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Rozsudky Iv procesu proti časopisu "Svědectví"

Guillotina na krku
Když si jenom zbězně přečteme zapiš o soudním prelicem s obžalovanými rážíme na typicKy sovětpublicisty Janem Benešem, Karlem Zámečníkem a Pavlem Tigridem a uvě- ské neskutečno. Jak by si
domíme si datum, je celá věc hned křišťálově jasná. Proces s Janem Bene- mohl kterýkoli milovník
šem — neboť on byl nakonec jediný obžalovaný — byl zřejmě zahájen pro- obrazů nebo i pouhý
to, aby se odbojní spisovatelé zarazili a zalekli. V totalitním systému nejde překupník představovat
o to, zda-li bude na skóre připsán dalšř justiční zločin. Důležité je, aby si že může koupit originái
Toulouse - Lautrec za
opominutí provinilci uvědomili, že i na ně jsou paragrafy.
Je příznačné, že Pavel Tigrid, souzený v nepřítomnosti, dostal nejtěžší všivých čtyři tisíce bezčeskosloventrest. Jan Beneš, který Tigridovi dodával materiál z Prahy, byl odsouzen na cenných •
ských korun, je něco, co
pět let žaláře.
UŽ tato skutečnost dokazuje, že Komunistické straině Československa šlo snad spolkne jenom čtenář Rudého práva.
spíše o demonstraci moci než o pomstu.
O úloze třetího obžalovaného — Karla Zámečníka — , který byl obžaloA myslíme si, že účel
ván * trestního činu poškozování zájmů republiky v cizině a byl osvobozen, tohoto soudního žertíku
se můžeme jen dohadovat.
tkví v tom, že stranický
podvod,
aby chtěl prodat jako origi- soud dostal ppkyn pokoExulant Pavel Tigrid údajný
byl odsouzen, in absentia snad nebylo pochyb o nál bezcennou napodo- řit spisovatele po staíink čtrnácti letům žaláře. tom, že páchal kulturní beninu obrazu francouz- sku: dokázat jim, že koMohl být odsouzen na koexistenci z pohnutek ského malíře Toulouse- munistické straně houby
Lautreca za 4.000 Kčs,
třicet let nebo doživotně nízkých a nečestných:
záleží na tom, co si inte" V průběhu hlavního ač věděl o tom, že jde o
se stejným výsledkem.
ligence myslí, ale že má
líčení byla Benešovi pro-' padělek."
Lehký trest
moc strčit jí hubu dc
kázána i další trestná
Sovětské neskutečno
ohlávky.
Jan Beneš, mladý pub- činnost. Dopustil se totiž
licista, který prý dodával pokusu podvodu tím, že
I v tomto případu na- (Pokračování na str. 2]
Tigridovi materiál z kulturních kruhů, byl od" A ť žije svobodný Quebec!"
souzen na pět let, přestože byl v moci komunistické justice.
Jak už to bývá, byí taSvět je nevyzpytatelný. Člověk, který byl jednou zařazen mezi historické
tí
Velikány, si muže dovolit témňř všechno. Může bořit, můse podkopávat, může opouštět přátele, jimž vděčí za život, může ignorovat staré závazky, může zrazovat starou důvěru a přece uctívání pokračuje.
Skalní komunista Ivan Skala tvrdil na sjezdu spiAž najednou, docela znenadání, udělá relatívni
sovatelů, že v Československu je dnes "taková tvůrčí
svoboda, faktická, jaká není na světě jistě v mnoha malou ivěc, malý přestupek proti dobrému vychozemích," k čemuž prý "není třeba podávat důkazy." vání, malé narušení diplomatických zvyklostí a —
Jeden důkaz podaly Čs. bezpečnostní orgány dne 20.
prásk! Kolos se nahne, zakymácí, a kde se ještí
července.
Na česko-polských hranicích zadrželi toho dne čs. před minutou tyčil pomník, leží ubohá hromádpohraničníci švýcarského novináře, korespondenta ka štěrku.
Neue Zuercher Zeitung Andrease Kohlhuettera.
Tento osud postihl v minulých dnech alespoň na
Podle informací listů Frankfurter Allgemeine Zeiokamžik,
francouzského presidenta de Gaullea, vetung (24. 7.) a The New York Times (25. 7.) byl již
v Praze dvěma muži důkladně prohlédnut hotelový likána druhé světové války, velekněze sladké Fran
«« cf/iTMfala
"nnVP F.vffinv
pokoj švýcarského žurnalisty v jeho nepřítomnosti.
Při cestě do Varšavy došlo na hranici u Náchoda k
Stačilo jedno zavoláA svět, hlavně anglodalšímu zkoumám zavazadel jeho i jeho manželky.
ní
" A ť žije svobodný
;as'ký,
naříká
a
kvílí
a
Vyšetřující orgány zřejmě hledaly nějaké zápisy v
souvislosti se sjezdem spisovatelů a za tím účelem též íemůže se z toho vzpa- Quebec" a svět, který po
částečně rozmontovaly Kohlhuetterovo auto. Noviná- natovat.
starých zkušenostech neřova manželka musela zůstat 5 hodin v autě, při čemž
měl nad čím žasnout, ubyla střežena. Její manžel byl předveden na poli- Vlnoho rámusu pro nic
žasl a zavrhl "syna vyvocejní stanici, kde, mu bylo odmítnuto svolení spojit
Co se" vlastně stalo? leného."
sé telefonicky se švýcarským vyslanectvím nebo s tiskovým odborem pražského ministerstva zahranič- do přivodilo ten mohutMinulost generála
ních věcí. O půlnoci přijeli z ministerstva vnitra Z ný otřes, který setřásl
de Gaullea
civilisté, kteří podrobili' žurnalistu několikahodinové"Francie nepatří de
mu výslechu, týkajícímu se hlavně jeho zápisů a irdinu s podstavce?
adres. Hrozili mu trestním stíháním, kdyby zamlčoN i c jiného, než že se Gaulleovi tělem i duší,"
val Informace o jistých osobách. Po prozkoumání :lověk arogantní choval omýval se francouzský
všech zápisů, které u něho byly nalezeny, prohlásili
oba úředníci na vysvětleni zákroku, že kulturně po- arogantně. Nic jiného, tisk. "President de Gaullitická situace v ČSSR je nyní tak vážná, že se musí než že šovinista dal zno- le nebude už nikdy moci
zabránit tomu, aby se nedostaly do ciziny určité pro- ľu průchod svému šovi- mluvit se starou autorijevy, které nebyly z dobrých důvodů v tuzemsku
tou," hlásal tisk světový.
uveřejněny. Kohlhuetter protestoval proti konfiskaci íiismu.
Generál
de
Gaulle
přisvého majetku, hlavně poznámkového notýsku. Ten
Pravda ovšem je, že
mu byl později vrácen s výhrůžkou, aby v něm obsa- jel u příležtosti světové generál de Gaulle ztratil
žené informace neuveřejňoval, pokud všechny otázky výstavy v Montrealu k
svou
autoritu
dávno
s tím spojené nebudou s konečnou platností objasněstátní návštěvě Kanady předtím, než z jeho úst
ny nejvyššími stranickými a vládními instancemi.
a své návštěvy využil vyšlo zvolání: " A ť žije
Pani Kohlhuetterové se mezitím podařilo požádat bezohledně k podpoře
svobodný Quebec!"
norského turistu, aby dal zprávu švýcarskému velvyhnutí
Velikost jeho minuloslanectví v Praze. To vyslalo na místo ihned švýcar- separatistického
ského konsula. Kohlhuetterovi pak byli po 29 hqdi- Kanaďanů francouzské- sti nechce nikdo popírat.
afob wdržeeí propnitěBi a vrátili se do Prahy. FBI ho původu.
(Pokračování na str.. 2)

Bourbonská kanada v Kanadě

Svoboda faktická

Exulantem — mám na mysli jen demokratického exulanta — je ten, kdo odešel z domova,
protože morální přesvědčení mu nedovolovalo
spolupracovat s diktaturou, kterou považoval za
zhoubnou pro svůj národ. V cizině pak obrací
své síly k tomu, aby pomohl.národu k zlepšení
budoucnosti. Proto pro exulanta neexistuje možnost návštěvy domova, pokud tento není politicky zcela svobodný.
Prof. dr. Václav Hlavatý

NEJENOM CHLEBEM ?
Po dlouhých létech začal jsem zase vzpomínat na
rtracený zápas za československou demokracii a také
všem na povrchní znaky, které jej provázely; na před,'olební schůze; na porady v redakcích; ná debatní
rečery Heleny Koželuhové; na úvodníky Ferdinanda
?eroutky; na klání ve Všehrdu; na vtip Pavla Tigída; na Obzory a na Svobodný zítřek; na Peroutkovu
Kilem i ku s Barešem; na bomby ministrům; na vystoupení z Marshallova plánu; na resignaci ministrů;
la zradu poslanců; na cestu na Hrad; na odvahu jedíěeh a zbabělost druhých; na umíráček konečné po-ážky.
Ne každý z nás byl Peroutka nebo Tigrid. Někteří
enom opatrně přihlíží i, jiní konali nevýznamnou,
tle přece jenom užitečnou práci šachových sedláků.
A vzpomínám také na to, co pak následovalo; na
iistky; na zničené existence; na lidí vězněné; na lidi
popravené; na lidi utýrané; na imbecilitu režimní
ivěře; na zlomená srdce; na ušlapanou lidskou důstojnost; na bičovanou slušnost; na legalizovaný zlo:in; na ukřižovanou demokracii.
A říkám si, kde vlastně jsou ti naši tehdejší odpůrci a přemožitelé? Někteří odešli sešlostí věkem,
i iní padli za oběť vzájemnému požírání a ještě jiní
>edí na Hradě, ve vládě a v sekretariátě strany.
A ptám se: co se přihodilo nám šachovým sedláíům, kam se poděl náš odpor a proč? Je pravda, že
»e mnoho změnilo, že šibenice zahálejí a věznice
íi nejsou tak plné, jako bývaly. Ale vstali lidé z
nrtvých a lidská důstojnost z bláta? Byla uznána
/ina? Byli potrestáni vinníci, ne z retribuce, ale ze
smyslu pro spravedlnost? Přestalo bičování slušnosti?
Byla demokracie sejmuta s kříže?
Odpověď na ty otázky je v srdci každého z nás,
ať po ní šlapeme, ať ji zastíráme, ať před ní zavíráme oči!
Vzpomínám zase po létech na ten prohraný zápas
3 československou demokracii. A říkám si,>j es tli. jsme
io opravdu prohráli už tenkrát, anebo jestli ho b kolečnou platností prohráváme až dnes.
Tenkrát před léty bylo v té porážce pro mnohého
z nás něco poctivého a čestného. Prohráli jsme, ale
měřili jsme, že to, co je v nás, myšlenka a ideál, jsou
leporazitelné. Byli isme přesvědčeni, a říkám to i za
;enu toho, že to zní jako napomádované klišé, že
pravda je neporazitelná, pravda že je s námi.
Jaká byla naše pravda?
Stála na jednoduchých základech: na takřka abso.utní víře, že duchovní hodnoty jsou nadřazeně hodlotám hmotným a že proto > hrají v lidském životě
významnější úlohu než hodnoty čistě materielní. Kolec konců v tom a v ničem jiném spočíval základ
lašeho sporu s komunismem.
Jaký rozsudek vyřkla nad touto naší "pevnou" vírou doba? Jaký vliv vykonal čas a věk na šachové
oojovníky?
Máme před sebou dva obrazy.
Obraz těch našich spolubojovníků, kteří zůstali
ioma. Je to obraz, který pomalu vystupuje z vyprávění návštěvníků Československa. Občané země, z
liž jsme vyšli, přežili už to nejhorší. "Tajní" už .'nelekají za každým rohem, baby desítkářky nemají už
absolutní moc. Je povolena mírná kritika v mezích
jákona, je možno číst, poslouchat a zrakem vnímat,
:o režim předkládá. Není možno rozhodovat o tom,
7 jaké společnosti chce člověk-žít a-jací lidé V té
společnosti mají rozhodovat. Člověku poctivému ie
však možno zajistit si starobní důchod, auto a chatu
na Sázavě. Kdo může žádat víc?
Na místě našich nadřazených duchovních hodnot se
jcitla Škoda-Octavie.
Druhý obraz, o němž jsme mluvili, spatří každý z
lás, pokud snese ten pohled v nastaveném zrcadle,
a netřéba se o něm šířit.
Vzpomínám zase po létech na ztracený zápas za československou demokracii'. A víte co? Ve srovnání
3 tím, co kolem sebe vidím dneska, nejsou to vzpomínky nejhorší. Tenkrát jsme věřili, že nejenom
:hlebem živ je člověk. Dneska věříme, a doma i venku denně dokazujeme, že se bez toho ostatního klidiiě
dovedeme obejít.
-kvvPublished by F. Váňa,
8. Moorhouse St., Richmond, "Vlc., Sl'31
Printers: "Unifieation" Pty. Ltd.
497 Collins St., Melboume. Víc.
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Guillotina na krku

(Pokračování se str. 1)
Proces s Janem Benešem a Pavlem Tigridem
byl postaven na staronovou platformu. • Komunistická vláda si schladila
žáhu • na jednom z "vykořeněných živlů, v našem národě vždy cizích."
Antisemitská nota je zcela patrna ve způsobu, jakým je líčen PaVel Tigrid
československému
čtenáři.
Člověku prostě nejde
na rozum, proč se tolik
v Praze zabývají uprchlíkem, když jeho. jméno "dnes už nic neříká veliké většině mladší
generace . . ." Možné je,
že tohle je psáno pro
starší generaci.
Rudé právo z 16. července si po létech libuje
v tom, jak předem odsoudit kohokoli, kdo neSWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
19 York St.,
vchod do Wynyard Stn.
naproti pohyb, schodům)
Sydney
Telefon 29-7543

BÉÍH3Ž dne:: "Prokurátoj
podal odvolání proti vý
icfcov o vině a trestu í
proti zproštění u obžalo
Taného Beneše a prot
výroki
sovětské
paSAy
a i zprošťuj ícímu
Středjaša w f A a S í ještě soudu u Karla Zámečnítyto s^oi^M sxELji posálS- ka."
Proces
yiro^-w8*A aby to všechno vyskémn. cssi^M®. '"^Ssfcácc- padalo patřičně košer
tvf* visíc wtepaaaá&i asai "proti rozsudku poda
komické s s p A f odvoiní též obhájce Tig-

má vlastenecké jméno jaJe to J^qbcbsbbe
ko NoVotný nebo napří- jak m.ál«> se *JU«ÍMiJtr> V
klad Hendrych.
p s y c h o l o g a at ja*«wiam a » tisem&Áé pewaze pcoiezbloudilý levicak
Těžko říci, co má společného
s velezradou
skutečnost, že
"Pavel
Tigrid-Schoenfeld
se
pohyboval jako pražský
rodák v létech těsně
před světovou válkou
nejdříve v levicových
kruzích studentů a mladé inteligence . . ."

jKjOČBCř pÄDOCSCS

Podle g ^ l A n * ag^ifcA.

rida a odvolal se i Be
mešf
(Viz též str. 3 tc.]

Bourbonská kanada v Kanadě
(Pokračování se str. 1)
V
době bezprostředně
před druhou světovou
válkou byl jedním z těch
mála francouzských generálů, kteří správně dokazovali, že německému
nebezpečí nutno čelit pohyblivou tankovou armádou, ne Magihotovou linií.
Válečný vůdce
Z a války nepatřil k
nej ideálnějším
spojencům, a nedávná historie
nás
naučila
rozumět
Churchillovu
výroku:
" Z e všech křížů, které

Naše rovy
A H V Ě Z D Y FRČÍ . . .
aneb
Budovatel musí čekat
(Dotaz čtenáře): "Slyšel jsem, že vyznamenaní pracovníci mají nárok na přednostní dodávku
osobního automobilu. Byl jsem vyznamenán jako Budovatel socialistického zemědělství a dále
Z a vynikající práci. O automobil mám uíž zažádáno rok a ještě prý asi rok budu muset čekat..."
(Odpověď novin): "Osobní automobil mohou dostat přednostně držitelé těchto vyznamenání: Zlatá hvězda hrdiny ČSSR, Zlatá hvězda
hrdiny socialistické práce, Řád Klementa Gottwalda za budování socialistické vlasti, Řád republiky, Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy,
Řád práce a laureáti státní ceny. Ostatní vyznamenaní pracovníci se mohou obrátit jedině na
své ministerstvo, zda-li mu nepřebývá auto z jeho kvót.
Zemědělské, noviny, 6. července ÍP67-

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
*eim>VRtf£ I At/STftAíiA
27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1

Telefon 62-2908
Poradíme vám,, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme česky

musím Mrimw ittepff'^m jesucym byio jeno nedávné odsouzení Izraele.
kríz hoamaMapJ"
Shrnuto
dohromady,
Jisté v i a k jc^ i e s e de
Gaullesrsi f i c A i i f c v $é£- de Gaulle přispěl nemalou měrou k opuštění
kýck sŽC3C3ffláí. fflttdfcJrlffilM,
co zI?t!o x podfe^Bc fxasř" zdravé myšlenky vzájemcotizské f & fc iwlp'— ••* né závislosti světa a k
a rento nsspffT&i cwžssal vzkříšení božského charakteru nedotknutelnosti
ho^^odjS^ABAo
vítěze, Z 8 S
g^dBcs. národní suverenity.
Pokroková síla
Jdio- w^s&ái slabnat Obdarila La poEsrrÉL faeaJ
Je zajímavé, že se de
mu umožisšla. á a ň r al- Gaulle stal přes všechny
žírskou wsmcm, a.' zsssspnstyto očividné skutečnosti
modlou tak zvaných pokrokových sil.
Není to nijak nevynily z F a m a c maďŕa, xsesvětlitelné. Alespoň část
zinároční paSOukysvěta byla fascinována
Cesa. ám i
jeho úsilím po dohodě
Tím. však iEäa. íefac
se Sovětským svazem.
i7, áshcíl ^fSyrT SL
Viděla v tom něco novérozbíjcčskž
íse?
ho, pokus o únik z únavráj podle ^atfl^lm^ mjuwiíMS1.11
né slepé uličky, v níž se
dávno xxx .
^Escdtr svět v průběhu studené
no, CO jí pEHtlťlMUW &m.
války ocitl. Ušlo jí však
Jeho Cl>CCC2C3E%r jETHI- úplně, že hnäcí silou této
"pokrokové" politiky bynarušení 5w m
' u j.«mtfeMBarwv la ubohost přikrčeného
kého pakm
antiamerikanismu, záště
sovětské a GÉasácč
"nevyřízených účtů" a
ky. Jeho rii^rMiff 2s2qs> omšelost toporného nana 1 ismus Tieái fc
cionalismu minulého stotění Evrop&béšw íxsscvd- letí.
dářskéno spcicČBmeti 3
Svět je nevyzpytatelk
alespoc*
ný. Kdo ví, nebýt zvolápohi LJTLÍÍS. tW-M/jagy^Mi^jiímitt. f. ní " A ť žije svobodný
aspirací v Ewaspě. Jefcs Quebec," snad by byl vůnaivní tc^iza. p o occaovie- bec nikdy nepřišel na to,
že stavěl pomníky poFrancie vesSa paše. k Sal kroku jeho nejpilnějšín eu věřiceleím jiTiú^ferm rai hrobaři.
-kw-
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r^tiS"^ ^^ &

Assocíation For
Blind
XilKlUiE,

ABYSTE

PAMATOVALI SVÝMI DARY
nebo ve s i é poslední vůli

aa paddkgr atojfrdh * nemocných slepců
DOMOVT T K K H X O N X , BALLARATU
A WESOIGV
4 JH-nŤt* jjii 11 m ďoxna
Dar? fssm
od daně. z příjmů
J- V . HFtoaaSi. -redoucí úředník
7 X ä St» JfcmlMwa Beach, Yic., 3186
TffSgfat- S8-10TI, 98-3833
DC0HJTT A POMOC
STAKX3C A 30E310CXÝ>I SLEPCŮM
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BEZ KOMENTÁŘE
jan JJomaDyi ŽIJ e v australském městě Sydney skoro 20 let. Má tamější občanství, ale nikdy s e nepřestal a prý ani nepřestane cítit Čechem. Pouta se starou vlastí jsou příliš pevná, aby je člověk přetrhal,
a ostatně bych na to ani nepomyslel, řekl mi při našem setkání v Praze. Jsem tu již počtvrté a vždycky
je mi tu ohromně dobře. Léta jsme byli krmeni podivnými novinovými zprávami o starém domově, a
teprve na vlastní oči, když jsem zase přijel domů,
jsem se mohl přesvědčit, iaké hlouposti se mohou v
lidských hlavách zrodit.
* Jak žijí naši krajané?
Pokud se nebojí práce a něco podniknout, nemohou si stěžovat. Mnozí Z nich však musejí zapomenout na své původní povolání i studia a dělat věci,
na něž by nikdy nepomysleli. Jeden z nich v Darwinu se dokonce živí lovem živých krokodýlů. Dojednal jsem, že k nám začátkem září přijede točit film
o Austrálii režisér J. Šikl. Součástí filmu buou i záběry ze života našich krajanů.
* Kdy k nám zase přijedete?
Určitě na vánoce, a další cesta do Československa
bude jistě znamenat pokles odběratelů "Hlasu domova," štvavého plátku, který rozsévá nepravdy mezi
našimi krajany. Mrvám totiž po návratu vždy besedu
se známými a informuji je o novinkách v československu a je dobře, že nás bez obtíží pouštíte domů.
Každý tak má možnost přesvědčit se na vlastní oči, že
není vždycky pravda,' co se v Austrálii o naší staré
vlasti psalo.
V rubrice "Aktualita .dne" pod titulem:'Přijedu
zase — Na chvilku ve staré vlasti — Lidová demokracie, Praha, 20. července 1967

ZE DNE NA DĚN
Í5.- 7. Pri velkých rasových nepokojích v Detroiu přišlo o život 63 osob,
i.OOO bylo' zraněno a
.3.000 domů bylo zničeno
aloženými požáry.
16. 7. V jižním Laosu dolo k novým srážkám mezi
vládním vojskem a jedíotkami komunistické orjanizace Pathet Lao.
— Rudé gardy žádaly v
3ekingu znovu odsouzení
Wíaocetungova rivala Liu
sao-či.
— Vůdce extrémistické
íernošské organizace ve
spojených státech Carmi:hael odletěl po krátkém
Jobytu v Československu
la Kubu.
17. 7. Papež Pavel VI. navštívil Istanbul, kde měl
•ozhovory s představiteli
východních křesťanských
:írkví.
58. 7. Přední polští důítojníci, včetně velitele
.etectva generála Mankievieze, jeho náčelníka štá3u a zástupce velitele poitického oddělení, byli
sbaveni svých vojenských
funkcí, protože vyslovili
lesouhlas s polskou politikou na Středním výchoáě.
29. 7. Zprávy z Číny mluví o vojenském povstání
proti Maocetungovi
ve
Wuhanské provincii.
— V Essenu zemřel neblase proslulý zbrojařský
magnát Alfred Krupp,
51. 7. Alžírská vláda uvažuje o "norimberském"
procesu s někdejším konžským ministerským před-

sedou Tšombem.
1. 8. V Eauadoru došlo k
protivládnímu povstání.
3. 8. Na Středním východě byly další přestřelky
a to jak na Suezském kanálu, tak na řece Jordánu.
— Při konferenci arabských ministrů zahraničí
v Súdánu nabídl Egypt
Saudské Arábii smírné
řešení války v Jemenu.
4. 8. President Johnson
oznámil další zvětšení ameriekých armád ve Vietnamu a žádal zvýšení daní na úhradu válečných
výdajů.
— Poslední průzkum veřejného mínění ukazuje,
že prý jenom 33% Američanů souhlasí se způsobem, jakým Johnson vede
válku ve Vietnamu..
Malý oznamovatel
VADÍ VAM CIZÍ
PŔÍZVUK v angličtině?
tfovou vyučovací metóiou Vám výslovnost podstatně zlepší
Miss B. Howe, A.L.C.M.,
LI Cowper St., Hawthorn
East, Víc., tel. 82-5235
Chcete, aby se vaše děti
naučily hrát na kterýkoli
HUDEBNÍ NASTROJ?
Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
A. CHROMOVSKÝ

UBEUY
—
V K C t R t
ehké občerstvení
celý
de

Town Hal! Cafe
361 Burwood Rd., Hawťhorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81-6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční
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Propaganda
na plné obrátky

Dozvuky procesu proti

"koexistujícímu" Tigridovi a spot.

— Na trati u železniční ky, 15 halenek, 10 dralo- — Dne 13. července při• stanice Lam u Mostu na- nových svetrů, 15 dám- letěl do Prahy tajemník
razil 19. července osobní ských šatů, dámské prád- ÚV Komunistické strany
vlak do stojící nákladní lo, punčochy, propisovací Izraele David Chenin a
Mírová, ideologická koexistence se zřejmě sovětskému bloku nevyplácí.
soupravy, při čemž bylo tužky, zapalovače atd. Ob- měl rozhovory s Vlad.
Ani
jedna ani d r u h á strana nemají o tom pochyb. Zatímco Západ je plně
zraněno 9 cestujících. Den žalovaní se hájili, že zbo- Kouckým. RP o tom píše:
předtím došlo ke srážce ží chtěli odvézt po návště- "V srdečném rozhovoru s pro, ;Východ si musí najít výmluvu, jak se z této slepé uličky dostat s co
dvou nákladních vlaků ve vě ČSSR přes Maďarsko představitelem
strany, nejméně pocuchaným peřím. N a jedné straně je něco jiného posílat do světa
stanici Trsniee. Lokomo- do Jugoslávie, ale soud která jediná v Izraeli za- otrlé spisovatele nebo odboráře, aby sladkými slovy a sladšími větami .ohlutiva jednoho vlaku se jim. přesto naměřil nepod- ujímá v obtížných podpřevrátily a 9 vagónů by- míněné tresty: Turek Hu- mínkách principiální sta- povali .nekomunistický svět. Jiná je -ovšem-otázka, když Jde ,o zpáteční.. jízlo zcela demolováno.
sej n Konuk dostai 8 měsí- novisko vůči agresi Izra- ienky lidí, kteří třeba nevědomky boří sovětské impérium. Případ Pavla Tigců
a 1 občan a 2 občanky ele proti arabským zemím rida a jeho časopisu "Svědectví" by nikdy nedostal takovou publicitu, kdyby
— Šéfredaktorem slovenského Predvoje byl jmé- Jugoslávie dostali po 6 a spatřuje v ní akt nepřá- r Praze nezjistili, že je.iiutap nějak -udělat -přítrž. dvomměrného proudu .iňna ván 411etý Milan Laj- měsících. Zabavené zboží telství nejen k-arabským :orma!cí a myšlenek. Mírová koexistence byla v Praze vždycky pokládána za
národům, ale i k základčiak, člen ÚV KSČ. Býval propadlo státu.
rojského koně, na němž bude možno propašovat do svobodného světa tolik
zbožňovatelem
Stalina, — V Praze-Karlíně .vy- • ním zájmům izraelského
napsal báseň chválící po- pukl velký požár v budo- lidu, byly vyměněny in- íedorozumění a zmatku, aby to vydalo za-pár atomických divizí. ;Když se to
pravu Vlado Clementise vách Pražské stavební ob- formace o stanoviscích o- íeuskutečnilo, musila přijít studená sprcha.
a dostal v dobách nej čer- novy. Byly zničeny skla- bou stran . . . Dále bylo
Pražský proces s Tig- zajistit několikerý příjem oceánem
nějšího stalinismu Sloven- dy laků, barev a různých projednáno
vynakládány
prohloubení
skou národní cenu a Stát- stavebních potřeb. K ha- spolupráce mezi oběma ridovým
"Svědectvím" a možnost "ulejvat" pro obrovské .dolarové prošení byla povolána1 též ar- stranami."
ní cenu.
a jeho spolupracovníkem všechny případy peníze středky, a které je . dnes
— V r. 1949 bylo v ČSR máda.
— Básník Josef Kainar je kopií procesů, které do zahraničí."
zcela zaměřeno na po2.144 advokátů, v r. 1965 ..— Porady představitelů dostal k padesátce čestný
předtím proběhly v M o Poslední část je ovšem stupné
a
nenápadné
klesl jejich počet na 756. komunistických stran a titul zasloužilý umělec.
V Praze připadá jeden šéfů 'vlád, konané 11. a 12. — V Plzni se konala celo- skvě i v Bělehradě.
j edna ; z nej trvalej ších le- ideologické rozvrácení v
advokát na 5.000 obyva- července v Budapešti, se státní výstava gastronoV e všech případech gend, které si kdy malý socialistických zemích."
tel, v Ostravě na 10.000, zúčastnili jak A.. Novotný, mie, hotelnietví a cestojsou
kritikové stávají- český člověk vybudoval
Dost nerozumíme stev Ústí na 20.000 a na o- tak i J. Lenárt. Na pora- vání EX Plzeň 67. Shlédcích režimů představová- ,ve svém žabinci. Každý, . skům komunistů, že Pakrese Teplice na 35.000 dě se jednalo o společném lo ji 200.000 osob.
postupu proti Izraeli (Runi jako drzí upíři, kteří • kdo rse uživil v. cizině, si vel Tigrid -"využívá rozOSQb.
— Další dva jugoslávští
— V roce 1966 bylo zazna- munsko se porady nezú- občané byli 16. července chtějí režim zničit a o- -patrně musil "nahrabat", šířeného cestování-a .stymenáno 90.263 uměle pře- častnilo).
aby mu to vyšlo.
ků mezi socialistickými
zatčeni pro pašeráctví a sobně si polepšit.
rušených
těhotenstvích — Od 10. do 25. července to v. Rajecké, dolině. PřiŽ e třeba nejsnadnějši a kapitalistickými zeměDokazuje to, že koZ toho 37 případů do 14 zasedala v Praze. Meziná- jeli z Rakouska, kde si
strana do- cesta, jak se státi moc- mi." Co to j e za zločin?
let, 6.686 případů 17—19- rodní
elektrotechnická vypůjčili .auto. Byly jim munistická
letých děvčat. . Samovol- komise, která sdružuje 40 zabaveny' šusťáky v hod- opravdy nechce vyměňo- ným a vlivným, byL vstup
Československé -hraniných potratů bylo 25.494, zemí a je nositelkou me- notě 18.450 Kčs, polský vat myšlenku za myšlen- do Komunistické strany
ce
je možno uzavřít,
kromě případů, které u- zinárodní
normalizační gumový člun a peněžennikly evidenci.
činnosti různých oborů e- ky, kde měli 9.000 korun, ku, ale že mluví zcela vě- Československa, zůstává kdykoli si to.komunistická vláda umane. Jestliže
— V hotelu "Frontier" y lekrotechniky. Jednání se 25.100 zlotých a 370 šilin- domě k mase tupých a jaksi mimo debatu.
Las Vegas v USA vystu- zúčastnilo skoro 900 za- ků.
závistivých.
Pisatelům v Rudém se Československo bojí
puje od 26. července 42- hraničních delegátů z 31
Držme
se
případu právu zřejmě ani nepři- konfrontace s nekomuni— V Praze zemřel ve věčlenná skupina čs. uměl- zemí.
ců. Je mezi nimi zpěvák — Na pozvání ÚV KSČ ku 66 roků tajemník Sva- Pavla Tigrida. Rudé prá- jde, ria mysl, že není pří- stickým světem, a ť znoKarel Gott se svou hudeb- přiletěla, do Prahy dele- zu -čs. skladatelů a hudeb- vo teď vysvětluje svým liš typické pro . "dobro- vu uzavře hranice á hlení vědec dr. Antonín Ho- čtenářům, že se z Pavla druha" Tigridoya raže- dá tvrdé 'valuty jinde.
ní skupinou, hudební pa- gace Irácké KS.
radistické ~duo Šůra a — V Plzni byl popraven řejš.
Tigrida stal zatvrzelý re- ní, když se drží přes .dvaN á m se zdá, že Pavel
Procházka,
gymnastka Karel Šlehofer za loupež- — Na festival mládeže ve
Eva Bosáková, 12 taneč- nou vraždu důchodce J. Lvově a dalších městech akcionář a klerikál, pro- cet let potopené lodi če- Tigrid to chytil za správních párů Státního soubo- Černého.
sovětské Ukrajiny vyslal tože mu to "umožnilo skoslovenské. demokracie. ný konec, když "doslova
ru písní a tanců aj. JeČs. svaz mládeže'800člen- rychlé politické uplatněPavel Tigrid je jim je- chytá .kdekterého .čs. objich angažmá má trvat — Podle vídeňských no- nou výpravu.
ní v osvobozeném Česko- nom "americký občan," čana, který služebně-či
vin
povolilo
čs.
ministernejméně 4 měsíce.
stvo školství známému — Na ministerstvu zdra- slovensku v roce 1945, patrně něco velmi od- neslužebně jede na zá— Hotel International v brněnskému • chirurgovi votnictví slavnostně za- když se stal známý jako
porného. "Aktívni muž pad . . ."
Brně hlásí novinku: zříclil próf. dr. Janu Navrátilovi končili šestý běh mezináMáme , nebo ' nemáme
vlastní svatební síň, takže odchod z brněnské univer- rodního kursu epidemiolo- jeden z nejreakčnějších svých pánů," Pavel T i g snoubenci nemusí chodit sity, aby převzal vedení gie a kontroly tuberkuló- činitelů, zvláště svými rid je "jedním článkem zákon, který zakazuje,
na radnici. Kromě oddá- druhé chirurgické kliniky zy, kterého se zúčastnilo články v časopisech " V ý - v mnohem širším řetězu aby člověk v cizině nevek, hostiny a ubytování ve Vídni. Dr. Navrátilovi 16 lékařů z Afriky, jiho- v o j " a "Obzory", přimnohostranného
půso- směl napsat domů, co. si
zařídí prý hotel novoman- je 58 roků, j e již 15 let východní Asie a Latinské
str. ,6)
želům i svatební cestu, šéfem II. universitní kli- Ameriky.
FEI/HD čemž si zároveň dovedl bení, na které jsou za (Pokračováni
třebas i do-Bulharska ne- niky, v Brně, a patří k nejbo Jugoslávie.
slavnějším srdečním chi-— Od 3. do 7. července se rurgům Evropy. Nedávno
konal v Praze IX. světový dokončil významné vědeckongres Mezinárodní unie ké dílo, učebnici o .srdečarchitektů, kterého se zú- ní chirurgii. Zároveň se
obsah) měny socialistického státu neodpovídá
Inž. doc. R. Zukal se dotkl poprvé veřejně
častnilo na 2.000 architek- stolicí na universitě dotů z 65 států. Sjezd řídil stane dr. Navrátil také
její kupní síle a devizový monopol zabraňuje
v časopise "Politická ekonomie" ožehavého propředseda Svazu architek- -rakouské státní občanství.
skutečnému prověření její kupní síly na zahrablému, co udělat s čs. korunou v "Novém hospotů ČSSR inž. arch. J. Go- — Členka Janáčkovy openičních trzích," připouští Pravda. Tím se ovšem
dářském modelu." Jeho článku, určenému úzkéčár.
ry v^ Brně II. Svobodová
ztratilo srovnávací hodnotové měřítko.
mu
kruhu
národohospodářských
odborníků,
se
— Zavádí se "vojna jako se podrobila zkouškám v
Čs. měna se při měnové reformě v r. 1953
však do)volávala Pravda, kde píše L. Slabey o
řemen." Vojáci letos do- milánské La Scale s takostanou nové propustkové vým úspěchem, že byla
nadhodnotila a neodpovídala reálné kupní síle
věci už jasněji (7. 7.):
knížky, kterými se budou angažována, aby v pří- .
koruny. Takto stanovený kurs čs. koruny pak
"Důsledná realizace zásad nové soustavy řízemuset . prokazovat - nejen štím roce zpívala hlavní
napomáhal izolaci čs. hospodářství od světovéni vyžaduje mj., aby se vážně uvažovalo o úpravyšším šaržím,, ale i na roli v Pucciniho opeře Tuho
trhu, znemožňoval přímé porovnání vnitřních
vyzvání průvodčích, vlak- randot.
vě kursu čs. koruny, neboť, ják je všeobecně
vedoucfch, revizorů, i řicen se zahraničními a nedal tedy ani přesný obznámo,
dosud
platný
kurs
v
průběhu
minulosti
dičů nebó průvodčích au- — U obce Strání v okrese
raz o rentabilitě obchodu se zahraničím. Pomáhá
přestal plnit svou úlohu ekonomické kategorie
tobusů nebo trolejbusů. Uherské Hradiště havarotaké černému obchodu s čs. měnou v cizině, vya stal se víceméně přepočítacím koeficientem,
Tedy žádné cestování bez valo aerotaxi Čs. aerolinií, které letělo z Nitry do
žaduje si tvoření tuzexových korun doma atd.
povolení.
který podchycuje evidenční vztahy mezi zahra"Chceme-li důsledně realizovat cíle nové sou— Okresní soud v Břec- Ostravy. Pilot i 2 cestující
ničním
obchodem
a
orgány
vnitřní
ekonomiky."
lavi soudil 3. jugoslávské zahynuli, letadlo je zničestavy řízení v oblastí mezinárodních hospodářKurs je ovšem udržován uměle. Pravda to
no.
Trosky
byly,
nalezeny
občany a jednoho Turka
ských vztahů," tvrdí L. Slabey, "nezbývánám
odůvodňuje tím, že "se v minulosti do značné
za pokus o pašeráctví. až za dva dny po havarii.
nic jiného, než postavit naši výrobu ,a náš zahramíry uplatňovaly administratívnimetody, které
Obžalovaní
přijeli
14. — Od 15. července do 6.
niční obchod pod tlak zákona hodnoty, pod tlak
dubna autem z Rakouska srpna se -konaly l i b e r e c způsobily deformaci reálných hodnotových vztana čs. hranici ,u Mikulova. ké výstavní trhy." Na výzákona světového trhu. A aby to bylo možné,
hů, napomáhaly nezdravému extenzivnímu výPři prohlídce auta bylo stavištích v Liberci a v
musíme mít objektivní měřítko pro porovnání
ivoji
naší
ekonomiky,
zakrývaly
často
špatnou
objeveno v opěradle, zad- Jablonci n.N. bylo umí•—správně stanovený měnový .kurs."
ního sedadla, mezi stěna- stěno asi 10.000 exponátů • prací výrobních rezortů, jakož i podniků zahrami dveří a pod přístrojo- na 13.000 m2. V Liberci
Zůstává jen otázka, jak bude změna kursu
ničního obchodu, stavěly na stejnou úroveň
vou deskou nepřihlášené se vystavovalo hlavně - dobré i špatné hospodářské jednotky atd."
provedena, jak na tu příští reformu doplatí
zboží * v hodnotě 17.500 módní zboží, v Jablonci
"lid."
"
FÉl/s
"Často subjektivně stanovená hodnota (zlatý
Kčs. Mezi jiným tam bylo sklo, . porcelán, keramika
64 šupťáků, patery texas-. a bižutérie.

Snížení kursu čs. koruny ?
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H L A S

D O M O V A

Z projevu prof. dr. Václava Hlavatého v Montrealu

0 posláni SVU a čs. exilu

V e dnech 30. června až 3- července se konaly jv Montrealu v Kanadě slavnosti zahraničních
Cechu a Slováků, o nichž jsme referovali v minulém čísle. Jednou z nej významnějších událostí těchto
oslav v městě "Expo €7" byl sjezd čs- Společnosti pro vědy a umění, která zaslala nyní text sjezdového projevu, svého předsedy prof. dr. Václava Hlavatého. Téma jeho přednášky bylo " O poslání
Společnosti pro vědy a uměni," ale dosah slav přednášejícího je ještě širší — týká se celého našeho
.exilu. Hlavní části projevu dr. V . Hlavatého uveřejňujeme.
HD
N as sjezd j e dobrou
příležitostí -k tomu, abychom se pokusili správně umístit ve světovém
dění S V U , společnost,
založenou exulanty.
V prvé řadě si musíme
zodpovědět otázku, kdo
je exulantem. Není jím
ten, kdo opustí svou
vlast, aby se jinde měl
lépe — to j e vystěhovalec. Exulantem není ten,
kdo odchází z vlasti jen
proto, že tam nemůže uplaiňovat svoje ideály,
aby podle nich žil jinde.
T o je svetoobčan. K o nečně exulantem není
ani ten, i d o odešel z vlasti, aby zachránil svoji
svobodu nebo život. T o
j e uprchlík. Společným
znakem těchto osob —
vystěhovalce, svetoobčana anebo uprchlíka — je,
že mají možnost navštívit rodnou zemi, i když
Důvodní režim se nezmění, ale policejní .metody
povolí.

rou, Kterou povazoval za
zhoubnou -pro svůj národ. V cizině pak obrací
rvé säy k tomu, aby ponohl národu k zlepšení
xidoncnosti. Proto pro
:xulanta neexistuje možlost návštěvy domova,
sokud tento není politiccy zcela svobodný.
Pomoc národu musí
?ýt morálním příkazem
exulanta. Jak j i prováiět, závisí na světové simaci. V každém případě
/šak je součástí této ponoci snaha informovat
:izinu o kulturním staniardu vlasti a rovněž tak
aiaha očistit jméno Československa, poskvrněné činy totalitního režinu.
První dva odbojové
;xily měly zcela jinou úlohu, než má třetí exil.
Ten se na počátku zařicoval k napodobení činnosti
předcházejících
ivou exilů. Brzo však
bylo zřejmo, že tímto
způsobem nelze v současné době pomoci domovu. Proto bylo nutno
užívat jiné prostředky,
ncxvé. způsoby práce, přiměřené nové skutečnosti.

l o t o oyiy vnitrní auvody vzniku nové instituce — S V U — , která
nemá obdoby v předcházejících dvou exilech, ale
má- svůj pravzor v Komenském a jeho mravnich zásadách a snahách.
S V U má představovat
integraci čs. kultury v
zahraničí, aby mohla pomáhat domovu. Jejím
rámcovým úkolem j e postavit proti kausalitě času, prostora a prostředí
nadčasové mravní a kulturní zásady. T y se nemění, jen jejich aplikace
může být různá. A l e v
každém případě, chceme-li pomáhat domovu,
o
. ,
musíme zůstat s jeho
kulturou v nej užším stvku."

.

.

-5SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZABAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe

DL

^borclieôter

(ředitel Jaroslav Křepěík)
A L E X A N D R A GARDENS, MELBOURNE

Telefon 63-3923
i ez uzrvaiy preacnazeji-;
K disposici tři sály různé velikosti
< í dva exily, a naše po-!
Možno obstarat českou hudbu
i noc musí dostat zcela
j tnou náplň, než může
a abídnout instituce politřebaže
I ická. Ovšem,
! I V U je instituce nepoli-,
1 ická, její mravní prinPažské Literární noviny a bratislavský RnltĎmý
< ipy jsou a vždy zůsta- život uveřejnily (jen s malými komentári) rezoluci
i ou zásadně protitotalit- ' [V. sjezdu Svazu čs. spisovatelů. Není v ní ovšem
i í. Nikdy nesmíme zapo- ' íaehycen bouřlivý průběh sjezdové diskuze, která
aik rozzlobila vedoucí soudruhy KSČ, nejsou lam
i íenout,' že konečným tměna těch — -většinou mladších — spisovatelů, kteří
ílem
komunismu
je
o•
<
irojevili dostatek odvahy postavit se otevřeně proti
iíktátu vládní a stranické moci, ale přece je to v f ' ládnout svět!"
mazaný dokument.

REZOLUCE SJEZDU

SVAZU ČS. SPISOVATELŮ

" N y n í několik slov k
aložení nepolitické intituce S V U .
Jakmile bylo zřejmé,
e pro pomoc kulturníi IU vývoji doma j e nutnepolitická,
} .á instituce
znikly snahy stmeliti
j ntelektuální obec, která
|iyla roztroušena po ce' ém světě. . . Došlo k
omu, že celková situace
, i takřka vynutila zalo; ení S V U . . ."

"Z konfrontace minulostí s přítomností vytváří člověk svou představu o budoucnosti...
Lidská existence a celistvost lidské osobnoeti je
vytvářena v naprosto konkrétní historické situaci,
sterou určují moeenské síly rozděleného světa. Před
- :ěmi;to základními rozpory naší epochy nemůže nikdo
: : nás uniknout, nevěříme již dávno v mýty a poměry . . .
Kultura je . . . hlavní sférou, v níž člověk může
ikoumat cestu k moderní a nedeformované lidské
sxistenci. Je hlavním ukazatelem úrovně celé společnosti. Velké epochy lidských dějin, například celá
Dbdobí antické kultury nebo renesance žijí v .současném vědomí jedině prostřednictvím svého tvořivého
ducha, hodnotami své kultury. A naopak: nic není
trvalejší obžalobou politických Težimů než absence
velké kultury...

"Zamysleme se nad
tím, jaké vnější vlivy působí na S V U . Jedním z
charakteristických
rysů
nynější doby je vliv
Hledáme-li příčiny vynikajícího rozvoje české ;a
V další části svého
technokraciě na diplo- rrojevu zdůraznil
dr. slovenské literatury v meziválečném období, nemůmatickou a vojenskou ' -Qavatý zásluhy prvního žeme pominout skutečnost, že tehdy byl náš stát, třeExulantem — mám na
baže zmítaný rozpory kapitalismu a oslabovaný nestrategii. Poprvé v ději- renerálníh©
sekretáře vyřešením národnostní otázky, v porovnání s ostatmysli
demokratického
nách této planety byly SVU dra. Němce, "bez ními evropskými zeměmi státem s vysokou mírou deexulanta — je ten, kdo
překročeny hranice mik- lěhož by nebyla S V U . " mokracie a demokratických svobod, vydobytých důodešel ,z domova, protoroskopu a hranice gra- řovněž další generální slednými demokraty, v nejnov-ějši době zejraéno reže jeho moráiní přesvědvolučním hnutím.
vitace. T í m byly poruše- iekretáři, dr. Sturm a
čení mu nedovolovalo
Kontinuita čs. literatury byla od x. 1949 narušena,
ny
staré
sociologické ir. Andic, se zasloužili o
navzdory demokratickým tradicím a bohaté zkušenospolupracovat s diktatuvazby a základy. N e j e a :o, že S V U je dnes mo- sti socialistické literatury byl zúžen a omezen tvůrčí
že se země stala příliš íutnou organizací, která proces, redukován na funkce propagandistické, na
malou pro technický po- ná kolem 1.200 členů po nepřípustné ztotožnění ideologie a kultury v hrubém
krok, ale i čas ztratil svůj ;elém světě a že má i utilitárním smyslu, s tragickými následky pro tvorbu, pro díla, pro osobnosti. Pro spisovatele, kteří tu
význam. Operace, pro- inačný ohlas doma.
dobu prožili, je .mravním závazkem nikdy nepřipuváděné dříve v malém
stit, aby se tragické omyly, osudné pro .společnost i
Zmínil se rovněž o pro literaturu, mohly v jakékoEv míře lopakovat...I-.
měřítku t a
vyžadující
Dcenil-li vás zaměstnavatel $ 40.00 týdně, máte
Dnes se již nikdo neodváží otevřeně ilásat- a obmnoho času, jsou nyní iom, proč S V U musí být
* pro sebe cenu £.80.60 týdně
proveditelné ve velkém organizací nepolitickou. hajovat překonanou tézi, která vulgárním způsobem
Naskýtá se vám příležitost zařídit si vlastni malou
ztotožňovala ideologii s kulturou a tak podvázala duměřítku a v krátkém ča- V prvé řadě její publi- chovní a uměleckou tvorbu. Nebylo by snad třeba tavýrobu rolovaného drátu a to Jako své plné
se. Tak např. obě veleří- kace získaly na světovém kový vulgární přístup -připomínat, nebýt toho, že se
povolání nebo k vedlejšímu výdělku
še, U S A a SSSR, se mo- akademickém fóru uzná- i dnes ještě objevuje v .leckterém f aktu kulturní poNení to podnik íc rychlému snadnému zbohathou vzájemně smrtelně ní nejen pro svůj 'obsah, litiky, v ediční .činnosti, v .uplatňování tiskového zánutí a proto ..-ai' se -hlásí jen ti, kteří jsou skukona, a překáží svobodné výměně názorů, 'literatuře
zranit v době jedné ho- ale také pro svou objek- i kulturnímu rozvoji...
tečně připlaveni pracovat
diny. Vědecký výzkum tivitu.
.. ..Má-li být .literatura objevitelem nových, nevyZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
"Kdybychom vyvíjely; slovených pravd o člověku, musí sí naučit -vyslovoumožnil tak ohromný
1. Místo k práci 10£t. x 8 f t . (tj. malou
destruktivní potenciál, že politickou činnost, naše- vat. nové -pravdy o Mvsňš, .o jeho nových. ionfiikÉeeh.
garáž nebo dílnu)
Tomu slouží i obrození výrazových prostředků, svoustálená
pravidla světo- publikace i přednášky boda uměleckého hledání...
2. Běžný elektrický proud • .
>
3. Kapitál $ 700.00 na nutné zařízení
vé diplomacie a vojenské našich členů by byly poCílovou hodnotou marsovského -pojetí sociaJismu
4. Opravdovou snaJxu soustavně pracovat
strategie ztrácejí svůj pů- kládány ža nástroj poli-; .je realizace lidské svobody, kterou ovšem .chápeme
V Ý H O D Y PRO V Á S :
tické propagandy a ztra- v její veškeré sociální a historické vázanosti.
vodní význam.
Bylo by však dějinným paradoxem, kdyby lidská
••• 1. Zaučíme vás zdarma, jak zacházet se
tily by proto svou odborzařízením. Naučíte se to snadno.
N a první pohled se nou váhu v kruzích, na svoboda v procesu socialistické přestavby společnosti,
tedy náplň socialistického humanismu, byla znemož"2. Dovoz materiálu a dovoz výrobků
může zdát, že tyto okol- kterých nám záleží," řekl
ňována iluzorní snahou zajistit člověku jeho dobro a
provádíme rovněž zdarma
nosti
nesouvisejí
s
úkoly
3. Celou výrobu odebereme podle
dr. Hlavatý. Jako druhý štěstí dekretem a nařízením.
a programem S V U . Pro- hlavní důvod udal, že'
.Jedině podmínky kulturní tolerance, podmínky
- pevného písemního kontraktu
svobodného střetnutí hodnot a :názorů na půdě socia4. Výdělky až $ 80.00 ( i víee) týdně
myslíte-li však do dů- politickou činností
by
PLATÍME NEJLEPŠ1 SAZBÝ V AUSTRALU
sledků právě
zmíněné (Pokračování na str. 6) listické demokracie mohou být oněmi příznivými
(Pokračováni
str. 6)
Podrobnosti sdělí
okolnosti, poznáte, že k
tomu, -aby S V U mohla
Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou
přispět ke 'kulturnímu
380 Canterbury Rd., Surrey Hills, Vic.
rozvoji domova a tím
Telefon: 83-8701
mu úspěšně pomáhat,
Isurance Brokers
Tel. (Melb.>95-2421
V sobotu otevřeno do 12 hodin
musíme užívat jiných,
•Návštěvy mimo pracovní dobu dle ujednání
958 Nepean Highway, M O O R A B B I N , S. .20daleko silnějších metód

CHCETE PRACOVAT
PRO SEBE ?

;
<

P . L . MILLER W i r e Industriess

R. C. Kugler & Associates
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OČI?

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

r

/
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OPTO T^í

Capitol House, 113 Swanston St.
í
M E L B O U R N E , (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHÚ
Vašim příbuzným i bez lékařského- předpisu.
1
v nutných případech i telegraficky

Rezoluce čs. spisovatelů
^jl UAIauuvaiu ow

v;

podmínkami,. v nichž nejautentičtěji! hodnoty svobodného" člověka' dojdou své skutečné- -ä-- nikoliv
fiktivní ^- realizace...
. . . S obavami sledujeme pokles vzdělanosti. K neblahým důsledkům- vede ztráta vědomí historické
kontinuity, ztráta1 poznání a úcty k jednotlivým epoehám národních a světových dějin. Znepokojují nás
nedostatky-školního vzdělání mládeže, mnohé umělé
překážky, které citelně brzdí rozvoj vzdělanosti a
- kultury, ztěžují přístup k současným vymoženostem
světové vědy á světové kultury,. a tím i možnosti
úspěšného soutěžení našich národů s jinými národy
světa^ Člověk bez vědomí kontinuity má nihilistický
vztah, ke všemu minulému, člověku bez vědomí kon, tinuity se zdá, že dějiny začínaly od chvíle, kdy on
?;sám do nich vstoupil.-S historickou paměti ztratil i
vědomí základních životních norem. Takový člověk
Se mění .v nevzdělaného barbara a s barbarskou hrubostí se pohybuje i ve svém každodenním životě.
Nihíiizace některých epoch našich národních dějin
a významných osobností má neblahé důsledky zvlá1 , ště při -výchově mladé generace, která pro moralizátorský. primitivismus hodnotových schémat je nakonec bezradná-a ztrácí smysl pro hodnotu. Neúcta
. člověka k člověku, cynismus, lhostejnost k osudu druhých lidí, k osudu jiných národů, egocentrismus a
agresivita js»u toho logickým důsledkem.
... . , -Bylo . „. nebezpečné, když naši kultuře a naší
vzdělanosti hrozilo v nedávné minulosti odtržení od
pramenů, z kterých vznikla evropská kultura, ať už
jde b prameny antiky, renesance, nebo křesťanství..,'/
'
V duchu těchto zásad ukládá sjezd ústřednímu výboru Svazu...
Aby se zabýval posláním spisovatelské organizace
tak, aby její struktura odpovídala dynamice vývoje
společnosti i literatury.
K tomuto cíli vedou v současné době následující
opatření...:
1. Upevňovat ekonomickou základnu účelových zařízení-Svazu a každé zásadní rozhodování o nich učinit jedině Se souhlasem nejvyššího orgánu SČSS.
2. Protože IV. sjezd čs. spisovatelů "nesouhlasí se
současnou praxí tiskového dohledu, ukládá ÚV SČSS
účastnit sé tvůrčím způsobem na zhodnocení zkušeností z prvního období od platnosti tiskového zákona
tak, aby působení cenzury bylo omezeno na otázky
obrany státu; usilovat o novelizaci zákona v tom smyslu, áby právo hájit se proti event. porušení zákona
měl autor sám, nikoliv jako dosud pouze prostřednictvím institucí (např. redakcí, nakladatelství
apod.)
Úkolem tiskové komise ibude dále ...:
předložit příslušným státním orgánům návrh, aby
svazová nakladatelství mohla provádět agentáž knih
v zahraničí, uzavírat smlouvy na zahraniční vydání
a participovat na devizovém přínosu z této činnosti...
Uložit zahraniční komisi, aby prozkoumala možnost
styků a spolupráce s těmi česky a slovensky píšícími
spisovateli v zahraničí, jejichž činnost není namířena,
proti čs. státu..
Uložit členské komisi, aby prozkoumala situaci
všech spisovatelů stojících dosud z jakýchkoliv důvodů mimo SČSS a předložila ÚV Svazu příslušné
návrhy...
Sjezd ukládá ÚV SČSS, aby o každém svém zasedání podal členstvu informace.
Sjezd ukládá ÚV SČSS zajistit vydání úplného protokolu sjezdu pro interní potřebu členů a kandidátů
Svazu."
RUČNÍ V A Z A N Í K N I H
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brmming St., ST. KILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

DOMOVA

O poslání SVU a exilu
(Pokračování se str. 5)
S V U duplikovala činnost jiných organizací,
jako Čs. národní rady
americké, Čs. národního
sdruženi v Kanadě aj.
"Političtí jsme jen v
jednom směru: v lásce k
vlasti a ve snaze získati
jí dobré jméno. O d toho
nás neodrazuje ani fakt,
že Praha je v rukou komunistů. N i c netrvá věčně. Naše vlast byla před
komunisty a bude i po
nich. Víme, že komunistická nadvláda je jen
přechodnou episodou v
životě našeho lidu a že
on projde i tentokrát vítězně džunglí k novému
úsvitu. V tomto jsme tedy političtí."
"Jaké
jsou
úkoly
S V U ? . . . Z a nej důležitější považují návrat
důvěry v morální hodnoty. Tento teoretický
požadavek- může mít velmi konkrétní důsledky.
První praktický úkol,
který jsme si při zakládání S V U vytkli, byla

činnost publikační, žurnalistická, rozhlasová" a
televizní..."
Řečník se zmínil o vědeckých dílech, týkajících se čs. kultury, které
jsou dnes téměř v každé
universitní knihovně, dále o kulturním čtvrletníku "Proměny" a o měsíčníku "Zprávy S V U , "
a přešel k dalšímu úkolu:
"Pěstovat a rozvíjet
bez
politického
tlaku
kulturní poslání národa,
býti v souhře kulturního
zápoleni
svobodného
světa účinným nástrojem
génia národa, předati
takto budoucnosti duševní odkaz, z něhož by
mohl národ čerpat morální sílu."
"Plněni těchto úkolů
vyžaduje, aby S V U rostla hlavně mladou generací. T o se nám bohudíky podařilo, a myslím,
že není přeháněním, řeknu-li že generace zakladatelů bude v krátké době vystřídána
mladou
generací nadšených pracovníků, kteří se již dnes
znamenitě osvědčují.
Dalším úkolem, který
je důsledkem policejního uvolnění režimu doma, je pomoc hostům,
kteří jsou pozváni k
přednáškám či jiné činnosti mimo hranice svého státu. Můžeme jim
poskytnout nejen pomoc
radou, ale také knihami,
které pro ně podle jejich
přání můžeme bezplatně
opatřit..."

Vozdal
šije šaty dobře

Profesor Hlavatý v y ZNAČKA K V A L I T Y
zval k pokračování orga-A STYLU
nizační souhry ústředí
Prvotřídní ručně šité
S V U s odbočkami a pak
obleky
164 Acland St., St. Kilda, zvlášť zdůraznil, že si;
Vic. Tel. 94-2260
při vší práci musíme uvě-,
148 Martin St.,
domit, že. "fronta, na níž .
Gaxdenvale. Vic.
se bojuje o svobodu náTel. 96-2651
roda, je za železnou opo-,
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
nou, nikoli zde."
zboží
Pro S V U vzniká ještě
Čistírna a opravy obleků
další úkol, týkající se je-

Propaganda
na plne obrátky
(Pokračování se str. 3)
myslí, a j e zákon, který
by totéž zakazoval československým občanům?
Tigrid však, a to je
součást obžaloby před
tzv. řádným československým soudem, "ustavičně píše různým lidem v
republice, posílá bez objednávky svůj časopis do
hotelů za Čechoslováky,
vtírá se, hledí buď získat
nebo alespoň kompromitovat..."

A to všechno děl4
proto, že se snaží "ovlivnit kulturní a vědecké
vrstvy čs. inteligence. . . "
Hanba, hanba! Je to
jenom slepá náhoda, že
taky víme o československých konsulech, kteří se
vtírají, o československých časopisech, které,
nikdo nepředplácí, a o
představitelích komunistického Československa,
kteří by tak rádi kompromitpvali?
vm

jí "Vhiti ni struktury a to
"získat vetší počet slovenských
intelektuálů,
z
nichž zůstává stale mnoho stranou S V U . Dr.
Hlavatý vzpomněl rozporů česko-slovenských
a chyb na obou stranách;
ale dodal: " N a druhé
straně je příhodné uvést,
co mně kdysi řekl Einstein: Argumentujeme a
hádáme se jen s těmi, na
nichž nám. záleží a. které
máme rádi."
Předseda S V U citoval
pak několik dopisů, které tato organizace dostala od Čechů a Slováků z
domova a zakončil svůj
poirjev takto:
"Nakonec ještě několik slov o budoucnosti.
Svobodu nutno dobývat
krví. Svobodu nutno také hájit krví. Mnoho životů bylo utraceno, protože oběti lpěly na demokratických ideálech. Z e mřeli a stále ještě umírají, stále jsou ochotni

7 .8.1967

obětovat;své životy, abychom my pozůstalí mohli pracovat pro lepší budoucnost naši -vlasti; T o
nás morálně- zavazuje, abychom jejich oběti dali
historický význam skutečnou" seriózní prací.
Nesmíme . jejich / smrt
znevážit
promarněním
hřivny, na níž záleží
osud domova.
T o , jak S V U plní a v
budoucnu bude plnit své
poslání, pomůže formovat kulturní strukturu
domoya. Mravní. poslání
S V U je v tom, aby -pomohla domovu k rozvoji
-ničím nerušeného kulturního života. Z toho zorného úhlu, sub specie
aeternitatis, se stává plnění poslání S V U "důležitější než jeho úspěch.
I když Komenský —
předobraz' S V U — zemřel v exilu, jeho duševní "odkaz zvítězil!"
.

.

SVU

Prvotřídní

:

D Á M S K Á KREJČOVÁ
J. M Y D L A K O V Á
Fiat 1, 3 Chambers St., East Bruiurwiek, Vie.
šije dle nejnovější módý
za výhodných podmínek
Telefon.387-1402
;•. .

John Moran
& co.

roh Kooyong Rd. 8C High St.

NÄLVIRN

SAMOOBSLUHA
Koncesovaný obchoď koloniální, vínem, likéry
a potravináským zbožím
?
FOUR SQUARE STORE
- - NAŠE/SPECIALITA:
í
Oddělení kontinentálních lahůdek
M Á M E N A SKLADĚ

vsecnny aruny
kontinentálních
specialit
Proč sé máte nosit s nákupem koloniálního zbožil

DORUČÍME VÁM JE ZDARMA
• Volejte laskavě:

503151

•

"

t

503I52
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DOMOVA

Nezveřejněná obhajoba jugoslávského "džilasovce"

Na počátku bylo slovo ústava
Když jsme se zamýšleli nad obsahem a1 dosahem tzv. kulturní koexistence,
otevření do leva nebo jakkoli chcete nazavat sovětské pokusy o získávání morálních a finančních prostředků suchou cestou, vzpomněli jsme si na řeč,
kterou napsal jugoslávský "džilasovec" Mihajio Mihajlov loni na podzim.
Byla to řeč, jaká nebude slyšena nikde za Železnou ani Bambusovou
oponou. Mihajlov v ní zdůraznil, že může mluvit jako svobodný člověk jedině tehdy, když stojí obžalován před soudem. V Jugoslávii, která je už po
léta považována za "nejliberálnější" komunistický režim, nebylo Mihajlovovi
dovoleno odpovědět na jednostranné útoky režimního tisku a organizace jugoslávských spisovatelů. Nejzajimavější na Mihajlovově sporu je, že jeho potíže začaly tím, když napsal reportáž "Moskevské léto," kde vylíčil své dojmy
z cesty po Sojvetském svazu. Nebyl příliš nadšen a upřímně to napsaL Asi
proto, že jeho postřehy šly hlouběji než obvyklé sektářské abstrakty ve stranických novinách, dostal se Mihajlov do vyšetřovací vaízby. To bylo v roce
1965. V září byl souzen pro články, které byly otištěny v americkém New
Leaderu, a pro pokus založit opoziční časopis. Dostal za to rok, a když byl
ve vězení, byl znovu předvolán před soud jako buřič a zaprodanec reakcionářú.
N a rozdíl od jiných
"gradualistů" chytil Mihajlov býka za rohy. A l e
ani před soudem mu nebylo dovoleno se hájit.
Jeho řeč však byla
propašována a autorova
sestra Maria Mihajlova
ji přeložila pro New
Leader. Redakce New
Leaderu ji nazvala " N e vyslovenou
obhajobou
Mihajla Mihajlova." Je
jasné, proč nebyla vyslovena ani před jugoslávským soudem, kde, podle
slov autora, je dnes jediné útočiště svobodného
projevu. I toto poslední
útočiště mu bylo odepřeno. Bylo to proto, že Mihajlov chytil kočku za
ocas. Jsa jugoslávský občan, opřel se o ústavu
Spolkové
republiky.
Kdyby toto nebyla tak
závažná pře, bylo by
možno číst Mihajlovovu
řeč jako satiru na samoděržaví,:

Paragraf za paragrafem, článek za článkem,
je Mihajlovova analýza
jugoslávské ústavy snem
každého liberála, sociálníhg demokrata a. příznivce Bertranda Russella.
Jediná chyba je asi v
tom, že Liga komunistů,
jak se jmenuje Komunistická strana Jugoslávie,
nehodlá splnit ani " ň " z
celé ústavy.
Mihajio Mihajlov cituje mnoho odstavců jugoslávské ústavy, která
zaručuje všem občanům
právo svobodně. mluvit,
svobodně jednat, svobodně se sdružovat, svobodně myslit.

Mihajio Mihajlov je
/lečen po jugoslávských
soudech a vězeních proto, že veřejně vyřkl anatema jakékoli totalitám:
vlády: bez politické svobody nemůže být ani soriální, ani hospodářský
ani kulturní pokrok. Be;
politické svobody nen:
svoboda. . Bez politické
svobody nemůže být vy:vořena zdravá společnost, zdravý stát. Tečka

Hlavní spor mezi Mihajlovem a vedením Ligy komunistů Jugoslávie
je ryze akademický.- Mihajlov tvrdí, že jugoslávská. ústava dává občanům. pťávo organizovat
opozici,
pokud
nen
Jediná chyba v ústavě orientována proti sociaje v tom, že pro "pře- lismu.
Mihajio Mihajlov obchodnou" dobu je Liga
komunistů vedoucí slož- staral soudní případ. Ale
kou jugoslávského poli- ani to nestačilo. Lidé
tického života. A Liga kteří jsou ochotni vykomunistů nehodlá pu- stoupit proti legalizovanému otroctví, musí postit otěže z rukou.

TRS

čítat s tím, že tak zvaně
svobodná společnost nebude moci hnout ani
prstem, aby zbytečně nezhoršila celou záležitost.
Mihajio Mihajlov musel bojovat, jak to obvykle bývá, na dvou
frontách. N a jedné straně byl obviněn, že se snaží vznítit nacionalismus v
různých částech Jugoslávie, na druhé straně byl
obviněn, že podkopává
jugoslávskou ústavu.
Jádro sporu mezi individualistou
Mihajlovem a kolektivisty ústředního výboru Ligy
jugoslávských komunistů
je zcela jasné.
Mihajio Mihajlov vzal
jen chladně literu ústavy, prozkoumal ji, a zjistil, že Liga komunistů
ji bezostyšně porušuje.
Liga komunistů ovšem
použila moc, jako ji použila Komunistická strana Sovětského svazu, jako ji dnes používá Komunistická strana Československa, kdykoli jde o
výměnu informací, která
jasně spadá pod "kulturní koexistenci."
Jediná chyba je, že je
nakonec někdo obviněn
z vyzvědačství.
Mihajio Mihajlov má
taky právo na otázku:
jestliže jsem napsal něco,
co je velezrádného, jak
to přijde, že nejsem souzen pro velezradu?
Michajlov
říká,
že
ústava Jugoslávie (Titovy Jugoslávie) říká jas-

téměř žádné myšlenky nemá. Ve skutečnosti vša^c
množství myšlenek a domněnek vyjádřených hlupákem není o nic menší, než je tomu u génia nebo prostě u chytrého člověka. Jde pouze o to, že géniové
nebo chytří lidé jsou schopni selekce, výběru, třídění,,
Ilja V a r š a v s k i j
což jim umožňuje oddělovat myšlenky hloupé a vyPředsedající: Dovolte, abych předal slovo referen- slovovat pouze chytré. Naopak hlupák, protože je
tovi. Téma jeho přednášky je . . . e-e . "Obrana hloupý, mele všechno, eo ho napadne.
stroje před hlupákem."
Mnou vynalezený stroj — třídič rozumových
Referent (šeptá): "Stroj k obraně hlupáka.". :
schopností nebo zkráceně TRS — umožňuje u každéPředsédající: Pardon...- téma přednášky j e . . . ho člověka oddělovat hloupé myšlenky a ponechávat
jen ty, které znamenají pro společnost nésporný příe - e . . . Obrana . . .
nos.Referent (šeptá): S t r o j . . . .
r
Hlas ze sálu: A jak to dělá? Nevypůjčil jstô si tu
Předsedající: S t r o j . . . e - e . . . k obraně hlupáka.
myšlenku oc1. Swifta?
Referent: Velevážení kolegové! Malé nedorozuměReferent: Čekal jsem takovou otáziku. TRS pracuje
.ní ohledně názvu, mé přednášky není nikterak náhodné. Vyplývá z představy hluboce zakořeněné v podle zcela jiného principu než proslulý stroj Lapu-'
myslích lidi, že je možno vytvořit stroje takové kon- ťanů, který popisuje Swift v "Gulliverových cestrukce, jimž neodborný zásah nevádí, stroje hlupá- stách." Nejde tu o hledání skrytých myšlenek v nákovzdorné, což je po mém soudu představa v jádru hodných slovních spojeních. Absurdnost takového
stroje .byla už dávno dokázána. Můj vynález se liší
mylná.
dokonce i od "zesilovače rozumových schopností, kteAni soudobé prostředky automatizace, ani systém rý navrhuje Ashbye,.kde je Swiftová myšlenka doplhavarijní výstražné signalizace, ani automatické blo- něna algoritmem hledání zdravého smyslu. TRS není
kování nemohou zaručit normální chod kteréhokoli zesilovač, ale třídič, stroj s naprosto dokonalým lostroje, pokud by se dostal do ruky hlupáka, protože gickým schématem. Všechny myšlenky člověkem vynikdo nedokáže předvídat, Ijak si povede hlupák v té jádřené dělí do tří kategorií: nejprve odstraňuje ty,
či oné situaci.
které nejsou logicky zdůvodněné. Pak likviduje myProblémj jímž se zabývám já, má zcela jiný cíl: šlenky sice logicky zdůvodněné, ale natolik banální,
obranu hlupáka před neustálým obviňováním z hlou- že nemohou být nazvány jinak než hloupostí. A tak :
posti. Abych tento problém objasnil, .musím nejprv výstupním otvorem vychází pouze to, co je nové, oripečlivě rozebrat; kdo to vlastně je hlupák.
ginální a z hlediska logiky nezvratné. * ; '
Existuje mylný názor, že génius se od všech ostatHlas ze.sálu: Zajímavé!'
ních lidí liší neobvyklou produktivitou myšlenek, • Referent: Nejen, zajímavé, ale nesmírně užitečné.
.kdežto naopak hlupák se vyznačuje údajně tím, že Od dnešního dne může deset takzvaných hlupáků vy-

- 7 -

PÍSEŇ V BOUŘI
Václav

Šolc

Jest ten můj kraj teď bouřlivý
a plný bleskných mraků,
až srdci v ňadru ouzko je
a temno v duše zraku.
Však někdy bouře zajde přec,
mé nebe bude jasné,
a v tom mém kraji vykvetou
zas květy mladé, krásné.
A pak z těch květů, dívko má,
si věnce budem vití
buď svatební, buď pohřební,
jak pánbůh bude chtíti.
ně, že Liga jugoslávskýh komunistů nemá
právo uzurpovat všechnu moc v politickém, hospodářském a kulturním
životě.
Mihajlov ovšem ve své
obraně dokazuje, že činnost Ligy jugoslávských
komunistů užívá stálý
monopol státní moci.
Mihajlov má na své
straně vlivné svědky, pokud jde o literaturu, ne
o politiku. Cituje Pasternaka, Dudinceva a Solženicina (to jen ze sovětských autorů).
Mihajio Mihajlov ale
zdůrazňuje, že jakýkoli
druh fašismu jenom posiluje komunistický režim. Jako příklad "uvádí

americkou hysterii, když
senátor McCarthy měl
pré.
Mihajlov
dodává:
" A ť si člověk jenom připomene čas, kdy se diktatura vynořila v Rusku,
v Německu, Itálii, ve
Španělsku . . . současnost
"násilné kolektivizace" a
hospodářské
krize na
Západě, ždanovštiny a
McCarthyismu po druhé
světové v á l c e . . . a ť je
to jak chce, zdá se mi,
že největší diktatura nyní panuje v socialistickém světě, a že má proto
také největší počet nepřátel v onom světě."
Mihajio .Mihajlov j e
člověk, který by to měl
vědět.
jun

K O N T I N E N T Á L N Í RESTAURACE

Praha

.

375 High St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5381
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová
konat víc užitečného než jeden chytrý, protože se nebude shromažďovat jejich hloupost, ale rozum.
Hlas ze sálu: Jak se to vyzkouší?
•Referent: Nadmíru snadno! Dnešní diskusi k mému
referátu bude analyzovat TRS. Doufám, že nám to
pomůže dospět k jednotnému, správnému .hledisku
na nadhozený problém.
Předsedající: Skončil jste? Má někdo nějakou připomínku? (Mlčení v sále.) Hlásí se někdo o slovo?
(Mlčení.). v
- . . - . :
Hlas ze sálu: Vložte nejdřív do TRS teze svého referátu.
;
Referent: Velmi rád. Tím můžeme začít. (Vkládá
rukopis do stroje.) Sledujte stroj, prosím.-Rozsvítila
se zelená žárovka, to znamená, že TRS přistoupil k
rozboru. Na číselníku vpravo se objevuje počet provedených logických operací, už nyní dosáhl dvou tisíc. Žluté světlo označuje, že stroj. dokončil rozbor,
výsledky vydá po stisknutí tohoto „tlačítka. (Tiskne
tlačítko, ze stroje se souká bílá páska.) Tak, podíváme se . . E h m . . . Prosím o chvilku strpení, musím
zkontrolovat
propojení
výstupního
systému...
Zvláštní věc, propojení je v pořádku.
Hlas ze sálu: Jaký je výsledek rozboru?
Referent: Stroj z neznámých důvodů vypustil pouze název přednášky. Všechno ostatní beze stopy zmizelo . . . Ehm . . . Zřejmě tu došlo k nemilé poruše.
Budeme muset TRS definitivně vyzkoušet v průběhu
diskuse.
Předsedající: Hlásí se někdo o slovo? (Mlčení v sále.) Nikdo nemá žádné připomínky? (Mlčení.) Dovolte <mi tedy, abych poděkoval našemu referentovi
za zajímavou přednášku. Mám dojem, že praktické
předvedení stroje bylo . . . e-e . . . naprosto přesvědčivé.
Přeložil J. Piskáček (Mladý svěť)
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C ES K E K N I H Y

(Pokračování)
"Copak to," obracel vedle už mrzutě pytlíček kří- J. Toman: Don .Juan $1.70, Bass: Klabzuoovo jede" A nejen v tčch velkých věcech," kázal pastýř
' stádci, "pravím vám, milí věřící, že nejenom v těch žal, "tak málo? Jakpak to, Jakube?"
náctka $ 1.10, Jean-Pierre Chabrol: Jeden muž naI- velikých věcech, jako je . smilstvo, mord a jiní hří"Co mám, dám."
víc $ .1.10, M. Rajský - V. Kr.opp: Rumunské arabechové smrtelní, je možno urazit našeho Pána. KoBodejť bý. Děti taky rády sladkého, a veliké věci, sky $ 2.50, M. Voříšková: Mákaphovy dary $ 1.50,
likrát jsou to i drobnosti maličké, všední, a vy si budou-li, zachrání křížaly pro jejich krky. Ta mož- Čapek: První parta $ 1.00, Bezruč: Básně $ 150,
•í říkáte nikdo je nespatřil, nikdo je nevidí. Ale Pán nost stoj l i za. chvíli odvahy,Jenže, pan farář byl také Zaorálek.* Lidová rčení _$ 4.10, Jirotka,: Saturnin
: v nebesích vše dobře. vidí."
svým způsobeni udata. Zašlápl menší strach ve jmé- $ 1.60, Herrmann: U snědeného krámu $ .2.10, Poche - Janáček: Prahou krok ,za krokem $ 4.00, Jirásek:
f
Pan farář začal, jak začínal. Byl to velmi dobrý nu o cosi většího strachu.
"Povídám, že málo, neslyšíš? Loni jsi dával vic." Mezi proudy (3 díly) $ 4.20, Staré pověsti české (výzačátek, protože o "Věcech velikých dnes beztak nei ;dobře hovořit, nechce-li už jeden neblaze zabřednoutDědeček začínal věřit na pekelná mámení. Vždy- bor) $ l.-, -Dostojevský: Uražení a ponížení. $ .,.-2v30,
í i do podstaty; Maličkosti volil dle místních poměrů. cky se podrobí, ty duš.e zaječí, a ještě ke všemu pre- Peroutka: Demokratický manifest $ 2.-, Šrámek: .Léto
' Věděl až moc dobře, o čem chce vlastně dnes mluvit. zenty, nosí. Malá česká hoyna zasula veliké dědictví přihrává g 2.30, Kutinová: Krakonošský špalíček 80c,
•• Hovoříval o tom k posledku napořád. Jen panstvo v Žižkovo. Malověrní! Teď poslyšte, kdo ho zas obrodí! Simenon: 3 x Maigreť $ 2.50, Greene: Ministerstvo
lavici, kterou sem.půjčili z.rychty, ho poněkud mátlo.
Dědeček vyběhl na záspí. Nevěděl ještě jak, jenom- strachu $ 1.70, Baar: Paní komisařka (3 díly) $ 5.10,
; Neměl by slavněji? Z vody vedle Jana Křtitele si
že farář ho zočil a rozjel se k němu se žravým úsmě- Mauriac: Cesty k moři $ 1.10, Vachek: Bidýlko $ 1:50,
J Arbes: Romaneta #1.50, Safér: Svět hmyzu , g j2.80,
' k d o s i vyřízl v kus ^plátna. Do boty. Bída, pomyslel si vem.
2.8.0,„Rais: Ó.ztraceném
i: pan farář, bída.- Vystrkuje Čenich z koutu fary, z
"No pohleďme přece, pantáta Maňas! Ták copak, •Baar: Hanýžka ;a Martínek
dřevníku, ze spíže. Jednou se odváží doprostřed síně. pantáto, jak se polepšíme? Vždyť vy přece ještě od ševci (2 díly) $ 3.70, Poláček: Muži v ofsajdu $ 1.80,
jjandáčková: Czech Nat. Cook Book $ 5.-, Běljajew:
:: Bude tam sedět a lízat si drápy. -Krá, krá, bude ří~ posledka, ano, jste tu cosi drobného povinen..."
Í Skok. do -ptázdna •$ 1.90,. Bří Grimmové:; Pohádky o
kat, jak směšný je každý chudobný. Jak směšný je
Dědečka osvítil blesk ducha.
moula, když chce svět polepšit, jak směšný je chu"Nástroji satanův! 'Sebe i ďáfola chceš natlusto vy- škůdcích 60c, .Jindřich Plachta: Pučálkovic Amina
dák, když si chce šplhnout. Kazatelskou pejchou osolí krmit ke zhoubě našeho těla i duše. Lidé, nevidíte •$•£,.¥. Pilař: Dýmka strýce Bonifáce •$ 1.50, O. ; Henžebrotu,krá!
kopyto pod jeho sutanou? Necítíte síru a vůbec čpě- ~xyz Řonpnce.. čumilů. # 1.50, Miloš . Zaplétal: Světlušky
$ L30, Josef "Mařan: Jak zvířata zabydlila zeměkouli
. - Ješijtnosť je hříšná, uvážil duchovní. Kdo se po- ní? Nic mu nedávejte!"
$ 2.40, Karel PliCka: Žijeme v Praze. $ ,4.7.0, Alois
vyšuje, ten bývá poíiížen. Vysmrkal se a prál:
" A co bych nedala," odmlouvala stará Piťhová, Jirásek: Temno $ 2.30 a mnoho jiných.
"Malé a nej menší,/to jsou, drazí v Kristu, právě neso.uc za nohu svou nejstarší slepici. " A ť tak nebo
Í tý ísvízele, jež; víc ; -než povrchní svědomí připustí tak, dát-se Pánuíbohu-musí, a on už si to sám nahoře j
Ceny jsou včetně poštovného
, tlýzslirg-urážejí^našeho Pána, jenž za nás
všechny přebere. Tak, velebný pane, je pěkná, buclatá."
j
spolehlivě dodají
Jaa kříži-přesvatý, život Svůj obětovati ráčil. Když
Farář po paměti uchopil slepici. Snad o ní nevěděL
toho ..vzpomenete, milí věřící, jak jinak, táži še, mů- Civěl na staříka v zoufalém-zmatku. Rouhá se! A na'žéte projevit svou vděčnost za Jeho muka a skon, hlas! Tak kravsky se rouhá, aby to i jiní slyšeli. Aby
'hež.-i-'úctou k zemské slávě Jeho, stánku Jeho i slu- to on. slyšel, .on, Anselm Broucha, svěcený kněz a ex
Bor 1888 R.G.P.O. Melbeurne
žebníkům Jeho, kteříž, ač nehodní, obrážejí aspoň offo obránce víry.. A má to ten. blázen ze sebe? Kdo
. maličkou částečku té božské moci?"
môžete též objednat prostřednictvím
dnes ví, třeba to ušili, navedli ho a potutelně čekají
Sědláci" žmoulali sváteční beraničky. Byli by už "Neslyšíš, pomlčíš, páni to uslyší, sepíší, zakročí a
Hfass donova
Telefon 42-5980
:
- mohlr sborem napovídat. Pán s krajkami koukal, jak mlýmské kameny -semelou špatného pastýře na uzlík
- páňi* koukájí, když je něco dobré, ale ne docela nej- nouze. A uslyšíš, povíš, třeba tě pochválí, a možná
*"Kcsle£ cčima budou tentokrát oni," řekla Kate'-. -lepší, -.dáma ..vedle něho kroutila očima a visela panu dokonce vysvětí kapličku tam, kde tě pak obleva odsäovo. " I cukat se mohou, když .je to
! faráři na hubě, a .: vrchnost louskala kotníky, i ako bv halí s vidlemi v břiše. Ó světe proradný! Duchovní řina
' po švábech šlapal. Teď byli všichni tři zajedno. Vě- zelenal. A dědeček zvolna brunátněl, jak se v něm poíěB, ale to je všechno. Zahráli k tanci."
děli. Jen teň tam nahoře nevěděl nic. Ale plul bez- vršila- posvátná slova.
Rytíř se otřásl zápachem smrti, jež náhle kráčela
• pečně -na známé vodě.
"Neuposlechneš slov proroka toho, nebo zkušuje jak pešek oiolo,
: " A pro tohle, miií věřící, ne jen tak z dobroty či vás Hospodin . . . "
T ž d y r Ttf=»rtgj-: vinu. fieknu jim, .ať dědek uteče do
...,z lásky křesťanské dáváte občas to vajíčko či mírku
"Pantáto, pomalu," varovaly hlasy dokola, jenomže lesa a j i n ý nikdo že u toho nebyl."
"obilí sluhovi Páně, abyste ho při životě udrželi v darmo je stát v cestě vnitřnímu světlu.
"Ssaáoa jim to věřit," krákoral vesele kapitán,
těch těžkých, klopotných svízelích. A proto dnes, až
"Je málo nedávat. Je málo s odporem odvrátit tvář
"Zoásne to, obrátí jim kůži naruby a udělají z ni .kase posilnění Slovem a Svátostí navrátíte do svých svoji od stvůry ohavné, mrzké. Potřeba j i zdeptat, pefe dady. Že docbytračeno, skončily rozumy. Jeden
. idomovů, já ještě iědnou sám projdu vaší vsí a každý potřeba vyvrci a ve jménu Krista," dědeček-pozvedl
k čemu je takový mučedník dobrý."
horlivě napraví, co. dosud .liknavě zanedbal. A pra- nad hlavu pěstičky, "ohněm a mečem zhubit do kon a
atrach," řekl rytíř vlastně docela k ne' vím vám, veliké bude plesání na nebesích, neb větší řene. Protože psáno jest: Zabiješ proroka lživého, í s - věcL " A tea. svědomité o<Scázal diudým. Co se- toho
jest radost nad jednou ovečkou navrácenou. . . "
ka tvá nejprve bude na něho vztažena, abys ho zabil, týče,
je zhurta hnát. Buď ať si vyberou. z
Dědeček Maňas na mši svaté nebyl Seděl na vej- a potom ruce všeho lidu."
Na víc už dachovní nečekal. Věděl, že psáno jest
; minku, a dobře _pucoval. rejtarskou pistoli Prsty mu
-Seba zf se dají polámat v kole, protože zmordopříliž nesloužily a pořád se mu to nechtělo dařit, ale opravdu leccos. Koutkem oka změřil rojící se náves, vali s v ä o jpestýře," rdtla Kateřina. "To chcete, dozaznamenal
plaňky,
složené
u
plota,
a
vzpomněl
na
: nakonec ji rozebral, pák dokonce složil a nabitou schapasíSS A nowm*'Jt** nž, farář je v nebi. Pokud ho
! val ke stropu za trám. Pak i on občerstvil svou duši všechny púísxuí příběhy o selské hrůze a obitých
ov&cb. TPestiS, n d x j f velmi páchl. Zejména no• slovem Písma, ukryl ho ke zbrani a svatě naladěn sgoUffv-atgecžL. TSmsaje za hlavu hejně- bědujkí .Piř- hT"
hoYu isiffiwri, r-ozbesi se farář Xtuti^im poklonem k
vyhlédl na náves.
B f t B n c ď g r i j . Ledacos nesnesl. Zkusil ještě
Kluk Jouzů, ten, co ministroval, šel vpředu a zvo- tvrzi.
fMäBiif^ sež ^55- š nsastí. zzjšklivit nsnilou náhodu
• nil na kraví zvonec. Druhý ministranta vlekl imbe"Ka. poBOC," isážEBi zggfanlřsě^ Ta. pomoc, baa£jr,
4J •••j**1*''- a.
tymz metrem měřit i jiným.
í ný pytel, a farář vandroval od dveří ke dwtóÍEi, škr- Hasni, rebeSef*
S > g j IŽBMwailáý xa^réfžil, že se zase ciystá vysoptaje olůvkem ve. svazku škart- Víc nežli často všas.
" T e ď 1©
eäftflĽB," attjla. vestíce
t ä Bľjľwáiaai feiecí, a rycile zakročil. Bál se ho trochu,
; jen. tlustě podtrhl, neboť to nebylo na dvakrát -raíné. " T e ď j e z f e Kešsáeí V B , CB TBB zavařiT*
jaáfc t h i ' l sgki&rb a zaazkem nestižených tvorů-. PředVěřící se s lecčíms podivně neradi loucSi2BZ s t ä e , ' zssšpS. awšťšA "Magma Za
* "Nic nemám," ohlásil už předem poddaný Kflgi- ry kzáô^ž cm. S t a É m čqfí v.seásác,
agésškr"Xeänžtev isá .drahá," št&l s i "Neumírají tu dřesťák a ještě přibouchl před nosem vrata. Farář se V rssšsas. « —
.. .
-KČŽŽ ^J^PARR, ABY MĚL důvtipný principál záminku
zarazil,' dokonce nabral dech k pohrůžce mocí, säe
t
j IIM SpB třeba wážit, že se smrt nespraví tím,
...pak vysyčel. Dva či.tři dragoni by bytí ó f e s á azažporfĚ. K U e t f a f i h L SĚáečeác $ «*>*»<
-xk- ž e seOTBSSBOŽLA f už praven nebo neprávem zabili,
'-:sdba .bpžSió;Íměvu, jenže o ^ . t i q b s zas podra&é
isama,,, a tmsk 'oocKteaa
WtBa, ^
Igi
z h S ti t ^ i t t - i teď právo hájit své krky. Před soujedču, může-být "z faráře i z fary SkjisgA. A
éem. ,:irmuíma, vždyť, male verum examinat pmnis
umírat v mokách za kroupové Jelito.
W r t t * mm*t jeSe-pýr-fcefcl^ b M ^ a u i p U » mĚex, a tak-jim už zbývá jen právo zbra" A což tak kroupové leBto." "dotíral, j a t se mm fo
ffi^eÄ do i l e t a a
se-wa«BW frSft, SeSé
-ajg. Ob M l tai^tán se týká jích i vás, rytíři. Vyškr; sběhlo v hlavě i v hubě.
v&e se smažily j ř e s sebe a psáe, M q i ^ ě t i-'f-^—.J
-'"Totiž," "kroutila., se bába Benešia. ~ já třwfyfca ae- oesíy, ě a ^ m i y ctíý asžrsý- ň t . PäKsá rsáa -áamä Í2£ s y z närh, proč jste je zirojil a cvičil.-1 vám.tím
A t ě t i JMKt. VSdíte, že kdo sám nezvolí, je nakonec
•můžu. Pak dám dvě. Příště."
srirala .krk imědě jd^pioe.
t j l f c i gasfi^a.náhod, které ; vplbu ztíží.. Zařiďte se
• v "Příště.tě to bude zrovna tak beleS. Bel, ácen?,
^ im -ST* —
SBP
- - MEOŽSTTÍ se pozppfaa szgrrnio kxeprôrte
ať to máš odbyté a ještě Bastofeií k dočréEi; .v .aekouřící bambitfcoo. mama na
stsvcEÍ. IB&k -^tSi/feestói" . . .
.. -„
• . • ..
Bytg íäčm$l kudla. NaaecfaL Chtěl mluvít. Ale KalEi sáic-I duch h a s t s ^ od oěhc odsaosgaL
^ -^jEŠeBťaasjgnái ste?: a l e j e l i t o Besxkwete, a-vr^eef
Ves se zastavila v krtům, kolem těla. l?ígi*BBá.-ae
"šé.s"bžimdourznamená hlaď.
shýbla a vymanila mrtvou slepicí z tuhnoucícíi
"IJoíaoäa. raSa, že rytíř tak rozhodne, - jak-poddaní
Rychtář jí slepici vytrhl a obloukem hoďO. daleko áo Z.VÁŽÍ
Dobodu. jsme vzali, byť divnou.
pole.
,B3^a.aáEiáoteádost. Co jsem snad řekla, ji nechtělo
Provádíme vefikerč práce t f t i t k é
*
*
*
"Je to iniuria realis. Sacrilegium. Hrdelní T»á«ďW Toňniity a gbaL Coi -Jnpe- vS^abychom. šťastné' či ;ne".
přesně, rychle a za levné ceny
spáchané na osobě duchovní, a to, co hůře, za oberné šťasicé iižbod? cenili vic než, s odpuštěním, slovo
účasti," oznámkoval Jindřich Donovalský, jak ho ..to- a česíT*
Pokračováni příště
mu dlouho, draho a pečlivě učili. "Concursus .ad de-

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

mrns^

-M. Ch r p a
Ootical Service

573 Hampton St.
Hamjrton, Vic.
Telefon 93-5756.

lictum lze objasnit teprve po výslechu právem. ..Zatím je patrno, že nikdo z přítomných se nestavěl i
obraně oběti. Měl aspoň lehkou smrt," dodal pak soukromě, neboť když nesoudil, byl., hodný.. Zatím byl
spokojen. Utřídil si fakta.
Rytíř ořezával kraj, židle; V tísni se navracel ke
zvyku svých.dětských let.
"Ale blbost," skuhral, "takové věci se. tu nikdá- neděly. To "se sem nehodí. Tady je slušný, k^aj."
"To se zas nezapře," souhlasil kapitán. " V Birštorfu, ne, v Gmundu píchli .faráře na píšťalu varhan.
Celý den se cukal. A .koulel očima,"

MODERNÍ KERAMIKU
všeho dráhu
dodá

Meera Ceramics Studio
majitel Vladimír Mirvald .
''....."
26 Beatty St^ West Ivanhoe, Vic.
Telefon: 49-3564 ". ..
Zvlášť velký výběr moderních lamp a figur.

HLÁS
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Dopisy

redakci:

NÁPRAVA KŘIVD?
Není pochyby, že u nás doma se leccos změnilo K
lepšímu, a ví Bůh, že z toho máme upřímnou radost.
Ale vývoj věcí doma dává zároveň vzniknout novým
otázkám. Není každá změna změnou k lepšímu — už
proto ne, že mohou být velmi různé názory na to,
ců je lepší. Jsou velmi různé názory na to, co je právo a co je křivda. Vždyť mnozí z nás odedávna potřásají hlavou nad tím, když se ve světové veřejnosti
psávalo se zvláštním pohnutím o tom, že "za doby
kultu osobnosti" bývali věšeni staří, věrní komunisté. Za doby kultu osobnosti bývali především stíháni
staří, věrní vlastenci; těch nám musí být především
líto. A ž ti budou rehabilitováni, až těm budou zasazeny pamětní desky, ipak nám zbyde čas na politování komunistů, zklamaných režimem, který sami
vytvořili, nebo prostě kteří byli předstižení v závodění o moc. Vždyť nás také nenapadne mezi všemi
obětmi nacistické okupace politovat především onoho
Čecha, který se dal k Esesákům a byl za to od samých nacistů zavřen — protože prý Čech neměl právo se hlásit do tak elitního sboru. Politujeme zajisté
nejdřív ty, kteří byli popraveni za věrnost republice.

SLAVNÝ ČESKÝ PIANISTA RUDOLF FIRKUŠNÝ
podnikne dvouměsíční umělecké turné po Austrálii
a to od 22. srpna, kdy má první koncert v Sydney,
do 28. října, kdy má mít závěrečný koncert v Břisbane. Podle předběžného programu ABC mají být
jeho koncerty:
• V Sydney: 22. a 24. srpna a 11. až 17. října, v Melbourne: 26., 28., 30. a 31. srpna (vesměs s Melbournským symfonickým orchestrem, řízeným Willemem
i Van Otterloo), — a další koncert, jehož datum oznámíme příště. Canberra: 6. a 8. září, Geelong: 12. září,
1 Adelaide: 14., 15. a 16. záři — (s JA symf. orchestrem), Newcastle: 18. 9., Tamworth 20. 9., Albury 23.
9., Wagga 25. 9., Launeeston 28. 9., Hobart: 30. 9.
. (s Tas. symf. orchestrem), Perth: 3.—7. října ( s W . A .
symf. orchestrem), Brisbane: 20. a 21. 10. (s Queenslandským symf. orchestrem, řízeným Rudolfem Pekárkem) a 28. 10. sólový koncert.

To vše mne napadlo, když jsem četl váš článek o
interbrigádistech (č. 10/67, p.r.) O co jde? Když vs
Španělích proti sobě bojovala pravice, s pomocí italskou a německou, a levice, s pomocí sovětskou, přihlásilo se -mnoho čsl. komunistů do španělského vojska levého. Československý zákon ovšem službu v cizí armádě výslovně zakazoval a trestal; nadto se na
hranicích Československa stupňovala hrozba nacismu,
takže pořádný Čechoslovák mohl pomýšlet jenom na
úsilí o brannost československou. Opakuji: bojovníci
Ze španělské armády 'byli podle čsl. zákona-trestní.
ÍTe sice zcela v pořádku, že těm z nich, kteří se připojili k odboji čsl. národa proti okupantům, byla
služba v cizí armádě prominuta. Ale bylo by naprosto zcestné' litovat toho, že jim léta této nezákonné
,cizí služby nebyla započítána do čsl. státní služby.
Odměňovala snad naše republika, službu v Cizinecké
legii spojenecké Francie? Žádat, aby se služba u španělských komunistů hodnotila jako služba v čsl. armádě — toť prohlašovat, že neexistovala žádná
armáda samostatného Československa, nýbrž existuje
čsl. sbor mezinárodní komunistické branné moci. Jistě, za rakouského mocnářství byla českému vojákovi také hodnocena služba u pluku tyrolského nebo
chorvatského — protože samostatné čsl. armády nebylo.. Českou penzi žádat pro vysloužilce španělské,
toť. odčinit 28. říjen. A ten přece doma prý má být
obnoven.
Karel Schwarzenberg, Vídeň
ÚSPĚCH V MONTREALU
Sobota 1. července a neděle 2. července 1967 patří
k" radostným dnům mého života. Opět jsem se cítil
jako doma. II. siet Čs. Sokolstva v zahraničí a Čs. den
V Montrealu na Expo 67 patří mezi dosud největší
manifestace pro svobodné československo za celou
dobu našeho exilu od roku 1948. Přípravné výbory
k oslavě 50. výročí založení Československé republiky
si jistě vezmou příklad z Montrealu a uspořádají něco pódofoného příští rok ve Washingtonu. — Nádherný slet, krásný umělecký pořad, strhující báseň Pavla Javora "Zpěv domovu," vystoupení Snížkovy skupiny z New Yorku a tanečních skupin z Chathamu a
Toronta, pozdravy od čs. účastníků z naší vlasti, kteří
hlasitě a nadšeně provolávali, že "příští slet už budeme mít doma ve svobodné Praze," to vše nás zavazuje, abychom se všichni semkli do velkého houfu
a dokázali, že náš exil není tak rozháraný, jak se
mnohdy tvrdí. — V Montrealu jsme byli svědkem
dobré spolupráce -s řadou československých organizací, které by se měly vyzvat k společné účastí na důležité oslavě 50. výročí založení Československé republiky ve Washingtoně.
.Ke zdaru montrealských slavností přispěly -četné
výpravy z Clevelandu, New Yorku,, Chicaga a ž jiných, našich -míst. Sešlo se na 3,000 účastníků na Čs.
dnu a přes 600 cvičenců. Doufejme, že se filmové
a, fotografické -záběry dostanou až do Československa
a že mnozí tamní věrní budou mít možnost radovat
se š námi z tohoto úspěchu. — Dík patří všem, kteří
se do Montrealu sjeli. Blahopřejeme pořadatelům k
dobré práci a hlavně k vytrvalosti, která byla korunovaná úspěchem, ačkoliv bylo nutno zdolat mnoho
nejrůznějších překážek. Ostatně nejlépe to vyjádřil
jeden z účastníků z Toronta, který byl deset let v komunistických žalářích: "Tisíce lidí doma by bylo
šťastno jako jsem já dnes, kdyby mohli cvičit na našem sletě nebo alespoň být mezi námi."
Na shledanou za rok ve Washingtonu na oslavě
50. výročí založení Československa!
Zdeněk Pražák,. Lakewood, 111. USA
SDĚLTE N Á M A D R E S Y * S V Ý C H PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .
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SPORT V AUSTRÁLII

K O P A N Á

V

S Y D N E Y

PRAHA — POLONIA 0 : 0
Kromě jednoho nebezpečného-útoku na každé straně se po celý zápas nic zajímavého neudálo, a diváci
se museli spokojit hezkým počasím. Praha vé druhém
poločase ovládla střed pole zásluhou Scheinfluga,
Bianka a Moulsona, ale útok (bez Hoggarta) si s míčem nevěděl rady. Gauto byl tentokrát úplně z formy.
PRAHA — APIA 0:3 (0:1)
ŕ Podobně jako v prvním kole, zahrála Praha proti
sydneyskému -mistru poměrně dobře a nezasloužila si
tak vysokou porážku. Nejlepším mužem na hřišti byl
útočník Hoggart (jehož zranění se však příliš často
PRVNÍ ČESKÝ NOVOSVĚCENEC V AUSTRÁLII obnovuje). V mužstvu Prahy si zaslouží zvláštní pochvalu také dříč Scheinflug, který se opět dostává do
dp. Jan Dismas Zika, bude obětovat mše sv. pro kra- formy. Apia měla bezvadnou obranu a vyrovnanější
jany v neděli dne 13. srpna 1967 a to:
a účelnější útočnou řadu, která si vynutila celou řav 10 hodin v S t Patrick's College v City a
du rohů a která — kromě jednoho vypracovaného
v 11.30 hod. v kapli Bethlehem Hospital,
gólu — také využila příležitosti k dvěma dalším oporKooyong Road, Caulfield.
tunistickým brankám.
-arPo každé mši sv. bude udělovat nóvokněžské požehKOPANA
V
MELBOURNE
nání.
Prosím krajany o hojnou účast. J. Peksa, duchovní
JUVENTUS — SLAVIA 1: 0 (0 : 0)
Na hřišti Juventusu v St. Kildě byla Slavia po
většinu zápasu v jasné převaze a prohru si svým výkonem nezasloužila. Hra jejího útokú se proti předcházejícím zápasům zlepšila zásluhou především JuFrantišek
Uhlíř,
svářeč
— Čs. oddělení Výboru
reckiho, který se po přestávce, způsobené zraněním,
pro svobodnou Evropu v Julius Vanko, důlní tech- vrátil do mužstva. Proti jlobré obraně domácího týNew Yorku oznámilo, že nik Rud. Zdravecký, sta- mu se však stále málo průrazný útok nedokázal prozastavilo vydávání "Pře- vební technik Jan Kvít- sadit a byli to. naopak Italové, kteří si odnesli oba
hledu denního tisku a roz- kovic a zedník Antonín ligové body, když se po kapu z rohu a po skrumáži
hlasu," protože ze tří do- Paták. Z tábora Latina v před Schroifovou brankou dostal k míči jejich dobře
savadních spolupracovní- Itálii přiletěli Jindřich hrající střední útočník Scott a snadno skóroval. Celků odcházejí dva do pen- Beránek s rodinau a z tá- kový posudek: Hráči Slávie -vyhrávali většinu souse a to dr. Pavel Korbel bora Zirndorf v Západ- bojů o míč v poli a Juventus vyhrál zápas.
a paní Bednářová." Skon- ním Německu Jaroslav
čila tím po 17 létech vý- Kendera.
B i j a v i Ä — iu^jíaaínJJÍÍK i : i ( i : u;
znamná a užitečná publi- — Význačný českobratrAni po zápase s posledním mužstvem ligové tabulkace.
ský kazatel a sociální pra- ky, který se hrál na Olympijském stadiónu, si Slavia
—. Londýnský Čechoslo- covník Přemysl Pitter pí- neodnesla oba body, i když o její převaze nebylo po
vák, který loni omezil še ve svém listě "Hovory celé utkání pochyb. Ani okolnost, že soudce hrubě
svůj rozsah na jeden list, s pisateli" (červenec—sr- poškodil Slavii, nevysvětlí její střeleckou nemohoucoznámil 27. července, že pen 1967): " K informaci nost, kterou ukazuje ve většině utkání, letošní sezóny.
přerušuje další pravidel- těm, kdo poslouchali mo- — Slavia se ujala vedení už po 5 minutách hry, když
né vycházení. Nepodaří-li je rozhlasové proslovy: Jones přihrál Jureckému, který z 12 m pěknou rase kol. Jostenovi najít ře- Vysílání mých pravidel- nou skóroval. Bojovalo se pak téměř neustále na půli
šení finančních a pracov- nýh měsíčních kázání v Alexandra a zdálo se, že si Slavia konečně zlepší celních problémů tohoto tý- Rozhlasu svobodné Evro- kový brankový poměr. Po žádném z množství dalších
deníku, bude to další py bylo po 14 létech skon- útoků však neskončil míč v síti soupeře. Před poločeno. RSE vypustil z pro- časem byl zraněn Jurecki, kterého vystřídal Reid.
ztráta pro čs. exil.
— Organizace české so- gramu i jiné relace, které Alexander po změně stran oživl a zmohl se na něciální péče v Rakousku by snad mohly překážet kolik nebezpečnějších útoků, s nimiž si však věděla
"České srdce" konala val- snaze o sblížení mocnosti rady obrana nebo brankář. Teprve 7 minut před konnou hromadu, která zvo- s tzv. východním blo- cem urval Alexander Slavii bod, když vyrovnal brankou, která je velmi sporná. Jeho pravá spojka střílila hový výbor, v jehož kem."
čele jsou tito funkcioná- — Na 7 větších farmách v lela, Schroif míč chytil, ale byl 2 hráči nedovoleným
ři: předseda J. Jírava. mí- Ontariu v Kanadě přijali způsobem postrčen s míčem za lajnu. Soudce branku
stopředsedové F. Buchal letos na praxi po jednom uznal. Slavia protestovala proti neoprávněnému
a J. Roušar, jednatel J. mladém muži z Českoslo- delegování tohoto soudce a proti jeho jasně chybnéJonáš a pokladník F. venska. většinou zaměst- mu rozhodnutí. Protest se do uzávěrky neprojednával.
Mráz.
nance Státních statků.
GEORGE CROSS — SLAVIA 1 : 2 (0 :1)
— Dne. 24. června zemřel Zůstanou v Kanadě 6 měNa hřišti soupeře v Sunshine nepředvedla Slavia
síců.
Čs.
vláda
jim
platila
v USA ve věku 64 roků
vynikající výkon, ale i ten stačil na slabé mužstvo
Josef Bouša z Clevelandu. cestu do Kanady a dala George Crossu. Od počátku zápasu měla více ze hry,
jim
celkem
35
dolarů
kaBýval prokuristou v úlepší kombinovala a dokonce i střílela, ale teprve "v
středí
čs. kampeliček, pesného. Zpáteční cestu 32. minutě se jí podařilo zaznamenat první úspěch:
funkcionářem
agrární si -musí hradit sami. Není Kerr z pravého křídla dobře centroval míč, který dostrany a po válce náměst- známo, podle jakého klíče pravil Rainey hlavou do sítě." George Cross vyrovnal
kem pražského primátora byli tito praktikanti v krátce po změně stran z trestného kopu, který střílel
za stranu lidovou. V exi- ČSSR vybíráni.
bývalý hráč Slavie Sanchez. Obě strany se pak předlu byl činný v ústředním — Pražský arcibiskup kar- háněly v zahazování brankových šancí. V 75. minutě
vedení Mezinárodní sel- dinál dr. J. Beran vysvě- to byl opět Kerr, který nahrál Raineyovi a ten dal
ské unie, která má sídlo til na kněze dp. F. Hrdé- vítěznou branku. Krátce před kancem zápasu měl
ve Washingtoně.
ho z papežské koleje Ne- příležitost ukázat své umění Schroif.
- — NH hlásí, že v červen- pomucenum.
ci přiletěli do Kanady z — Moreplavec William — Při výstupu na tzv. Obří zub v masivu Mont
uprchlických táborů v . Willis-Valeš, který je če- Blancu (nadmořská výška 4.013 m) se zabil čs. horoRakousku: horník Ota Čí- ského původu a kterému lezec, 291etý inž. Jan Kan z Tatranské Lomnice. Zažek, nástrojár
Oldřich je 74 roků, se vydal mi- bil se po pádu se stěny z výše 300 m. Téhož dne (12.
Hanák, jemný -mechanik nulý měsíc opět sám na července) se stal obětí Mont Blancu i francouzský
Jiří
Marek,
hudebník cestu plachetnicí z Mon- horolezec, 181etý pařížský student Bonnet, který se
František Váculík, zedník tauku přes Atlantický 0- zřítil nedaleko čs. expedice.
ceán do Plymouthu ve V.
Británii.
Profesor Hejduk byl zná- ná hromada Federace dělZ P R Á V Y OSOBNÍ
— j ; V. Tománek dokon- mý chirurg, který působil nického amerického SokoVladimír a Mary Lou
čil - novou sbírku básní, v exilu v Anglii, v Západ- la. Předsedou Federace
Jí r ák o v i
nazvanou "Záblesky," kte- ním Německu a v Habeši, byl opět zvolen Josef Ko4128 Park Ave., Brook- rou vydá nakladatelství odkud odjel na poslední bylák, který je předsedou
field, 111., 60513, USA
působiště v USA.
vydavatelstva listu Nový
Voice v New Yorku.
oznamuj i, že jejich dcerce — V Texasu v USA zem- — V Clevelandu se konalo svět.
Barbare se narodH
řeli otravu plynem, který okrskové veřejné cvičení — V Sydney se konal "Tý7. 7. 1967 bratříček,utíkal z Hevysvětlenýca DTJ Sokol, kterého se den porobených národů."
kterého pojmenovali
důvodů do chladicího apa- zúčastnila též DTJ z No- V organizačním výboru
GREGORY PAVEL
rátu, profesor dr. Bohdan vého Yorku. Zároveň se je též čs. exulant dr. Petr.
Č/NH/ČS
Hejduk i jeho rodina. konala v Clevelandu val- Lánský.
Červenec 1967

Čechoslováci v zahraničí

HLAi

BOMÄVA
r s A m

SPORT DOMA I V CIZINĚ

Li m

njoiuAji;

Vladimíra Mojžíše, Slávu Hořčičku, Rudolfa Radikov&kého a J. Bieleka zo Žiliny.

Ve zkratce

— žilety jan l ,K.oaes potvrdil na temsovem mistrov.- Řídí K a r e l
Janovský,
Mmcho*
ství republiky v Plzni, že nemá v současné době v
ČSR vážnou konkurenci, když získal tři tituly přaLehkoatletické finále v Kyjevě bez Československa
horaJka. V pánské dvouhře porazil ve finále Holečka
9 : 7, 6 : 2 a 6 :3, spolu s Holečkem byl první ve čtyřhře a se svou sestrou Vopičkovou získali prvenství v
mixu.
— Do reprezentačního družstva Evropy pro mezikonVrcholná lehkoatletická soutěž. Evropy v letošní, předolympijské sezóně — Pohár evropských tinentální střetnutí Evropa—Amerika v Montrealu
národů — se už rozjela na plné obrátky. V Ostravě, ve Stockholmu a v západoněmeckém Duis- byli nominováni 3 Čechoslováci: diskař Ĺ. Daněk,
výškař R. Huebner a. sprintérka E. Lehoeká.
biirgu byla už na pořadu semifinálová zápoleni, ve kterých se rozhodlo o néjlepších šesti reprezen- —. K sedmdesátým narozeninám legendárního španěltačních družstvech, která budou ve dnech 16.—17. září fr Kyjevě bojovat o absolutní evropské prven- ského brankáře Riccarda Zámory, současníka našeho
ství. D o finále této zajímavé soutěže, ve které je v každé disciplině každý stát reprezentován pouze F. Pláničky, má dojít v září tr. v Madridu k střetjedním závodníkem, se — stejně jako uč v I. ročníku před dvěma roky — probojovali lehcí atleti nutí .španělského národního mužstva s výběrem Mezinárodního fotbalového svazu — FIFA.
SSSR (obhájci trofeje), Polska, Německé spolkové republHcy, V . Německa a Fráncie. Jen družstvo —' Americká lehká atletika má novou hvězdu. Je jí
V . Británie vystřídali tentokrát Maďaři. — Čs. lehcí atleti opět neuspěli. Dosáhli sice v Ostravě ně- 201etý Earl ,MeCůLlouch, který .v kvalifikačních zákolika pozoruhodných výsledků, jako celek však nestačili aa vyrovnané týmy Polska a Francie. O b - vodech atletů USA pro Panamerické hry ( v kanadsadili až 3. niísto, a tak v celkové klaslíikaá 27 národníci družstev, která se přihlásila k letošnímu ském Winnipegu). zaběhl v Minneapolis 110 m překážek za 1Š,2 vt., čímž vyrovnal 8 let starý světovv
I I . vydání P Ě N , jsou počtem získaných bodů sedmi.
rekord Němce Martina Lauera. Třetím překážkářem,
5,10 m. Za zmínku stojí skok vysoky (vynrai no vý- kterému se podařilo dosáhnout tohoto času, byl v r.
V U S i K A VEi. n a U Ľ U U i l * A. « » m " »
"—
konem 2r15 m švéd Dahlgren), hod oštěpem (Paama- 1960 olympijský vítěz Američan Culhoun.
- Boje lehkých atletů b postup do kyjevského finále -SSS8. 82,14
m ) a běh vytrvalců na 10.000 m (v cíli
Poháru evropských národů přinesly na všedi třech prsní Ras Mititenko za 28:43,0 min.). K překvapen) — V Tour de TAvenir, soutěži cyklistů amatérů a
frontách velmi hodnotné výsledky, přesto s nejlepším došlo poaze ve skotu do dálky, ve kterém zvítězil vý- poloprofesionáli, dominoval ( v tomto VII. ročníku)
se může pochlubit Ostrava. Francouzskému kvartetu: chocc-něaieciý reprezentant Beer, který lepšími dru- 211etý francouzský mechanik Christian Robini, který
Berger, Delecour, Piquemal a Bambuck naměřili zde hvmi pofcosy porazil evropského rekordmana Tet porazil celkově druhého jezdce soutěže Itala Contiho
ve štafetě na 4 x 100 m 38,9 vt., což je čas o 0,1 v t Ovanesjana ze SSSR (oba dosáhli 7,90 m). Pořadí: o 4:53 min. Skvěle si vedl i Čechoslovák Miloš Hrazlepší, než je oficiální světový rekord národní štafety 1. SSSR 105 bodů, 2. Východní Německo 87 b., 3. díra, 201etý vojín presenční služby v Brně, který obUSA ž finále olympijských her v Tokiu. Štafeta Jí- Švédsko 63 U , 4. Norsko 55 b., 5. Belgie 53 b., 6. Fin- sadil velmi čestné šesté místo (zůstal 10:43"min. za
hokalifornské university zaběhla letos už čas 38,6 vt., t-!-/-*
vítězem Robinim). Umístění dalších čs. reprezentanale o jeho. uznání za světový rekord jsou zatím potů: 17. Háva, 21. Konečný a .29. Hutyra.
chybnosti, neboť členem tohoto kvarteta byl Lennox V DCISBURGU: Dxvics 8,<«M T dáloe
— Vítězem 54. ročníku nejslavnějšího silničního cykMiller z Jamaiky, a prozatím se uznávají za rekordy
O vítězství vysoce favorizovaného družstva Němec- listického závodu světa Tour de France se stal 271etý
jen časy, dosažené štafetou jedné národnosti. — Čs. ké spolkové republiky nebylo už od prvních disciplin Francouz Roger Pingeon (náskokem 3:40 min. .před
sprintéři: Kříž, Szogedi, Demeč a Kynos měli tento- pochyb, zato o druhém finalistovi pro K y j e v se roz- Španělem Jimenezem), který zajel trať 4.780 km za
krát. jednu špatnou předávku a skončii až na 4. místě hodlo teprve v posledních dvou. minutách celého zá- 136:56:50 hod. Stínem letošního Tour de France j e
(za Francií 38,9 vt.,i Itálií 39,4 vt a Polskem 39,6 polení. Hrdinou střetnutí byi maďarský trojskokan smrt exmistra světa Tom Simpsona z V. Británie,
Vt.), přesto čas 39,7 vt. dokazuje, že se ve sprintu v Kalocsai (ve skoku dalekém výkonem 7,75 m druhý), který se ve 13. etapě zhroutil a při převozu do ne' ČSR hodně změnilo k lepšímu.
kterému se podařilo teprve posledním žes tým poku- mocnice zemřel. Prý na následky dopingu.
' Čs. lehkoatletické družstvo vyhrálo v Ostravě pou- sem (trojskok byl i poslední disciplinou v Buisbur- — Nejlepší profesionální hokejista světa Stan Mikita
,'zg 2 z 20 disciplin. V hodu diskem zvítězil .světový gu) dostat se ze třetího na L místo (skočil 16,24 m ) z Chicaga Black Hawks, který je slovenského půvorekordman Ludvík Daněk (výkonem 60,74 m) a v a zisk plného počtu šesti bodů znamenal postup Ma- du, přicestoval do Československa, kde po 10 dnů
běhu vytrvalců na 5.000 m proběhl cílem jako první ďarska, naopak vyřazení družstva V. Británie. — vystupoval v roli filmového herce a pak se zúčastnil
v taktickém závodě mladý Faschingbauer (jen však Nejhodnotnějši výkony: Davies (V. Británie — dálka několika tréninků čs. hokejistů.
" v sláWěím čase za 14 :4 min.), Pěkných výkonů však 8.04m); Lehnertz (Německo — tyčí 4^90m); ScWI*' dosáhli i dva další Čechoslováci: trojskokan Nemšov- kowski (Německo — výška 2,12 m ) ; Stoerwooá (V.
ský obsadil sice druhé místo za Polákem Jakolskim Británie — 400m přek. za 50,5 vt.); Štafety Německa
(16,68 m), ale skokam 16,34 m vytvořil nový čs. re- a V. Británie 4 x 100 m za 39,9 vt.
kord. V běhu překážkářů byl 271etý Spart'an Miro"Kdo získá prémii ve. výši 10.000 švýcarských franPořadí: Z. Německo 105 bodů, 2. Maďarsko 84 b ,
slav Hrúš dokonce třetí (za Italem Frinollim 50,2 vt. 3. V. Británie 81 b., 4. Švýcarsko 58 b , 5. Bulílarsk > ků za vítězství v některé z osmi skupin fotbalového
á Polákeín We.inslanďtem 50,8 vt.), ale jeho čas róv- 54 b., 6. Jugoslávie 37 bodů.
turnaje Intertota?" Tuto otázku si v těchto dnech kla' nýčh 51 vteřin je rovněž novým národním rekordem. — V lehké atletice žen se kvalifikovala do finále H. dou fotbalisté 32 zúčastněných mužstev této mezináKonečný' stav v Ostravě: 1. Polsko 94 bodů, 2. ročníku Poháru evropkých národů v Kyjevě druž- rodní letní soutěže o trofej Intertota (bývalého RapFrancie 93 b., 3. ČSR 79 b., 4. Itálie 71 b., 5. Rumun- stva: SSSR (obhájce trofeje), Maďarska, Polska, panova poháru). Tuto odměnu dává každoročně ředi• sko 51 .b.,J. 6.
Holandsko
31 b.
V. Británie, Německé spolkové republiky a V. Ně- telství mezinárodních sázkových kanceláří, které ma~
—
—
,mecka.
Čs." reprezentantky ani tentokrát neuspěly, jí zájem na tom, aby i v letních měsících nemusely
".VE STOCKHOLMU: Nordwig tyčí 5,10 m
když ve Wuppertalu (Z. Německo) obsadily až 3. nií- sázkové kanceláře v různých zemích Evropy kvůli fotObhájce "Poháru evropských národů"- SSSR větsto za vítěznými Polkami a lehkými atletkami Ně- balové přestávce v mistrovských soutěžích jednotlišinou svých výkonů nenadchl, přesto vyhrál stock- mecké spolkové republiky.
vých států přerušit provoz. Proto vždy sjednávají se
holmskou skupinu naprosto suverénně. Nejhodnotněj4 kluby celé řady zemí smlouvy, podle kterých jsou
• šího- Výsledku však došáhl evropský mistr ve skoku
týmy povinny sehrát v červenci a počátkem srpna
SNADNÁ VÍTĚZSTVÍ FAVORITŮ
6 týči' Wolfgang Nordwig (V. Německo), který zdolal
šest mezinárodních utkání. Letos jsou v této soutěži
Obě evropská pásma Davisova poháru mají už své znovu čtyři čs. ligové celky: Jednota Žilina, VSS Kovítěze. V A skupině to jsou tenisté Španělska, kteří šice, Teplíce a Bohemians. Zatímco Jednota Žilina a
Třilřráf " r l a t n " v
K r k n n o s í f l
7 Barceloně deklasovali družstvo SSSR 4 í 1. Jak i Bohemians jsou už bez šance na prvenství ve skuZ" vltavských "Čertových proudů" v Lipně se od- 3antana tak i Gisbert vyhráli nad sovětskými repre- pině, nenašli fotbalisté Teplic a VSS Košice zatím
stěhovala světová vodácká elita. 14 států do Špindle- sentanty Lejusem a Metrevelim všechny singly; je- přemožitele, a tak oba dva sahají, po vítězství a tím
rova Mlýna, kde se na 4,6 km dlouhém úseku Labe iiný bod získal tým SSSR v doublu, ve kterém Me- i po prémii 10.000 švýcarských franků.
• směrem na Vrchlabí zúčastnila V. mistrovství světí treveli s Lichačevem zvítězili nad dvojicí Santana— Stav soutěže po 4. kole:
ve sjezdu rna divoké vodě. A stejně jako už týden íVrilla 6:3, 3:6, 6 : 4 . Střetnutí, která přinesla jen
IV. skupina: 1. Goteborg 7 b., 2. Zeiss Jena 5 b.,
,. přédiím na světovém šampionátu ve vodním slalomu tenis průměrné úrovně, se hrála za 47stupňového ve3. Bohemians 3 b:, 4. Young Fellow Curych 1 bod.
- v- Liphě, rozpoutal ,se i, zde velký souboj o medaile ira.
VI. skupina: 1. VSS Košice 7-bodů, 2. Dynamo
mezi vodáky ČSR a obou německých reprezentačních
Vítězem B skupiny evropského pásma Davisova po•týtpty, kteří' v žádné disciplině nic nedarovali. Na- láru se stal reprezentační tým Jižní Afriky, který v Drážďany 5 b., 3. A I K Stockholm- 4 b.,' 4. Aaíhus
' konec všechna tři družstva získala na velmi nároční •neevropském" finále porazil tenisty Brazílie 5 :0. GF b.b.
VII. skupina: 1. Teplice 8 bodů, score 9:2, 2. K B
labské- trati pó třech titulech mistrů světa, celkovou T. Afriku reprezentoval Australan Hewitt, dále pak Kodaň 6 b., 3. Union Ostberlin 2 body, 4. GKS Kato' klasifikaci národů však tentokrát vyhrálo V. Němec- lihoafričané Drysdale a McMillan.
vice b.b.
:' ko. Z'Čís.- reprezentantů, zklamali-kaj akáři, kteří se
VIII. skupina: 1. L A S K Linec 6 b., 2. BK Vejle 5 b.,
nedokázali prosadit (jedinou medaili získala hlídka
NF.7TIAŘ.ENÝ
POKTIS
O
SVĚTOVÝ
REKORD
3. Fortuna Duesseldorf 4 b., 4. Jednota Žilina 1 bod.
"'kájakú jédnotlivkyfi: Polesná, Přerovská, Kapplová

Pohár evropských národů

Kopaná o 10,000 franků

která obsadila 2. místo za družstvem Německé spolkově republiky), naopak kainoisté, potvrdili třemi zlatými- světovou suverenitu.
- : Nejúspěšnějším čs. reprezentantem v Krkonoších
' "byl201etý Petr Šodpmka, vojín presenční služby v
Bechyni, Rterý tu ke svému světovému primátu
•' v* j e d l á c h kánoí jednotlivců Ve vodním slalomu z L i p
lna přidal další dvě syětová prvenství: vyhrál soutěž
kánoí jednotlivců ve sjezdu a spolu s inž. Vočkou s
jfCumpftiiuellerem byli nejlepší ve sjezdu kanoistickýiäŕjílíítek. jéSriotlivců..— Třetí titul mistrů světa na
vlnách Labe získali pro ČSR Jiří Deji a Zdeněk Fif"ka, oba rovněž z Dukly Bechyně, kteří byli nejrychlejší v kánoích dvojic.

Zatímco milióny turistů
z celé Evropy tráví svou
dovolenou na obou mořských plážích Itálie, sešla
se v horské italské Červími světová lyžařská elita
alpských disciplin, aby se
tu pokusila o vytvoření
nového světového rekordu v rychlostní jízdě na
lyžích. Mezi těmi, kdož
chtěli zaútočit na světový
primát Itala LUigiho Marca, bylá celá řada lyžařů

zvučných jmen, světový
rekord 174,757 km/hod. se
jim však nepodařilo překonat. Hlavně snad proto, že závody nemohly
být pro špatné počasí dokončeny. Vítězem se sta]
Ital Vachet/ který v tzv
letmém kilometru dosáhl
170,85 km/hod. Z čs. reprezentantů si vedl nejlépe Koloušek, který dosáh!
165,745 km/hod. a Obsadi:
6. místo.

HLAS
DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně.
Eidí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmortd, Vic., 3121
Telefon: 42-5980
EtOCNí PŘEDPLATNÉ: (Austr.). $ 5.-, jednotlivf
výtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŔÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné tj. austr. "$ 5.-, £ stg (nebo N Z ) 2/-/-,
[JS $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letecsého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

