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Bouřlijvý I V . sjezd československých spisovatelů

Spisovatelé proti režimu

Sjezd československých spisovatelů byl organizován přes půl druhého
roku. Komunistická vláda udělala všechno možné, aby ututlala kritické
hlasy. Jak až to bývá v řízeném hospodářství nebo literatuře, výsledek jen
potvrdil, že je mnoho věcí, které by zůstaly pod pokličkou, kdyby vláda
nmwtsila alespoň občas riskovat (veřejnou nebo poloveřejnou konfrontaci s
lidmi, kteří vlastně by měli být na její straně. Z toho, co se dozvídáme o
sjezdu, je patrné, že ani osmnáct měsíců příprav a vyhrožování nepomohlo.
Nejvíc potěšuje, že se spisovatelé čím dál tím víc zabývají nejen svými profesionálními problémy, ale že se snaží říci, co je tlačí ve veřejném žijvotě.
Docela, nedávno nám
bylo
řečeno
očitými
svědky, kteří byli v Československu během nedávné války na Střed •
východe, že vládní
propaganda má úspěch,
že sympatie obyvatelstva
byiy na Straně
Arabů.

Antonínem
iNovotným,
protože kritizovali nejen vnitřní, ale i zahraniční politiku československé vlády.
New Y o r k Times pak
uveřejnily 3. tm. referát svého zpravodaje D.
Vindera, který píše, že

sjezau cs. s p i s o v a t e li předložila
skupina
mtorů
prohlášení,
v
lěmž poukazuje na roz>or mezi oficiálním stalovisfcem režimu a širo:ými sympatiemi
oby'atelstva pro Izrael.
A ť však o sjezdu mlu-

ví nejpovolaněj-ší
svědek Antonín Novotný
který to všechno vyzra
dil 30. června v proje
vu k posluchačům V y
soké
školy
politick(Rudé právo 1. tm.):
"Nevyhnuli jsme se .
složitému období,
kd'
nás na počátcích "socia
lístické výstavby zasáh
ly silné dogmatické vli
vy. V naší historii všal
není nic, co by opravno
valo
různé kritiky 1
tvrzení, že strana s
zpronevěřila svému po
(Pokračování na straně 2

Organizace Spojených národů
Nemohli jsme' si to
srovnat v hlavě.
Byli
jsme však
upokojeni,
že rozum
doma ještě
N a březích Suezského kanálu zazní ještě tu a tam rachot kulometů. Je
převládl, když jsme se
dozvěděli, že spisovate- den den je sestřeleno osamělé egyptské letadlo, druhý den je potópe
lé byli ostře napadeni egyptský torpédový člun, ai Kahýra hlásí nové, velké vítězství.
Ve
srovnaní s tím, cvcekava., Fod nánosem
co se stalo, to všechno pocukrovaných slov, podohromady sotva stojí; litických uskoků a dipfixvtee po SKoncem s jezu u
SJJISU
U J Í
»
za
řeč. Není to však bez lomatických kíliček naPraxe uspořádán proces, který lze aspoň v něčem
Každý " vý- jde se holý a ukrutný
přirovnat k nedávnému procesu s Mihajlo Mihajlo- významu.
vem v Bělehradě. Vládní režimy se v »bou přípa- střel á každé to sestře- rakt.
dech brání náporu odbojných spisovatelů, kteří se lené letadlo říkají jasně,
T o , co se od Izraele
prohřešili dokonce i tím, že své práce poslali bez
vědomí "vyšších míst" k otištění za hranicemi. že nic nebylo skončeno DČekáva, není nic jinéPražské přelíčení. je pak o to senzačnější, že jsou a nic nebylo vyřešeno, IO, než že" má nečinně
žalováni jednak dva domácí umělci —1 Jan Beneš a že Izrael vyhrál jenom přihlížet, jak znovu poKarel Zámečník —, jednak v nepřítomnosti exulant jednu velkou bitvu, po
rostou arabské síly, a v
Pavel Tigrid.
níž nutně
musí přijít akamžiku, jejž je jenom
Zpráva o průběhu procesu, který byl rozpočten
Arabům dovoleno zvona dobu asi 10 dnů, do uzávěrky nedošla. Je jen další.
známo, že krajský prokurátor stíhá u městského
Je jistě, že se zlepši- .it, bojovat další bitvu,
soudu v Praze 311eteho spisovatele Jana Beneše (pí- lo jeho vojenské posta- sterou nesmí nikdy úšícího vétštoou krátké povídky do časopisů Plamen,
Literární noviny, Mladá fronta aj.) pro trestné či- vení. Demarkační čáry plně vyhrát. -A tak dále,
ny "podvracení republiky, spekulace a pokus o pod- byly posunuty dopředu, další a další bitvy, až
vod" a 2€letého studujícího FAMU Karia Zámeč- zvětšilo se zázemí. Sku- conečně jednou prohraníka (autora několika filmových skriptů aj.) "pro tečný mír však není v je. Teprve ta prohraná
trestný čin poškozování räjmň republiky v cizině".
válečný stav 3Ítva . smí být bitva koPavel Tigrid, "reakční představitel Cs- strany lidové"' dohledu,
— jak píše Budé právo — mí pak na krku "trestné trvá. S ním trvají také aečná.
činy vlastizrady a vyzvědafetví".
všechny problémy, kteCo dál?
Zdá se, že žaloba se opírá o tvrzeníje Jan Be- ré existovaly před zaháneš psal kritické články o poměrech v ČSSR, které jením nepřátelství.
Přijmeme-li tedy předÍí. Zámečník, studující delší dobu ve Francii, přepoklad,
že je nad síly
Co dál, ptá se asi vládával Pavlu Tigridovi, který je uveřejňoval pod
odolat
tlaku
různými pseudonymy ve čtvrtletníku "Svědectví" i da v T e l Avivu, a co Izraele
zvenčí,
jaká
cesta
mu
v "jiných časopisech;
• • '--- - dál. ptá se svět, jehož
zbývá?
' Jan Beneš a K. Zámečník byli zatčeni, už -téměř se
problémy
celého
před rokem. Světová veřejnost se to dozvěděla až
Snad jenom
jediná,
později — na sjezdu mezinárodního Pen-klubu v Středního východu do:j.
vyměnit
území
právě
Arnhemu v Holandsku (vizi též HD č. 2/67 "Proti- týkají politicky i hoslužba z Moskvy?"). Je příznačné, že se režim roz- spodářsky - a problémy iobytá za pevné záruky
hodl uspořádat proces právě nyní.
existence. Jesamotného Izraele mo- národní
Nerozhodnost pražských vládních orgánů dokazuje
lomže, jaké záruky můrálně.
i případ představitele organizace Amnesty Internaže Izrael po
starých
tional z V. Británie P. Siegharta. Dostal povolení,
Nepopsatelný tlak
zkušenostech považovat
aby se zúčastnil procesu jako pozorovatel a 5. čerNapsali jsme nedáv- lsl pevné a spolehlivé?
vence přiletěl do Prahy, Tam vyhledal předsedu senátu a vyzvedl si vstupenku k hlavnímu přelíčeni, no, že tlak, který bude
Záruky jedné "nadna němž pak mluvil s Benešem. Pak musel odletět vyvinut na Izrael, aby velmoci" nestačí, stojído Curychu, ale dostal zpětné vízum. Když se vrávrátil 'obsazená území, -li druhá "nadvelmoc"
til 9. tm. do Prahy, byl vyhoštěn. RP z 11. tm. naaa nepřátelské straně, a
psalo, že přijel do ČSSR "jako turista" a že "svého bude nepopsatelný.
pobytu zneužil k pokusu nedovoleným způsobem
Je téměř neuvěřitel- sáruky přátel vzaly za
zasahovat do probíhajícího soudního procesu a tak né, že by Izrael mohl >vé ve francouzské zrase hrubě vměšovat do vnitřních záležitostí ČSSR";
Kromě toho prý "při odjezdu z ČSSR ještě neómale- tomuto tlaku odolat, a dě. Zbývají záruky Sponým způsobem napadl čs. státní zřízení a veřejné člověk se musí ptát, co jených národů, pokud
činitele." Komentář k procesu uveřejníme, příště. vlastně svět od Izraele (Pokračováni
na str. 2)

Po válce na Středním východě

Tigrid a spol pred soudem

Přestárlí,
infarkty oslabení dogmatikové v
Praze se utěšují nadějí, že poúnorovou emigraci pomalu užírají stejné nemoce, že umře a bude pokoj. To by byla nesporná pravda, kdyby
titíž. dogmatikové, seč jím síly stačí, nevytvářeli emigraci nolvou, mladou a nadto elitní.
Čím déle se drží u moci a s nimi i politika nivelizace, šikanování a podepírání lidř, politika,
která zaznamenává vyčíslitelné a závratné ztráty
snad ve všech oblastech československého života, tím mohutnější bude proud těch, kteří budou z ČSSR utíkat. Legálně nebo ilegálně, s
kufrem nebo bez něho, letos stovky, napřesrok
tisíce; nikoli z lásky ke kapitalismu či z obdivu, k plným výkladním skříním, ale z protestu
právě proti této politice a z bežvýhlednosti i
surovosti její aplikace.
Pavel Tigrid ve Svědectví (Paříž, jaro 1967)

EJHLE, SVĚTLO !
Dějí se věci. Poslanec dr. Cairns, ~nejhlučnějši -z
hlučných australských vyznavačů antiamerikanismu,
se vrátil z Ameriky a našel tam věci," které ho překvapily více, než jednou překvapí povrch- měsíce
prvního pozemšťana. •
Tak na příklad přišel.na to, že je tam "více osobní svobody než v kterémkoliv ' místě, které kdy
navštívil". Podle vlastních slov užasl nad tím",: že
"John Birch" není dominující silou ve Spojených
státech, neboť očekával "kapitalističtější a agresivnější společnost, která potlačuje radikální názory".
Dr. Cairns uzřel za čtyři týdny své americké cesty
světlo, ale obává se, že "přesvědčit antiamerické
levičáky, plné neinformovaných předsudků, potrvá
déle".
Nechceme ovšem tvrdit, že by dr. Cairns zmoudřel jenom proto, že přes noc z ničeho nic zjistil, že
Amerika není tak úplně rejdištěm temné reakce a
hnízdem kapitalistického imperialismu. O zmoudření nemůže být. řeč, protože ruku v ruce s "novou"
Amerikou kráčelo odborné zjištění, že "síly komunismu byly od roku 1945 konservativní a zdrženli-:
vé" a že "vliv .komunismu byl velice přeceněn".
Člověk je jaksi potěšen zjištěním, že on a všichni
Maďaři, Poláci, Jugoslávii, Bulhaři, Rumuni, Číňani a Tibeťani padli za oběť komunistické zdrženlivosti a že už si nemusí dělat starosti s komunismem, který, když se to tak vezme, nemá ve světě žádný velký vliv a význam.
Nicméně zjištění, že i člověk jako dr. Cairns.dovede přes noc ztratit své vlastní "neinformované
antiamerické předsudky", bez významu není.
Dr. Cairns je i enom malá ryba v moři vody, ale
v Austrálii není bez vlivu. A téměř současně s "jeho '
odhalením přicházejí zprávy, že jiná,: daleko větší
ryba stanula možná v rozpacích na prahu, revize své.
antiamerické. politiky.
.
Z Paříže se množí zvěsti, že čínská vodíková puma rozptyluje mlhoviny a dokonce snad pohnula
horou. Stoupenci generála de Gaullea a, kdo" ví,
snad i sám monumentální generál, začínají prý pochybovat o moudrosti své antiamerické"- politiky- a
začínají uvažovat o tom, jestli snad ten starý, ošumělý americký ochranný deštník, do kterého nastříleli tolik děr, nestojí pořád ještě přece jenom za víc,
než za zlámanou grešli.
"
Bylo by příliš optimistické doufat, že by jedná
návštěva Ameriky nebo jeden pokusný výbuch vodíkové pumy mohly působit jako magické zvůlání'
"budiž světlo!", a že by ze světa zmizel alespoň jeden z mnoha předsudků, jimiž je lidstvo ' opředeno
jako hustou, zaprášenou pavučinou.
Ale jestliže dva zaslepení mohou náhle spatřit
světlo, proč jej. ii.ikgy riespatří .zaslepené stovky, tisíce a milióny? Kolikrát už jsme si položili tu otázku? Nejde přece o žádnou vědu,, o žádné spletité'
technické či filosofické" probléíný.'
Jde o to, proč- lidé v -určitých chvílích" reagují
mechanicky bez mozku i bez srdce a tak primitivně, že se to vyjímá té nejprostší a nejzákladíiější
logice, o morálce ani nemluvě.
Mluvíme o kolektivní nenávisti, -která nachází
tolik různých, ale vždycky stejně pošetilých výrazů. Je ovšem možné, že lidé potřebují k životu
hromosvod stejně iako vodu a vzduch. Politická
krize? Obviň Američany! Hospodářská krize? Blamuj Židy! Neurodilo se? Zavinili to černí! Rozpadá
se ti stát? Vliv bílých!
Odpověď možná spočívá v bolestivosti procesu,
jemuž říkáme myšlení. Každý den, každá chvíle a
(Pokračování na straně 2)
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Spisovatelé proti režimu
(Pokračování se str. 1)
slání nosiltele pokroku
ů rozvoje
společnosti,
a rozhodně již nemůžeme trpět výpady, že v
minulých
letech
jsme
'procházeli údobím jakéhosi druhého temna . ."
Období
temna
je
ovšem
historická skutečnost. Spisovatelé však
řekli na sjezdu podstatně víc:
" V tomto
duchu se
nesla vystoupení některých spisovatelů na jejich I V . sjezdu, kde tito
lidé
napadli
politiku
strany, státní vnitřní i
zahraniční politiku, prosazovali třídní smír s
buržoázni ideologií, neuznávali třídní boj, který dnes, právě dnes na
sebe 'bere velmi ostré
formy, a ve světě stojí
proti sobě
dvě veliké
vyhraněné fronty - fronta imperialistická,
reakční - a fronta pokroku, míru a
humanis m u . . ."
Novotný obvinil spisovatele také z toho, že
chtějí být "třetí silou",
která by chtěla změnit
komunistický
režim
v
kompromis mezi socialismem a liberalismem.

řejně proslovené různými členy Ú V KSČ. Bylo jich příliš mnoho,
aby nebylo jasné, že
spisovatelé
nebyli nakloněni politické linii
rodné strany.
Ještě zajímavější byla činnost
komunistických orgánů před sjezdem samým. Spisovatelské organizaci bylo hroženo, že její vliv bude
omezen velmi, známými
"administrativními prostředky", <rož znamená
v praxi čistku v redakci
a omezení nákladu.

récnem dnu
sjezdu k
částečně prázdné tribuně. Den předtím
prý
demonštratívne opustili
mnozí
českoslovenští
spisovatelé sjezd.
Docela právem, protože Jiří Hendrych veřejně porhlásil, že "už
ztratil trpělivost se spisovateli".
N a závěrečném zasedání
řekl:
"Stranická
delegace se ztotožňuje
s vystoupením těch účastníků
sjezdu, kteří
pozvedli svůj hlas proti
pokusům politicky zneužít sjezdu a vytvářet
atmosféru proti snaze
řešit
otázky
nastolené v rezoluci X I I I .
sjezdu K S Č . . . "
N a sjezdu musila být
opravdu silná opozice,
když se proládo strašné
státní tajemství.

Frankfurter
Allgemeine Zeitung odhaduje, že nyní čte např. Literární noviny asi milion čtenářů. Když už
mluvíme o zahraničních
časopisech,
New York
Herald Tribune má další zajímavou informaci
o sjezdu
českosloven"Žádný komunista a
ských spisovatelů.
čestný občan",
pravil
Jiří
Hendrych,
bič Jiří Hendrych, "nemůže
boží na jokoukoliv kul- souhlasit s Hm aby byrevoluční
turu, mluvil na závé- la snižována

iloha našeho lidu. Stejiě tak odmítá, aby pod
'šeobecnými hesly svo,>ody, humanismu a denokiracie byla podsou'ána snaha žádat právc
vobody pro nepřátelké názory."
Povstání
na sjezdi;
satrně vedli spisovatel*
nladší generace, kteř
sou členy strany, jakc
Luidvík Vaculík, Pavel
Cohout, Ivan Klima i
/áclav Havel.
Tragedie
všedníhc
československého žívotí
vyjádřil plně
Václav
"iavel, když řekl:
"Nevěřím, že
různí
'šeobecné koncepce o}
In es byly sto pohnoul
réd vpřed- Skuiečuosl
colem nás j e tvrdá a
nanifesty na ni neplatí
vykla si, že patří k dobrému tónu
nezá-yaznť
la ni nadávat, a že nejde obvykle na ni nadá'ají ti, kteří se s ní nejJiadněji ve své denn
Jraxi konformují."

PO VÁLCE NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ

SitWíll VUlKd Ud fcJLtCU
ganizace, která byla uz
ním východě j e j dodala od kolébky nesourodým
manželstvím nejvznešeslovit tak n e h o r á z n ý n e - v mixe vrchovaté.
aějších lidských ideálů
smysl.
Spojené národy
s nevyhnutelnými svinJestliže ještě bylo třeUpřímně řečeno, neKonflikt v Sinajské stvy
reálpolitiky,
neba
důkazu
o
nespolehlimáme možnost reprodupoušti tedy před nás ne- mohla nikdy
skončit
kovat všechny "ideolo- vosti a úplné neúčinnopostavil
jenom otázku stoprocentním
úspěgické'' poznámky, ve- sti této organizase, pobudoucnosti Izraele, ale c h e m - Charta, zaručutaké otázku budoucnosti jící základní lidská práSpojených národů,
v va, nemohla být ničím
Mimořádná příležitost strávit
něž kdysi svět skládal jiným než cárem papíru
tak velké naděje.
od chvíle, kdy k ní byl
státu,
v době školních prázdnin: v Noumea
Někteří lidé
Spoje- připojen podpis
který nejzákiadnější lidným
národům
nikdy
neSfA F R A N C O U Z S K É R I V I É Ř E P A C I F I K U
přáli, někdy z poctivých ská práva prostě odmí>dlet ze Sydney Pan American džetem 28. srpna,
a jindy z méně
pocti- tá uznat.
návrat do Sydney dne 8. září 1967
Spojené národy jsou
vých
pohnutek.
Jiní
v
> n a včetně cestovného, bytu, výborné stravy,
•rganizovaných výletů atd. pouze $ 329, což je
nich viděli spásu světa, dnes debatní společnonéně, než zaplatíte za 12denní pobyt v mnohých
jediný
klíč k řešení stí, místem, kde se semístech Austrálie.
všech bolestí a problé- jdou představitelé růzVyžádejte si podrobné informace
ných států a mají možmů.
(podle přání česky) u:
nost prodiskutovat své
U Thant
B & B Travel Agency
problémy.
Organizací
Commerce House, Suite 212,
Muž, který dnes stojí vysloveně škodlivou stá328 Flinders St., Meibourne
v čele Spojených náro- vají se až ve chvíli, kdy
Poštovní adresa: GPO Box 449 C,
dů, generální
sekretář v nich svět, nebo aleMeibourne, Vie., 3001
U Thant, Spojeným ná- spoň jeho část, začne
Telefon: 62-2904
rodům nijak na prestiži vrdět fiěco vyššího' á
nepřidal.
ušlechtilého.
-kw(Pokračování
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člověk
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SKVĚLOU DOVOLENOU

Provádíme veškeré práce optické
. přesně, rychle a za levné ceny

m.tfHRPA
Optical Service

573 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon 98-5756.

Přes mnohá selhání si
nemyslíme, že by Spojené národy ztratily poslediní špetky užitečnosti, j e však
důležité,
abychom
je viděli ve
správné
perspektivě a
zapomněli na své staré,
přehnané naděje.
Spojené národy nemohly nikdy skončit úplným úspěchem, protože 'byly od samého začátku postaveny na falešných základech. Or-
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EJHLE, SVĚTLO i
(Pokračování se strany 1)
každá vteřina před nás staví problémy, na něž nestačíme a s nimiž si nevíme rady. A v těch chvílích
bezradnosti i e příjemné mít po ruce něco, čemu to
všechno můžeme hodit na krk.
Dost možná, že takové je alespoň částečné vysvětleni původu našich kolektivních nenávistí a
předsudků.
Už jenom z tohoto psacího stroje vyběhly asi kilometry řádek, zabývajících se jedním a týmž problémem. Domníváme se však, že o zlořádu rasismu a
jiných, "mechanických záští" toho prostě není možna napsat příliš mnoho. -Hospodin prý kdysi řekl
"budiž světlo" a bylo světlo. V hlavách miliónů však
naneštěstí pořád ještě žádný božský povel potřebné
světlo nezapojil.
-kwSYATEBNf HOSTINY, TANEČNÍ ZÁBAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe
Uke
^£)oľclieôteľ
(ředitel Jaroslav Křepčík)
ALEXANDRA - GARDENS, MELBOURNE
Telefon 63-3923
K disposici tři sály různé velikosti
Mnžnn ohstnrat..řpsknii hiirlhn

ZE DNE NA DEN
12. 7. Nepokoje v Honj
Songu se zvětšily. K posílení policejních jedno;ek byla povolána armála.
— Generál
de Gaulle
rfijel do Bonnu k rozhovorům se západoněmectou vládou. Francouzský
president se chce pokusit o opětné navázání užší
spolupráce se Západním
Německem.
L3. 7. Ve východních provinciích Konga vypuklo
>pět povstání proti centrální vládě, která tvrdí,
še bylo vyprovokováno
milými žoldnéry.
— Východoněmecký parament znovu jednohlasiě "zvolil" na další 4 rosy Waltera
Ulbrichta
>redsedou Státní rady a
Wlllx. Stopfaa předsedou
riády.
14. 7. University v Rudé
Síně zahájily opět vyučování. Byly po 13 měsí3Í uzavřeny, aby se stulentí mohli
podílet na
"kulturní revoluci".
15. 7. Při rasových nepokojích v Newarku ve
státě New Jersey bylo 20
jsob zabito.
— V prostoru Suezského
lanálu došlo k dalším
přestřelkám mezi jednotkami Izraele a Egypta a
k leteckým šarvátkám.
L6. 7. Jednotky
Spojelýdi národů, které mají

SPORTOVNÍ KLUB S L A V I A PORT
srdečně

T A N E Č N Í
V

Vás

zve

na

dohlížet na dodržování
příměří, zaujaly pozice v
suezské oblasti.
—i Oddíly
Vietkongu
podnikly raketový útok
na velkou americkou vojenskou bási v Da Nangu, při čemž bylo 12 A meričanů zabito a 40
zraněno. Zničeno bylo na
zemi 11 amerických letadel.
— Norský parlament rozhodl velkou většinou požádat o přijetí Norska za
člena Evropského hospodářského společenství.
17. 7. Nigerijská centrální vláda generála Jakubu Gowona zahájila "policejní akci"
proti odtržené východní
části,
která se prohlásila samostatným státem Biafra.
19. 7. Britská vláda oznámila, že poslední britské
vojenské oddíly opustí
Singapur a Malajsko v
sedmdesátých letech. Bude to znamenat faktický
konec dosavadní britské
politiky "na východ od
Suezu".
20. 7. V Jemenu byly
znovu zahájeny vojenské
operace. Jednotky royalistů obsadily město . Maidi, které bylo dosud pod
kontrolou
egyptských a
republikánských
jednotek.

MELBOURNE
'

z á b a v u

kterou pořádá v sobotu dne 5. srpna 1967
DORCHESTERU, A L E X A N D R A AVENUE, MELBOURNE
(sál " C h ester")
.
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 (Tocín), 94-6635 (Piek)
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DOMOVA

Č E S K O S L O V E N S K OVEZKRATCE
— Ministr
zemědělství
K. Mestek přiznal v Rudém právu ze 7. 7., že
čs. rostlinná výroba ve
srovnání s předválečnou
úrovní je o 8.1% nižší.
Zdůraznil,
že je třeba
věnovat
značné
úsilí,
aby si zemědělské podniky osvojily "průmyslový
charakter práce".
— Od června je přímé
autobusové spojení Prahy s Mnichovem
a to
dvakrát
týdně. Cesta
trvá 10 hodin a zpáteční
lístek stojí 198 Kčs nebo
72 marek.
— V Praze byla podepsána dohoda s Čínou o
vvměně zboží a platech
v" r. 1967. ČSSR bude do
ČĽR dodávat
zejména
obráběcí stroje, dopravní prostředky, dieselové
agregáty
a
válcovaný
materiál. Čína dodá potravinářské zboží, barevné kovy a některé spotřební ZÍJOŽÍ.

— Podlé představitelů
Státní plánovací komise
má se změnit státní bytová výstavba od 1. ledna 1968 na komunální
bytovou výstavbu prováděnou národními výbory. Státní banka
může
poskytovat na stavbu úvěr splatný až do 30 let.
— Po přerušení diplomatických styků zastupuj s
čs. zájmy v Izraeli Rakousko.
— Od 3. do 7. července
se konal v Praze IX.
světový kongres Mezinárodní unie
architektů,
kterého se zúčastnilo na
2.000 předních architektů
z 65 států.
— Dirigent české filharmonie Karel Ančerl řídil pohostinsky v Lincolnově
centru
Newyorskou filharmonii a byl
přijat americkou kritikou
příznivě. - Dne 2. října
tr., zahájí Česká filharmonie pod Jeho taktovkou nové tumé po Severní Americe.
— Dne 7. července byl
zahájen v Opavě "Bsperantský kulturní festival" a to v rámci oslav
100. výročí narození Petra Bezruce. Zúčastní se
též hosté z 10 zemí.
— Před trestním senátem
obvodního
soudu
pro
Prahu 1 se zodpovídali
3 Holanďané z trestných
činů spekulace, porušování předpisů o oběhu
zboží ve styku s cizinou
a zkrácení daně. Jako turisté
propašovali
do
ČSSR 64; náramkových
hodinek, které chtěli výhodně zpeněžit. Soud byl
neobvykle mírný: propadnutí zabavených hodinek a vyhoštění turistů z ČSSR.
:— Novým biskupem Jednoty bratrské byl zvolen
dr. Adolf Ulrich, který
sloužil v čs. západní armádě.
— V Sušici, se konala
"mírová
manifestace"
podheslem
"Mládež
Šumavy proti revanšismu". Promluvil Antonín
Novotný, který "mírově"
odsoudil "zločinnou" agresi Spojených
států ve
Vietnamu a Izraeli proti
SAR!, Jordánsku a Sýrii". Československo prý

musí stát na straně arabských zemí, protože je
proti "konzervování starých
přežitých
fórem
potlačování svobody národů" a proti "nadvládě mocnějších nad slabšími". Podobně mluvil
Jiří Hendrych na manifestaci v Ležákách: "Znovu prohlašujeme, že SAR
a její lid i další arabské
země mají
plnou naši
podporu v protiimperialistickému fooji, v zápase za svobodu, nezávislost a pokrokový
rozvoj".
— Zemřel bývalý starosta Plzně a pozdější čs.
velvyslanec ve V. Británii J. Ulrich.
— Profesor Vysoké školy
ekonomické DrSc. Felix
Olivov dostal k sedmdesátce ftád republiky.
— Bývalý čs. velvyslanec v Indii inž. Jaroslav
Kohout
byl
jmenován
náměstkem ministra zaíiraničních věcí.
— Podle zprávy Státního
statistického úřadu pracovalo koncem loňského
roku už 85% zaměstnanců ve zkrácené (tj. 44hoäinové)
pracovní době.
Statistika nezahrnuj e zaxiěstance v zemědělství.

— Dne 30. června byl
uveden do provozu plynovod z SSSR do ČSSR.
V Košicích se za tím účelem konala slavnost, v
Ruské u sovětských hranic se sešli
budovatelé
sovětského i čs. . úseku.
— V Praze zemřel 4. července ve věku 67 roků
spisovatel a výtvarník
Ondřej Sekora, mj. autor
známé knihy pro děti
"Ferda Mravenec".
— ČTK hlásila, že A.
Novotný odletěl 5. července na zotavenou do
SjS(SR. Podle pozdějších
zpráv se zotavoval rozhovory s L. Brežněvem,
s nimž
si
"vyměnil
názory na aktuální otázky současné mezinárodní
situace a světového komunistického hnutí".
— Vědecké
kolegium
technické kybernetiky a
elektrotechniky
ČSAV
äoporučilo, aby
se v
QSSR neprodleně--zahájily výzkumné a vývojové práce související s
5s. účastí na programu
vysílacích družic.
— Ve Smetanově
síni
Obecního domu v Praze
>e konal celostátní sjezd
5s. svazu žen.
FEI/HD

- 3 Nová hospodářská opatření v ČSSR po půl roce

Rozpaky s "modelem"

Půl roku po všeobecném zavedení "nového hospodářského modelu" se v
ČSSR začínají výrazněji projevovat i některé nepříznivé důsledky nových
opatření. Pokus s naroubováním zdravé větvičky na churavý strom se zřejmě nedaří tak, jak očekávali tamní hospodářští "zahradníci". Potíže vznikají jednak z nedomyšlenosti některých opatření, jednak z nechuti, s níž
jsou mnohé změny přijímány jak příliš často klamanou veřejností, tak především stranickým vedením, které se nechce ívzdát výhradního vlivu i v hospodářských otázkách, které se celkem právem obává, že důsledné uplatnění
nových zásad by mělo následky vnitropolitické — omezení vlivu stranického
aparátu na řízení státu.
KSČ je proto oficiálně pro změny, protože
si je vynutila špatná hospodářská situace,. ale
vedoucí straníci k nim,
přistupují v praxi v neilepším případě váhavě,
pokud jim přímo nebrání. Nejjasněji se to projevuje
při
provádění
personálních změn, při
navrhované
výměně
mnohých
zasloužilých
straníků za odborníky.
O věci jednal koncem
června dvoudenní seminář tajemníků krajských
výborů KSČ a některých
dalších stranických pra-

covníků. Rudé právo referovalo 29. 6., že se
"široce
diskutovalo
c
současné
hospodářsko-politické praxi, situaci
v podnicích, zkušenostech při
uplatňování
nové soustavy řízení i
příkladech iniciativního
přístupu k řešení problémů",
avšak
dodalo,
že "současně : se kritizovalo někdy váhavé a nedůstojné
uplatňování
schválených opatření' v
podnicích i vyšších článcích řízení, které poskytují často nedostatečnou
podporu nově se rodí-

Znárodnený majetok
Čo štát má, nakradol. To je nie azda len
teoretická poučka niektorých právnych filozofov, je to skutočnosť potvrdená znárodnením,
ktoré sa v Československu previedlo bez náhrady. V o všetkých znárodňovacích predpisoch z
r. 1945 a 1948 bola síce náhrada sľúbená, ale
doteraz nebola vyplatená, takže v skutočnosti
sa to rovnalo konfiškácii. N o pre štát sa vec
neskončila tým, že nabudol nehnuteľný majetok, teraz ešte aj vymáha na vlástníkoch dlhy,
čo boli na tomto znárodnenom majetku zaistené. Pravda za 17. júna 1967 sa snaží túto nemravnosť vyvrátiť v článku "Máte slovo" najmä takto:

riteľňa žalovala, že neplatí splátky - a dokonc a . . . aj súd ho odsúdil na exekvovanie častí
platu.. . Chválabohu, už sme prišli na to, že v
prípade nehnuteľného majetku by nebolo morálne, aby si štát nechal ešte raz splácať vo forme pôžičky to, čo raz už prebral in natura. Vestník Ministerstva financií č. 4 z 5. mája 1966 to
v paragrafe 31 upravuje jednoznačne. Peňažné
ústajvy takéto-dlžoby usporiadajú s finančným
odborom Okresného národného výboru. Toto
však ešte stále nerieši otázky náhrady za znárodnený majetok, ktorý sme v znárodňovacích
dekrétoch vyriešit sľubovali. Bývalý vlastníci vo
väčšine prípadov už dožívajú, ížijú z penzie."

"Štát usporiadal osobné záväzky občanov voči peňažným ústavom a štátu, ktoré viazli alebo
súviseli s majetkom, ktorý prešiel na štát. N a
základe smerníc vydaných Ministerstvom financií likvidovali približne 74.000 záväzkov občanov v hodnote asi 704 mil. Kčs."

Bezprávne postaivenia občana v boji proti socialistickým inštitúciám bolo zakotvené priamo
v občanskom zákone z 25. októbra 1950, č. 141
Zb., lebo podľa jeho smutne známeho paragrafu 21 platilo: "Socialistickým právnickým osobám patrí osobitná ochrana." Nový občiansky zákonník z 26. februára 1964, č. 40 Zb.,
síce vraví, že "v občanskoprávnych vztahoch
majú účastníci rovnaké postavenie" (par. 2),
no úvode si vytýčil za cieľ "chrániť tieto práva, ak sú vykonávané v súlade so záujmami
spoločnosti".

Ale to je, pravda, ani len jedno promile hodnoty znárodneného majetku, ktorý sa odhadoval na 1000 miliárd korún. Nie je to ani splátka na znárodnený majetok, ale len ústup od
ďalšieho vydierania obkradnutých vlastníkov,
ktoré nemá oporu ani v znárodňovacích predpisoch. Článok vyššie uvedený je iba oneskorenou a slabou obranou oproti výkriku zúfalstva
tých tisícov postihnutých, ktorých sa pred pol
rokom zastali Martin Hric a Tibor Michal v
článku '^Vysmyknuté paragrafy", uverejnenom
v Pravde zo 7. januára. Z článku citujeme:
" Z drobných vlastníkov sa znárodnenie týkalo popri malých dedinských kinách, rôznych
komunálnych priemyslov & služeb, cukrární,
zmrzlinární, octární - najmä mlynov. V bývalom
Bratislavskom a Žiliriskom kraji stálo socialistickým organizáciám za to, aby z 1000 mlynov
prevzali, v r. 1960 do svojho majetku už len 200
ostatné boli zlikvidované. Čudné veci sa odohrali napríklad okolo mlyna Štefana Kršku z
obce Visolaje, okres Pov. Bystrica. Požičal si
zo sporiteľne 70.000 korún (v novej mene),
aby mlyn zmodernizoval. Po znárodnení ho spo-

Štát prevzal znárodnený majetok, ale dlhy,
čo na ňom boli, zaplatiť odmietol. Pravda zo 7.
januára o tom píše ďalej takto: "Konzultovali
sme vec s dalšími odborníkmi, ktorí nám vytiahli Vestník Min. financií z 5 . 5. 66, kde sa v
paragrafe 28 hovorí: Ak štát nadobudol majetok . . nepredchádzajú naň Záväzky bývalého
vlastníka vecL Finančný odbor preto prípadné
Hadosti veriteľov O usporiadanie ich pohľadávok . . . odmietne".
Dôvera v spravodlivosť, právna istota, s tým
súvisiaci aj vzťah k dodržiavaniu zákonov - to
je mimoriadne cenný kapitál. Nič z toho sa nedá nadekretovať. To je tiež záver menovaných
obhájcov spravedlivosti v článku, v ktorom vzali do ochrany obkradnutých, čo ich kedysi na
Ministerstve priemyslu volali "paviáni", lebo
tak revali - od hladu.
FBI

ní. . ."
O dilematu, s nímž
se funkcionáři KSČ potýkali,
napovídá
pak
Rudé právo:
"Značná
pozornost
byla . . . věnována : otázkám úlohy a místa strany a komunistů v hospodářské politice,1 zájmům lidí a vznikajícím
konfliktům,
způsobům
jejich řešení a překonávání, prosazování, celospolečenských zájmů a
podobně."
Ž e brzděná nová opatření dosud neměla očekávané výsledky, prozradil i soudruh, ministr
financí (RP.30. 6.):
"Působení
- prvních
kroků nové soustavy řízení zatím spíše ovlivnilo kvantitativně
výši
podnikových
důchodů,
než kvalitativně stránku
ekonomiky a věicné uspokojování potřeb p o d niků a obyvatelstva. N e bylo by však .možné ..dále zvyšovat životní úroveň, dosáhnout rovnováhy platební bilance "a
udržet
stabilizovanou
měnu, aniž bychom dosáhli podstatného zvýšení efektivnosti
celého
hospodářství . . . "
Vedle
podobných
všeobecných úvah jsou
pozoruhodné i poukazy
na následky, které mají.
v
některých
místech
prováděné hospodářské
změny.
Tak pražská Práce se
zabývala
17.
června
problémy, spojenými s
likvidací
nerentabilních
podniků. Píše mj.:" K d e hledat umístění? - Tohle bývá největší starostí • lidí z likvidovaných
neefektivních
provozů.
Často
jsou utěšováni argumen-.
tem, že nemají mít žádr
né obavy, práce je u
nás dost a dost, něco se
vždycky
najde.
Ano,
najde, dosud tomu tak
většinou bylo. Jenže je
to čím dále obtížnější.
Nasvědčuje
tomu už
dnešní praxe,
přestože
likvidace nehoBpodárné
("Pokračování i str. 6)
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Zařizujete-li byt nebo dům, poraďte se s námi!
Jsme výhradními representanty
pro senzační dekorační materiál

FIBREGLASS
DODÁME VÝHODNĚ VŠE POTŘEBNÉ
z místního i dovezeného materiálu
~

žExqutéíte Jfutntóljmgá Co. Pi>JHt&
X a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
Telefon 24-2044
Porada i rozpočet jsou nezávazné a zdarma

ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP

D O M O V A

Foreign Languages Press, Peking 1966: Citáty z projevů předsedy Maocetuna

Ze zápisků náčelníka Mau-Mao
Malé červené kancionály, naplněné moudrostmi předsedy Maocetuna, jsou dneska skoro tak
populární jako kdysi ^'Navždy Ambra" nebo "Námořnická láska". Nemyslíme si však, že by ostražití celníci na demokratické straně hranic ohmatali stránky a zohýbali rohy. Možná, že to je
všechno jenom panika. Australský karikaturista Weg je zpopnlárnil ve svých reportážích' z jihovýchodní Asie. Učený dr. Russo, kterého ještě pamatujeme i my jako obhájce čínských zemědělských reformátorů se sousedem Mao v čele, se dneska strachuje o osud malých národů, které
hraničí 8 Rudou Čínou. Zjistil, že Číňané, žijící za hranicemi Rudé Číny, dostávají šmahem tyto
knížky k podvratným účelům. Jakořto hrdí majitelé jednoho výtisku, musíme říci, jžé je nám divné, proč najednou tolik povyku. Všechno, co tento malý almanach čínského imperialismu odhaluje, bylo už mockrát řečeno, jenomže nikdo si toho nevšímal. Nebo si nechtěl všimnout. "Mein
Kampf" měl týž literární osud.

lameta najednou nebezpečná
knížka
totiž
obsahuje jenom nejbaMILIÓNY Z BRIGÁD
Občanská iniciativa patří mezi nejcennější devizy nálnější šablony, za ktesocialistických států. Nejlepším svědectvím této ré by se rděl i Stalin.
pravdy jsou hodnoty, jež občané každoročně vytváVěřte straně, soudruřejí ve svépomocných akcích. Tak např. v letošním
prvním čtvrtletí (a to se zdaleka ještě většina akcí zi, lkali aparátčíci, když
nerozběhla naplno) představuje hodnota díla dobro- se provalila svinstva na
volné občanské iniciativy zhruba 336 mil. Kčs, což Stalina. Soudruh Mao se
je o plných 8 mil. Kčs víc než ve stejném období
pojišťuje ještě předtím:
minulého roku. Na výsledku je pozoruhodná i sku"Musíme věřit v matečnostj Že v tomto období slovenské kraje předstihují kraje české a to jak v absolutní částce, tak i sy a musíme věřit strav průměru na obyvatele. Zatímco v českých kra- ně. T o jsou dva základjích vybudovali občané dílo v hodnotě necelých 160
ní principy. Jestliže bymil. Kčs, hodnota výsledků občanské aktivity na
Slovensku přesáhla 176 mil. K č s . . . Na Slovensku chom o nich pochybobylo dosaženo 40 Kčs na hlavu, zatímco v českých vali, nedokážeme nic."
krajích všehovšudy jen 16.20 K č s . . . O tom, že leAdolf Hitler by spotošní výsledky svépomocných akcí občanských bukdyby
dou mít nebývalé objemy, svědčí např. i skutečnost, kojeně přikývl,
žé do soutěže národních výborů na počest 50. vý- ,se mluvilo německy a
ročí Velké říjnové socialistické revoluce je přihlá- ne čínsky v tomto prošeno 9.540 měst a obcí. Mimo soutěž zůstane jen kosoudruha
předlem 800 obcí. Dílo, jež chtějí v rámci soutěže obča- jevu
né své společnosti odevzdat, představuje hodnotu sedy:
dvou a čtvrť miliardy korun . . .
"Čínský
národ
má
Práce, 17. června 1967 ducha, v němž bude boVYHOŠTĚNÍ AMERICKÉHO OBČANA
urguny uezpeuuuau v mauvx minuvcm vjawaiuj
5. července z území ČSSR amerického státního příslušníka Jamese Trunečka. James Truneček se během své návštěvy u nás projevil jako zarytý nepřítel čs. státního zřízení. Snažil se ideologioky
ovlivňovat čs. občany, především mladé lidi, urážel představitele naší vlády, napadal spojenectví se
Sovětským svazem,
propagoval americkou intervenční yálku ve Vietnamu atd. Na chovám a jednání Jamese Trunečka bylo podáno oznámení pracovníkům Veřejné bezpečnosti.1 Vzhledem k tomu, že
James Truneček je 73 roků stár, se od trestního stíhání upustilo a rozhodlo o vyhoštění.
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jovat do poslední kapl^y
krve proti nepříteli, vůli dobýt ztracená území
a schopnost stát
na
vlastních nohách v rodině národů."

lo, že Maocetun napsal
už dávno příručku pro
partyzány. Ještě
větší
zděšení nastalo,
když
bylo jasné, že se čínští
komunisté touto
biblí
řídí.
V dnešní době, kdy
čínská "kulturní revoluce" byla přemílána stovkami západních pozorovatelů, mohl. . už být
znám sekyrářský výrok
Maocetuna z roku 1942:
"Všechna naše literatura a umění musí být
pro masy lidu, a především pro dělníky, zemědělce a vojáky. Jsou
vytvářeny pro dělníky,
zemědělce
a vojáky a
pro jejich potřeby."
Je to pádný, i když
ne krásný styl. A poráží na hlavu všechny nadějné teorie o liberalizaci, založené na jedné
větě o tisíci
květech.,
které
mají
duchovně
vzkvétat. A za takovým
účelem:

Mnoho povyku vzniklo mezi vojenskými od"Armáda bez kultury
borníky, když se zjisti- je tupá armáda- a tupá

VÝVOZ ČS. PENĚZ
Vyvoz platidel cs. meny do ciziny za ucelem jePráce, 6. července 1967 ich použití v zahraničí je zásadně zakázán. Čs.
PRAVDA A MOTORIZACI
:tátní občané si sice při přechodu státní hranice
Mototechna dostává rocne z nasi vyrooy i s do- nohou u sebe ponechat menší částky (maximální
vozem průměrně jen 63.000 aut. To znamená, že iranicí hotovosti při výjezdu čs. občana do zahrazájemce by měl čekat asi tak tři roky, než přijde íičí je 300 Kčs na osobu), použít je však v cizině
na něho*řada. Pravda, lidé chtějí za své peníze auto íesmějí a musí je na požádání předložit kontrolpodlé své chuti, podle svých potřeb. Je-li na některé úmu orgánu při zpáteční cestě k revizi. Jako výz aút -nepoměrně víc zájemců, než je běžná roční imka platí, že pří návštěvě evropské socialistické
dodávka oné značky, čeká se déle než tři roky. — « m ě s výjimkou Jugoslávie (a cest do oblastí konPokud jde o letošní dovoz, smlouva o dodávce Wart- rence v NDR a Polsku) si čs. občan může v případě
burgů ještě nebyla uzavřena, Trabanty se dodávají Kjtreby směnit 100 Kčs za tamní měnu. Směnu si
podle plánu, dodávky aut značky Volga a Moskvič nusí dát potvrdit do celního a devizového prohláse opozdily . . . Auta západních značek letos pravdě- iení. Zákaz vývozu čs. měny platí i pro zahraniční
lávštěvníky ČSSR, pouze s výjimkou u platných
podobně nedovezeme . . .
»měfcních mincí, kterých si cizinec od nás může
Pravda, 24. června 1967 idvést z každé emise po dvou kusech.
PÉČE O SEVEROVIETNAMSKÉ DĚLNÍKY
Práce, 14. června 1967
A TECHNIKY.
ZASEDÁNÍ GENERÁLNÍHO SYNODU
Praktické x odborne
zkusenosti v jednotlivých
JEDNOTY BRATRSKÉ
profesích, " důležitých pro poválečnou obnovu průmyslu ve VDR, přijede do československa načerpat
V Potštejne ve východních Čechách zahájil své
celkem 2.100 vietnamských dělníků a techniků... třítýdenní jednání generální synod Jednoty bratrské.
1.390 nastoupí v podnicích ministerstva těžkého Na 220.000 členů Jednoty ve 22 zemích čtyř světaprůmyslu. Menší skupiny budou pracovat i v zá- dílů tu zastupuje přes 80 delegátů. Jednota bratrvodech chemického, textilního, pletařského a sklář- ská, založená r. 1457 v Kunvaldu v Čechách, se po
ského průmyslu. Další se seznámí s prací v kože- staletích pronásledování rozšířila v 18. století z obcí
lužnách, v gumárenství, při výrobě papíru a ve v Polsku a Sasku pod jménem "Moravských bratří"
spojích. Vietnamští praktikanti přijedou ve 4 eta- do celého světa. Známá byla zejména svou kulturní,
pách po 3J měsících, vždy ve skupinách asi o 500 osvětovou i zdravotní činností. Na území USA zalidech... Program pro všechny je stejný — první ložili např. Moravští bratří r. 1872 v Nazaretu první
3 měsíce stráví ve střediscích v Č. Těšíně a Topol- vysokou školu pro dívky, v Africe působili mezi
čanech, kde se naučí základům češtiny a slovenšti- nejzaostalejšími kmeny, např. Hotentoty a Kafry.
ny, pak se rozjedou do jednotlivých závodů získat Vysoce ceněna je zejména práce Jednoty mezi maloodborné znalosti. V resortu těžkého průmyslu na- mocnými. Jejich nemocnice pro leprózní pacienty
stoupí po aklimatizaci v ČSSR první vietnamští patří k největším svého druhu na světě. Jednota
praktikanti 1. října do závodů ZTS Týniště, Zbro- pořádá rovněž Bachoyy hudební festivaly v USA a
jovka Vsetín a ZNS Třebíč, Kovohutě Čelákovice, mnoho dalších významných akcí. Její zástupci přiKarborundum Benátky a do několika závodů Čhi- jíždějí do Československa jako do země svých durany a dalších podniků.
chovních předků.
Rudé právo, 22. června 1967
Svobodné slovo, 7. července 1967

armada • nemuze porazit tele delnicke internacionály. Dnešní Rudá Čína
nepřítele."
především
o
Jenomže ani soudruh bojuje
území",
o
předseda nemůže zakrýt "zabrané
prioritu
v
komunisticpřirozené slabosti revolucionářlLL.
Jinak
'by kém, hnutí, která by připrestiž,
kterou
snad nebýlo
potřtebí, nesla
Čína
tak
dlouho
postráaby v tomto
slabikáři
dala
v
mezinárodním
nezadštil oheň a sífu:
světě,, a o pokoření sta"Nikdy a za žádných rého carského, soka.
okolností
nemá komuDnešní kulturní - revonista
sledovat
osobní
luce.
je jenom orientálzájmy. Měl by je podřídit zájmům národa a ní zástěrka pro čistky
mas. A proto sobectví, uvnitř strany, čínská zanezájem, korupce, kult hraniční politika je boosobnosti a tak dále jem za uznání starých
jsou hodny opovrždní, mandarinských hranic a
Sovětští
zatímco
nesobečkost, právo, výboje.
vůdcové
to
dcrbře
vědí,
iniciativa, oddanost veje boj uvnitř
řejnému životu a pocti- a proto
vá tvrdá práce vzbudí komunistického . . bloku
tím skrytější a urputúctu."
nější.
Je
to citát z roku
1938 a je dobře si všim- . [Že j e jeden soupeř
nout, v jakém
pořadí za osmnáct a druhý za
určoval . tehdy
Maoce- dvacet bez dvou, svědčí
tun povinnosti komuni- výrok soudruha Mao z
stů. Sledoval nacionál- roku číslo jedna- po
Stalinovy, pattější linii než soudruh svržení
mátky
(1957)":
Stalin, a zcela opačnou
"Přesvědčováni, nikolinii,
než hlásá dnes.
Vůbec není jasné, proč li donucování, je jediDrávě tento citát byl za- ným způsobem, jak zílidi.
Donucořazen do dnešního sfeot- skávat
líku: komunisté se mají vací.. metoda nikdy ne3odřídit "zájmům ijáro- přinese výsledky. Tato
metoda
je
přijatelná,
ia a mas".
f
když jednáte s nepříteT o j e ovsem
pusty lem, ale zcela zakázaná,
revizionismus,
buržoaz- když jde o soudruhy neií nacionalismus, zrada bo přátele."
iělnického hnutí. V roT o jsou slova muže,
:e 1967 se jím prohřekterý rozpoutal ve své
iují všechny
komunivlastní zemi režim terostické strany, které neru a nazval j e j kulturní
přijímají
Maocetunovu
revolucí. Normální člostranickou linii.
věk ' však musel klasifiIronií je, že v roce kovat tento . kulturní vý1938 mluvil Maocetun boj jako čínskou verzi
ipřímněji než dnes, kdy hrůzovlády Mau-Mao."
;e vydává za představivm
Plánujete cestu . do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

^ ^ ^

ODRA
TRÁVIL SERVICE

27-29 Elizabeth St., Meibourne, C. 1
. Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme, cestovní, doklady a.
prostředku jeme - bezplatně cesiu
lodí. nebo
:tadlem - kamkoli. Za hotové nebo ná splátky.
Mluvíme česky
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Tajnosti žižkovského podsvětí ještě po třiceti létech!

Casino Collosale Royale

Voláme do jednoho šiku: pamětníky Žákových Tajnosti žižkovského táto tříšť klišé a anekpodsvětí, Vzpoury na lodi Primátor Dittrich a Dobrodružství šesti trampů, dot byla skloubena tak
omšelé romantiky, kteří pamatují Sherlocka Holmesa a Torna Sharka, kumštovně dohromady,
vyznavalče Johna. Le Carré a Dorothy Sayersové,-chlípníky, jejichž hrdiny že je divákovi srdečně
jsou Mike Hammer a James Bond, čtenáře komických štripů AI Cappa a - jedno,
čemu
se tak
detektivek Eduarda Fikera, ctitele Julesa Vernea a Ray Bradburyho, a upřímně a blahodárně
všechny mladistvé různého věku, kteří kdy projeli divokým Kurdistanem chechtá.
z Bagdadu do Stambúlu po stopě zlého činu. Jedinečná příležitost! OmezeJe to jedna z řídkých
ná sezóna! Sranda až za hrob!! Casino Royale nesmíte zmeškat!!
příležitostí,
kdy divák
Casino Royale je monstrózní fraška, rapsodická parodie na všechna kli- cítí: tady ti nastavují
iátka detektivní, špionážní, dobrodružné a bondografické literatury. Jděte zrcadlo tvé vlastní posi sednout n a dvě hodiny do biografii na Casino Royale a vyjdete i šetilosti. rouhají se tvým
když ne duševně očištěn, alespoň s jasným vědomím, že někdy v ži- snům a zálibám, zabudvotě jste zcela vážně přihlížel podobným nesmyslům na stříbrném plát-" losti a . malotněšťáctví.
' ně. To vás možná rozesměje nejvíc. Háraljí-li se }ve vás stále ještě roNejhorší na tom je,
mantické choutky a na obzoru září Jižní kříž, spatříte nevídané spekt- že si potom člověk předrum. V Casinu Royale se prohánějí nejenom členové dosti rozvětvené stavuje, jak to asi bylo
Bondovic rodiny, „ale taky americké kavalerie, cizinecká legie, Geroni- jednoduché dát všechen
ma af Sitting Bull, krásné a nebezpečné dívky, Frankenstein a Charles nevkus, nepravděpodobBoyerj Ilja Kurjakin a George Raft, sjezd skotských duráků a dcera nost, prodej.nqst, po.loMaty Hari, Orson Welles a dokonce i československá děva s nepravdě- pornografii,
reklamu,
podobným jménem Barbalra Bouchet, O níž program tvrdí, že ve věku velký business a velká
14 let začala pracovat na farmě, aby splatila jízdenku z Českosloven- jména .na jednu hromaska do Amerikv.
du, postrčit celé smetištěiluzí . o jeden stuCasino Royale je kar- Bond, původní a nepře- ny je W o o d y Allen, ktepeň
a
říci: teď se na to
rý
vypadá
jako
arabská
konatelný
vyžvědač,
jeneval nápadů a špílců,
zase
jinak,
zápletek a protizáple- hož kariéra skončila ro- karikatura malého Mó- podívejte
než
jste
zvyklí.
ricka. Projeví se nako,tek. Neváhali bychom ku 1916.
Miloval
totiž
Matu
Hari a omylem ji odhalil. Zhnusen, šel na penzi a jeho místo, kvůli
prestiži
britské
tajné
služby,
převzal
Peter
Selíers.
Výzvědné
spojení
Maty Hari
a Jamese
Bonda nezůstalo, jak se
říká,
bez následků, a
tak máme potěšení sledovat dobrodružství pohledné Maty
Bondové
od Šumavy k Tatrám,
od Paříže do Damašku.
Dalším pamětihodným
Vévodí jí David Niven
jakb sir
James členem Bondovic rodi-

říci, že pro Austrálii je
to druhá a neplánovaná moomba, kdybychom
sé nebáli, že tím celý
efekt zabijeme.
Producent
Feldman
přišel ná šťastný nápad
asi proto, že nemohl
sehnat Seana Conneryho,
aby mu
udělal
opravdického
Jamese
Bonda a opravdické Casino Royale. Vybodnuv
se na Bonda, naplánoval si superbonda s celou rodinou Bondů.

nec jako nepříčetný synovec sira. Jamese, ale
navíc- jako- šílený dr.
N o e , což nakonec umožní blahodárné skončení
filmu, a zábrání - vážným
poruchám bránic.
Je nejenom zbytečné,
a!Le zlcela . nemožné' zabývat se. zápletkami Casiná =Royale. Nejlepší je
říct, že si nikdo nemůže
pamatovat všechny nečekané
chtípky, . jimiž
je Casino
Royale nabito.
Naj^ětší
pochvalou
filmu budiž zjištění, že

Charles Feldman docílil .nečekané. Z Casina Royale, které mohlo
s kj o n c i t , strašlivým
fiaskem, výtvořil filmovou comecjii del arte,
plnou převleků a svleků, což je celkem logické, když jednu z hlavních rolí má Ursula
Undress.
Osobně jsem si vybral
na památku a pro vděčnou
vzpomínku
dvě
menší role. V ' "jedné z
nich Deborah Kerr je
agentka Směrště, která
(Pokračováni
str. fi)

Americký týdeník Saturday Review věnoval před
časem celé jedno číslo problémům kybernetického
věku. "Jednotlivé statě zkoumají účinek vědecko-'
technické revoluce na sdělovací prostředky, vzdělání a výchovu, na řízení státu, občanskou samosprávu, vydávání knih i soukromí jednotlivce.
Úvodník o postavení umění al člověka v tomto
novém světě napsal šéfredaktor časopisu Norman
Cousins.

měňovat logiku s hodnotami a inteligenci s moudrostí. Neomezený přístup k faktům může mít za následek nedozírný prospěch i en tehdy, jďe-li -ruku
v ruce s touhou a schopností zjistit, co tato fakta
znamenají" a kam asi povedou.
Fakta, jsou strašná věc,- pokud se. dopustí, aby se
šířila, a "přitom se jím nevěnuje eřislušná péče. Pak
se totiž považují spíš za vyhodnocené jistoty než
za nej surovější surovinu, která nezbytně musí ještě
být zpracována do tkaniva logiky. Jak řekl Whitehead, může jen' opravdu vynikající mysl uskutečnit
analýzu faktu. Počítač může' dodat správné číslo,
jenže dokud není vysloven úsudek, nemusí mít toto
číslo žádný význam.
• .-

Zakladní problém člověka ve- veku ovlivnenem
počítači zůstává nezměněn. Tento problém nespočívá pouze v otázce, jak být výkonnější, jak dosáhnout většího pohodlí, jak být spokojenější, ale také
jak být citlivější, vnímavější, jak lip rozčlenit svou
činnost, jak plněji žít. Počítač umožňuje úžasný
skok ve výkonnosti člověka; odstraňuje ohradu kolem praktické a dokonce i teoretické inteligence.
Zůstává však. a dokonce narůstá otázka, zda .počítač lidem -usnadní nebo ztíží možnosti, aby poznali, kdo vlastně jsou, aby si uvědomili, své skutečné
problémy, aby plněji reagovali na krásu, aby životu přisuzovali váhu jemu příslušející a .aby učinili svůj svěť bezpečnějším, než je nyní.
Elektrické -mozky mohou snížit přemíru .slepých
uliček při nej důležitějších výzkumech, ale nedokážou " o&tranit ^pošetilost a rozklad, které' jsou důsledkem neprozkoumaného života. A -také neuvedou
člověka do návaznosti s věcmi, s nimiž má být svázán: svědomím bolesti v jiných lidech, s možnostmi
vlastního tvůrčího růstu, "se .zkušenostmi, lidstva a
s právy příští generace.
, Ve věku ovlivněném počítači jsou tyto. věci důležité proto, že by mohla vzniknout tendence za-

A tak j^ko člověk, ještě nedokáže rozlišovat mezi
zprostředkujícími operacemi elektronického mozku
a- konečnou odpovědností lidského rozhodování a
svědomí, může i počítač zavést na scestí. Může člověku zakrýt vědomí nutnosti vyrovnat se sám se
sebou. Může; v ..něm pěstovat iluzí, že se ptá na
základní otázky, zatímco ve skutečnosti se ptá pouze na otázký funkční: Může .-být pokládán za náhradu inteligence místo za její rozšíření. Může podporovat přílišnou důvěru v konkrétní' odpovědi:
"Začneme-li u jistot," řekl Bacon, "skončíme u pochyb a budeme-li s. nimi zacházet trpělivě, skončí^
me u jistot:";.
,
Počítač ví, jak odstranit chybu, ale než še sami
ztratíme v oslavě' vítězství, měli bychom si vzpomenout na ony velké úspěchy, lidstva, kterých šé
dosáhlo jenom proto, že se lidé s chybou nesmířili
a. nepřestali .uvažovat a zkoumaí,
dokud nenašli
nejlepší způsob, jakým se s ní vypořádat. "Dejte
mi dobrou plodnou chybu plnou semínek, a pukající vlastními opravami," napsal Ferris Greenslet.
"Svou sterilní pravdu si můžete nechat "pro sebe!"
To, čeho je teď v počítačové technologií nejvíce
zapotřebí, není lepši systém obvodů nebo rozšířená

POČÍTAČ A BÁSNÍK

KAPKY

DEŠTĚ

J A R O S L A V SEIFERT
Tak jsme se někdy scházívali,
'
už je to dávno,
Toman, Hora! i já.
Děkovali jsme stařičké révě
za trochu šťávy. A nebe
bylo laskaívé i k básníkům.
Nalévala jim ruka, kterou známe,
z Olympských písní,
z Rubensova štětce,
rozkošně oblá, hebká k zulíbání.
A to je vše.
Kéž nepřelila!
Škoda kafždé kapky,
á ť na stole, ať na hubičce džbánku,
či na té dlani.
Zvečera bývaly domy červené.
T o byl západ.
Tenkráte jezdívaly ještě fiakrý.
Pak domy zšedly
a v noci byly strašidelně čéřné.
Záhy však počínaly opět růžovět
a věž, ještě neoblečená, kvapem vyháněla
ospalé holuby.
Starou branou v ponurých hradbách
chodím dnes za nimi, až nahoru,
odkud je vidět u nás v Břevnově
retranslační věž,
kde Toman kdysi se procházíval,
když kvetly šípky."
A sedám k nim na chladné schodiště
á jsme zas jako kdysi.
Právě počlo krápat,
snad bylo nebe tenkrát nešťastné.
Jakmile slédy kapky na kraj svíček,.
který je měkký a žhavý,
plamínky s hněvem se bránily.
Ale co zmohly proti dešti?
A básníci?
Co zmohou básníci,
když pláče celý svět!
kapacita .či obsáhlejší paměť nebo .miniaturizace
objemu, nýbrž lepší otázky a lepší využití odpovědí. Nechceme techniky o nic připravit, ale ", přece
jen si myslíme, že by spolupráce mezi počítačovým
technologem a básníkem mohla přinést jistě plody.
Kdyby zázraky tvůrčí fantazie - mohly ovlivnit ty
problémy, které se vkládají do elektronek a tranzistorů, posloužilo by to ušlechtilému účelu. -Společnost básníků by mužům, kteří, o -tyto stroje-pečují, umožnila obhlédnout širší panoráma možností, než jaké jim může vnuknout technologie sama.'
Básník, řekl Aristoteles, ..má" tu výhodu, -"-• žě • iriůže
vyjádřit věci obecné; odborník může vyjádřit' jenom jednotlivost. Básník nám jiavíc- může připomenout, že největší. :energie. člověka nepřichází z jeho
dynam, nýbrž;z jeho snů. Poznatek, kde by člověk
měl být, místo ;toho, kde. je; osvobození - od stísněných. vyhlídek; náznaky, nesmrtelnosti prostřednic'
tvím umění —.-to všechno vyplývá" přirozeně z našich snů. .Ale hodnota, snů: toho kterého člověka j e
pouze odrazem jeho podvědomí. Proto j e to, co do
svého podvědomí vloží, doslova nejdůležitější potra5
vou na světě. . '
"
Člověk totiž prožívá všechno pouze ' tak, ' jak ..sé
to zaznamenává v jeho podvědomí. Tam se .událost
i pocit stává pamětí a tam je uložen důkaz žití.
Básník — a do tohoto výrazu pojímáme všechny,
kdo mají . úctu k lidskému duchu a k němu hovoŠ
— může přispět tím, že bude do podvědomí; "dodávat
materiál, kterým podpoří Jeho vnímavost;^a -Ôm je
bude chránit. Básník také může přispět k tomu, že
zabrání člověku, aby sám sebe přeměnil v obraz
svých elektrotechnických zázraků: -Nebezpečí" -totiž
netkví v tom, že by člověk byl počítačem ovládnut,
nýbrž v tom, , že by ho mohl napodobit...
Básník připomíná člověku 'jeho „jedinečnost. Neni
nezbytné. mít konečnou definici této jedinečnosti.
Stačí o ňí 'hloubat, už.to je cesta, vpřed.... NORMAN - ČOUSINC (Překlad v L N č. 4/67)
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ČEST A SLÁVA

KAREL MICHAL

Rytíř mu osobně přispěchal držet třmen. Bylo to
- potřeba, protože duchovní se hrabal ze sedla Jak
pytel hrušek. Požehnal rytíři, požehnal tomuto domu a nemaje zatím dál čemu žehnat, za velkého
achich ouvej vyvalil svůj těřich nahoru po schodech.
"Jakpak šly otavy? Už máte svezeno?"
: Na tohle divadlo se rytíř i drobet těšil.
"Co," řekl, "otavy? O to teď neběží. Máme tu
návštěvu. Až z Vídně! Od dvora!"
Už to by stačilo. Prosťáček farář šel i před kozpasným hejtmanem do kolen, a výš už nebylo pro
blesky vidět. Když se Kateřině zdařilo líbnout mu
ruku, byl boží služebník docela bez sebe a jal se
obzvláštně úděsně smrkat.
Teprve džbáneček ho
jakžtakž oživil.
"Ráčilo už panstvo zaslechnout něco o těch buniech," vyklopil. "Z ciziny paliči bouří prý lid."
Rytíř se rozkašlal, div že ho nekleplo. Leknutí
přichází náhle jak morové povětří, a pomůže proti
němu jen zvyk.
"Napijte se," řekla Kateřina, a Donovalský se
cukrově usmíval těm zvěstem, jež Nanda přinesla
od kašny s vodou.
; "Bunty, velebnosti? Saprlot! Jaképak by bunty
ve zdejším klidném a pobožném kraji? Úřad ví i
myši, když pískne ze spaní, a císařské dvorské kanceláři není nic patrno. Vy něco víte?"
"No, jaképak bunty," rozkládal duchovní, "takové, lecjaké. Zejména lutriánské. Pastýřský list
praví, že mezi sprosťáky se doposud drží zbytkové
bludů. Všelijací tento z nich potom záludně těží."
, Byl rád, že chytil nit panského hovoru. Ne dlouho.
Nepletou z té niti provaz?
; "Arci," pospíšil, " v mých farnostech není ani stopy tohoto dávného hnusu."
f Ale čtyři oči v něm tvrdě vrtaly. Ne, tři. To
čtvrté se, óhrůzo, dívalo dokonce za roh.
"Jak tedy?"
: Proboha!
"Aby řeč nestála, prosím."
Oči se srovnaly a druhý pár zmizel do faldů tajně
radovského smíchu.
" A tak. Už rozumím. Taková pia fraus duchovní
vrchnosti. Zamíchat polévku, povzbudit ochablou
bdělost. Neměl bych vám o tom vykládat, nakonec . . . "
Kateřině cosi pěkného napadlo, a byla by škoda
nechat to plavat.
"Pročpak ne? Vždyť i sám Monsignor hovořil
nadšeně o pana faráře pastýřské snaze. Přímo nenalézal sdostatek slov. Nebojte se, říkal, nezpychne. Slouží slávě Pána našeho, a ne snad počasné
pozemské chvále."
Rytíř se bál, že už toho. je přespříliš. Leč multifarář naopak tiše zaplesal. Bůh je tak štědrý! Rozveselil se a plkal už docela po lidsku, rád, že mu
tou chvílí nehrozí aspcm nic zlého. Odpil své, a
teprv když zůstal s rytířem poslední, vzpomněl si,
že život je také starost a sháňka. Už si to po cestě
pořádně promyslil,, takže teď na to jel hned z první
vody.
"Mám pro vás — víte co? Nevíte. Škapulíř."
"Neříkejte," pravil rytíř Rynda.
"No," hlásil pan farář, rozkládaje k ohni zarocený kapesník. "Všichni si musíme pomáhat v téhleté době. A škapulíř je to sedmkrát svěcený. To něco znamená."
Rytíř se zamyslil. Byla to vážná věc mít či nemít boží drátěnou košili při tahačkách s lidmi, jimž
možná nevadí mord.
" A stačí takový škapulíř například i proti střelné ráně?"
Pan farář vykulil zateklá očička.
"Ale proč? Kdo by na mě střílel? Já vždycky se
všemi zadobře. A lidé jsou mírní na dně své duše."
Tvrdil to s takovou vědoucí jistotou, protože tomu sám ; velmi chtěl věřit. Jenomže rytíř měl bohužel-" i v Pfciaě mezery a hledal ve svých zmatcích
jak žajíe u krávy směšnou ochranu u učených lidí.
;

Z L O B Í

V Á S

OČI?

Bolí Vás hlava?

DOMOVA

/

j

Noste brýle od O P T A !

OPTOT./

ľapitol House, 113 Swanston St.
1
M E L B O U R N E , (vedle kina Capitol)
8. poschodí
-Telefon 63- 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
: r Vašim příbuzným-i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

" A jde to," zeptal se, "zadobře se všemi?"
"Musí se to zkoušet," pravil pan farář.
"Je psáno..." děl rytíř. A čekal. Vložil do otvoru nahoře dvoukrejcar a otvorem dole zajisté vytryskne svěcená voda. Jenomže duchovní se scvrkl
io sebe. Tohle mu právě teď neměli dělat, když
si na chviličku zadoufal ve schůdnost světa.
"Když to je těžké," hlesl. "Psáno jest mnoho. A
íasto i rozličně."
" A o tom?"
" I o tom. Jak o všem ostatním," hájil se chabě
sněz. "Dalo mi moc práce vyučit se troše, a když
x> i duchovním místům stačilo, nesluší se, abycti
Dyl k posměchu examinován od světských lidí."
"Ale ne," vadil se rytíř. "Já chci jenom slyšet,
:o jste si jako sám pro sebe ze všeho vybral."
Byl si jist, že kupec také jí nejlepší cerbulát, a
proto je chytré jíst ho pak po něm. Jenže velebný
pán, jak „už měl k té rýmě přebráno, si přišel líto
iak dávno ne. Málem že nezačal nad sebou štkát.
"Co jsem si já vybral? Mě si to vybralo. Jsem
-měz nehodný a Ubohý, jenomže jiného neumím,
íím bych se živil. A proto se mnou už nebesa nenluví a nechají mě v tom. Ze strachu před nouzi
nám pak strach před lidmi. Bojím se, tak je to.
Bůh mi to odpustí. Vždyť je to nakonec i jeho
vina."
Kalný vozhr dole u nosu se najednou nezdál vůaec nic k smíchu. Rytíř se zabreptal.
"Tak za ten škapulíř... snad trochu slaniny."
"Zaplať Bůh. Tak jsem to nemyslel. Či vlastně..
tak jsem to taky myslel. Stydím se. Či měl bych.
Stud je trest za' vinu. Ale na čí hlavu, že jsem nestatečný a myslím i na své pozemské bytí?"
Stáhl přes krk usmolený provázek.
"Je to velmi dobrý škapulíř," řekl.
"Já vím," kývl rytíř. Bylo to bolestně ubohé.
'Pošlu vám husu. Dvě. A teď jdu na kutě."
"Vy vy vy," zatřepal kněz prstem, jak hleděl být
Dodrý alespoň za ty dvě husy. "No, mládí hřešívá
;ak nějak bezděky."
Rytíř se otočil, větře spasitelnou zradu.
"No ouha. Proti čemu je ten náramný škapulíř?"
"Proti strachu," doznal pan farář z Knína a sloäl do loktů ztrápenou hlavu.
*

*

*

Dveře se nehnuly. Petlice nedala. Rytíř se už
řztekaL Pan farář ho zřejmě ošklivě podrazil. Leč
íkapulíř, je-li sedmkrát svěcený, nelze hodit na hnůj.
"Dorotko! Doroto!"
Nic. Ticho.
"Srdéčko'"
N o to víš. OpMé skuhrání by srdéčko houby doialo. Srdéčko kousalo do sukně a tlouklo o pelest
lohama, Jenomže když jde vztek s trápením, musi
to všechno ven a těžko přes dveře vylívat duši.
"Jdi si k ní, k té couře," spustila Dorota. "Můžeš j í obskočit, když jsi teď s nima."
Hovořila o tom s důslednou zálibou, a rytíř se
iožral. Zbytečně. Šlo jen o manévr z boku.
"Kuš," řekla Dorota, "já se tě neleknu. Ale řvát
jistě smíš, já jsem jen z čeledi Ve dne vařit a tak.
Aolo drůbeže, a v noci podržet, když má pán
:hvíli."
"Nezdá se ti, že potřebuješ na zadek," klestil si
rytíř v tom bábelu cestu. Jenomže na to snad Dorota čekala. I ona chtěla mít především jasno. A
nemohouc se ho dobrat, jak už byla spíše citová náäoba, věřila, že jí ho tak či tak opatří druhý.
"Třeba mi natřískej, když tě to potěší, jen když
budeš o mně trošičku stát. Já '.likdy nechtěla, než
jůstat u tebe..."
Z podobných výroků lze ovšem sestrojit vergl.
" V ž d y ť tě mám rád, milá," hrál rytíř ztrápeně v
prastarém skládání.
<r Vždyť nemáš!"
"Kvůli té?"
"Snad taíky, nakonec. Äečíčiky, rozumy,, paráda
na koni, protože ona má celý den na sebe čas. Ale
nej horší, že nejsi už vůbec můj!"
Jenomže můj nemůj, štkala mu na ruce. To st
popíralo. I rytíř pochopil, že nejspíš bude mít ža
mnohé kořeny, a vyčkal. Nechybil. Neslyšíc otázek
jimž možno mlčky a zarytě čelit, musela Dorota na
konec sama se svou pravdou na trh.
"Nebylo nám dobře, vzpomeň si, nebylo? Co si i
těch bláznivých časech chceš už vybrat, nežli bý
pro sebe? K čemu si chceš pomoct? Co tě to posé
dá? A hlavně, proč vlastně?"
"Jak proč," řekl rytíř. "Vždyť se nic neděje."
"Neděje, neděje! Děla se pucujou, všechno ji
naruby a ty moc přemýšlíš. Z toho nic dobrého ne
bude."
"Já jsem ti vysvětlil..."
"To si jenom myslíš. Já jsem ti nechtěla připada
pitomá, a tak jsem mlčela. Ale teď mám z toho z<
všeho strach, Tak mi to vysvětli!"
"Když je to složité," děl rytíř. :
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Praha

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

Rozpaky s modelem
(Pokračovaní se str. 3)
výroby teprve
nesměle
začíná."
Práce píše, že zatím
j e nejvíce problémů s
umísťováním žen a to
hlavně
ze
zrušených
hornických
provozů.
Jako příklad uvádí ženy ze zrušeného rudného dolu v Krušné Hoře
a z rovněž likvidovaného Dolu 1. máje v H á j i
u Duchcova.
Hospodářské vedení a
orgány odborových organizací z likvidovaných
provozů se prý sice snaží zabránit v podobných
situacích aspoň nej křiklavějším křivdám, ale
není snadné vždy vyhovět. Propuštění zaměstnanci se nemohou rychle přizpůsobit nové situaci: z různých důvodů nemohou vždy dojíž-

dět příliš daleko, do nového
zaměstnání,
tím
méně tam najit nový
byt, nebo přijmout každou - třebas -i zdravotně jim nevyhovující náhradní. práči, která je
jim nabídnuta.
Snad právě podobné
menší, jníátní,
potíže
osvětlí
lépe
rozpaky,
které působí roubováni
některých nových "kapitalistických" . metód na
socialistické
hospodářství.
V západních státech
je rušení nevýnosných
podniků celkem běžné.
Ovšem přechod postižených zaměstnanců
do
jiných
provozů
není
brzděn
"socialistickými
vymoženostmi", jakými
jsou bytová nouze, špatná doprava a bránění
osobní iniciativě.
-sv-

Casino Collosale
(Pokračování se str. 5)
vystupuje jako skotská
hraběnka a matka tuctu
vdavekchtivých acer.
Jaká
úloha a jakégusto, s nímž Deborah
Kerr se vydováděla i
whiskou a váchněmi! A
pak mne jenom mťzí,
že jsem nezjistil,
kdo
hrál onoho
nablblého
podúředníčka
v
britském
ministerstvu zahraničí, který objednává špiónům taxi z Londýna přímo do Berlína.

Vypátrám, to, protože
se půjdu znova podívat
do pokřiveného zrcadla, které dává takovou
legraci.
Casino Royale
je Casino Collosale.
jun
Chcete, aby se vaše děti
naučily hrát ná kterýkoli
HUDEBNÍ NASTROJ?
Volejte (Meibourne)
tel. 97-2515
A. CHROMOVSKÝ

WARBURTON,VIC.
P A R C E L Y U ŘEKY
veliké i akru až 1 akr
V přímém sousedství státních lesů
a vod s pstruhy.
. Wállabies 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
Přeběda. Složité je vždy to nejhorší. Dorota začala skučet tak zavile, že nebyla ani v nejmeiáfn:
hezká. Bylo jí to jedno. Zmokřenou pusou hledala
teď ústa blízkého člověka. Musela vyvětrat starost jako peřinu, a čím hůř jí při tom oíouklo 22£
příští, tím spíš teď. moudře i bláhově tahala na sebe
přítomnou chvíli. Jenže rytíři se teď vůbec nechifia.
"Dej pokoj," řekl. "Jsi slepice. Jde ti jen o ječsa."
Dorota užasla tolik, že přestala plakat
" A oč jde, proboha?"
Rytíř ji odstrčil.
"Vím to já? Možná že někdy snad o velkos. věc.""
"No, ale o jakou?" Ty to víš?"
Té facky pak rytíř vzápětí litovaL Ä Tyr rřM
sdělit souhrn svých nejistot, poddal se jistotě. JESBŠ
je alespoň sdělná.
"i
Pokračování příště
1
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LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, poblíž Belgrave South
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

DOMOVA

RUČNÍ VAZ A N I K N I H
České
knihařství

MARIA BOOKBíNDiNG
16 Brunnin<; St., ST. KILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
'
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu DO celý den.

redakci:

ČS. HOKEJOVÍ TRENÉftl VE ŠVÝCARSKU
Podle zpráv ze Švýcar začaly už tamní hokejové
kluby letní trénink a to důkladnější než v posled-..
nich letech, který by pomohl k tomu, aby se švýcarský hokej dostal v příští sezóně opět na místo,'
které zaujímal v hokejovém světě před léty. Švýcarská veřejnost i vedoucí tamních klubů počítají
zřejmě s velkou pomocí čs. trenérů,'kterých je v
zemi nyní dvanáct. Je zajímavé, že v tomto počtu
jsou 4 exulanti: Jiří Křen trénuje Ambri, Vladimír
SlapničkS má smlouvu s SC Rapperswill, Ivo Veselý působí v Chuxu a Jar. Sobotkiewicz v Davosu.
Křen, Slapnička a Veselý hráli delší dobu za přední
hokejové kluby v Austrálii.

Čechoslováci v zahraničí

—• Čs. "Den setkaní" v
Montrealu, který trval
1 dny, se skvěle vydařil.
Účast Čechů a Slováků
Čs. O. L. V AUSTRÁLII
se odhaduje na nejméně
— Na 4. řádné schůzi zemského ústředí Ôs. O. L. pro 15.000. Ze slavnostních
Austrálii a N. Z. byla ustavena užší pracovní sku- zasedání
organizovala
pina (toři. J. Culka, dr. F. Knopfelmacher, G. Sklov- nej významnější
Společský, J. Piek a E. Leiss), která se má zabývat otáz- lost pro vědy a umění,
kou včlenění naší organizace do australské RSL. které zahájil prof. dr. JiAby toho bylo dosaženo, je třeba předat ústředí ří Škvor a na němž měl
RŠL a dalším zdejším orgánům přesné informace o ilavní projev
prof. V.
počtu zde usedlých bývalých čs. vojáků, kteří slou- Hlavatý.
Nej mohutnějžili ve spojeneckých armádách^v druhé světové vál- ším veřejným podnikem
ce, o jejich věku a druhu vojenské služby . . . Aby oyl sokolský slet jednot
mohla být celá akce úspěšná, apelujeme na všech- z USA a Kanady. Rovněž
ny ty, kteří mají právo na členství v ČsOL a kteří různých kulturních pořase dosud nestali jejími členy, aby se bezodkladně při- dů se zúčastnilo množství
hlásili. Formuláře členských přihlášek a jakékoli krajanů a hostů. Slavinformace si vyžádejte buď přímo u zemského ú- nosti ukončil
projevem
středí ČsOL, 59 Claremont Ave., Malvern, Vic., předseda Čs. národního
3144, tel. 50-5573; nebo u místopředsedů ČsOL v sdružení v Kanadě A.
jednotlivých, státech: N-SW: br. K. Šulák, 34 The Daičar.
Avenue, Yagoona, NSW., 2199, Queensland: br. J.
Voříšek, 27 Park Ave:, Burnleigh Heads, 4220, Jižní — Výbor pro svobodné
Austrálie: br. F. Nový, 55 May Tce., Ottoway, S. A., Československo ve Wa5013, Tasmanie: br. L. Veselý, 97 Warwick St., Ho- shingtonu vydal prohlábart, Tas., 7000, Severní ter.: br. V. Lorman, P. O. šení, v němž protestuje
Box 723, Darwin, N. T., 5794. — Upozorněte nás na proti tomu, že předseda
bratry, kteří mají právo na členství v ČsOL a sami čs. vlády J. Lenárt napadal ve svém projevu, ve
se dosud nepřihlásili.
Spojených národech Izra— Vzpomínková slavnost na 50. výročí bitvy u Zbo- el jako útočníka, ačkoli
rová, která se konala v Sydney dne 14. Července jeho vláda vyzbrojovala
za pěkné účasti Sokola a Čs. národního sdružení, arabské státy k agresi, a
měla zdařilý a důstojný průběh.. Na oslavě bylo též že se pokoušel mluvit
vyloženo tablo s mnoha fotografiemi ze života čs. jménem čs. lidu, zatímzahraniční armády v Anglii a obraz "Zborov" S. co čs. lid odsuzuje ve své
Šulákové.
většině politiku komuni— Zájezd melbournských členů ČsOL na farmu br. stické vlády.
Slabika u Meredithu probíhal dle programu. Organizace výborná, zásobování bezvadné. Jen bojový — V Chicagu zemřel revýcvik na svazích nad řekou pokulhával, protože daktor listu "Katolík" V.
většina účastníků se hlásila k zásobovacím oddílům Kaňka - Průhonický, ve
a držela se na velitelství.
J. Novák, Sydney,/J. L. Vídni ve věku 87 let zakládající člen Českěho
srdce F. Charamza a v
KURS ANGLIČTINY
zaměstnanec
pro Čechy a Slováky se koná každé pondělí od 7 do Londýně
9 hodin večer v budově Technical Teacheťs Colle- čs. národního domu J.
ge, 11 Glenibervie Road, Toorak, Vic. Kurs je zdar- Pinc.
ma a učebnice jsou poskytovány rovněž bezplatně. — Masaryk
Memoriál
Institute v Torontu, majitel Masarykova domu a
Masaryktownu,
konal
valné shromáždění, ktePROTI A PRO "ČEST A SLÁVU"
ré zvolilo
za předsedu
Snad jen jednomu nemohu přijít na chuť — nebo Gustava Přístupu,
úřavlastně, přiznám se, už to nečtu: ten váš seriál dujícího
místopředsedu'
"Čest a sláva". Zpočátku jsem se snažil zjistit, proč E. Syptáka, za 2. místopř.
jste si to vybrali k uveřejňování, ale stále n e v í m . . . arch. F. Štalmacha, taV. H., Maroubra jemníka J. Strička a za
"Čest a sláva" se mi zdá prvotřídní — jednak je pokladníka V. Škubala.
výrazně psaná, jednak zejména líčí způsoby staro- — Dne 18. srpna se dosvětského zemana tak dobře, jakoby spisovatel žije' v USA
75 let dr.
opravdu byl s nějakými zámeckými rodinami žil. František Král,
bývalý
Proto mě autor nanejvýš, zajímá — a vám k'této rektor zvěrolékařské fasoučásti časopisu blahopřeji.
kulty v Brně, po útěku
Karel Schwarzenberg, Vídeň v r. 1948 po 15 let řádSláva pro "Čest a slávu"! Jsou tam skvělé dialo- ný profesor na Permsylgy, j e to živé, tak hrozně dnešní, i když zabalené vanské universitě ve Fido historie. Takový rozhovor o chroustech (č. 8, ladelfii, vědec světového
p. r.) je snad nejhezčím, protože nejprostším roz- jména.
V USA založil
právěním o svobodě člověka, které jsem kdy četl. American Academy of
Nedočkavě hledím vstříc dalším naivním moudro- Veterinary
Dermatology
stem rytíře Ryndy i ostatních z tvrze. a byl po 2 roky jejím
Dr. Zd. Richter, Fairfield presidentem. Několik cizích universit mu udělilo
ČESKA SLOVA V AMERICKÉ ANGLIČTINĚ
K vašemu článku "Česka kuchyně v Chicagu", doktoráty.
který byl uveřejněn v 9. čísle, chci poznamenat, že
české slovo "koláč" se skutečně dostalo do americZ P R Á V Y OSOBNÍ
ké jazykové terminologie. Je také uvedeno ve "Webster's New International Dictionary" (1934), kde je
Dr. Antonín Diviš
vysvětleno takto: "kolách — variety of kuchen made
especially by Bohemianš". — Dalšími kuchyňskými ruší svou lékařskou pravýrazy, které si americká angličtina vypůjčila — jak xi v Meibourne a stěhurovněž poznamenává Websterův slovník — jsou: je se s rodinou do Horohlík ("a roli b-rushed with egg-yolk, salted and bartu, kde bude provosometimes sprinikled with caraway or poppy zovat praxi společně s
seeds"), povidla ("a prune marmalade") a buchta Dr. Karlem Matyškem.
("a eoffe-eake").
M. C. Hawťhorn East Meibourne, červenec 1967

Dopisy
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— Čsl."- obec legionářská
v Londýně uspořádala
vzpomínkový večer na
Ditvu u Zborová. Hlavní
projev měl gen. A. Liška,
Dývalý velitel čs. armáiy ve V. Británii.
— Spisovatelka Leontýaa
Mašinová
dostala
čestný doktorát university v Bethlehemu, Pennylvania, jako uznání za
její práci o díle Komenského.
— V, M. Fic byl jmenován řádným profesorem
mezinárodních vztahů na
universitě
Nanyang
v
Singapuru.
— V Rakousku požádali
3 asyl bratří Ladislav a
Pavel Námerovi, oba inženýři chemie. Jejich sestra je v USA. Strýc byl
ilouhou dobu ředitelem
Slovenského
národního
iivadla v Bratislavě.
— Profesor university
New Brunswick Zdeněk
Valenta dostal cenu Kanadského chemického ústavu za vynikající prá-

SPORT V AUSTRÁLII

K O P A N Á
V
S Y D N E Y
P R A H A — CUMBERLAND 5 : 1 ( 2 : 1 )
Praha konečně zahrála naplno a oplatila Cumberlandu porážku z prvního kola. Domácí^měli na
prostou převahu a o výsledku nebylo nikdy pochyb
Nemalou zásluhu na úspěchu má Hoggart, jeho;
návrat po zranění
přinesl • do útoku nový život
Vstřelil sám 3 branky, ostatní střelci byli záložníl
Blacher a Lissing a ovšem i Zeman, který opět skó
rovaľ do vlastní branky.
PRAHA — P A N HELLENIC 1 : 1 (1 :"0)
UDe muzsxva nraia aruny zapas oenem avou unu,
ale přesto zahrála naplno a postarala se o jedno z
nejnapínavějšícli utkání sezóny. Pan Hellenic, který"
v sobotu rozdrtil Polonii 7 :1, obléhal branku Prahy celý druhý poločas a vyrovnal celkem šťastně
v posledních vteřinách zápasu, když Westwater vhodil míč z postranní čáry až do malého trestného území a střední záložník Cole jej dopravil hlavičkou
do sítě. Branku Prahy dal v 25. minutě Lissing. Ačkoliv se domácí v druhém poločase většinou jen
bránili, podnikli v té době několik nebezpečných
útoků na řeckou branku.

PRAHA — H A K O A H 0 : 1 ( 0 : 0 )
v prvním poločase mela .ťrana mírnou převanu,
při níž Lissing a Gauto zahodili vyložené šance.
Po změně stran Hakoah zahrála naplno, zatímco
Praha se stáhla do obrany a změnila hru krátkých
přihrávek na rychlé úniky. O výsledku bylo rozhod— Na výstavě děl před- nuto teprve 6 minut před koncem, kdy neobsazený
ních kanadských sochařů střední útočník domácích poslal míč do sítě podle
v Národní galerii v To- bezmocného Earla.
rontě je také dílo českéP R A H A — CANTERBURY 2 : 0 ( 0 : 0 )
ho umělce Jana Zacha.
v aaisím oaiozenem zapase, Který se nrai ve
— Profesor
politických
věd na koleji v San Die- středu večer 19. července při umělém osvětlení,
go Ivo Feierabend bude získala Praha dva cenné body nad soupeřem, který
přednášet jako hostující nebyl v posledních devíti zápasech poražen. Obě
profesor na universitě v mužstva nastoupila s několika náhradníky. Praha'
měla většinu zápasu převahu, kterou však nedoSt. Louis.
— V Rakousku zahynul vedla dlouho využít. Teprve -v posledních minutách
při automobilovém ne- dala druhou branku, která definitivně rozhodla 0
štěstí spolu se svými dvě- výsledku — zdálo se, že podobně jako v předcháma syny a tchyní exu- zejících dvou zápasech, získá soupeř bod pozdní
lant Roman Hub, bývalý brankou. — Do konce sezóny zbývá 6 kol a Praha
činovník sokolské jedno- se pravděpodobně zachránila — je s 15 body na
sedmém místě.
-raty v Casablance.
— 55 Kanaďanům
byl
KOPÄNA
V
MELBOURNE
udělen řád
"Medal of
Service". Z nich bylo 54'
m.TT,AS — ST, A VTA S : O (1 •ftl
narozeno v Kanadě a
Na hřišti Hellasu předvedli hosté lepší kopanou,
Walter Koerner v Česko- než ukazuje výsledek. Zvláště v prvním poločase
slovensku. Je ředitelem měla Slavia jasně více ze hry, avšak efektní komfy. Rayonier Corp. Ltd.. binací uprostřed hřiště se zápasy nedají vyhrát.
ředitelem Air Canada a Její útok nedokázal po celý zápas kloudně vystřeCanadian P.ailways a čel- lit na branku domácích.
Připočteme-li k tomu i
ným funkcionářem mno- trochu smůly, která se mužstvu lepila na paty ( j í
ha vědeckých, kulturních se dá přičíst i Reido-va zahozená penalta) a slabé
a dobročinných
kanad- chvilky obrany, vyjde tak citelná porážka. V prvním
ských organizací.
poločase chytal Barotajs, který byl pro zranění vy— Na adelaióské univer- střídán Schroifem. Oba nemají na Dorážce vinů.
sitě byl promován na
SLAVIA — LIONS 2 : 1 ( 1 : 0 )
doktora
medicíny
čs.
Slavia sice konečně zase získala 1 body, ale na
exulant Radovan Plachý.
Č/SVU/NH/HD vlastním hřišti nepodala dobrý výkon. Ujala' se vedení hned z prvního útoku, tj. v necelé minutě hry,
MONASHOVA UNIVER- když Livingston centr-oval Reidovi a ten nahrál míč
před.'branku hostujícího Lionsu, kde jej dopravit
SITA V MELBOURNE Rainey hlavičkou do sítě. V 15. minutě II. poločasu
oznámila, že byl dr. Ru- Lions vyrovnali, když jejich střední útočník pronikl
dolf Zimek, nyní vedouc: sám až před Schrojfa a zblízka- střílel. Deset minut
katedry slovanských stu- poté však zajistil Slavii vítězství Randles, který
dií na universitě v Olo- zachytil podání Livingstona. V prvním poločase
mouci, ustanoven profeso byl zraněn Jones, kterého vystřídal Kerr. Hosté
rem ruštiny a to na dobi hráli téměř celou druhou půli o 10 lidech, když byla
15 měsíců. Do Melbourni krátce po změně stran zraněna jejich pravá spojka
má přijeti v září tr.
Van- Zeist.
Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Isurance Brokers
Tel. (Melb.)95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B I N , S. 20.
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HLAS

DOMOVA

24.7.1967
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

A. Bečka (dř. Pitt St., Sydney), J. Jindra (dE.
Bondi Junction - Sydney),. Rudolfa Havelku sae.
16. 4. 1926 v Brně a Ludvíka Hluchého.

Řídí K a r e l

Janovský,

Ve zkratce

Mnichov

Prvenství čs. vodáků
V "Čertových proudech" pod Lipenskou přehradou Vltavy v Jižních Čechách na jubilejním
X. mistrovství světa ve jvodním slalomu navázali čs. reprezentanti na velkou tradici tohoto sportu u nás, když se stali absolutními vřtězi. Získali sice stejný počet 4 zlatých, 3 stříbrných a dvou
bronzových medailí jako vodáci V . Německa, ale umístění na dalších místech rozhodlo celkově o
jejich zaslouženém primátu, byť číselně vyjádřeném pouhým jedním bodem (ČSR 65 bodů, V .
Německo 64 b., 3. Z . Německo 33 b., 4. U S A a Anglie po 7 b., 6. Francie a Jugoslávie po 5
bodech atd.)- V minulých letech neměli východoněmečtí /vodáci na světě vážnou konkurenci.
Už potřetí za" své sportovní kariéry, s odstupem
však 4 let, stala,se 331etá Ludmila Polesná - Vebeřová světovou přebornicí v soutěži skládacích kajaků, když suverénně porazila obhájkyní titulu, mistryni světia Merkelovou z V. Německa. - V kánoi
dvojic připojili Miroslav Stach a Zdeněk Valenta
ke dvěma titulům mistrů světa ve sjezdu na divoké
vodě z minulých let další zlatou medaili; "stříbro"
dostala dvojice Janoušek - Horyna a "bronz" bratří
Měšťanové, takže v soutěži kánoí dvojic obsadili
Čechoslováci všechna tři prvá místa. - V soutěži

1.500mza 3:33,1 min.
201etý Američan Jim Ryun je v současné době
nejlepším světovým běžcem na střední tratě. 15
dnů po "bakersfieldském" světovém rekordu na 1
míli (3:51,1 min.) vytvořil 188 cm vysoký a 72 kg
vážící Ryun z Kansasu -i nejlepší světový čas na
1.500 m. V lehkoatletickém střetnutí USA — Britské
společenství národů v Los Angeles zaběhl tuto trať
ve fantastickém čase za 3:33,1 min., čímž zlepšil o
2,5 vt. světový primát Australana Herberta Elliotta,
vytvořený ve finálovém závodě olympijských her
r. 1960 v Římě. Ryun protrhl cílovou pásku za nepopsatelného jásotu v hledišti po v historii mílářů
nevídaném finiši
(posledních 300 m zaběhl za
38.1 vt.).
Ve stínu tohoto skvělého světového rekordu probíhaly v lehkoatletickém střetnutí USA — Britské
společenství národů (atleti USA vyhráli vysoko
254 :170) všechny další discipliny, přestože i v nich
byly dosaženy skvělé výkony. 100 m vyhrál Jamaičan Miller za 10,1 vt., 200 m Američan Smith za
20.2 vt., 400 m Američan Evans z » 45,3 vt., 800 m
Američan Bell zá 1:45,0 min., 5.000 m Keino z Keňi
za 13:36,8 min. (druhý Australan Ron Clarke 13:40,0
min.), 110 m přek. Američané Davenport a Flowers za 13,6 vt., 400 m přek. Američan Whitney
za 49,3 vt.j a štafeta USA vyrovnala časem 39 vteřin
oficiální světový rekord na 4 x 100 m. — Američanky však prohrály 102 :125 bodům.
V technických disciplinách si vedli nejlépe skokani: světový rekordman Američan Wilson zdolal
ve skoku o tyči 5,31 m, americký dálkař Boston
skočil 8,24 m, a americký výškař Caruthers 2,16 m.
Američan českého původu Babka vyhrál hod
diskem (61,89 m), světový rekordman ve vrhu koulí Randy Matson dosáhl 20,46 m, mladý americký
oštěpář McNabb hodil 82,06 m a v soutěži kladivářů byl první Američan Burke (68,58 m).
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lová s 281etým Milanem Svobodou. A konečně:' v
soutěži hlídek kánoí jednotlivců nenašli Sodomka,
Kumpfmueller a Pospíchal vážnou konkurenci, když
porazili závodníky V. i Z. Německa. Z Čertových
proudů se světová vodácká elita "přestěhovala" do
Špindlerova Mlýna, kde se zúčastní mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě. I zde má ČSR šanci
na nějaký ten titul světových přeborníků.
VÝBORNÝ BICAN — ZRANÉNÝ PLÁNIČKA
V rámci oslav 75. výročí založení vídeňského klubu Slovanu Olympie došlo v rakouském hlavním
městě k dlouho očekávanému střetnutí starých fotbalových internacionálů pražské Slavie a vídeňského Rapidu, kterým tito 501etí.— ba i starší — hráči obnovili vzpomínky na slavné zápasy Středoevropského poháru před 30 léty. Ačkoli výběr Slavie
byl o plných 80 let starší než mužstvo Rapidu, předvedl 5.000 diváků technicky vynikající kopanou a
zvítězil přesvědčivě 4:2, po poločasu 3 :0. Tři
branky "červenobílích" dal Forejt, autorem čtvrtého
gólu byl levý křídelní útočník Pešek. K nejlepším
hráčům na hřišti patřili Pepa Bican s Vlastou Kopeckým, kteří skvělým driblinkem,
zpracováním
míče a přesnou, jemnou přihrávkou přiváděli často
diváky do "varu"; po skončení zápasu si všichni
Pražané vysloužili dlouhotrvající potlesk. F. Plánička (2. června mu bylo 63 let) se před zápasem zranil, takže nastoupil do branky jen symbolicky, pozdravil hlediště a nechal se vystřídat Jonákem.
Pražská Slavia hrála v sestavě: Plánička (Jonák),
- Kocourek, Hampejz, Andrejkovič, - Hemele, Urban, - Veselý (Forejt), Štádler, Bican, Kopecký a
Pešek. Z vídeňského Rapidu vynikal kdysi slavný
brankář rakouského národního mužstva Zeman, který zlikvidoval celou řadu nebezpečných akcí "sešívaných".

Drobný vítězí ve Wimbledonu

Z tenistů, jejichž první "krůčky" začaly na čs.
kurtech, dosáhl na letošním 81. neoficiálním mistrovství světa ve Wimbledonu největšího úspěchu 45letý Jarda Drobný, wimbledonský přeborník z r
1954. Exulant J. Drobný, který žije ve V. Británii,
vyhrál spolu s Američanem Martinim soutěž doublí
tenisových' veteránů (smějí jí hrát tenisté, kteř:
dosáhli 40 roků), když ve finále porazili americkj
pár Freedman - Sherman hladce 6 :2, 6 :4. Drobnj
i na "stará kolena" předvedl několika tisícům diváků líbivý tenis s efektním, účinným servisem i
udivil i velkým přehledem po celé délce kurtu. A
tak londýnští vyznavači bílého míčku mu po skončení finálového utkání přichystali velké ovace, sko
R E K O R D ČS. ŠTAFETY
ro jako v dobách, největší slávy před 13 léty, kdj
Čs. lehcí atleti se pomalu dostávají do dobré for- v závěrečném střetnutí • Wimbledonu porazil Austra
my. Na tradičním, už 16. ročníku Rošického memo- lana Ken Rosewalla 13 :11, 4 : 6, 6 : 2 a 9 : 7. riálu v Praze vytvořili 3 nové národní rekordy,
2 čs. rekordy vyrovnali a dosáhli několika dalších
pozoruhodných výsledků. Z . mezinárodního hlediska
PENALTOVÁ KURIOZITA
nej cennější je výkon čs. národní štafety, která ve
Mistrovské
utkání fot- ci, Který šel kopat bransložení: Kříž, Szoegedi, Demeč a Kynos zaběhla
4 x 100 m v čase světové úrovně za 39,5 vt. — Vze- >alového dorostu Sn. Li- kář hostí, což by nebylo
stupnou formu má letos čs. výškař Rudolf Hueb- >erec - Lok. Biliná v Li- nic neobvyklého. Ale . . .
ner, který v Praze při kvalifikaci skokanů pro ev- >erci, ve kterém domá Jeho střelu brankář Liropský výběr k utkání s Amferikou v Montrealu po- :ím šlo o postup do ligy berce vyrazil ke kopačsunul čs. rekord na 2,14 m. Huebner v tomto zápo- íostům pak o zá chrání kám domácího obránce,
lení porazil výškaře zvučných jmén jako Němce v soutěži, přineslo sku- ten míč poslal na . křídlo,
Schilkowského, mistra Evropy Francouze Modubo- ;ečňou kuriozitu. V 15 odtud putoval do středu
sta a další. — Třetí čs. rekord vytvořil 271etý pře- ninutě 1. poločasu na hřiště a z něho šla dloukážkář Sparty .Miroslav Hruš, kterému v závodě 'ídil rozhodčí přísně po há rána do prázdné branna 400 m přek. naměřili čas 51,1 vt. — Ve dvou aitový kop proti Liber ky Biliny, do níž se ještě gólman nestačil vrádisciplinách byl čs. rekord vyrovnáij:' sprintér Kříž
tit, ačkoli prý pádil jak
vyrovnal časem 20,8 vt-. národní rekord Mandlíka na
Horymír k Neumětelům.
200 m z r. 1958 a čečmanovi stopli na 110 m přek.
DĚKUJEME VŠEM
vedení
rovných 14 vteřin. — Velkou nadějí čs. lehké atle- čtenářům, kteří posílají Místo možného
tiky je 191etý bratislavský sprintér Dušan Šváby, výstřižky, upozornění a prohrávali hosté 0:1. Jekterý je považován v kruzích expertů za vzorného zprávy k otištění a jich brankář tím pak tas
znervosněl,
že. podlehli
nástupce V. Mandlíka. Třikrát v letošní sezóně za- kteří propagují Hlas
0 : 5 a byli odsouzeni k
běhl 100 m za 10,3 vt., čímž vyrovnal nejlepší evflnmtivfl
sestupu.
ropský juniorský výkon.

— Ve své rodné obci Seaualsu zemřel ve v ä a
10 let bývalý slavný profesionální rohovnický maSr
ivěta těžké váhy Ital Primo Carnera.
-• V 1. kole mezinárodní letní fotbalové soutěže e
nterpohár (dříve Rappanův pohár) zvítězil Unkaa
[ľeplice v Katovicích nad místním GSK nečekané
! : 0. Fotbalisté VSS. Košice hráli v Drážďanech SE
:. týmem východoněmecké ligy Dynamem Drážďaíy bez branek. - 0 : 0 skončilo i střetnutí v Koši:ích mezi domácí Jednotou a L A S K Linec. Jedi:ým čs. mužstvem, které zahájilo soutěž prohrou,
e Bohemians Praha, který podlehl v Goetéborga
nístnímu IFK po vyrovnané hře 1:2.
— Sovětské lehké atletky, které neměly jako celek
ia světě dlouhá léta vážnější konkurenci, prohrály
r letošní sezóně už podruhé. Po družstvu V. Něnecka porazily je nyní v Chorzově i Polky 51:68
} Polka Kirszensteinová vyrovnala v tomto střetíutí časem 22,7 vt. světový rekord na 200 m. - Sovětští muži porazili Poláky 111 :99 b. Sovětský
cculař Guščin vytvořil výkonem 19,64 m nový ev•opský rekord (zlepšil o 2 cm dosavadní rekord
Maďara Varju z r. 1966).
— Kongres mezinárodní bruslařské federace na svém
sasedání v Amsterodamu rozhodl, že napříště' bude
volná jízda krasobruslařů posuzována stejně jako
povinná, a tak hodnocení bude nyní 50:50. Až do*
sud byli ve výhodě krasobruslaři, kteří se naučili
perfektně povinné figury, neboť ty byly hodnoceny 60%, zatímco volná jízda jen 40%.
— Pořadatelé příštího IX. mistrovství světa v kopané - Mexičané - oznámili, že tento vrcholný svě;ový podnik se uskuteční ve dnech 31. května až
21. června 1970 v šesti mexických městech, finále
;e pak bude hrát v neděli 21. června v Mexico-City.
— Lee Taylor překonal na jezeře Guntersville světový rekord nedávno tragicky zemřelého Čampbella
7 jízdě na motorovém člunu. Ve dvou kolech jeďnonílové trati dosáhl
průměrné
rychlosti 454,15
sm/hod. Campbellův rekord byl 444,7 km/hod.
— Letošní 81/ ročník neoficiálního mistrovství svě;a tenistů ve Wimbledonu sledoval, rekordní počet
SOl.OOO platících diváků. Zdá se, že se o rekord
zasloužil britský tenista Roger Taylor, který se kvalifikoval až do semifinále a jeho střetnutí chtěly
v i d ě t přímo na kurtech tisíce obyvatel britské metropole, i přesto, že zápasy přenášela britská televize poprvé barevně. Poprvé v dějinách Wimbledonu byl- obhájce pánské dvouhry • (španěl Santana) vyřazen (Američanem Passárelem) už y 1. kole; poprvé -po druhé světové válce se do semifinále
pánské dvouhry probojovali 3 Evropané: Jugoslávec Pilič, Angličan Taylor a Němec Bungert; finále
mezi Australanem Newcombem a Bungertem bylo
jedním z nejkratších vůbec (trvalo pouze 72 minut); -pouze 2 z 8 "nasazených" hráčů se dostali do
čtvrtfinále (Newcombe a Fletc-her), což se ještě
nikdy nestalo.
— V Itálii mají v těchto dnech fotbalisté odpočinek. To se však nedá říci o funkcionářích italských
klubů, kteří shání posily pro svá mužstva. Nejpozor-uhodnější "nákup" udělali "lanaři" AC Milana,
kteří získali z AC Mantovy 251etého brankáře Dim
Zoffa, za jehož přestup zaplatí 400 miliónů italských
Er, což je přibližně 650.000'amerických dolarů.

Otec i syn v mužstvu
V nedávno založené americko-kanadské profesionální fotbalové lize si v posledních týdnech vede
nad očekávání skvěle mužstvo Toronto FALCONS a
to hlavně zásluhou našich slovenských exulantu.
Tak třeba v posledním utkání, kdy Toronto porazilo Atlantů Chiefs 2 : 1, dal vítěznou branku v 57.
minutě z pokutového kopu bývalý hráč čs." národního mužstva- a ŠK Bratislavy' Láco Kubala. Čtyři
minuty předtím nahrál jeho syn . Branco, KUBŠLI
Oscaru Lopezovi na vyrovnávací branku Toronta.
Za Toronto Falcons hraje i syn bývalého obráac*
pražské Slavie a čs. národního mužstva Ferdy Daačíka, Janko Daučík, a i - on patrí k velkým oporám
týmu.
HLAS
DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně.
Sídí redakční kras
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse ;St., Richmond, Vic., 3121
Telefon: 42-5980
KOČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) S 5.-, ; ed-^-JŤr*
výtisk 20c. '
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně t c ť Ä •
předplatné tj. austr. S 5.-, £ stg (nebo N Z ) 2 - US $ 6.- nebo ekvivalent v j lne inene. — Výžž
kého příplatku do různých zemí sdělíme na peáidÉ|Q
obratem.
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