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Indonésie a Rudá Čína

Ve věku zlaté mládeže
Indonésie a Rudá Čína kráčely až donedávna ruku v ruce vstříc, jak by
řekl věřící, odkojený marx-leninským myšlením, zářné socialistické budoucnosti. O b ě tyto země měly své "velké revoluční v ů d c e " : Čína Maocetunga,
Indonésie dr. Sukarna. K d y b y bylo šlo všechno přesně podle pečlivě připravených plánů, spolupráce byla by ještě těsnější.
K ř í ž přes rozpočet udělal té spolupráci gen. Suharto, který zlikvidoval
komunistický pokus o úplné převzetí moci. V Džakartě potom došlo k revolučním změnám, pro něž rozhodně nebylo místa v dialekticky permanentní
revoluci, která předcházela. Cesty Číny a Indonésie srazily se na rozcestí a
pak se náhle znovu rozběhly, každá úplně jiným směrem. Indonésie dala se
neschůdnou cestou zdravého rozumu, ven z žumpy, do níž ji " v e l k ý vůdce
revoluce" zavlékl. Čína pokračovala starým směrem moderních komunistických, dobyvatelů.
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Pouta
mezi
oběma
" s p o j e n c i " byla přervána, ale jedna věc zůstala
společná. Zůstali jejich
staří revoluční vůdcové,
kteří však vládnou
v
obou
případech už jenom minimálně.
Sukarnův pád

auuiUlJia

covníci. . ,.
P o nich přišly na řadu papírové bašty, o něž
se opírala jeho moc. A
nyní jsou trpělivě podkopávány pilíře jeho popularity. Je vysoce pravděpodobné, že by byly
Sukarnovi pro spásu po-
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BOJOVAT NEBO NEBOJOVAT ?

nasvědčují tomu, že sláJe to nesnadná a členitá otázka. Nejprve j e třeba'
va a výsostné postavení zjistit, jestli se má nebo nemá bojovat. Záporná odpověď by zrušila užitečnost tohoto úvodníku, klad"velikého bratra" nevyná vede k další otázce.
drží ani papírově.
Jestliže se má bojovat, koho ie stát oprávněn vyN o v ý vládce
slat do boje - dobrovolníky nebo brance? Schválímeli jenom dobrovolníky, jsme znovu u konce s dnešní
Je docela možné, že úvahou. Jestliže však schválíme bez ohledu na mínarvaný stařík
Maoce- rové fronty, pacifisty, matky, snoubenky, dívky na
tung zaplával dlouhé ki- vdávání a Labour Party také bojovou expedici obětí
branné povinnosti, pak se dostaneme k otázce, od
lometry v čase, který by níž právě v Austrálii létají jiskry, připomínající
mu záviděl stařík N y k o - ohňostroje.benátských nocí.
dém. Možná-, že to byl
Je správné nebo nesprávné, legální nebo nelegální,
dokonce světový rekord únosné nebo neúnosně
a morální nebo nemorální,
jeho
věkové
skupiny, aby jeden stát verboval do své armády příslušníky
hlavně proto, žě dědeč- jiných ..států jenom proto, že se usadili na jeho
území?
kové kolem osmdesátky
Holtova australská vláda právě oznámila odhodmálokdy plavou dlouhé
lání dopustiti se tohoto problematického činu, a vlátratě na čas.
dy postižených cizinců odeslaly již patřičné protesty

necháfty prebendy formální hlavy státu, nebýt
jeho mesiášské výřečnosti, která odmítá uznat,
že doba
faktické moci
A l e jestliže doba jeho
nenávratně skončila.
plaveckých rekordů ješRostoucí antisukarnov- tě nezašla, doba jeho poské demonstrace studen- litických rekordů zdá se
tů v Džakartě však ted (Pokračování na straně 2)

Kritika plnění čs. hospodářského planu
Sukarnův pád je pomalý, pozvolný, dalo by
se téměř říci, že k němu
dochází, v přesně vyměřených
dávkách.
NejJako namestek ministra zahraničního obchodu byl bvzen Loebl odsouprve byly kolem
něho zen spolu se Slánského "kosmopolity" k dlouholetému žaláři. Byl také jedkus po kuse
oklestěny ním z veřejně omilostněných koncem padesátých let. O d té doby se vyznazdroje jeho moci a od- menával živými polemickými články národohospodářskými.

Nepřesně vyhraněná koruna

ve třech okolkovaných průklepech.

Proč se Australané odhodlali ke kroku, který činí
z lokálně sporné otázky otázku ještě spornější, je
celkem jasné: je před volbami. A budou to volby, v
nichž vláda může ztratit hlasy,-protože vysílá brance
do Vietnamu. A b y těch hlasů ztratila co nejméně,
bylo třeba otupit hrot námitkám, že není správné,
aby' Australané nasazovali své životy, zatímco si
nenaturalizovaní cizinci, usazení v Austrálii, žijí jako
"vepři v žitě".

"Sama královna psala tedy ceduličku" italským,
řeckým, holandským a jiným jinochům v Austrálii
především z důvodů stranicko-politické taktiky. Jenomže toto vysvětlení nedává odpověď na otázku
morálnosti a ospravedlnitelnosti takového kroku, neb o ť jsou známy případy, kdy
stranicko-politická
taktika spáchala omylem také něco správného a onase sta- spravedlnitelného.

I Z. srpna tr. vysel v e
uvaaeji
slovenském
Kultúrnem tistiky?
životě jeho článek s názInvestujeme tak (staSospodářská jednání Sovětského svazu a evropských komunistických států se dostala do zajímavé- vem "Investovat do lu- víme nové továrny, haho stadia. Moskva si už z politických důvodů nemůže d í " .
l y ) , aby tyto investice
dovolit tak bezohledný diktát, což znamená nejen
předpokládaný
Dokazuje v něm, jak přinesly
brzdu pro další plány hospodářské integrace, ale i
efekt, poloviční
efekt,
klamné
mohou
být
závězměnu některých "dohod", které byly uzavřeny v
minulých letech. Nová situace se nejvýrazněji pro- ry o plnění českosloven- nižádný efekt, nebo jsou
jevila, když se Moskva snažila přesvědčit dřívější ského
hospodářského dokonce ztrátové?"
tiché společníky, že je dlouhodobě i v jejich zájmu, plánu, spoléhá-li se čloVysvětluje pak čtenáaby zdražila suroviny, které jim dodává a aby dostala ještě levněji průmyslové výrobky, které od nich věk jen na suchá data řům relativitu investiční
kupuje. Sovětský návrh se však setkal jak na schůzi statistiky.
síly československé koRady vzájemné hospodářské pomoci v Bukurešti, tak
Evžen
Loebl
píše:
"
N
a
runy:
i při pozdějších schůzkách Rusů s hospodářskými
representanty jednotlivých států s takovým odpo- první pohled čísla o vý" K 4 ž d á koruna, vlorem, že museli od prosazování těchto změn zatím sledku hospodaření za žená do národního houpustit Vyskytly se prý i hrozby, že Rusové zastaví prvních šest. měsíců tospodářství, může mít jidodávky surovin, na něž jsou některá průmyslová
odvětví komunistických států závislá. Takový krok hoto roku svědčí o po- nou hodnotu. T o , že naše
by však mohl vyvolat otevřený konflikt, který si zoruhodném růstu ( v ý - koruna nemá ve výrobní
může Sovětský svaz nyní nejméně přát.
roby - pr.) . . .
oblasti přesně vyhraněZvlášť zajímavý je postoj Československa, jehož
. . . V í m e však, že ně- nou hodnotu, j e částečpoměrně vyspělému průmyslu by dokonalá integraně způsobeno tím, že v
ce vyhovovala, avšak pro něhož by byly zvláště nyní, které výrobky dostávají
v době pronikavé hospodářské reorganizace, zásahy vysoké subvence. V z r o - cenové oblasti máme velMoskvy velmi nežádoucí. Výsledkem je nejistota. stla výroba, kde dostáva- ké disproporce, ale i tím,
Kdyby byl k této nejistotě třeba nějaký důkaz, poj í vysoké subvence,
či že výroba v jednotlivých
dal jej stálý ěs. zástupce
Radě vzájemné hospodářodvětvích,
podnicích a
ské pomoci inž. Otakar Šimůnek při rozhovoru se tam, kde malé subvence,
zpravodajem Rudého práva (RP 7. 8. tr.). Vysvětlu- nebo kde
nedostávají provozech je na různé
je v něm jednak nemohoucnost RVHP, která prý žádné
subvence?", ptá úrovni.
neměla větší zásahy do 'hospodářství jednotlivých
se Loebl a klade si ještě
V
některých
provostátít nikdy ani v programu (což nesouhlasí s dříve
zech se hospodaří mopublikovaným programem R V H P ) , jednak starostli- další otázky:
vě říká, ie závažné hospodářské úkoly .nemůže ani
derně,
což
znamená
" N a zvýšení
výroby
jedea z členských států RVHP - s výjimkou SSSR zhodnocení
koruny,
v
řešit sám. "Můžeme bez nadsázky prohlásit", řekl potřebujeme i suroviny,
jiných
se
hospodaří
neŠimůnek, "že při snaze dostihnout nejvyspělejší stá- někdy i polovýrobky ze
což korunu
ty pouze vlastními silami jednotlivé země, vystavili zahraničí. K d y ž je dová- efektivně,
bycbom se skutečně nebezpečí, že sé dostaneme miznehodnocuje."
žíme, je třeba jejich výmo proud světového teehnického pokroku . . . "
Dále zdůrazňuje, že je
vozem
reprodukovat.
Zda je ČSSR pro centrálně řízené hospodářství ceK
o
l
i
k
stála
reprodukce?
nebezpečné
"na základě
lého komunistického bloku či ně, jsme se z Šimůnkora dlouhého povídání nedozvěděli
-sv- Jaká je hodnota investic, (Pokračování
na str. 2)

Problémy RVHP

Destalinisace měla velký vliv na čínské odtržení. Tento čínský krofc^pak usnadnil y celém komunistickém světě rebelie proti Moskvě a tyto
rebelie narušily same základy
komunistických
stran a vlád. Tříštění sovětského bloku a zmírnění komunistické orthodoxnosti - i když ne
ideologie - byly nej závažnějším faktorem, který
vedl k zlepšení vzájemných styků Sovětského
svazu a Spojených států. A souhrn všech těchto
událostí oslabil moc Sovětského svazu a komunismu vůbec.
Max Frankel

Tolik zneužívaný morální úhel australského případu vypadá asi takto: jestliže tito lidé zvolili Austrálii za svůj nový domov, jestliže přijímají výhody,
jež jim životní úroveň této země poskytuje a jestliže
jsou ochotni požívat stejných darů, jako jejich "rození spoluoíbčataé",. pak by měli být také ochotni sdí
let povinnosti, jež nyní zahrnují i službu v armádě.
Toto staroaustralské stanovisko je v zásadě správné. Je však správné jenom do určité míry, neboť
těžce napadá na jednu krátkou nohu.
Cizinci ve "vojenském věku" začínají podléhat nové branné povinnosti po dvouletém pobytu v Austrálii. Za normálních okolností však musí "přespolní
Novoaustralan" čekat pět let, než mu může být uděleno australské občanství. Princip této skutečnosti
nemůže úplně změnit ani skutečnost, že takový odvedený cizinec má právo zažádat o občanství bezprostředně po tom, co na něho dopadla "morová rána" armádní uniformy. Práva tedy nejdou tak docela ruku v ruce s povinnostmi, povinnosti nevyplýv a j í z práv, práva vyplývají z povinností.
Tak nějak vypadá věc postižených cizinců v Austrálii a jejich vlád.
Na první pohled je patrno, že jde o dvě těžko slučitelná hlediska, těžko slučitelná proto, že obě v sobě skrývají zrnka pravdy. Srážka takových neslučitelných, protože částečně správných názorů je charakteristická pro svět a společnost, v níž žijeme.
Jejím zdrojem je fakt, že se dovedeme shodnout jenom na hmotných hodnotách, zatímco ceník vyšších
hodnot vychází v mnoha vydáních. Máme společné
hmotné požadavky, chybí nám společné ideály. A
jenom společné ideály mohou dát bez ohledu na národnost správnou odpověď na otázku: za co bojovat
a za co nebojovat?
Pro uprchlíky před komunismem je ovšem odpov ě ď snadná.
-kwPublished by F. Váňa,
8. Moorhouse St., Richmond E. 1., Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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Ve věku zlaté mládeže
(Pokračováni se str. 1)
být u konce. Pel mládí
opadal
z
okoličnatých
květů plavce, básníka a
revolucionáře, a na startovních blocích čínského
bazénu stanul nový mistr
všech tratí.

Zkrátka a dobře tyto
zprávy
říkají, že
Lin
Piao
vytváří
čínskou
"kulturní revolucí" širokou základnu trvalosti
své nově získané moci.

Je jím maršál Lín Pao,
který vypadá čím dál
tím více jako nový vládce Rudé Cíny, jenž potřebuje jméno odcházejícího mistra jenom na
přechodnou dobu.

Jinak je ta čínská revoluční kultura dokladem toho, že tzv. zlatá
mládež existuje nejen v
každé době, ale také v
každé společnosti.
Zatímco mladiství američtí ctitelé zarostlých
liverpoolských hudebníků pokousali "policejní
muže",
kteří
chránili
svými těly kytary na zástrčku a posvátný buben,
jejich pokrokové protěj-

Kulturní revoluce
Paseka, která p o d jeho vedením v Číně probíhá a jíž padl za o b ě ť
nejeden velikán, j e v západním tisku většinou
presentována jako zápas
starých dogmatiků s moderními revisionisty. Stalinští dogmatici prý vyhráli, a jako
důsledek
pokračuje
mezinárodní
nezodpovědnost a krevní msta
se Sovětským
svazem.

Zlatá mládež

ČESKÉ

"Jsem zrádce a reakcionář".
Nepíšeme
o
těchto
"bezvýznamných výstřelcích" doby jenom proto,
že tak blízce připomínají nápisy na jiných " p o d lidech", z nichž
jeden
říkal v žlutém
"Jude"
a
druhý
v
modrém
" O s t e n " . Z m i ň u j e m e se
o nich, protože nic menšího než tak úplná zhovadilost, nepřesvědčí - některé lidi na Západě.
Což ovšem potvrzuje,
co dávno napsal K ó n f u cius, že " j e d e n výlet čínským Čedokem neudělá
z výrobce laků a fermeží
odborníka."
-kw-

Zveme Vás všechny a členy Vaší rodiny na
PRVNÍ S E Z N A M O V A C Í SPOLEČENSKOU
BESEDU SPOJENOU S VEČEŘÍ
která se bude konat
v sobotu dne 24. září 1966 v 7 hod. večer
v místnostech hotelu Elizabeth,
317 Elizabeth St., Melbourne-City.
Blílší informace a přihlášky:
teL 67-4040, 94-6635, 67-1133

Prvotřídní

DÁMSKÁ KREJČOVÁ
J. MYDLAKOVÁ
Flat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Vic.
šije dle nejnovější módy
za výhodných podmínek
Návštěvy denně po 6. hod. večer a ó víkendu
Informace obdržíte telef. v HD (42-5980)

Nepřesně vyhraněná koruna ZE

Pokračováni se str. 1)
dosažených výsledků dospět k definitivním závěrům".
Čili,
"máme
hodnotit hospodářství a
nemáme jednotnou míN i k d e není psáno, že ru".
toto jednoduché vysvětRůst výroby, zachycelení není opravdu správný
ve statistikách, a ;/
ně. Vyskytl se však celkem přijatelný názor, že toho odvozený růst nádůvody čínské "kulturní rodního důchodu, prorevoluce" nejsou ideolo- hlašuje autor, "není sice
gické, ale osobní. T e n t o bezvýznamným ukazovanázor říká, že původcem telem, ale není takovým
mamutí čínské čistky j e ukazovatelem, na jehož
Lín Piao, který v ní od- základě můžeme s dostastraňuje nepřátele i lidi tečnou přesností hodnoindiferentní a nahrazuje tit náš' ekonomický výj e "spolehlivými" stou- v o j . . .".
penci, kteří budou zavázáni jemu a nikoli "starému řádu".

šky měly v Pekingu jiné
starosti.
Říkají jim "Rudá gard a " , a tiskovému orgánu
čínské komunistické strany se nad ní dme hruď
hrdostí,
neboť
zapěl
vznešeně:
"Jak
krásní
jsou tito mladí revoluční
lidé, vychovaní Maocetungovým myšlením!"
V ý k o n y těch krásných
mladých lidí jsou vynikající a rozmanité: v y plundrované
obchody,
vydrancované
kostely,
znesvěcené
budhistické
kláštery,, universitní profesoři s nápisy:
"Jsem
revisionista", procesí starých lidí v ulicích, na jejichž zádech j e napsáno

VŠEM BÝVALÝM ČS. ZAHRANIČNÍM
VOJÁKŮM VE VIKTORII !

C T É T E
EXILOVÝ
TISK

se, že zhodnocení nebo
výsledek
zhodnocovacího procesu j e čtyři a půl
haléře. Je to mnoho? Ja
to málo? Z a t í m ještě není přesné míry . . . .", ale
podle mínění autora stoU v e ř e j ň u j e tato čísla: jí za zamyšlení toto: .
vstup investičního kapi" U v a ž m e však, že výtálu - 9.746 miliónů Kčs, še nových investic je 800
cena průmyslových
vý- miliónů Kčs při rozvojorobků . 10.329 miliónů vých investicích 684 miKčs. Čistý zisk pro spo- liónů Kčs, a vidíme, že
lečnost v Západosloven- čistý výnos pro společském kraji - 418 miliónů nost ani nekryje investiKčs.
ce za toto období, neboli
Co znamenají tato čí- část investic uhradíme z
čistého výnosu podniků
sla, ptá se Loebl?
"Přepočítáme-li
efekt a zbytek uhradíme f o r na 1 Kčs konstantního a mou obratové daně z návariabilního
kapitálu, rodního důchodu na úkterý vstupuje do výrob- kor životní úrovně . . . "

Evžen Loebl měl k dispozici při psaní své stati
bilanci průmyslu Západoslovenského
kraje,
který představuje
silně
zprůmyslněnou
hospodářskou oblast.

ního

KNIHY

J. Toman: Don Juan $ 1.70, Bass: Klabzubova jedenáctka $.1.10, Neff (5 knih): Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova a Královský
vozataj, celkem $ 11.30, Werich: Fimfárum $ 160.
Čapek: První parta $ 1.00, Anglické listy $ 1.20,
Bezruč: Básně $ 1.50, Zaorálek: Lidová rčení $ 4.10,
Jirotka: Saturnin $ 1.60; Poláček: Edudant a Francimor $ 1.40, Herrmann: U snědeného krámu $ 2.10,
Poche - Janáček: Prahou krok za krokem $.4.00,
Jirásek: Mezi proudy (3 díly) $ 4.20, F. L. Věk (5
dílů) $ 7.-, Staré pověsti české ( v ý b o r ) $ 1.-, Voskovec: Klobouk ve křoví $ 1.30, Peroutka: Demokratický manifest $ 2-, London: Mořský vlk $ 1.90,
Choleva: Etiopská dobrodružství $ 2.10, Steinbeck:
Toulky s Charleyem $ 1.30, Simenon: 3 x Maigret
$ 2.50, Valentinová: Picasso $ 2.40, Greene: Ministerstvo strachu $ 1.70, Baar: Paní komisařka (8 díl y ) $ 5.10, Sabina: Prodaná nevěsta 40 c, Vachek:
Bidýlko $ 1.50, Světlá: Nemodlenec $ 1.60, . Safér:
Svět hmyzu $ 2.80, Plicka: Vltava (fotogr. celého
Povita v í ) $ 5.40, Baar: Hanýžka a Martínek $ 2.80,
Rais: O ztraceném ševci. (2 díly) $ 3.70, Hrubín Trnka: Špalíček . (ilustr. kniha pohádek a říkánek)
$ 4.40, Dickens: Kronika Pickwickova klubu $ 3.50,
Poláček: Muži v ofsajdu $ 1.80, Jandáčková: Czecb
Nat. Cook Book $ 5.- a mnoho jiných
Ceny jsou včetně

poštovného

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R,G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980
<!JW#V\MVWt/tAAJWWVVWVVVWWWWVWVWWUVVWVtn«WWtlVinnmVWVUWlAMMI .

procesu,

ukazuje

KONTINENTÁLNÍ

FEC/vro
RESTAURACE

P r a h a
375 H i g h St., St. Kilda, V i c .
Telefon 94-5381
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek vepřové hody
Srdečně zve R. Danešová

DNE

24. 8. T ř i západoněmečtí
generálové nabídli resignace na protest proti zásahům ministra národní
obrany von Hassela. Hlavním důvodem je povolení
odborářským
činitelům
rekrutovat
členy
mezi
příslušníky branných sil.
25. 8. "Přesun velitelství
Severoatlantického paktu'
z Paříže do Belgie má
stát americkou vládu více
než 1 bílión dolarů.
26. 8. President de Gaulle
zahájil svou cestu barevným světem v Džibuti ve
Francouzském Somálsku,
kde ho čekaly velké demostrace
za somálskou
samostatnost.
— Více než í miliónu Kubánců požádalo o povolení k emigraci do Spojených států. Podle kubánsko-americké dohody smí
vyemigrovat pouze 3.400
Kubánců měsíčně.
27. 8. Sovětský svaz podal ostrý protest čínské
vládě proti demonstracím
Rudých gard před sovětským velvyslanectvím v
Pekingu a žádal účinná
opatření k ochraně sovětských diplomatů.
28. 8. V Káhýre bylo odsouzeno
93 příslušníku
Moslemského
bratrstva,
kteří prý usilovali o svržení Nasserovy vlády.

NA

DEN

— Z Kolumbie byla hlášena zvýšená činnost komunistických
teroristických skupin. Jižně od
Bogoty byla obklíčena vojenská jednotka, z níž bylo 15 vojáků zabito a 16
zraněno.
— Moskevské listy oznámily, že severovietnamští
piloti dostávají nyní výcvik v Sovětském svazu.
31. 8. Generální sekretář
Organizace Spojených národů U Thant ohlásil, že
nebude znovu kandidovat.
1. 9. Generál de Gaulle
měl při své
návštěvě
Kambodže rozhovory se
severo vietnamským
vyslancem.
Bezprostředně
po nich prohlásil novinářům, že vietnamský konflikt může být ukončen
jen
tenkrát,
oznámí-li
Spojené státy, že jsou ochotny
do určité' doby
stáhnout své armády.
2. 9. Anglický mmisteiský předseda Wilson prohlásil, že nemíní předat
řešení rhodéského. problému Spojeným národům.
5. 9. V Londýně začala
konference představitelů
vlád Britského společenství národů. Předem odmítla účast Zambie na
protest proti neúčinným
zásahům britské vlády v
Rhodésii.

T O JE S Y M B O L . . .

NATIONAL
BANK

CHIQUE a n SAVINGS
ACCOUNTS f B f ACCOUNTS

* PENĚŽNÍ JISTOTY
* BANKOVNÍCH SLUŽEB
VŠEHO DRUHU

:

Vkladní knížky, šekové účty,
Zasílání peněz do ciziny
příbuzným a přátelům —
Služby turistům atd. —

;

* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jednom
místě.
O podrobnostech se informujte v nejbližží filiálce

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED
and its wholly owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED

5.9. 1966

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO V ZKRATCE
— Na dole Vítězný únor
T závodě Stachanov v
Ostravě - Hrušově se zavalila sluj Hermenegilda,
při čemž bylo zasypáno
pět horníků. Mrtvé tělo
prvního ze zasypaných
bylo vyproštěno až druhý den.
— V Bratislavě zemřel ve
věku 66 roků národní umělec Andrej Bagar, jeden ze zakladatelů slovenského profesionálního divadla.
— V Praze byla skupina
sovětských
odborníků,
aby posoudila projekty
pražské podpovrohové dopravy. Kromě nich posoudí tyto projekty i odborníci z Rakouska, Západního Německa a Švédska.
Pracuje se na podrobnostech plánů trasy C, která vede
od Nuselského
mostu k Bolzanově ulici.
Tato trasa má být hotova v roce 1970.

— Mezi stanicemi Spišská
Nová Ves a Výdrník narazil 11. srpna rychlík
Košice - Bratislava na stojící nákladní vlak. P ř i
srážce byli 3 železničáři
usmrceni a zraněni 3 železničáři a 7 cestujících.
Srážku zavinil hradlář z
hradla Čingov.
— Novotný udělil prof.
inž. dr. Čestmíru Štollovi
k šedesátinám Řád práce
za zásluhy o vodohospodářskou výstavbu a vodní
hospodářství.
— Argentinská vláda odmítla prodloužit prozatímní víza dvěma členům
čs. velvyslanectví v Buenos Áires a to Rudolfa
Kocourkovi a Josefu Šístkovi.
— Československo povýšilo své diplomatické zastoupení v Islandu na vely
vyslanectví.

Žena žádající o umělé
přerušení těhotenství se
teď obrátí buď přímo nebo prostřednictvím svého
ošetřujícího
lékaře
na
přednostu ženského oddělení kterékoliv nemocnice
s poliklinikou v okrese,
kde má trvalý pobyt, případně kde pracuje nebo
chodí do školy, a sdělí
mu důvod své žádosti.

-3Rozkrádání, podvody a spekulace

Růst hospodářské kriminality

"Je v této zemi jistý počet lidí, kteří považují socialistický majetek za
něco, z čeho by se měla alespoň nějaká část přestěhovat do jejich kapsy . . .
A tak se třeba jednoho krásného dne zjistí, že v tzv. lidovém sběru byla
odevzdána spousta věcí, které nesou neklamou pečeť továrního původu.
Záhada! Podle věeho naši školáčkové pojali sběr tak žhavě a důkladně, že
v noci přelézají zdi a ohrady národních podniků a vynášejí odtud celé vagóny spon, barevných kovů, ba i půlku starého zrezivělého tanku. A protože
jsou ve Sběrných surovinách také jenom lidé, dojali se nad tímto zanícením
— N o v ý m ' čs. velvyslan- a pilně' vyplácejí odměny i za to, c 0 by mělb vlastně vykonat přímou legální
cem v
Jugoslávii
byl cestu ze závodu do Kovošrotu . . . "
jmenován
dr. Ladislav
T a k se rozepsal Jiří restaurace, kteří v době mlékárnu o 395,000 Kčs.
Šimovič. Antonín Kroužil
výstavních Soldán s Fňukalem kroFraněk
v komentáři na- Libéreckých
"byl pověřen jinými úkoly".
depsaném
"Zloději
a trhů v letech 1963 až mě toho odcizili v ne— Čs. červený kříž má postižení" v Rudém prá- 1965 míchali
plzeňské mocnici máslo, maso a
1,300.000 členů.
vu z 11. 8. tr., v němž pivo s jinými druhy pi- jiné potraviny v ceně
— Bylo dokončeno nové
že jen při va, do jakostních liho- 57.000 Kčs.
vydání Pravidel českého dá{e uvedl,
Obvodní
soud
pro
přidávali
lacinější
manipula- vin
pravopisu. Zachovává do- podvodných
savadní zásady, ale opra- cích se šrotem vydělaly druhy a vodu, -šidili na Prahu 5 se zase zabýval
vuje některá nedopatření různé "party a partičky", váze jídel, zpracovávali trochu jiným případem.
a tiskové chyby vydání z
za loňský rok přes 2 mi- podřadné maso atd. O b - Z o d p o v í d a l i se před ním
let 1957 a 1961.
což prý j e žalovaní si tím prý při- herec O l e g Reif, úředník
— Na trati Brno - Hav- — Odborníci ústředního lióny Kčs,
120.000
Kčs. V . Kutil a 68letý pensilíčkův Brod došlo u sta- biologického
ústavu
v částka zjištěná a doká- vydělali
ke Praze objevili ložiska zla- zaná, kdežto skutečnou Soud ocenil jejich čin- sta O . Balvín. Žaloba j e
— Škody z povodní v Se- nice Královo Pole
veromoravském kraji se srážce nákladních vlaků, ta u Křivců nedaleko škodu národních podni- nost vězením v trvání 18 viní z toho, že od května
západních
odhadují na 503 mil. Kčs. při níž byly 3 osoby zra- Bezdružic v
ků prý nikdo přesně ne- měsíců až 5 roků jiepod- do října loňského roku
Bylo postiženo 250 obcí, něny a 19 vagónů poško- Čechách. Zlato j e zde azeno.
Škoda
činí
půl
mikumulováno ve starých zná. Franěk k tomu do- mínečně (mezi těmi, kte- uspořádali v Praze a jiz toho 22 těžce. Voda zaří byli odsouzeni k tre- ných místech republiky
plavila 2.600 domů, 26 liónu Kčs. Příčinou srážky sedimentech - pískovcích dal:
úplně zničila. Bylo zapla- bylo nedodržení předpi- a slepencích, které jsou
stu 5 roků žaláře, byl i fotbalová utkání filmo"Manipulace
šrotové
ukryty pod 10 až 20metroveno nebo podmočeno na sů.
vedoucí restaurace Ladi- vých a divadelních uíněl60.000 ha půdý," poškoze- — Do konce letošního ro- vou vrstvou zeminy.
jsou ovšem jen jedním z
ců celkem s 15 tělovýno 600 km silnic. Povod- ku se má začít opravovat — K 15. srpnu bylo v různých způsobů rozkrá- slav Soukal).
chovnými
jednotami,
ně si vyžádaly 4 lidské 13 stavebně a umělecky ČSSR pokoseno zhruba
dání, podvodů, spekulaživoty, z toho 2 děti.
cenných
průčelí
praž- 70% a sklizeno více než
V Bruntále se konal přičemž poškodili Slovan
C o ví veřejnost o
Družstva cí.
— Literární noviny píší,- ských kostelů. S ohledem polovina obilí.
v plné slávě v sále Pio- Čs. film, p o d jehož hlaže se zahraniční hosté v na zahraniční turistický a statky sklidily 91% obi- tom, že došlo ke slavné- nýrského domu monstre- vičkou
vystupovali,
o
koňských
Praze výslovně vyhýbají ruch se připravuji pro lí novou technologií, z če- mu vzkříšení
Předstírali
proces s 31 člennou sku- 94.928 Kčs.
ubytování v hotelu Inter- příští rok projekty na ob- hož připadá na přímou handlířů? N a pile zase
neúměrně
vysoké
pinou rozkrádačů a pře- prý
sklizeň
national v Dejvicích, pro- novu kostela Panny Ma- kombajnovou
Téměř
desetina se vytvoří skupinka, kte- kupníků
tože prý je "jako pěst na rie před Týnem a v e vý- 50%.
mlékárenských náklady spojené s uspooko situován v prostředí hledových plánech se. po- ploch obilovin byla skli- rá "kšeftuje v řezivu". výrobků. N a lavici obža- řádáním utkání a estrád,
a poměrech malého mě- čítá i s rekonstrukcí ko- zena tradičním způsobem N a jatkách se dá pár lilovaných
zasedli
řidič nechali si je proplatit v
sta". Schválení projektu stela sv. Františka U kří- a z toho 10.000 ha ručně dí dohromady, a nikdo
Č S A D v K r n o v ě V . Sol- hotovosti s tím, že peníkosami.
tohoto hotelu si vymohl žovníků.
se už obyčejně nedopočíGottwaldův zeť dr. Ale- —
Ve
Sbírce
zákonů — Podíl
Slovenska na tá, kolik si vlastně naha- dán, zaměstnanci Severo- ze odvedou své jednotě
x e j čepička v době, kdy ČSSR
moravských mlékáren v nebo Pražskému kulturbylo
vyhlášeno celostátní průmyslové v ý byl nej mocnějším mužem vládní nařízení ze dne 6. robě se vloni zvýšil na mounili za maso a sádK r n o v ě A . Slížová,
V . nímu středisku jako hruv e stranickém vedení. Ho- července, podle něhož se 20.7%
ve
srovnání s lo . .
Janeček a J. Boleloucký, bý zisk. Odváděli však
tel měl sloužit zejména doba
trvání
základní 13.1% v roce 1948.
část
inkasovaných
pro ubytování zahranič- služby vojáků s nástupkuchař
tamní jen
Jakoby
na potvrzení vedoucí
— Dne 15. srpna zahynul
ních a čs. důstojníků. Po ním termínem k 1. srpnu
peněz
nebo
vůbec nic a
nemocnice
J.
Fňukal
a
na vrcholku
hory Alla- tohoto komentáře přišly
Čepičkově pádu byl pře- 1964, zařazených u útvalinhornu ve švýcarských v dalších dnech zprávy 26 vedoucích
prodejen o zbytek se dělili. Z p r á měněn na mezinárodní ,rů silničního vojska, proAlpách čs. ekonom
dr.
Pramene a Jednoty. Roz- va .o rozsudku do uzáhotel.
dlužuje na 26 měsíců. Pavel Eisler, když blesk o několika větších soudpřelíčeních.
T a k krádali v mlékárně mlé- věrky nedošla.
— Dne 2. srpna zemřel ve Prodloužení
se netýká uhodil do skupiny horo- ních
věku 83 let Karel Krei- horníků uhelných dolů a lezců. Byl na místě usmr- Rudé právo z 20. srpna ko a jiné výrobky, které
Nepoctivostí v čs. nábich,
zakládající
člen vojáků, kteří se přihlásí cen, jeho žena byla s o- se zmiňuje o tom, že se prodávali vedoucím růzrodních
podnicích se zaKSČ, německý komuni- k práci na dolech.
mrzlinami a nervovým
ných prodejen a ti je pak
bývala i pražská
Práce
stický poslanec, za války — Vláda se usnesla na otřesem dopravena do ne- před krajským soudem v
Ústí n. L . zodpovídalo prodávali se ziskem spot- (14. 8.) ve zprávě o výčlen Čs. státní rady v zrušení interupčních ko- mocnice ve Vispu.
řebitelům. Poškodili prý
Londýně, později čs. vel- misí
sledcích šetření
Státní
složených z laiků.
FEC/H 9 zaměstnanců výstavní
vyslanec v Moskvě atd.
obchodní inspekce v Pra— Prof. dr. Josef Zahradze. T a navštívila v poniček z Brna dostal k 85.
sledním
roce 28 pražnarozeninám . medaili J.
ských obchodů a ve 20
A . Komenského za zdokonalení
vyučovacích mez nich zjistila
závady,
V Literárních novinách se rozepsala 6. 8. tr.
podsíněmi. Stará husitská krajina. Obyvatelstvo,
tod oboru fyziky a za
(Pokračování na str. 6.)
Marie Šulcová o epizodě v životě Karla Čapka,
bylo německé, ale ještě do roku 1.870 byly v |
tvorbu vzorových učebo ponižující epizodě, jak bychom dnes řekli,
obecní kronice české zápisy."
nic.
protože Karel Čapek byl preceptorem mladého
— Také v
Jihomoravském kraji vznikly škody
hraběte Lažanského v městečku Chýších v roce
"Dnes jsou Chýše pramálo podobné té kráživelními
pohromami.
1917. Z vylíčení této epizody vyjímáme dvě pasné, živé obci z dob Karla Čapka. Obec, zejméKrupobití úplně zničilo
sáže, líčící situaci v Chýších v době
Čapkova
na náměstí^ utrpěla demolicemi; objevily se proplodiny na 497 hektarech.
působení u hraběte Lažanského a v přítomné
luky, zámek chátrá. Zmizela tisícisvazková kniV okrese Hodonín byla
způsobena povodněmi a
době:
hovna, hyne i kdysi pěstěný p a r k . . . Velkorysé
kroupami
škoda
za
gesto naší demokracie, zpřístupnit všechny pro"Karla
Čapka
Chýše
překvapily.
Pěkné,
tiché
14,625.000 Kčs, n a Vyšstory zámku i parku, mělo negativní vliv na myšměstečko mělo hodně přes tisíc obyvatel. V té
kovsku 6,548.002 Kčs, na
lení lidí. Vzácné stromy kdosi vykácel, záhony
Brněnsku 2,237.000 Kčs,
době tam bylo 14 obchodů, 11 hostinců, 5 řezv okolí Blanska 600.000
zničil. Skleníky jsou pobořené, vzácné figurální
nictví, uživili se zde 4 krejčí, několik švadlen,
Kčs.
majolikové kachle z hraběcích pokojů vroubí
4 mistři truhlářští s kopou tovaryšů, 4 pekaři,
— Na východním Slovencestu na M N V . Výborný terč pro kluky. Čap2 kováři, za Chýšemi prosperovala velká cihelsku se skrýval po tři rokovské jezírko Mister Kennedyho z povídky N a
na
a
panský
pivovar,
který
ročně
vařil
4.000
ky pod cizím jménem 39zámku zarostlo nánosem bahna. N a chyšském
letý R. Hájíček. Zpronehektolitrů výborného černého piva. Řemesla zde
věřil přes 210.000 Kčs a
mostě docela nedávno stály vzácné sochy z dílny
kvetla. P o d náměstím zachovalé středověké hradaby unikl v r. 1963 zatčeSTŘEDISKO
žáků Mistra Brauna . . . Ony sochy se zničily.
by
a
zbytek
koryta
hradního
příkopu,
kterým
ní, předstíral útěk do ciP A N S K É MÓDY
Jediná hospoda, strašlivá putyka na rohu náměbylo kdysi, v pradávnu, město obehnáno. Bytelziny. V nepřítomnosti byl
164 Acland S t , St. Kilda,
stí, stačí rdousit kulturní život obce."
FEC
odsouzen do vězení na 7
né kamenné domy s vysokými štíty a tmavými
Vic.
tel. 94 22S0
roků.

Svět se mění
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HLAS
Z L O B Í VÁS O Č I ?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A I t

O P T O
Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME L É K Y VŠECH D R U H Ů
Vašim přibližným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Drobničky z ČSSR
STAŘÍ SOUDRUZI N A VESNICÍCH
Z celkového počtu komunistů na vesnicích, který
dosahuje téměř 300.000 členů, je přes 40% soudruhů a soudružek starších šedesáti let. Členů strany . . .
do 26 let, je pouze necelých 5%. Do 35 let je ve
vesnických organizacích a v organiziacích JZD něco
přes 9%, od 35 do 45 let více než 16% a od 45 do
60 let 29% členů.
Rudé právo, 18. srpna 1966
NEJVĚTŠÍ ELEKTRICKÁ R O Z V O D N A
Nedaleko Kadaně na Chomutovsku u obce Hradce
vyrostla naše největší rozvodna elektrické energie.
Ocelový les na ploše 15 ha zaujme především svou
mohutností. Rozvodna se začala stavět v roce 1962
a současně se jíž buduje její pátá etapa. Připravuje se napojení na elektrárnu Prunéřov. Po dostavění této elektrárny se bude do rozvodny dodávat
přes 1.700 M W z elektrárenské kapacity . . . Rozvodna má velký význam pro naši energetiku. Přenáší
elektřický proud na Moravu a později jej bude přenášet i do východních oblastí republiky. Poprvé u
nás byl zde uskutečněn vysoce ekonomický přenos
výkonu o napětí 400.000 voltů... V hradecké rozvodně došlo i k spojení energetických soustav Československa a Německé demokratické republiky.
Oba státy si nyní mohou prostřednictvím rozvodny podle potřeby vypomáhat vzájemnou dodávkou
elektrické energie, což je oboustranně velmi výhodné.
Rudé právo, 6. srpna 1966
STATISTIKA O P O P U L A C I
Nízká populace v ČSSR je známá: v rodinách jsou
v průměru dvě děti... Nejplodnější složkou stále
zůstává zemědělské' obyvatelstvo. Rodiny družstevních rolniků mají průměrně 2.7 dětí. Ale i zde jsou
značné rozdíly. Nízkou plodnost i u zemědělských
žen vykazuje celá oblast středních, a severovýchodních Čech. Naproti tomu se dvakrát více dětí rodí v
rodinách v některých severních slovenských okresech, Nejméně plodnou složku obyvatel tvoří sociální skupina úředníci s průměrem 1.5 dětí v rodině.
A tak se tyto ženy podílejí na, celkovém počtu dětí
u nás jednou pětinou, stejně tak jako ženy družstevníků, kterých je bezmála o polovinu méně. Celkovou
výši plodnosti ovšem nejvíc ovlivňují dělnické rodiny, z nichž pochází skoro polovina všech dětí. Tyto
rodiny mají ponejvíce 2 děti. - Populační rozdíly
jsou vytvářeny zejména příznivějšími podmínkami
pro výchovu dětí na venkově. V zemědělství se dají
stále ještě spíš sladit obě funkce ženy - mateřství,
péče o rodinu a zaměstnání - než ve městě. Odlišný
počet dětí je také v rodinách podle národnosti. Nejvíce jich majjí ženy ukrajinské a ruské národnosti
žijící na Slovensku, dále ženy slovenské národnosti
a potom rodiny maďarské.
Rudé právo, 11. srpna 1966
ČEKACÍ L H Ů T A N A A U T A 2 - 3 R O K Y
Počet zájemců o nový osobní automobil přesáhl
v červenci číslo 150.000. Rekordní bylo druhé čtvrtletí letošního roku, kdy budoucích motoristů přibylo
téměř 23.000. Za prvé pololetí přibylo přes 41.000
zájemců o automobily. Mototechna prodala ve stejném období 21.514 vozů. Celkem jich bude: pro vnitřní trh dodáno 46.000. Kupci si zatím mohli - ovšem
mají-Ii příslušné pořadí - vybrat mezi 10 typy vozů.
Ve IV. čtvrtletí mají prodejny Mototechny dostat i
první dodávky další modifikace "embéčka" - Tudor
Škoda MBX. Vyhoví-li předepsaným zkouškám, objeví se na hašem trhu podle posledních informací
ještě letos i nové Wartburgy 353. Čekatelé, kteří si
zvolí automobil naší výroby, se dostanou na řadu
zhruba o polovinu dřivé než při žádosti o vozy západních automobilek. Čekací lhůta na čs. značky je
nyhí asi 2 až 3 roky. Lze předpokládat, že se stoupající výrobou se budé lhůta zkracovat.
Lidová demokracie, 11. srpna 1966
POČET P O H L A V N Í C H CHOROB STOUPA
V posledních 10 letech dosáhl úhrnný počet hlášených nově zjištěných onemocnění pohlavními chorobami v ČSSR maxima v roce 1965. Nejvyšší počet z roku 1956 (9.380 případů) převýšil roik 1965
o 3.7% a proti r. 1964 se zvýšil o 27.3%. Přitom
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Kolem knihy K. Hartshornea: Československo - Z nového světa

DISKUSE

S

AUTOREM

Vážená redakce, rád bych odpověděl na článek Vašeho dopisovatele z 8. srpna, týkající se besedy
o Československu, kterou . pořádala The Australasian Book Society. (HD ě. 16/XVI., p. r.) Autor tohoto článku' m. j. i "recensoval" mou knihu "Czechoslovakia: From the New World". Nemohu zde
zmíněný článek rozebírat bod za bodem, chtěl bych však říci alespoň toto:
1.) Autor článku se zmiňuje o úvodním projevu Arthura Phillipse, jehož považuje za novináře, kterému se "před časem podařilo umístit příznivou kritiku mé knihy do melbouraského deníku The Age".
Pokládám za nutné informovat autora, že A. Phillips není novinářem, nýbrž Senior English Master
ve Wesley College, jakož i redaktorem a autorem mnoha učebnic a knih literárně kritických. Jednou z
jeho četných funkcí je i členství v Literary Censor ship Board of Appeal. Kromě toho již léta píše recense pro The Age, Meanjin a další listy. Mnozí zdej ší a britští spisovatelé ho považují za předního:'
australského kritika. Zdůraznit pak musím, že A. Phillips nikdy nebyl levičákem. De fakto nesouhlasí
otevřeně ani s některými mými názory. Pro svou čestnost a upřímnost je ale všude respektován. Pozoruhodné ignorantství autora nemůže sloužit za omluvu pro poskytování mylných a nepřesných informací čtenářům.
2.) Pisatel dělá závěr, že považuji doktora filosofie za "typického čs. zemědělce". Uvažuje-li skutečně takto, jak potom mohl o něco dále napsat, že má kniha je "psána dosti inteligentně"?
3.) "Recensent" považuje mou knihu za inteligentní propagandu, ale slabší literaturu. Velmi rád bych
věděl, jaké on sám má vzdělání v oboru literatury. Pro zajímavost cituji několik spisovatelů a kritiků,
jejichž názor se s jeho ostře rozchází:
Michael Connock, "The Financial Times", Londýn, 30. 2. 1964: " . . a gifted writer..", Arthur Phillips,
"The Age", 2. 9. 1965: " . . a keenness of observation, and an nnpolished vitality in his writing." S.
Murray-Smith in an ABC broadcast, 22. 7. 1966: " . . I found "Czechoslovakia: From the New World" a
good and convincing work of reportage..". "Over land" No. 33, Summer 1965-6: " . . it has a poetic
quality about it, and must rank as one of the most sůccesful works of foreign reportage to be written
by an Australian in recent years."
4.) Když Milena hovoří o odchodu z Prahy, její slova možná znějí jako levné melodrama. Pakliže
však člověk čte celou knihu a nejen "na přeskáčku", lépe poehopí, jak těžké je pro českou dívka
opustit domov a vydat se na druhý konec světa - do země, o jejímž způsobu života ví velmi málo.
5.) Za úplně absurdní a urážlivou považuji autorovu otázku: "Vyplatí se čs. komunistům náklad
na propagandu?" Je přímo směšné, že musím prohlásit, ie nejsem a nikdy jsem nebyl žádným placeným agentem 6s. vlády. Autor si asi neuvědomuje, že člověk může upřímně zastávat určité názory,
aniž by byl za ně placen. Tímto a dalšími urážlí vými tvrzeními se autor uchýlil k levným pomluvám, rozhodně nesloužícím ke cti Hlasu domova.
6.) V Československu jsem strávil celkem 4J let (1959-63). Kdybych zamýšlel psát pouze "komunistickou propagandu", sotva bych pracoval v továrně, JZD, a strávil tolik času nad svou knihou. Rozhodně autor zmíněného článku je první člověk, který takto napadl objektivnost a poctivost mé knihy.
Domnívám se, že sám Československo po mnoho let nenavštívil a nemá ponětí o tamnější situaci. Jinak
by diskutoval konkrétně a přesvědčivě a nedával se tak unášet "city".
Váš Kevin Hartehorne
P. S. Posílám kopii tohoto dopisu všem svým českým přátelům a známým v Austrálii.
Vážený
pane Hartshorne,
kdybych psal o d p o v ě ď
na V á š dopis způsobem,
který používáte, asi bych
začal zjištěním, žé recense Vaší knihy od A . A .
Phillipse' v listu
The
A g e nevyšla 2. září 1965,
jak píšete, ale 11. září
1965, čímž "znehodnocujete čestný a upřímný"
list, "který je všude respektován", a dodal bych
"věcně", že je podivné,
když autor, který si nepamatuje datum pro něho zřejmě tak významné
událostí z loňského roku, se pokouší popisovat události daleko starší. A ještě bych přidal
beze změny poslední větu odstavce p o d bodem
1.: "Pozoruhodné ignorantství atd."
Nechci-li
pokračovat docela po té-

to
demagogické
linii,
přiznávám jednoduše že
A . A . Phillips je kritikem, nikoli novinářem,
protože to na obsahu mého. článku nic nemění.
A d . 2.) Vůbec jsem
si nemyslel, že považujete doktora
f i l o s o f i e za
typického zemědělce, že
sám věříte
všemu tak.
jak jste to k věření předkládal na večeru • T h e
Australasian Book Society nebo ve své knize. K
tomu by bylo třeba příliš mnoho naivity. V á ž ná argumentace s Vašimi
"zemědělskými
zkušenostmi"
se mi nezdála
vhodná a odbyl jsem tuto záležitost poznámkou,
o níž jsem se domníval,
že se bude zdát čtenářům dost jasně ironická.
A b y c h předešel
Vašim
dalším dotazům nebo ná-

mitkám, přiznávám
se
předem,
že nejsem zemědělcem.
A d - 3.) Jste autorem
asi dost sebevědomým,
domníváte-li se, že k napsání
posudku o Vaší
knize j e třeba předkládat "vysvědčení způsobilosti"Ve
skutečnosti
jsem však ani literární
posudek o této knize nepsal, jak se můžete snadno přesvědčit, ale zabýval jsem se jen velmi
stručně propagační stránkou knihy.

která pobavila nebo rozzlobila jeho československé přátele,
protože ti
prožili tvrdá léta, než si
získali zkušenost hořkým
způsobem . . . "

Citované
rozhlasové
vysílání z 22. července
tr. jsem
neposlouchal,
ale připouštím, že se názory S. Murray-Smitha
(•myslím1 opět politické
názory) mohly ,v této věci s mými velmi rozcházet. T o lze říci i o listu
" O v e r l a n d " , resp. o jeho
kratičké poznámce o V a Pátrání po tom, v čem ší knize.
se rozcházejí V á m i citoAd.
4.)
Připouštím
vané názory s mými, by též, že se Milena mohla
asi daleko nevedlo. L o n - skutečně obávat života v
dýnský
" T h e Financial Austrálii a v kapitalisticT i m e s " nemám po ruce ké cizině vůbec. V ž d y ť
a výtisk z 30. února bych závisela svými informastejně těžko našel. Z re- cemi zřejmě na
Vás.
cense A . A .
Phillipse Stejně representativními
mohu posloužit i jinými ukázkami z obsahu Vaší.
citáty (překladem), něž knihy mohly však být civzrůst počtu hlášených onemocnění byl větší v če- sám uvádíte, např.:
táty ze spousty jiných
ských krajích než na Slovensku. Na 100.000 obyvatel
" T a t o kniha je pozna- stránek. Namátkou uvepřipadlo v r. 1956 v českých krajích 78.1, v r.. 1964
to bylo 66.4 a konečně v loňském roce 85.3 případů. menána slabostmi, které du třebas citát rozhovood mladého ru v bytě "přítele" (str.
Ve slovenských krajích v r. 1956 53.1, v r. 1964 jen lze čekat
27.3 a v loňském roce 31.5 případů. Zvláště varovný autora při jeho prvním
je vzestup čerstvých onemocnění syfilidou. V r. 1963 pokusu o celou knihu . ." 31):
"Poslyšte",
řekl
při
bylo hlášeno 5 případů, v r. 1964 25 případů a v
N e b o : " A u t o r často ukar. 1965 již 77 případů.
anglickém čaji, "musíte
Lidová demokracie, 11. srpna 1966 zuje .určitou naivitu - začít
pracovat a setkat
se s pracujícími
lidmi.
Co se děje v Praze, neP Q I l Š T E N Í
domů, bytů, obchodů, továren, zaměstnanců,
musí stejně být typické
*
aut, lodí, dopravní, úrazové a nemocenské,
pro celou zemi. A dělŽ I V O T N Í či P É N S Í J N Í
níci maji na život jiný
odborně provedou
názor. M y intelektuálové máme sklon k tomu,
Insurance Brokers
trápit se pro nic, kdežto
958 Nepean Highway, M O O R A B B I N , S. 20.
dělníci jsou všeobecně
Volejte česky či slovensky: (Melto.) 95-2421
(Pokračováni
str. 6)

R. C. Kugler & Associates
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M . Page a D . Burg: Zlikvidován (Unpersoned). Chapman 8C Hall, Londýn

Pád Nikity Sergějeviče Chruščova
Tato kniha se zabývá hlavně příčinami, proč Chruščov byl resignován.
Chruščov prý selhal hlavně v zemědělském programu, když jeho vidina expanze "panenských zemi" v jihovýchodní části Sibiře zcela selhala. Vědci,
kteří poskytovali Chruščovovi rady, se prostě, mýlili. Bylo možné zahájit
osídlovací kampaň "panenských zemi", ale byl to zcela romantický plán.
Jakmile byla povrchní půda zorána a bylo do ní zaseto obilí, přišla tvrdá,
třeskutá zima, která odvanula jak prsť tak zaseté obilí. Brigády z široka
daleka nemohly změnit nic.
Chruščov se také snažil zvýšit výrobu spotřebního zboží. Bylo to v rámci
jeho "liberalizační" politiky. Tato část výroby šla na úkor zbrojení a strategických investic ve svobodném světě. Chruščov patrně předvídal srážku
s komunistickou Čínou, ale snažil se stabilizovat domácí poměry (pokud se
týkalo spotřebitele) vít, než se to líbilo armádě a jiným členům politbyra.
Hlavní příčinou jeho pádu byl však, podle autorů této knihy, jeho instiktivní a zcela zřejmý sklon ke stalinismu, k diktátorství, který vylučoval akademickou debatu v politbyru. Během své vlády v Kremlu si Chruščov vytvořil uvnitř vládního systému svoji kliku, která sestávala z příbuzných a oddaných nohsledů. Chruščov byl nepotista daleko víc než líberalizátor.
Myslím, že Pageova a
uurgova Kiuna oy meia
být čtena především proto, že jako málokterá z
knih v tomto oboru nepředstírá, že autoři měli
k dispozici "moskevská
tajemství". Autoři však
byli v Moskvě dost dlouho, že si uvědomili rozdíl mezi západním způsobem zpravodajství a
moskevskými
vyhláškami.
Myslím, že nejdůležitějším a nejvýznamnějším poznatkem při čtení
této
knihy j e přiznání
autorů, že Chruščovův
obraz jako přístupného,
laskavého, živého a citu-

plného státníka byl spí- kniha j e významná projednak
SC VytVUlCii V ¿.ťtpelWllliax to, že ukazuje
překážky, s nitisku, reportáži a tele- hrozné
miž se západní koresponvizí.
Autoři tvrdí, že Chruš- dent setká při své práci,
čovův obraz uvnitř So- jednak že také ukazuje
publikovanou
větského " svazu byl zcela málo

JIŘÍ

Pohoří: čerň, mlčení, sníh.
Lovci zarudlí lesem sestupují níž;
ó, mechové pohledy zvěře.

T a t o kniha dokazujedocela zřejmě, že otázka
objektivního zpravodajství není jenom závislá
na sovětské cénzuře, ale
také na stupni politické
vyspělosti západního dopisovatele.
P ř i j d e . totiž nakonec
na to, jestli tento novinář
uzná za vhodné určitou
zprávu
stylizovat
tak,
aby prošla sovětskou cenzurou a přitom byla přijata a otištěna na Z á padě.

Ticho matky; pod černými jedlemi
rozvírají se spící ruce,
když v troskách se zjevuje chladná
luna.

stránku zpravodajství z
Ruska (a z kteréhokoli
diktátorského
státu),
kde agentury
vyžadují
zprávy, které se hodí k
Stalo se to v nejlepPage a Burg totiž ří- uveřejnění.
ším špionážním
stylu:
kají, že obraz Nikity SerPage a Burg názorně ruský přítel narazil při
gějeviče jako sovětského ukazují, že j e docela diplomatické
koktajltatíčka byl vytvořen pro- možné, že západní ko- party na amerického příto, že to
vyhovovalo respondent .může mít v tele, který se zrovna oanglo-americkému, ba co ruce velmi senzační zprá- metal kolem ledničky.
říkáme,
francouzskému vu, ale nemůže ji uveřejRus napsal" na okraj
kursu diplomacie.
nit, protože jednak by novin
jedinou
větu:
Mvslím také, že tato neprošla sovětskou cen- (Pokračováni na str. 6)

DOJMY Z ŘÍMA
WEISS

Slečna, která se objevila ve tři hodiny ráno v
římské vinárně, byla skutečně úchvatná. Šedomodré
oči, kaštanové vlasy, úbělová pleť a dlouhé nohy
Američanky, přirozené hravé a živé gesto — prostě
kus!
Sedělo nás tu pět, národů sice různých, ale srdcí
osamělých. Angličany, Italy, Čechoslováka a Bulhara Borise spojovala nostalgie nádherné římské noci,
kdy velký měsíc zářil za sloupy TrajánOva fóra a
pergola — vypadala jako jeviště nerozehrané opery.
Příchozí srkala džinfis, protahujíc se v ohnisku
žádostivých mužských pohledů; jen Čechoslovákův
pohled postrádal žhavosti, neboť jeho kapsa postrádala nutné fondy.
Nevím Už, kdo prolomil ledy, ale náhle jsme všichni seděli kolem ní, hovořili anglo-italštinou a prožívali krásnou chvilku.
Déle než chvilka to opravdu nebyla, protože spěchala domů a ze všech kavalírů si vybrala smutnor
okého Borise; Bulhaři vždycky mívali štěstí u ženských.
Zapili jsme Borisovu kliku dvojitou vodkou — je
to teď na Západě módní nápoj — a mrzutě šli spát.
Sami. Přiznám se, ne bez pocitu závisti.
Jenže Bulhar a Čechoslovák, toť rodní bratři. Boris měl v kapse asi tři a půl tisíce lir, a to také bylo
jediné, co kalilo jeho radost, když sledoval šedookou
nymfu k taxíku.
S pocitem, který jsem tak dobře chápal, žmoulal
v kapse tisícilirové,bankovky, hledě na nemilosrdný
taximetr vozidla, které se řítilo po asfáltovce k oné
nádherné čtvrti za Římem, která snoubí ocel, beton, sklo a italský vkus do předobrazu moderního
světa. 0 paty desetipatrové moderní noclehárny •—
jakéhosi hotelového domu — nechala kráska Borise
zaplatit za taxík. Zbyly mu jen dvě stolirové mince,,
což odpovídá zhruba dvěma limonádám.
Pak ho šeptem upozornila, že ( se musí chovat tiše,
že ji musí nechat vejít první a podrobně mu popsala,
kam jít a jak najde její garsoniéru: druhá chodba
vpravo, vlevo přes dvůr chodbou ve tvaru L až K
pátým dveřím na levé straně, kde bude světlo.

Boris vešel přesně podle instrukcí. Našel dvůr i
chodbu ve tvaru L i světlo, které zářilo z okénka
nad . kýženými dveřmi.
Tiše, tichounce přistoupil a zaťukal.
Srdce mu poskočilo, když zaslechl šramot. Leč —
kupodivu — dveře se neotevřely a šramot se ozval
tentokrát nad jeho hlavou.
Vzhlédl a vykulil oči: šedooká Američanka tiskla
nos zevnitř ke světlíkovému okénku nad dveřmi
garsonky.
Zřejmě stála na židli. Vyplázla na Borise jazyk
a strčila malíčky do krásného nosíku. Pak zhasla_ a
nešťastný milenec se octl sám bez haléře osmnáct
kilometrů od Říma.
K e všemu začalo pršet.
*

*

GEORG TRAKL

zurou, a za druhé by nebyla vlídně přijata západní agenturou.

Západní korespondent
v socialistickém státě má
na krku víc než jenom
jednu cenzuru.
Jak Page a Burg říkají, měli například v ruce
zprávy o rusko-čínském
konfliktu daleko dříve,
než se taková zpráva dostala do tisku.

jiný: při nastoupení N i kity Sergějeviče si normální sovětský občan oddychl, a l e při jeho abdikaci si oddychl taky.

Zrozeni

.

*

Bleší trh j e jednou z atrakcí západních velkoměst.
Jednou za týden, většinou v neděli ráno, dovoluje
policie prodej bez koncese komukoli, kdo přijde,
bez dotazů a bez daní. Můžeš tu prodat a koupit
levou botu, psací stroj z roku 1890 či kradený a
pašovaný tranzistor nejnovějšího typu. Onoho krásného dopoledne bylo možno koupit i jakousi černošskou krasavici, která měla na krku ceduli s nápisem: na prodej. Nikdo si nevšiml, že na protějším chodníku stál velký stěhovací vůz s nábytkem,
ve kterém za průhlednými zrcadly bylý skryty kamery na úzký film, snímající celé dění pro italskou
televizi.
Prodavač, přítel Nanni, měl v rukávu ukrytý mikrofon a v kapse u kalhot malou vysílací stanici.
Pochopitelně se nejdříve někteří z kolemjdoucích
pozastavovali nad nezvyklostí navrhované transakce, ale Nanni vysvětlil, že v africké vlasti černé
krasavice je otroctví dosud uzákoněno a pokládáno
za věc zcela přirozenou. Před pěti lety si černošku
koupil, teď se bude stěhovat do Kanady, kam^jí nemůže vzít s sebou, a proto ji se slevou prodává. A
protože černoška neodporovala, naopak s celou transakcí souhlasila — byla to studentka Centro Sperimentale Cinematographico,
jakési římské filmové
školy — nebylo důvodu, proč by měl někdo protestovat.
Několik Siciliánů — dalekohledné objektivy přibližovaly jejich tváře — se mlsně olizovalo a zcela
vážně uvažovalo o ceně. První návrh se jim zdál vysoký, a jak už je v Itálii zvykem; začali smlouvat.

Ó, zrození člověka. Z a noci šumí
modrá voda v skalnatém údolí;
s povzdechem spatřuje padlý anděl
svůj obraz,
v dusné jizbě procitá bledého cosi.
D v ě luny
záři do očí kamenné stařeny.
Běda, křik rodičky. Černým křídlem
noc se dotýká chlapecké skráně,
sníh, jen,ž tiše padá z purpurového
mračna.

Slunce
Den co den nad návrší vychází žluté
slunce.
Krásný je les, temné zvíře,
člověk; lovec nebo pastýř.
Narudle vyplouvá fv zeleném

rybníku
ryba.

Pod oblým nebem
tiše pluje rybář v modravém člunu.
Pozvolna zraje hrozen, žito.
Když se nachýlí den,
je nachystáno dobré i zlé.
Když nastane noc,
poutník pozvolna pozvedá těžká vička;
slunce vyráží z temnotné strže.
Přeložil Ludvík Kundera

Nanni vysvětlil, že zaplacením kupní ceny přejde
černá krasavice do úplného majetku kupce, který
s ní může dělat cokoli, opravdu cokoli. Bude-Ii přepínat j e j í síly a zničí-li ji, poškodí jen sám sebe a
vlastní kapsu.
Šaty? A l e probůh, vždyť vše, co má krasavice na
sobě, koupil její majitel a je tedy garderoba zahrnuta do kupní ceny. Bude-li sí nový kupec přát, může
šaty prodat a obléknout krasavici třeba do pytloviny.
Krasavice ukázala zuby, zvedla nohu po noze a
Nanni byl připraven ukázat kupcům lékařská osvědčení, že jeho živý majetek je naprosto zdráv.
Jakási dáma — pak se ukázalo, že je to manželka
malého italského diplomata — začala uvažovat, zda
by nákupem černošky nemohla vyřešit obtížný problém služky. Největší j e j í starostí bylo, zda je u takové pracovnice zapotřebí dodržovat osmihodinovou
pracovní dobu a jaké jsou nároky na stravu.
Nanni dámu ujistil, že v tomto případě nebude
třeba dodržovat zákonná ustanovení o pracovní době
a že jen doufá, že bude o svůj majetek pečovat s
péčí dobrého hospodáře. Tím spíše, že majetek je
poměrně inteligentní, neboť ovládá kromě italštiny
i francouzštinu a angličtinu.
Během třiceti pěti minut — než je přišla zatknout
policejní hlídka — podepsal Nanni celkem čtyři kupní smlouvy na celkovou částku čtyři sta osmdesáti
tisíc lir, což není tak špatný obchod. Protože se předem připravil, dovedl dokázat přispěchavšímu policistovi, že vlastně nemá právo mu zabraňovat v transakci, protože černoška proti- ní nemela námitek.
Policista — zřejmě levicového smýšlení — přivolal
kolegy a sbalili Nanniho i jeho " o b ě t " pro rašení
veřejného pořádku.
Šlo samozřejmě o jednu z brilantních, reportáží
ze série sedmi vysílání italské televize, k»erá byla
připravena a natočena předem, poněvadž pochopitelně po vysílání — působila jako p a n a — JIŽ nebylo možno bluff opakovat.
Druhý nejúspěšnější program pařiSm SŠBBSI tak,
že- se postavil před továrnu Fiat v Tm-mě s veíikou
cedulí s nápisem "Už jsem se načekal dod. a ť xa mě
dělají jiní!"
Reakce nic netušících vycházESocfe zanEitBanců
a jejich zcela spontánní diskuse gssží i aejbepším
televizním programům, které j s e s boy *a®SL
* ~ ~ noviny
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Zkoušky na pistolníka
VÍT OLMER
Nakonec jsem se přizpůsobil a dělal, co se na
mně žádalo. Když jsem vyplácel partnerku na zadní
část těla, prosila mě, abych se jen nebál a přitlačil — kvůli prožitku. Pořád jí to bylo málo, absolvovala v době, kdy se adepti museli povinně chodit
bát v noci na Olšanské hřbitovy, bolela mě už ruka.
Největší problém byl se závěrem, kdy slečna Ellingtonová mi dává facku. Nedařilo se to. Ďábelsky jsem
řekl: "Víte, co si o vás myslím? (Pauza.) Že jste
malý, rozmazlený spratek!" Facka, která následovala,
sedla velmi dobře. A l e režisér si všiml, že zlomek
vteřiny předtím, než rána dopadne, mrknu. Opakovalo se to několikrát. Režisér mě vždycky znovu
vracel, s německou pedanterií, ale i zdvořilostí.
Otlučený, úporně jsem se snažil nekazit filmový
materiál. Celý ateliér to se mnou prožíval. Nasadil
jsem vždycky velmi dobře, ale jak se blížila slova
"malý, rozmazlený spratek", už jsem znejistěl a těsně před fackou mrknul. Nemohl jsem si pomoci.
Pak partnerku propustili a já zůstal na scéně sám.
Řekli, že se mnou udělají gangsterskou zkoušku,
abych si oblékl balóňák a klobouk. Řekl jsem, že
tenhle klobouk nechci, protože se na moji hlavu nehodí. Řekli, že je to nutné, protože tenhle klobouk
hraje v následující scéně hlavní roli. Hned po revolveru, samozřejmě. Režisér si mě vzal stranou a
významně mi sdělil, že v Mnichově chtějí speciálně
vidět, jak jsem -hbitý s revolverem, a vysvětlil mi
akci.
Do místnosti, kde se skrývá gangster, přijdou tajní. Gangster ví, že budou prohledávat všecky lidi v
sále. Pod záminkou potřeby odejde na klozet, vytáhne revolver z kapsy a hledá, kam by j e j ukryl.
Vtom se otevřou dveře a za jeho zády se objeví tajný. "Was machen Sie dort?" zeptá se podezřívavě.
A l e mezitím už gangster sundal z hlavy klobouk a
přikryl jím pistoli. Neodpovídá. "Hände hoch", ozve
se za ním tvrdě. Gangster klidně zvedne ruce, v
jedné klobouk . . . Nic netušící tajný se k němu přiblíží, aby ho prohledal. Ted', teď právě je vtip v
tom, jak tajnýho voddělat. T o měl můj přítel pomocný režisér na mysli, když mi kladl na srdce střelhbitost, o to tedy šlo, to byl prubířský kámen- a vyvrcholení celé zkoušky. A celý ateliér včetně hasičů
na mne obrátil pozornost a čekal, stejně jako pánové v Mnichově, jak na to vyzraju.
Byl jsem z toho rozrušený, ale měl jsem naštěstí
čas se uklidnit, protože nemohli najít pyrotechnika,
aby nabil revolver. Potom ho přivedli z kantýny,
byl na pivě, ale zase do toho mluvilo moc lidí. P y rotechnik mě poučil, že mohu střílet s klidem, protože je to naslepo. Po krátké aranžovací zkoušce
(blížil se konec směny osvětlovačů) se jelo hned na
ostro.
Tajného hrál můj známý pomocný režisér. Po
klapce jsem vyčkal obvyklé dvě vteřiny a řítil jsem
se do pozoáru. Všechno probíhalo podle úmluvy. Na
výzvu "Hände hoch!" jsem s ironickým úsměvem
zdvihl ruce, v jedné klobouk. Tajný se ke mně přiblížil a já viděl v jeho očích vypjaté soustředění.
Jak velmi dobře hraje, myslel jsem si. Z jeho očí
se daly vyčíst všechny ušlechtilé myšlenky, které
takového tajného mohly v té chvíli napadnout. Jako
třeba: jestli tě líznu, tak mě povýší na seržána, bandito. Zalistoval jsem v duchu svou diplomní prací
D A M U , ale nic jsem tam pro tento případ nenašel.
Umím šermovat do Hamleta, tancuji pavanu, ale co
s tou proklatou pistolí pod kloboukem?
Tentokrát jsem si ale nepřipustil žádný mindrák
z kapitalistického herectví. Jakmile tajný postoupil
o krok, smýkl jsem bleskurychle pravou rukou, takže
klobouk mu proletěl těsně před očima jako křídlo
ptáka, který vyrazí z úkrytu, a dříve, než se vůbec
mohl vzpamatovat, ještě v pohybu paže, jsem vypálil.
Ohlušující rána, tajný se chytil za břicho a s příšerně zkroucenou tváří se sesul na zem. Úplně mě to
omráčilo. Po režisérově "stop" jsem k němu přiProvádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné
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stoupil a řekl s obavami: "Nestalo se ti nic, Honzo?"
Pomocný režisér se ušklíbl, vstal a ledabyle se opra-'
soval. Zdálo se mi, že všichni kolem vydechli.
"Bravo, Hans!" zvolal režisér nadšeně. "Gratuluji,
zahrál jste to skvěle!"
Cestou z Barrandova jsem seděl sám vzadu ve voze a měl jsem různé pocity. K d y ž už jsem to nemohl vydržet, oslovil jsem řidiče, který, jak jsem
si všiml, také přihlížel v ateliéru mému výstupu:
"Nemohl byste mi prosím vás říct, jak to vypadalo?"
Řidič jako by na to čekal, hned se rozohnil.
"To. chtělo udělat jinak" řekl. "Tím, jak jsi shazoval klobouk, jsi ztratil moc času. Já bych pálil
hned, třeba skrz hučku. Jo, ten americkej herec, co
tady teď točí, měl podobnou scénu, ale to bylo jiný
kafe! Tomu stačí jen tak pohnout ručičkou a ve
zlomku vteřiny už pálí. A jak se umí rvát! Z největší prudkostí dovede zastavit pěst těsně před bradou." Pustil volant a předváděl s očima klukovsky
rozzářenýma: "Pravačká, levička — brada, žaludek!
To bude teda filmek, to ti řeknu, kamaráde! Jestli
u nás poběží,. tak se chystám, pudu s klukem." Chytil v poslední chvíli zase volant a zastavil mi u Filmového klubu.
Dal jsem si u stánku opečený vuřt, protože mi
vyhládlo. A pak jsem pokračoval do Strašnic tramvaj í.
Literární noviny
K O N E C
Plánujete cestu do zámoM
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVÉL SERVICE

37-29 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
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Zařizuj ete-li byt nebo dům, poraďte se s námi!
Jsme výhradními representanty
pro senzační dekorační materiál

FIBREGLASS

DODÁME V Ý H O D N É VŠE POTŘEBNÉ
z místního i dovezeného materiálu

Cxqutóíte Jfurntó^itigó Co.

1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
Telefon 24-2044
Porada i rozpočet jsou nezávazné a zdarma

PÁD CHRUŠČOVA
(Pokračování se str. 5)
"Končíme
diplomatické
styky s víte s k ý m . " Potom odtrhl kus novin s
hodil do ohně. A taková
informace musila zůstat
po několik dní utajena,
protože se zrovna nehodila ani tam ani onam,
A n i nemohla být ověřena. T o t o je asi nejhorš;
překážka pro
každéhc
novináře: cokoli se do-

přesvědčí nás, že n e m i ne pravdu. K d y ž začne
reptat proti všemu, pro
:o my jsme, tím prokáíe, že jsme měli pravdu,
Ee ano? T o j e politika,
¡ejímž výsledkem jsou
sputnici a kosmonauti ze
íemě kdysi hrozně . .
—- " A>n
> o , ano, uznávám
to . . .
Podobných "intelektuálních" vysvětlení nynější čs. "demokracie" j e ve
Vaší knize daleko víc a
ukazují, proč stála Vaše
kniha za zmínku pro
způsob politické propagandy spíše než pro svou
literární hodnotu.
T í m jsem však navázal na bod 5. a 6. Vašeho dopisu.
N e t v r d i l jsem, že jste
placeným agentem
čs.
vlády a nic takového
bych ani nemohl prokázat. Byl jste hostem v
ČSSR
a po určitý čas
jste tam i pracoval. N e mohu ani vědět, jak dalece se skutečně
cítíte
zavázán za tento pobyt
a za všechnu péči, kterou V á m čs. režim .poskytoval. Ž e jste nebyl

zví, nemůže být ověřeno.
Cokoli je ověřeno, není
žádná novinka.
jun
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
19 York St.,
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, schodům)
Sydney
Telefon 29-7543

Hospodářská kriminalita
(Pokračování se str. 3)
V e d o u restaurace a jídelny, kde bylo zjištěno,
že z 10 kontrolovaných
byli spotřebitelé poškozováni v šesti. Z 19 objednávek jídla
či
pití
bylo zboží předraženo v
11 případech. V potravinářském
obchodě to
není o
mnoho
lepší.

DISKUSE S A U T O R E M
(Pokračování se str. 4 )
praktičtější. Ž i j í víc přízemně a uvažují hlavně
o práci, jídle, oblékání,
bydlení a sexu." — "Setkal jsem se s člověkem
jménem Beneš, který byl
vyloučen z vaší university. Říkal, že to bylo proto, že jeho otec býval
bohatý." •— " A n o , řekněme,
že by to nebylo
správné, ale já znám ten
případ: O n a jeho kamarádi rozšiřovali zprávy,
které slyšeli v "Hlasu A meriky". Dostanou se k
nám v prvním roce takoví lidé, o nichž víme málo. K d y ž však
studují
špatně nebo se chovají
nezodpovědně a jejich
rodiče mívali značný majetek a byli známí pro
své pravičácké názory,
pak je to jasné, není-liž
pravda? N e m á cenu zdokonalovat mladíka, který
by nás mohl representovat v cizině, když je proti nám." — " A l e je to
vždy spravedlivé? N e d o pouštíte se omylů?" —
"Ano,
dopouštíme. A však když ten poškozený
j e skutečně k něčemu,

3Uti

nezávislým
pozorovatelem
tamního
života,
svědčí dost jasně Vaše
kniha. Několikrát v ní
píšete, že jste při event.
potížích " v o l a l ministerstvo", jindy jste "odmítl
návrh
ministerstva" na
přidělené ubytování, bylo V á m "umožněno poznat" atd- K domněnce,
že vše bylo poskytováno
čs. orgány bez vedlejších
úmyslů, by bylo třeba
tolik naivity, že by neobstála vedle měřítka, které se klade na inteligentního člověka.
Československo
jsem
skutečně po mnoho let
nenavštívil.
Domnívám
se však, že i na tomto
konci zeměkoule je dost
spolehlivějších informací o tamním životě pro
ty, kteří o ně mají zájem.
Stačilo by konfrontovat
vaše vývody s těmi, které občas v y p l ý v a j í ze
zpráv čs. komunistického tisku.

Kontroloři navštívili 14
prodejen a výsledkem jejich návštěvy
bylo 11
hlášení pro předražování, hlavně pro šizení na
váze.
Československé
orgány se nyní častěji rozčilují pro vzrůstající počet
hospodářské kriminality.
K d y b y chtěly
skutečně
zjednat nápravu, musely by se jednak postarat
o plynulé
zásobování,
jednak o zlepšení morálky tím, že by soudruzi v
popředí veřejného života šli sami v poctivosti
příkladem vstříc. FEC/s
s mými. Domnívám se
však, že zastávání názoru nemá překročit zvláště u skutečného intelektuála mez, kterou vytváří zdravý rozum. Lépe
to snad vysvětlí, řeknuli, že se před třemi desítkami let vyskytovali "intelektuálové", kteří se
upřímně zastávali nacismu • a ochotně zavírali
oči nad jeho "chybami"
a "nutnými methodami",
protože
prý
nacismus
směřoval k "lepšímu světu", k "ideálu evropského sjednocení" atd.
Domnívám se, že shoda mnoha názorů krajně
pravicových a krajně levicových intelektuálů není tak docela náhodná.
'
-svět-

Chcete, aby se vaše děti
Na
závěr
dodávám, naučily hrát na kterýkoli
že chovám úctu k lidem, H U D E B N Í NASTROJ?
Volejte (Melbourne)
kteří upřímně
zastávají
tel. 97-2515
určité názory, i když. ty
A. CHROMOVSKÝ
názory třebas nesouhlasí
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SPORT V AUSTRÁLII
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P R A H A — BUDAPEŠŤ 0 : 8 ( 0 : 4 )
Praha nastoupila v sestavě, která; by nestačila ani
na druhou divisi, a dovolila silnému soupeři úplně
převzít iniciativu. Výsledek odpovídá průběhu zápasu, který se odehrával na polovině domácích.
P R A H A — CROATIA 0 : 2 ( 0 : 1 )
Vítězství v tomto posledním ligovém zápase sezóny by bylo Praze stačilo k účasti ve finálových
zápasech. Ačkoli se do mužstva po týdenní neúčasti
vrátily Scheinflug, Kvaček a Moravčík, Praha nestačila na slabého, ale. s chutí hrajícího soupeře.
Zakončila tak sezónu, na kterou bude lépe zapomenout. V prvním kole získala 13 bodů a zdálo se, že
má zajištěnou pozici mezi prvními 4 mužstvy. Ze
zbývajících devíti odvetných zápasů však vyhrála
. jen jeden á dvakrát hrála nerozhodně.
Není tajemstvím, že se Čambalovo trénování neosvědčilo, že v mužstvu bylo hodně neshod a že ani
import obou čs.. hráčů nepřinesl výsledky,
které
snad nynější vedení klubu očekávalo.
Konečné pořadí v tabulce: A P I A 30, Hakoah 27,
St. George-Budápešť 21, South Coast 18, Pan Hellenic 18, Praha 17 (skóre 30:49!),
Croatia. 15,
Yugal 14, Curriberland l l , Corinthians 9.
KOPANÁ

V

MELBOURNE

GEORGE CROSS — S L A V I A 0 : 3 (0 :1)
Mužstvo Slavie podalo na Olympijském stadiónu
velmi dobrý výkon a převyšovalo soupeře technikou, rychlostí a dokonce i střelbou (což bylo zvlášť
potěšitelné). Již od počátku zápasu svírali útočníci
Slavie poněkud nervosní obranu George Crossu a
jejich nápor byl korunován úspěchem v 16. minutě,
kdy Jurecki zachytil podání Reida a přehrál volnému Mc-CoEquodalovi, který prudkou ranou zaznamenal první gól. Slavie měla i nadále více ze hry,
ale do poločasu se jí nepodařilo zvýšit skóre. Po změně stran se dostal na kratší dobu ke slovu útok George Crossu, který předvedl několik dobrých akcí, ale
překonat spolehlivě hrající obranu Slavie se mu nepodařilo. Červenobílí zvýšili stav branek v 55. minutě, když Savage nahrál míč Laramanovi do vyložené
pozice. Skóre pak ukončil 5 minut před koncem Reid,
který bezvadně prošel z půlky hřiště, vylákal brankáře a do prázdné branky střílel. N e j lepší výkon podali Goodwin, Jurecki, Cook a Shepherd.

DOMOVA
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SVAZ ČS. SPORTOVCŮ V Z A H R A N I Č Í HLÁSÍ:

U P O Z O R N Ě N I

Svaz čs. sportovců v zahraničí nežije jenom ve
vzpomínkách na krásnou minulost, ale je aktivní
v přítomnosti a podporuje mladé sportovce čs. původu.
Mezi mladými, kteří měli možnst vyrůstat ve svobodném světě, jsou mnohé skutečné sportovní naděje
•mezinárodní úrovně.
Tak např. máme v Roslynu, N e w York, dnes nejlepšího českého lyžaře, slalomáře a sjezdaře v Jirkovi Glaserovi, 18tiletém členu mužstva Dartmouth
College, Jcterý je mezi prvními pěti americkými juniory. České juniorky K á ť a Beinhauerová z N e w
Jersey a Jana Marová ze StOve Vermont patří mezi
prvních 10 amerických juniorských lyžařek. 14tiletý
M. Vobořil z Glen Cove, N. Y., je juniorským mistrem státu Connecticutt v závodě sdruženém.
V Kanadě byl jmenován 17tiletý student Pavel
Vidlák do kanadského lyžařského národního juniorského mužstva, ve Španělsku byl vybrán mladý Kubala do evropského juniorského fotbalového mužstva.
Jedním z nej lepších amerických gymnastů je mladý student Václav Hladík z Astorie, N. Y .
A i jinde ve svobodném světě je mnoho výborných
čs. dorostenců. Víme od ing. Fanty z Dakaru, že vítězem severoafrického mistrovství ve volném seskoku
padákem je 18tiletý český chlapec. A co se týče parašutistů, máme aktivní skupinu v N e w Yorku ve: M. Vobořil
denou Oldou Lazarem.

Australské ministerstvo přistěhovalectví upozorňu^
je, že přistěhovalci, kteří nemají australské občanství, jsou povinni hlásit každoročně během měsíce
září svoji adresu, povolání nebo zaměstnání a zda
jsou svobodní nebo ženatí (vdané). Formuláře hlášení lze dostat zdarma na poštovních úřadech. Změny
adres a zaměstnání během roku není třeba hlásit.
K d o nesplní tuto povinnost v září, může být potrestán pokutou do $ 100 nebo vězením do 3 měsíců.

— Rafael Kubelík byl pozván, aby v lednu příštího roku řídil 10 koncertů
Bostonské
filharmonie,
která je považována za
nejlépší
filharmonický
orchestr v U S A a. jeden z
nejlepších na světě. Potom bude dirigovat 2 koncerty
filharmonického
orchestru v Chicagu (jehož byl před léty šéfem)
a pravděpodobně i jiné
filharmonie v USA.

dostižena třetím klubem, podalo v prvním poločase
slabší výkon. Při nezájmu mužstva (útoku) o výsledek byli to naopak hosté, kteří byli rychlejší a měli
nepatrně více ze hry. V e 20. minutě se pak po zavahání slavistické obrany (Cook) ujali vedení. Po
změně stran hra oživla, útok Slavie se zlepšil nastoupením Halla (místo Laramana) a obléhání branky
JUSTu se stalo nejcharakterističtější částí celého poločasu. Vyrovnávací branka padla v 62. minutě "bombou" McCorauodalea. Hosté se pak stáhli do obrany
a výsledek ubránili. — Vítězem viktoriánské ligy je
Hellas, který má 31 bodů a skóre 47 : 24, druhá je
Slavia s 29 body a poměrem branek 35 :24. Do první
divise sestupuje Wilhelmina.

— Profesor mezinárodních vztahů na denverské
universitě
Josef Korbel
pracuje na knize o dějinách podzemního hnutí ^
Československu za druhé
světové války. Jeho kniha "Danger in Kashmir"
vychází v novém doplněném vydání. Další kniha
"Communist
Subversion
of Czechoslovakia" byla
nyní vydána také španělsky a japonsky.

S L A V I A — JUST 1 : 1 ( 0 : 1 )
Poslední ligový zápas (před soutěží 4 prvních klubů), hraný v letošní sezóně na hřišti Slavie, se vyznačoval množstvím zahozených příležitostí. Domácí
mužstvo, které při vítězství vedoucího klubu tabulky Hellasu nemohlo ani postoupit do čela, ani být

NEDELE 25. Z A R I I960
Svatek sv.

Vaclava

oslavíme
NÁRODNÍ POUTÍ
NA
ŠUMAVĚ

\TAROI)NIPOUT
ZA DOAVOV

V Melbourne budou obětovány obě mše sv. za
trpící domov : v 10 hod.
v St. Patrick's College a
v 11.30 hod. v kapli v
Bethlehem Hospital, 476
Kooyong
Rd.,
South
Caulfield.
Na Šumavě odp. ve 2.30
hod. procesí od budovy
ke kapličce Pražského Jezulátka, kde bude promluva, litanie k našim sv.
patronům a modlitby za
domov.

HOSPODÁŘSKÁ

-

SVATYVACIAVE

Prosím všechny kraja- ^ E D E J Z A H Y N O U I I
ny, aby se zúčastnili v
největším počtu. K d o máte možnost, p ř i j ď t e v ná- , ~
..
rodním kroji:

S U A V A V A

Nechť je neděle 25. B E L
září dnem modlitby za .
domov!
A U b
J. Peksá, duch. správce

G R A V E
f T

l R A L l E

Od 4.30 hod. odpoledne se koná "Na Šumavě"
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a, různá jídla a pití
( K disposice budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat
Za příznivého počasí bude celá pouť filmována

VÝSTAVA

V E N K O V PŘICHÁZÍ D O MĚSTA A D Ě T E M SE T O V E L M I L Í B Í .
V Ý S T A V A M Á JEDINEČNÉ PŮVABY.
PŘEHLÍDKA ŠAMPIÓNU SVĚTA ZVÍŘAT,
K T E Ř Í SE P Ř E D V Á D Ě J Í M A J E S T Á T N Ě V
NEZAPOMENUTELNÉM PRŮVODU;
K L U S Á C I - SEKERNÍCI - STŘIHAČI O V C Í Z Á B A V N Í PARK - V Ý S T A V N Í BRAŠNY
RŮZNÉ D R U H Y Z Á B A V Y A POUČENÍ.
NÁVŠTĚVNÍCI NIKDY
NA

TUTO

•

NEZAPOMENOU!

HOSPODÁŘSKOU

VÝSTAVU

15. - 24. září — Royal Showgrounds Melbourne
Výstava bude otevřena 8 dní a 8 večerů. Oficiální
2ahájení provede J. E. generální guvernér lord Casey v pátek 16. 9. ve 2.30. hod. odpoledne.
Největáí zábavní atrakcí ze zámoří bude Zacchiniho trupa lidských torpéd a světový přeborník ve
šplhání na. stromy Kelly Stanley, kteří vystoupí současně s australskými umělci. V nákladné revui ve
výstavní aréně učinkují mj. Faye Graingerová, Buddy England, M e r v Benton a Go Go Girls.

— • S
několikaměsíčním
zpožděním došla zpráva,
že skladatel populárních
operet a dirigent Eda
Ingriš a jeho choť Nina
mají prvorozeného syna
Ediaarda Viktora. Žijí v
Kalifornii.
— Při cestě na své pracoviště ve washingtonském
Pentagonu zemřel ve věku 71 roků plukovník čs.
generálního štábu František Moravec, který byl
vedoucím cs. zpravodajské služby v první a pak
i v pomnichovské republice. Pozoruhodné je, že se
o jeho úmrtí zmínila i
pražská "Obrana lidu",
která napsala: " B y l považován za schopného důstojníka. Měl i v Hitlerově "Třetí říši" výkonné
agenty. Neudiví proto, že
měl i bezpečné zprávy o
válečných přípravách nacistů
proti
republice
okleštěné
mnichovským
diktátem . . . Za
druhé
světové války vykonával
službu u londýnské vlády
v exilu . . . Poskvrnil konec svého života, který
strávil
od konce druhá
světové
války .v cizích
službách."
List
uvádí
záznam o schůzi ministerské rady za druhé republiky, dle něhož
někteří
ministři nevěřili Moravcovým přesným zprávám
.o Hitlerových přípravách
na invazi republiky.
— Na státní výstavě v
Dallasu v Texasu se bude
konat dne 9. října "Čs.
den". Budou na něm účinkovat pěvecké a tanec ní sbory, české kapely,
místní i okolní sokolské
jednoty a jiné čs. organisace.
— Dr. Frant. Knopfelmacher z Melbourne
koná
z
pověření
Kongresu
pro kulturní svobodu 4týdenní cestu
po jihovýchodní
Asii,
Indii
a
Hongkongu, • s delší zastávkou v Jižním Vietnamu. Na programu je několik jeho přednášek na
asijských universitách.
— Dne 19. srpna zemřel
v Perthu po delší nemoci
bývalý řídící učitel Břetislav Andrlík.
NL/N/FEC/H
Upozorněni do Brisbane
Jednotlivá čísla HD můžete nyní též kupovat u
f y . Golden Prague Delicatessen, 352 Brunswick
St., Valley.

O letošní výstavu budou m í t zájem skutečně všichni členové rodiny. Uvidíte závody v sekání dřeva,
zvířecí líhně, psy, kočky, střihání ovcí, výstavu květin, módní přehlídky, výsta^vu nových aut, ohromné
ohňostroje, práci různých traktorů, výstavu skotu,
ovcí, koní, prasat, koz atd.
Vstupné je nezměněno - 70 centů dospělí a 20 centů děti. Na rodinnou vstupenku za $ 1.50 mohou jít
2 dospělí a 4 děti.
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HLAS

DOMOVA

5. 9. 1%6
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Hanu Piešťanskou ze Slovenska hledá přítel z
Prahy, Vladimíra Zahradníka nar. 1926 v Duchcově
(zpráva) a Jána Matko (dříve Bodington N S W ) .

Řídí

Karel

Janovský,

Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s J na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

Mnichov

Triumf Francie v Portillo

Lyžařské mistrovství světa
Francouzský lyžařský spprt (alpských disciplin) je suverénní světovou velmocí. Potvrdilo to srpnové mistrovství světa v čilském středisku zimních sportů - v Portillo
kde francouzští sjezdaři a
slalomáři získali' 6 ž 8 titulů světových přeborníků a odsoudili své dlouholeté rivaly Rakušany do
role statistů. Francouzskou "lyžařskou osobností" je 211etá olympijská přebornice Marielle Goitschelová z V a l ďlsere, která má nejen technicky vynikající styl jízdy, ale je i velkou bojovnicí a odvážnou závodnicí. N a mistrovství světa v Portillo se stala mistryní v obřím slalomu a v alpské trojkombinaci, zatímco ve sjezdu a ve speciálním slalomu obsadila vždy druhá místa. Druhou hvězdou
lyžařského sportu je Jean Claude Killy (rovněž z V a l ď l s e r e ) ,
který získal v Portillo
světové
prvenství ve sjezdu ( j e l průměrnou hodinovou rychlostí přes 102 km) a v alpské trojkombinaci.
u nejvetsi senzaci sveiuveno šampióna iu se vsas.
postaral 231etý italský representant Carlo Senoner,
který vyhrál nečekaně speciální slalom mužů před
Francouzem Guy Perillatem a jeho krajanem Louis
Jauffrettem a získal Itálii po 14 letech opět zlatou
medaili.
(Výsledky prvních závodů byly uveřejněny v minulém čísle H D ) .
Alpské trojkombinace: Muži: 1. Jean Claude K i l l y
(Francie) 20,92 b.; 2. Leo Lacroix (Francie) 42,13
b.; 3. Ludwig Leitner (Německo) 54,95 b. (obhájce
titulu). - Ženy: Marielle Goitschelová (Francie) 8,76
b.; 2. Anni Famosová (Francie) 35,16 b.; 3. Heidi
Zimmermannová (Rakousko) 62,91 b.
Medaile MS v Portillo:
1. Francie 6 zlatých, 7
stříbrných a 3 bronzové; 2. Rakousko 1-1-2, 3. Itálie
1-0-0: 4. Německo 0-0-2; 5. U S A 0-0-1.

9 plaveckých rekordů
V Lincolnu ve státě Nebraska probíhalo plavecké
mistrovství USA, které obohatilo světový plavecký
sport o 9 nových světových rekordů. N e j význačnějším borcem tu byl čtyřnásobný olympijský vítěz z
Tokia a nejlepší světový sportovec r. .1964, 211etý
Američan Don Schollander, který tu šel od vítězství
k vítězství. V závodě na 400 m volný způsob mu stopli čas 4:11,6 min., kterým zlepšil o 0,2 vt. necelých
24 hodin starý světový rekord svého 181etého krajana Johna Nelsona, dosažený v rozplavbách těchto
přeborů. Také na 200 m volný způsob "šel" tento
nejlepší světový kraulař pod svůj vlastní světový
rekord, vytvořený 29. července tr., o celou vteřinu,
když mu naměřili 1:56,2 min. Kromě těchto dvou
světových rekordů dosáhl Don Schollander pěkného
času i na 100 m volný způsob,- kde výkonem 53,5
vt. zůstal jen 0,6 vt. za světovým rekordem Francouze Alaina Gottvalese a Američana Steve Clause.

KANOISTICKÉ MISTROVSTVÍ
Na jezeře Gruenau v Berlíně se sešla třetí srpnov ý víkend světová vodácká elita (26 národů se 420
závodníky). Přestože za každý národ mohla poprvé
v historii šampionátů startovat pouze jedna loď v
kategorii, bylo toto V I I . světové mistrovství daleko
největší á také nejzajímavější vůbec. Škoda jen, že
v závěrečný den šampionátu nepřálo startujícím počasí, a velké vlny ovlivnily trochu průběh závodů
a jejich regulérnost.
Boje v Berlíně naznačily, že se i v čs. kanoistickém sportu, který má tak slavnou tradici, úroveň
pomalu zase lepší. Z početné čs. výpravy obstál na
výbornou kanoista Pěnkava z pražské Dukly, který
v soutěží kanojí na 10.000 m obsadil časem 50:40,96
miň. druhé místo (za Maďarem Hajbou - 50:39,02
min.) a získal stříbrnou medaili.
Z kajakářů mile překvapila dvojice Kvasil-Švec,
která byla na 10.000 m třetí (za Maďary FabianSzoelloesi a norským párem Soby-Johanson). - Zklamal kanoista čtvrtečka, který sice vyhrál svou rozjížďku naprosto suverénně, ve finále na 1.000 m
byl však až pátý (závod vyhrál západoněmecký kanoista L e w e ) . - Čs. kajakářské kvarteto bylo na
1.000 m šesté (za Rumunskem, Rakouskem, SSSR,
Polskem a V. Německem, ale před Z. Německem) á
na 10.000 m osmé (vyhrálo družstvo SSSR).
Absolutními mistry světa se stali representanti
SSSR, kteří získali 6 zlatých medailí (muži 4, ženy
2), před Rumunskem (5 zlatých, všechny v soutěži
mužů), třikrát se hrála maďarská státní hymna, a
po jednom prvenství získali západoněmecký representant L e w e a východoněmecký pár
KobussováUlzeová.

ČSR-FRANCIE

195:213

Francouzské lehkoatletické družstvo, které patří v
.posledních 2-3 letech k předním světovým teamům,
vyhrálo v Praze mezistátní střetnutí s ČSR rozdílem 18 bodů, když domácím atletům nepomohla
ani celá řada vynikajících výkonů a národních rekordů. Nejhodnotnějšího úspěchu dosáhl v tomto
střetnutí Čechoslovák Josef Odložil, který protrhl v
běhu-na 1.500 m cílovou pásku v novém čs. rekordu
za 3:37,6 min. (o .0,5 vt. dříve než v červenci 1957
tehdy světový
rekordman
Stanislav Jungwirth),
když porazil nejen Francouze Wadouxe (3:37,7 min.),
ale i držitele evropského rekordu na tuto trať Michela Jazyho, který se časem 3:38,3 min. musel spokojit jen se 3. místem.
Do vynikající formy se před M E v Budapešti dostal i mladý čs. půlkař Tomáš Jungwirth, který vyhrál suverénně závod na 800 m v čase 1:47,3 min.,
rozdílem 0,7 vt. před favorizovaným Francouzem
Lurotem. - Světový rekordman v hodu diskem L .
Daněk se spokojil " j e n " s výkonem 60,06 m, kladiváři Matouškovi stačilo k vítězství pouze 63,32 m
a trojskokan Nemšovský skočil 16,04 m.
Čs, družstvu prohrály střetnutí ( v e kterém teamy
postavily do každé discipliny po 3 závodnících) slabé výkony koulářů (vítěz Francouz Colnard vrhl
pouze 17,72 m a druhý francouzský koulař 17,60 m ) ,
dálkařů, a ani sprintéři a vytrvalci neuspokojili.
Další zajímavější výsledky střetnutí: 100 m vyhrál
Francouz Piquemal (za 10,3 vt.), 200 m jeho krajan
Bambuck (20,9 vt.), 400 m Francouz Samper (46,6
vt.) před Trousilem (47,5 vt.), na 110 m přek. stopli
Francouzi Duriezovi a Čechoslováku. Čečmanovi 14,1
vt., na 400 m přek. Francouzi Poirierovi 50,4 vt. a
ve skoku o tyči zvítězil Francouz D'Encausse (5,00
m ) před čs. rekordmanem R. Tomáškem (4,90 m ) .
ČS. F O T B A L O V Í TRENÉŘI V CIZINĚ
Espaňol),
trénuj e nyn:
hráč pražské Slavie a tre- prvou sezónu' fotbalistj
nér
čs. národního muž- švýcarského mistra FC
stva, na posledním M S v Curychu.
Anglii trenér Bulharů, se
Jirka
Sobotka
vedí
stal 1. srpna coachem ví- mužstvo 1. švýcarské lig}
deňského Rapidu, jehož FC Biei a Pepa Humpá!
j byl v mladých letech sám z Baťi Zlín druholigový
' hráčem.
švýcarský klub FC XaExulant Laco Kubala, max.
hráč ŠK Bratislavy a čs.
L . Čamfoal končí mále
národního mužstva, který úspěšnou sezónu jako tre
působil
ve
španělsku nér SC Praha v Sydney
j (hrál za FC Barcelonu a
— O —

HOROLEZCI
Celou Evropu zasáhla v letošním létě vlna nepříz| nivého počasí, které neušetřilo ani Alpy (v nížinách
pršelo, na vrcholech ležely spousty nového sněhu).
O. to cennější jsou úspěchy, kterých dosáhla dvace| tičlenná čs. horolezecká skupina, jež působila v e
| francouzských Alpách v oblasti Montblanku. Dvojice J. Mlezák a F. Chlumský z Ústí n. L . zdolala po
dvacetihodinovém výstupu s jedním bivakem proslulou zvlášť těžkou východní stěnu štítu Grand Čapucin (3.838 m ) a po 30 hodinách se 2 bivaky se jí
zdařil průstup západní stěnou Petit Dru (3.733 m ) .
Tato stěna, která se řadí k nej těžším v Alpách, byla
zledovatělá a plná sněhu. - Družstvo slovenských horolezců R. Mock a T. Mastihuba slezlo ledovou stěnu
Aiguille Verte (4.122 m ) a dva další teamy prostoupily velmi obtížnou skalně ledovou severovýchodní
: stěnu štítu Aiguille de Boinnassay (4.052 m), kterou
I vyhledávají horolezci jen zřídka. (O smrti dr. Eisne1 rá ve švýcarských Alpách píšeme na str. 3).

- Ve zkratce
— Staronový čs. fotbalový mistr Dukla Praha se v
1. kole 12. ročníku Poháru mistrů evropských zemí
střetne s dánským přeborníkem Esbjerkem, takže má
velkou naději na postup mezi 16 nejlepších celků
Evropy. K utkáním dojde 28. září a 5. října. Ve stejných termínech zasáhne do bojů soutěže "držitelů
trofejí" i mužstvo Tatranu Prešov (druhá'liga), jehož soupeřem je přední team německé spolkové ligy
FC Bayern Muenchen, který je velkým favoritem.
• Tenisté U S A se. stali podle očekávání vítězi amerického pásma Davisova poháru, když v rozhodujícím utkání v Clevelandu zdolali družstvo Mexika
5 :0. V mezipásmovém boji "narazí" Američané na
daviscupový team Brazílie, který letos vyřadil Španěly, a ve finále A skupiny evropské zóny porazil
Francouze.
• Syn anglického milionáře Mike Hailwood je už
dvojnásobným motocyklovým mistrem světa pro rok
1966. Po získání titulu mistra světa v kategorii strojů
do 250 ccm vyhrál na stroji japonské značky Hondu
i Velkou cenu Ulsteru v Belfastu strojů do 350 ccm
a stal se i v této kategorii nej rychlejším jezdcem r.
1966.
- Jubilejní "Cenu Prachovských skal" v Jičíně Vyhrál za ideálních podmínek před .50.000 diváky Gustav Havel, který na svém motocyklu Jawa 500 ccm
¡el průměrnou rychlostí 144 km/hod., když porazil
svého nej většího rivala Rakušana Thalhammera na
Nortonu naprosto suverénně.
— Dne 7. září bude střetnutím Holandska s Maďarskem zahájeno prvé oficiální mistrovství Evropy
v kopané, kterého se zúčastní representanti 31 států.
Čs. národní mužstvo hraje v 1. skupině spolu se Španělskem, Tureckem a Svobodným Irskem. Do bojů
zasáhnou Čechoslováci až 21. května příštího roku v
Dublinu v utkání s Irskem.
— Na X I . mistrovství Evropy v plavání v Utrechtu
utvořila sovětská prsařka Galina Prosumenčíková
nový světový rekord na 200 m prsa (čas 2:40,8 min.).
Závodů se účastní přes 700 plavců včetně několika
Čechoslováků (kteří však jsou bez šance na úspěch).
V turnaji vodního, póla prohrálo čs. družstvo s Jugoslávií 1: 5 a s Francií 1 :2, takže je už prakticky z
dalších bojů vyřazeno.'

Fotbalová liga

::

Maloktere mužstvo v historii čs. kopané mělo tak
"bombový" nástup do sezóny, jako letos fotbalisté
pražské Dukly, kteří obhajují prvenství v čs, kopané
Ti totiž zvítězili ve své premiéře v Žilině nad domácí Jednotou, nováčkem 1. ligy, vysoko 7 : 0, když
předvedli dlouho nevídanou kopanou, při které kromě brankáře a jednoho "stopera" všech 9 hráčů
útočilo. Velkým dirigentem teamu byl opět nestárnoucí Masopust.
Ostatní tři. pražská mužstva bojovala v 1. kole už
se střídavými úspěchy. Nejlépe si ještě vedla Sparta, která zvítězila doma nad tvrdě až bezohledně
hrajícím mužstvem Hradce Králové 3 :1.
"Rudí"
měli velkou převahu v poli, útočníci si však nedokázali najít moment překvapení. - Pražská Slavia
předvedla v Trnavě se 4 útočníky až příliš riskantní
otevřenou hru a podlehla místní jedenáctce vysoko
1 : 5 . - Také pražský nováček ligy Bohemians neuspokojil své příznivce, když stačil hrát doma s Jednotou Trenčín jen 0 : 0.
V Brně naopak domácí ZJŠ udával v zápase s
Teplicemi pů celých 90 minut tempo hry a zvítězil
jasně 3 : 0 . - Ze vzájemných střetnutí ligových teamů Bratislavy a Košic vyšli vítězně Bratislavští:
Inter vyhrál doma nad Lokomotivou Košice 2 : 0 s
Slovan uhrál na hřišti VSS Košice bezbrankovou
remisu.
HLAS
DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně.
ítídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
Telefon: 42-5980
*
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 5.-, jednotlivý
výtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo N Z ) 2/-/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

