS i
KLUB
P r a h a
375 H i g h St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5377
Otevřeno od 4. hod. odpoledne
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Srdečně zve R. Danešová

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste

brýle od O P T A 1

OPTO

Dapitol H o u s e , 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina. Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮVašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
SVU v New Yorku pořáZPRÁVY OSOBNÍ
daly 7. května
"Večer
poezie. Pavla Javora a
skladeb Karla B. Jiráka".
Inž. JIŘÍ HURT
— Adelaidský
"Advetia
ser" napsal, že na světoHILDA
dř.
ŠOLCOVA
vém mistrovství v letecké
oznamují,
akrobacii, které se má konat od poloviny července
že byli oddáni
poblíž
Moskvy,
bude
dne 29. dubna 1966
Austrálie zastoupena jeBundaberg, Qld.
diným letcem: 391etým
Čechoslovákem Jiřím Koským, který dříve sloužil Západního Německa, kde
dva roky v čs. letectvu. V si najímá dva lehké letěchto dnech již letí do touny.
. Č/ČS/SVU/H
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16.5.
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Josefa Jílka (Sydney?), Jaroslava Rabu
da?) a inž. Miloše Hraběte.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme j u c ,
s : na n ě dotazuje. Bez výslovného pokynu Mi
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Fotbalový mistr Československa bude z Prahy

SLAVIA NEBO SPARTA?
n
i; ^IFjpgigw MUilFMyyt mužstev v jarní polovině 1. čs. fotbalové ligy udržuje permanentní napětí, protože
• Tf»«if*farřij. k d e už dnes rozhoduje nejen každý bod, ale i každá branka, stačí nepatrné zakolísání fam k i i i ••TMI teamu a už další překvapivý výsledek dokonale zamíchá celým pořadím ligové tatMUcj. Pouze Slavia se Spartou zůstávají' stále na svém místě, takže je velmi pravděpodobné, že o
! našstra se rozhodne už jen mezi těmito dvěma kdysi velkými soupeři Letné. N e j lepším teamem jara
je však pražská Dukla, která získala příchodem dvou Spairťanů Táborského a Mráze na pružnosti
a střelecké pohotovosti, a tak še dostala na 3. místo. Poprvé v poválečných letech jsou tedy tři pražské kluby za sebou na špici tabulky.
Boj o záchranu bude i letos velmi zajímavý, přestože poprvé sestupují jen dva teamy. Vždyť plná
polovina mužstev je stále ohrožena sestupem, mezi nimi i tradiční klubykterakSlovan Bratislava (bývalá ŠK Bratislava), Ostrava, Prešov atd.
I když ve 20. a 21. kole padlo branek jako šafránu, úroveň mistrovských utkání byla uspokojivá. Pozoruhodný rekord čs. ligy zaznamenal bývalý brankář čs. národního mužstva Šroiť (který přestoupil
z Bratislavy do Lok. Košice), když v šesti posledních zápasech nedostal ani gól a nebyl celkově v 570
minutách překonán.
Z hostujících teamů podařilo se ve 20. kole vyhrát pouze pražské Dukle, která si přivezla oba body
z Bratislavy, kde zásluhou svého nejlepšího hráče
Štrunce a skvělé hry nestárnoucího Masopusta porazila v zápase plném surovostí a nedovolených zákroků sestupem ohrožený Slovan 1 : 0 . - Bod venku
získali "červenobílí", kteří uhráli v Trnavě bezbrankovou remisu. - Sparta Praha hrála doma v utkání
s VSS Košice téměř celé střetnutí na jednu branku,
nakonec však byla ráda za vítězství 1 : 0. - Na horké
půdě v Teplicích podlehl po pražské Slavii i na j a ř e
ještě neporažený Inter Bratislava (0 : 1). Rozjetá
Lokomotiva Košice vyhrála východoslovenské derby
nad Prešovem rovněž 1 : 0 ; ZJŠ Brno bylo v Ostravě
domácím fotbalistům rovnoceným soupeřem, dvě

SLAVIA-WIENER SC 4:1
Pražské střetnutí 2. kola Středoevropského poháru v kopané s Wiener Sportklubem nezačalo pro
Slavii šťastně. Už totiž v 5. minutě se hosté po chybě
zadáků mužstva "červenobílích" ujali svým středním
útočníkem Schmidtem vedení 1 : 0. Když však v následujících 12 minutách vstřelil Kadraba dvě branky
za sebou, převzali Slavisté iniciativu a byli v celém
dalším průběhu zápasu lepším teamem. Jejich hra
sa v druhém poločase změnila v exhibici. Pravý křídelní útočník Veselý vystihl, že obránci Wiener SC
jsou pomalí a na kluzkém terénu (po dešti) se špatně pohybují, a tak se několikrát prodribloval'
před brankáře Szanwalda a dvakrát poslal míč za
jeho záda. Slavia vyhrála nakonec 4 : 1 , škoda jen,
že jeden z nejlepších hráčů na hřišti - Kadraba
nedokázal 14 minut před koncem utkání proměnit
pokutový kop za sražení v brankové posici. Ale i
tak odjíždí vedoucí mužstvo čs. ligy k vídeňské odvetě s tříbrankovým náskokem., který by za normálních okolností mohl stačit už k postupu do semifinále této soutěže. Závěrečné zápasy se budou hrát
příští měsíc ve Florencii a zúčastní se jich kromě vítěze Slavia - Wiener SC: obhájce trofeje Vasas Budapešť, domácí Fiorentina a vítěz z dvojice Jednota
Trenčín - Crvena zvezda Bělehrad.

Z N O V U B O X V ČSR
V důsledku dvou úmrtí, způsobených zraněním
při k. o. v ringu, zakázal před dvěma měsíci ústřední výbor Československé tělovýchovy spolu s rohovnickou sekcí až na další veškerá domácí utkání, s
poznámkou, že bude třeba v nejbližší době vypracovat některá opatření, která by podobným tragickým
úrazům zamezila. A právě v těchto dnech předsednictvo sekce přepracovává pravidla boxu, takže lze
v nejbližší době očekávat, že zákaz bude zrušen.
Podle prohlášení předsedy sekce Pospíšila se m a j í
ve všech utkáních dorostu i mužů zásadně- používat
rukavice o váze 10 uncí (dosud 8 uncí), při střetnutí
i v tréninku používat ochranné přilby. Po k. o. způsobeném úderem na hlavu má být dospělým rohovníkům zakázán start v ringu po dobu dvou měsíců,
dorostencům na 3 měsíce. Boxeři I. výkonnostní třídy budou smět vybojovat nejvýše 25 zápasů do roka, II. kategorie 20 a III. kategorie 15. Rohovník,
který třikrát za sebou prohrál k. o., nebude smět
dále závodně boxovat.

chyby jeho zadáků rozhodly však o porážce (1 :'2);
a konečně: Trenčín zdolal doma Hradec Králové 3 : 0.
Všech šest mistrovských zápasů 21. kola (které se
hrály v jednom dnu) skončilo nerozhodně, což nemá
obdoby v nejvyšší čs. fotbalové soutěži^ Tak pražská
Slavia musela se doma v zápase se ZJŠ Brnem spokojit s remisou 2 : 2 . - Sparta byla v Bratislavě v
utkání s Interem už už na lopatkách, Kvašňákova
střela deset minut před koncem zachránila 1 : 1 . Zklamání z nerozhodného výsledku bylo v Hradci,
kde se domácí mužstvo rozešlo s Teplicemi za nerozhodného stavu 1 : 1 . - Utkání mužstev, která ještě
na jaře nevyhrála: Prešova a Slovanu Bratislava,
skončilo smírně 0 : 0 . 0 : 0 uhrála i Ostrava v Trenčíně a tímto výsledkem skončilo i košické derby mezi VSS a Lokomotivou. - Jedině Dukle Praha se podařilo získat oba body, když v předehraném zápase
porazila Trnavu 1 : 0.
TABULKA: 1. Slavia Praha 30 bodů, score 32 : 15,
2. Sparta Praha 28 b., score 40 : 24; 3. Dukla Praha
25 b., 4. Trenčín 23 b., 5. Inter Bratislava 23 b., 6.
Trnava 22 b., 7. VSS Košice 21 b., 8. Teplice 19 b.,
9. Hradec Králové 18 b., 10. Slovan Bratislava, 11.
Prešov, 12. ZJŠ Brno, 13. Lok. Košice (po 17. b.),
14. Ostrava 15 bodů, score 25 : 30.

D A N K U V DEBUT: 64.24 m
Start světového rekordmana v hodu diskem L.
Daňka do nové sezóny se zdařil znamenitě. Na cvičném hřišti ZJŠ Brno za Lužánkami hodil při své letošní premiéře 64,24 m, čímž zlepšil nejlepší letošní
světový výkon v hodu diskem o 3,5 m. Uvážíme-li,
že je to hned na počátku sezóny jeho čtvrtý nejdelší
hod vůbec (v Sokolově 65,22 m, v Turnově 64,55 m
a v Long Beach 64,31 m), pak lze očekávat, že tento
diskařský fenomén zaútočí letos na svůj vlastní světový rekord. Podle trenéra Vrabla je Daněk schopen posunout v budoucnu hranici světového rekordu
až na'68 m. V každém případě bude jistě zajímavý
souboj Daňka s trojnásobným olympijským vítězem
Američanem AI Oerterem při červnovém zájezdu
v USA.
ZATOPEK UŽ JEN ČS. REKORDMANEM
Jméno E. Zátopka už 59:51,6 min.) a v hodipomalu mizí ze seznamu novce uběhl 20.068 m, o
rekordmanů. Už v minu- 14 m delší trať než v r.
lém roce ztratil Zátopek 1951 Zátopek.
poslední světový rekord
Ve světové tabulce nej(na 25 km) a nyní přišel lepších výkonů je však
i o své dva poslední ev- stále ještě Zátopek na 5.
místě za
Australanem
ropské rekordy.
Na závodech v Darm- Clarkem (20 km za 59:22,1
stadtu zaběhl totiž 231etý min. a v hodinovce 20.231
Novozélanďanem
Němec Manfred Letzericn m ) ,
z Wiesbadenu 20.000 m Bailliem, Němcem Letzeza 59:49,6 min. (evropský richem a Japoncem Tsurekord E. Zátopka byl burayou.

- - Ve zkratce — Fotbalisté pražské Dukly, jejichž výkon se *
posledních měsících značně zlepšil (příchodem QŠJOB.
Sparťanů Táborského a Mráze), zvítězili v p r v n t a
finálovém utkání "Československého poháru" v P r e šově nad místním Tatranem 2 : 1 brankami Knaborta a Nedorosta a m a j í tak v odvetě doma veikaa
šanci získat trofej a zároveň si zajistit znovu účast *
mezinárodní soutěži "držitelů trofejí".
— Vítězem "světového turnaje" v basketbalu (totožném .téměř s mistrovstvím světa) v Santiagu se-stab
nečekaně družstvo Jugoslávie, když ve finálové skupině získalo stejný počet 10 bodů "jako košíkáři USA,
vyhrálo však vzájemné střetnutí 69 : 59 b. Sovětští
basketbalisté, kteří prohráli nejen s USA 73 : 75, ale
i s Brazílií 58 : 60, obsadili třetí místo. 4. Bulharsko,
5. Brazílie, 6. Španělsko, 7. Čile, 8. Paraguay, 9. Peru,
10. Panama, 11. Portoriko, 12. Mexiko, 13. Argentina
atd. ČSR se turnaje nezúčastnilo.
:— V Salzburku se na prvního m á j e jely tradiční motocyklové závody o Velkou cenu Rakouska, jejíž
nejobeslanější soutěží byl závod strojů do 350 ccm,
ve kterém dosáhli pozoruhodného úspěchu i čs.
jezdci. Vítězem závodu se sice stal mistr světa Mike
Hailwood z Velké Británie na japonské Hondě, ale
druhé až čtvrté místo obsadili Čechoslováci na J a wách. 2. Gustav Havel, 3. František Boček, 4. František Šťastný.
— 171etá studentka tělovýchovy z Bratislavy Mária
Faitová skočila na závodech ve svém rodišti do výšky 170 cm, čímž překonala o 1 cm čs. rekord, jehož
držitelkou byla od r. 1955 Olga Modrachová. - Na
tzv. Polabských závodech v Kolíně zdolal pak Baudis se Sparty 2,06 m.
— V kopané došlo k celé řadě mezistátních utkání.
Tak na Wembley stadiónu v Londýně zvítězila Anglie
nad Jugoslávií v utkání dobré úrovně 2 : 0, v Dublinu prohrálo Svobodné Irsko se Z. Německem nečekaně vysoko 0 :4, SSSR vyhrál ve Vídni nad Rakouskem . 1 : 0 , východoněmečtí fotbalisté porazili
Švédy 4 : 1, Mexiko deklasovalo representační team
Paraguaye 7 : ' 0 a střetnutí v Chořově mezi Polskem
a Maďarskem skončilo 1 : 1.
— V Praze, v Nitře, v Čes. Budějovicích a v Jihlavě bude v září probíhat mistrovství světa mužů v
odbíjené, o které je v ČSR enormní zájem. Nyní byla
družstva rozdělena do 4 kvalifikačních skupin. ČSR
hraje v Praze s Jugoslávií, Itálií, Marokem, Israelém a Čínou, takže má šanci na postup do závěrečných bojů.
— Na pódiu vídeňské haly Simmeringerhof byl v
posledním dubnovém víkendu uspořádán VI. ročník
vzpěračské soutěže o tzv. Dunajský pohár, který
skončil vítězstvím maďarských representantů. Jejich
nejlepším borcem byl Imre Foeldi, který, výtvořií
nový světový rekord v pérové váze. Po delší nemoci
objevil se v této soutěži olympijský vítěz Čechoslovák H. Zdražila, který se stal suverénním vítězem
lehkotěžké váhy. 251etý Zdražila vzepřel v olympijském trojboji 435 kg a porazil druhého nejlepšího
závodníka lehkotěžké váhy Bulhara Penčeva o
12,5 kg.

Čs. hokejová sekce navrhuje

Koncem dubna zasedala v Praze tzv. Ústřední sekce čs. ledního hokeje, která se zabývala důkladným
hodnocením uplynulé sezóny. Sekce dále. navrhla
mezinárodnímu hokejovému svazu, aby počet hráčů na soupisce pro mistrovství světa byl zvýšen ze
17 na 18, dále aby tzv. necestující brankář, který je
připraven doma, mohl nastoupit v případě, zraní-li
se jeden brankář (zatím smí jen v případě zranění
obou); aby se světové mistrovství hrálo ve skupině
A s omezeným počtem účastníků dvoukolově; dále
aby juniorská věková hranice byla zvýšena na 19
let a aby junioři hráli evropský turnaj národních
mužstev; aby hráč, který se zúčastní tréninkového
HLAS
DOMOVA
tábora profesionálů, se stal profesionálem a mohl
Vychází čtrnáctidenně.
Ěídí redakční kruh
být reamateriisován nejdříve za tři roky; aby byl
Adresa: Hlas domova,
uspořádán "seminář" pro rozhodčí povolané k ří8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vie.zení zápasů mistrovství světa; aby hráč, který neTelefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý dostal souhlas, svého svazu k^přestupu do zahraničí,
nesměl v zahraničí .po tři roky hrát. Poslední návrh
výtisk 20c.
je zřejmě namířen proti hokejistům, kteří zůstali
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž nebo zůstanou při zájezdu v zahraničí.
předplatné tj. austr. $ 5.-, £.. stg (nebo NZ) 2/-/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání SDĚLTE N Á M A D R E S Y S V Ý C H PŘÁTEL.
Z A Š L E M E JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .
obratem.

