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Následky "politiky zadržení"

Lidé jsou podivní flvorové. Celá léta dovedou chodit kolem těch nej vět- puje důvody americké
ších ukrutností, celá léta dovedou žít uprostřed nich, aniž by se ozval hlas vojenské přítomnosti ve
Vietnamu. Pravda totiž
protestu. Právě naopak.
Jestliže Hitler plní koncentrační tábory a plynové komory, je to tím, že je, že Američani nejsou
Německo postihl nespravedlivý mír. Jestliže stát nechá umřít hladem mi- ve Vietnamu, aby zalióny ukrajinských sedláků, je to proto, že je nutná rychlá industrializace. chránili malý národ před
Jestliže je Sibiř plná kostlivců nald hrobem, vězení přetékají "zrádci" lidu, komunismem, ale proto,
státy jsou okupovány, třídy likvidovány a sousedi napadáni, je to proto, že že považují jeho udržení'
komunistickou
pachatel se bojí západního obklíčení. Jestliže cizí tanky potlačí národní po- mimo
vstání ve;východním Berlíně, Poznani nebo Budapešti a vlastenci jsou věšeni sféru za věc zásadně důna pouličních lampách nebo deportoviáni v dobytčích vozech, je to proto, ležitou pro jejich vlastní
že velký národ má větší nárok na nárazníkové státy než malý národ na svo- bezpečnost.
fwln
OspraVedlnitelná
intervence
Faktem ovšem je, že sté řady universitních
Moderní,
pokrokový
Pochybujeme, že by
člověk takové ukrutnosti Američané nevedou v s "víetniků" měly určité
snadno pochopí a omlu- Vietnamu ani Burskou potíže dokázat, že Spo- sé našel někdo, kdo dože
ví —- pokud si jich vů- válku, ani čistě koloniál- jené státy usilují o zni- sud nezpozoroval,
čení
hanojského
režimu
americká
bezpečnost
bec všimne.
ní vietnamskou válku,
Jenom tu a tam se při- jakou tam kdysi vedli nebo že si hodlají při- znamená bezpečnost svovlastnit sebemenší část bodného světa. Osprahodí něco, co rozpálí Francouzi.
vietnamské území.
vedlnitelnost
americké
obrazotvornost milosrdVietnamské otazníky
Proč
tedy
vlastně intervence se tedy zdá
ného lidstva, a pak naJe si dost těžké' před- Spojené státy jsou ve spočívat v tom, zda je
stane za velikého úpění
Americká Vietnam opravdu tak
a bušení v hrudě zápas stavit válku, jejímž cílem Vietnamu?
vláda
je
alespoň
částeč- důležitý, jak se Amerio svědomí světa.
není zničení odpůrce a
né
zodpovědná
za
hu- čani domnívají.
územní
zisky.
A
domníMěřítka demokracie
váme se, že by i hu- stou mlhu, která obklo- (Pokračování na straně 2)
J e zajímavé, že svět,
Konference evropských komunistických stran
který je tak neuvěřitelně
shovívavý k zločinům
diktátorů a agresivních
ideologií, stane se téměř
puritánsky
mravokárniKoncem dubna se konala mezinárodní konference evropských komuni
ve chvíli, kdy si osvojí stických stran, svolaná Komunistickou stranou Sovětského svazu do Karlo
úlohu soudu nad velkou vých Varů. Kdyby někdo čekal, že na tomto sjezdu budou vyřešeny závažní
demokracií.
Ukrutnosti problémy, byl by zklamán. V rámci mezinárodního vývoje klouzají otěži
útočníka jsou pak vydár - t m <4íil t í m Vtťľ.
vány za oběti zápasu za
Karlovarského zasedá- v o valy v každém přípa- strana Sovětského svazu
svobodu, každý omyl ní evropských komuni- dě jenom exilní frakci. /zdala požadavku, aby
napadených za fašistické stických stran se nezúZ . celkového
počtu se jednalo také o čínobludnosti.
ském problému, a že
osmnácti
komunisticčastnily všechny pozvaSpojené státy a jejich né komunistické strany. kých stran bylo tedy de- Brežněv neútočil na Juúloha ve Vietnamu jsou
Albánská,
jugosláv- set stran, které bud' ne- goslávii nebo Rumunsjezd obeslat, sko".
typickou ukázkou toho, ská, rumunská, holand- hodlaly
nebo
se
účastnily
v poZ téhož pramene poco máme na mysli. Znač- ská, norská a islandská
logická
ná část světa se dnes dí- komunistická strana ne- zici loutkových partne- chází celkem
informace, že karlovarvá " na Američany jako byly na tomto shromáž- rů.
"byla
na zlotřilé útočníky, kte- dění zastoupeny.
Vůči čínské hrozbě ská konference
skončena
předčasně
již
ří sadisticky decimují
Portugalská,
španěl- proti moskevskému vemalý a statečný národ ská, řecká a západoně- dení
dopoledne,
komunistického 26. dubna
Vietnamců.
mecká delegace předsta- hnutí je to výmluvný ačkoli se původně počítalo s tím, že potrvá do
výpočet.
Zprávy žurnalistů ří- 27. dubna". Odmítnuté vízum na kopanou kají, že sovětské vedení Zasedání karlovarské
O semifinálovém utkání Poháru mistrů evropských, doufalo do posledního konference bylo . tajné,
zemí Dukla Praha—Glasgow Celtic měl z : Prahy
svým čtenářům referovat i sportovní redaktor lon- okámžiku, že se zasedá- novináři nebyli připušdýnského deníku Daily Telegraph Bryon Butler, čs. ni zúčastní Komunistic- těni naslouchat debatám
komunistické úřady mu však odmítly udělit vstupní ká
strana Rumunska, (pokud jaké). Citujeme
vizum. Ä touto ve svobodném světě nevídanou afé- pro jejíž ' představitele znovu Neue Zuercher
rou zabýval se v den utkání, 25. dubna, úvodník
Daily Telegraphu. Autor článku .odsoudil rozhodnutí- byla připravena vila v Zeitung:
čs. úřadů a připomněl čtenářům, že" to má být odveta Karlových Varech.
"Policie hlídala zaseza to, že list uveřejnil nedávno článek o ČSSR, který
Myslíme si, že když dací síně v hotelu Imse pravděpodobně nelíbil pražskému režimu. Pisatel někído dneska čeká na
periál . . . Jediné spojeúvodníku zdůraznil, že britští novináři se nenechají
rumunských ní s konferenční síní byod nikoho podobným způsobem vydírat a podotkl, podporu
že vlády vyspělých zemí si už dávno uvědomily, kam komunistů, že asi je na lo přes Československou
až sahá právo na nezávislé zpravodajství, a přestaly tom pěkně špatně.
tiskovou kancelář, která
proto ovlivňovat tiskové orgány. "Sportovní reporNeue Zuercher Zei- prodávala texty projevů
téři, z ČSSR" — zdůrazňoval úvodník DT —- "jsou
i nadále vítanými hosty ve V. Británii, i když budou tung z 27. dubna 1967 a rezolucí za drahé pepsát články, které se nebudou líbit vládě v Londýně. píše, že "švýcarský žur- níze, ale teprve po zaAkcí pražských úřadů" — končil Daily Telegraph — nalista klade důraz na
slání textů
do Prahy,
"nejvíce a především utrpěla pověst ČSSR!" K. J.
to, že se Komunistická (Pokračování se str. 2)

Potlach v Karlových Varech

MAMINCE
František

Branislav

O tobě krásnou báseň chtěl jsem psát,
dát z křišťálu ti malé zrcadlo.
Na papír, přichystaný tolik neděl,
dnes ráno jalrní slunce dopadlo.
Víc krásnějšího bych ti nepověděl.
K paprskům připsal jsem jen:
Mám tě rád.

SPURNÝ HOUSLISTA
Dnešní předseda Čs. ústavu zahraničního a bývalý
náměstek ministra vnitra J. Gríša Spurný se krajansky zatetelil 16. března 1967 na 8. stránce" Československého světa", časopisu, který vydává československá vláda pro krajany. Souaničkář František
Němec dávno říkal, že to k ničemu nevede, když
dostane do ruky knihu kořala. Ale ani bývalým náměstkům ministra vnitra se jaksi nedaří, když se
spustí s literaturou a s verši navíc. Gríša - Spurný
se rozhodl napsat obsáhlý inzerát pro československou sekci Expo 1967 v Montrealu, který básnicky
uvedl verši, jež mu zaručeně někdo poradil:
"Jako kapky jsme se rozpršeli,
po širokém světě tom . ."
Jako my krajani. Vlastně jako "oni krajani", protože "Spurného historie vystěhovalectví z Československa končí předčasně: "Až teprve dosažení skutečné svobody českého a slovenského národa v roce
1945 a nastolení nového socialistického pořádku zastavilo bolestný odtok české a slovenské krve dD
ciziny." Těší nás, že jsme alespoň nezpůsobili škodu
krevnímu oběhu národa, když se nás pouhých sedmdesát tisíc vypravilo do třeskuté ciziny.
Pokud jde o dnešní valutový šlágr v Kanadě, jsou
přání Gríši Spurného totožné se sny příručího v obchodním domě, který by chtěl být povýšen. "Přáli
bychom si, aby co nejvíce českých a slovenských
krajanů bez ohledu na to, ke které organizaci, směru,
či spolkové ústředně patří, se sešlo v pavilónu ČSSR,'"
aby shlédlo skvělou československou expozici., Měti.
by přijít všichni bez rozdílu, aby se znovu, alespoň
na chvíli, shromáždili pod praporem- národa, pod
praporem republiky a starého domova. - Návštěvy
Expo 67 by měly pomáhat překonávat roztříštěnost
a nejednotu v krajanských řadách, vždyť Stará vlast,
její umění i přítomnost a barvy jejího praporu patří
všem bez rozdílu, kteří se cítí Čechy či Slováky."
Expo 67 je rozhodně zajímavá záležitost — hlavně
finančně. Gríša Spurný je však člověk, který vidí
dopředu: kraiani by se měli sjednotit proto, že napřesrok hrozí velké oslavy vzniku Československé
republiky a skončení první světové války, a "téměř
bezprostředně před námi již je vzpomínka na 25.
výročí vyhlazení Lidic, jejichž jméno se stalo symbolem fašistické ukrutnosti německých okupantů na
straně jedné a symbolem českého a slovenského
utrpení na straně druhé". Zajistěte si lístky napřed,
nebudou!
My kapky, jež se-rozpršely "po široširém světě
tom", jak napsal Josef Hora za okupace, když napsal
svého překrásného "Jana houslistu", zpověď exulanta, který se vždycky vrací, byť i jenom v myšlenkách a snech domů, aby "jako déšť vsákl v zem".
Jsme dojati. My kapky se půjdeme, podívat, pokud
finance stačí, na Expo 67. My kapky také třeba jenom chudě uctíme výročí založení Československé
republiky, kterou Gríša Spurný a jeho soudruzi přivedli ke smutným koncům.
Přáli bychom si, aby někteří z našich vrstevníků
konečně pchopili jemnou, borgiovskou hranici, která
rozděluje "krajany", a "exulanty". Jeden vůči druhému jsme krajany,' ale nedopusťme, abychom se
jeden druhému stali nepřáteli jenom proto, že někdo
emigroval v roce 1928 a jiný v roce 1948.
"Jako kapky jsme se rozpršeli, po širokém světě
tom", kvílí dnes Gríša Spurný. "A jako déšť jsme
vsáklí v zem", říká básník. Exil nás naučil, že toto
je nevyhnutelné. A na to nepotřebujeme bývalé zástupce ministrů vnitra, aby nám vykládali." Spíš by
nám _ měl bývalý náměste"k ministra vnitra, který se
obírá básnictvím, vyložit, proč použil na obchodní
inzerát verse básníka, který vyslovuje takové podvratné myšlenky:
" . . . Dát váhu snu, vznos tíze hlíny,
dát hlas rtům němé domoviny,
a třeba po zatracení
jít k novému dni stvoření ..
( P o k r a č o v á n í n a s t r a n ě 2)

Pnblished by F. Váňa,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Printers: "Unification" Pty. Ltd.
497 Collins St., Melbourne, Vic.
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Následky politiky zadržení

^ťoKracovani se str. u
Před několika lety o
tom snad ještě mohly
existovat
pochybnosti,
které by už dnes existovat neměly. Více než
osud
Burmy,
Laosu,
Kambodže,
Siamu
či
Malajska závisí teď na
výsledku
střetnutí ve
Vietnamu, z něhož se
stalo, bez .ohledu na
místní okolnosti, ohnisko zápasu mezi komunismem • a demokracií.
Americké vítězství by
znamenalo potvrzení účinnosti politiky zadržení, komunistické vítězství by
představovalo
průlom dosud úspěšnou
demokratickou obranou,
jehož následky by dalek o přesáhly geografické
hranice
jihovýchodní
Asie.

kého bloku, o rozkolu
mezi komunisty nebo o
nové
Indonésii
jako
o něčem, co se muselo
stát, co muselo přijít a
co jenom čas ovlivnil.
Čas je však v těchto případech příliš zjednodušené vysvětlení.

komunisty dochází proto, že v důsledku úspěchů politiky zadržení odpadla stará jednota v
názorech na to, jak nejlépe pohřbít demokracii.
Nová Indonésie stala se
skutkem proto, že byl ve
Vietnamu podán důkaz,
K liberalizaci evrop- že politika zadržení má
ského komunismu do- být s rozhodností použichází proto, že byla za- ta také v Asii.
stavena expanse na záCena, o níž ve Vietpad a že se tak drastické namu běží, je ohromná
metody ukázaly neúčin- následky porážky nedoné. K rozporům mezi zírné.

blysime o americkem
imperialismu, docela respektovaní lidé mluví o
tom, že jsou Spojené
státy nej větším nebezpečím světového míru a ve
Štokholmu zasedá Russellův
tribunál,
který
soudí americké ukrutnosti ve Vietnamu.
Člověku nad tím vším
zůstává rozum stát a
těžko se brání povzdechu, že pošetilost světa
nezná mezí.
-kw-

POTLACH V KARLOVÝCH VARECH

15. 5.

1967

SPURNÝ HOUSLISTA
(Pokračovaní se strany 1)
Spurný houslista zapomíná, že Horův houslista
byl vzpurný, že šel do ciziny proto, že mu jeho starý
profesor řekl:
"Co doma, Jene? Jenom bída . .."
se vrací profesorův hlas,
"tu každý druhův úspěch hlídá,
tak mnoho, mnoho je tu n á s . . .
A z orla za chvíli je plaz.
Plaz mistrem zve se. Zvou ho mistrem.
A brzy v jeho mozku bystrém
umění řídne jako vlas."
Jan slyší profesorův hlas
i přízvuk, jenž mu napovídá:
"Odejdi, doma je jen bída.
Jsem plaz. I z tebe by byl plaz."
-junZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vál hlava?
Noite brýle od O P T A !

OPTO

renci zahájil Antonín tík děkan z Canterbury
Capitol Houie, 109 Swanston St.
Novotný, který předlo- a Josef Plojhar. ZaskaM E L B O U R N E (vedle kina Capítol)
žil návrh blíže neurče- kovala za ně nerozbitná
8. poschodí
Telefon 63 - 2Ž3 i
soudružka
La
Passionaného jednacího řádu.
DODÁME
LÉKY
VŠECH
DIíLíIťJ
Dalšímu jednání před- ria - Dolores Ibarrurri.
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Závěrečný proslov k
sedal polský Wladyslaw
v nutných případech telegraficky
Gomulka, který se vy- této karlovarské hořké
vinul za ta léta od roku konferenci pronesl ge1956 ve
spolehlivého nerální tajemník Italské
komunistické
strany
patolízala.
Úřední zpráva tvrdí, Longo,, načež přítomní
L. 5. V Pekingu způsobilo stickými stranami bez
že po oslavovačkách ná- zapěli Internacionálu.
>enzaci, když se oslav 1. vědomí vedoucích a tím
sledovala "otevřená a
Závěrečné ptohlášení náje
zúčastnilo vedle méně
aby poskytovali
široká diskuse". Je do- sjezdu v Karlových Va- Maocetunga i sedm ko- cizím
komunistickým
cela pravděpodobné, že rech si poklepalo na ra- munistických vůdců, pro- stranám nějaké informai tato fráze je celkem meno, poněkud nesou- ti nimž vedli přívrženci ce.
Maocetunga
delší dobu 8. 5. Ministerský předsepravdivá. S tolika ab- visle tvrdíc, že její pro- prudkou agitací.
da Wilson oznámil v parsencemi z evropského hlášení "dává národům 3. 5. President Guineje lamentě, že žádost V. BriTouré
nařídil tánie o přijetí za člena
bloku
komunistických reálnou perspektivu mí- Sekou
křesťan- Evropského hospodářskéstran musí být zřejmé, ru tím, že navrhuje, aby 'afrikanizaci"
ských církví v Guineji, ho společenství nebude
že Sovětský svaz nemohl dva
vojenské
bloky, :ož znamená, že protebýt
než
"zříceninou ; stojící proti sobě, byly ätanští a katoličtí du- tentokrát brzděna požazáruk v méně důrhovní musí opustit zemi. davky
která vévodí krajině".
ležitých.
hospodářských
nahrazeny systémem ko- 1. 5.
Severovietnamská
Karlovarská
jednání lektivní evropské bez- mise, v níž byl též mi- Přobléfriech,
týkajících
se hlavně ostatních člepotvrdila tyto skutečno- pečnosti,
nistr
války
Giap,
přijela
založené na
nů Britského společensti: Sovětský svaz se vtí- zásadách mírového sou- do Moskvy.
ství národů."
rá Vietkongu jako ne- žití mezi státy s různým 5. 5. V severozápadní čá- 10. 5. Novým presidenzbytný přítel
("Během společenským zřízením.'' sti Jižního Vietnamu do- tem Indie byl zvolen
VITE, ŽE
šlo k jedné z nej větších mohamedán dr.
Zakir
zasedání účastníci konKarlovarská
konfe- bitev vietnamského kon- Husain.
ference
jednomyslně
můžete letět luxusním džetem
fliktu,
při
níž
utrpěly
rence znovu dokázala,
12. 5. Generální sekreschválili výzvu k solidaa viet- tář Organizace spojených
Z AUSTRÁLIE D O H L A V N Í C H MĚST
jak je dnes
Sovětský severovietnamské
kongské jednotky těžké
ritě s bojem vietnamskéVE STŘEDNÍ EVROPĚ A ZPĚT
svaz v úzkých. Závěreč- ztráty, aniž se jim poda- národů U Thant prohláho lidu"'.).
ve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob
ná resoluce není" nic ji- řilo obsadit
strategicky sil novinářům, že se
Snažila se dát evrop- ného než návrh na u- důležité návrší. Ameri- domnívá, že je válka
Z A ZVLÁŠŤ S N Í Ž E N É J Í Z D N É £ 821.40,
USA a Čínou neodským soudruhům bojo- tvoření "lidové fronty", čané měli 200 mrtvých z -mezi
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
vratná.
Válka' ve Vietnavý cíl v Řecku ("Kon- "národní fronty" v těch 800 raněných. Na bojiš- mu je dle něho první fází
D O H L A V N Í C H MÉST
ti zůstalo 1.200 mrtvýc.:
ference dále přijala pro- zemích, které ještě po- příslušníků útočících jed- třetí" světové války.
V SEVERNÍ EVROPĚ
— V Hong Kongu vyj hlášení k vojenskému sluhují sovětskému im- notek.
zaplatíte jen o málo více
pukly demonstrace mlai
převratu
v
Řecku".).
Podrobné
informace
perialismu, a v těch ze- — Presidentem Jižní Ko- dých Číňanů, z nichž vel| Konference pokračo- mích, které se nepouči- reje byl opět zvolen Čung ká část nosila páskv
ochotně sdělí
I vala 26. dubna
"vše- ly z hořkých zkušenost: Park.
Maocetungových Rudých
1. 5. Dopisovatel moskev'
obecnou
rozpravou",
Rovněž v PortugalTRAVEL SERVICE i Musilo to být pate- s "lidovou frontou' ské Pravdy Valentin Pa- gard.
ském Macao došlo opět k
před druhou
světovot senčuk byl vypovězen : demonstracím
pro-ko43-53 Elizabeth Street, Melbourne
tické shromáždění. Chy- válkou.
Číny
"pro rozšiřován: munistických Číňanů.
(5. poschodí) Telefon 62-5757
nepravdivých zpráv".
běl jenom rudý nebožResoluce žádá, ab> — Generální sekretář- KoSWISS TRAINEI)
prosťáčkové v Evropě munistické strany Rumunska Ceaucescu - varoČESKÉ OCHOTNICKÉ D I V A D L O V MELBOURNE
WATCHMAKERS
utvořili druhou frontu val v novinách člen>
srdečně zve všechny krajany na
proti asijskému nebez- strany, aby nenavazoval
K.
Ebner
19 York St.,
pečí.
FEI/vm styky s cizími komunipchod do Wynyard Stn.
PŘEDSTAVENÍ ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO
naproti pohyb, schodům)
DIVADLA V MELBOURNE "Křižovatka rozhodnutí"
Sydney
se koná již tento pátek a sobotu (19. a 20. května)
Telefon 29-7543
v National Theatrette, 316 Toorak Rd.,. Sth. Yarra,
Vic. Reservování míst: tel. 48-7723 nebo 379-2156.
kterou pořádá v sobotu dne 27. května 1967
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
LIKÉROVÁ LICENCE — B O H A T Á TOMBOLA
R. C. Kugler & Associates
K tanci hraje orchestr kapelníka A. Vyhnala
Isurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-2421
Vstupné: # 2.00
Začátek v 8 hod., konec v 1.30
958 Neoean Highway, MOORABBIN, S. 20.
Rezervování míst: Telefon 379-2156 nebo 48-7723

(Pokračování se str. ľ)
kde byly částečně zkráceny, shrnuty, přeloženy, a pak teprve vráceny do Karlových Varů
k distribuci."
. Korespondent švýcarských novin měl dojem,
Důvody liberalizace
že s tímto administraLidé mluví o liberali- tivním postupem nesouzaci uvnitř komunistic- hlasily některé delegace
komunistických stran ze
* Prodej a konpě
Západní Evropy.
nemovitostí
Úřtední zpravodajství
všeho druhu
o karlovarské konferen* Pronájem domů, bytí ci bylo značně lakonica vybírání nájemného ké v československých
- odborně provede
novinách: Lakonické a
realitní kancelář
skoupé, když si uvědoR I G N E Y & GLOSS
míme, že prarodná soR. E. S. I.
větská strana hodlala
578 Burwood Rd.,
svolat sjezd nej věrnějH A W T H O R N , VIC. ších.
Tel. 81-4086,
Československý čtenář
večer: 81-6412
se dozvěděl, že konfe-

ALMA

MÁJOVOU
TANEČNÍ ZÁBAVU

ZE DNE NA DEN
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ČESKOSLOVENSKO
— Ředitelem Slovenské
filharmonie v Bratislavě
se stal inž. Ľudovít Ďuriš. Dosud byl ředitelem
dirigent Ladislav Slovák.
— Tři slovenští umělci
dostali titul "zasloužilý
umělec": členka činohry
Slovenského
národního
divadla Alžběta Poničanová, členka baletního
souboru SND Augustína
Hérényiová a za literární
činnost Ľudo Zúbek.
— Za loňský rok prostonali zaměstnanci n, p.
Svit (Baťa) ve Zlíně pro
pracovní a mimopracovní
úrazy 480.000 dní. Pro
produkci je to taková
ztráta, jakoby v tomto
podniku jeden závod s
počtem 1.300 dělníků nepracoval eelý rok.
— Dne 19. dubna zahájilo
v Praze činnost výpočtové středisko inženýrské
organizace IMORGA. Tato organizace je zaměřena
na strojírenskou a hutní
výrobu a má přispívat k
výzkumu a zavádění nových způsobů organizace
a řízení podniků. Její výpočtové středisko
má
první americký samočinný počítač v ČSSR a to
střední IBM 1410. Např.
výpočet měsíčního plata
pro jednoho zaměstnance
trvá tomuto stroji třetinu
vteřiny.
—• V Praze se konala výstava, podávající přehled o tvorbě nových čs.
učebnic. Lidová demokracie poznamenává, že
nejbolestnější
stránkou,
jsou výrobní lhůty učebnic: vydání jedné se protahuje na 24 až 3 roky.
Tak série učebnic dle nových osnov se očekává až
v letech 1972 až 1973. Některé učebnice .se tisknou
též ve Vých. Německu a
v Rumunsku.
— Vláda schválila návrh
státního rozpočtu na letošní rok. Z předpokládaných příjmů a výdajů ve
výši 142.5 mld. Kčs připadá na příjmy ze socialistického
hospodářství
84.9%, na daně a dávky
od obyvatelstva 11.7% a
ostatní příjmy 3.4%. Ve
výdajích je použito na
rozvoj národního hospodářství 47.8%, na kulturní a sociální opatření
(včetně soc. pojištění)
41,2%. Na vyrovnání rozpočtů národních výborů
má- být použito 23.7 mld.
Kčs.
— Byla vypsána bohatě,
dotovaná, soutěž na plakát k 20. výročí "Února".
RP píše; "Ze soutěže mají
vzejít 3. plakáty, působivě
připomínající - revoluční
atmosféru únorových dní,
kdy pracující lid jednotným vystoupením smetl
pokus reakce o kontrarevoluční zvrat." Dále vysvětluje, že má plakát pamatovat na úlohu KSČ,
ROH, Lidových milic atd.
— Stálý čs. delegát u SN
dr. M. Klusák odevzdal
13. dubna předsedovi Rady bezpečnosti dopis, v
němž ČSSR opakuje svou
ochotu poskytnout Radě
bezpečnosti k dispozici
kontingent čs. ozbrojených sil, které by byly
použity jen na' základě

DOMOVA

VE

ZKRATCE

právoplatného rozhodnutí Ŕady bezpečnosti "k
udržení a k obnově mezinárodního míru a bezpečnosti".
— Podle sčítání z r. 1966
žije v ČSSR 215.000 cikánů V 33.650 rodinách, z
nichž 24.000 je na Slovensku. Bydlí v 998 osadách, v 11.699 chatrčích.
Je snaha přestěhovat část
cikánů ze Slovenska do
Čech a na Moravu, avšas
o brzké likvidaci cikánských osad nelze zatím
podle názoru odborníků
vůbec uvažovat.
— Jugoslávský president
Tito propůjčil docentu
MUDr. Liboru Hejhalovi
z Ústavu klinické a experimentální chirurgie v
Praze-Krči Řád jugoslávského praporu se zlatou
hvězdou na stuze za zásluhy o lékařsku spolupráci mezi Jugoslávií a
ČSSR.
— Středočeský
krajský
národní výbor oznámil,
že je v kraji možno koupit domky a chalupy.
Rada KNV také doporučila všem okresním národním výborům v kraji,
aby udělaly do konce letošního roku soupis a
zhodnocení všech nevyužitých objektů, aby mohly být postupně nabídnuty fae koupi.
— Ve Zlíně se konalo mezinárodní synaposinm společností Shell o syntetickém kaučuku cariílex.
Zúčastnili se též bulharští, maďarští a polští specialisté.
—"Monopolním výrobcem
penicilinu v ČSSR je n. p.
Biotika
ve
Slovenské
Ľupče. Penicilin se též
vyváží do 40 zemí.
—
Předsednictvo ÚV
KSČ schválilo návrh ministerstva národní obrany
konat vojenské přehlídky
v Praze a Bratislavě jen
jednou za pět let. První
by měly být opět až v roce 1970 v rámci státního
svátku ČSSR.
— Britský státní ministrThomson byl od 19. do- 24.
dubna na oficiální - návštěvě Československa.
— Vedoucí jihokorejské
výpravy na mistrovství
světa v košíkové žen Kim
Chuwanlhwan byl 22.
dubna vyhoštěn z ČSSR,
•protože "spolu s dalšími
členy výpravy rozšiřová!
tiskoviny hrubě napadající spřátelené státy a me r .
zinárodní dělnické hnutí", jak píše RP.
— Zástupce, ředitele labo.-ratoře jaderných reakcí
ve Spojeném ústavu pro
jaderný výzkum v Dubně
v. SSSR, čs, vědec dr. inž.
Ivo Zvára, dostal -společjiě se svými kolegy z tohoto ústavu Leninovou
cenu za r. 1967.
K Apoštolský administrátor pražské arcidiecéze
Msgr. František Tomášek
'přijel do Vatikánu a byl
přijat v soukromé audienci papežem Pavlem VI.
— Počátkem května přijela do Prahy delegace
Nej vyššího so větu SSSR,
kterou vede člen Ústředního výboru KSSS A. J.
Pelš.
" -

— Informace z Mladé
fronty z 22. 4.: "Čhce-li
občan stavět nebo si zřídit zahrádku, může koupit pozemek jen od národního výboru nebo jiné
socialistické
organizace,
která má pozemek ve
své správě. Chce-li zakoupit od soukromníka,
musí dosavadní majitel
pozemek prodat, respektive převést na národní
výbor, který jedině může
zájemci zřídit právo osobního užívání."
— Divadelní noviny vydaly dvojčíslo, věnované
převážně 40. výročí prvního uvedení West Pocket
Revue. Šéfredaktor DN
dr. J. Traeger požádal o
vzpomínku i Jiřího Voskovce, který však účast
odmítl, avšak svolil, aby
byl jeho dopis uveřejněn.
Voskovec v něm omlouvá
zamítavé rozhodnutí přezaměstnaností a dodává,
že se mu "doslova obrací
žaludek' z té kondelíkovské jubilantýdy". Nechce
svůj
dnešek
věnovat
"chvástání se o. včerejšku". Myslí, že by bylo
spíše na čase, aby mladičká generace něco ironického proti němu a Werichovi podotkla.
— Vláda odvolala vedoucího
čs.
mise
při
UNESCO v Paříži dr.
Luďka Holubce a na jeho
místo jmenovala dr. Vlad.
Sedláka.
— Prvním náměstkem
ministra zahraničních věcí byl jmenován dr. Ján
Punfák
— Dne 27. dubna zemřel
ve věku 55 let sochař
Karel Hladík, profesor
Akademie výtvarných umění v Praze.
— Na jámě Žofie Dolu.
čs. pionýr v Orlové došlo
26. dubna k důlnímu neštěstí, při němž byli zavaleni 4 horníci a 2 technici. Další 3 horníci byli
zraněni.
— V Praze bylo podepsáno ujednání o přijetí
2.100 vietnamských občanů. na zaškolení a praxi
v čs. průmyslových závodech
FEI/HD
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Obnovení
francouzské knihovny v Praze
V rámci
kulturní dohody
\
—
ceskoslovensko-francouzs.ké

Ve snaze vyjít vstříc de Gaúlleově Francii a konkrétně v rámci československorfrancouzské kulturní dohody z konce minulého roku byla otevřena
ve Štěpánské ulici v Praze francouzská knihovna a čítárna. Slaivnostního
aktu se 18. dubna zúčastnil ředitel kulturního odboru francouzského ministerstva zahraničí J. Basdevant, rektor pařížské university dr. J. Roche, francouzský velvyslanec v Praze R. Lalouette, náměstek čs. ministra zahraničních
věci Pleskot, náměstek ministra kultury a informací inž. Grohman, Adolf
Hoffmeister aj.
Svobodné slovo (19. 4-) píše, že v knihovně bude sloužit čtenářům přes
40.000 ^vazků vědecké, odborné i krásné literatury, že knihovna je součástí
Státní knihovny a že paítronát nad její činností a nad pravidelným doplňováním jejích fondů převzala pařížská universita. Na oplátku se prý uvažuje
o otevření obdobné československé knihovny y Paříži.
Noviny v Českoslo- hlavního města, lázeňvensku ovšem nepsaly, ských míst a jiných větže jde ve skutečnosti o, ších měst některé západznovuotevření knihovny ní noviny, které se však
Ústavu Ernesta Denise, 'budou ' prodávat jen za
která byla zavřena brzy devizy. Francouský depo komunistickém puči ník Le Monde a londýna jejíž knihy byly tehdy ské Times bude však
uskladněny.
možno dostat v Praze taMnohem
podrobněji ké ve velkých novinoreferoval
o
otevření vých stáncích za českoknihovny pařížský deník slovenské peníze.
La Monde (20. dubna).
Le Monde poukazuje
V budově Ústavu Er- na to, že tyto změny
nesta Denise bydlí per- jsou výsledkem dlousonál francouzského vel- hých a trpělivých jedvyslanectví a je tam též nání.
francouzská
materská
U knihovny došlo ke
školka (kterou však na- kompromisu.
Budova
vštěvují jen děti diplo- Ústavu Ernesta Denise
matu, nikoliv děti praž- i knihy totiž patří Franské). Knihovna je v 1. cii, ale neměla být dotčepatře budovy. Po roce na. svrchovanost ČSSR,
1952 bylo do knihovny Knihy proto zůstaly ve
dodáno (a uskladněno) vlastnictví francouzskédalších 10.000 knih, tak- ho stára, ale byly dány
že je tam dnes 40.000 k dispozici českoslovensvazků.
ské Státní knihovně a
Od. 1. května je mož- zároveň byl zřízen patpařížské universino číst v čítárně knihov- tronát
y
'
ny také deník Le Monde.
Vedoucími knihovny
List referuje rovněž o
tom, že na podkladě no- se stali — podobně jako
francouzského
vých dohod budou nyní kdysi
cizincům i domácímu gymnasia — Francouz
obyvatelstvu k dispozici Gilbert Friant a Čech
ve
velkých
hotelech Josef Petras.

V Ústavu se budou
nyní konat také konference a první z nich byla již 22. dubna a to o
díle André Brettona.
V plánu jsou také večery hudby francouzských
skladatelů.
Le Monde dodává, že
nyní studuje ve Francii
opět několik československých studentů ; na
různých středních a vysokých školách, a uvádí
o tom podrobnosti. Rovněž tak o vzájemných
návštěvách divadel a o
uvádění
francouzských
filmů v Praze a československých filmů (Lásky
jedné plavovlásky aj.)
v Paříži.
Uvažuje se prý nyni
také o uzavření dlouhodobé kulturní dohody
mezi oběma státy.
Výhody a event. nevýhody
normalizování
kulturních styků obou
států, styků s velkou tradicí v Československu,
ukáže budoucnost. Nelze
jistě podceňovat možnost znovu přiblížit čs..
čtenářům — i když jen
omezenému množství z
(Pokračování na str. 6)

Opět o interbrigadistech
Bratislavský Kultúrny život uveřejnil 14. dubna na první straně obšírný článek Ladislava Holdoše o "vojsku, které se stalo legendou".
Holdoš navazuje na vzpomínky, gen. Sachera
Otištěné ve vojenské revui Lidófvá armáda.
V těchto vzpomínkách píše autor také o bývalých čs. bojovnících ve Španělsku, kteří po příjezdu do Anglie projevovali největší nespokojenost s poměry v čs. armádě ve Francii. Holdoš
nepovažuje stanovisko generála Sachera za
správné a objektivní. Uvádí mj., že ministerstvo
národní obrany za války i po válce interbrigadistům křivdilo, žč je výnosem z roku 1953 zařadilo en bloc do kategorie politicky a morálně
diskreditovaných skupin a že podle uvedeného
výnosu příslušníkům a členům jejich rodiny
v Národní bezpečnosti a Vězeňské stráži se mj.
nezapočítávaly pro výměry důchodové doby
roky služby v dobrovolných Mezinárodních brigádách ve Španělsku )v r. 1936 až 1939.
Holdoš si pochvaluje, že tyto časy již minuly
a že bývalí interbrigadisté byli rehabilitováni, že

ti, kteří byli penzionováni, mají přiměřený důchod. Ale kletba o interbrigadistech není podle
něho ještě docela mrtvá. N a důkaz toho uvádí
případ vdovy Marie Šimovičové ze Slažían,
okres Nitra, z 18. července 1966, v němž si stěžuje, že důchod, který pobírala do roku 1953
po synovi ve výši 750 Kčs měsíčně, jí dosud
nebyl obnoven, ačkoli důchod byl přiznán na
podkladě smrti syna, který padl jako příslušník
Mezinárodní brigády ve Španělsku.
Holdoš prý znal tohoto syna a rozepisuje se
podrobně o jeho ideálech a hrdinství a odsuzuje další odpírání penze. Uvádí pak ještě další
příklady diskriminace proti bývalým interbrigadistům a jejich pozůstalým. Polemizuje s názory
a tvrzeními generála Sachera a vytýká mů, že
jeho vzpomínky jsou neobjektivní a neúplné.
Dovolává se v tomto směru dopisu, který poslali
interbrigadisté presidentu Benešovi v Anglii
26. července 1940 a který je reprodukován ve
známém díle T. Broda a E. Čejky "Na západní
frontě".
FEI
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Prorádíme veškeré price optické
přesně, rychle a za levně ceny
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Telefon 98 - 5756

Optical Service
ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP
NENÁPADNÁ REHABILITACE DALŠÍHO
VŮDCE SKAUTŮ
V clanku o o Dnové procesu s oyvaiyím i uiinuiunaii
Junáka v lednovém čísle bylo mj. konstatováno, že
dr. Miloslav Stržínek byl krajským soudem v Praze
odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu jednoho
roku, odvolal se však proti rozsudku. Nejvyšší soud
v Praze se zabýval znovu záležitostí na veřejném zasedání 14. března a jmenovaného s konečnou platností obžaloby zprostil.
Literární noviny, 22. dubna 1967
Pozn. HD: Bývalý náčelník slovenských skautů
dr. M. Stržínek byl odsouzen v květnu 1952 na 10
let žaláře. Dne 19. prosince loňského roku změnil
krajský soud v Praze — formálně — rozsudek na
1 rok žaláře, který nyní Nejvyšší soud také zrušil.
PANELOVÁ VÝSTAVBA
Mám na mysli výstavbu 4 mternatu o 22 bytovych
jednotkách u Jabloneckých skláren v Desné. Keramické panely byly objednány dva roky předem.
V době, kdy mělo dojít k hrubé montáži čtyřpodlažního internátu, chybělo ještě 80 stropních keramických panelů. Přes četné telefonické i osobní urgence
vedoucího stavby a ředitele podniku nebyla dodávka
vůbec přislíbena, protože prý není armovací železo
o průměru 16 mm. Nikoho z panelárny nezajímalo,
co dělat s rozestavěným blokem, kde si už základy
a suterén vyžádaly náklady 210.000 K č s . . . Na tomto
konkrétním příkladě se ukazuje, že není panelová
výstavba vždy rychlejší a levnější. Kdyby se totiž
ony čtyři ubytovny stavěly tradičním způsobem, nečekalo by se měsíc na panely, nekupoval by se jeřáb za 260.000 Kčs a druhý čtyřpodlažní blok o 22
bytových jednotkách by už byl určitě zastřešen, zatímco nyní se jen díváme, jak základy trčí 7,e
země...
S. Pohl, Tanvald - Rudé právo, 19. 4. 196 7
BOJ O TVRDÉ VALUTY
Dne 13. dubna byl v Plzni zahájen v největší prodejně skla a porcelánu na náměstí Republiky prodej
za valuty. Prodavačkám, které prošly kursem pořádaným Státní bankou, mohou platit v dolarech, librách, šilincích atd., a nazpět dostanou čs. peníze. —
Světoznámý Skleněný palác v Karlových Varech
prodělává velké adaptační práce. Bude moderně vybaven, ale ze starého zařízení se ponechávají mahagonové stěny. Počítá se, že palác budě otevřen ještě
letos v létě.
Svobodné slovo, 14. dubna 1967
PROCES S ROZKRÁDAČI MASA V ÚSTÍ
Plné tři týdny trval rozsáhlý proces s rozkrádači
. a překupníky masa a masných výrobků v Ústí n.L.,
za nímž udělal 18. dubna tečku senát okresního soudu. 44 zaměstnanců Severočeského průmyslu masného, vedoucích podniku Potraviny a družstva Jednota
bylo obžalováno z trestné činnosti rozkrádání socialistického majetku. Hlavní obžalovaný, řidič Antonín
Beránek, se obohatil o částku 120.000 Kčs, všichni
pak dohromady o 300.000 Kčs. Antonína Beránka
odsoudil senát k 9 letům odnětí svobody. Všech 12
hlavních viníků odsouzených nepodmínečně dostalo
tresty dohromady ve výši 33 let. Ve 26 případech vyslovil soud podmíněné tresty nebo nápravná opatření. U většiny překupníků potom vyslovil soud zákaz
jakékoli činnosti v socialistickém obchodě na několik
roků. — Svým rozsahem to byl jeden z největších
procesů u nás. Soud vyslechl nejen 44 obžalovaných,
ale i stejný počet svědků. A to jde o první skupinu.
Proces s druhou, ještě početnější skupinou začne
patrně už koncem května.
Práce, 19. dubna 196V
(V referátu o zahájení procesu psalo Rudé právo
7, března mj.: "Druhým hlavním obžalovaným je
341etý O. Neumann, rovněž řidič z ústeckého závodu
Severočeského průmyslu masného. Je žalován, že
maichihácemi s masem a masnými výrobky poškodil
naše hospodářství q více než 40.000 Kčs. Největšími
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Pokoutní praktiky s letenkami

Letem džetem za koruny
Předválečné Československo mělo dobré jméno v mezinárodním hospodářském životě nejen pro solidní. hospodaření doma, ale zvláště proto, že
se snažilo dodržovat mezistátní dohody a zachovávat platná mezinárodní
ujednání. Dnešnímu režimu v ČSSR na dobrém jménu nezáleží a proto
zřejmě vítá spolupráci neskrupulósních podnikatelů, pokud se může na výnosu černých obchodů samo přiživit. Konečně — nic nojvěho pod sluncem.
Podobně jednaly i jiné diktatury, jak prokázaly např. spisy o hospodářských
machinacích nacistů a o pomoci, kterou jim za tučný zisk poskytovali někteří
"demokraté" ze západních států.
Všimněme si však malého konkrétního případu, který může pak lépe objasnit i praktiky machinací velkých.
Mezinárodni dohoaa
o letecké dopravě stanoví rámcově letecké sazby, aby zabránila konkurenčnímu boji, který by
mohl ohrozit bezpečnost
létání.
Československá socialistická republika je též
signatářem dohody, což
ovšem pro ní neznamená, že by se věc nedala
nějak obejít. V Austrálii
se obchází .např. takto:
Svěří-li se někdo místnímu československému
diplomatickému zástupci, že hodlá podniknout
cestu do Československa
nebo jinam do Evropy,
dostane promptně radu,
aby se obrátil na pana
Domabyla, který vše zařídí — výhodně zařídí!
Pan Domabyl ze Sydney, který není vázán
předpisy pro cestovní
kanceláře ani usancemi
diplomatických
zástupců, pak velmi ochotně
ústně nebo písemně informuje asi takto:
Co byste platil plnou
cenu? Zařídím vám slevu! Peníze za letenky
musím však mít čtyři
týdny před vaším odjezdem. Abyste rozuměl,
pošlu je do Československa, tam za vás jako za-

platí cestu vas príbuzný,
a Čedok oznámí Quantasu v Sydney, že je celá
letenka zaplacena vaším
příbuzným v plné ceně
v korunách.
Další
podmínka
ovšem je, že použijete
československá
letadla
všude tam, kde to j«
možno. Znamená to, že
ze Sydney do Džakarty
nebo Singapuru poletíte
Quantasem a odtamtud
čs. džetem. Rozumíte tomu? Nedostanete vlastně slevu na letence, ale
vyděláte výhodnou výměnou peněz.

kovaní cesty nějak vyprchají, protože nabízená sleva je malá — ani
nenahradí horší služby,
které poskytují čs. letadla. Je dokonce menší, než může dát oficiálně kterákoli letecká společnost, jde-li o celou
skupinu cestujících.
Nezáleží však na tom,
kdo a kolik na podobné
transakci vydělá. Zajímavější je už ; že se dá
dohoda o cenách obejít
tím, že letenku "jako"
zaplatí příbuzný v Československu.
Vedle písemného ujišťování pana Domabyla
se pak podivně vyjímá
tištěný letáček "Informace pro čs. občany,
kteří žádají o povolení
cesty do zámoří", z něhož citujeme:
"Vzhledem k tomu, že
predpis ministerstva financí o devizovém hospodaření
nepovoluje
placení výloh spojených
s dopravou do zámoří v
čs. korunách, je třeba,
abyste požádal (a) svého
zahraničního
hostitele,
aby krytí dopravních nákladů provedl sám. . ."

Po takovém vysvětlení, jak je možno obejíl
platná mezinárodní ujednání, a u vědomi
spletitosti různých devizových kurzů v Československu, očekáváte samozřejmě úžasné slevy.
Vždyť např. za 1 americký dolar, který má ^
ČSSR úřední kurs 7.2C
Kčs, dostane každý zahraniční turista 14.40
event. 16.20 Kčs, ted>
více než dvojnásobek, a
čs. Státní banka účtuje
za tentýž dolar 36 Kčs.
tedy pětinásobek oficiálního kursu.
Je jistě typické pro
Takové devizové rozdnešní čs. úřadování v
díly však při zprostředpodobných
záležitostech, že letáček není nipřekupníky kradeného zboží byli J. Marek, vedoucí kým podepsán, ani není
prodejny Jednoty v Petrovicích, M. Rakušan, vedoucí prodejny Jednoty v Řehlovicích,
J. Doležálek, ve- uvedeno, kdo jej vydal.
1
doucí prodejny Jednoty v Telnici a V. Duda, bývalý
vedoucí podniku Potraviny v Ústí n.L. Podle obžaloby- se podíleli na rozkrádání masa a uzenin částkou
převyšující 110.000 Kčs.X
MLADÍ LIDÉ NESPOŘÍ
Jen 34.1% snoubenců ve městech a 46.6% na venkově má úspory. Ostatní vstupují do manželství bez
peněz... Shrneme-li výsledky šetření Státní populační komise, můžeme, říci, že více než polovina mladýeh lidí nešpoři vůbec. Zbývající část šetří nanejvýš na dovolenou .Většina mladých svobodných lidí
neuvažuje o tom, jak si opatří prostředky p-třebné
k založení vlastní rodiny a domácnosti. Státní populační komise uvádí průměrný čistý měsíční příjem
snoubenců na hlavu 1.025 Kčs ve městě a 1.097 na
venkově. Tyto příjmy mají y současné době stoupající tendenci Mládež, zejména pokud žije ve společné domácnosti s rodiči, tedy má předpoklady pro
úspory. Co je tedy příčinou, že mladí lidé vstupují
do manželství většinou "bez haléře"? Velkou roli
hraje přirozeně bezstarostnost mládí, které vidí budoucnost zpravidla růžově... Pak je to i menší zájem rodičů, při současném tempu života čas sctvi
stačí. A přfliš mnoho mladých lidí spoléhá na "povinnost států".. . Vychovávat mladé lidi k lepšímu
zacházení s penězi není úkol pro oficiální "týdny
spořivosti", nýbrž pro rodinu, školu, závod, zkrátka
pro život.
J. Řehák - Práce, 20. dubna 1967
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STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St.. St. Kilda
Vic.
tel. 94 22'5<
Pobočný závod:
148 Martin St.,
Gardenvale, Vic.
Tel. 96-2510

Zkrátka nikdo za něj
nenese odpovědnost,: i
když jej dodávají zájemcům o cestu čs. úřady, Čedok apod.
Známe mnoho případů, kdy se příbuzní zahraničních krajanů pokoušeli přesto získat povolení ke koupi jízdenky
do zámoří za čs. koruny,
ovšem bezúspěšně. Známe pak jen jediný případ, kdy bylo žádosti
vyhověno: stalo se tak
v případě mimořádném,
po množství trpělivých
žádostí a intervencí, a
nakonec po prosebném
dopise adresovaném přímo Antonínu Novotnému.
Máme dojem, že sydneyský zprostředkovatel
presidentu
socialistické
republiky o každém případu psát nemusí.
Zbývá pak zodpovědět otázku, zda se čs. režimu vyplatí pokoutní
obchody. N a chvíli snad
ano. Získá pár pasažérů
pro čs. letadla, získá trochu tak potřebných valut. Nakonec však na takových obchodech ztratí, protože se podobné
jednání na dlouhou dobu utajit před veřejností
i před konkurencí nedá.
A ještě dodatek, který s komentářem o létání vlastně přímo nesouvisí.
Pan Jan Domabyl je
zasloužilým
předsedou
sportovního klubu Praha v Sydney. Vyhovíme
tedy při této příležitosti
jen přání čtenáře, který
se domnívá, že si většina
příznivců i vedoucích
klubu ani neuvědomuje,
jakou úlohu má hrát
klub Praha v plánech
Prahy. Přikládá výstřižek z Rudého práva z 1.
února tr., v němž píše
L. Bednář z návštěvy
Sydney pod nadpisem
''Dobrá propagace. . .".
''Mohu vám směle Hzci; že nás to velmi blaží, když se o naší zemi tak
kezky mluví jako tady.
Řada krajanů již vlast
íavštívila a ti ostatní se
k nám chystají. Zvláště
Sydneyský klub Prague
je velmi oblíbený a soustřeďuje ve svém středu
:elou koonii. Máme veliký zájem, aby tento klub
neustále
prosperoval,
neboť čím bude silnější,
:ím to bude lepší propagace Československa."
-svět-
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Alwyn Spratt: Eddie Ward-Firebrand ofEastSydney

Bouřlivák i East Sydney
Životopisec Alwyn Spratt nás ujišťuje, že "od chvíle, kdy se Eddie Ward
naučil chodit a mluvit, vykazoval znaky hluboce zakořeněné bojovnosti, která
h 0 ovládala po celý žšívot". Ale sebepřátelštější životopisec musí také přiznat, že druhou charakteristikou spolkového poslance za Východní Sydney
byla politická jednostrannost, která hraničila s tvrdohlavou omezeností. Pro
Eddieho Warda existoval jenom jeden svět a jenom jedna strana — Australská dělnická strana. Nedávno byla kdesi uveřejněna ráda bývalého liberálního ministerského předsedy Menziese jeho nástupci Holtovi: "Drž si
Arthura Calwella. Dokud ten povede Labour Party, máš to v suchu." Obávám se po přečtení Sprattovy knihy, že platilo totéž o bouřlivákovi z Východního Sydney. Se vší svou bojovností, oddaností1 straně, pílí a nadáním
způsoboval pravidelně větší bolení hlavy předsedovi vlastní strany než politickým odpůrcům: "Pro něho existovala pouze Australská dělnická strana.
Brát na vědomost ostaítní strany bylo pod jeho důstojnost. Snad z malichernosti byl jen zřídka ochoten popřát politickému protivníkovi dobré jitro nebo
dobrou noc. . . To bylo typické v jeho politickém životě, který jej zavlekl do
jednání dvou královských komisí a do otevřených sporů s vůdci vlastní
strany Curtinem, Chifleym a dr. Evattem. A do ustavičné války s Robertem
Menziesem, která trvala skoro třicet let."
^
Ward
vstoupil
do
strany v roce 193 5, zrovna včas,' aby se mohl vybouřit v politických demonstracích proti konskripci, kterou Tehdy navrhovala
Hugh esová
vláda.
Otázka konskripce ho
za druhé světové války
přivedla d o hlubokého
rozporu s politikou ' labouristické
Curtinovy
vlády. W a r d byl celý život pacifista. Je zajímavé, kolik je na světě
sršatých pacifistů, kteří
jsou ochotni bojovat za
všechno možné, pokud
to nemá nic společného
s podstatnými skutečnostmi.

Hughes prohrál referendum, založil vlastní
stranu a tím začalo štěpení
uvnitř
dělnické
strany. Jako předseda
koaliční vlády
použii
mimořádných
moci a
vyhlásil konskripci svobodných mužů ve věku
osmnácti let pro službu
v Austrálii.
Pacifista
W a r d se zachoval tehdy
jako se chová dnes Cassius Clay.
Léta. deprese přinesla
Wardovi
bohaté pole
působnosti. Organizování x stávek ; demonstrace,
sociální pomoc, intervence (stal se poslancem
v roce 1931), stranické
povinnosti.

ČERNÉ NA BÍLÉM
FRANTIŠEK
NEPIL
V lidových báchorkách posílají státníci své syny
ke splnění různých úkolů. Dvěma starším k tomu
dávají šavli, kladrubského hřebce, pancíř, oděv šitý
na míru a další maximální podmínky, včetně návodu, jak utratit saň nebo rozesmát- princeznu, které
přeletělo něco přes nos. Nej mladší syn jde do světa
vždycky jen tak privátně, u toho se předpokládá, že
všechno zmotá, že princeznu utratí a saň rozesměje,
ale ať jde, ať si to zkusí, stejně by jinak nedal pokoj.
A vida, to, co se těm dvěma nepovede pro celkem
doložené objektivní potíže, dokáže ten vyhlášený
budižkničemu z lásky pro věc. Zuřivou saň vyzbrojenou dobrým chrupem a devíti plameňomety zrychtuje s klackem v ruce, .byť mu místní znalci doporučovali, ať se do toho nepouští, že se to nedá vyhrát.
Za., feudalismu bylo nej mladších synů požehnaně.
Došlo k nesvědomitému vyhubení posledních saní
a zůstali jen ti, kdo doporučovali, do čeho se pouštět
a do čeho ne. Ti se vzájemně pěstovali, doporučovali
a zdokonalovali, a po likvidaci své negramotnosti to
všechno, začali dělat písemně. Košatý strom civilizace hustě olistil různými doporučeními, osvědčeními, potvrzeními a dalšími písemnostmi. Naše generace má tu čest žít právě před vrcholem' této bumáškové kultury.
Někdo se rozhodne jít studovat. Třeba Josef Lada.
Když se k tomu rozhodl před šedesáti lety, musel
dělat třikrát zkoušku, než ho přijali na vysokou uměleckoprůmyslovou. Přesto si uměl vybrat svůj čas.
Dneska by se ke zkouškám, možná nedostal vůbec.
Jak by právě on měl sehnat doporučení? Správně
by mu měli v Hrusicích říct:' "Heled', hochu, jsi
z venkova, pas krávy, za to se nemusíš stydět, je to
poctivý a národu to pomůže." A bylo po Umprum,
neboť bez doporučení ke zkouškám jít nelze, natožpak třikrát.
Doporučení, na něco lepšího by nedostal asi ani
Gogol (byl líný, jistě by nechodil na brigády), ani

ohrožovaly válečné úsilí
a hospodářství Austrálie.
'Ale
ani
uprostřed
války se jako straník nedovedl zapřít. Když opoziční politikové navrhovali utvoření koaliční
vlády, byl W a r d jedním
z nejhlasitějších odpůrců. ,Ani tváři v tvář nepříteli nezapomněl na
svůj stranický píseček.
Krátce poté se zapletl
do zcela nechutné a zbytečné aféry, když tvrdil,
že se ztratil důležitý vojenský dokument, který
prokazoval, že to byli liBylo to asi v této do- berálové, kteří si vymysbě, kdy se Wardovi svět lili proslulou.. "brisbanscvrknul na Paddington skou linii".
a spolehlivé voliče, kteří
Šlo . tehdy o vojenský
ho stoicky volili do fe- plán, který
navrhoval
derálního
parlamentu, ústup ze severní a záať dělal co dělal.
padní Austrálie v přípaZačátkem druhé svě- dě japonské invaze.
tové války se W a r d už
Ukázalo se před jeddostal do stínového ka- nou z nejkratších krábinetu Labour
Party. lovských komisí, že se
Když přišla k moci Cur- neztratilo nic, a že tento
tinova labouristická vlá- plán byl studován a zada, stal se W a r d mini- vržen v době, kdy už byl
strem práce a vojenské ministerským předsedou
služby.
Curtin.
Druhá královská koAčkoli měl mnoho
kritiků, je nepochybné, mise, která se zabývala
že jeho styky s odboro- činností Eddieho Warvými svazy mu umožnily da, .trvala půl roku.
vyřešit mnoho průmys- Tehdy byl už jenom
ministrem
lových
sporů,
které subalterním
Anatole France (rupnul při maturitě, ať jde na
tramvaj), ani Edison, jehož Učitel měl o něm nevalné mínění. (Valné mínění měla o něm pouze paní
Edisonová, což není směrodatné, neboť každá matka
si myslí o svém dítěti, že z něho bude Edison.)
Co se vlastně má doporučit? Má se potvrdit, že
uchazeč má talent? Kdo z jakého výboru to pozná,
když to na Ladovi nepoznali nesporní odborníci?
Má se potvrdit, že studium při zaměstnání bude
přínosem pro podnik, ve kterém uchazeč pracuje''
Ale co když se kominík zblázní do chemie, má se
mu to potvrdit? Nemá, neboť chemie není přínosem
pro kominictví. A má-li se doporučit, i když to přínosem není, proč se tedy. má vůbec doporučovat^
Potvrzuje snad podnik jenom to, že dá uchazeči
studijní úlevy? Ale co s těmi prosťáčky, kteří by
šli nadšeně studovat i' bez úlev?
Namouduši si nemyslím, že by takováhle potvrzení měla jinou cenu než registrační. To nej podstatnější na člověku se stejně nedá změřit: láska k oboru, ke studiu, k práci.
Z lásky je člověk schopen trpět, snášet příkoří,
střílet, pít vitriol, skákat pod nákladní vlaks studovat do nocí a věnovat lásce všechen svůj čas, myš^
Lenky a činy. Čímž-se láska zpravidla nakonec i outsiderům podrobí a vydá své: A i když nevydá, dá se
poznat tak, jak ji nikdo nemilující poznat nemůže.
Jenže já vůbec neměl v úmyslu psát o tom, kdo
má jít studovat a kdo ne. Skličuje mě jenom inflace
formalit. Chci jet například do ciziny. Jak odpovědět
na otázku proč? A proč na to mít doporučení? Pořád se mi mele v hlavě, že doporučení cesty do ciziny by se. mělo týkat spíš těch, kdo do zahraničí
nejezdí. Kdo pod heslem lásky k rodné hroudě si
raději ó dovolené něco odmelouchaří nebo jde za
levno omrzovat své venkovské bratrance. Že by si
někdo měl zavolat, na kobereček právě je a zeptat
se jich: "Synáčku, pročpak se nejedeš podívat někam
ven, abys nebyl takovej zavostalej? Vyděláváš jako
každej druhej, našetři si na cestu a akoukni v Bulaarsku, jak se pěstují rajčata, všimni si, jak se ve
Vídni chovají k zákazníkům prodavačky a proč moskevské metro' nemá v ranní špičce hodinovou poruchu a v odpolední dvouhodinovou!"

DVĚ
Miloslav

BÁSNĚ
Bureš

POŘÁD J S O U TAKOVÉ C H A L U P Y
Pořád jsou takové chalupy,
kde to [v noci zapraská v trámech.
Říká se, že to oddychují staletí.
A v komorách a ve sklepích,
osleplých od prudce zářícího másla,
se těžké hrnce rozpomínají,
jak byly ještě syrovou hlínou a deštěm,
ale jak už tenkrát
mezi kapkami a oblázky
dovedly udržet hladinu nebe.
TAKOVÝHLE ZÁZRAK SE STAL
Takovýhle zázrak se stal;
o nedělních bohoslužbách
v prudkém větru
prorazila větev lípy
obsypaná včelami
kostelní okno nad oltářem.
Ukřižovaný Kristus zůstal klidný,
jen vyprahlé dřevo kříže sě ohlédlo.

pro australská teritoria.
Byla to tak zvaná "dřevařská" aféra.
Eddie W a r d měl moc
dobrého soudruha, který kdysi založil Komunistickou stranu Austrálie, z níž byl krátce po
žaložení vyloučen.
Jack Garden byl jeden z těch politiků, kteří spojují onusy s bonusy. Byl jedním z hlavních Wardových poradců a měl přístup k ministrovým listinám.

A jednoho krásneho
dne udělil Wardovým
jménem mandát na dřevaření na Nové Guineji
několika
kamarádům.
Byl z toho přirozeně kriminál. W a r d byl oběti
své důvěřivosti.
Jak říká jeho životopisec, tato aféra změnila
Wardovu povahu. Stal
se nedůvěřivým, zátrpklým, zvláště poté, když
se Evatt — a po něm
Calwell — stali vůdci
strany.
f Pokračováni

str.
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Ale když uz to není takhle, co ma vlastne poaniK
na přihlášce doporučit? Že jsem dobrý pracovník? — ..
Jestli ne, proč mě tedy zaměstnávat? Že nejsem příživník? — Obratný šmelinář, pokud jsem mohl' pozorovat, se vždycky zaštítí nějakým nebolavým pracovním poměrem a své služby začne přednostně
dodávat špičkovým veličinám svého zaměstnavatelského protektorátu neboli odbytiště. Že nebudu emigrovat? — Jak se to na mně pozná, když ze zájezdů
emigrují i členové závodního výboru, který se za svá
kuřátka písemně zaručuje?.
Nebo rubriky o příbuzných v zahraničí: můj brácha žije v Krči, ale kdyby žil v Antverpách, bylo by
to totéž, až na to, že bych já na tom byl formálně
hůř. Kdybych měl cestovat do ciziny, nevystěhoval
by se, iak ho znám, ani z Krče, ani z Antverp, ta-,
kový je to ničema.
Kdyby ovšem v Antverpách žil, hrozně rád bych
ho tam navštívil. A nevím, proč mi návštěvu u bráchy v Antverpách má zcela formálně doporučovat
pět členů Rohu, z nichž čtyři se nedostaví a pátý yí
o mém bráchovi v Antverpách přesně tolik, co já
o jeho bráchovi v Krči. Nicméně mi lípne štampilku
na lejstro v rámci nažraného vlka a celé kozy.. .
Konečně vem čert. i to doporučení na cestu do
ciziny. Kdyby bylo potřeba jenom to, člověk by to'
snes. Jenže když ono je nějaké potvrzení potřeba při
všem. Asi jsem názorově nedonošenej, ale vždycky
se mi zdá, že ho musím shánět jen proto, aby mě
někdo nemusel říct rozhodnutí hned. A setrvávám
v představě, že potvrzení a doporučení jsou rekvizity
pro chytráky. Ti si ho seženou na cokoli a brzy. Pro obyčejného člověka, který neví, kde mu hlava
stojí, je tento systém valem, na němž ztrácí síly.
iluze i chuť něco dělat. Je stejnou překážkou, jakou
bývaly kruté existenční podmínky a jakou může být
barva pleti. A co je nejhorší — i to.nejlepší doporučení a' nej osvědčenější osvědčení je vlastně na nic.
Není zárukou, ani že pojedete do ciziny, ani že dostanete byt, členství v družstvu či místo v jeslích.
Neví náhodou někdo, který orgán by mohl dát
doporučení na zrušení většiny doporučenek a potvrzenek? Či by z toho pak mohla vypuknout nezaměstnanost?
Literární noviny.
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ČEST A SLÁVA

(Pokračováni;
Zpitomělý fendrych shrábl svůj klobouk, jen cosi
• Než rytíř dorazil na kancelář, tloukla už kopyta zamektal a sypal ze dveří, provázen křesťanským
v bráně dvora. Pan Kryštoí šukal jak splašená ve- pozdravením pana Kryštofa.
verka, směs dětské důvěry a strachu z dávného
Mezitím se dole vlídný arkebuzír pokusil navnadit
Velkého čehosi. Donovalský, manžety dovnitř ruká- Dorotu posuňky, o jejichž významu nebylo pochyb,
vů, srovnával na stole špinavou hromádku 'listin.
dostal pěknou facku a právě přecházel od slov -k činu, když mu jeho fendrych jak Kristus rybičky roz' "Přijdou sem vojáci," ucedil rytíř.
množil facky o druhou a. třetí.
: "No a?"
Oba válečníci vylítli ze dvora, až bláto stříkalo do
r "Měl byste se snad hledět schovat."
• Francouzský emisař vytáhl krajky ven. Usmál se. koňských uší.
"A je to," řekl Donovalský. "Nemám vám dát přiPak z kapsy vylovil svůj papír s pečetí, z druhé
kapsy blýskl bambitkou a zády ke dveřím se stopil nést sklenici vody?"
Rytíř byl opravdu k omdlení zelený. Sesul se .a
y hluboké židli. Rytíř se opotil. Ale to za dveřmi už
židli.
zvonil meč;
"Pochválen buď pán Ježíš Kristus," zarecitoval
"Co byste nakrásně "udělal, kdyby se vás nebyl
pan Kryštof.
ten soplák lekl?"
Starý pán pokrčil úzkými ramínky.
i "Na věky. — Fendrych Kvart od regimentu Jeho
"Byl- bych ho zastřelil," vysvětlil rozmile. "Co
milosti hraběte z Vrtby," ohlásila sotva dospělá
osoba s tváři ozdobenou knírkem a uhry. Rytíř e . taky? Já už si na leccos patrně nezvyknu."
Uklonil. Utřinos pokročil, cinkaje vším, čím se jen
"No ale co potom?"
cinkat dalo.
.
Otázku lze ovšem hoditi zpět.
"Co vy jste chtěl dělat s tím špalkem na stole?
"Ty jsi tady správec?" vybafl.
A potom? Co potom, dejte se laskavě slyšet!"
- "Jsem zdejší vrchnost," řekl rytíř Rynda.
"Já se vám nemusím z ničeho zpovídat," řekl ryř "Aha," udělal si fendrych Kvart a prohodil koncem bičíku lejstra. Doposud neuznal za potřebné tíř vztekle. "Nechte mě být."
Smeknout. "Dvacet pytlů ovsa," spočetl na prstech,
"To jsem měl, to jsem měl. Byl by mě píchl, vy
"tři fůry sena, pak nějaké ovce a drůbež. A oběd byste ho praštil tou smolnou knihou, a pak byste
1
pro moje lidí. S vínem. Rozumí se s poctivým vínem. musel zabít i ostatní. Ví se, kam jeli. A co potom
A potah, toť se ví, odvézt tu futráž. To bude tak dál?"
všechno. Rozuměl?"
Rytíř nic. Donovalský se jen uculil.
"V to-mhletom kurníku byste se nehájil snad ani
Rytíř si vytáhl z regálu fascikl.
" "Máme zaplaceno na celý 'rok. I berně, i podíl na hodinu. Umřel byste jako Leonidas. Jenomže na rozdíl od něho proti svému lepšímu předsevzetí."
vojsko."
"Posmíváte se mi?"
Důstojník frkl.
"Co je tu k smíchu? Váš názor znám Jenže žít
. "Mě váš hadr nezajímá. Pan obristvachmajstr
Zampelloni ví snad lip nežli vy, co se má dělat. podle něj, k tomu je třeba víc nežli dobrá vůle. Například i kachní žaludek. Máte? Tak proč jste naDejte, jak vám říkám, a dobře."
mítal, když tu chtěli zabít úplně cizího člověka?"
"Jaké dobře? Já už zaplatil."
'Tane Kryštofe," řekl zbytečně potichu rytíř,
• "člověče," supil se mládenec s levici na koši dlouhého meče. "Takhle si mluvte snad se svými křupa- "sedneš a napíšeš úřadu supliku. Jakožto věrní a
ný,. ale ne s císařským vojenským pánem! Dělejte, horliví poddaní Jeho milosti císařské, z té duše stoco. se vám poroučí, a hněte se, než vám pomůžu! jící v naši svaté víře katolické, prosíme pokorně
v přetěžkých úzkostech o své zboží ba i životy o vyPresto!"
slání salvy guardie."
"Dovolte, pane!"
Pan Kryštof zkusil brk na nehtu, přitáhl cínový
"Jaké dovolte? A. co vy si vůbec dovolujete? Takový. kozodoj, takový kravař! S kým myslíš, že mlu- kalamář, plivl a namočil.
"Napíšeme pěknou supliku, supliku napíšem pěkvíš, ty hroudo, co?"
Rytíř Rynda jenom zbrunátněl. Přes lenoch křesla nou a pěkně. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus
tam u okna se ale vyplázla šedivá hlava. Velmi uhla- S a n c t i . . . "
zená, strašlivě uctivá.
"A bude po ftákách," vyhlásil rytíř. "Jednoho rej"Promiňte, a s kým si myslíte, že vy račte mluvit, tara, i když je prožraný, ve dvoře uživím."
pane důstojníku?"
Péro teď zaskříplo. Upadla veliká kaňka. Pan
Promiňte mi, řekla užoVka ropuše. Jenom si vás Kryštof se trapně, mekavě rozhihňal.
trochu prohlédnu. Pěkná! Jenomže fendrych byl pří"Uživil vojáčka, ihihi, dobře jsem uživil. I maso
liš mlád, než aby se vyznal v odrůdách, lidí.
mu dával, i víno mu dával. Vojáček všechno znal,
. "To vidím, ne" řekl. "Co má být!"
kde co je, ihihi, ukázal. — Vezmeme si jiný lísteček,
"Bacte mluvit s českým šlechticem," vysvětlil po čistý. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus
dobrém laskavý hlas.
Sancti..."
Fendrych se pisklavě rozesmál. Zřejmě dosud
"Amen," podotkl pan Donovalský. "Haereticis non
trochu mutoval.
est servanda fides."
"Vy se mi líbíte! Vy jste se hledal! Zaspali jste
Rychtář sotva stačil zaklepat, nežli vrazil s konšely
časy. Měl bych vás vzít na pár dní do školy."
na kancelář. Měl sice na tváři jelito od biče, ale více
Donovalský lezl pomalu s křesla. Dával si na čas; než arniky postrádal ohonu, aby jím zavrtěl v přejen obočí se mu všelijak cukalo. Pak natáhl ruku ke míře díků.
střeše nového širáku s přeskou s dvojitě barevným
"My jsme jim říkali, že nic dát nesmíme, jenomže
peřím.
oni to, jak už to chodi Pak; přiběh oficír, zas všechno
"Smekněte, prosím!"
museli nazpátek. Všechno! Děkujeme, urozený pane.
A klobouček ležel na zemi v myšinách.
Patří to na ně a dobře jim tak."
Fendrych stál jako sloup. Fendrych se neznal.
"Mladá mě zavřela v komoře," žaloval dědeček.
A pak fendrych plechově zářinčel. Tasil. Rytíř po"Já bych jim byl zahrál!"
padl urbář pobitý hřbety. Rozpřáhl se. Hlava ho
Rytíř rozpačitě uškubl ruku, kterou se mu rychtář
bídně zradila. Viděl jen, že blázen chce bodnou, pokoušel políbit.
křehkého starého muže.
"Nebuďte tak skromný," nabádal ho mile Dono•Jenomže blázen to hrdinství nestihl.
valský.
"Jaká taky vrchnost, kdyby neuměla ochrá"Zpátky ten meč," vřískl Donovalský. "Nebo se
poddané?"
vrátíte bez něho! V železech! Stojíte tady před zmoc- nitRytíř
byl dřevěný, dřevěný, dřevěný.
něným komisařem Jeho císařské milosti"
'^Vyzývám.. vás všechny, zvlášť tebe, rychtáři,
Meč váhal. Špička se nakonec pomalu sklonila.
"Omluvte se a pak táhněte. Nařizuji vám propria abyste zvýšenou oddaností naší víře svaté, i císaři
a^toritate. Hoed! Nežli dám napsat vašemu o&ris-'- pánu dokázali, že jste té veliké milosti hodní.". '.'
Rychtář, se. nešklebil. Věděl, že nesmí. Copak je
tovi, abý z vás strhal to třepení a hnal vás uličkou
směšné lhát, když se to. musí?"
na oslu, Klacku!"
"Co mhouráš," vyjel si rytíř jen naslepo.
Donovalský dojil šedý vous.
"Viděl jsem, že máte vidle a kosy. Kdysi to stačilo,.
SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZÁBAVY.
slýchal jsem hovořit."
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
Rychtář jen zašilhal. Co je to za chyták? A pak
DRUHU
se roztlemil.
provede nejlépe
"Milostpán žertuje! My' jsme jenom lidé robotaí.
Jdeme, kam nás náš pán tak moudře vede. On také
před Bohem zodpoví za naše duše i těla. Říkám pravdu, vaše milosti?"
"Tak jděte už," řekl ztrápeně rytíř. "Ať vám dá
Dorota pár hltů na oulek."
Ohiíal se, teprve když dřeváky dozněly na scho< ředitel Jaroslav Křepčík)
dech.
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
"Chcete je poštívat?"
Telefon 63-3923
"Já? Cizí poddané? Jsem šlechtic!"
"Já snad ne? Vrchnost se s poddaným nepaktuje."
K disposici tři sály různé velikosti
Pokračování příště
Možno obstarat českou hudbu

'^borcheóter

15.. 5,
KONTINENTÁLNÍ

.1967

RESTAURACE

Praha

375 H i g h St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5381
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová

Francouzská knihovna
(Pokračování se. str. 3)
nich — francouzskou literaturu. Naproti tomu
bude dobře počkat na
zprávu, jaké koncese slíbil západní partner této
dohody. Dosavadní zkušenosti
ukazovaly, že
všechny
komunistické
státy zneužívaly podobných dohod k zvýšené-

mu pronikání komunistické propagandy
na
Západ.
' FEI/-SChcete, aby se vaše děti
naučily hrát na kterýkoli
HUDEBNÍ NASTROJ?
Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
A. CHKOMOVSKÝ

Bouřlivák z East Sydney
(Pokračování se str. 5)
Wardovým
životním
snem bylo stát se vůdcem dělnické strany a
ministerským předsedou.
T o by ovšem bylo zcela
v pořádku, kdyby si
W a r d sám nebyl nejhorším nepřítelem.
Byl to nadaný, schopný, bojovný politik, který nikdy nedosáhl rozhledu státníka. Těžko říci, zdali zestárl už v mládí nebo nikdy nevyrostl.
Ward, kterého pamatujeme, byla už jenom

patetická postava zestárlého demagoga,, který ví,
že už mu nic jiného nezbývá.
Jeho životopis je tragickým. záznamem toho,
co mohlo být a co nebylo. Měl by být. předložen
jako povinné čtení těm
zástupcům: lidu, kteří
ještě nepochopili, že v
politice jsou nejnebezpečnější vášně, a že nejužitečnější vlastností politika je drobet snášenlivosti.
jun
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CliEST X-RAY
NOW GOMPULSORY FOR ALL OVER 21
Go v. her» t h p X-RAY UNIT */isits your area
JE VE VAŠEM ZAJMU
dát sl

ROENTGENOVAT PLÍCE
Pro všechny osoby starší 21 let je to povinném
Sledujte, kdy navštíví pojízdná roentgenologická stanice vaši oblast.
I«ued by THE V1CT0RIAN TUBERCULOStS ASSOOATON
406 LONSDALE ST., MELBOURNE CL

HLAS

15. 5. 1967
ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
— Vzhledem k změnám- prováděným Ve škole v Tooraku nébyla obnovena dohoda o pronájmu místností
k českému vyučování. Protože se nepodařilo sehnat
na další vyučovací období vhodné místnosti, bude
škola pokračovat ve vyučování po prázdninách zatím každou neděli od 2.30 do 4.30 hod. odp. na farmě
Šumava u Belgrave South. První vyučování se tam
. koná dne 28. května tr. Vyučování je zdarma. Problém s dopravou některých dětí se budeme snažit
vyřešit. O informace volejte předsedkyni Rodičovského sdružení E. Kováříkovou 93-7631.
— Čs. škola pořádá v sobotu dne 1. července v Dorehesteru, Alexandra Gardens, Melbourne, taneční
zábavu.

DOMOVA

LÍIUVISHU
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANTONINSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 11. června 1967
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě Již můžete obědvat o 12. hodině

ZÁJEZD MELBOURNSKÝCH ČLENŮ CS. OBCE
LEGIONÁŘSKÉ, jejich rodin a jimi pozvaých hostí Čechoslováci v zahraničí
na. farmu br. Slabika poblíž Meredithu, spojený
s vepřovými hody se bude konat v neděli počátkem
července. Přihlaste se telefonicky u br. Ferdy Herze
— ve dne na č. 67-1551, večer 94-3918 —, který
podá všechny potřebné informace a zorganizuje do- — V Los Angeles byla — V Berlině zemřel býustavena skupina Spo- valý úředník Americkémrnvn nrn rínastruVv hp? vlastních vorů.
lečnosti pro vědy a umě- ho fondu pro čs. uprchní, které předsedá J líky v Mnichově J. E.
PÁTRÁNI
Zahrádka,
místopředse- Modl, v Paříži inž. J. E.
Rodina Žůrkova ve Zlíně dostala v březnu tr. zprá- dou je J. Běleš a jedna- Pokorný, bývalý pražský
vu, že jejich syn Pavel Žůrek, 421etý, zemřel v Aust- telem J. Krátký. Tamní továrník a později techrálii. Žádné bližší zprávy kde a kdy zemřel. Kdo skupina už uspořádala nický poradce ve Francii,
by mohl podat nějaké informace, nechť laskavě píše večer na počest 73. na- v Torontě ve věku 73 let
na HD.
rozenin prof. V. Hlava- čs. exulant R. Pokorný.
tého, kterého se zúčast- — V N. Yorku se dožil
CHCETE SI DOPISOVAT?
nili
též zástupci univer- 14. května sedmdesátky
Čtenář HD nám předal k uveřejnění tento dopis:
dr. Vratislav Bušek, kdysity,
tisku atd.
"Chtěla bych Vás požádat o zprostředkování mého
si jeden z nej mladších
dopisování s nějakým chlapcem nebo dívkou (lépe —• Profesor na universitě universitních
profesorů
s chlapcem) z Austrálie. Bylo mi 18 let a chtěla bych Notre Dame, USA, Mi- v ČSR (v Bratislavě).
si psát s přáteli asi 18—261etými. Umím kromě češti- kuláš Lobkowicz bude od —. Sdružení demokraticny a slovenštiny, angličtinu, ruštinu, espéranto, a roku 1968 řádným profe- kých Čechoslováků "Věrchtěla bych se začít učit francouzsky. Mám rádi sorem politické teorie a ni zůstaneme" v Chicagu
hudbu a zpěv, chodím do kina, čtu hodně knihy, sbí- filosofie na universitě v ukončilo další rok své
rám známky, odznaky a pohledy. Prosím, předejte Mnichově.
kulturní a sociální čin— Profesor patologie na nosti valnou hromadou
mou adresu někomu, kdo má podobné, zájmy . . .
Jana Kočvarová, Marxova ul. 1082, Frýdlant n/Ostr., universitě v Chicagu Z. dne 21. dubna. Z podaHruban pracuje spolu s ného přehledu činnosti
okres Frýdek-Místek, Czechoslovakia."
biochemikem
dr.
M. byly
nej význačnějším i
Rechcíglem a dr. Janem kulturní večer s přednášMartanem na výzkumu kou dr. F. SchwarzenberRozšiřujeme výrobu a proto
rakoviny.
přijmeme další zaměstnance
ga o problémech světo— Světoznámý "portréti- vého komunismu a předObrubovačky a švadleny
sta měst" Miroslav šašek náškový a filmový vedokončil další (15.) obra- čer o světové výstavě a
(Overlockers and Plain Machinists)
zovou
serie o sletu Čs. sokolstva v
Mohou u nás začít okamižitě. Nejméně 8 hodin "This is publikaci
...", tentokrát o zahraničí v Montrealu
ýdně přesčas. Přj práci od kusu nejvyšší sazby Organizaci
promítal
Spojených (přednášel a
dr. A. Hřebík). Na další
národů v N. Yorku.
v Melbourne
— Virtuózka na harfu G. rok byli zvoleni: předseiaždý pátek dřívější ukončení práce (v 3.40 hod.)
Vrázová byla opět zvole- da J. Jakl, I. místopř. a
Moderní továrna blízko City a tržnice Victoria
na předsedkyní Ameri- tiskový zpravodaj dr. A.
Přijmeme také MLADÉ D Í V K Y do učení
II. místopř. a
can Association of Har- Hřebík,
Hlaste se u: Mr. TODE osobně
archivář
J.
Němeček,
pists.
nebo telefonicky: 30-1458
—• Ve Velehradě v Lon- jednatel M. Mejzr, poa to kdykoli, včetně soboty dopoledne
dýně přednášel M. Kaš- kladník F. žížala, kulturpar o Mistru Janu Hu- ní zpravodaj V. Kubíček
sovi
z hlediska česko- a další.
Mfg.Co.
bratrského.
— Na valné
hromadě
141-159 Capel Street
— Klub nových čs. při- Oblastního
pacifického
stěhovalců do Kanady výboru
N O R T H MELBOURNE
ČSNRA v Los
začal vydávat v Torontu' Angeles byli zvoleni: J.
14denně list "Hlas no- Čadek-předseda, J. Špávých".
nek-místopř., V. Balejko— Odbočka Čs. národní- -tajemník, J. Nečas-mího sdružení v Batawě stotajemník, J. Donát-pozvolila
předsedou
A. kladník aj.
Daičara, místopř. J. Ja-' — Svaz čs. sportovců v
nečka,
jednatelem
K. zahraničí uspořádal opět
NEJVYŠŠÍ PLATY
Seifa a pokladníkem F. zdařilý "Večer sportova
Jozífka.
ců" v Sokolovně HavlíPŘESČASY
— Na universitě v Pado- ček-Tyrš v Chicagu. Únabízíme mužům se zkušenostmi, v práci na
vě v Itálii byl zřízen lek- častnila se jej řada vynitorát slovenštiny, který kajících čs. sportovců,
OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH
vede M. S. Ďurica, profe- např. A. Vrzáňová, souFRÉZKÁCH
sor dějin . východní Ev- rozenci Jelínkovi, manžeRADIÁLNÍCH VRTAČKÁCH
ropy na fakultě politic- lé Mrázkovi atd.
Č/SVU/HD
kých věd.
SOUSTRUZÍCH
Přijmeme též
INSPEKTORA
VÁŠ VLASTNÍ PODNIK, KTERÝ BY VÁS
který má praxi jako modelář
ZAMĚSTNAL BUĎ PLNĚ NEBO JEN ČÁSTEČNĚ, za méně než je cena páru bot! ! ?
Pracuje se ve třech neměnících se směnách
NEMOŽNÉ !
NEUVĚŘITELNÉ !
v moderní, dobře (vytápěné továrně.
Nemusíte tomu věřit, ale uvědomte si, že
Budete se podílet na našem obsažném
PŘÍLEŽITOST SE V Y S K Y T N E
plánu k ochraně rodiny.
ZŘÍDKA DVAKRÁT
Telefonujte:
EMPLOYMENT OFFICER
Přejete-li si znát podrobnosti o našem velkém
plánu, jak zařadit Vás do Vašeho vlastního
30-7811
podniku, pak JEDNEJTE NYNÍ a volejte během
obchod, hodin a v sobotu dop. (Melb.)
Caterpillar of Australia Ltd.
42-7784 nebo v jiné době 94-4964.
1. Sharp's Rd., Tullamarine
(Mimochodem, podnik nemá nic společného
(blízko melbournského letiště)
s botami).

GLORIA

P.L.

Caterpillar
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SPORT V AUSTRÁLII

K O P A N Á

V

SYDNEY

PRAHA — POLONIA 2 : 1 (1:1)
Praha se ujala vedení v 5. minutě a měla naprostou převahu až do 25. minuty, kdy se domácím podařilo po náhlém útoku skórovat. Hra se pak vyrovnala
zdálo se, že se Praha bude muset spokojit
s jedním bodem. 15 minut před koncem zápasu se
Gautovi podařilo vsítit, ačkoli byl tísněn. Rozhodčí
udělal hrubou -chybu, když branku neuznal a nařídil volný kop v trestném území. Gauto pak přihrál.
Scheinflugovi, který zajistil vítězství prudkou ranou
skrze hradbu obránců. Dobře zahráli Povey a Blanco
(autor první branky).
PRAHA — APIA 0 : 4 (0 : 2)
První půlhodinu udržela Praha otevřenou hru a
čistý štít. Potom nařídil soudce velmi pochybnou
penaltu za ruku Haigha, kterou se ujala Apia vedení.
Ta nakonec zvítězila rozdílem, který neodpovídá
průběhu hry. Rozhodčí "zaúradoval"' ještě dvakrát:
jednou odpískal branku proti Praze a dal se přemluvit a změnil rozhodnutí pro ofsajd, podruhé přehlédl
ruku v trestném území Apie.
Po 8. kole vede Apia tabulku s plnými 16 body.
Praha je šestá a má 7 bodů (1 zápas k dobru), -raKOPANÁ
V MELBOURNE
SLAVIA — ALEXANDER 0 : 2 (0:1)
Mužstvo Slavie podalo jeden z nejhorších výkonů
poslední doby a porážku od poměrně slabého soupeře si zasloužilo. Útok se za celý zápas nezmohl na
jedinou pořádnou akci, obrana hrála rozháraně a
brankář se přizpůsobil, když pustil jednu školáckou branku.
GEORGE CROSS — SLAVIA 4 : 4 (2:0)
uiounou. aoou se zaaio, ze zapas na rozmoKlem
hřišti Olympijského stadiónu skončí pro Slavii katastrofálně. George Cross skóroval už ve 2. minutě
zápasu po hrubé chybě slavistické obrany, v 10.
minutě svůj náskok zvýšil a v 52. minutě vedl 3 0 .
Nová slavistická posila Kerr sice krátce nato snížil
stav na 3 : 1, avšak v 67. minutě to byl opět George
Cross, který upravil skóre na 4 : 1 . Potom teprve
slavistický útok "zabral": v 5 minutách vsítil 2 branky a v poslední minutě utkání McGregorem vyrovnávací branku.
SLAVIA — HAKOAH 5 : 1 (0:0)
V dosti tvrdě hraném a rychlém zápase s vedoucím mužstvem ligové tabulky podala Slávia na vlastním hřišti opět jednou velmi dobrý výkon a zvítězila nad letos dosud neporaženým soupeřem, který
do té doby ještě nedostal branku, skvělým skóre
5 : 1. Domácí byli od počátku zápasu lepším celkem,
ale prvně se jim podařilo skórovat Jureckim až
krátce po změně stran. Od té doby obléhala Slavia
svatyni hostí tak často, že jejich brankář ztratil
nervy a zavinil dvakrát po sobě penalty, které proměnil Read. Tentýž hráč zvýšil stav zápasu po pěkné kombinaci útoku na 4 : 0. Soudce pak nařídil penaltu proti Slavii, kterou Schroif sice vyrazil, ale
střední útočník Hakoah byl na místě a vrátil míč
do sítě. Skóre uzavřel 3 minuty před koncem zápasu Rainy.
TRÉNINKY V KOPANÉ
pro cniapce í—l t> t o k u ricti ve skupinách trenér a
přední hráči S. K. Slavie každou neděli od 10 do 12
hodin dopoledne na hřišti v Olympie parku — blíže
Punt Road a Swan Street. (Na vedlejším hřišti trénuje v té době druhé mužstvo Slavie). Všichni chlapci, kteří se zajímají o kopanou, vítáni.
DALŠÍ HRAC Z ČSSR
Počet fotbalistů, kteří přijíždějí z Československa
do Austrálie, aby zde hráli po určitou dobu (obyčejně dva roky) kopanou, stoupá". Naposled podepsal smlouvu adelaidskému klubu Lion hráč klubu
I. čs. divise Škoda Boleslav, 261etý Ladislav Hlaváček.
Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
1 Obraťte se s důvěrou na

ODRA

M£LBO(/fWE | AVSTRAl/A
TRAVEL

SERVICE

27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Telefon 62-2908
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

-s .

HLAS

DOMOVA

Sport doma i v cizině

15. 5. 1967
PÉATKLÉ

HLEDAJÍ:

Václava Volka z Plzně-Zátlší, Jiřího Deršáka z
Kolína a Jindřicha Keítoera (dř. Adelaide) - zpráva.

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Ve

zkratce

— Házenkáři západoněmeckého městečka Gurmcersbachu (34.000 obyvatel) se stali vítězi Poháru miGlasgow Celtic ve finále Poháru mistrů evropských zemí
strů evropských zemí, když ve Westfálsté tele v
Dortmundu porazili ve finále pražskou Da&ta Ti : 13.
Dukla vedla na počátku 2. poločasu 10:8, pak však
její hráči ve "vřícím kotli" dortmundskéfao štadióna
znervosněli, a domácí převzali do konce zápasu iniFotbalisté pražské Dukly, kteří meh doma na Julisce "dohánět" v odvetném semifinálovém utkaní ciativu.
12. ročníku Poháru mistrů evropských zemí dvoubrankový náskok hostujícího skotského přeborníka — Stan Mikita, který pochází ze Slovenska, byl kaCelticu (vyhrál v Glasgowě 3 : 1 ) , hráli téměř 90 minut střetnutí před skotským trestným územím, nadskými a americkými hokejovými odborníky vynedokázali však vstřelit jedinou branku. Retnisovali 0 : 0 , a tak je Glasgow Celtic prvním týmem V. hlášen "(v anketě) za nejlepšího profesionálního hokejistu sezóny 1966/67. Jeho nemalou zásluhou se
Británie, který se probojoval do finále této nejpopulárnější evropské soutěže klubových celků.
stalo jeho mužstvo Chicago Black Hawks vítězem
Kdo bude na neutrální půdě v Lisabonu jeho loupeřem, na to dostaneme odpověď až po třetím americko-kanadské profesionální ligy. Mikita pak se
utkání mezi Milánem a CSKA Sofia, které se uskuteční v Bologni. Jak v Miláně tak i v Sofii se tato stal s 97 body "střeleckým králem" této slavné hokejové soutěže, když vyrovnal střelecký rekord soumužstva rozešla za nerozhodných výsledků 1 : 1 , a tak se měl hrát třetí zápas na neutrální půdě. těže, jehož držitelem byl od minulé sezóny Bobby
Hráči CSKA Sofie však přistoupili na nabídku Inter Milána sehrát utkání v Bologni, neboť do- Hull.
stanou dvě třetiny výtěižku ze zápasu. A to si nenechali ujít. Očekává se, že příjem ze střetnutí bude, — Nejlépe placeným profesionálním basketbalistou
přepočteno na americké dolary, $ 200.000.—.
na světě je Američan Bili Bradley, který za podepsání smlouvy s klubem New York Knickerbockers
"Kdo nedá hranku, nemůže vyhrát! Co vám po- to obranný val se Čechoslovákům nepodařilo překo- na 4 roky si přijde na půl miliónu dolarů.
mohlo, že jste měli drtivou převahu, když do finále nat. A i když se přece jen několikrát jedinci dostali — V současné době nejúspěšnějším čs. fotbalovým
postupují moji svěřenci?" To byla prvá odpověď sami před brankáře Celticu Simpsona, byli se střel- representantem na mezinárodním fóru je mužstvo
.trenéra Glasgow Celticu Steina na otázku čs. novi- bou váhaví, nervosní a vyloženou gólovou šanci Trnavy. Hráči Trnavy zvítězili doma v 1. semifinánářů, co říká odvetě v Praze. Mužstvo pražské Dukly "spálili".
lovém utkání kdysi slavné soutěže o Středoevropskv
mělo . většinu utkání míč na svých kopačkách, Skoti
Začátek utkání vypadal pro Duklu slibně. Už totiž
však devíti hráči "zabetonovali" svou svatyni, a ten- ve 2. minutě Dukla nasadila velké tempo a Vacenov- pohár, když porazili florentskou Fiorentinu 2 : 0, poločas 1 : 0. Předvedli vynikající kopanou a při trocha
ský měl "šanci svého - života", nedokázal však z ně- štěstí ve střelbě mohli zvítězit daleko přesvědčivěji.
kolika metrů scorovat. Zdá se, že to byl psycholo- Autory branek byli: ve 30. min. Adamec, v 88. min.
Fotbalová liga
gický moment celého střetnutí. Stejné šance sice Farkáš.
měli pak během utkání i Knebort, Nedorost a Štrunc,
. Mužstva 1. čs. fotbalové ligy mají v ročníku avšak ti si počínali ještě nervosněji. 15 minut před — Mistři světa v kopané —• Angličané okusili po
1966—67 zá sebou už po dvaceti mistrovských zápa- koncem utkání poslal trenér B. Musil před branku loňském triumfu na světovém šampionátu v kopané
sech (Sparta a VSS Košice dokonce po 21), zdá se Celticu kromě brankáře Viktora celý tým pražské hořkost prvé porážky, když prohráli na Wembley
však, že .o prvenství se ještě rozpoutá nemilosrdný Dukly, který sice bombardoval Simpsona, nedokázal stadiónu v Londýně před 100.000 diváky se Skotskem
boj. Získat mistrovský titul a tím být zástupcem čs. však ani jednou dopravit míč za jeho záda. Skotský v rámci mistrovství Evropy 2 : 3. Naposledy Anglikopané ve 13. ročníku Poháru mistrů evropských Celtic Glasgow si utkání s Duklou v Praze jen po- čané prohráli v říjnu 1965 ve Wembley s fotbalisty
zemí máji nyní ještě 4 týmy. Díky předehranému vinně "odkopal", slaví však jeden z nej větších Rakouska.
zápasu s VSS Košice ("rudí" vyhráli 2 :' 1), je v čele triumfů v historii klubu, neboť dostat se do finále I— V "hokejové hale" stockholmského stadiónu Johaligové tabulky AC Sparta Praha, dvoubodovým ná- PMEZ je pro každý tým velká čest.
;
nesshovu probíhalo 29. mistrovství světa ve stolním
skokem před Bratislavou. Bodově nejlépe je na tom
tenisu, které výkonnostně zůstalo za předešlým šamvšak v současné době pražská Dukla, která je sice
pionátem před 2 roky v Lublani. Projevilo se to např.
tři body za Spartou, má však dvě mistrovská utkáni
MATSON KOULÍ 21.78 m
i ve finále dvouher, kde Japonci více taktizovali než
k, dobru. Čtvrtým aspirantem na přebornický titul
Tím, že na MS nepřijeli Číňané, došlo k urje Trnava, která produkuje modérní, útočnou kopaV době, kdy se evropští lehcí atleti teprve připra- hráli.
nou, měla však v několika zápasech skutečně smůlu. vují na první závody předolympijské sezóny pod ši- čitému přiblížení Evropy k Asii, i když. i tentokrát
^ N a konci ligové tabulky se stále rozšiřuje propast rým nebem, je už několik amerických borců ve vy- putuj e 6 titulů mistrů světa do tohoto světadílu. Jamezi dvěma posledními týmy (Hradcem Králové a nikající formě. Platí to především o světovém re- ponci vyhráli soutěž družstev mužů o tzv. SwaythZJŠ Brr.em) a ostatními mužstvy, bojujícími o udr- kordmanu ve vrhu koulí Randy Matsonovi, který ling Cup, soutěž žen o Corbillonův pohár, oba singly,
žení v nejvyšší soutěži. —• V čele střelecké tabulky koncem dubna pozměnil znovu tabulku světových čtyřhru žen i smíšenou čtyřhru. Čest Evropy zachráje Adamec z Trnavy, který dal 17 branek.
primátů. Na závodech v College Station v Texasu nila švédská dvojice Johannson—Alser, která získala
titul mistrů světa v pánské čtyřhře, když ve finále
Rekord "střelecké nemohoucnosti" padl v 19. kole vrhl tento 221etý, dva metry vysoký a 110 kg vážící porazila sovětský pár Amelin—Gomozkov v pěti seligy, kdy bylo zaznamenáno pouze sedm gólů. Pěk- •koulařský fenomén fantastických 21,78 m a zlepšil tech. — Novinkou ve světovém stolním tenisu byl ve
nou kopanou viděli tentokrát pouze v Praze, kde tak o 26 cm svůj vlastní světový rekord, vytvořený Štokholmu úder, který praktikují Kambodžané a reSparta zvítězila nad Žilinou 2 :1, jinak hra nepře- 8. května 1965 rovněž v College Station. A že tento
kročila dobrý průměr. Poprvé od 25. září minulého jeho nejdelší vrh historie nebyl náhodný, dokazuje presentanti S. Koreje. Je podobný topspinu, avšak
roku, tedy po sedmi měsících, podařilo se zvítězit celá jeho série: 21,78 m, 21,02 m, 21,22 m, 20,77 m; po odrazu míček místo toho, aby "šel" do--výšky,
mužstvu ZJŠ Brno, které doma porazilo VSS Košice 20,91 m, a nejkratší Matsonův vrh byl 20,55 m. Něco jede jakoby po stole.
Čs. muži obsadili v soutěži družstev — stejně jako
1 : 0. Výsledkem 1 : 0 vyhráli fotbalisté Bohemians tedy úžasného. — Po závodech byl Matson obklopen
nad Slavií, která je na jaře o třídu horší než v pod- desítkami novinářů, kterým řekl, že není daleko do- v r. 1965 v Lublani — 5. místo.
ba, kdy bude překonána 22metrová hranice. A na
zimní polovině ligy.
otázku žurnalistů, zda to bude on, kdo vrhne koulí
Na Tehelnom poli v Bratislavě zvítězil domácí jako
první na světě přes 22 m, odpověděl Matson: Jen "bronz" čs. basketbalistek
Inter nad. Trnavou šťastně % : 0, pražská Dukla hrála "Pokusím
se o to, možná už v brzké době!"
v Košicích s Lokomotivou 0 :'0. Hradec Králové proČs. košíkářky, které se ještě.ze žádného světového
Světové rekordy ve vrhu koulí jsou vedeny od nebo evropského šampionátu nevrátily' domů bez
hrál s -Teplicemi 0 : 1 a Trenčín hrál se Slovanem
r. 1909, kdy Američan Ralph Rose dosáhl 15,54 m. medaile a které si dokonce z posledního mistrovství
Bratislava bez branek.
__
Chladný vítr, déšť, dokonce i sníh provázel mistrov- Za 58 let byl světový rekord zlepšen o více než šest světa v Peru přivezly "stříbro", na V. vrcholném
ské zápasy 20. kola. Šlágrem kola byl trnavský sou- metrů, celkem 44krát (dvakrát také naším F. Dou- světovém podniku basketbalistek v Praze zklamaly.
boj dvou výborných a ' rychlých mužstev, Trnavy dou, jehož výkony 16 m a 16,20 m byly ve své době Už v kvalifikační skupině prohrály v Bratislavě neSe Spartou, který měl vysokou úroveň až do konce. úplnou sportovní senzací). — V tabulce nejlepších čekaně s týmem J. Koreje 66 : 67 (výsledek střetnutí
Sparta držela krok s domácí jedenáctkou, nakonec koulařů všech dob jsou nyní na prvních sedmi mí- so započítával i- do tabulky finálové skupiny) a p a s
však tak trochu nešťastně prohrála 0 :1, když jediný stech jen Američané, z nichž 4 "šli" nad 20 m: v závěrečných zápasech podlehly i hráčkám SSSR
gól v tomto • zápase v závěru oboustranně hraném 1. Matson 21,78 m, 2. Steinhauer .21,01 m, 3. Long 52 : 62 (v prvém poločase vedly už o 9 bodů) a obtvrdě dala Trnava 4 minuty před koncem z trestného 20,68 m, 4. Nieder 20,06 m; následují Gubner, Bianco sadily až 3. místo. — Titul mistryň světa obhájily
•kopu. z hranice trestného území, provedeném Adam- a Parry O'Brien (19,69 m). Nejlepší Evropan Maďar v Praze représen-tantky SSSR, které-nenašly přemocem. — "Červenobílí" pokračovali v sérii slabých Vilmos .Variu dosáhl v minulé sezóně 19,62 m.
žitele, když v nej důležitějším utkání porazily družvýkonů, měli však doma v zápase s Trenčínem velké
stvo J. Koreje 83 : 50. 2. J. Korea, 3. ČSR, 4. V. Něštěstí, když zvítězili 1 :0. Autorem vítězného gólu
EVROPSKÉ HRY
mecko, 5. Japonsko, 6. Jugoslávie, 7. Bulharsko,
Slavie byl totiž dvě vteřiny před koncem zápasu
Bývalým
poverencem radanym na způsob olym- 8. Brazílie, 9. USA, 10. Itálie, 11. Austrálie.
veterán mužstva Kadraba. — V zápase podprůměrné francouzské vlády pro pijských her, dojde až v
úrovně prohrál Hradec Králové v Bratislavě se Slo- sport Mauricem Herzo- r. 1974. Do dvou let má
• vanem 0 : 2, VSS Košice zvítězily nad Interem Bra- gem propagovaná my- být ustavena zvláštní koHLAS
DOMOVA
tislava 2 : 0, Teplice hrály doma proti Lok. Košice šlenka uspořádat "Evrop- mise, která vypracuje
Vychází čtrnáctidenně.
Stídí redakční kruh
na jednu branku, jejich nedůrazný útok však nedo- ské hry" se už stala 1. přesný plán. A budou-li
Adresa: Hlas domova,
kázal dát víc než jeden gól. Žilina ve sněhové vá- května na 65. zasedání Evropské hry skutečně
8 Moorhouse St., Richmond. E. 1., Vic.
nici zdolala doma Bohemians 3 : 1 . — Střetnutí Dukla Mezinárodního olympij- uvedeny v život, pak ne• Telefon: 42-5980
Praha—ZJŠ Žilina bude sehráno v polovině května. ského výboru v Teheráne dojde už více např. k evOČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) S 5.-, jednoärrr
TABULKA: 1. Sparta Praha 29 bodů, score 40:21; téměř skutečností. 16 z 25 ropským šampionátům v
výtisk 20c.
2. Slovan Bratislava 27 b.; 3. Dukla Praha, 4. Trnava přítomných
evropských lehké atletice a plavání, ŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totiS
(po 26 bodech); 5. Slavia Praha 24 b.; 6. Trenčín; členů MOV se vyslovilo neboť oba tyto podniky
tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo NZ) 2/-•'-.
7. Žilina (po 22 b.); 8. Bohemians 18 b.; 9. VSS pro tuto vrcholnou evrop- budou zařazeny do pro- ředplatné
r
S S 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leíecKošice; 10. Teplice (po 17 b.); 11. Inter Bratislava skou soutěž sportovců. gramu
všeevropských ého příplatku do různých zemí .sdělíme na požádäsi
16 b t ; 12. Lokomotiva Košice 14 b.; 13. Hradec Krá- Zdá se však, že k prvním sportovních her.
obratem.
lové; 14. ZJŠ Brno (po 11 bodech).
Evropským hrám, uspo— O —

Dukla-Celtic Glasgow v Praze jen 0:0

