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Výbuch na Středním východě

David, Goliáš a Spojené národy

Dokonce i Vietnam byl najednou a z ničeho nic odsunut ze stredu sve- Jordánsku.
Sovětský svaz oznátového jeviště. Aby se to stalo, muselo dojít k jinému výbuchu, který ohromil,
že je neochvějně na
iowat světový mír, neboť svědomí lidstva se nejvíce probouzí ve chvílích,
straně svaté arabské věkdy- to vypadá, i e by si samo mohlo připálit prsty.
Vestci, kteří temné předpovídají příchod světové války, kdykoliv se někdo cí. Jak Sýrie tak Egypt
někde postaví na odpor komunismu, zastrihali ušima a zahleděli se vyděšeně prohlásily, že mírová kok písčitým pláním Středního východu. Netrvalo to dlouho a dostavila se existence s Izraelem neofcrjpUá zvrácenost, s níž jsou v mezinárodní politice dnešního světa obracena' přichází v úvahu, že cíaa rafcy ta nejočividnější fakta, a s níž je stavěna na hlavu ta nej jednodušší' lem je úplné a definitivní zničení Izraele.
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Z těchto faktů musí
íx7Ťmvr a útočník, a vol- dovolit vypadat umírně- Jordánsko mobilizovaly.
ba byia jasná, neboť na- ně. Situace se zhoršova- Staří nepřátelé — Egypt kdekdo samozřejmě pojj±t-Ii někdo znečištěné la. Izráel prohlásil, že a Jordánsko — uzavře- chopit, • že útočníkem je
"prkýnko" v zátiší úlevy, nemůže útoky proti své- ly vojenskou dohodu o Izrael. A aby bylo vševí okamžitě a hlavně bez mu území trpět do neko- vzájemné pomoci. Saúd- chno jasné a všechno zapřemýšlení, že za tím vě- nečna. U Thant stáhl na ská Arábie, která bojuje padlo
do
připravené
zí Spojené státy americ- Nasserovu žádost jed- proti Egyptu v Jemenu, šablony, na scénu se ponotky O S N z nárazníko- poslala armády na po- strčí arci'bídák všech dob
ké.
vé zóny kolem Gázy a moc Egyptu proti izrael- Spojené státy, jehož je
Skutečnosti
klíčových pozic na bře- ským vetřelcům. Irácké Izrael placeným "žoldáSkutečnosti,
které zích Tiránské úžiny.
jednotky přistály v E- kem".
vedly na Středním výSýrie, Egypt, Irák, Li- gyptě a irácká letadla v (Pokračování na straně 2)
chodě od studené války
k horké, není těžké odhalit.
Arabští
záškodníci,
většinou ze syrských základen, podnikali čím
dál tím častější výpady
proti území Izraele, a
syrská útočnost vedla k
nové útočnosti Nasserově, který si v zápase o

Slovenští spisovatelé rokovali v Bratislavě

Před sjezdem čs. spisovatelů
ťokud jde o vliv cs. spisovatelů na verejne věci v Československu, zdá s«
dosti omezen na kulturní časopisy. Často jsme byli varování, abychom ne
brali způsob psaní literárních časopisů za měřítko, neboť prý tyto časopis)
mají pouze omezený počet čtenářů. Třeba je tomu tak, ale zase si nemůženi(
dovolit ignorovat jejich existenci. O tom, že spisovatelé mají (v Českosloven
sku tvrdý chleba, nemůže být pochyb.

Kontakty jsú na obzore
v dobe neviazaného stalinizmu a dogmatizmu zastavili sa kultúrne styky Matice slovenskej s krajanmi v cudzine a napriek uisťovaniu tieto styky až
donedávna obnovené neboli. Len keď sa' zistilo,
koľko škody narobil Čs. zahraničný ústav v Prahe
zásluhou "horlivca" Gríšu Spurného a jeho predchodcov, ozvali se hlasy takých, čo odhaľuju záslužnú činnosť Matice a žiadajú nápravu. Najnovšie sa o tom rozpísala 4. mája bratislavská Pravda:
"Mimo našich hraníc žije asi 1,5 milióna Slovákov.
Je to prinajmenej celá štvrtina slovenským jazykom
hovoriacich ľudí. Pritom z rozhovorov s nimi, z ich
listov i zo zpráv očitých svedkov vieme, že propagácia slovenskej kultúry v kapitalistických štátoch,
organizovaná centrálnymi kultúrnymi inštitúciami,
má veľmi vážne medzery a nedostatky... Do r. 1953
udržiavala styk s krajanmi v zahraničí Matica slovenská v Martine . . . Potom sä starostlivosť scentralizovala v Čs. ústave zahraničnom v Prahe, no zlepšenie práce reorganizácia nepřinesla, naopak, to bol
krok spat. Práca medzi týmito ľuďmi sa nedostatočne opiera o situáciu na Slovensku,'pracovníci apa r i t e Cs. zahr. ústavu v Prahe problematiku slovenskej kultúry nepoznajú. Materiály uverejňované v
časopise Československý svět píšu o Slovensku dosť
nelrealfflkovane -. - Separatisti v Amerike, vedomí
si veľkej autority Matice slovenskej medzi krajanmi,
vyuíäi naša nepozornosť a keď Matica dlhé roky,
nemokla pracovať medzi krajanmi zo Slovenska, zahmlí t r. 1962 Zahraničnú maticu slovenskú, ktorú
postavia do slaxieb rozbij ečských plánov. Nie div,
i e veľa krajanov, ovplyvňovaných nepriateľskou
propaganuŤmi. iUe v zajatí mylných predstáv o našej
vlastí, iŕrote
"
"Je oa čase" — píše ďalej Pravda — "aby sa týmito problémami zapodievali aj naše inštitúcie,'veď
nám — CeeftosB a Slovákom — nemôže byť ľahostajné, č® vedia alebo nevedia rodáci ďaleko za hraRiraranŤ. - . Xa .jeseň má ísť na umelecký zájazd do
USA a Kanady s i upína poslucháčov Vysokej školy
márickýcii umení v Bratislave a s nimi aj správca
Matice slovenskej Juraj Pxška. Kontakty sú teda na
obtore
"
FEI

Dokonce i uspořádání
sjezdu spisovatelů- byla
zřejmě obtížná aféra.
V únorovém čísle měsíčníku Plamen o tom mluví Jiří H á j e k :
"O
čtvrtém
sjezdu
spisovatelů (který se měl
konat .na sklonku roku
1966) lze alespoň říci,
že se bude opravdu konat. Což je dost rozhodný pokrok, neboť tempo
a metódy, jimiž byl připravován během celého
uplynulého roku, nedávaly ani tuhle základní
jistotu."
O významu sjezdu byl
Jiří Hájek velmi skeptický:
"Jaký bude mít smysl
v dnešní literární situaci,
přesně j i}, bude-li vůbec
mít jaký."
J e zřejmé, že pořádání sjezdu bylo oddalováno z moci úřední (teprve koncem května bylo v Praze oznámeno, že
se bude konat ve dnech
27.—29. června tr.), protože je situace uvnitř
svazu spisovatelů velmi
neurovnaná. Znozu citujeme Jiřího H á j k a :

"I největším radikálům třetího sjezdu, kteří
mezitím změnili bouřlivácká gesta za poezii
všedního dne . . . by nebylo proti mysli, kdyby
se sjezd změnil v působivý "show", na němž
bude veřejnosti předvedeno, že se svazem je tak
dalece všechno v pořádku, než kdyby to bylo
opravdu v pořádku.
Zkušení taktici se připravují k jakýmkoliv
koncepcím, aby si uchovali únosnou míru obliby směrem-nahoru i dolů . . . "
Krátký smysl Hájkova
dlouhého diškurzu je v
tom, že se na sjezdu spisovatelů má mluvit otevřeně a poctivě:
"Je zřejmé, že uvnitř
svazu budou i v posjezdovém období existovat
nejen nejrůznější názory
^mělecké (pokud ovšem
doopravdy existují a
svou existenci jen nepředstírají), nýbrž i odlišné koncepce ideové a
kulturně politické (i odmítání jakýchkoliv ,kul(Pokračování na str. 2)

LIDICE- 10. 6.1942
Anebo na vše vzpomenu si,
když . měsíc x mráčků vyplove.
Z kroniky mrtvých slyším kusy.
Můj domove, můj domove!
Noc vážná táhne po krajině.
Noc bolestí a osudů.
Dluhuji tolik domovině.
Ať dlužníkem už nebudu.
Neslyšně, volně teče Labe.
A mluví mladé srdce mé.
Potěšit smutné, vzpřímit slabé.
A promluviti za němé.
Zachytit neřečená slova.
Dát výraz němým tradicím.
Dát mluvit mrtvým ze hřbitova,
dát mluvit mrtvým žijícím.
Viktor Dyk

INTIMNÍ OSVETLENÍ
Zřídka se stává, že název filmu splní, co slibuje.
Na letošním melbournském filmovém festivalu jsme
viděli film, který skutečně dodal, co sliboval — intimní osvětlení života v Československu. Film režiséra Ivana Passera je maličká studie jednoho
weekendu, ve kterém se sejdou staří kamarádi ze
školy. Jeden z nich je známý a úspěšný virtuos,
z druhého se stal venkovský kantor, který pořád, miluje muziku. Passerův film říká zcela jasně, že oba
jsou na tom stejně špatně. V jádru je jejich problém
totožný: oba kamarádi každý ve svém malém světě
se cítí omezeni, zneužiti, zhrzeni.
Bůhví, co přimělo československou vládu poslat
tento film na mezinárodní kolbiště. Zmínil jsem se
o tomhle "intimním osvětlení" příteli, který to viděl
v Československu. Bylo to v jednom z pražských
průmyslových předměstí, kde si koupil lístky. A tvrdí,
že k němu přišla žena z lidu, která ho zapřísahala,
aby na tento film nechodil; mladý pane, nechoďte
na to, vždyť se tam nic neděje, oni vám vrátí vstupné, oni jsou na to zvyklí. Zena ž lidu měla nepochybně pravdu. V "Intimním osvětlení" se doopravdy nic
neděje, nic není vyřešeno a nic nikdo nedocílí. Jenomže to je možná právě hlavní bod, který chtěl
režisér Passer docílit: ukázat prázdnotu, neplodnost
a bezvýchodnost života za Železnou oponou.
"Intimní osvětlení" je klasický případ, kdy umělecké dílo vysloví víc než tucet politických úvodníků. Jestliže lze vyjádřit a portrétovat prázdnotu,
tento film to dokázal. V Passerově pojetí je malost
a bezůčelnost buržoazního života povýšena na ideál,
který začíná vzkvétat tisícerými květy v stagnujícím
socialismu. "Intimní osvětlení" skutečně osvětluje
nasycené socialistické žaludky.
Je to stará pravda, že ne samým chlebem živ je
člověk. To asi bude platit v každém režimu, a
vždycky bude spousta hladových, chleba nebo nechleba. Všimněme si však například takového socialistického hrdiny, který se svěřuje v "Intimním
osvětlení" starému příteli: "člověče, tohle je moje.
Tady si sednu, pustím si desky a žeru." Tato separatistická iluze je totiž jednou z nejnebezpečnějšícd
úchylek, jaké se člověk v socialistickém státě může
dopustit. Zatímco ve svobodném světě je Mr. a Mrs.
Jones předmětem neskrývaného veselí a terčem satirika, je nažraný pan Novák předmětem závisti v
tak zvané nové společnosti.
Ivan Passer glosuje socialistický svět negativně.
Přítel se ptá přítele: "Máš barák? Nemáš. Máš auto?
Nemáš. Jseš ženatý? Nejseš. Tak ještě nejsi vyřízený." Myslíme, že to je velmi pádný komentář o slastech socialistického života. Neboť Passerovo "Intimní osvětlení" není ani veselohra ani. satira v plném
slova smyslu.. Je to filmový .podčárník, který jenom
registruje skutečnosti.
Možná, že jedinou postavou, která skutečně kritizuje dnešní pojetí života, je babička, která kdysi
(a ne tak docela dávno) prožila něco úžasného: děda
přijel s "cirgusem," znali se tři dny, a děda ji uneeL,
aby žila zbytek dnů ve společnosti, která údajně slibuje vzrušující život.
Jako jeden z mála, jimž je Československo bezpečně zavřené, rád si ověřuji reakce našich dnešních
"cestovatelů" — buď tam nebo zpátky. Naše "turistické otevření doprava" přineslo australským Čechoslovákům mnohé problémy. Na jedné straně se nám
vracejí poutníci, kteří zjišťují, že mezi odchodem
a návratem už uplynulo dvacet let, na druhé straně
jsou návštěvníci, kterým se nehodí australský tpůsob života.
(Pokračování 'na straně 2)
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David, Goliáš a SN
(Pokračování se str. 1)
Obraz je úplný: Arabové, kteří , kontrolují
tolik nafty, mají velikéh o přítele v Sovětském
svazu a velikého" nepřítele ve Spojených -itů?
tech.
, ._ '
•
Nic nevadí, že naše
vlastní paměť sahá k výcviku izraelských letců
na československých letištích, k americkému zákroku na-.s traně Arabů v
době portsaidského vyl o d ě n í ä k úplně nedávnému hlasování ve Spojených
národech,
při
..němž Spojené státy odsoudily izraelskou "trest• íií výpřavu" do Jordánska. Nic nepomáhá, že
•jak Sipojené státy, tak
. Anglie
prohlásily
ve
íichvdi výbuchu, že jsou
"neutrální "slovem i skutkem." • • • • • • •
_ . .Stádo . nehledá pravd u . . Stádo jde slepě, kam
je vedeno.

Výbuch
' První zprávy po zaháj e n i nepřátelství ' byly
h o d n ě chaotické. Bojovalo: se po- celé délce
tzraélské hranice. O b ě
' strany -teřuvily o velkých
vítězstvích a ztrátách nepřátel. Egyptská, sýrská,
jordánská . letadla prý
SWISS TRABÍED
WATCHMAKERS
K. - E b n e r
19 York St.,
; vchod do .Wynyard Sto.
=. naproti pohyb, schodům)
Sydney
?:
Telefon 29-7543

bombardovala
Izrael,
izraelské letectvo napadlo cíle v Egypte.
Arabské posily proudily na frontu ze všech
straň, izraelský ministerský předseda Eškol voíäl po pomoci všech
mírumilovných lidí.
Pomoc mírumilovných
lidí
přišla
okamžitě.
Spojené státy a Anglie
äe "dušovaly," že jsou
neutrální a omezovaly
svou p o d p o r u na diplomatické kroky.
Starý
přítel Izraele Francie se
omezoval všeobecně, 4
ulevil situaci dalším pokusným nukleárním výbuchem.
Vyjasnění přišlo ve
chvíli, kdy SSSR požádal v O S N o uzavření
příměří a o to, aby -se
válčící strany stáhly do

DaVid a Goliáš
Přes obvinění z Kahýry je jasné,, že Izrael byl
sám přesně tak, jak to
jeho vůdcové v době
vleklé krize předvídali,
a bojoval houževnatě,
jako b o j u j e člověk, který ví, že jde o život.
A zatím co krev tekla,
granáty vybuchovaly a
malý národ bojoval o
holou existenci v místech, po nichž chodil
Kristus, pokrytecká tvář
světa vypadala ještě pokrytečtěji a absurdněji
než kdy jindy.

Stát, který byl vytvořen Spojenými národy,
byl Spojenými národy
opuštěn, záruky velkých
západních velmocí - byly
zapomenuty a "socialistická vlast světa" Sovětský svaz podporovala
směs diktátorů a feudálních potentátů proti jediné opravdové socialistické demokracii našeho
svět*.
Možná, že to byla právé tato zdánlivá osamělost u vyhlédnuté oběti,
která svedla Nassera k
nedomyšlenému dobrodružství. Byl to těžký
smyl, protože on i jeho
přátelé přehlédli, že celý
Izrael je složen z lidí,
kteří jsou zvyklí stát
proti světu, který stál
odedávna proti nim.
-kw-

PŘED SJEZDEM ČS. SPISOVATELŮ
(Poto-ažování M str. 1)
turně politických koncepcí je určitou koncepcí) . . »
H á j e k patrně
chtěl
zdůraznit důležitý bod i
Svaz
československých
spisovatelů už dnes není
kulturní sekyrárnou, jakou býval ještě před deseti léty:
"Svaz už dávno není
žádným dohlédacím orgánem. Není však ani
tím, čím by jako ideová
organizace skutečně měl
být, tj. základnou konfrontace
nejrůznějších
literárních
koncepcí,
marxistických i nemarxi-

KONTINENTÁLNI

RESTAURACE

P r a h a
375 H i g h St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-3381
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
• ; Srdečně zve R. Danešová

VÍTE, ŽE
V'"' můžete letět luxusním džetem
Z AUSTRÁLIE D O H L A V N Í C H MĚST
VE STŘEDNÍ EVROPĚ A Z P Ě T
Ve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob
Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É $ 821.40,
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
D O H L A V N Í C H MĚST
V SEVERNÍ EVROPĚ
zaplatíte jen o málo více
Podrobné
informace
ochotně sdělí

ALMA

výchozích posic. V tu
chvíli bylo jasné, která
strana vyhrává a která
prohrává. Arabské armády byly v troskách a
na ústupu, izraelské stály
u Suezského kanálu.

INTIMNÍ OSVĚTLENI

TRAVEL SERVICE

43-33 Elizabeth Street, M e l b o u m e
' (5. poíchodl) Telefon 62-5757 .

stických, institucí, která
opravdu odpovídá za řízení publikačních prosředků, jež jí naše společnost svěřila . . ."
"Sjezd
může
mít
smysl jen tehdy, bude-li
sjezdem otevřených názorových střetnutí, vyjasní-Ii existující rozpory a tím učiní možnou
i jakoukoliv spolupráci
těch, kdo stojí na odlišných pozicích. Možná,
že nebude
poskytovat
příliš kratochvilnou podívanou: hlavně však,
přispěje-li k pravdivému
vědomí, jak jsme opravdu na tom, a vystříhá-li
se jakýchkoliv hystericko-katastrofických i iluzionistických i idylických efektů."
Dlouhá učená slova
se nehodí k nám a my se
nehodíme k nim. Koncem května zasedali slovenští spisovatelé na rozcvičce
na
celostátní
sjezd. Také oni pronášeli statečná slova, slova,
slova:
" I nadále se budeme
řídit leninskými normami vedení a práce, nepřetržitě budeme rozšiřovat prostor pro svobodnou výměnu názorů,
pro uplatňování různých
tvůrčích
metód,
pro
mnohostrannou
demokratizaci svazového života.
Budeme podporovat a
bránit tvorbu, která se
angažuje svým kritickým
postojem všude tam, kde
se narušují humanistické
' ideály člověka."

Slovenští
spisovatelé
se dále zavazují, že budou "působit celou autoritou k vytváření nového
30jetí výchovy mládeže,
/ níž by se maximálně
iplanilo poznání historie
íároda a oživení pocitu
národní hrdosti, jakož i
:výšení důrazu na este:ickou a humanitní vý:hovu na školách . . ."
Aniž bychom si dělali
nějaké závěry, vyrozuněli jsme z československých novin alespoň to:o: čs. spisovatelé mají
rozdílné názory, což je
přirozené, ale což bývalo
trestné.
Pokoušejí se nyní zjistit, co trestné je a co
lení. T o je vždycky nejobtížnější úkol v lidové
demokracii, která postrádá
pevných
rysů
obyčejného fašismu. —

(Pokračování se strany 1)
Obojí setkání přispělo ke zvýšeni nedorozumění
mezi námi a lidmi doma. Hlavní potíž je asi v tom,
že si zbytečně idealizujeme všechno, co je spojeno
s domovem, který jsme nedobrovolně opustili. Nerad
bych například počítal procento našinců, kteří ve
sladké svobodě si zařídili svoje "intimní osvětlení."
kteří zasedli k televizi a "žerou" právě tak, jako neslavný hrdina Passerova filmu.
"Intimní osvětlení" je sociální protest. Je to kri'tika hovnivárského způsobu života naší moderní společnosti. A je to kritika, která může být aplikována
jpo celém světě, kde se měkce žije. Ale je zcela zřej|mé, že tento způsob života, zhoubný v každé spo. lečnosti, je daleko víc nebezpečný "socialistickým'
! systémům, kde nejen plodí revizionismus, ale i rodí
novou buržoázii. Rozdíl mezi Východem a Západem
je asi v tom, že Mr. Jones má stále realistickou volbu
mezi živořením a životem, kdežto socialistický sou. druh Novák je nucen uchýlit se do své buržoázni
'ulity, neboť v ní zůstane příkladným, bezpečným a
• neprotestujícím poddaným socialistického státu.
'•
ju.i

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton S t
Hampton, S. 7

^SITCHRPA

Telefon 98-5756

Optical Service
OBĚDY
—
VEČEŘE
lehké občerstvení celý
den

Town Hall Cafe
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční
Nechceme nijak narušovat náš poměr k "bratrskému
Sovětskému
svazu," ale zdá se nám,
že zmínka o "poznání
historie národa" se k němu nebude hodit.
A jestli
spisovatelé
podporují, tvorbu, která
se snaží napřímit člověka, je to jistě záslužná
věc. Tenomže kolik z té

Chcete, aby se vaše děti
naučily hrát na kterýkoli
HUDEBNÍ NASTROJ?
Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
A. CHROMOVSKÝ
tvorby dosáhne čtenáře,
aby skutečně bylo účinnou fysioterapií duše?
vm/FEI

Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Isurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-2431
958 N e p e a n Highway, M O O R A B B I N , S. 20.

ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ VEČER

který pořádá v sobotu dne 1. července 1967
V DORCHESTERU, ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30 hod.
K tanci h r a j e orchester kapelníka Edy Zlatého
Vstupné (včetně večeře a piva) S 5
Pro dospívající mládež vyhrazujeme zvlášť stoly
P ř e d p r o d e j vstupenek a reservování míst:
tel. 93-7631 (Kovaříková) nebo 42-5980 (Váňová)
Výtěžek zábavy bude použit na udržování české školy

12. 6. 1967

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE
— Dne 25. května nastali tích oddílů Rudé armády
zával na Dole President v době Říjnové revoluce
Gottwald na Karvinskú, Arnošt Kolman působí
při čemž zahynul 341etý opět v Moskvě. Stal se
horník F. Suchánek. Ten- členem Kybernetické ratýž den přišel o život při dy Akademie věd SSSR.
závalu horniny na Dole — Ve dnech 13.—16. květFučík v ostrá vsko-karvín- na se konala v Mar. Lázskéxn revíru 2-3'íetý havíř ních šestá konference pug •
washského hnutí, na níž
E. Černý.
— Americká společnost byli delegáti ze 16 států.
ITT - International Tele- RP píše: "Šestá konfěrenphone
and
Telegraph ce klade důraz na to, že
Corporation uspořádala v se vytvářejí podmínky,
Praze symposium pro čs. aby se o mezinárodním
odborníky v oboru teleko- výzkumu sporných promunikačních prostředků. blémů a cest vedoucích k
Pražské noviny píší, že řešení nejen hovořilo, ale
firma ITT ie bezkonku- aby se tento výzíkum začal
renčním dodavatelem za- konkrétně provádět..."
řízení pro kosmický a le- — Národní shromáždění
tecký průmysl. Společ- schválilo 18. května státní
nost nabízí Českosloven- rozpočet na letošní rok.
sku především těžkou te- Celkové příjmy i výdaje
legrafní techniku.
jsou stanoveny vyrovnanými částkami 142„521,
— Rektor Vysoké školy 978.000 Kčs. Z celkových
zemědělské prof. dr. ing. přjmů činí odvody z hruEmil Kunz oznámil, Že na bého důchodu 31%, daň
škole působí přes 500 uči- z obratu 28%, příjmy Od
telů a více než 5.300 po- obyvatelstva 12% a ostatsluchačů (včetně 135 ci- ní příjmy 29%. Mezi výzinců). školní podniky daji je počítáno na správu
jsou v Lánech a v Kostel- státu 3.193 mil. Kčs a na
ci n. Černými Lesy a za- obranu
a
bezpečnost
kládá se školní pícninář- 12,373 mil. Kčs.
ský ústav v Kaplicích.
Bývalý
předseda
— K oslavám 50. výročí —
Říjnové revoluce odpra- Ústřední komise - lidové
covali občané v Jihoče- kontroly a statistiky Paském kraji již v I. čtvrt- vel Majling byl jmenován
letí tr. 7ÓO.OOO brigádnic- velvyslancem v Bulharkých hodin a vytvořili sku.
tak prý dílo v hodnotě — Čs. noviny píší obšírně
6,5 miliónů Kčs.
o úspěších v čs. pavilónu
— Časopis Lidová armáda na EXPO 67 v Montrealu,
(č. 8/67) uveřejnil roz- ale nezmiňují se o tom,
hovor s prof. O. Šikem o kolik pavilón stál. Čtenáhospodářské situaci, šik řům by se zřejmě nelíbiřekl mj.: " . . . Požadavky lo, že mají na pavilón
na dovoz rostly tak, že platit o 5 miliónů dolarů
dnes jsme v situaci, kdy víc než stál pavilón Spopro růst národního dů- jených států. Snaha o pbchodu o 1% se musí o víc chodní expanzi na Západ
než 6% zvýšit dovoz su- přijde dost draho.
rovin. To je situace, jaká — Letos bude mít ČSSR
není nikde jinde na svě- samostatnou oficiální extě."
pozici v 19 zemích. Dal— Na Státním statku Ří- ších veletrhů a výstav'
čany u Prahy má být po- se zúčastní jednotlivé nástavena do r. 1970 drů- rodní podniky.
bežárna pro 100.000 nos- — Dne 18. května zahájil
nic. Také na Jičínsku se tajemník ÚRO E. Hamermá stavět drůbežárna a ník 6týdenní seminář pro
odborové funkcionáře ato pro 120.000 nosnic.
— Na mezinárodním vele- rabských zemí. Zúčastní
trhu v Paříži má Česko- se odboráři z Adenu, Iráslovensko oficiální expo- ku, Libanonu, Súdánu,
zici. Na ploše 300 m2 vy- Sýrie, zástupci palestinstavuje 11 čs. podniků za- ských odborů a Egypta.
hraničního obchodu.
— V Martině mají být do— V Humenném bude po- budovány ještě letos nostavena továrna na výro- vé objekty pro Tiskárnu
bu textilního polyamido- SNP, které se tak stanou
vého vlákna. Licenci na nej modernějším polygratuto výrobu získalo Če- fickým závodem na Sloskoslovensko dohodou s vensku.
holandskou firmou Alge- — Ministerstvo zahraničmene Kunstzijde Unie z ních věcí předalo 17.
Arnhemu.
května americkému vel— Trestní senát okresní- vyslanectví v Praze proho soudu pro Prahu-vý- testní nótu proti "úmyslchod odsoudil 17. května nému • a provokativnímu
čs. hranic
4 zaměstnance podniku překročení
masného průmyslu v Úva- dvěma příslušníky amelech za rozkrádání masa rické armády v prostoru
— celkem 2.417 kg v ceně obce Pastviny u Aše".
53.245 Kčs — a to jedno- — ÚV Čs. strany socialiho na 3£ roku, dva na 3 stické vydal 19. května
a jednoho na 2 roky žalá- provolání, v němž se ztoře. Obžalovaní a svědci tožňuje s provoláním a
vypovídali u soudu, ' že výzvou "karlovarské kon"v závodě byl takový ference ke sjednocení Jil
stav, že v kolektivu mohl a vystupňování boje na
vydržet jen ten, kdo se podporu vietnamského lina rozkrádání podílel. Za du".
úplatu s ním souhlasili i — Po pětidenním pobytu
někteří členové závodní v Sýrii se vrátila do Prastráže..."
hy čs. vojenská delegace.
— Příslušník mezinárod- Účastníci si pochvalovali,

ie pro ně bylo v Sýrii
'mimořádně přátelské ovzduší". Do ČSSR zase
Dřijela ármádní- delegace
subánská.
— Před 19 lety vystoupio Československo, z Mezinárodní lovecké
rady
[CIC). Letos se do ní kalí cně vrátilo.
— Dne 20. května vypukl
/ chemickém kombinátu
Silon v Plané n. Lužnicí
?ožár, kterým vznikla
íkoda na budovách a ma;eriá-lu 18 miliónů Kčs a
la strojním zařízení 30
niliónů Kčs. Požár prý
:avinil 191etý údržbář.
— V Bratislavě se konal
ilovenský sjezd Čs. svazu
nládeže. 516 delegátů prý
ustupovalo téměř 277.000
iěvčat a chlapců z celého
Slovenska. Předsedou slovenského výboru ČSM se
>tal opět inž. Robert Ha•ančák a tajemníky inž.
7. Borodovčák, H. Mifkoáčová, A. Mikus a F. Soar.
— Čs... rybářský svaz má
l24.781 členů, kteří prý
oni chytili na udici
.,834.000 kg ryb. Do toho
eště. nejsou zahrnuty úovky z nádrží Lipno,
Drlík, Slapy, Jesenice a
Diava, kde se pohybují
rolem 1.000 centů. Svaz
éž začal s organizovaným
ovem - raků. Více než
200.000 raků o váze 105 q
jylo vyvezeno za hranice,
ílavně do Francie.
— Na oficiální návštěvu
Jřiletěl "šáhinšáh Iránu
ľeho císařské Veličenstvo
vtohammad Réza Páhlaví
irjámehr se svou chotí,
crálovnou Farah Dibou"
'RP). Den předtím přileěla 15členná iránská ob:hodní delegace.
FEI/HD

- 3 K NÁVŠTĚVĚ ANTONÍNA NOVOTNÉHO V KANADĚ

Nepodařená tisková konference

une 14. května priletela do Kanady na oficiálni návštevu československá
delegace, v jejímž čele byl sám Antonín Novotný, doprovázený svou choti,
dále ministrem zahraničí V. Davidem, ministrem kultury a informaci ini.
K. H o f f m a n n e m , pověřencem SNR doc. S. Brenčičem, vedoucím kanceláře
presidenta republiky L. Npfvákem aj. V dopoledních hodinách si delegace
prohlédla Montreal a odpoledne odjela do Ottawy, kde byl Novotný přijat
ministerským předsedou L. Pearsonem a ministrem zahraničí P. Martinem.
Druhý den se konaki
v Ottawě tisková konference, která měla usnadnit čs. propagandě
přístup do kanadského
tisku. Že pak tato propaganda vyzněla jinak,
než bylo v plánu, o to se
postaral československý
uprchlík, dnes význačný
kanadský novinář Lubor
Zink.
Lubor - Zink dal Novotnému na konferenci
tři otázky, které vzbudily zvláštní pozornost
přítomných: proč je Československo
obehnáno
ostnatým drátem a strážními věžemi, byla-li sjednána s Kanadou tajná
úmluva o vracení čs. návštěvníků E X P O 67, kteří by požádali Kanadu
o asyl a zda pracovali na
konstrukci některých čs.
exponátů pro světovou
výstavu v Montrealu čs.
vězňové.
Kanadské listy pak
popisovaly, jak se přítomní dva žurnalisté z
ČSSR snažili zabránit takovým otázkám a jak vyhýbavě Novotný odpovídal.
Přece však na dané
otázky Novotný nějaké

odpovědi
dal: Lubor
Zink prý jistě ví o tom,
že některé západní země
se snaží zřídit v Československu špionážní podvratná střediska — proto jsou ta hraniční opatření. Popřel dále, že
byla uzavřena s Kanadou nějaká dohoda, týkající se event. čs. žadatelů o asyl. Konečně, dodal Novotný, z těch osob, které zůstaly po
světovém hokejovém mistrovství ve Vídni, už by
se chtěla polovina vrátit
do ČSSR.
Pracovalí-lí na některých čs. exponátech vězňové (je známo, že zařízení slovenské koliby a
ostatních podniků pohostinství v čs. pavilónu
zhotovili trestanci věznice v.Leopoldově na Slovensku), pak prý udělali
kus dobré práce, za níž
jim bylo dobře zaplaceno a kromě toho byli
puštěni na víkendy ke
svým rodinám.
O této konferenci se
zmínil i čs. tisk. Např.
Rudé právo ze 16. 5. napsalo:
"Tisková konference,
která proběhla za velké-

ho zájmu novinářů, byla
narušena provokativním
vystoupením uprchlíka z
Československa,
vystupujícího jako zpravodaj
torontského listu Globe
and Mail. Tento "žurnalista" položil sérii ^agresivních otázek vyloženě protičeskoslovenského zaměření zřejmě v ůmyslu vyčerpat stanovený čas a zabránit ostatním novinářům předložit
jejich konstruktivní a
věcné dotazy. President
Novotný však zodpověděl i tyto otázky a uvedl
je,na správnou míru. .
Snad proto, že Lubor
Zink v Ottawě "vyčerpal
stanovený čas", starali se
českoslovenští propaganiísté o náhradní možnosti. Poskytl jim je brzy
londýnský list
Times,
cterý uveřejnil 2. června
pod nadpisem "Nové
pokusy o mír zachvátily
Evropu" dlouhý interview s Antonínem Novotným z pera svého reportéra Iveracha McDonalda. Je to zahuštěná
i z části dost naivní propaganda dnešního č e skoslovenska.

Reformy čs. školství ?
Koncem května byla v ČSSR provedena
důkladná reorganizace ministerstva školství.
Všichni dosavadní náměstkové ministra (včetně
prvního náměstka a bývalého ministra dr. Františka Kahudy) byli odvoláni a vláda jmenovala
jediným náměstkem doc. inž. J u r a j e Sedláka.
Ministerstvo je nyní rozděleno na sedm odborů.
Očekává se, že i přímo v čs. školství budou
provedeny pronikalvější reformy. Vyskytly se
např. hlasy, že nynější čs. vysoké školy jsou
zaměřeny k přílišné specializaci, takže např.
studentům technických oborů, medikům apod.,
chybí i základní všeobecné vzdělání. Ještě větší
odezvu pak mají názory, že naopak střední školy
potřebují diferenciaci, která by brala zřetel na
vyspělost a zájem různých studentů. Zajímavý
dopis o tom se dostal do Literárních novin z 13.
května tr., i když jen do rubriky "Slovo čtenářů". Petr Kettner tam píše:
"Ti, kteří neustále reformují naše školství,
si patrně nemohou pořád uvědomit nebo se
prostě neodvažují si to přiznat, že už před válkou jsme měli vynikající způsob diferenciace,
kde se rozlišovalo podle schopností a vloh.
Gymnasia, rfeálná gymnasia, obchodní akademie, akademická gymnasia, reálky. Stále jenom
diskutujeme kolem dokola, jak na to s diferenciací, ale vrátit se k osvědčenému systému
se zřeimě ieště odborníci n e o d v a ž u i í . . ."

I o reformě vyučování nejmladších žáků se
začíná diskutovat. N a veřejnost se to projevilo
nejpatrněji, výměnou názorů o kvalitě nynějších
a předválečných čítánek.
Učitelé sami pak rovněž volají — i když zatím dost nesměle — po reformě, která by jim
zaručila větší svobodu při vyučování. Společnost prý nepotřebuje "učitele neznalého svých
práv a práv dětí, zakřiknutého a obávajícího
se pronést vlastní názor i v závažných otázkách,
jen aby nebyl rvykládán jako kritik názorů a
jednání představených a podlamování jejich
autority". (Učitelské noviny z 20. dubna tr.)
Při všech reformách bude ovšem záležet především na "vrchním velitelství", a odtud velké
naděje nekynou. Malou ukázkou je např. zpráva o poradě předsednictev vysokoškolských obvodních výborů KSČ a pracovníků K V KSČ,
která se konala 18. a 19. května v Liblicích.
(Rudé právo 20. 5.):
"Hlavní referát byl věnován problematice
kádrové politiky . . . Základním požadavkem
při provádění kádrové práce — zejména pak
při návrzích k udělení vyššího vědeckopedagogického titulu — je třídní hledisko, znalost
marxismu-leninismu, komunistické i^vědomění,
vztah k politice strany a k našemu socialistickému z ř í z e n í . . . "
FEI/»
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ČSSR v přímé řeči
^ BOZKANÍ STATNÍ BANKY
O KURZOVNÍCH MANIPULACÍCH
, Kurz Kčs je, u nás, obdobně jako u většiny ostatních států, odvozen od zlatého obsahu měnové jednotky. . . Paritní poměr koruny, resp. její zlatý obsah,'" býl svého času stanoven při určitých cenových
V/tazřch á s určitou perspektivou rozvoje národního
hospodářství. Během doby se poznalo, že izolovaný
vývoj především .maloobchodních cen, který neměl
přímou návaznost na vývoj cen v ostatních zemích,
.£Pů$o>bfl, že. .oficiální kurz Kčs nevyjadřuje objektivně. kupní sílu jiných měnových jednotek. Proto
byť, pro některé piaty neobchodní povahy zaveden
jednak systém příplatků a přirážek, jednak pro některé neobchodní platy ve styku se socialistickými
z^ěijil-byly stanoveny přepočítávací poměry, odlišné od základních kurzů, používaných pro zbožové
transakce. Takto zavedené přepočítávací poměry mají
Vyjadřovat kupní sílu Kčs v maloobchodních cenách
jak; pro cizince, přijíždějící do ČSSR, tak I pro naše
občany, cestující do zahraničí. — K izolovanosti vývoje yelkoobchodních cen v ČSSR docházelo jednostranným výkladem monopolu zahraničního obchodu," jakož ť všeobecnou izolací naší ekonomiky, vědy
a kultury "v uplynulém období. Nová soustava řízení
.našeho, hospodářského, vědeckého a kulturního života
dává mnohé předpoklady k tomu, aby nesprávné
relacenejěhVcenách, ale i v mnohých jiných vztazích byly postupně vyrovnány na světovou úroveň,
aby: potom .i kurzové vztahy mohly být jednodušší
a objektivnější než dosud.
Práce, 17. května 1967
K BYTOVÉ SITUACI V PRAZE
Býtpvy problem neDuele v ťraze vyřešen ao rosu
1970. Byty zě státní výstavby se budou přidělovat
jen jákó náhradní za vyklizené objekty určené k demolici, asanaci nebo rekonstrukci. Z 2401 bytů plánovaných ve státní výstavbě pro r. 1967 bude jen
l i l přiděleno Jako služební nebo pohotovostní...
Roční příděly družstevní výstavby ovšem stačí sotva
krýt přírůstek nových členů družstva. Při dosavadním počtu bytů z družstevní výstavby, která je rozhodující, se. prodlužuje čekací lhůta na 8—;10 let.
i ... T:
..... Lidová demokracie, 17. května 1967
"SKUTEČNÉ ÚKOLY" ODBORŮ
Není možné souhlasit s některými názory, které
. publikovala Kulturní tvorba a některé další časopisy, v" nichž autoři článků "radí" odborářům, aby
"prý skutečně zastupovali obecnější ekonomické zájmy
• svých členů* výhradně kladením požadavků na růsl
mezd. Nehodláme se nechat vtáhnout do proudu laciné* . pohodlné demagogie kladením požadavků na
mzdy nezávisle na vytvořených zdrojích. Jiná je
ovšem otázka, jak takové lekce odborům v některém
tisku ovlivňují názory mnoha lidí a veřejné mínění
vůbec, a to v oblasti pro každého nejpřitažlivější.
, A nejde jen o lekci odborům. V souladu s linií naši
»strany mají""odbory mnohem širší poslání. Nelze je
odkazovat do pozic jednostranných ochránců a tím
je prakticky vylučovat ze skutečné účasti na vytvá. ření hospodářské politiky, z účasti na řízení...
V
Předseda ťJRO ML Pastyřík v ÍFV KSČ,
Rudé právo, 7. května 1967
MARNÉ VOLANÍ
jeaen nas reuaKcni leieiun ma uz JLU ani porucnu.
Na přímé lince nefunguje číselník. Kdo chce, dovolá
;Se jk nám, ale my už jeho číslo nevy točíme. Ohlašovna poruch s počátečním číslem 23 už o tom ví
ytaké přesně 10 dní. Tak nás napadlo, co by asi1 říkaly
Spoje, kdyby chtěly uveřejnit- zprávu o. tom, že určitá část telefonních účastníků je na několik dní vyřazenaz provozu, protože se přepojují na jinou úštřednu, a my odpověděli, žě snad za 10 dnů.
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ODNĚTÍ ČS. OBČANSTVÍ
ITA TTM l l f o
nlft
i Ministerstvo
vnitra nlííí
odňalo
podler\ nnt*
par. 7, odst 1.
písmeno a) zákona č. 194/1949 Sb. ve znění zákona
$6. 7£/l.£>58 Sb. čs. státní občanství Marii Lukešové,
roa. Schéjb'alôvé, nar. 19. dubna 1943 v Chrastějově,
okres Gottwaldov, posledně bytem Praha 3, Řipská
Ul. ě. 1322;yi3, tě. v NSR. Lukešová na základě nepravdivých údajů a- za pomoci západoněmeckého občana, vydávajícího se za jejího snoubence, získala
cestovní pas. S tímto' společníkem Heinz-Juergen
Buchbergerem, nar. 20. dubna 1942, bytem v Norimberku, odjela na jaře 1966 do NSR. V NSR bylo
ispplkftyým piinisterstvem vnitra jí přiděleno krycí
.jméiio Veřa Kánova a byla vydávána za čs. filmovou
herečku. Pod krycím jménem se propůjčila ke lživé
jirotieeskoslovenské propagandě. —1 Z rozboru kampaně, spolkového ministerstva vnitra je zřejmé, že
isle^oyaia narušení mírového soužití mezi sousedí•čími-státy-.i! dorozumění mezi jejich občany, stejně
jako vyvolávání protičeskoslovenskýeh nálad a poškození dobrého jména čs. pohostinnosti a srdečnosti
i vůči cizincům, kteří navštěvují ČSSR bez nepřátelských úmyslů.
Práce, 18. května 1967

DOMOVA
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Číňané a Albánci o konferenci v Karlových Varech

" Z a mír a bezpečnost"
Když se zahraniční žurnalisté na konferenci evropských komunistických stran koncem dubna
v Karlových Varech pozastavili nad tím, že jejich volnost při získávání zpráv z konference byla
značně omezena a když se zprávy o tom objefvily ve švýcarském, rakouském a jiném tisku, pokusil
se vůdčí duch v organizaci konference Vladimír Koucký o nápravu tím, že svolal tiskovou konferenci do hotelu Moskva (dříve Pupp). V e svém úvodním projevu tam pak reagoval na řadu komentářů, kde prý se hovoří spíše o tom, co na konferenci nebylo než o tom, co tam bylo. "Pokládám
za svou osobní povinnost", řekl Koucký, "tyto dohady dementovat a zdůraznit, že celá konference
probíhala v ovzduší opravdu bratrské spolupráce a velmi hluboké jednoty názorů na všechny projednávané otázky." Podobně pak samozřejmě informoval své čtenáře i čs. tisk a stejně vyznívalo
i závěrečné společné prohlášení.
Trošku jinou notou sice zněly konferenční fanfáry z ycta nejvyššího čs. vojenského indoktrinátora generálporučíka Václava Prchlíka (Obrana lidu, 6. května), a docela jinak psaly listy západoevropské, které se však spíše spokojavaly zjištěním, že se v Karlových Varech nic velkého nestalo.
D o konference a jejích účastníků se zato pořádně obuli soudruzi Číňané a jejich spojenci. Typický
je dlouhý referát, který si přetiskl se zřejmou chutí z albánského listu Zeri i Popullit čínský týdeník, vvdávanv anglicky ("Peking Review" z 19. května tr.), z něhož citujeme.
"Prohlášení " Z a mír •i Sovětském svazu, jsou ni o Vietnamu, p n j a t e tam jeden po druhém a
i bezpečnost v Evropě, prý přímo financováni v Karlových Varech, ne- opakovali všichni totéž,
přijaté revizionisty n a imeríckými bankami se má ani cenu papíru, na aniž by přesvědčili sami
jejich zrádcovské konfe- souhlasem americké vlá- němž je napsáno. J e to sebe. Bylo zřejmé, že
renci v Karlových Va- iy. J e prý např. vše- jen trik, který se však nikdo z nich nevěřiF to- '
rech v y j a d ř u j e prosbu o sbecně známo, že něko- nezdaří."
mu, co sám na. konferenalmužnu
a slitování, lik set miliónů americPod mezititulkem na- ci říkal . . . Ve skutečnoadresovanou
imperiali- kých dolarů, které mají zvaným " H o ř k á rivalita sd mluvili na pódiu býstům a reakcionářské sýt investovány italskou za fasádou harmonie", valého královského paburžoazii v Evropě."
společností
F I A T na pak cituje Peking Re- láce (za ten považoval
"Konference ukázala stavbu automobilky v view doslova:
reportér zřejmě hotel
svazu, je
světu hloubku, do níž Sovětském
Imperiál — pozn. H D ) ,
"Ještě
nikdy
se
nekodegenerovali Chruščovo- půjčka U S Exportní a nala mezinárodní konfe- si jinde. Ačkoli uvevi revizionisté, jejich na- importní banky. I ostat- rence tak zvrhlá, tak si jinde." "Ačkoli uveprostou kapitulaci před tií evropští monopolisté, zbytečná, hloupá, falešřejnili filištínské společburžoazií .a jinými reak- kteří, investují v revizio- ná, tak všeobecná a tak
né
prohlášení, každý si
čními silami, prokázala aistických zemích, jsou bezcenná jako ta v Karzřejmě podržel své vlastve
svém
celku
úzce
spjai jejich eventuelní prolových Varech."
ní plány. Z jejich proměnu v hrstku sociálních ti s monopolistickými
"Pohlaváři moderního jevů a prohlášení vysvíreformistů,
sloužících společnostmi Spojených
/ěrně
kapitalismu a států — nejsou-li přímo revizionismu v čele s tá, že dosáhli zdánlivou
Brežněvem
vystupovali (Pokračování na str. 6)
kontrarevoluci.
Docela jejich pobočkami.
otrocky a se slzami v
Ve zkratce řečeno, reočích prosili velké bur- vizionisté jsou kapitužoazie a monopoly, vati- lanti, kteří hrají do
kánské hodnostáře, so- ruky Severoatlantickému
ciálně demokratické po- obrannému společenství
hlaváry a zrádné odbo- a. Američanům, kteří narářské unie v Evropě, ja- vazují přátelské styky s
kož i vládce a reakcioná- Bonnem atd.
ře v západní Evropě, aby
Podle citovaného kolaskavě reagovali přízni- mentáře je "zvlášť tyvě na jejich výzvu k spo- pické, že prohlášení karlupráci,
aby
poskytli lovarské konference neochranu stádu revizioni- vyzývá — ani demagogistických
"bludných cky ne — proletáře k revolučnímu boji, který by
ovcí"."
Stejně šťavnatě a ob- je zbavil kapitalistického
šírně pokračuje článek zotročení a vydírání."
ve
výpočtu
zločinů
• Vše bylo nastraženo t
"zrádců pravého komu- odvrácení pozornosti od
nismu". Vůdci revizioni- Vietnamu, k tomu, aby
stů prý dělali v Karlo- bylo dáno Američanům
vých Varech vše možné, najevo, že mohou s kliaby se zalíbili buržoazii dem přesunout' vojenské
v Evropě i v' ostatním jednotky z Evropy dc
světě. Zatímco se zmiňo- Asie. Zkrátka SSSR a
vali o obavách z rostou- USA si chtějí - rozdělit
H0W C0MPULS0RY
fOR ALL 0VER 21
cího pronikání americ- svět na zájmové sféry a
G o w h e r tlie X-RAY UNiT uisits yblir 4KSd '
kého kapitálu do Evro- tak vytvořit nové možpy, otevírají sami dveře nosti, jak řídit tlak" na
dokořán americkým ka- Vietnam a hlavně na
JE VE VAŠEM ZAJMU
pitalistům. Evropští mo- Čínu.
dát si
nopolisté, kteří investují
"Pokrytecké^ prohláše-

FIGHT

TB

ifs a good thing to háve a

CHEST X-RAY

DRAHÝ DÁREK
Četl jsem, že z dárků ze zahraničí se platí clo ve
výši 50% odhadní ceny. Zdá se mi však, že skutečnost
je trochu jiná. Dostal jsem balíček z NSR. Bylo v
něm pouze 60 dkg kakaa a platil jsem 42 Kčs cla
a ještě poštovné. Jestliže u nás stojí 10 dkg kakaa
7 Kčs, tak 60 dkg stojí 42 Kčs, takže je to plných
100%.
Dopis v Zemědělských noTrnách,
4. května 1967

ROENTGENOVAT PLÍCE
Pro všechny osoby starší'21 let je to povinné.
Sledujte, kdy navštíví pojízdná roentgenologická stanice- vaši oblast.
biued by THE V1CTOR1AN TUBERCULOSIS ASSOCfATWN
- 406 LONSDALE ST., MELBOURNE C l .
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Nový Zinnenův film pro každé počasí

Muž v každém počasí
Nám, kteří nejsme cvičeni v teologii a historii, přiblížil postavu Thomase
Morea nejblíž Holanďan Hendriek van Loon ve svých "Životopisech".
Thomas Móre byl jeden z prvních humanistů, věrný přítel Erasma Rotterdamského. Thomas More zastával vysoký úřa!d v době, kdy reformace církve
vypukla jako dávno přezrálý vřed na těle vatikánského supermarketu a dušemi s ručením neomezeným. Ani Erasmus ani sir Thomas neměli chuti se
účastnit na rozkolu církve, kterou pokládali za svou. Sir. Thomas však byl
vystrčen na jeviště, kde nebylo možno uniknout volbě: buď svoboda svědomí
nebo uznání světské tyranie.
Sir Thomas skončil na popravišti, jak- už se stává lidem, kteří berou svědomí, svobodu, slušnost, zdravý rozum a poslušnost k zákonům přiměřené
várně. Nebyl první ani poslední. Sir Thomas byl posledňř obránce právní
jistoty předtím než ovládl politické pole Anglie iV šestnáctém století královský
hřebec, známý jako Jindřich VIII.
Robert Bolt napsal velice aktuelní hru o konfliktu jednotlivce s majestátem. Relžisér Fred Zinneman natočil další úderný film (režíroval už mnohé
velmi úspěšné filmy jako "Muži", "Tereza", "V pravé poledne", "Host na
svatbě," "Na věky věk,ů.") A nemylme se: přes všechny Oskary a slavení
slávů je "Muž pro každé počasí" důležitý a potřebný film. Je to skvělý film
po stránce režijní, je neméně skvěle fotografován a sestříhán. Je to taky
herecký koncert, který se často nepřihodí. Jděte a suďte sami.
Wendy Hiller (kterou
nezapomeneme jako Elizu Doolittlovou z dávného "Pygmalionu" s Leslie Howardem) jako žena sira Thomase je loajální, praktická a nakonec heroická postava.
Robert Shaw jako
Jindřich VIII. měl snad
nejhorší úlohu. Musil
překonat stín Charlesa
Laughtona, který po léta.
vtiskl
publiku
obraz
Jindřicha jako dobráckého bernardýna, který
vraždí jenom mimochodem.
Shawův Jindřich je
nepříjemnější a zlovolnější postava neurotického vladaře, který si komanduje přátelství a
který je oběti sebeklamu.

Kardinál Wolsey, Orson Welles v plném šarlatu a mohutnosti, ztělesňuje dokonale cynismus a dekadenci svaté
církve na předělu středověku a reformace. Je
to páv navrch a mršina
uvnitř.
Leo McKern
jako
kancléř Cromwell hraje
přesně to, co má hrát:
řeznického
chasníka,
který se vypracoval. Je
to tedy typ velice moderní.
Nebožtík
ministr
vnitra Nosek se mu velice podobal. Služebník
svého pána, shrbený nahoru a všemocný dolů.
Vůl povahou i mravy.
Prostě užitečný kancléř
tyranského krále.
Alespoň se musíme
zmínit o ještě jednom

ADIOS,w MILÁČKU
Vilém, Gran Embustero
Paprsky zapadajícího slunce laskaly její rameno,
sestupující:, až objaly rělief jejího poprsí. To byla
cesta, jíž sledovala moje ruka v noci. Cítil jsem
nekontrolovatelné přání přiblížit se a obejmout ji.
Ale ona mne odmítla: "Ne, nech mne."
Políbil jsem ji na tvář, velmi jemně, potom jsem
ji políbil na rty, sotva se jich dotýkaje. Líbal jsem
její vlasy. Byla v tom Všem síla mnohem větší,
která mi dávala vědět od počátku, žé budu přemožen. Miloval jsem ji tolik v tom okamžiku,, moje
přání bylo tak silné a upřímné,, že jsem myslil, že
zemru, nebude-li splněno.
Na nástupišti všechno se dělo, pokračovalo, jakoby se nic nepřihodilo. Prodavači nabízeli své
zboží. Nosiči přenášeli zavazadla. Pasažéři nastupovali do vagónů. Svět našeho okolí si nás nevšímal, ji a mne. Najednou jsem ucítil přání vztyčit
se mezi ostatními a křičet, na chvíli zastavit svět.
Nicméně pokračoval jsem v chůzi spolu s ní, pozoruje, jak její střevíce postupují.
"Kdy se vrátíš?"
"Nevím. Nemohu to vědět. Netaž se mne."
Chtěl jsem říci, ospravedlnit svoji otázku: Táži
se,:, protože tě potřebuji, protože budu neúnavně
myslit na tebe každou vteřinu. Avšak usoudil jsem,
že bude lépe mlčet.
Ona se zastavila zde, právě u schůdků vagónu,

herci, který si odehrál
víc než svoje v "Muži
pro každé .počasí". Nígel Davenport v roli vévody z Norfolku měl nesnadný problém. Jako
praktický politik a jako
přítel Thomasa Morea
zvolil nakonec ve hře
neospravedlnitelnou roli, když se uvolil být jedním
z
vyšetřujících
soudců. V Davenportově interpretaci cítíme, že
i jako královský komisař
sympatizoval s Thomasem Morem.
Tváří v tvář královské
autoritě stojí ovšem-sir
Thomas More sám. To
je také hlavní punkt Boltovy hry.- Thomas More
nebyl fanatikem a sektářem.. Byl . to vzdělaný,
zbožný, rozumný a vře-

lý katolík, který "nikdy
nepodléhal
mučednickým choutkám".
More byl věrný poddaný svého krále, a jako
zkušený právník zachovával do nejmenších podrobností věrnost svému
králi. Do politických intrik se nikdy nepouštěl,
a snažil se sloužit vrchnosti co nejlépe.
Mučednictví mu bylo
vnuceno. Dá-li se vůbec
mluvit o mučednictví u
člověka, který vědomě
nastaví krk na špalek.
V Boltově versi si sir
Thomas uvědomil, že
prostě každý slušný člověk musí někde najít
hranici, přes kterou se
nedá překročit.
Slyšel jsem, že "Muže
pro každé počasí" promítají taky v Československu. Jestliže tomu
tak je, plije si československá vláda do oči.
Neboť "Muž pro každé počasí", zajímavý
společník, vynikající- satirik, který byl tvůrcem
literární "Utopie", byl
především mužem paragrafů a zásad.
Paragrafy .ho přivedly
nejdříve do srážky s panovníkem. Ale byly to
zásady, které přivodily
konečnou krizi. Thomas
More umíral jako věrný
služebník krále, kterému
chtěl sloužit podle svých
představ. Ale umíral
především jako "služeb-

vystoupila na první z nich, takže naše tváře se
nalézaly ve stejné výši a řekla: "Jak je to pro tebe
kruté, že ses kdy setkal se mnou."
Potom vlak odejel a zůstaly jen koleje. Cítil
jsem se raněn a také prázdný. Myslil jsem, byl jsem
jist, že se zřítí vesmír.
Vrátil jsem se do své světničky dosud nasycené
její přítomností. Až do té chvíle pokrývky zachovaly otisk jejího těla, potom, kdy vstala s lůžka.
Sesbíral jsem drobnosti, jež ve spěchu pohodila na
zem. Její trepky ponechal jsem v témže zmatku,
jako trvalou stopu její bytosti. Nakonec zůstal
jsem němý s nocí vstupující oknem a s řekou pomalu tekoucí dole.
....
Mlha ležela v barriu, lepila se bílá fta- šedivá
ranča. Bylo slyšet křik racků a cinkot sklenic v blízkém baru. Mlha se pohybovala plyšově hebkými
kroky nebo tichá zůstávala sedět na svých kočičích
nohách. Štěkání psů a dětský pláč, to všecko se
zdálo ze tmy, jež mne obklopovala, překvapivě
vzdálená a jako stranou všeho ostatního života.
Z neznámého podnětu jsem opustil obydlí. Kráčel jsem opatrně uličkou. Ve dveřích jednoho
ranča objevil se muž a křičel výhružně na psa.
Vsunul jsem ruce do kapes a odcházel jsem k nádraží.
Právě přijel půlnoční rychlík. Kvílení brzd se
dosud chvělo ve vzduchu. Hleděl jsem na všechny
strany, otáčel jsem hlavu s jistou prudkostí, jako
to činí ptáci. Čekal jsem a doufal. Náhle jsem ji

MILENCI
Oldřich

KRÁSY
T o man

Vaše oči Rozbité kújžé šlehané
až do krvaVa Pozemských biču ívíst
je hudba vaše Slyším ji výt
a jásat mečivě nad hnisem našich ra«
Vaše ruce Třaslavé listy
ve vichřici súdia
horečnější každým dnem a žíznící
Znám krupobití vteřin
výsměch mrazu
nad bezmocnou křečí našeho vzťéfaŕ
Vaše mozky Zčernalé mapy rýh
jak brázdy nařvždy opuštěné
Hořká sůl
jež bodá do prázdnot Chutnám ji
s talířů půlnoci jak vy němý
s nenásytný
Moře vře Ach zem proklaté krásná
za telegrafními tyčemi Míjeni
krásná za horizontem zítřka a krutá
v zubech zahryzlých do našich
zbělených díaftí
Prcháš vlasatice Tančíš divokáse sukněmi zdviženýťiti a oblá
k oněmění
a mučíš Hranaté deště dní a gongy
Gong této chvíle Dech a barva
doznívání

Pochodně smrti Šíp a rozkročené
nohy
na březích denního nokturná A ruce
které se vztáhly do ohniska tužeb
a k našemu srdci Jak kámen byl
těižký jeho Hlad

nik boží", jako služebník
vyššího a absolutního
práva.
_
Paul Schofield ztělesnil
Thomase
Morea
přesně podle představ,

které měl "Robert Boít
ve své hře: Dokonce
i porovnání Moreova
portrétu s tváři herce' je
úžasně dokonalé. "
(Pokračování na str-, 6)

spatřil v davu.
Zvolal jsem: "Ten- stín tam, to je ona, má její
postavu i pohyb!"
Leč mýlil jsem se. Byla to cizí neznámá žena.
Věděl jsem, že se dnes nevrátí, ani kdy víc. Nicméně setrvával jsem na místě š- očima plnýma slzí.
Neočekávaně dvě teplé ruce uchopily moji paži.
Vystoupilá na špičky za mými zady a přes mě
rameno snažila se odkrýt, co jsem hledal. Políbil
jsem ji. Znovu jsem ji líbal a nyní, ano," cele její
tělo lnulo k mému, hledajíc ho. Tísnila mne jako
proud horské bystřiny. Rytmus mého kroku? se-spojil s jejím, náš dech se ztotožnil, naše" těla" se' pohybovala společně zajata tímže citem. Obklopovalo
nás ovzduší oblaků a andělů.
"Co je, co tě přivedlo?"
"Ovládlo mne bláznivé přání. běžet za tebou,0
řekla a dala se do smíchu, cítíc s«r trochu pošetilá.
Závan větru rozhoupal pavučiny mihy. Vicřělí
jsme je poletovat, viděli jsme je padat na povrch
laguny. Velmi nahoře, na vysokém nebi, stříbřily
se hvězdy.
Konec
POZNÁMKA: Vilém, Gran Embustero Je pseudonym čs. uprchlíka, žijícího ve Venezuele. Napsal
řadu povídek, z nichž některé- už byly vydiny knižné.
Rovněž v loňské literární a umělecké soutěM Křesťanské akademie a Kulturní rady doporučila porota;
aby byla vydána 3eho další sbídka povídek "Tani
Portugues nalévá svůj jed." "Adiés, miláčku" byl*
psána pro HD.
Eed.
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(Pokračování)
Už zase pršelo. Ná potvoru. Čeleď v kápích z pytlů
-plivala vodu, různě pojíždějíc po dvoře s děly. Kapitán dozíral. Šťastně zas oblékl kabátec, zavěsil si
meč a pilně se zlobil. Bylo proč. Dvůr mu byl mrňavý, lidí moc, děl málo a kolečka málo kulatá.
"' • "Svatá Barbórečko, stůj při mně! Tam u laufu má
být zkuřvysyn s koulí. Co civíš? Máš koule? Vlastní,
• co, a kdoví jestli!"
, Když už -je potřeba, snesou se podobné způsoby
-lip než ušlechtilost lepšího bratra, jenž pípá pohleďte, mé hovno nesmrdí.- Čeleď se bavila. Rytíř míň.
Dokonce se..v okně všelijak škaredil. Právo sprostě
hejkat na svůj lid vyhrázoval dosud jedině sobě.
"Biskupské zboží má půldruhého sta osedlých,"
.hlásil Donovalský. "Správně? Krajský i s písaři odpřísáhl čísla při Panně Marii a regent prý zas jim."
"Přidejte. Šidí. se. Pro berni z hlavy."
"Aby ne. Tak tedy odhadem tři sta zbraně schopených."
•v
- Rytíř jen pokrčil rameny nad touhle cizáckou důvěrou v úspěch; 5
ř- "Myslíte,: že se hnou?"
"Nemyslím.,Dvě: stě. Z toho polovina zůstane. Hezké pro začátek."
"Snad až moc. Kde byste vzal zbraně?"
"Proč já? Vezmou si je sami. Má panství vojáky?"
"No to má." Rytíř započítal na prstech. "Čtyři
muškeíýry. Nebo pět? Ne, čtyři. Jeden se na jaře
utopil. Pak fořta, hajné a takovou žoužel. Ale ti jsou
zdejší, z okolí.-"
"Vrchnosti oddaní?"
"Povídám, zdejší!"
"To nebudou střílet?"
"Proč by nestříleli? Berou za to. Jenže za těch pár
i krejcarů si každý rozmyslí, než by si postřelil brat- rovce anebo strejčka. Jenom fořt, ten je zlý, protože
- mu někdo vyrazil kamenem oko. Ale zas tím pádem
:'prd vidí;" "Zámek je moc velký pro slabou obranu, dole sa:má okna. J á ho znám, vždyť jsem tam vyrostl."
"Jakýpak, je. regent?"
"Štajeřák," řekl rytíř. "Štajerák i pivař. Na válka
-nebude. Pěstuje svině a nadává už jenom česky."
"To mu tak pomůže!"
Teď rytíř zneklidněl.
: "Myslíte, že se mu co stane? J á totiž, já ho znám,
a tak bych.-nerad, .."
Pan Donovalský jen předvedl zaječí kušničku.
"To záleží na něm, milý hochu. ' 'Když mu napadne
se nějak moc b r á n i t . . . Gladiator in aréna consilium
i capit. Nejspíš už si o něm rozhodnou ti jeho. Takovou radost jim nesmíme brát. Když se lůza pustí
z řetězu, vždycky ti nejhorší povedou slovo. Braňte
'jim, a už řvou,"že jste je zradil. To by byla drahá
•šlechetnost."
y.? "To ; nej spíš.- Zlých lidí je vůbec málo. Když ale
.myslíce, dejte mu vzkázat, aby pak otevřel a poručil
složit zbraně."
Rytíř se vyjevil. ;
' "To přéce nemůže! Přišel bý o chleba."
*""Má' možnost výběru. Jako vy. Či chcete zas začít
od chroustů znova?"
"Vytěfák," řval rovnou pod oknem kapitán. "To
že je vytěráik? Přiznej se, že sis s tím do dneška vytíral. zadek!"
Rytíř vysadil hák ze zděře a chystal se zavřít. Měl
toho dost. 'Soudil, že néní-li kapitán spokojen, měl
si svůj vytěrák snad přinést s sebou.
.'- Kapitán však slyšel vrznout okno. Když sloužil,
slyšel a..viděl vše, měl oči pětkrát pět a ještě .na zádech í liché učho.
"Poslyšte, příteli, chci- klíče od zbraní. Musí se sestavit' přesný a pořádný soupis-."
. Chytil v letu svazek mířený na hlavu.
- "Á- až .se- vyprší, uhasit v -peci. Prach se musí všechen přesušit na plachtách. Sraly do něj kočky, podle
všeho'." ' „ '
Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
.V

DOMOVA

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

'•"-Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme - bezplatně cestu' lodí nebo
letadlem- - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Ppšléme za váš .kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky •

ftehot dolehl až nahoru. Rytíř třískl oknem.
"Jsem tu snad šafář?"
"Kdybyste byl, tak vás kapitán poslechne, až půjde o setí. Teď dělá jenom to, co jste mu poručil.
Chcete-li si cvičit své lidí sám . . . "
Rytíř se popadl za vlasy.
i
"Řekl jsem něco snad? Klid bych chtěl, když něco,
alespoň na chvíli."
Donovalský sypal svá lejstra písečkem.
"Klid, to je jak víra, láska a já vím co. To jsou
absolutní hodnoty, pane. Ty má každý v sobě, nebo
je nenajde okolo. Mít klid je vést svoje skutky souladně s míněním o tom, jak mají být vedeny. Nebo
přizpůsobit mínění nezbytným skutkům. Neříkám to
pěkně?"
O to by se rytíř nehrnul do sporu. Jenomže na
dvoře zavřískala polnice. Pak pískla. Pak zase pro
změnu chrochtala. Nebyla to asi ta správná polnice.
"Z hospodářství mám teď tumlpla-c všech blbých.
To jsou ty skutky, či teprv jen mínění?"
Ubohá polnice kvílela jako vepř. Pes zavyl, nechtěje zůstat za polnicí pozadu, a kecl packama hostu
na kolena. Čekal na pochvalu, že se tak přičinil. Donovalský sfoukl svůj písek bestii do uší odplatou ,za
kaňku, jíž zkazil krásu svých soupisů.
"Pročpak se hádáte? Kdybych vás přesvědčil, zas
se nic nezměrní. Jednou jste složil rozhodnutí na
vlastní poddané. Tím jste si ulehčil své vlastní a mě
jste donutil připravit se.na ano i ne. To teď zrovna
dělám. Neměl byste se snad na ano připravit taky?"
Rytíř chtěl vyčistit psu slechy, ale ten neměl čas.
Stoupl si u okna na zadní, opřel se á hafal nad spoustou nového dění. Dole bil kapitán Matěje polnicí do
hlavy. Rytíř se přistihl v nečisté naději, že tolikerá
říznost se, dá-li Bůh, sedlákům zoškliví. Už na tom
byl špatně. Spoléhal na cizí launy.
Vycpaný panák měl místo hlavy schlíplý mušketýrský tralalák. Stál tiše na mezi. Tak, jak by měl
stávat patřičně vedený nepřítel. Jen občas se třepai
po ráně halapartňou.
"Zpříma," řval kapitán, "pořádně! Nebabrejte ;.e
v tom, rány boží Bodnout, otočit, vytrhnout. Další!"
Hlouček výrostků to prožíval. Skoro je mrzelo, že
na to už dávno nepřišli sami.
"Hele ho, vojáka! Ten dostal! Do břicha. Ještě!"
"No, no," udělal si rytíř. Kateřina sťala proutečkem lopuchu.
"Chce se jim do rvačky. Tak dlouho to vidí okolo,
že nechtějí zůstat na ocet. Je to sen všech ovci, učiť
se řezničinu."
"To, Maňas," zavelel kapitán, "ke mně!"
Dědeček přiběhl, brkaje o palaš.
"Vezmeš si to tu na komando. Do zítřka zhotovit
další dva panáky. Karé! Do čtverce, balíci hovniví,
postavte čtverhranný čtverec. Ty s tou tyčí si vlez
dozadu, budeš suponovat pikéry. CH, blízký k r a j lesa, boží muka, bez náboje, k palbě. Vidlici vsadit.
Grif dva . . . No, Maňas, lepší! Tamten chlap znova,
a pořádně!"
"Lepší, lepší," tužil se dědeček Maňas. "Bodnout,
otočit a trhnout."
"A bove maiori discit arare minor," řekla Kateřina
rytíři. "Neboli větší vůl učí menšího orat. Je sprosté
bavit vás mizernou latinou, když jste neměl školy.
Jenomže těch pár slov je moje jediná výhoda nad
kdekterou ctnostnou puťou, a tak je natřásám."
Rytíř našpulil pysk.
"Nechápu," řekl. "To jste věděli dřív, že je kapitán -vůl?"
"Zajisté. Velký vůl. Výborný voják."
"To snad není dobré," staral se rytíř, nechtěje oželet svou hlavní naději.
- "Naopak. To právě mu dává celistvou povahu. Jenom vůl si může věřit dost, aby byl ve válce k užitku. O něho není strach. Když bude potřeba, dokonce
zvítězí, dokud smlouva platí. A musel si ji dát prodloužit, nežli jsme ho vzali."
"Kdo jsou to my?"
Kateřina se skryla za šaškovský posunek.
"Já ne. Já jsem jenom ptáček na kukací hodiny.
Ručičkami strkají jiní."
"Váš . . . V
"Jak byste to řekl, viďte? Gn taky ne. Sedí na veliké ručičce, a proto si myslí, "že všechno řídí. Jenomže uvnitř jsou asi že kolečka. Já o nich moc nevím."
Kapitán teď vedl své šiky k útoku na vršek u božích muk. Figurky mířily, sekaly, bodaly, všechno
jako opravdu. Jen jectao chybělo. Nikdo si tu nehrál,
že kouše do hliny s olovem v břiše. Rytíř se.zamračil.
"Jim se to nakonec opravdu líbí!"
"Proč by ne? Stali se z nich bratři poddaní."
Rytíř neměl ale náladu na humor.
"Jenom se netěšte. Ti si všechno stokrát převrátí
v palici. A dobře dělají. Nežli se uspěchat, je
!
lepší-,.."
"Smrdět."
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WARBURTON,VIC.
PARCELY U ŘEKY
veliké i akru az 1 akr
V přímém sousedství státních lesů
a vod s pstruhy.
Wallabies a všechny krásy divoké přírody.
Parcely přímo u řeky $ 700, ostatní $ 350.
Deposit $ 50 a splátky $ 4 týdně.
Telefon maiitele: 32-3706. nehlásí-li se fi3-4-M1

Za mír a bezpečnost
(Pokračováni se str. 4 )
jednotu, jen aby zakryli
boj, v němž jeden odporoval druhému. Opakovala se historka o dělání
hory z krtčího kopečku."
"V jejich prohlášení není nic nového, jen slova,
daná dohromady
tak,
aby uspokojila všechny
revizionistické skupiny a
zabránila škodám na zájmech a plánech kteréhokoli z účastníků . . ."
Peking Review ještě
zdůrazňuje
okolnost,
která není skutečně tajná: že se totiž Sovětskému svazu v Karlových
Varech nepodařilo posílit svou vlastní pozici v
komunistickém
táboře.
Bylo tam prý dosaženo
jen jednoty v boji proti
I pravému
marxismu-leI ninismu.

Závěrečná část dlouhého článku je nadepsána:
"Oddělte
renegáty
jasnou demarkační čárou a bojujte proti revizionismu plně až do
konce."
Je v ní hodně vzpomínek na Říjnovou revoluci a upozornění na pokusy o zneužití připravovaných oslav jejího
50. výročí, jakož i ohnivé dovolávání se "velkých a nesmrtelných
ideí Lenina a Stalina,
které žijí stále v srdcích
sovětského lidu, a které
jsou vepsány na praporech z revolučních bojů
skutečných
sovětských
komunistů, kteří určitě
zvítězí nad revizionisty,
zmocnivšími se vedení
strany i státu."

Muž v každém počasí
(Pokračování se str. 5) slusný člověk, který by

Myslím, že hlavní triumf Schofieldova portrétu Thomase Morea je
v tom, že ponechal stranou obvyklé historisující
malichernosti a zahrál
svého Morea jako moderního skeptika, který
je příliš vzdělaný a
moudrý, než aby rušil
stávající řád.
Jestliže však stávající
řád se snaží rušit jeho
posvátnou,
soukromou
oblast, je i věrný služebník státu povinen rebelovat.
Hlas sira Thomase
Morea měl být slyšen,
když se Jindřich VIII.
rozhodl, že se rozvede
se svojí manželkou a
ožení se s dívkou, kterou
za několik let potom nazval královský edikt nelahodným jménem.
Jeho hlas byl zvlášť
důležitý: šlo o to, aby
byl slyšen alespoň jeden

schválil královskou zvůli. More zaplatil mlčení
hlavou. Státník, zákonodárce, spisovatel, poctivý občan — muž pro
každé počasí, jak Morea
nazval Robert Whittinton, zemřel proto, že se
zachoval .jako muž v
každém počasí.
Snad proto je Zinnemanův film tak populární, že důrazně připomíná tuto skutečnost.
jun
* Prodej a koupě
nemovitostí
všeho druhu
ř
Pronájem domů, bytů
i vybírání nájemného
odborně provede
realitní kancelář
RIGNEY & GLOSS
R. E. S. I.
578 Burwood Rd.,
HAWTHORN,
VIC.
Tel. 81-4086,
večer: 81-6412

"Já je nemám vůbec k čuchání, víte. Když se mi
rozjiví, kdo je zas dostane k pořádně práci?"
Kateřině se už zmrzelo rytíře dožírat, když je na
to tupý. Zívla a hleděla pro dnešek koncovat.
"Koupíte si jiné, když se to podaří. A. když ne^
budete mít větších starostí dost: Beztak si starostí
sbíráte jako straka šm-uky."
Pro hubu. na hubu se někdy o kousek opozdí, ale
přece si dá nakonec říct. Málokdo vydrží, když jebo
veškeré osudy se zdají přespříliš přehledné jiným.
Málokdo vydrží, když někdo rozdloubává %-šeciffljistotu a pak si vede jak přiblblý pastucha, který vše
rozřešil tím, že jde házet k rybníku žabky.
Pokračování příště
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Č8. LEGIONÁŘI V ZAHRANIČÍ HLASl:
— Valné hromady ústředí Čs. obce legionářské v za, hraničí, která se konala v Londýně, se zúčastnilo
45 delegátů. Po vyřízení běžných záležitostí, zhodnocení práce v minulém období a vytyčení nových
úkoíů, byly provedeny volby. Za předsedu byl opět
zvolen plk. J. E. Lízálek a rovněž ve výboru nastaly
proti dřívějšímu funkčnímu období jen nepatrné
změny. Valná hromada vzpoměla zemřelých bratří
a sester a našich padlých v bojích v Jižním Vietnamu, kteří byli příslušníky australské nebo americké
armády. Rozhodnuto též, poslat písemné projevy
•díků představitelům vlád států, které se účastní bojů
Vé Vietnamu proti našemu společnému nepříteli.
Z Valné hromady byl poslán pozdravný telegram
onemocnělému gen. Liškovi a telegrafická odpověď
ha zdravici kardinála Berana. — Byla hlášena zvýšená spolupráce s jednotami Čs. OL v Kanadě aUSA. Pro Austrálii a N. Zéland byla ustavena Zemská jednota dne 19. března, v Brazílii se připravuje
žřízehí Zemské jednoty na nejbližší dobu. K informaci členů a přátel ČsOL je vydáván stále list Osvobození,
'
F. Skoumal, jednatel ČsOL
Čs. Obec legionářská v Chicagu zvolila ná válné
hromadě nový výbor: předseda dr. L. Rozbořil, I. místopředseda gen. dr. M. Ferjenčík, II místopř. plk.
O. Pejša, jednatel ing. A. Pachner.
— Sdružení čs. dobrovolníků ve Francii pořádalo 11.
června pouť na La Tšargette k památníku čs. vojáků
padlých v Obou světových válkách.
— Na výborové schůzi Zemského ústředí ČsOL pró
. Atistrálii a N< Z., která se konala 5. června v Melboume, byly projednávány mj. důležité otázky, týkající se uznání této organizace zdejšímy orgány válečných navrátilců (ŔŠL) a byly projednány návrhy
a situační zprávy místopředsedů zemského výboru ;
kteří vedou odbočky v jednotlivých státech Austrálie
a na N. Zélandě.
,
Zájezd melbourňských členů Čs. obce legionářské,
jejich rodin a jimi pozvaných hostí na farmu br. Slabika pobliž Meredithu, spojený s vepřovými hody se
bude konat v neděli dne 9. července. Odjezd auty
v 10.30 hod. dop. od Melford Motors, 621 Elizabeth
S t , City. Informace a přihlášky (včetně přihlášek
těch, kteří nemají vozy a přeií si zařídit dopravu)
přijímají br. F. Herž - tel. 67 1551, večer 94 3918, br.
J. CJuika - tel. 87 3724, večer 87 3133 a br. Piek - tel.
94 6635.
E. L.

HLAS DOMOVA
Čechoslováci v zahraničí

PRAHA — MELITA EAGLES 0 : 1 (0 : 0)
Mužstvo Prahy je ve formě, která připomíná neslavný závěr loňské sezóny. Nově přestavěný tým
se Scheinflugem v útoku a s oběma argentinskými
hráči zpět, měl sicé mírnou převahu a prohrál jen
pochybnou brankou v posledních minutách zápasu
(brankář byl zatlačen s míčem za brankovou Čáru),
ale celkový výkon nemohl uspokojit ani zastánce
omlazovací politiky klubu či systému 4-3-3. V posledních čtyřech zápasech dokázala Praha vstřelit
jeti jednu branku, a za daných okolností se s ní musí
počítat jako s vážným kandidátem sestupu.
-ra-

Prof. dr. Václav Hlavatý odjede v červenci
do Pákistánu, kam byl pozván tamní vládou, aby
pomohl vybudovat pákistánský vědecký ústav.
— Bývalá poslankyně dr.
Helena Koželuiiová-Procházková oslavila šedesátku.
Na Mamě ve Franců
byla o p ě ť slavnostně otevřena "Sokolská louka".
U pomníku padlých vojáků-Sokolů byly vztyčeny
vlajky. Projev měl místopředseda Pařížského Sokola J. Fišer.
— Letošní sjezd čs. sportovců v zahraničí se bude
konat ve dnech 2. až 4.
září v Belcampu, Maryland, USA.
— Z Kanady a USA se
•chystá velké množství
krajanů na Sokolský slet
a Československý den,
které se budou konat ve
dnech 1. až 4. července
v Montrealu. Informace:
Sokol Slet, P. O. Box 126,
Montreal, P. Q., Canada.
— Na valné hromadě odbočky Svazu čs. sportovců v New Yorku byli zvoleni: předsedou L. Vomáčka, místopř. A. Epstein a K. Machlek, jednatelem B. Havelka a pokladníkem Z. Bureš.
— Vedoucím stavby montrealské podzemní dráhy,
vybudované
k nynější
EXPO 67, byl slovenský
stavitel, poúnorový exulant ing. Gejza Horanský.
Otevření EXPO 67 se nedočkal, neboť loni v srpnu zemřel.
— Nakladatelství Pergamon Press anglického poslance čs. původu H.
Maxwella vykázalo v minulém roce zisk 1,100.000
dolarů.
— Dva synové čs. uprchlíků v Chicagu byli na
konci školního roku svými školami vyznamenáni:

B O S C H
VÝROBA ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTEK PRO A U T A
Hledáme
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8VATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZÁBAYY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY TSBHO
DRUHU
provede nejlépe

Míša Rozbořil byl jmenován už podruhé ve třech
letech "Občanem roku"
na York High School abyl mu předán pohár.
Andy Pachnerovi byla
zase udělena "Eastmanova trofej", což je cena za
nejlepší studijní a sportovní výkon.
— Zvláštní publicitu v
australském tisku měl
Jan Škarba: je prvním,
kdo dostal australské občanství na Kokosových
ostrovech
v Indickém
oceánu, které jsou pod
australskou
správou.
Škarba je tam zaměstnán
u
letecké
společnosti
Quantas.
— Melbournský symfonický orchestr má koncerty v Kanadě a USA.
S orchestrem je i jeho
první violinista Arnošt
Bouřek a jako sólista Jiří
Tancibudek z konservatoře při adelaidské universitě.
— Zajímavý
oběžník
"Klubu nových přistěhovalců českého a slovenského původu v Kanadě"
— HLAS NOVÝCH —,
který výchází
dvakrát
měsíčně na adrese: Box
81, Postal Station D, Toronto 9, Ont., Canada,
oznamuje ve svém druhém čísle mj.: V uprchlickém táboře Traiskirchen v Rakousku je podle
posledních zpráv na 300
čs. uprchlíků. Mimo tábor
žije dalších 160 jednotlivců a rodin — největší
koncentrace je ve Vídni
a v městečku Reichenau/Rax. V Rakousku je
také několik desítek Čechů a Slováků z okolí Daruvaru a Petrovce v
Chorvatsku.
V táboře
Zirndorf v Západním NěZPRÁVY

Dl

&t^oľcheáteľ
(ředitel Jaroslav Křepčík)
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
Telefon 63-3923
K disposicí tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu
FILM ČS. PRODUKCE V SYDNEY
Tělocvična jednota Sokol a Čs. národní sdružení
v Sydney uspořádaly 3. června "Filmový večer."
V první části byly uvedeny cestopisné a dokumentární filmy, po přestávce byl promítnut film "Cizinec" (The" Foreigner). Film vyrobily Fontana Films
v Sydney, kteréžto filmové studio je převážně v českých rukách. Produkci filmu měl Bedřich Kabriel,
réžii Julie Balzarová. Návrh na interiéry provedl
Ludva Kantůrek, optické efekty Miloš Kabriel. Scénář filmu napsal Mojmír Zachar (později zesnulý),
který také hrál spolu s Jiřím Kačerem jednu z hlavních rolí. Film se zabývá problémy politické emigrace po únorovém puči v roce 1948 v Československu. Hlavní problém nastává, když přijede po 15 letech do Austrálie na návštěvu bratr jednoho z
uprchlíků a několik exulantů si s ním chce vyrovnat
účty za jeho chování v době politického převratu.
Věstník Sokola Sydney

OSOBNÍ

VZPOMÍNKA
Dne 8. června tomu bylo
14 roků, co odešel v Sydney na věčnost náš drahý
manžel a otec
p. Karel Slapnička
Nemůžeme
zapomenout.
Prosíme, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Helena Slapničková,
vdova (Melboume)
se synem Vladimírem
a snachou (Švýcarsko)

NASTROJAŘE
*

mecku i e nyní asi 60 čs. je návštěvníky EXPO 67
uprchlíků a mimo tábory v Montrealu, aby se néžije dalších 40 osob. Cel- zapoměli podívat na čekem je nyní v Západním ský dětsky tábor "HoNěmecku asi 4.000 Čechů stýn". který bude otevřen
a Slováků, kteří uprchli 8 týdnů (v červenci a
z Československa po roce srpnu) ve Vavřinských
1948. Do Kanady přijelo horách u jezer Duífy *
v prvním čtvrtletí tr. 142 Lafond, asi 50 mil ši. Od
osob českého a slovenské- Montrealu.
ho původu.
— Ve dnech 1.—9. srpna
— Koncem dubna zemře- se bude konat XII. světola v Sydney ve věku 55 vé jamboree skautů v
roků první jednatelka T. Idaho-, USA. Inform&c* .
J. Sokol v Sydney Růžena na adrese: STOPA, P. O.
Čermáková-Scottová. Na Box 1948'. San Diego, C&L
pohřbu se s ní rozloučil 92112, UŠA. V době'jamza Sokol br. Vojtěch Vá- boree bude dávat - inforvra.
mace Velen Fanderllk - v
— STOPA, časopis čs. Garden Hotelu, Coeur
skautů a skautek, jehož d'Alene, 1808 Northwest
redakci má Vladimír Ji- Bld., Idaho. telefon MO
rák z Chicaga, upozorňu- 4-2743.
Č/SVU/HD

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

OPTO

Capital House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, I
v nutných případech telegraficky

**

ZENY

PRO TOVÁRNÍ PRÁCI

Rozšiřujeme výrobu a proto
přijmeme další zaměstnance

Nabízíme

Obrubovačky a švadleny

STÁLÉ Z A M Ě S T N Á N Í
PŘÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
PENSIJNÍ POJIŠTĚNÍ

I / Ä

Š Í J E ŠATY DOBŘĚJ

OBĚDY V PĚKNÉ KANTINÉ
P O M O C PŘI O B S T A R Á N Í B Y T U
VYUČOVÁNÍ ANGLIČTINĚ

(ZDARMA)

Hlaste se laskavě u referenta pro zaměstnance v naší továrně:
roh Centre Si M c N a u g h t o n Roads, Clayton, Vic.
nébo volejte telefon č. 544-0655 (také v sobotu od 9 do 11 hod. dop.)

STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2260
Pobočný závod:
148 Martin St.,
Gardenvale, Vic.
Tel. 96-2510

(Overlockers and Plain Machinlsts)
Vlohou u nás začít okam/žitě. Nejméně 8 hodit
ý d n ě přesčas. Při práci od kusu nejvyšší sazb)
v Melboume
Saždý pátek dřívější ukončení práce (v 3.40 hod.)
Moderní továrna blízko City a tržnice Victoři*
Přijmeme také M L A D É D Í V K Y do učení
Hlaste se u : M r . T O D E osobně
nebo telefonicky: 30-1458
a to kdykoli, včetně soboty dopoledne

GLORIA

Mfg.Co.p.L.

141-159 Capel Street
N O R T H MELBOURNE
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HLAS

12. 6. 1967

DOMOVA
PŘÁTELÉ

Sport doma i cizině

HLEDAJÍ:

Vladimíra badiiu z Přerova, Jana Bělouška m
šitobořic, Miroslava Hrádka - zpráva (dř. MelbJ.
Zdeňka Šatánka z Hranic na Mor. a Roberta Tesaře,
nar. 9. 6. 1929 v Praze.

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Zdařilá čs. premiéra v evropském šampionátu v kopané

V Dublinu:()Irsko - ČSR 0:2 (0:1)
"Už ve skupině této nové fotbalové soutěže reprezentačních týmů evropských států čekají Čechoslováky zdatní soupeři, z nichž budou bezpochyby nejnebezpečnější Španělé. Útěchou všem příznivcům čs. kopané však může být, že národní mužstvo Španělska ztratilo jeden cenný bod v Dublinu,
kde po defensivní hře remisqvalo s fotbalisty Irské republiky 0 : 0, kdežto čs. reprezentanti získali
třetí květnovou neděli v irském hlavním městě oba body za vítězství 2 : 0.
Čs. mužstvo, které bylo po technické i taktické stránce o třídu lepší než domácí tým, udávalo na
kluzkém a místy i bahnitém terénu po celých 90 minut tempo hry. Hned v nástupu zatlačilo Irčany
do defensivv. z které se už nedostali.
Drtivá {převaha v nástupu
v 16. minutě gólem. Kvašňák
skou brankou míč z bahna a
jehož střela (tečovaná ještě
Hurleym) znamenala vedoucí
později šel Adamec sám na

s

byla korunována už
"vydoloval" před irpřiťukl jej Szikorovi,
středním záložníkem
branku. O 13 minut
irského brankáře, ale

Ve zkratce
— Ve Slaném Se jelo 2. kolo mistrovství světa motocyklistů plošinářů pro r. 1967, které skončilo před
téměř 20.000 diváky vítězstvím Poláka Woryny.
2. Pleohanov (SSSR), 3. Holub (ČSR), 4. Walzscb.
(Polsko), 5. Mareš (ČSR), 6. Migosz (Polsko), 7. P&gorzelski (Polsko), 8. Tomíček (ČSR). Těchto 8 závodníků postupuje do III. kola MS spolu s prvními
8 plošináři z druhé semifinálové skupiny evropského
kontinentálního mistrovství, které se uskutečnilo v
Bakalovu (SSSR). Zde vyhrál Polák Wyglenda. Postupuje i osmý Čechoslovák Werner. Celkem tedy
bude mít ČSR v další jízdě mistro'vství světa 4 závodníky a jednoho náhradníka (Kasper se umístil
v Bakalovu devátý).
«
— Olympijský vítěz ve -vzpírání H. Zdražila vytvořil
v ligovém troj utkáni v Ostravě nový čs. rekord ve
váze do 82,5 kg.. Trhem vzepřel 145 kg, nadhozem
182,5 kg a v olympijském trojboji dosáhl 467,5 kg.
— Přední mužstvo italské 1. fotbalové ligy SSC
Napoli zaplatilo nyní za přestup "všestranného"
útočníka Cagliari Luigi Rivu 500 miliónů italských
lir, což je přibližně 800.000 amerických dolarů. Navíc
musí Napoli sehrát v Cagliari přátelské střetnutí.
— Na klasické dráze s cílem mezi Železničním a Palackého mostem probíhal poslední květnový víkend
už 54. ročník Primátorských osmiveslic, o který byl
v Praze i tentokrát neobyčejný zájem. Vítězi hlavního závodu se stalř veslaři družstva Vyšehradu, kteří v nástupu byli za osmou Dukly, pod Železničním
mostem však vyrazili ke zničujícímu finiši, kterému
vojáci neodolali.
— 211etý pražský student Pavel Kupka vyhrál v západoněmeckém městě Darmstadtu za velké mezinárodní konkurence soutěž -v moderním pětiboji (5.022
bodů), 77bodovým náskokem před druhým Čechoslovákem Radomírem Borgulou. Jejich zásluhou vyhrálo ČSR soutěž družstev před pětibojaři Itálie a
. Z. Německa.
I — Vítězi 1. ročníku Evropského poháru národů v
dráhové cyklistice, který byl uspořádán v Brně, se
stali čs. reprezentanti s 16 body, před cyklisty Německé spolkové republiky (14), V. Německa (10) ~
a Francie (10 bodů).

Foley mu stačil míč v posledním okamžiku vypich
nout. O osudu -celého střetnutí se rozhodlo hned pc
přestávce, neboť už ve 47. minutě Masný zvýšil scorť
na 2 : 0. Od té chvíle se čs. fotbalisté nesnažili o pře
svědčivější výsledek, a Irčané se už smířili s poráž
kou. Hra pozbyla na zajímavosti, i když čs. hráč
předváděli v poli úplnou exhibici, a při některýcř
výměnách míčů úplně zesměšnili mezi nimi jen pobí
Evropská trofei do Glasgowa hájící soupeře. Pořadí I. skupiny evropského mistrovsví: 1. Špa
Přemožitel pražské Dukly Glasgow Celtic zastavil nělsko 3 utkání, 4 body, score 2 : 0 ; 2. Turecko í
vítězné tažení latinskorománských mužstev v Poháru utkání, 3 body, score 3 : 3; 3. Irsko 5 utkání, 3 body
mistrů evropskýčh zemí, když vyhrál v Lisabonu fi- score 3 : 7 ; 4. ČSR 1 utkání, 2 body, score 2 : 0.
nále 12. ročníku mad Inter Milanem 2 : 1 ( 0 : 1 ) a
stal se tak prvním britským týmem, kterému se dostalo této nejvyšší klubové pocty. Vítězství bylo naFotbalová liga
prosto zasloužené. Přesto zápas nezačal pro skotského
přeborníka slibně. Když totiž na stadiónu Nacional
Nej vyšší čs. fotbalová liga vstupuje do své závěukazovaly hodiny teprve 7. minutu utkání, nařídil rečné fáze, avšak situace zůstává i tři kola před zázápadoněmecký rozhodčí Tschenscher dosti přísně věrem dosti nepřehledná. Velkou šanci na mistrovský
pokutový kop, který milánský Mazzola proměnil ve titul mají hráči pražské Sparty, ale ani Slovan Bravedoucí branku Interu. Avšak tento gól nezlomil tislava, pražská Dukla a Trnava ještě nekapitulovali.
hráče Celticu, naopak, vybičoval je k velkému vý- V čele tabulky jsou bratislavští fotbalisté lepším
konu. Celtic měl hru ve své moci, skvěle zorganizo- brankovým poměrem před Spartou, mají však v pované zadní řady Milána však nebyly v 1. poločase sledních 3 mistrovských zápasech horší vylosování
k překonání. Postupem času však bylo na Inter Mi- než Pražané. A to by mohlo být rozhodující.
lanu znát, že néní v nejlepší formě a navíc, že mu
Téměř v beznadějné situaci na záchranu v lize
chybí oba zranění 'hráči:' Španěl Suarez a Brazilec jsou ZJŠ Brno a Hradec Králové.
Jair. Inter začal kupit jednu chybu za druhou. NejV nejhezčím mistrovském utkání 22. kola zvítězila
prve v útoku, kde si nedokázal vypracovat jedinou
Dukla
na Julisce nad Interem Bratislava Z/. 1.
pořádnou brankovou šanci, a pak i v obran.ě. Už na
VÍTĚZSTVÍ DAŇKA V USA
počátku 2. poločasu, kdy Celtic zahájil velkou ofen- Sparta Praha po návratu z Kanady klidnou hrou
Světový rekordman Ludvík Daněk z Brna hodil
a
větší
technickou
vyspělostí
získala
v
Brně
oba
body
sivu, Skoti reklamovali, že míč přešel za brankovou
v Modestu v USA diskem pozoruhodných 63,81 m,
čáru gólmana Interu Sartiho, rozhodčí však byl ji- ( 1 : 0 ) . K malému překvapení došlo v Žilině, kde což je nejen nový rekord tradičních závodů "Kaliného mínění. Skotové pak ovládli zcela hru, měli domácí Jednota měla sice v zápase s Hradcem Krá- fornských štafet" v Modesto, ale i druhý nejlepší
daleko rychlejší start na míč, a útok za útokem se lové více ze hry, ale zápas skončil nerozhodně 1 :1. světový výkon v letošní sezóně. Největším jeho souvalil na branku Italů. V 62. minutě se dostal daleko Mužstvo Bohemians je na jaře z formy. Potvrdilo peřem v Modesto byl Rink Babka, Američan českého
za obrannou "zdí" Interu k míči "zadák" Gemmel, a to i střetnutí v Košicích, kde Pražané prohráli 0 : 3. původu, který svedl s čs. světovým rekordmanem
prudkou bombou z úctyhodné vzdálenosti za nepo- Stejným brankovým poměrem 3 : 0 zvítězili fotbalisté velký souboj, nakonec však v něm podlehl o 70 cm.
psatelného jásotu v hledišti (bylo v něm na 15.000 Slovana Bratislava nad Teplicemi.
V Trnavě 15.000 diváků očekávalo v utkání s Tren- Třetí byl Američan Jay Silvester (61,59 m),-násleskotských fandů, 5.000 Italů a asi 35.000 Portugalců)
dován dvěma dalšími Američany Carlsenem a Weilvyrovnal na 1 : 1 . A když už obě mužstva počítala čínem hladké vítězství domácích, ale nakonec o něm lem. rozhodla
chyba
jinak
skvělého
brankáře
Trenčína
s prodloužením, vstřelil Chalmers v 84. minutě víRihoška, který ve 34. minutě 1. půle vykopl míč přítězný gól Celticu.
mo na nohu nejlepšího střelce ligy Adamce a ten
NEJRYCHLEJŠÍ "STOVKA" HISTORIE
Že ve sportu nevyhrává vždy nejlepší mužstvo, to bezpečně scoroval. A konečně: Slavia Praha po sérií
Ve chvíli, kdy L. Da- Američana . Bob Hayese,
zdolala doma slabé mužstvo Lok.
znovu potvrdilo finále VII. ročníku soutěže "držitelů jarních neúspěchů
i něk stál v Modestu na kterým v minulosti stopli
trofejí" v Norimberku, kde 31. května prohrál tech- Košice 2 : O.
nicky zdatnější Glasgow Rangers s vítězem "Němec23. kolo probíhalo ve znamení soubojů předních •nejvyšších stupních vítě- stejný čas. Jen 0,1 vt. za
kého poháru" v kopané Bayem Mnichov nezaslou- českých mužstev se slovenskými. V Bratislavě do- zů, došlo na místní antuce těmito novými sprintérženě po prodloužení 0 :1.
mácí Slovan zatlačil hned v nástupu pražskou Duklu k nej rýchlej Šímu běhu skými fenomény skončili
do defensivy, ale ne a ne prorazit pevností vojáků. atletické historie. Dva závod (tedy v čase 10,1
Američan Charlie
Udával celé střetnutí tempo hry, přesto paradoxem američtí sprintéři: 201etý v t )
NEVÍDANÝ TRIUMF
je, že o jeho vítězství 1 : 0 rozhodla v 54. minutě ! Jimmy Hines a v atletic- Gíreene, Kanaďan Jeronáhodná střela Tománka z dobrých 20 metrů. Druhý kém světě úplně neznámý ma 'a Američan Jerry
VĚRY ČÁSLAVSKÉ V AMSTERODAMU
bratislavský tým Inter hrál v Praze, kde podlehl ; 181etý Američan W. Tur- Bright; a ještě šestému
újictd wo. j-cpicz^riiwiiaurwil v - v^iaiavaAa íajmíuíwi
Spartě
0 :2 góly Kvašňáka (ve 2- minutě) a Jur- \ ner zaběhli zde 100 m za sprintéru závodu, Gamgymnastickém mistrovství Evropy v Amsterodamu,
kanina
(65.).
— Union Teplice hrál s pražskou Slavií ' rovných 10 vteřin, čímž bellovi z V. Británie, naže nyní nemá na světě vážnou konkurencL Nejenže
až
do
80.
mmuty
0 : 0 , měl však přímo strhující zá- I vyrovnali oficiální světo- měřili 10,2 vt. Všechny
obhájila všech pět .evropských prvenství, ale její
věr,
a
vyhrál
3
:
0
. — Hradec Králové sice porazil ! vý rekord Němce Armina časy byly regulérní, i
výkony na jednotlivých nářadích byly klasifikovány
doma
T
m
a
v
á
1
:
0
, ale pravděpodobně ani toto ví- • Haryho a dalších třech když vítr byl až na dovocelkem devětkrát ideální známkou "desítkou", což
tězství
nezachrání
mužstvo od sestupu. Naopak: tým j sprintérů: Kanaďana Je- lené hranici. (1,9 m / v t
se v historii gymnastického sportu ještě n i k d y nestaj roma, Etevese z Venezue- — dovolená rychlost -je
lo. Ve cvičení na kladině byla její největší rivalka Trnavy múze stát tato porážka mistrovský titul. ly a olympijského vítěze 2 m//vt.).
Plných
23
kol
museli
brněnští
fotbalisté
čekat
na
Ruska Natalie Kučínská ohodnocena 9,9, avšak Čáslavská předvédla přímo oslňující výkon bez jedi- ligové vítězství na cizím hřišti. A dočkali se ho: zvíHLAS
DOMOVA
ného zakolísání a poprvé v dějinách gymnastiky tězili v Praze nad Bohemians 2 : 0 , ' zdá se však, že
Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh
byla klasifikována všemi pěti rozhodčími "desítkou" i toto vítězství přišlo pozdě. Žilina pokračovala v
slabých
výkonech,
a
prohrála
i
v
Košicích
s
místní
Adresa: Hlas domova,
za výkon, jaký ještě příznivci gymnastiky neviděli
Lokomotivou
0
:
1
.
—
Trenčín
měl
doma
v
utkání
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1.,. Vic.
O chvíli později v prostnýc-h vytáhli rozhodčí čtyřiTelefon: 42-5980
krát zrnámku "deset". Čáslavská tak získala absolut- s VSS Košice velkou převahu, musel se však spokoROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
ní evropské prvenstvá v gymnastickém čtyřbojl, ve jit jen s remisou 1 : 1.
Tabulka: 1. Slovan Bratislava 33 bodů, score
cvičení na kladině, v prostných, na bradlech i v převýtisk 20c.
29 : 12: 2. Sparta Praha 33 b. score 43 : 21; 3. Dukla PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
skoku.
V jejích šlépějích bude zřejmě kráčet i mladá Praha 31 b.; 4. Trnava 30 b.; 5. Slavia Praha 27 b.; předplatné tj. austr. S 5.-, £ stg (nebo NZ) 2/-/-,
Maria Krajčírová, která ve volném čtyřboji získala 6. Trenčín 25 b.; 7. Žilina 23 b.; 8. VSS Košice, ! US $ 6 - nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letecbronzovou medaili, třetí byla i ve cvičení na brad- 9. Teplice (po 20 b.): 10. Inter Bratislava, 11. Bohe- j kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádáni
lech, 4. místa obsadila v prostných a v přeskoku, a na mians (po 18 b.); 12. Lok. Košice 16 b.; 13. Hradec i
obratem.
Králové 15 b.; 14. ZJŠ Brno, 13 bodů, score 19 : 45.
kladině byla pátá.

