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Považuji ta léta, počínající rokem 1921—22
za šťastnou dobu. Tehdy nikdo nehledal svobodu, nezápasil o ni. Existovala jaksi všude v
atmosféře, jako něco nedefinovatelného, ale
každý'se s ní na každém kroku setkával... ,
Byly doby, •— není tomu tak dávno —, kdy
NOVINY
FREE C Z E C H O S L O V A K N E W S P A P E R !
Syndikát českých spisovatelů spravoval samojediný starší pán. Byl to, jak ši možná i vy dnes
Číslo 14.
Melbourne 10. července 1967
vzpomenete, dr. Scheinpflug . . .
V Asii, Evropě a na Středním východě
Jaroslav Seifert před sjezdem Svazu

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ
Ročník X V I I .

Temná pololetní bilance
Pro západní svět je polovina kalendářního roku důležitá doba. Končí ky si dále namlouvají, že
finanční rok, zjišťuje se, kolik se vydělalo, kolik se prodělalo a co je na nejde o komunisty, ale
skladě. Lidé pro změnu naříkají, že neužili dost doktorů a zubaře, že školné o čistý nacionalismus.
bylo příliš nízké, neboť nesnížilo podstatně výši zdanitelných příjmů.
Střední východ
A ačkoliv nemůže být pochyb o tom, že zisky, ztráty a daíně zaujímají
Událostí roku však
v srdcích a hlavách lidí daleko větší prostor než zájem o to, co se děje ve byl krátký výbuch na
světě, i v mezinárodní politice by to měla být doba účtování, inventur bilancí. Středním východě, snad
A faktem také je, že proto,
V těch prvních šesti čínskou vodíkovou puže
vietnamský
ílka ve Vietnamu od- konflikt trvá už tak
měsících roku jsme ne- mu. '
ítla se ztratit v prvních dlouho, že si na něj lidé
zažili mnoho klidu, ale
Faktem je, že vliv vietcestovatelé ze zemí před- namské války na vztah šesti měsících roku 1967 začínají žvýkat.
ků hlásí, že co je velká mezi Sipbjenými státy a přes úsilí "jestřábů i hoJako v případě Vietdále namu, ani v případě
událost na jedné straně Sovětským svazem z ní lubic". Hočimin
světa, nevyvolá mnoho činí něco, co se dotýká doufá, že politický tlak Středního východu neruchu na jeho druhé každého občana tohoto donutí k ústupu Ameri- jsou .lidé -zajedno; Na
světa bez ohledu na to, čany, Američani dále vě- Západě třeba reakci postraně.
jak vzdálená-je jeho ze- ří, že vojenský tlak do- suzovat n a ' dvou roviJihovýchodní Asie
mě od ohniska konflik- nutí k ústupu Hočimina nách. Ta vyšší, oficielní,
a kritici americké politi- (Pokračování na straně 2)
Vietnam např. vypadá tu.
z naší rozhledny dále jasjezd Československého svazu mládeže
ko, nebezpečný bolák s
globálním významem, i
když odmítáme být tak
absurdní jako generál
V e Sportovním paláci v Praze se konal od 5. do 9. června V. sjezd Českode Gaulle, který jím vysvětluje jak válku na slovenského svazu mládeže. Nejzajímavěji? byly na něm věci, které na poQí-ř-^Hnírrí vvr-ľirtrlíi tflic vrchu nebylo, znát: úpadek v členstvu svazu a pasivita "aktivních" členů.
Stačí srovnat dvojí měti., že ČSM ani při
prohlášení. V roce 1963 nejlepši činnosti a snaze
Ná 4. straně HD se zmiňujeme o zklamání čs. bylo na sjezdu pyšně ře- ještě není veškerá naše
mládež.
režimu nad výsledky veliké kampaně, kterou Če- čeno:
skoslovensko provádělo, aby získalo západní turisty
Podle statistiky Ú"Počet členů Českoa s nimi tak potřebné tvrdé valuty. Maíá injekce čs,
střední
rady odborů je
hospodářství není to jediné, co zlobí vedoucí činitele slovenského svazu mláčlenů
Revolučního
oddeže,.
kteří
jsou
sdruženi
státu. Nešlo totiž dost dobře zahájit propagační akci
"Navštivte Československo" bez současného částeč- v 46.055 základních or- borového hnutí do 26 let
ného uvolnění cest čs. občanů do ciziny. Důsledky ganizacích, se zvýšil v přes' jeden milión, v
pro' komunistický režim jsou zřejmě nepříjemné,
ČSM jě však v závoproto sílí snaha brzdit nával zájemců o cesty na zá- uplynulém období na
dech organizováno jen
pad a úspěšné žadatele "chránit" před možností ná- 1,518.735."
kazy cizí propagandou. Děje se tak často způsobem,
N a letošním sjezdu 207.671 mladých dělníkterý se musí zdát hodně komický lidem žijícím del- zpívalo
předsednictvo ků a-69.488 techniků a
ší dobu z dosahu komunistické propagandy.
inženýrů..
skromnější
písničku:
Typickým příkladem je komentář Rudého práva
Přitom v posledních
ze 14. 6. "Je bdělost přežitkem? — Zájem zahraniční
"Nástup
mladých
rozvědky o ČSSR," který je uváděn výňatkem z vý- předznamenává i skuteč- letech členů ČSM v zápovědi nějaké Heleny Kozehradské o tom, že byla nost, že u nás je přes tři vodech stále ubývá. A
"řídícími orgány před odjezdem do ČSSR informováještě vezměme v úvahu,
na, že americkou zpravodajskou službu zajímají milióny mladých lidí vfe
všechny poznatky."
věku od 15 do 26 let, že mnozí mladí lidé neKP píše, že rvýšený počet výjezdů čs. občanů do tedy z celkového počtu byli získáni ani pro členkapitalistických států dává příležitost cizím rozved asi osmi miliónů pracu- ství v R O H ani v ČSM,
kám, aby získaly cenný zpravodajský materiál.
a že tedy stojí prostě mi"Mnozí naši občané, kteří se vrátili z kapitalistic- jícího, obyvatelstva více mo dosah organizaci.
než
třetina
lidí,
kteří
nekých zemí, uvádějí, že byli sledováni, že jim proJeště větší fiasko v
hlíželi zavazadla v jejich nepřítomnosti, odposlou- poznali kapitalismus a
chávali rozhovory pomocí různých technických zaří- vyrůstali na půdě socia- počtu členů je na vesnizení, kontrolovali koréspondenci apod. Nejsou ojedi- lismu.
ci.
nělé případy vyslýchání našich občanů o vojenských,
" N a vesnicích,.kde žipolitických a hospodářských otázkách i na policii.
V takové situaci se
Některé státní organizace, ale i kapitalistické firmy schází 5. .června V. sjezd je dnes přes jeden a půl
dávají vyplňovat našim občanům různé dotazníky, v
miliónů mladých lidí do
nichž jsou i podrobné otázky, týkající sé tázané oso- ČSM-,.. .který . sdružuje 26 let (avšak pouze
by, její rodiny, příbuzných, známých, představených 983.000 chlapců a děv,a různých politických a ideologických problémů ..." čat, tedy asi 32% z cel- 216.000 z. nich pracuje v
Jakýsi Štefan Jonák byl prý v USA pod neustálou kového počtu mladých." zemědělství), je ve vesnických
organizacích
kontrolou FBI, což mu prozradil jeden americký ob- (Práce, 3. 6. 67).
čan. Igop-Toman zase prohlásil, že jtněl ve vídfeáskéjn
pouze 91.000 členů."
Citovaný článek Pavla
bytě zamontován v osvětlovacím tělese mikrofon odHlavní, důvod, proč
poslouchávacího zařízení a kromě toho se prý za Vranovského prozrazuje
má
svaz skoro milión
jeho nepřítomnosti snažily vniknout do jeho bytu ne- ještě detailnější číslice o
tzv. členů, je ovšem
známé osoby. Zvlášť nebezpečnou metodou cizích
rozvědek je prý kompromitace a tím i zavázání si čs. složení svazu:
jinde:
.. .
občanů.
"Je třeba mít na
(Pokračování
na str. 2)
Zkrátka nepřátelští špióni si pořizují důkladné
kádrové posudky čs. občánků (kterým by to konečně
Published by F. Váňa,
nemělo připadat nijak cize) a pak pomocí silně zdoMôorhouse St., Richmond, Vic., 3121
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občane, bdi! nebo ještě lépe — sed' doma!
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UCTÍVÁNÍ VČERA A DNES
Nedávno ke .mně z novin-zalehl tento hlas minulosti: "F. D. Roosevelt je příjemný člověk, který aspiruje na úřad presidenta, pro který nemá vůbec žádné
kvalifikace." A v témže odstavci byl další příklad
bdělého novinářského přehledu, týkající se nacistického režimu v Německu: "Znovu jsme slyšeli, mlhou
a lomozem hysterie a zvířecími vášněmi velké revo-.
Iuce, autentický hlas všeobecně civilisovaněho
l i d u . . ."
Takových citátů zdiskreditovaných novinářských
věštců by ovšem mohl člověk najít tisíc, a není třeba
je znovu otiskovat. Zvláštnost našich citátů však spočívá právě v tom, že nepocházejí z péra žádného
zdiskreditovaného novináře. Právě naopak. Napsal
je jeden z nej váženějších komentátorů naší doby
Walter Lippmann, jehož politické komentáře studuje
žactvo ve školách a senátoři před důležitým raezinárodně-politickým proslovem.
Uvážíme-li, že tentýž věhlasný novinářský nestor
kdysi tvrdil bez uzardění, že Pacifik je výhradně.japonská zájmová sféra, v níž Spojené, státy; nemají
co pohledávat, pak se snad není co. divit, kroutí-li
tu a tam někdo nedůvěřivě hlavou nad tím, jak vlastně ten Lippmannův věhlas vůbec vznikl.
Ale konečně Lippmannův "případ není ani zdaleka
jedinou ukázkou toho, jak svět staví pomníky lidem,
kteří si z pomníků zaslouží snad jenom nános, který
na nich zanechávají párky nevychovaných holubů.
Vezměte presidenta de Gaullea, který je. mimochodem jeden z Lippmannových hrdinů. Těžko bychom
hledali na špici mezinárodní politiky konservativnějšího apoštola extrémního nacionalismu minulého století. A přece se stal miláčkem "liberálů," snad jenom
proto, že facky, které přikrčeně přijímá v Moskvě
a Pekingu, odvádí ve jménu národní nezávislosti ve
Washingtonu.
Vezměte Bertranda Russellá, jehož každý výlet do
mezinárodní politiky skončil neuvěřitelnou'hloupostí, ať už vzpomínáme na jeho, nápad s vítáním Hitlerových armád v Anglii, na jeho vyšetřování americké bakteriologické války na Koreji, nebo na jeho
nedávný "nestranný" součl nad Američany ve Švédsku. A přece modloslužby pokračují.
Vezměte U Thanta, který se zatím neproslavil ničím jiným, než že byl přijatelný jak Východu, tak
Západu. Jeho úloha ve válce na Středním východě
byla, mírně řečeno, ostudná. Ale uctívání neustává,
protože byl pro svou přijatelnost "oženěn" s, institucí
generálního sekretáře OSN.' ' -.
Svět, který se klaní "zlatým telatům" z děravé
litiny, podle toho' vypadá. Je takový, jací :jsou jeho
hrdinové z pokřiveného zrcadla.
V létech, kdy šašci jsou považováni za státníky a
hluboké myslitele, zpátečníci za pionýry pokroku,
pokrytci za vzory sebeobětování, tyrani za osvoboditele, zbabělci za hrdiny, útočníci za napadené .a-napadení za útočníky, člověk někdy zatouží po. zapomenuté moudrosti nemoderního kmeta se sněhobílou
bradkou, jehož kdysi národ nekritický zbožňoval a
potom zapomněl pro čtrnáct dní dovolené v Karlových Varech a pět deka přídavkových tuku pro na-.
stávající matky.
.. . .
Jak se nám do toho .do., všeho dostal: ten. člověk,
jehož kosti .už se dávno obrátily v, prach? .Hledáme
na příklad útočníka. Hledáme ho ve'-Vietnamu', a protože jsme sečetli bomby' ha Hanoj, stály se ;jím Spojené státy. Hledáme ho- na' Středním Východě, a
takřka kdekdo už rozhodl, že je. jím IzraeL : Ale, ten starý, zapomenutý pán kdysi řekl hlubokou pravdu, že útočníkem není vždycky ten, kdo
první vystřelil, ale ten, kdo nejvíce přispěl k Vytvo;
ření okolností, z nichž pak válka musila nutně vyplynout. V době Maocetungových "válek za osvobození". je to ještě hlubší a užiečnější pravda, než
když byla vyřčena. .
Nicméně, jako mnoho jiných, je to pravda zapomenutá. Jinak to snad ani není možné,..protože, procházíme časem, v němž se úcta pomalu přenáší právě na ty lidi, kteří toho moudrého- člověka s bradkou
upřeli jak národu, tak. historii. Nejsme však úplně
bez útěchy. Neboť není ukrutné, ale milosrdné, že
doba, která staví pomníky de Gaulleům, Lippmannům a Russellům, nemá místo pro pomníky T. G.
Masaryka.
-kw-
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Temná pololetní bilance
(Pokračování se str. 1) Chaotické zprávy mluví snad
jenom
události
jeví sklony k odsouzení 0
srážkách
"Rudých uvnitř a kolem EvropIzraele, který prostě ne- gard" s dělníky, o tom, ského
hospodářského
iná k disposici protiváha že armáda je někde pro společenství a ani tyto
arabské nafty. Ta druhá, Maocetunga a jinde pro- události nebyly nejsliblidé v ulici, sympatizuje ti němu. Ale ty zprávy, nější.
s Izraelem jako sympa- a je jich spousta, nedáD e Gaulleova neochatizuje s mužem muší vá- vají nikdy jeden celistvý
bující trucovitost znovu
hy, který právě porazil a srozumitelný obraz.
zabránila
britskému
stokilového svalnatce.
Jako v případě Viet- vstupu do "společného
Komunistický svět na- namu, i "kulturní revotrhu" a uložila k ledu
proti tomu projevuje v luce" v Číně má význam
poslední příslib politické
tomto zvláštním případě 1 pro toho posledního
jednoty zápádní Evropy.
daleko větší jednotu. Za- občana našeho světa, a
Člověk jenom nerad
tímco vládní politika je . výbuch první čínské voskládá
veškeré naděje v
zhruba motivována stej- díkové pumy ten význam
to,
že
někdo
umře.
nými vlivy jako na Z á - jenom podtrhl.
Uvnitř
Evropského
spopadě, pouliční politika Evropské hospodářské
lečenství však bohužel
čerpá dále z žumpy antispolečenství
není jiný důvod k optisemitismu, bez ohledu
V Evropě odpovídaly mismu, než vysoký věk
na ta nejočividnější fakvýznamem krizím v Asii francouzského presidenta.
a na Středním východě ta.
V
• Československu
nápř., tak nás alespoň
ujišťují očití svědci, jsou
sympatie téměř výhradně na straně "utiskova- (Pokračování se str. 1)
Literami novmy z 3.
ných" Arabů.
" N a středních školáct 6. 67 otiskly stížnost
Čínská bomba
ä v učňovských organi- mladého čtenáře:
Vedle Vietnamu
a zacích je 465.310 členů,
"Chce-li dnes mladý
války na Středním vý- kteří tvoří podstatnou člověk cestovat do zachodě pokračovalo první složku celé organizace hraničí, pak musí (alepololetí letošního roku ČSM — 4 7 . 1 % (Závod- spoň při cestách do zataké .v : neuvěřitelném ní organizace jen 28.7% hraničí kapitalistického)
zmatků, který je znám z celkového počtu čle- obdržet na formuláře,
p o d jménem čínská kul- n ů . ) "
kterými žádá o povolení
Je to prosté. Česko- cesty, razítko s vyjádřeturní revoluce.
Dlouhé měsíce uply- slovenský svaz mládeže ním ČSM v tom smyslu,
nuly od - začátku tohoto je nominálně dobrovol- že ČSM nemá proti cestě
podivného procesu, aniž ná organizace, ale člen- námitek.
bychom nějak znatelně ství v ní přináší mnohé
J e otázka, proč si
pokročili na cestě, k sro- výhody: možnost vyšší- ČSM, jakožto dobrovolho vzdělání, rychlejší
zumitelnosti.
ná organizace, vyhrazuje
Jako na samém začát- postup v zaměstnání atd. právo udílet taková poČlenství v ČSM je ta- tvrzení i v případech,
ku, ani teď nevíme přesková
prověrka. Je to víc.
ně, kdo je pro co a proti
kdy jde o čistě soukročemu, kdo v tom zápase Je to rasová diskrimina- mou cestu — tedy mimo
vyhrává a kdo prohrává. ce v bilém.
rámec ČSM • • •
Jestliže mi někdo namítne, že i nečlenové
ČSM, kteří takové potvrzení samozřejmě nidostat nemohou,
NEVOLAL SOKOLA ALE Z D R A V I T A M I N kde
mají naprosto
stejné
Já, Albert Soukup, jsem 75 roků stár a u:
šance se dostat do zahraněkolik let mně práce na farmě šla těžko od ru
ničí, pak je to jen další
ky. Brzy jsem se unavil, zadýchal, v kolenot
argument pro nesmyslbylal slabost, ruce se mně třásly, byl jsem ner
nost p o t v r z e n í . . . "
vosní, v hlavě mi hučelo, špatně jsem spal a vi
Ovšemže . nečlenové
del. Až mně soused řekl, že mu také tak byl<
svazu
jsou diskriminováa že mu pomohl Zdravitamin. Nevěřil jsem :
ni. Dokazuje to jenom,
počátku, ale kdyiž si soused objednal nové dv<
že celý svaz je založen
lahve — tak j sem si taky jednu vzal na zkou
na
velkém podvodu: taski*. Užívám Zdravitamin. dva měsíce a nevěří
dy
máte nadšenou, sjedbyste, jaká změna se še mnou stala. Jako by tc
nocenou mládež (plných
všechno ze mne spadlo a co více — už se v prá'
32%) a zapomeňte, že
ci na farmě neunavím a i žena je teď se mnot
většina členů setrvá ve
zase spokojena. Tak jsem sousedovi za dobroi
svazu jenom potud, poradu a fvám za teň zázračný Zdravitamin velta
kud musí.
povdečný a pošlete zase těch 70 kapslíků, net
Školený technik nebo
nechci už bez nich být, a žena je teď bude uží
řemeslník, vystudovaný
vat.
lékař nebo právník se
Inserát v Amerických listech
vždycky už nějak uživí
Perth Amboy, 19. 5. 1967
bez svazu.

Světla šesti měsíců
Světla první poloviny
roku nespočívala v tom,
co bylo, ale v tom, co nebylo.
V zemích padlých diktátorů, např. v Ghaně
nebo Indonésii, nebylo o
čem psát a to je dobré
znamení.
Ukazuje to, co někdy
znamená bytí či nebytí
jediného člověka a nutí
to k zamyšlení naci tím.
jak by asi vypadala druhá polovina roku na
Středním východě bez
"blahodárného"
vlivu
plukovníka Nassera a v
západní Evropě bez dominující obížnosti generála de Gaullea.
-kw-

Mládež se vyhýbá

Naše rovy

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Isurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, S. 20.

SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZABAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe

Příznačné byly dví
body jednání
sjezdu
bylo navrženo, aby s<
svaz pričiňoval o to, ab>
z trampingu bylo vytvořeno jakési masové paďourství pod stanem, a
aby byla postavena "vysílačka mladých," která
by (citujeme Zemědělské noviny z 8. 6. 67)
'odvedla mládež od poslechu stanice Svobodné
Evropy."
Abychom to měli úplné, sdělujeme: předsedou svazu byl znovu
svolen M. Zavadil, místopředsedy R. Haren:ák a M. Hlásek, tajemiíky: Z . Hrabica, J.
Sľeubert, R. Belan, J.
Poledník a M. Dambor>ká.
vm/FEI

Dke
c 2 ^ o r c l i e á t e r

(ředitel Jaroslav Křepčik)
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
Telefon 63-3923
K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu

ZE DNE NA DEN

28. 6. Sovětský ministerský .předseda Kosygin
navštívil' po rozhovorech
s presidentem Johnsonem
Kubu.
29. 6. Jordánský král Husejn začal svou cestu západním světem návštěvou
Spojených států, kde se
zúčastnil zasedání OSN a
měl rodiovory s presidentem Johnsonem.
— V Burmě vypukly protičínské demonstrace, při
nichž byl zabit úředník
čínského vyslanectví v
Rangúnu.
130. 6. V Tel Avivu byly
podniknuty první kroky
k trvalému připojení staré části Jerusalému, která
patřila Jordánu.
— Sovětský
president
Podgorný přiletěl do Damašku. Krátce předtím
měl rozhovory s Nasserem v Kahýře.
— V Saigonu bylo oznámeno, že maršál Ky nebude kandidovat na presidenta, aby.netříštil jednotu armády. Vládním
kandidátem má být nynější president generál
Thieu.
2, 7. V prostoru Suezského kanálu došlo k přestřelkám mezi egyptskými a izraelskými jednotkami. Obě strany se vzájemně obviňují z porušení příměří.
— Pilot letadla, v němž

cestoval bývalý konžskv
president Tšombe, byl donucen přistát v Alžírsku.
Kongo žádá o Tšombeho
vydání. Před časem byl v
nepřítomnosti odsouzen k
trestu smrti.
— Rumunská delegace,
vedená
. ministerským
předsedou Maurerem, odcestovala do Pekingu.
5. 7. V Ústředí Mezinárodního Červeného kříže
v Ženevě bylo potvrzeno,
že egyptské letectvo používá v Jemenu otravné
plyny5. 7. Nepotvrzené zprávy
z Číny mluví o tom, že se
Maocetungovým stoupen:ům podařilo odstranit
svého nej většího nepřítele, presidenta Liu Šao-či.
1. 7. Americký ministr národní obrany McNamara přiletěl do Saigonu k
poradám s gen. Westmorelandem.

Vozdal
šije šaty dobře

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

-irCHRPA

>73 Hampton St.
Hampton, S. 7
Telefon 98-5756

Ootical Service

ZNAČKA KVALITY
A STYLU
Prvotřídní ručně šlté;
obleky
164 Acland St., St. Kilda,
Vic. Tel. 94-2260
148 Martin St.,
Gardenvale.- Vic. Tel. 96-2651
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
zboží
Čistírna a opravy obleků

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA P O R T M E L B O U R N E
srdečně Vás zve na

TANEČNÍ
V

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 5. srpna 1967
DORCHESTERU, ALEXANDRA AVENUE, MELBOURNE
(sál "Chester")
H r a j e Eda Zlatý se svým orchestrem
Vstupné $ 5 včetně večeře a piva — Začátek v 8 hodin
Likérová licence
Bohatá tombola
Předprodej
vstupenek:
63-3923 (Dorchester), 91-3508 (Točín), 94-6635 (Piek)

10. 7. 1967

Československo ve zkratce
— Koncem., června přiletěl do Egypta na několikadenní návštěvu tajemník tŤV KSČ Vladimír
Koucký a to ve funkci
osobního zmocněnce presidenta A. Novotného. Je*
to snad poprvé v historii
komunistického
režimu,
že - president republiky
vyslal do některé země
"osobního zmocněnce." V
téže době dlel v Damašku
náměstek ministra zahraničních věcí Václav Pleskot, který jednal s představiteli Syrské arabské
republiky jako
osobní
zmocněnec předsedy vlády Lenária.
— Novým čs. velvyslancem v Indonésii se stal
dr. Otakar Liška. Emil
Pátek byl "pověřen jinými úkoly."
— Podle západoněmeckého tisku vyjednává Škodovka se zástupci východoněmeckých továren na
automobily o společné
výrobě aut pro vývoz.
Čtyřtaktové motory Škoda mají být zamontovány
do . východoněmeckých
vozů typu Trabant, které
mají dosud jen dvoutaktové motory.
— Podle údajů Státního
statistického úřadu se
prodalo v ČSSR obyvatelstvu v létech 1954—1966,
tedy za 13 let, 302.394
osobních automobilů a to
203.792 vozů domácí výroby a 98.602 vozů dovezených. V loňském roce
bylo v ČSSR 455.000 osobních
automobilů.
Ve
Švédsku připadá jedno
auto na 4.3 obyvatele, ve
Francii na 5.6, v ČSSR na
31.3 obyvatele.
— Továrna LET v Kunovicích připravuje výrobu
nového letadla. "Turbolet
L 410." Jde o dopravní
turbovrtový letoun, který
budě mít 12—i 5 míst a
rychlost až 350 km za hodinu. Vedoucím projektantem je inž. L. Smrček.
— V r. 1945 bylo v Praze
25 až 30 tisíc automobilů.
Jejich udržování a opravy provádělo 3.850 dělníků ve 263 dílnách. Dnes
je v Praze a nejbližším
okolf asi 78.000 vozidel,
ale k dispozici ie jen 4Í
dílen s 1.052 dělníky. O
problémy jednala Ústřední komise lidové kontroly.
— Státní banka čs. zavedla dva staronové tituly:
prokurista a disponent.
Dřívější právní instituce
prokury však nebyla obnovena.
— Od nového školního roku. vstoupí v platnost nová nomenklatura skupir
a oborů studia na vysokých školách, konzervatořích, středních odborných
a odborných školách. Nov á úprava má být prvníir
•krokem v uskutečňován:
tendence vychovávat od
borníky širšího zaměřen:
s hlubšími teoretickým:
znalostmi
Předpokládá
se, že užší specializaci zí
ská absolvent po opuštěn
školy. Počet studijnícl
oborů se na vysokých ško
lách sníží asi o třetinu.
— Předsedou Úřadu prc
patenty a vynálezy se sta
prof. inž. F. Křístek, kte
-rý' byl donedávna jednfn
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- 3 "Další důvody" k přerušení styků s Izraeli

Satelit vysvětluje

z namesKU mmisua sitoi- —
—"Bývalý ministr Rištvi.
"
cchard Dvořák byľjmeno— Šéfem činohry Sloven- ^rán čs. velvyslancem v
ského národního divadla 1[ndii, kde vystřídal'inž. J.
Spravedlivý boj arabských národu zvítězí," končilo Rudé pravo dne 10.
v Bratislavě byl jméno- 1Kohouta^
ván herec Martin Gregor. — Vysoká škola politická června komentář ke schůzi představitelů evropských komunistických stran
— Předsedou Čs. svazu 1ÚV KSČ v Praze předá- v Moskvě (které se za ČSSR zúčastnili jak Novotný tak i Lenárt).
mládeže zůstal po sjezdu ^vala 16. června slavnost"Právu a spravedlnosti musí být učiněno'zadost," uzavírá své vývody
Miroslav Zavadil, místo- 1ně první skupině absol- v témže listě o dvai dny později Přemysl Tyaroh, když předtím pochválil
ventů
diplomy
doktorů
předsedy jsou Robert Ha- ^
socialistické státy, které "v souladu s principem svobody náírodů, věrny přárenčár a Miloslav Hlásek. £sociálně politických nauk.
—
V
nakladatelství
Naše
telským svazkům s napadenými arabskými zeměmi, se vší rozhodností odmíDalšími členy předsednictva jsou většinou pro- ^vojsko vyšla kniha praž- tají pokusy Izraele vydírat."
fesionální funkcionáři.
®ského historika Tomana • V notě, kterou předal zástupce čs. ministerstva zahraničních věcí izraelBroda "Tobrucké krysy,"
— RP napsalo, že arabští jkterá má "být historií čs. skému chargé d'affaires v Praze, se prajví, jže "vláda ČSSR zaujala od samého
a další zahraniční studen- ,vojenské jednotky
ňa začátku rozhodný odpor proti agresi, kterou izraelská vláda rozpoutala dne
ti, kteří se v Senci u Bra- jStředním východě.
tislavy připravují na vy- — Čs. velvyslanec Meči- 5. června tr. proti arabským zemím . . . (a) . . . považujíc pokračující izraelsokoŠkoiská
studia
v £slav Jablonský odevzdal skou agresi za hrubé porušení míru a cynické pohrdání Chártou Organizace
ČSSR, "odsoudili agresi ]18. června v Káhiře zá- spojených národů i rezolucemi Rady bezpečnosti, rozhodla se přerušit diploIzraele a na znamení své- £stupcům Červeného půl- matické styky mezi ČSSR a Izraeli."
ho protestu se rozhodli ;měsíce SAR dar Čs. červyhlásit třídenní hladov- veného kříže: 930 kg léků
nicke kádry, jez získavatyto a mnoku. Dalším jejich krokem £a zdravotnického mate- ho podobných zpráv a materiály
upozorňující li k emigraci • do Izrabude. dobrovolné darová- jriálu v hodnotě 100.000 komentářů jen dokázaly,
na nepřátelskou činnost ele . . ."
ní krve pro raněné v bo- ]Kčs.
diplomajích."
.— Před několika měsíci jak čs. komunisté otroc- izraelských "Akreditovaní izraelky plní moskevské po- tů . . . M Z V předalo iz- ští diplomaté, kteří soubyla
'
"česká
Austrálie"
•— Na ' trati Košice—Pie- 1
vyslanectví stavně tuto činnost proŠiveč mezi stanicemi Bar- 2zamořena řetězovou po- kyny. Jejich poslušnost raelskému
ca a Haniska se srazil -žštou modliteb k sv. Anto- se však asi zdála až pří- několik ostrých protestů vozovali, byli odborníci
osobní vlak s elektrickým 1níčkovi. Kulturní tvorba liš zřejmá propagačnímu upozorňujících na nedo- na čs. otázky — vesměs
nákladním vlakem, při 2rz 15. 6. píše, že se řetěz vedení v Praze, protože volenou činnost izraelčemž přišli o život 3 ce- na,táhl áž do Českoslo- se objevilo dodatečně v ských diplomatů u nás." bývalí občané našeho
státu —, ovládající česstujíéí a 4 železničáři.
^venska.
"Pracovníci izraelské- ký a slovenský jazyk',
— Před trestním senátem "— Lidová demokracie z čs. tisku "speciálně česokresního soudu v Úsťi -18. .6. píše: "Bezpečnostní koslovenské" odůvodně- ho zastupitelského úřa- kteří těchto' svých znan.L. započal 12. června 5(orgány v Hradci Králové ní rozhořčení nad postu- du v Praze . . . porušo- lostí a možností k - snadsoud nad druhou skupi- zakázaly pobyt na území pem Izraele, -nebo —
vali povinnosti vyplýva- nému navazování: • konamerickému státnínou rpzkradačů masa a ČSSR
'
překupníků. Přelíčení by- Jmu příslušníku J. Kal- jak píše Rudé Právo z jící z jejich postavení taktů, stejně jako -svého
který v r. 1948 15. června — "další dů- vůči čs.' úřadům a diplo- diplomatického'
lo rozpočteno na 4 týdny. 1housovi,
'
statutu
Mezi 48 obžalovanými 1uprchl ilegálně do zahra- vody, které vedle našeho matickému protokolu a hrubě zneužívali...",
ničí.
Od
r.
1963
při
nádominuje řidič
Čeněk
zásadního stanoviska k
Rous, který je žalován, že 11vštěvách v Pardubicích celkové agresivní izrael- hrubě se vměšovali do
"Jako
prostředků
napadl
ve
veřejných
záležitostí našeho státu. ideologického působení
zcizil za více než 100.000 1
Kčs masa a masných Vý- ;místnostech čs., státní zří- ské politice vedly k pře- Vyvíjeli z hlediska zá- a ke stykům s mládeží
zení. J. Kalhous opustii rušení styků s Izraeli."
robků.
jmu ČSSR nepřijatel- využívali . . . bohoslužeb
(ČSSR 17. června."
— Čs. aerolinie zahájily — Vídeňské listy referují
ideologicko-propa- a večírků konaných u
Jaké jsou- ty "další nou
lety do Freetownu v Sier- inadšeně o pohostinském důvody?" Zmíněné číslo gandistickou
aktivitu příležitostí různých .žira Leone.
,vystoupení opery pražmezi některými našimi dovských
Rudého
práva
píše:
svátků-..^
— Práce uveřejnila 13. <ského Národního divad"Pro čs. úřady nebylo občany. Svým zasahová- Hlavním cílem veškeré
června tuto zprávu: "Při ]la — prvním po 75 létech.
noční jízdě taxíkem byli _— Ve dnech 14,—19. červ- tajemstvím, že . . . pra- ním a působením snažili této činnosti bylo ovlivv Praze na Žižkově pře- ]na .se konalo na území covníci izraelského vy- se vzbuzovat mezi někte- ňovat židovské náboženpadeni populární zpěvák ;Slovenska a Maďarska
rými čs. občany proizra- ské obce v ČSSR ve smyVáclav Neckář, známý .společné cvičení operač- slanectví v ČSSR se zaelské nacionálni smýšle- slu izraelské politiky, mít
bývali
činností
pro
dipautor mnoha písníček Jan jních štábů sovětské, čs. a
Schneider a tanečník a - jmaďarské armády.
lomaty neobvyklou. Or- ní. Snažili se ovlivňovat je pod kontrolou, čerpat
zpěvák Jiří Schubert.,.
str. 8)
FEI/HD gány ministerstva vnitra zejména mládež a tech- (Pokračováni
Nedaleko budovy ÚRO
(býv. pensijní ústav, p.r.)
byl řidič taxíku nucen
pro poruchu zastavit. Zatímco opravoval, na trojici umělců se vrhla skuVídeňský list Die Presse oznámil nejprve 16. o stoupající zločinnosti mládeže se prý též často
pina zahraničních studentů. Násilím je vyhnali z
června stručne, že odborník Vatikánu pro (vý- poukazuje na nedostávající se náboženské vy- .
vozu a surově zbili Taxichodoevropské státy Monsignore Casaroli byl učování a výchovu.
kář, kterému se zatím ponedávno podruhé v Československu a že se prodařilo vůz opravit, je:
Monsignore Casaroli, který je oficiálně podslýchá, že má dojít k jmenování několika apo- tajemníkem pro mimořádné církevní záležitosti
přepadení ohlásit, ale než
přišla pomoc, pachatelé
štolských administrátorů v Československu. Je- a který už sjednal později uskutečněnou dohodu
zmizeli směrem keVkoleji
ho jednání se zástupci režimu prý však neměla Vatikánu s jugoslávským a maďarským reži5. května. Jiří Schubert
oficiální' povahu.
byl převezen do nemocnimem, obnovil letos s Československem jednání,
ce Na Františku s bodnou
Dne 20. června uveřejnil tentýž list podrob- která byla přerušena loni v říjnu. K návštěvě
ranou. Jan Schneider unější úvahu svého spolupracovníka pro ČSSR Československa dostal povolení' začátkem června
trpěl -pohmožděniny na
Otto Turecka. Ten se domnívá, že Praha má v tohoto roku.
prsou a. zlomeninu. prstu.
Václav Neckář má. rovněž
zájmu hospodářské konsolidace a získání důvěV Československu se podle Turecka svádí
pohmožděniny a zraněné
ry obyvatelstva velký zájem na normalizaci pooko."
Podle
pozdější
urputný
boj mezi režimem, který chce za každou
měru k Vatikánu. Domnívá se, že proto dostane
zprávy provedli přepadecenu
prosadit
na biskupská místa jemu oddané
v nej bližší době větší počet knězi, kteří jsou nyní studenti z Ghany a
"vlastenecké
kněze,"
zatímco Vatikán trvá na
Ugandy,, kteří prý se
ní nasazeni v hospodářství, státní povoleni, aby
mstili za rasistické výtržzase (vykonávali duchovní správu. N a východ- tom, že biskupy se mají stát morálně příkladní
nosti v nedaleké hospodě.
ním Slovensku si podle Turecka věřící zřídili kněží. Zásada Vatikánu je: raději žádného bipoprvé od roku 1948 svépomoci dva nové koste- skupa než špatného.
ly. V nové čtvrti hlavního města Bratislavy
Die Presse píše, že velikou starostí Vatikánu
SWISS TRAINED
ovšem zakázaly úřady stavbu kostela. Horníci je problém kněžského dorostu |v ČSSR. N a boWATCHMAKERS
si prý zřídili poblíž polské hranice protiletecký hoslovecké fakultě v Litoměřicích bylo v loňK.
Ebner
kryt, 'v němž si postavili oltář. Volá se rovněž ském školním roce jen 65 a na bratislavské fa19 York St.,
po tom, aby byly obnoveny ženské řády, resp. kultě 84 studentů. Ti pak se teprve na vysoké
vchod do Wynyard Stu.
áby jim bylo povoleno přijímat další členky, škole začali učit latině. Dalším problémem je
naproti pohyb, schodům)
neboť řádové sestry jsou dnes takřka jedinými vyučování náboženství na školách a katolický
Sydney
ošetřovatelkami těžce nemocných. V diskuzích tisk, který Turecek označuje za ubohý.
FEI ,
Telefon 29-7548

Dohoda Prahy s Vatikánem?

w
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WARBURTON,VIC.
PARCELY U ŘEKY
veliké i akru až 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 majitele: 32-3706, nehlásí-li se 63-4291

ČSSR zblízka
STATISTIKA STÍŽNOSTÍ
" Nejvíc stížnosti přijaly orgány ústředně řízeného
hospodářství — v r. 1966 víc než 103.000. Krajské
:a okresní: národní výbory a některé jim podřízené
organizace jich dostaly zhruba 56.000 a orgány lidově kontroly 18.000... U služeb míří stížnosti stejně
jako v minulých letech především na lajdáctví opravárenských podniků. Nejde ^spravidla jenom o kvalitu provedené práce, ale i o účtování prací vůbec
neprovedených, o nekonečné lhůty, machinace s materiálem, znehodnocení zakázek v čistírnách a prádelnáchatd . . . Málo nového je i ve-stížnostech na
služby obchodu. Pomalá obsluha, neochota prodavačů,. špatné informování a šizení, zákazníků, nedodržování- prodejní doby apod... I když se rok od
roku mění předmět stížností, našli bychom pravděpodobně společného jmenovatele: nepružnost výroby
i obchodu... Přibylo stížností, v nichž občané kritizuji nezájem a leckde i šikanování od pracovníků
prodejen, kteří posílají zákazníka od čerta k ďáblu
a nikdo není ochoten vadné zboží převzít do reklamace.. Zákazník aby sl nakonec sám korespondoval
S výrobním podnikem, ztrácel čas i nervy a čím dál
tím častěji hledal pomoc u soudů. Ten, kdo pevné
nervy nemá, raději rezignuje... Mírné zvýšení počtu stížností proti r. 1965 se loni projevilo... i v
kritikách na jednání pracovníků ve zdravotnictví
a na nej různější formy zneužívání společenského postavení místních či . podnikových funkcionářů . . .
Slabou útěchou by bylo vědomí, že téměř polovina
stížností se ukázala neoprávněná...
Rudé právo, 13. června 1967
FALEŠNÉ DOLAROVÉ BANKOVKY
Ve dnech 7.—12. června byly v Praze v několika
případech zadrženy falešné dolarové bankovky, které še jejich držitelé pokoušeli směnit ve směnárnách
Státní banky československé za tuzexové poukázky.
Jde o dokonalé falzifikáty vytištěné v zahraničí.
Držitelé těchto falzifikátů je ve všech případech získali nelegální koupí od soukromých osob. Veřejná
bezpečnost upozorňuje občany, že podle devizových
předpisů je nákup cizozemských peněz od soukromých osob nepřípustný a trestně postižitelný. Samozřejmě že za falešné bankovky získané jakýmkoli
.způsobem není vyplacena žádná náhrada.
Rudé právo, 14. června 1967
VYSOKÉ DOTACE NERENTABILNÍ VÝROBY
V letošním roce se podnikům vedle dotací na investice ze státního rozpočtu poskytuje zhruba 23 miliard Kčs na krytí nerentabilní výroby, cenových
nesrovnalostí, na příplatky k cenám některých zemědělských výrobků, na prémie za zvýšení výroby
atd. Z dotací ,a subvencí na vyrovnání hodnotových
deformací nutno mezi jiným jmenovat např. intervence k cenám mléka a dalších zemědělských výrobků, dosahující 3.5 miliardy Kčs. Na bytové hospodářství se doplácí 2.1 miliardy Kčs a na schodek v
městské a'železniční dopravě bezmála 2 miliardy Kčs
•ročně. Jedním z nerentabilních oborů... je i domácí
těžba ocelku. Jeho cena je v porovnání $ dováženou
judou značně vyšší, takže na těžbu a zpracování této
•suroviny se musí ze státního rozpočtu ročně 180 miliónů Kčs doplácet... Často nelze ztrátovou výrobu
mrázem zrušit prostě -proto, že v okolí- není dostatek
náhradních . pracovních příležitosti.... Natrvalo nebudou únosné dotace u výrobků, jejichž maloobchodní ceny jsou nižší než ceny velkoobchodní a často
nižší než výrobní náklady . . .
F. Kouřil, Rudé právo, 16. června 1967
OBTÍŽNÉ ÚKOLY ČESKÉ PRÓZY
Česká,próza dnes omládla, a s ní i český román —
: aspoň v řeči o jeho krizi vždycky krizi ze staroby,
usychání, opotrebovanosti, j^aké byly v oblibě ještě
před několika léty, se už '-nevedou. Je to ovšem
^omládnutí z jakéhosi přinucení: po nomenklátorské
próze padesátých let, kdy vývoj byl nejen zadržen,
•ale doslova vržen zpět,' musí žánr dohánět, a tudíž
-proběhnout řadu už vlastně odehraných vývojových
poloh nezvykle rychlým tempem — jako v pubertě
j a adolescentním věku — musí navazovat pozpřetrha• né- souvislosti — jak s moderní domácí tradicí (mít
třicátá léta se jmény jako Vančura, Olbracht, Čapek,
Hostovský, Weiner, Weil, Čep v zádech musí patrně
zneklidňovat), tak se soudobou prózou světovou, především s jejími špičkami, ale stejně tak i standartem
(i tady se pomalu vrací stav pohotové kulturní infor-
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Malé výnosy zahraniční turistiky v ČSSR

Šusťák, tranzistor, kakao...
Krátce po p^vní světové válce, v době německého hospodářského krachu, byly výlety do Říše ve
pelké oblibě. Několik cs. korun otevíralo tehdy v Berlíně, Mnichově a. všude jinde v Německu turistovi dveře, zavřené pro majitele domácích bankovek, i když jich.měl plný batoh a i když -byly
potištěné oslicemi ukazujícími milióny a miliardy. Ještě nyní tehdejší "turisté" rádř vzpomínají,
jak se jezdilo do Německa skoro zadarmo nebo dokonce se ziskem.
Dnes se situace obrátila. Pro německého a rakouského občana se stálo Československo-zemí zaslíbenou, chce-li se v ní zdržet jen krátkou dobu. Německý krach po prohrané válce byl vystřídán
nynějším .československým hospodářským krachem po prohraném vítězství — krachem pozvolnějším,
ale trvalejším^ krachem; na první pohled méně patrným, ale turistovi ze země s tvrdou valutou přinášejícím skoro stejné výhody; Na zchudlé zemi se dá vždy snáze vydělat — je možné si -v ní pobýt, užít si 3. to všechno zadarmo nebo skoro zadarmo.
Letošní, letní sezóna je právě v plném proudu, Československo se plní. hosty a to nejvíce ze sousedních států, na západě. Vše nasvědčuje tomu, že bude loňský rekord počtu návštěvníků letos přeconán.
ně 750 Kčs provozního 1. 3. tr.). Ten zjistil, že
iělat už na levnějším kapitálů."
proti předválečné době
yenzínu. Dále
pokra"A co se u nás utratí? sice vzrostl v minulých
ruje:
Z a krásný pokoj v Chlu- létech počet turistů z ci"Vezme se jeden je- mu u Třeboně, pochopi- ziny, . ayšak průměrná
iiný šusťák na osobu a telně dvoulůžkový, se doba jejich pobytu se
l japonský tranzistor, na platí 32 Kčs. Výtečný zkrátila. Turisté zřejmě
:elou posádku, jakož i oběd t a m $tojí nejvýše příliš spěchají s prodeminimální dáírky pro 25 Kčs . . . ( Ve Vídni by jem a nákupem, event.
tnámé: 1 nylonová koši- za pokoj musel d á t ko- si o víkendu užijí a rychle, striptýzové tužky, ki- lem .200 šilinků, oběd by le zase opouštějí zemí.
Veřejně o tom prvně lo-kakaa, p á r tabulek čo- ve .srovnatelné hodnotě -Devizový přínos p r o stát
psal. dr. M. Větvička v kolády, ibalíček kávy. sotva pořídil za 40 .šilin- je prý malý.
Bakeš uvádí, že -v r.
dopise Literárním novi- ľa to minimální množství ků).. Zbývají m u ovšem
nám již^ 14. ledna, tr., aikdo proclívat nebude. další koruny. Skromný 1964 -mělo sousední RaKupuje se za tyto ceny: host si koupí kompoty, kousko ve srovnání s
kdy tvrdil:
"Často se radujeme, šusťák za 95 šilinků, chatku, marmeládu, drů- ČSSR devizový příjem
kolik západoněmeckých tranzistor za 130, košile bež a. další potraviny, na jednoho obyvatele
a rakouských návštěvní- sa 50, kakao (nejhorši: které jsou n nás laciněj- 20krát vyšší a Švýcarsko
ků k nám putuje. Velmi Italské) za 22 šil. atd. ' ší — však se mu pod 25krát. Příjem ze zahrazorným úhlem černého ničního cestovního -ruimaginární však jsou ú"Následuje
povinná kurzu vyplatí koupit i po chu je v ČSSR tak nízd a j e o tom, kolik kon- /ýměna minima valuty
krétně naše republika z sa turistický kurz na zdražení u nás dokonce ký, že je jeho vliv na zahraniční platební, bilanci
uvedené invaze získá na iranici, tj, se 125% bo- maso . . . "
tvrdých valutách, spe- aifikací. T o je. ovšem
Ti, co si sehnali koru- nepatrný.
Menší počet předváciálně u tzv. víkendo- plánovaná ztráta a "nutné ny levně ve Vídni, nakuvých zájezdů z Rakouska do, s nímž se předem pují starožitnosti, sklo, lečných :turistů znamenal
pro československo dea NSR. Silně se obávám, snusí počítat. Ostatek zá- porculán, atd.
vizové
příjmy ve „výši
že nula od nuly pojde." .eží na schopnosti turisty
"Samostatnou úyahu"
.7%
.všech
devizových
i
běžné
aktivitě
našich
pokračuje Větvička, by
" Z a nedávného pobypříjmů
.. státu.
Větší
občanů,
kteří
ochotně
si
zřejmě
zasloužily
i
chitu ve Vídni," pokračuje
množství
návštěvníků
Větvička, "jsem jednal odkoupí přivezené drob- chotavé historky -serióznyní přináší jen. asi
oficiálně i neoficiálně s nosti. Ceny dosažené při ních . rakouských pánů o
:ransakci
jsou:
za
šusťák
zkušenostech s domoro- všech devizových přímnoha Rakušany a výjmů. Navíc pak státu
slovně jsem se zajímal, 250 Kčs, za tranzistor dými dívkami v Českovznikají
značné škody
proč jich k nám tolik 500 Kčs, striptýzová tuž- slovensku. j a k ty -přisilně,
rozkvetlým
.černým
ca
za
dvojnásobek
v
kojdou levně ve srovnání
j e z d í . . . Dostalo se. mi
obchodem,-který
.zvýšená
ujištění, že. do Českoslo- runách, kakao za troj ná- s obdobným zbožím z
turistika usnadňuje.
venska se jezdí vlastně iobek, košile aspoň za Kaertner-Strasse! Svezedvojnásobek
atd.
Z
a
300
ní v bouráku, večeře za
zadarmo, ba naopak se
Po přečtení podobdá na tom nějaký ten ši- šilinků vydaných..na ná- české koruny (získané ných chmurných. úvah
cup kontrabandu má ná- citovanou matematikou) se zdá pochopitelnějším
link v y d ě l a t . . ."
vštěvník v ruce minimál- a jen tak ..mimochodem mimořádný zájem čs. ůJede se autem, a autor
tři páry nylonek koupe- řadů o návštěvy krajamovanosti českého meziválečného překladatelstvi, ných ve výprodeji za 20 nů ze . , zámoří. U těch
zároveň s tím se však zacelují citelné a někdy těžko šilinků dohromady, pří- přece hraje větší . roli
pochopitelné mezery, např. Broch Babel, Sterne aj.), p a d n ě té. oddanější i
touha po setkání s přía v tomto dotyku chce budovat vlastnní nové stavby...
Jiří Opelík, Host da domu č. 3/1967 dralonový " svetřík za 80 buznými či jiná -sentišilinků. To je-přece pa- mentální pouta, : :kťerá je
NEPŘÍZNIVÁ POPULACE
Ano,, nemáme; problémy s populační explozí, zato katel proti, třem stovkám přitahují k rodné zemi.
však máme problémy právě opačného rázu. Pokles šilinků vídeňské profe- Ti zpravidla nepočítají
přirozeného přírůstku obyvatel ze 134.790 ročně na sionálcel J d e jen o to, s možností svou návštězačátku dvacátých let na 94.378 začátkem šedesátých vyhnout se našim profe- vou něco vydělat, ti se
let, tedy z 1.02% z celkového počtu obyvatel na sionálkam z Jalty nebo
snaží naopak — třebas
.0.68%, není nijak povzbudivý... Jestliže se střední
roční stav obyvatelstva zvýšil z 13,17.0.272 na Děvína, jejichž taxa je za vypůjčené peníze —
13,660.704, pak je. to způsobeno. hlavně tím, že se . dobře známa i ve Vídni, řádně se ve vlasti pomou. nás prodlužuje věk obyvatel... Ve dvácátých lé- | dokonce včetně jmen ně- cí Svých tvrdých valut
tech umíralo ročně 56:382 dětí, zatímco v šedesátýcíi kterých společnic . . ."
"•ukázat." Proto se režilétech 5.082 . . . Průměrná roční porodnost však kleszabýval mu yyplatí přimhouřit
la o 133.013 dětí, takže činí pouze 63% proti období jj Později se
zahraniční obě oči n a d prohřešky
před 40 léty. — Těžko posoudit, do jaké míry se na problémem
populačním vývoji podílí společenáky velmi nepřízni- turistiky více vědecky proti nynějšímu režimu,
vý jev — pokles počtu uzavřených sňatků a na druhé Milan Bakeš z právnická kterých se snad dnešní
straně vzestup rozvodů, a jakým podílem jsou vinny fakulty Karlovy univerturista . kdysi, dopustil. .
vlivy hlavně hospodářského rázu (nepříznivá bytová
tvorba
situace apd.)
Hospodářské noviny č. 20/1967 sity (Kulturní
- .. -SVZahraniční
turistika
znamená normálně pro
stát velmi hledaný přínos. V chudé zemi to
však přínos být nemusí.
V Československu se už
ozývají hlasy, které po-,
ukazují na to, že velká
část zahraniční turistiky
žádný užitek státu nepřináší.

HLAS

10. 7. 1967

DOMOVA

Sammy Davis Jr.: Co jsem dokázal (Yes I Can). Cassell 6C Co., Melbourne 1967

Já, Sammy DavisJr.-ml.
Kdo se pročte životopisem Sammyho Daivise Jr., dojde k závěru, že celý
Jeho život je jednočlennou křižáckou výpravou proti rasové diskriminaci ve
^Spojených státech. Davisův "vlaJstní" životopis ovšem napsali Jane a Buřt
fioyarovi a je zcela jasně avidět, kde se ozývají, smyšlené dialogy a kde je
krapet autencity. Sammy Davis sám se hrdě zná k tomu, že nikdy do školji
nechodil. Přesto se snaží naknluvit čtenáři, že je nejen nej lepší kabaretiér
na světě, ale že zvládl hlubiny talmudu, herectví, zpěvu a filosofie. Jednou
docela přečet^ něco z Oscara Wildea. Stal se z něho proto samouk "liberál"
a přírodní filosof, který zahajuje každý proslov delší čtyř slov "baby," a rozeznává dva druhy věcí: které chutná a které ne. Je to prostě nesobecký,
skromný a nenápadný bojovník za práva svého lidu, jenomže , jeho lid mu
nerozumí, ba dokonce mu většinou nadává. Vyřešení černošské otázky j e
zcela1 jednoduché. Sammy Davis Jr. se vecpe do podniku pro bělochy a
všichni ostatní černoši to mají udělat taky tak. Přehlédnuta je jenom maličkost: mnohý z černochů nemá ani tolik známostí ani tolik dluhů jako autor,
aby mohl být považován za slavného muže.
Nikdo však nemůže
pochybovat o tom, že
Sammy Davis Jr. dokonale zná své řemeslo,
jímž je dělání nálady.
Je znamenitý
rutinér,
který umí svůj výrobek
prodat co nejvýhodněji.
Myslím, že to neni
pouhé podezření, když
řeknu, že Davis h r a j e
n e j e n v kabaretu, ale i v
. soukromém životě. Čtete-li mezi řádky jeho životopisu, zmocňuje se
vás nepříjemný pocit, že
se tu volky nevolky obnažuje pokřivený charakter, který je schopen
všeho s výjimkou jednou
a jedinou: být upřímným alespoň sám k sobě.
J e docela možné, že
Sammy Davis Jr. je úplně
upřímný
jenom
tehdy, když stojí pod reflektory na pódiu./Kabaretní kariéru
zahájil,
když mu byly tři roky,
a po čtyřiceti létech na
jevištích divadel a klubů

nej menších a nej větších
je stále ještě mladý muž
se čtyřicítkou na krku.
Jisté je, že musil překonávat větší překážky
než mnozí jiní z jeho
oboru. Tanec a vaudeville byly mu dlouho
zdrojem chudičké existence, kterou ještě sdílel se svým otcem a strýcem,
Ctižádostivému klukovi trvalo strašně dlouho,
než se stal z člena "Will
Mastinova tria" Sammy
Davis Jr. — hvězda
Broadwaye
i
Hollywoodu.
O d přírody spoře nadán krásou, stal se postupně majitelem boxerského nosu, zjízvené tváře a skleněného oka. Typické pro něho je, že
všechny tyto handicapy
•dovedl změnit v přednosti. Když po automobilové nehodě ztratil oko,
začal nosit pásku, která
se stala jeho osobní

SMUTNÁ PRAŽSKÁ POVÍDKA
Josef
VeIda
Přijda toho večera domů, pan Vorel nenakouřil své
pěnqvky, jakž bylo odnepaměti jeho nerudným zvykem, nýbrž našed v portefeuille své prvorozené Libuše jistý počet anglických valut, inzultoval výše
jmenovanou pohybem pravé ruky, vedeným v duchu
Tyršově z upažení do predpažení, rozbil francouzské
okno japonským tranzistorem druhorozeného Přemysla, rozšlapal jenskou mísu s italskými makaróny,
polil bruselský ubrus tureckou kávou, a trefiv konečně , lahví jamajského rumu portrét nevlastního
.zetě z Austrálie, prohlásil, že si raději vyjde do českých ulic na pražský párek. "Neboť pan Vorel byl
staromilec. Panu Vorlovi byla proti mysli otáčivost
zeměkoule rtem rotace duši jeho krajanů. Pan-Vorel
byl anachronizmus.
Se znárodnělou písní na rtech posunoval se střídavým úspěchem svůj vetchý krok vetchou ulicí nejvetšejšího měsitá vzhůru ke své milované hospůdce
"Tykárce," kde — j a k doufal — utiší svůj žal v drahé mu společnosti a v několika holbách zhodnoceného slovanského mal v a z u . . . Zvlhlý zrak jeho bloudil zasněně po zbytcích vozovek a fragmentech chodníků, až konečně stanul plň dychtivosti před "fortnou: niilosrdnyóh;" - jak V kruhu svých přátel žertem
říkával milému svému kulturnímu domu . . .
•. -"Was wuenschen Sie, bitte?"
Pan Vorel zvedl v rozpacích sivou, hlav.u svou.
Před ním stojí důvěrně známá postava . . .
"What do you want, please?"
"Ale, Františku, to jsou "mi legrace. .. To víte, v
duši smutno, na jazyku vyschlo, doma- jsem nemohl
v y d r ž e t . . . a jakpak, Franci, pan Ryšánek a pan

značkou jako pro košile,
které' vyrábí Whitmont.
Davis líčí, jak mu jednou vynadal -nebožtík
Bogart, který ho prokoukl :
"Chceš po zbytek života být známý jako
Sammy Davis Jr., nebo
jako ten chlap s páskou
na oku?"
A tak páska letěla do''
kouta, ale zase s davisovským instinktem pro nevkus a znamenitou, reklamu: .můžeme, být jisti,
že toto dramatické gesto
bylo pečlivě nacvičeno a
načasováno,: i když autor
tvrdí opak. Je ovšem
otázkou vkusu, zda je
strhnutí pásky s oka na
jevišti projev charakteru
n e b o umění. Barnumština je to ovšem v každém
případě.
Jsme rovněž žádáni
uvěřit,
že
pověstná
"smečka"
hollywoodských krys (Frank Sinatra, Dean Martin, Pe-

ter Lawford, Joey Bishop a S. D. Jr.) se
skládala z nepochopených umělců, kteří si občas zašli po práci na coca-colu do zahradní restaurace.
Sinatra vystupuje v
knize jako velký bílý
bratr, který se vždy objeví, když malému Sammymu
ubližují.
Na
stránkách této knihy vy padá tak velkodušně, že
je div, že už dávno nevypustil duši.
Nejprotivnější je ovšem vzácná skromnost
autorova:
" T h e Pigalle byl přeplněn. Většina amerických hvězd byla toho
času v Londýně: Gregory Peck, Tony Quinn
Bob Mitehum a tucty
anglických herců. Byl
jsem na jevišti přes dvě
a půl hodiny a nikdo nechtěl jít domů. Obecenstvo bušilo do stolů solidních dvacet minut.
Konečné musil majitel
jít na jeviště a požádat
je, aby přestali, protože
ničili stoly . . . "
Nebo:
" T h e Daily Sketch
napsal;
Přejmenujme
včerejší královské představení ve Viktoriině paláci na Sammy Davis J r .
Show. V osmi minutách,
nabitých elektřinou, dokázal tento kabaretiér
udělat pojem "hvězda"
bezvýznamným slovem."

TICHO
Andrej

Plávka

Všetky veci
na písacom stole sú ľahostajne.
Pero
i zošit rukopisov, otvorený na čistej strane.
Posledné knihy,
Cullerová, Martinson a zo dve detektívky,
pozvánky, listy, zloženky —
všetko je strpnuté ako v strehu.
Cez oblok
nazízajú veže bratislavského hradu
ako zvedavé staré panie
čo sa len bude diať.
Čemičkého akvarel na stene
mi ukazuje cestu
návratu domov,
ale ta sa už nemoŕno -vrátiť.
Neviem sa pohnúť,
všetky moje zmysly osi sajú
>ako jemné korienky pod zemou
presadeného stromu.
Nová strana v mojom zošite
je stále eště čistá.
Je ticho
ako v pukoch orgovánu
čo rastie pod oblokom.

K O N T I N E N T Á L N I RESTAURACE

Praha

375 High St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-3381
Otevřeno po celý den - -obědy i vefeeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová
Isadore Greenová v T h e
Recordu a Show Mirroru napsala: "Ti, kdo byli natolik šťastni, že ho
viděli osobně v T h e Pigalle, viděli skutečně

největšíKo
kabaretiéra
na -světě . . . "
Nejhorši- na tom není,
že s tím .Davis souhlasí,
ale . to, že tomu - zcela
věří.
-jun

Šlěgl už jistě čekají..."
ního Německa, jeho krok neklape -v rytmu -big beatu
"Entschuldigen Sie, bitte, ich verstehe gar nichts." a jeho ret sem tam propouští pouze obyčejná, nesluš"Ale, Franci, býváme tu přece .každý týden v tuhle ně jednoduchá česká slova i s tím—-tfujtajbl— "eř!"
A -tak je vyhozen z tramvaje, jelikož, stál, -kde-, stát
dobu. Ryšánek, Šlégl, V o r e l . . . " •
neměl, a neseděl, když. sedět mohl, je nakopnut ko"I don't undersiand..."
, "Vorel, Františku... párek, tři .topinky, pivo . . . " lemjdoucím zároveň s poučením , aby příště; čuměl,
"Nur fuer Auslaender, bitte . . . ehm . . . pardonne.t kam.má, a konečně mu padne na hlavu -.cihla zároveň
^s faktickou připomínkou o živočišném -inventáři
moi, monsieur!"
A hora masa, důvěrně panem Vorlem nazývaná „JZD.... Tehdy se naposledy vzpřímí zamčené těío
František, stojí mezi dveřmi jako skála. Nové bílé pána Vorla a jeho cihlou- zkřivená ústa zakřičí do
rukavice na rukou, nová placatá čepice na hlavě, no- tmavé noci: "Ne pas se pancher en dehorsT E pericové zlaté prýmky'na ramenou. Panu .Vorlovi se. roz- loso "sporgersi! Nicht. h i n a u s l e h i i e n , . - a pák už jen
třásly rty. Něco se stalo, něco se jzměnil-o, něco není jako vzdech nebo poryv vánku v jarním ;osení zaševelí jeho rty: "nenahýňajte se z okien" a pan Vorel
jako včera, jako před t ý d n e m . . .
"Schoen willkommen . . . , " .stín včerejšího Františ- . se ..tiše sesune k ozdobnému portálu • populárního
ka a dnešní Placaté Čepice se hrne ke skupince buja- .nočního podniku,'. Jeho. újiikajíeí .vědomí- stačí už 'jen
rých l i d í , vystupujících z.. Cizích Automobilů . . . zaznamenat, že ona nádherně vymalovaná dívka,
" . . . ' pleasé, s i ř , . . . bon soir, mádeinoiselle !.." .Zla- .: .čistící si své kovové podpatky o jeho zánovní sako
té prýmky cvičí předklony před hospůdkou, která před vstupem do nočního Ráje, drží pod.paží ztepiléještě včera byla pana Ryšánka, a pana Šlégla a.pana ; ho jinocha. Jeho" velice snědé čelo. prozrazovalo, že
• slečna nekompromisně vykročila za naplněním životVorla a pana, pana . . .
" . . . kommen Sie mit, bitte sehr . . . " — a .valuta ního hesla: Z Tatranbaru až do Zanzibaru...
cinká v Bílých . Rukavičkách . . . Panu Vorlovi se
Leží pan Vorel na zemi studené a sní I . . pod nazhroutil svět.
. trženým sakem snilkovské srdce jeho . tepe dál a
; Dveře se zavřely ä tma se otevřela. A do .té .tmy zhmožděnou hlavou jeho znovu procházejí .podivné
odchází pan Vorel se svou. popletenou hlavou, v níž obrazy z právě prožité n o c i : . . "Hle, jaká to proměuž nebzučí znárodnělá píseň ani vidina slovanského na," šeptají si jeho vypráhlé rty, " stačila jediná noc,
malvazu, ale jako kolovrátek v ní.drnčí ona ,cizí:slo- aby z vlasteneckého pana Vorla stala se zvláštními
va zároveň s cizím pohledem bývalého. F r a n t i š k a . . . okolnostmi kosmopolitní rohožka..." I zajiskří to
"Hergot, co tu zacláníš?! To sou dneska lidi'" Jiná ještě jednou v očích páně Vorlových a ústa jeho
Placatá Čepice vyběhla z velikého domu,. Z tak veli- vykřičí do zcizené noci onu věkověčnou otázku, zakého, že vypadá jako hotel.
kletou do prvních tří slov české hymny n á r o d n í . . .
"Cizinci čekají, nevidíš? Turisti z Itálie, tajtrlíku!
A tak se stalo, že si onoho večera pan Vorel vskutMazej, nebo najdeš smrt pod fiatem! To by se ti ho- ku své pěnovky nenakouřil, leč . sám byv shledán
dilo, aby rodina, žila na Tuzex! Plav, pani chtěj za- nakouřeným, vsazen byl hlídkou VB do modré
parkovat!!"
volhy...
Pan Vorel tedy plave. Leč chyba tuzemské lávky:
Inu, jak jsem již shora jjrál: .pan Vorel byl prostě
Jeho těío nehalí šusťák z Itálie ani košile ze západ- anachronismus.
Vlasta, Praha
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KAREL MICHAL

ČEST A SLÁVA

"Předčasné starosti," řekl pak.' "Ale když myslíte,
(Pokračování)
Svíček bylo málo. Nikdo je nedělal. Louč jenom . a čeleď případně ručím. Vybíral jsem si je, jsou
rvyklí ve zbrani."
taktak že blikala na mapu vlastního chovu.
"No a dál," zvídal Donovalský, hryzaje další niť,
;''Tadyhle u lesa jsem kázal nadělat záseky," ohlásil kapitán. "I když se počítá na útok, je třeba pře- ;terá se ježila, rušíc tak složitou jednotu čtverců a
devším zajistit obranu. Dejte mi půl kumpanie pě- ] :ruhů.
"Sedláci. Znáte je."
choty..."
"Neznám. Vy je máte znát."
"A vychýlíte svět z jeho dráhy," ujistil ho. vážně
Trámy byly vskutku Velice důkladné. Jenomže kaDonovalský. "Jak jde execírunk?"
Špinavý prst se zvedl z výkresu. Zavrtal v uchu >itán srkavě cucal zub. Srk srk, hovořilo pohrdáni
kdo nestačí na svoji věc. Kateřina si točila
"No,.jakž takž. Nemá to tu'ráznost, ten pravý říz. 'šemi,
íp vlasů na palec. Putovala kočičími cestami. Očí
Pořádný soldát se cvičí až rok, a jsou k tomu taky ' lána
na Bej šicích posmutněly j a k podzimní
pořádné možnosti, profos a polní soud. Tihleti ne- ybník,kdysi
neboť musel jednat, jak se mu příčilo. Snul
budou, entre nous, nikdy o -moc lepší než zemská hudák intriku. Leč maje přespříliš koleček, táhel a
hotovost neblahé paměti. Často mi meškají. Telí se iřevodů, byl jako zbytečně drahý a hračkářsky zrokráva, či zas bábu bolí za krkem. Kdybych je směl ; lený stroj, který složitými pochody zabrání nakonec
zmáčknout, jak j e t o potřeba.. ."
ám sobě vykonat, k čemu je určen. Naslouchal si
• Rytíř se v duši své potěšil. Kapitán, běžící od lesa : velikou zálibou, jak se u/vnitř točí, hrči a cinká a
s podávkami v zadku, byl luzná vidina. Jenže Dono- enil konečný výsledek pouhou složitostí jeho vznivalský měl jiný vkus.
:u. To, co je propráno sedmerou vodou, nemůže však
. "Dejte si zajít. Nadávat jim smíte, ale hůl, to po- >ýt než uboze počestné.
zor. Nemusejí moc znát, nakonec, když budou v pře"Víte to sám nejlíp, že bez vás se nikdy nehneme.
sile. Hlavně je naučte nebát se jízdy."
Nemůžeme, ani kdybychom chtěli. Netlačím na vás,
"Co já vím, kdy se mi rozběhnou ze čtverce? Po- íe nám běží o život, ale nechtěl byste se už přestat
řád jenom kadí. Dělat to mušketýr, tak mu to na- /yhýbat nutnosti myslet?"
dělím na hlavu pod hrnec."
Učitelstvím ovšem tvrd kozel dojiti. Rytíř Rynda
; "Naučte je ježka."
nlčel. Tak' dlouho, než se Kateřina vrátila na zemi
Důstojník odplivl.
i měkce dopadla na všecky čtyři.
• "To není vojenské. To se dělalo snad za krále
"Vidíte je," řekla. "Ještě by vám vyčtli své vlastní mátohy, za které je beztak vytáhnou z kotce jak
Holce."
I "K čertu, nezlobte mě! Ve slušné válce £i prohra- králíka za uši. Prskají, že se jim nechce jít na pejete, pak přijde trubač a dáte se zajmout s vědomím, káč, jako kdyby se mu dovedli vyhnout. Čas vždycky
iže jste udělal kus dobrého řemesla. Spíš by se vám zabíjí, a v těchhle našičh hrách jen trochu dřív. Ptasmáli, kdybyste si něco mutýroval po svém. Jenomže li se vás, nežli se ria to dali?"
.."Ale..." řekl rytíř.
lady vás v nejlepším případě pověsí za uši."
• "No," bťbral kapitán,. "vždyť to mě míchá."
"Nemůžete skákat do vody pro všechny, kdo do
Nelíbilo se mu tady nic, a silně postrádal vyso- ní vlezli a neznají plavat. A nemůžete zašit hubu
kých vojenských pánů. Ne aby mu řekli, co má jak kdekterému spratkovi z vesnice, aby se okolo ne.udělat, neboť to věděl sám, leč proto, aby mu uznali, chlubil, že. umí střílet. Plky nezabloudí, i když jdou
'jak-jé to: těžké.- francouzský emisař oprášil s rukávu pomalu, a bude, co má být. Pojďte si vyprávět o kotabáček. Ty krajky také už nebyly nej čistší. Kate- ních, je to zábavnější. Ten plesnivý šiml vypadá, že
řina měla péči jen o sebe. Dorota uměla dělat., že viděl sedlo. Vezmeme ho zítra na dlouhé otěži, třeba
nevidí, a kraví děvečka prala jen na kapitána, neboť si vzpomene. Chcete to zkusit?".
byl bodrý a lidový muž. Krajky tím trpěly. U kraje
"Moji lidé, dá Bůh, nezradí," děl rytíř, "třeba se
;se trochu třepily. Ale pořád byly velice krásné. Jen možná i nezvednou k boji."
občas, jako teď, stačilo ukousnout lichotí nit.
"Dejte s nimi pokoj. Vy jste je porodil, abyste ZE
•; "Tím spíš se starejte, abychom vyhráli. Kojit vás ně měl kdekomu ručit? U zpovědi řeknou i to, cc
nebudu. Jste voják, ne?"
nevědí, jestli se jim nedá přísahat na bibli, že po"To bych sám rád věděl. Jakápak je vojna s tou- mlčí. A nenjrzí vás už ta věčná slanina? Králík b j
hletou verbeží?"
nebyl zlý. Udrží tenhleten psí zázrak stopu?" „
Zachrchlal, a znovu plivanec. Donovalský jenom
Zítra odpřísáhnou, měla znít "odpověď, nad níž bj
žaškubl rameny. Haf haf, pomyslel si, řetěz je pev- se už pak sklenula duha. Ale nestalo se. Rytíř si nadný. Rytíř 'Rýnda ale vždy sháněl jistotu.
skočil, jako by uviděl za oknem kostlivou rulu.
"Která je neděle?"
"Jste Čech, kapitáne," zeptal se ve snaze vykounriait, zda kapitán opět ňakálel na něho, či zas pro
"Máte půst od lovu? Bude ta po svatém Kryštofu
změnu do vlastního hnízda.
Proč?
Jenomže kapitán měl právě měsíčky, Bolel ho
"Proč? No právě proto! Po svatém Kryštofu sen:
zub, jak mu při" velení foukalo do huby.
přijede sloužit farář z Knína. Nesmí se přece s t á t . .
"To sl nechte," zařval, "vy nejste taky nic lepšího, bože, já zapomněl! Ale pošlu mu vziaz," pospíchá
nakonec. A kdybyste .spíš dbal o svoje strupany a teď jednat, neboť se provinil, "že je tu cholera. Jal
zmáčkl je trochu, byl byste alespoň k něčemu ho znám, na rok se určitě vyhne."
dobrý."
Vyběhl kalupem ke dveřím, ale zarazil ho laskaví
Rýtíř sháněl slova na svoji obranu. Byl by jich hlas.
"Od čeho nás máte? My si své zastanem."
našel dost, leč než je vysypal, dočkal se zastání, kde
Plurál byl nadsázka. Její tím končilo. Donovalskj
mohl nejméně čekat.
"Bože, držte hubu, kapitáne," vyjela najednou Ka- začal s cvakotem požírat dík).
"Kapitáne, tuhle sobotu, poslouchejte dobře, stáh
teřina. "Od toho šlejfu vám nadobro zůstaly moresy.
Rytíř by Vám mohl dát lekci cti. Dělá, co slíbil, a nete stráže až na krajně nezbytné. Musí zmizet vše
chno, co by se mohlo zdát zvláštnL Vy, synu, při
nechce se z ničeho vytočit. To byste mu křivdil."
Kapitán už také objevil důkladnost řetězu. Voják kažte jedině sedlákům, aby šli na rosičku v úpínén
je vážen jen dokávád může praštit šerpou o stůl a počtu a s celou rodinou. Sám půjdete taky, to se ví
jít. To právě nemohl. S lítostí se vnořil do sebe, aby a my s sebou. Je to příhodná věc. Pan farář přijede
odjede a shledá tu všechno v nejlepším pořádku
tam ohmatal zbytky svých jistot.
To nám nažene čas. O zpověď není strach, když pří
"Za lidi neručím," ohlásil výsledek.
"No. vlastně," uznal Donovalský, "není to vaše mé otázky nehrozí. Apropos, co je to za sorta clo
věka?"
věc." . , . . , - .
. Kateřina se podívala na rytíře. Jenomže rytíř se
"Velebník?" "Rytíř jen rozhodil rukama- "ZdejšL
podíval do stropu. Trámy byly staré, důkladné, poctivé,
: '.
Zdejší rodák, kněz Anselm Brouha, se pěkně ko
lébal, koléna od sedla, aby tak vyhověl spařenýr
Plánujete cestu do zámoří stehnům. Klobouk měl do týla a troubil do kroki
velký kapesník, který mu kuchařka schystala spe
nebo máte v úmyslu pozvat na
lu s žalostnými vajíčky na tvrdo. Popravdě, jinéh
své příbuzné na návštěvu? nebylo, ať obracel faru osmkrát naruby, a postu
Obraťte se s důvěrou na
praženka ošklivě smrděla málem. Příboudlá krupicí
ne snad strach z vikáře, vyhnala pastýře vzdor rým
blásati po kraji Slovo. Od časů, kdy si dal říci o
konfese kališné k víře, jež je pravá, neboť je jediné
vyznával kněz Brouha, že boží milost je bez mez
Nejenom pan vikář, i sama nebesa poshoví, když j
27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
dnes tak málo dělníků na vinici. A seslal-li Pán Bů
na zem dopuštění, nemusí je jeho služebník zbůfc
Telefon 62-2908
darma zmnožovat. Ani jiným, ani nakonec pro seb<
farář Anselm spisoval tak rozšafné zprávy
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a Proto
ve svých šesti změtených farnostech, že se v j 6
sprostredkujeme bezplatně cestu lodí nebo víře
světle jevily i svaté misie jakožto zbytečné, b
etadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky. jich
přímo škodné. Nač darmo děsit lid, aby zas utíkž
do křoví, čímž trpí dojnost krav jakož i snášlivo:
Mluvíme česky
kurů?

ODRA
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DOMOVA

Rozšiřujeme výrobu a proto
přijmeme další zaměstnance

Obrubovačky a švadleny
(Overlockers and Plairí Machinists)
vlohou u nás začít okamžitě. Nejméně 8 hodin
ýdně přesčas. Pří práci od kusu nejvyšší sazby
v Melbourne
íaždý pátek dřívější ukončení práce (v 3.40 hod.)
Moderní továrna blízko City a tržnice Victoria
Přijmeme také MLADÉ D Í V K Y do učení
Hlaste se u: Mr. T O D E osobně
nebo telefonicky: 30-1458
a to kdykoli, včetně soboty dopoledne

G L O R I A Mfg. Co. p L
141-159 Capel Street
N O R T H MELBOURNE

SATELIT VYSVĚTLUJE
(Pokračování se str. 3) ] ; vysvětlit i nedávné
z těchto pramenů důle- ] roky čs. vlády. Jak třežité informace o ČSSR a 1 as přesvědčit světovou
0 stycích zvláště s arab- < eřejnost, že poslední
skými zeměmi a přede- ] >olitické rozhodnutí nevším
získávat
mladé ; aá mít vliv na hospotechnické kádry a spéci- i lářská jednání, turistif k k y k emigraci (také i :u atd., jak vysvětlit, že
protiizraelské
ilegálni) do Izraele. Čin- ioslední
nost izraelských diplo- :roky nemají souvislost
antisemitskými pozůmatů v ČSSR potvrdila,
že prakticky uskutečňo- tatky z doby slánskiávali usnesení a rezoluce ly, zvláště když jsou
Světového
židovského >rovázeny centrálně říkongresu z ledna 1965 v enou prudkou kampaní
Jeruzalémě . . . Světový — rozhlasovými, televiznovinářskými
židovský kongres stano- íími a
vil, že vyslanci Izraele právami o hrozných
jsou "představiteli a řeč- :věrstvec'h, které prý páníky emigrační ideje. . ." :hají na Arabech izrael"Členové izraelského ká- vojska, přirovnávaná
zastupitelského úřadu v ; hordám nacistů?
: Praze povyšovali náboProtože si ještě parnaženství nad státní poli- ujeme taktiku pověstnéjtxkxi a svou nedovolenou ío Emanuela. Moravce,
• činností zneužívali po- cterý na jedné straně
• hostinství našeho státu. íejhnusněji kolaboroval
| Odlákávali, přemlouvali » nacisty a současně na
®a připravovali k emigra- veřejnosti nejvíce zdů! d nebo k útěku z ČSSR razňoval "zájmy náro1 specialisty a mládež a ia," lze si zaprorokovat,
j tím se hrubě vměšovali ?e se dnešní čs. propaj do vnitrních záležitostí gandisté v příštích dnech
naší země . . . "
.ichýlí k zprávám o zvýPři čtení těchto důvo- šené péči o čs. občany
dů nás napadlo přirov- židovského náboženství.
nání k činnosti čs. zastu- Zprávy (hlavně pro ci: pitelských úřadů v cizi- zinu) třebas . o udělení
jně- A buďme docela nějakého
vyznamenání
: konkrétní: např. činnost rabínovi v ČSSR či o
I místních čs. zástupců jen hlučné oslavě výročí něj v souvislosti s letošním jaké synagogy, vůbec
i zájezdem čs. sportovní- nepřekvapí.
Metody
j ho klubu do Austrálie všech diktátorských reby
stačila
odůvodnit žimů jsou přece velmi
j přerušení . . diplomatic- podobné.. .
' -sv-FEI
kých styků Austrálie s
ČSSR. Pokusů čs. gerie' rálního konsula o "ideo- Chcete, áby se vaše děti
logické působení" na ně- naučily hrát na kterýkoli
které nyní australské ob- HUDEBNÍ NASTROJ?
čany bylo víc než dost. . Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
J Čs. propaganda nemá
A. CHROMOVSKÝ
jistě snadný úkol, chceU lesa se páter spíš dvakrát rozhlédl, potom si rozvážil, že už je k večeru, a. raděj si nadiel. Koník j e
postarší, nevidí na oko, a není křesťanské pokoušet
nebesa v neklidných časech.
U vsi si oddechl. Neprahl ve snách po koruně trnové. Jeho Bůh byl Bohem chlebů a rybiček. Požehnal
strážnému na vížce zvonice, naposled se ještě ÍTšmrkal, potom si narovnal zapraný kolárek a zarejdoval to do- brány tvrze.
Pokračování příště

HLAS

10. 7. 1967

Z L O B í

VÁS

O Č T?

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

O PTO

Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedie kina Capitol)
' 8. poschodí
Telefon 63 -2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
. Vašim příbuzným i bez lékařského, předpisu,'
" ': v nutných případech i telegraficky
ZPRÁVY čs.O.L. V AUSTRÁLII
—- Na výborové schůzi, konané dne 3. července v
Melbourne, byl kooptován do výboru br. J. Chaloupek. .
— Místopředseda Čs.O.L. pro Tasmanii br. F. Starý
odejel: služebně na delší dobu do Evropy. Funkcí místopředsedy byl proto místo něho pověřen br. Ludva
Veselý (adresa: 97 Warwick St., Hobart, Tas.)
— Na schůzi byla podána podrobná zpráva o zahájené spolupráci s organizací polských zahraničních vojáků,, jakož i o přípravách zájezdů na farmu br. Slabíka.
V RÁMCI INFORMAČNÍ SLUŽBY PRO PŘISTĚ
HOVALCE můžete se obrátit na českého zaměstnance Commonwealth Banking Corporation, 227 Bourke
St., Melbourne (védle Tivoli:) s jakýmikolí dotazy ve
věci daňových .přiznání. Tato služba je zdarma, Úřední hodiny : pondělí až pátek od 9 do 17 hod., v sobotu
od 9 do 11 hod. a v neděli od 14 do 17 hod.

FIGHT

TB

T
iťs a good thing to have a

CHEST X-RAY
NOW C0MPULS0RY

DOMOVA

FOB ALL OVEB

21

G o w h e n the X-RAY UNfT visits your area

Zajistěte, aby měli všichni členové vaší
•; rodiny provedeno roentgeno.vání plic,
Kdokoli může mít tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenést ji na ostatní. J e zvlášť důležité, aby se starší členo> vé rodiny podrobili tomuto rychlému,
jednoduchému zjištění. T.B. se d á léčit
snadno a rychle. V přípádě potřeby delšího léčení, vyplácí se živitelům rodin
pense. Roentgenování je- zdarma. Budete
vyrozuměn poštou, kdy bude roéntgen
: prováděn hromadně ve Vaší čtvrti nebo
městě.
The Victorian Tuberculosis Association,
406 I.onsdale St., Melbourne
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SPORT V AUSTRÁLII

migrovat ao Austrálie.
KOPANÁ
V
SYDNEY
— Ňa hřbitově La Targette u Paříže se konala 11.
PRAHA — CROATIA 2 : 2 (1:1)
června slavnost, při níž
Croatia vedla ještě 10 minut před koncem zápasu
byl položen základní ká- ! : 1 zásluhou Zemana v obraně Prahy, který na zamen k pomníku padlých átku druhého poločasu za stavu 1 : 1 nešťastně
čs. dobrovolníků v 1. a 2. isměrnil míč do vlastní branky. Vyrovnávací gól
světové válce ve Francii. 'Střelil Gauto dobře umístěnou ranou z trestného
Zúčastnil se velký počet :opu. Výsledek odpovídá průběhu zápasu, který byl
krajanů z Francie a 8člen- elkem slabé úrovně. Croatia se ujala vedení po 10
ná delegace čs. organizací limitách, hry a Praha vyrovnala brankou Lissinga,
z Anglie. Za Amitié terý dostal přesnou přihrávku z lévého křídla. .
Franco - Tchécoslovaque
Praha je teď s 10 body na osmém místě ligové tapromluvil česky gen. v. v. ulky
a má jen o 2 body víc než poslední Yugal. -raJ. Flippo, za hosty z V.
Británie tajemník ústředí
KOPANÁ V MELBOURNE
Čs.OL v Londýně SkouCROATIA — SLAVIA 2 : 1 (0:0)
mal a hlavní projev měl
V prvním poločase se hrálo většinou uprostřed
předseda Sdružení čs. dobrovolníků ve Francii" L. hřiště a žádná strana -se nezmohla' na kloudný útok.
Mániček. Ten též tlumočil V poli měla Slavia slabou převahu. -Hned po změně
sympatie izraelskému li- stran skóroval McCorauondale z přihrání Jureckibo.
du, který znovu bojuje o Mužstvo Slavie v té době ožilo, a zdálo se, že jde jen
právo na: život a státní o to, iak vysoko zvítězí. Čáru přes rozpočet udělal
špatný den brankáře Schroifa. Nejprve zachytil
samostatnost.
střelu, která mířila těsně vedle jeho branky, a od— Ve věku 80 roků zem- razil míč přímo k noze středního útočníka soupeře,
řel v Pittsburghu v USA který bezpečně skóroval. V 70. minutě hry se pak
dr. Gregory L. Zatkovič, dopustil školácké chyby. Cookovu "malou domů"
který by prvním guverné- :hytil, ale z nepochopitelných důvodů míč upustil,
rem Podkarpatské Rusi takže soupeři stačilo pohodlně jej dopravit do bran— od července 1919. do srp- ky. Mužstvo Slavie poté resignovalo na hru a odešlo
na 1921.
do šaten se ztrátou obou bodů.
— . Čs. národohospodář
SLAVIA — POLONIA 0 : 1 (0:0)
Antonín Basčh, který ie
poradcem •
Organizace
Po špatném výkonu z předcházejícího týdne zaSpojených národů v obo- řadila Slavia Schroifa,-bývalého brankáře čs. národru průmyslového rozvoj e,~ ního mužstva, do reservy a v brance se objevil opět
se dožil v New Yorku Barotajs. Ten chytal dobře, na jediné brance zápasu
sedmdesátky.
nemá vinu. Slavia byla celý první poločas v jasné;
— Děkan oddělení mezi- převaze, kterou však nemohoucí útočníci nedokázali
národních vztahů na Den- využít. V druhém poločse .'se hra poněkud vyrovnala,
verské universitě Josef ale • i pak byla Slavia v poli lepším. celkem. Polonia
Korbel se. zúčastnil zase- zvítězila' krásnou brankou. po' trestném kopu v 62.:
dání organizace "Ameri- minutě. Vedle' špatné střelby všech útočníků projecan Assembly," které jed- vily se tentokrát" i slabiny v obraně (Randell, Cooic)nalo o politice USA vůči —' Touto prohrou se Slavia dostala na 7. místo
východní Evropě.
viktoriánské ligové tabulky.
— Jiří Kolář z chemické
fakulty Australské národČESKÉ K N I H Y
ní university v Canbeře
odletěl k ročnímu pobytu
ľ.
Toman:
Don Juan S 1.70, Bass: KlabzuDoVa ]edena universitu ve Freiburku v Německu, kde bude íáctka $ 1.10, Jean-Pierre Chabrol: Jeden muž napracovat na biosyntéze dc $ 1.10, M. Rajský - V. Kropp: Rumunské arabesky $ 2.50, M. Voříšková: Makaphovy dary S 1.50,
isoflavorů.
První parta $ 1.00, Anglické listy $ 1.20,
— Australská národní ga- Sapek:
Básně $ 1.50, Zaorálek: Lidová rčení $ 4.10,
lerie zakoupila obraz ma- 3ezruč:
Saturnin $ 1.60, Poláček: Edudant a Francilíře Alexandra Sádla z rirotka:
nor
$
1.40,
Herrmann: U snědeného krámu $ 2.10,
Ádelaide. Další adelaid- ?oche - Janáček:
Prahou krok za krokem $ 4.00:
ský malíř a sochař Vojta Jirásek: Mezi proudy
(3 díly) $ 4.20, Staré pověstí
Marek _měl interview o íeské (výbor) S 1.-, Kubka:
Karlštejnské vigílie S
svém umění na tamní te- !.10, Kapličky: Kladivo na čarodějnice
$ 1.70, Dostolevizi.
evský: Uražení a ponížení $ 2.30, Peroutka: Demokra— Sdružení demokratic- ;ický manifest $ 2.-, London: Mořský vlk $ 1.90;
kýc Čechoslováků v Jižní šrámek: Když léto přihrává $ 2.30, Kutinová: Kra:
Ausrálii uspořádalo
v íonošovský špalíček 80c, Simenon: 3 x Maigrel
Ádelaide dne 2. července p 2.50, Drda: České pohádky $ 2.50, Greene: Minivzpomínku na 50. výročí- iterstvo strachu $ 1.70, Baar: Paní komisařka (3 díbitvy u Zborová.
y) $ 5.10, Mauriac: Cesty k moři $ 1.10, Vachek
—V galerii v Potťs Point Bidýlko $ 1.50, Arbes: Romaneta $ 1.50, Safér
(Sydney) měl výstavu Svět hmyzu $ 2.80, Plicka: Vltava. (fotogr. celéhc
svých prací sochař Stani- Povltaví) $ 5.40, Baar: Hanýžka a Martínek $ 2.80
slav Chromý."
Rais: O ztraceném ševci (2 díly) $ 3.70, Hrubín •
ľrnka: Špalíček (ilustr. kniha pohádek a říkánek;
VYSVĚCENÍ NA KNĚZE
ř"4-40, Dickens: Kronika Pickwickova klubu $ 3.50
V sobotu dne 22. července v 9 hodin ráno bude po- Poláček: Muži v ofsajdu $ 1.80, Jandáčková: Czeci
irvé vysvěcen Čech na katolického kněze v Austrálii Ňat. Cook Book $ 5.- a mnoho jiných
i to v kostele sv. Filipa v Blackburn Noirth (MelbourCeny jsou včetně poštovného
le). Je to čs. uprchlík Jan Zika. Vysvěcení se též
SDolehliŤrS 'dodaií
súčastní český katolický duchovní správce v MelDourne.. P. -Josef. Peksa a čs. krojovaná skupina.
Všichni krajané jsou vítání. První mši sv. bude sloužit nově vysvěcený kněz v témže kostele v neděli
Box 1888 R.G.P.O. Melb«urne
23.- července o 12. hod. polední. '
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu dortová
Telefon 42-59M
LETOVISKO
"ÍBMAVA"
Locke's Way, poblíž Belgrave South

— Čs. národní sdružení v
Torontě pořádalo vzpomínkovou slavnost k výročí popravy dr. Milady
Horákové. Projev měl dr.
V. Krajina.
— Městská rada v Leamingtonu ve V. Británii
projednávala žádost tamní odbočky Čs. obce legioíářské, aby byla zasazena
pamětní deska čs. parašutistům, kteří zde byli posádkou za II. světové války a kteří splnili daný
úkol: likvidovali R. Heydricha.
— V předvečer svých 65.
narozenin zemřela v USA
po delší nemoci bývalá
poslankyně čs. strany lidové a novinářka dr. Helena Koželuhová-Procházková.
— Na valné hromadě odbočky Čs. národní rady
americké pro . pacifickou
oblast byl zvolen předsedou Jaroslav Čadek a. místopředsedy Jiří. špánek
a VI. Balejko.
— Bývalý redaktor Melantrichu František Třešňák- oslavil v Torontě
pětašedesátku.
— Úspěšný britský dramatik Tom Stoppard je
českého původu. Jeho
otec dr. Straussler byl
podnikovým lékařem ve
Zlíně.
— Pavel Machotka, syn
sociologa dr. Otakara Machotky, byl zvolen předsedou Americké psychologické společnosti. Pracuje v lékařském ústředí
university státu Colorádo.
— V Mnichově zemřela
majitelka restaurace Goldene Stadt Prag Marie
Hlávková.
— V Paříži požádal o asyl
Zdeněk Machotka, který
dostal v ČSSR povolení
k odjezdu na Expo. 67 do
Montrealu.
— K. S. Bednár byl povýšen na řádného profesora
politických věd v Muehlenbergově koleji, Allentown, USA.
— V Rakousku rovněž
požádal o asyl synovec
předsedy čs. Národního
shromáždění B. Laštovičky,- 281etý Norbert Bohanes z Frýdku-Místku. Podařilo se mu dostat se v
Mikulově pod plachtu
vleku za nákladním autem, které projíždělo Československem. Hodlá e-
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THE INLÍBRUM BOOKSELLERS

srdečně zve všechny krajany na
ANENSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU "
která se. koná'v neděli 30. července 1967
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem '
" Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině

RUČNÍ VÁZANÍ KNIH
České
knihařství

MARIA B00KB1NDING
16 Branning: St., ST. KILDA, Vic.
Telefon 91-4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.
MÁTE V Y R O V N Á N O P Ř E D P L A T N É H D ?
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Mnichov

Další kvalifikační zápas mistrovství Evropy (v kopané

V Bratislavě: ČSR - Turecko 3 :0 (1:0 )

HLEDAJÍ:

• Josefa Šikolu dř. Melbourne (k předání záznamů},
Bohumila Petáka nar. v Hodkovicích u Pr. - n u s s ^
Františka Šedu (TAS.?) a Karla Boehma (hledá
sestra).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s : na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

Ve zkratce
— Na mezinárodních lehkoatletických závodech T
Praze, nazvaných "Praga academica," vytvořil 231etý
čs. reprezentant Rudolf Húebner nový národní rekord ve skoku vysokém, když zdolal laťku 2,13 ml
Zlepšil tak o 1 cm dosavadní čs: rekord Baudise.
— Finále pánské dvouhry tenisového mistrovství «re
Wimbledonu vyhrál snadno Australan John Newcombe nad Wilhelmem Bungertem ze Záp. Německa
6 : 3, 6 :1, 6 :1.
— Přední - světoví vzpěrači směřují nezadržitelně k
šestistykilogramové hranici. V mezistátním trojutkání SSSR—Bulharsko—Turecko v Sofii dosáhl
olympijský přeborník Rus Leonid Žabotinskij v
olympijském trojboji těžké váhy 590 kg, čímž zlepšil o 10 kg dosavadní světový rekord svého krajana
Vlasova. žabotinskij zlepšil i světové rekordy v dílčích soutěžích: tahem vzepřel 201,5 kg, trhem 174 kg
a soupažným nadhozem 218,5 kg; Podle pravidel mezinárodní vzpěračské unie se však pro. světový rekord v trojboji počítají jen výkony dělitelné 2,5. To
znamená, že Žabotinskij dosáhl 200 kg, 172,5 kg a
217,5 kg. — Nejlepší vzpěrači všech dob: Žabotinskij "
590 kg, 2. Vlasov 580 kg, 3. Andrejev 547,5 kg, 4.
Gubner (USA).. 545,5 kg, 5. Schemanski (USA)
544 kg.

Bratislavský "pokus" trenéra ČSR ,J. Marka s oživením útoku mladou krví se proti Turkum
zdařil nad všechna očekávání. Po dlouhé době stála v čs. národním mužstvu spolehlivá obrana ve
stínu útoku, který chvílemi předlváděl opravdu dlouho nevídané ukázky vtipu, techniky a moderní'
kombinace v plném běhu. Benjamínek Jurkanin začal servírovat svému klubovému kolegovi B. Veselému na právem křídle (rovněž debutant v reprezentačním týmu) a kanonýru Adamcovi z Trnavy
ttiíče s takovou přesností a jistotou, že brzy celé čs. mužstvo podlehlo fotbalovému kouzlu. Diváci
se po zápase shodli v tom, že takový výkon předvedli v Bratislavě čs. fotbalisté naposledy před 10
léty, kdy vyhráli s Jugoslávií 1 : 0 .
m u ž s t v o XIlclO UZ v l l ^ b u p u UJ.I-J.VUU p i c v a a u , prvé jmak skveleho brankaře hosti Alino. os>±t uaaže se však hned neprosadilo střelecky, na tom má vala zcela tempo hry, druhé branky však dosáhla až
podíl tvrdá, někdy až bezohledně hrající turecká v 70. minutě. Adamec přihrál Jurkaninovi, ten
obrana, jejíž nečisté zákroky rakouský rozhodčí přesně Kvašňákovi, Adamec mu zaběhl na "naráSchiller netrestal. Divákům však bylo jasné, že po žečku" a dostal ji přesně. Turecká obrana se jen dísérii vynikajících útoků ä velmi pěkné kanonádě na vala na tento bleskový útok. Adamec zblízka zrvýšii
tureckou svatyni, musí padnout i branky.. Stalo se na 2 : 0. O čtyři minuty později pěkná akce Adamec
tak poprvé ve 25. minutě, kdy trnavský Adamec ze -Kabát — přesný centr, Kvašňák prodloužil na Jurvzdálenosti 22 metrů z přímého kopu pěkným oblou- kaniíia a ten dal z těžké posice pěkný gól.
Pořadí I. skupiny evropského šampionátu: 1. Špakem kolem levého okraje turecké zdi překonal ponělsko 4 utkání, 6 bodů, s care 4 : 0 ; 2. ČSR 2 utkání
4 body, score 5 : 0 ; 3. Irsko 5 utkání, 3 body, score
3 : 7 ; 4. Turecko 5 utkání, 3 body, score 3 : 8 .
Bratislavské střetnutí ČSR—Turecko bylo šestým — Několikanásobný držitel světových vytrvaleckých
Tepŕvé poslední 26. kolo II. čs. fotbalové ligy, hrané 25. června, přineslo rozuzlení o vítězi B skupiny vzájemným utkáním fotbalistů obou zemí. ČSR zví- rekordů Australan Ron Clarke zaběhl.-27. června ve
a tím o postupujícím do nejvyšší soutěže. Dramatic- tězila čtyřikrát, jednou prohrála a jedno střetnutí švédském Vaesteraasu 2 míle za 8:19,8 min., čímž
zlepšil o 2,8 vt. dosavadní světový rekord Francouze
ký souboj mezi dvěma ostravskými týmy Baníkem skončilo nerozhodně. Score 18 : 5 pro ČSR.
Michela Jazyho, a Australanka' Judy Pollocková
Ostravou a Vítkovicemi rozhodl pro sebe po zásluze
utvořila v Helsinkách nový světový rekord v běhu
Baník Ostrava, který dokázal zvítězit na horké půdě
SOUBOJ ČS. TRENÉRCf V RAKOUSKU
na 800 m. Časem 2:1,0 min. Zlepšila o desetinu vtev Nových Zámcích 3 :1, zatímco Vítkovice uhrály na
Poslední červnovou neděli skončila v Rakousku řiny čas Angličanky Anny Packerové.
vlastním hřišti,proti Sp. Nové Vsi jen plichtu 2 :2.
Fotbalisté Ostravy měli pak v konečné tabulce II. I. liga, která se vyznačovala mimořádnou dramatič- — Americký sport má novou plaveckou hvězdu. Je
ligy 37 bodů, jednobodový náskok před Vítkovicemi. ností. O hrdý titul "mistra země a tím i o účast ve ji 171etý student ze Santa Clara v Kalifornii Mark
— Ze skupiny A-II. ligy se mezi čs. fotbalovou elitu 13. ročníku Poháru mistrů evropských zemí bojovaia Spitz, který na závodech v San Leandre Zaplaval
dostalo mužstvo Plzně, které získalo 39 bodů a pěti- až do posledního kola dvě mužstva, která shodou časem 4:10,6 min. nový světový rekord na 400 m volbodový náskok před Viktorií Žižkov. V Ostravě a okolností trénují Čechoslováci: Vytlačilův Rapid Ví- ný způsob. Držitelem světového rekordu byl výchoPlzni budou tédy fandové chodit od podzimu znovu deň a šťastného Wacier Insbruck. Nakonec o prven- doněmecký plavec Frank Wiegand (4:11,1 min.)
ství Rapidu před Wackerem rozhodlo jen lepší score,
po létech na I. ligu.
Absolutní rohovnický mistr světa Cassius Clay
neboť oba týmy dosáhly stejného počtu 41 bodů; Ra- —
(Mohammed Ali), byl Federálním soudem v Houstopid Vídeň však měl score 72 :29 — Wacker Inns- nu
odsouzen na 5 let do vězení a k pokutě 10.000
bruck 58 : 24. Rapid se stal mistrem Rakouska po dolarů.
odmítl 28. dubna tr. složit závěrečnou
Čtyřiadvacáté. — Zároveň rakouský fotbalový svaz přísahu Clay
při
odvodu
- na vojnu. Zároveň ho Světová
Příznivci lehké- atletiky v USA prožívají v letošiií rozhodl, že od příští sezóny už nemůže o titulu mistra boxerská asociace WBA zbavila titulu mistra světa
sezóně víkend co víkend úplné atletické hody, o vý- země rozhodovat score, nýbrž jen body. V případě a určila, že o uprázdněný "trůn" bude bojovat 8 kankonech Američanů dosažených v posledním červno- rovnosti bodů bude sehráno na neutrální půdě - roz- didátů: exmistr světa Američan Floyď Patterson, jevém týdnu budou však i odborníci na celém světě hodující střetnutí.
ho krajané Terrell, Ellis, Spencer a olympijský vítěz
mluvit ještě dlouho v superlativech. V kalifornském
Frazier, dále pak Argentinec Bonavena, Kanaďan
Bakersfieldu probíhalo mistrovství USA, které nezůChuvalo a Němec Mildenberger.
stalo v ničem pozadu za šampionáty minulých let,
TENISOVÁ SENZACE
— Čs. rohovníci vyhráli ve Vídni mezistátní střetnutí
neboť Američané tu vytvořili dva nové světové reJen několik málo tisíc příznivců bílého míčku v s Rakouskem 18 : 2. Rakušané byli slabým soupeřem,
kordy : a dosáhli celé řady dalších výkonů světové
equadórském
městě Guayaquil vidělo snad největší což ovšem nesnižuje úspěch čs. boxerů, kteří zvítěextra třídy, Hvězdou přeborů byl 201etý student Jim
Řýun z Kansasu, který vyhrál běh na 1 míli v novém senzaci v historii Dävisova poháru. Úplný outsider zili v devíti váhových kategoriích.
světovém rekordu. Časem 3 : 51 min. zlepšil o 0,2 vt. — Equador — se stal nečekaně vítězem amerického
svůj, vlastní světový primát, vytvořený 17. července pásma Davis Cupu, když ve finále této nejpopulármr. v Berkeley. Ryu-n udivil hlediště fantastickým inější světové soutěže tenisových družstev dokázal téfihišeňi, při kterém zaběhl posledních 440 yd za 53,5 měř nemožné: zvítězit nad vysoce favorizovanými teSkvělým "vyvrcholením fotbalové sezóny ročníku
vti. I jeho soupeři si však vedli znamenitě, a 6 jich nisty USA 3 : 2. V družstvu. Spojených států naprosto 1966—67 byla obě finálová střetnutí. "Českoslovenzklamal
prvý
hráč
žebříčku
černý
Arthur
Ashe,
kteělp rovněž, pod 4 minuty. Druhý — o 5 vteřin za
ského poháru" mezi mistrem ligy Spartou Praha a
Ryunem — byl Jim Grelle, sedmému mílaři, 171eté- rý v obou singlech s téměř úplně neznámými Équa- Spartakem Trnavou, ve kterých obě mužstva předmú M. Liguorovi stopli ještě 3:59,8 min., takže se dorci Olverou a Guzmanem nevydržel střetnutí ner- vedla vynikající kopanou, plnou dramatičnosti a
dá hovořit o nejrychlejší míli historie. — Do sezna- vově a přenechal oběma soupeřům body. Třetí bod ;echnického umění. V Praze zvítězila Sparta 4 :2.
mu světových rekordmanů se tu zapsal i 201etý Paul k. postupu do mezipásmového boje (s vítězem A sku- >dvetu 28. června v Trnavě vyhráli domácí 2 : 0, a
Wilson, který ve skoku o tyči dosáhl hned na první piny evropského pásma, který vzejde z utkání Špa- ;ak po 180 minutách hry byl stav nerozhodný 4 :4.
pokus 5,38 m. Wilson, který zlepšil dva týdny starý nělsko—SSSR) získali Equadorci ve čtyřhře, kdy dvo- Podle předpisů tzv. Ústřední sekce čs. kopané musely
světový rekord svéhó krajana Bob Seagrena o 2 cm, jice Guzman-Olvera porazila nečekané americký pár ) vítězi trofeje rozhodnout pokutové kopy. Každé
si nechal laťku zvýšit na 5,47 m, ale tuto výšku se Riessen-Graebner 9 : 7, 6': 6 a 8 : 6.
nužstvQ střílelo- (podle italského vzoru)- pět jedemu. ještě nepodařilo zdolat. Dosavadní rekordman
láctek. Zatímco Sparťan Mráz proměnil 4, dal trnavSeagren, obsadil za výkon 5,28 m 2. místo.
KOLIK JE V ČSR FOTBALISTŮ?
ský Adamec všech 5 branek, a to rozhodlo o držiteli
Skvělých výkonů bylo dosaženo týden předtím i
txeneraim sesretar ev- 25.250 klubů, ve kterých irofeje. K oběma závěrečným střetnutím musela nana akademických přeborech USA v Provo ve státě ropské sekce mezinárod- je však registrováno pou- stoupit Sparta bez svých několika velkých »Dar:
Utah v nadmořské výšce 1.372 m. Tu Američan ního fobalového svazu ze 750.000 fotbalistů. ČSR jtočníkú Maška, Kvašňáka a Pospíchala, v j -»ém
Charlie Greene zaběhl 100 yd za 9,1 vt., čímž vyrov- FIFA Hans Bangerter je v počtu hráčů sedmá utkání i bez svého prvého brankáře Krameriuse. Oba
nal světový rekord, a sprintérská štafeta Jihokali- zveřejnil kompletní pře- v Evropě (za SSSR. Z. týmy produkovaly výbornou "kopanou.
Ské university: Mc Cullogh, Kuller, Simson a Miller hled fotbalových klubů i Německem, Anglií, Hovyhrála závod na 4 x 110 yd ve fantastickém čase zá počet fotbalistů v jednot- landskem, Francií a V.
HLAS
DOMOVA
38,6 vt. Ča's však nebude uznán za světový rekord, livých evropských stá- Německem). V 6.776 kluVychází čtrnáctidenně.
Šidí redakční kruh
.protože byl dosažen "mezinárodní štafetou" (posled- tech. Počtem hráčů je v bech hraje 330.840 fotbaAdresa: Hlas domova,
ní člen štafety Miller je Jamaičan).
čele SSSR, kde je v pou- listů, tedy každý 43. ob8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
Z "neamerických" atletů se zaskvěl ve vší slávě hých 37 klubech (!) 3 mi- čan ČSR je registrovaTelefon: 42-5980
držitel stříbrné olympijské medaile Kubánec E. Fi- lióny 820 tisíc registrova- ným -fotbalistou. V tomto ROČNÍ PftEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jedno^vy
Iguerola, který na mezinárodních závodech v Buda- ných fotbalistů. Na 2. mí- směru je na tom nejlépe
výtisk 20c.
pešti zaběhl 100 m za rovných 10 vteřin. Figuerola stě je Německá spolková Holandsko, kde každý 21.
je tak osmým sprintérem, kterému na "stovku" stopli republika; má 15.360 klu- občan hraje aktivně ko- PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně tcSež
-.tento čas světového rekordu. Před ním to byli: A. bů s 2,345.793 hráči. Nej- panou. Celkem ve 33 ze- předplatné tj. austr. $ 5.-, .£ stg (nebo NZ) Z-'-/-,
Hary (Z. Německo), H. Jerome (Kanada), Esteves více klubů je však v Ang- mích Evropy je 10,968.740 US S 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — V ý š leteckého příplatku-do různých zemí sdělíme na p G ä d U
(Venezuela), Hayes (USA), Čchen (Čína), Hines a lii. V zemi současných fotbalistů.
obratem.
mistrů světa v kopané je
— O —
Turner (oba USA).

Ostrava a Plzeň do ligy

V USA: VÝŠE A RYCHLEJI

Trnava vítězem Čs. poháru

