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Známky amerického izolacionizmu

Festung Amerika ?
Jtn Voskovec a Jan Werich kdysi zpívali pisen o strejacjvi za tou vel- ky -a z hanojských ko
kou louží". Bylo to svým způsobem volání o pomoc, kterou tenkrát nemohl munistů nevinné a mí
rumilovné oběti amer'k:
poskytnout nikdo jiný než velká demokracie "za tou velkou louží''.
Od té doby uběhlo pod mostem mnoho vody. Z Jiřího Voskovce se stal ké agrese.
občan země "za tou velkou louží" a z Jana Wericha vážený a všeobecně
Dvacetpět let
uctívaný národní umělec režimu, jemuž se civilizace, po níž kdysi Werich
V době, která se hem
volal, stále jaksi nedostává. Nejde nám dnes o to, proč se jeden z té velké
ží pomyslnými histo
dvojky rozhodl pro asfalt, který "se leskne, ale je furť' a druhý pro "dlažrickými mezníky, vy stu
bu, po níž sice chodil žižka", ale která byla zatím pomazána špínou, na jepuje Vietnam jako mez
jíž odstranění nestačí ani "mýdlo z Rakovníka'', ani nové Rinso.
nik opravdový.
V osKovec a w ericn americké povinnosti k nam dávno uz byl pod
Je pravděpodobně pc
se dostali do našeho ko- světu", byli přeřazeni do vládou "mírumilovného slední velkou záchran
mentáře jenom pro tu kategorie "zpátečnických milovníka
svobody" v nou operací Spojenýc:
písničku, kterou kdysi lokajů amerického im- Hanoji, nebýt toho, že států. Znamená kone
zpíval v té či oné formě perialismu''.
Spojené státy kdysi o- trpkých dvacetipěti lei
téměř celý svět.
pravdu převzaly za své v nichž Spojené stát
Vietnam
Byla to písnička, ktepovinnosti, které jim vykonávaly nevděčný ú
Nic k tomu nepřispěrá žádala Spojeně stásvobodný, svět hodil na kol ochránce krátícíc.
lo více
než válka ve
ty, aby upustily od stakťk. Je typickým zna- se hranic svobodnéh
Vietnamu, o jejímž půrého izolacionizmu a
vodu, kladech a zápo- kem podivného dnešní- světa.
uznaly své povinnosti k
Mohou snad být ná
rech se rozpoutala ohni- ho myšlení, že tato skusvětu, které jim jejich
vá debata od jednoho tečnost a úplné přehlí- mkky proti tomu, ja.
moc, ve spojení s ideákonce světa k druhému. žení pohnutek, které k to v jednotlivých přípa
ly, na nichž byly vybuFaktem však je, že by americké intervenci ved- dech dělaly a jest.
dovány,
automaticky
tato válka dlouho ne- ly, činí v očích tolika li- vždycky volily nej lepí
přidělila.
trvala a že by celý Viet- dí z Američanů útoční- (Pokračování na straně 2
Píseň pokrokářů
V Praze byla uzavřena obchodní dohoda se Západním Německem
V dnešní perspektivě
vypadá zajímavě, ne-li
podivně, že to byla píseň pokrokových lidí ve
Dne 19. července přijela do Prahy zapadonemecka delegace vedena "nosvětě a že lidé, jako
např. zemřelý
senátor vým mužem'' v čs.-německých dohadováních, vyslancem E. Bahrem, aby"
Taft, kteří tyto povin- jednala o výměně stálých obchodních misí a o obchodní smlouvě. Obe stranosti k světu odmítali nv mělv velký zájem na tom, aby tentokrát byla schůzka úspěšná.
vidět, byli označováni
Vedoucí českosloven- ských trhu stale velmi chodním partnerem Československa v kapitaliza zpátečnické izolacio- ské delegace, náměstek lákavé.
Pólitidké ohledy brá- stickém světě a možností
nisty.
ministra
zahraničního
Doba se změnila a obchodu V. Babáček měl nily přesto i tentokrát k rozšíření obchodních
senátor Taft by se asi už jistě k dispozici datá po celé dva týdny obě- styků je velmi mnoho.
neudržel smíchem. He- o čs. zahraničním obcho- ma stranám, aby dospě- Ukázkou toho byla doslem pokroku se stalo du v prvním pololetí le- ly k dohodě, a ještě v hoda o spolupráci, u^
"Yankee, go home'', tošního roku, která nuti- posledních dnech poby- zavřená zástupcem Rýnněkdy n a zdech, někdy la k tomu, aby se pro tu německé delegace v ských oceláren Schulv novinových
úvodní- rozšíření" obchodu s ka- Praze nebylo jisté, zda zem s čs. podniky právě
cích a jindy na rtech pitalistickým Západem neodjedou vyjednávači v předvečer zahájení zadelegací
diplomatů, senátorů a konečně udělalo něco z Bonnu opět s nepoří- sedání obou
(týká se hlavně továrny
účinnějšího. Pro Němce zenou.
presidentů.
Zdá se, že na koneč- na těžké stroje v MartiA j e přirozené, že ti je pak otevření nenasycených
východoevropný
zdar jednání v Pra- ně a Škodovky).
lidé, kteří dosud věří v
ze měla vliv i skutečnost,
Čs. statistiky sice vyže se vedlo právě v do.kazují
v korunách téměř
Mňačko v Izraeli
bě, kdy se chystal zápastejný obrat zahraničnídoněmecký
ministr
zaJeden z nejznámějších žijících komunistických I
spisovatelů v Československu, 481etý Ladislav Mňač- hraničí Brandt k odjez- ho obchodu v 1. pololevykazovaly v
ko, jehož poslední román "Jak chutná moc" vzbu- du na oficiální návště- tí, jako
dil světovou pozornost, se pokusil o veřejný protest vu neposlušného člena téže době loni, ale vzhleproti zneužívání moci režimem, nejednajícím ve
spole- dem k odlišným cenám
shodě s vůlí poddaných. Odletěl se svou manželkou komunistického
dne 16. srpna na tříměsíční návštěvu Izraele, s nímž čenství, Rumunska (kde ukazují na pokles obČeskoslovensko
přerušilo
diplomatické
styky. pak byl se vší pompou chodu se Západem. JešPo příletu do Tel Avivu řekl novinářům, že hoštěn). Československo tě patrněji se nepříznichce svou cestou protestovat proti politice čs. vlády na Středním východě. Prohlásil též, že s vládni nechce a ani nemůže jít vý stav projeví, zjistíže obratu 19,2
politikou nesouhlasí většina československých spiso- tak daleko, jako soudru- me-li,
vatelů i ostatních intelektuálů a i "muž z ulice" že zi v Bukurešti, ale příliš miliardy a převahy exkritizuje protiizraelskou a protižidovskou
vládní pozadu z hospodářských portu • — 10.4 miliardy
politiku.
důvodů také nemůže zů- vývoz a 8.8 miliardy doČeskoslovenské úřady reagovaly na jeho prohláše- stat.
voz — bylo docíleno jen
ní velmi rychle: Ladisliv Mňáčko byl vyloučen z
tím, že v té době poklesl
Západní
Německo
je
Komunistické strany Československa a — podle zpráv
z Vídně — zbaven i československého občanství.
už teď největším ob- (Pokračování na str. 2)

Kompromisní ujednání

Neexistuje-li žádná zodpovědnost státních
orgánů vůči společnosti a nelze-li ji uplatnit
normálními prostředky, pak nelze mluvit o demokracii: občan je toliko objektem státní politiky, za jejíž výsledky mu nikdo neodpavídá.
Systém parlamentní demokracie i v .složitých
třídních antagonistických vztazích poskytuje
do jisté míry prostředky pro kontrolu odpovědnosti. Sotva lze tyto prostředky bagatelizovat nebo zlehčovat. V kritické situalci jsou totiž
s to nastolit rovnováhu, která umožňuje vyhnout se katastrofickým důsledkům .... D.emokracie, která nepřipouští veřejnou konfrontaci
názorů, veřejné posuzování a skládá účty toliko za uzavřenými dveřmi, bez kontroly občanské společnosti, je politicky neodpovědná. Taková praxe skrývá nebezpečí, že se odpovědnost posune do roviny, v níž přestává mít svůj
.smysl, ai z těch, kteří měli nést odpovědnost, se
stávají ti, kteří ji mohou žádat toliko na jiných.
Michal Lakatoš v Literárních novinách,
Praha, 15. července 1967

MALOZRADA
Najednou po celé Austrálii udeřil blesk a hromo-vě se neslo strašné slovo: velezrada! Velezrada v
našich řadách! Nervídáno, neslýcháno! Velezrada,
spáchaná výkvětem národa v lůně' jedné z australských universit! Klub levicových studentů na Monashově universitě v Melbourne organizuje pomocnou akci pro nepřítele v Severním i Jižním Vietnamu! Zatímco naši vojáci krvácejí ve Vietnamu,
privilegovaní studenti poskytují podporu nepříteli!
Kam to spějeme?
P r a v d a je, že k něčemu takovému to spělo .už
příliš dlouho. Ponecháme stranou otázku velezrady a porušení platných zákonů. O to se má postarat ministerstvo spravedlnosti, bezpečnostní orgány
a vláda. Ale je jisté, že studentská skupina na melbournské universitě neudělala nic víc, než že dovedla k logickému závěru teorie, které jsou jí před-kládány lidmi, kteří si dají příliš velký pozor., aby
sami spáchali takové dětinství, jako je hmotná p o d pora Národněosvobozovací fronty v Jižním Vietnamu.
Kdokoli sledoval' debaty a zprávy o-této aféře žabomyších proporcí, musil vědět, že dřív nebo později s.e celá věc-dostane do parlamentu, kde se z ní
nestane - otázka zákona nebo s odpuštěním otázka
mravní, ale míč pro fotbalový zápas mezi vládou a
opozicí. A tak se také stalo. Zapomenuti byli studenti, ale byly přetřásány otázky, jak - kdo chodí
agitovat po universitách a kdo prodává obilí .Rudé
Číně. Obojí o.tázka je pertinentní, ale jaksi -nemá s
podstatou věci mnoho společného.
Otázka by neměla být, kdo se víc prohřešil, že
k této tragikomické situaci došlo, ale kdo se j í víc
snažil zabránit. A tu se obáváme, že jak vláda tak
loajální opozice si mohou potřást ruce k nešťastné
remize.
Jeden z hlavních řečníků y debatě se dotkl j á d r a
sporu, třeba nechtěně. Řekl docela otevřeně, že je
proti australské účasti na válce ve Vietnamu,- protože do. ni byla Austrálie vtažena kousek po kousku.
Přirozeně víme, kým. Naproti tomu tvrdil, že věřil ve spravedlivou válku proti fašismu, do které
byla Austrálie vtažena zcela automaticky, jakmile
Velká Británie vyhlásila válku Německu při dvou
příležitostech. Ta první- byla po výtce imperialistická, protože šlo o britské impérium.' Ta druhá .byla
protifašistická, ačkoli silně pochybuji,, že sř toho
valná většina bojovníků byla vědoma, k-dyž bránili
Austrálii proti Japoncům u Darwinu a .Portu _Moresby, když šlo o domovy a o krky v Sydney, .Melbourne a . v Perthu. Jedna australská divize těžce
doplatila .na protifašistickou válku, v" Malajsku, .kde
bránila v' tomto ideologickém .rámci britskou .koloniální baštu a panství sultána v Džohor.e."
Tohle je způsob myšlení, který doposud .převládá.
Protifašismus je posvátné slovo, které vévodí dějinám. Americký imperialismus je další slovo, které je okamžitě na jazyku. A toto slovo .vévodí přítomnosti, které je pumpováno do mozků dělůasů ve
Fitzroyi a ve Woolloomooloo, do mozků téměř zletilých Australanů na australských universitách.
V posledních volbách šla Australská
dělnická
strana do voleb s heslem "Ruce pryč od Vietnamu''.
Byla poražena na hlavu, a Gough Whitlam pochopil, že takto nelze vyhrát volby (jakoby opravdu V
dnešní situaci záleželo na tom, kdo vyhraje volby).
(Pokračování na straně 2)
• .
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D O M O V A

FESTUNG AMERIKA ?
(Pokračování se str. 1)
a nejúčinnější
postup.
Jest všafc téměří jisté,
že bez nich by v té dobe Evropa dvakrát padla za oběť totalitním
ideologiím a že by ani z
Asie mnoho nezůstalo.
Střední východ

Senátor Robert Kennedy
není jediný vlivný Američan, který již poukázal na to, že Spojené
. státy vydávají na vedení války ve Vietnamu
a na zahraniční pomoc
mnohonásobek
částky,
která je věnována na řeVliivem Vietnamu, vli- šení teď už akutní otázvem debaty, která se ko- ky černošské.
lem něj
rozpoutala, a
Kennedy patří k předvlivem jednání tzv. spojenců, začínají se dnes
ve Spojených státech ukazovat první neklamné
známky nového izolacio- Pokračování se str. 1)
lovoz z evropských konizmu.
zemí
o
Nikdy nebyly
více nunistických
zatímco
vývoz
patrny, než v době kri- 5.3%,
asi o 6%.
ze na Středním výcho- :am stoupl
dě, v níž se president Československo však pozvýšit
vývoz
Johnson stáhl do ame- í e b u j e
Západ,
rické ulity za všeobec- především n a
ného podesku, jemuž už arotože o d t a m t u d potřejeho uši dávno odvykly. buje nové stroje a více
I jeho nej větší kriti- íěkterých surovin.
ci, včetně senátorů FulNemecká
delegace
brighta a Kennedyho, měla příkazy v y h n o u t
se přidali k sboru sou- >e p o k u d možno politichlasu, který nebyl ničím kým otázkám, které by
jiným, než výrazem sí- mohly zmařit uzavření
lícího hesla — "nikdy dohody. J e d n o u z takouž- další Vietnam''.
vých otázek byl např.
Černošské nepokoje
problém západního BerVelké černošské ne- lína. Při dřívějších vyžádali
pokoje v Detroitu a ji- jednáváních
ných amerických mě- Němci, aby byl západní
stech mohou pak zřej- Berlín p o j a t do d o h o d y
mě nové izolacionistické o výměně zboží. P o d o b Českoslotendence jenom posílit. nou klauzuli

MALOZRADA

tika
festung
Amen
ka'', se dostává do ob
lasti reálných možností
A samozřejmě a bezi
všech
pochyb, první
k d o p o t o m bude vola
" s t r e j d u za tou velkoi
louží",
b u d o u ti lidé
kteří ze všech
nejvíc
po
zdech
Nechceme
předbíhat malovali
událostem. Ale "americ- " Y a n k e e , go. h o m e ! ' '
-kw
ký ústup ze světa", poli-

ním presideňtským kand i d á t ů m budoucnosti, a
není nijak
vyloučené,
že aura
izolacionizmu,
která kdysi presidentské
kandidáty porážela, bude jim v blízké budoucnosti do Bílého
domu
pomáhat.

Kompromisní ujednání
vensko rozhodně odmítalo.
Nesnadná
pozice čs.
komunistických vyjednávačů byla i N ě m c ů m
dost jasná a podtrhla ji
i skutečnost, že východoněmecký ministr zahraničí W i n z e r " n á h o dou ' pobýval v době
pražských jednání " n a
léčení" v Karlových V a rech, k d e byi stále k
dispozici p r o instrukce
a p o r a d y s Prahou. Sovětský velvyslanec u d ě loval rovněž
potřebné
pokyny.
Když už se počátkem
srpna zdálo, že jsou
hlavní rozpory urovnány nebo za oboustranné
d o h o d y přehlédnuty, a
začalo se se stylizací doh o d y a společného p r o hlášeni, vyskytly se dva
spory, které se po chvíli
zdály
nep řekonatelné:
Němci trvali
na tom,
aby bylo ve smlouvě uvedeno, že ji uzavírá
Spolková republika N ě mecko, kdežto Babáčkovi
vyjednávači žádali
Německou spolkovou republiku. Podle názoru
P r a h y by mohl
první
název označovat Z á p a d ní Německo za právního nástupce bývalé německé říše, čili jediného oprávněného reprezentanta celého Německa. N a k o n e c byla i tato
otázka šalamounsky vyřešena: v německém textu smloulvy je používán
název
"Bundesrepublik
D e u t c h l a n ď ' a v českém
"Německá spolková republika".

ZE DNE NA DEN

8. 8. Jeden z vůdců Ko- :slány z Pekingu.
munistioké strany Indo- 12. 8. Rudé gardy zaútonésie Sudisman byl od- ičily v čínském přístavu
souzen vojenským sou- :Dairenu proti sovětské
deim v Džakartě k trestu :nákladní lodi Svirsk, ktesmrti pro účast na Un- :ré bylo povoleno odplout
tungově
nepodařeném až po přímém protestu
puči. V týchž dnech byl ;sovětského ministerského
zatčen indonésikou poli- ;předsedy Kosygina.
cií hěk-deijsí ministerský .— Izraelská obchodní mipředseda
Sastroamidžo- se nabídla v Džakartě
žo, který prý tajně usi- indonéiské vládě letecké
loval o návrat ex-presi- součástky, ukořistěné ve
denta Sukarna.
válce v Sinajské poušti.
9. 8. Čelný kandidát na Indonéské letectvo použípresidentský úřad v Již- vá většinou sovětská lením Vietnamu gen. Thieu tadla.
řekl v předvolební řeči, 13. 8. Jugoslávský presiže se v případě
svého
Tito přiletěl po rozzrvolení pokusí
zahájit dent
v Egyptu
do
mírová jednání přímo se hovorech
Damašku. Účelem jeho
Severním Vietnamem.
cesty na Střední východ
— V Havaně se konala byl pokus o řešení situakonference tzv. pokroko- ce, vzniklé nedávnou pových sil v Americe. Ve rážkou Arabů Izraelem.
sikutečnosti to byl sjezd 14. 8.
Záipadoněmecký
jihoamerických komuni- kancléř Kiesinger zahástů, na němž jasně pře- jil návštěvu Spojených
vládla extrémní revoluč- států poradou s presiden.. ní linie po pekingském tem Johnsonem.
vzoru.
malajské
10. 8. Bolivijská armáda 16. 8. Oddíly
zahájila
operace proti policie byly odeslány do
záškodníkům,
vedeným jižního Siámu, aby spolupracovaly se siamskou
kubánskými agenty.
— Maršál Tito " přiletěl policií proti komunisticdo Egypta k rozhovorům kým záškodníkům, kteří
s presidentem Nasserem. operují na obou stranách
11. 8. V Kantónu došlo k hranice.
otevřeným srážkám me- 17. 8. Rudé gardy napadzi místní posádkou a od- ly v Pekingu znovu sodíly, které tam byly po- větské velvyslanectví.

V poslední chvíli se
též vyskytly
naprosto
odlišné názory na to.
jaký status m a j í mít obchodní mise.
Dhcete, aby se vaše děti
laučily hrát na kterýkoli
HUDEBNÍ NASTROJ?
Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
A. CHROMOVSKÝ

Němci
žádali,
aby
vzájemná obchodní zastupitelství byla p r á v n ě
postavena téměř na roven konsulátům a aby i
jejich
povinnosti
zahrnovaly víc než jen starost o obchodní záležitosti. J a k o hlavní d ů vod uváděli,
že např.
loni o d j e l o 200.000 západoněmeckých
turistů
d o Československa, k d e
není zastupitelský ú ř a d
jejich země, na který
by se mohli v ' p ř í p a d ě
potřeby obrátit. I v tomto bodě došlo po dlouhém
dohadování
ke
kompromisu:
obchodní
mise N S R může poskytovat ochranu a pomoc
západoněmedkým občan ů m v ČSSR, ale všechen ú ř e d n í neobchodní
styk mezi oběma státy
se povede nadále p r o střednictvím
francouzských zastupitelských úřadů v Československu,
které tam oficielně reprezentují také západoněmecké zájmy.
Uzavřená d o h o d a platí do roku 1969 a prodlouží se automaticky
n a další dobu, nebude-li
některou ze smluvních
stran vypovězena. Obsahuje
též
podrobnější
data o rozšíření vzájemných obchodních styků.
Podle západoněmeckých
p r a m e n ů se očekává vzájemná výměna zboží -»
h o d n o t ě asi j e d n é miliardy D M ročně.
Západoněmecký
tisk
přijal d o h o d u příznivě
(až na k r u h y blízké sudetoňěmeckým z á j m ů m
které ji kritizují, protože prý byli němečtí vyjednávači v politických
otázkách příliš povoln í ) . T ó n komentářů vedoucích německých listí
se dá vyjádřit prohlášením: " V Praze jsme do
sáhli, co jsme za danýcl
okolností
dosáhnou
mohli".
N a rozdíl

od

dlou

(Pokračovaní se strany i j
! dr. Cairns byl slyšen, jak demokratická je vlastně
\merika. Ale stíny dějin a zanedbání výchovného
;ystému se dnes začínají nebezpečně projevovat.
Na Monashově universitě vyvodil Dělnický klub
iůsleďky z nezodpovědného protiamerikanismu a
>řekrucování skutečností. J e to vánoční dárek pro
'ládu, která z toho jistě udělá potřebu. Ale tu j e
aky kořen zla, za který vláda moc a moc může.
ľes'tliže dovolovala, ab.y výchova, byla svěřována
^e stále se, zvětšující míře lidem, kteří měli sloužit
lemokracii a slouží něčemu jinému, jestliže dovoovala, aby v rámci akademické svobody akademické senáty necenzurovaly, nevyšetřovaly a akademicky netrestaly flagrantní • přestupky nejenom proti
ikademieké počestnosti, ale proti demokracii samé,
estliže dovolovala, aby se ze svobodného učení stá-e víc a víc stávalo učení jediné, vzájemně se ,pod>orující kamarily, pak vláda selhala ve své poviníosti hájit svobodu učení.
Svobodné učení končí
am, kde začíná fašismus, komunismus, anarchie
mebo nestatečnost a apatie.
Bude-li n a Monashově universitě- nějaké trestání,
>udou trestáni jenom ' zlodějíčkové a svedení. V
)rsa by se však měli být velel vinníci jak na praáci tak na levici.
Jsou velezrady a jsou malé zrady. Velezrady patří
>řed soud. Malozrady se m a j í vyřizovat výchovou
t reformami.
jun

Problémy nezaměstnanosti
Režim vždy hlásal, že v novom socialistickom
riadení nebude nezamestnanosti, lebo vraj tento
iroblém bol už definitívne a raz navždy vyriešený
ásadou, že každý má právo na prácu, a uplatňováním tejto zásady je plná zamestnanosť zaručená.
Lenže po roky sa opakujúce zprávy v komunistickej
;lači ukzujů, že aj tu skutočnosť je vzdialená od konunistickej teorie a nezamestnanosť zostává probémom, ktorý režimu robí starosti. V poslednom 6a;e nabudol tento problém veľké rozmery najmä na
slovensku.
Nezamestnanosťou sa zaoberal v dvojtýždenníku
Příroda a společnost (č. 11-1967) ekonóm Radoslav
Selucký, CSc., ktorý ju vysvetľuje preradzovaním
jracovníeh síl v dôsledku štrukturálnych zmien pri
tavádzaní nového hospodárskeho systému. Tvrdí,
ie Československo je na prahu prechodu z priemy;elného štádia hospodárskeho vývinu do štádia veleckotechnickej revoľucie, ktorý si vynucuje presuny medzi jednotlivými hospodárskymi odvetviami
i tým aj "uvoľňovania" určitých pracovných síl.
Z článku vynímame:
"Vzhľadom na skutočnosť, že prechod do vedecko;echnickej revolúcie je jedným z hlavných okamžitých cieľov nového riadenia, dá sa predpokladať,
že v Československu bude v dohľadnej budúcnosti
mačný presun pracovných síl v priemysle z niektorých odvetví do iných. Dá sa čakať, že počet prajovných síl v priemysle sa postupne zníži, zatial
;o ich počet v doprave a spojoch, v školstve, Vo
pýskume a v službách rozličného druhu sa zvýši.
VT priemysle sa počet robotníkov postupne zníži v
tzv. starých odvetviach (dolovanie uhlia, železnej
rudy, vo zváračských podnikoch a v textilnom priemysle) a zvýši sa v nových odvetviach (chemický
i elektrotechnický priemysl, atd'.). Aj vovnútri jedaotlivých odvetví sa štruktúra zamestnania zmení.
Počet technikov a vysoko kvalifikovaných robotníkov sa zvýši, zatiaľ čo počet nekvalifikovaných robotníkov sa zníži v dôsledku mechanizácie. To sa
Evka menovite robotníkov uvoľnených v dôsledku
mechanizácie vnútornej dopravy materiálov, atd'.
Dosiaľ bolo v tejto práci zamestnaných niekoľko
stotisíc robotníkov".
O nezamestnanosti na Slovensku prinášame tieto
ďalšie zprávy z komunistickej tlače:
Bratislavská Pravda zo 4. apríla 1967 napísala, že
"všetky stavebné organizácie, podniky ťažkého a
spotrebného priemyslu, sklárne, ďalej Mäsopriemysel vo Zvolene, ČSD na Vrútach a vo Zvolene odmietajú prijímať do učebného pomeru najmä dievčatá; už týmto činom stráca perspektívu viacej á.ko
1.100 dorastencov". V čísle z 9. júna Pravda oznámila, že v čadčianskom okrese "113 tisíc obyvateľov
má len 8 tisíc pracovných možností". Podľa Roľníckych novín z ,29. júna informoval povereník —
predseda Komisie ľudovej kontroly SNR — Ján
Štencel v Bratislave novinárov, že v okresoch Dunajská Streda, Komárno a do istej miery aj Senica
"v súčastnosti asi 10-12 tisíc žiada o robotu a pritom
niet nádeje na ich umiestnenie v najbližšom čase".
FEI
hých komentářů německých zachovalo
Československo kolem jednaní stydlivé ticho. Výsledek oznámilo Rudé p r á -

vo (4. srpna) krátkou
zprávičkou, z níž se p o zorní čtenáři dozvěděli,
že k d o h o d ě došlo a k a o
ji podepsal.
W/-sv-

21. 8. 1967 .
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ČESKOSLOVENSKO
— Pod titulem Horké a
si&ďfcé vyšel v newyorském
nakladatelství
Crosra Pubiisňers známý
román Ivana Olbrachta
Golet v údolí. Literární
příloha ceníku The New
York Times uveřejnila
obšírnou příznivou
recenzi Olbrachtovy knihy.
— V ČSSR probíhala komická polemika. Před časem hovořil Václav Voška před televezním uvedením Maryši s někdejšími slavnými představitelkami Maryši - L. Dostálovou a J. štěpničkovou, přičemž před milióny televizních
diváků
oslovoval L. Dostálovou
"milostivá paní". Někteří diváci pak napsali rozhořčené dopisy
televizi
i novinám, jiní jim odpovídali, dokonce i někteří
veřejně souhlasili s tím,
aby tak byla
národní
umělkyně Dostálová oslovována.
Většina
byla
ovšem pro soudružku.
— O turné Marcela Marceau napsal pražský Svět
v obrazech: "Československo přišlo na řadu
až jako 53. země, kam zavítal nej větší žijící mim.
Rozhodné nikoliv proto,
že by měl tak lhostejný
vztah k naší z e m i . . . Pociťuje k nám vřelou náklonnost jako k pravlasti
Kašpara
Debureaua
a
v pantomické Fialkově
skupině spatřuje své nejvýznamnější profesionální k o l e g y . .
— Slovenský
komorní
orchestr
vystoupil
na
třech koncertech v Salzburgu, kde měl velký úspěch.
— Na konferenci evropských katolických biskupů, která se konala minulý měsíc v Nordvrijkerhoutu v Holandsfe,
chyběli biskupové z Československa, Polska a
Vých. Německa. (Naproti tomu biskupové z Jugoslávie a Maďarska se
jednám zúčastnili.) Apoštolský
administrátor
pražské
arcidiecése dr.
Tomášek sdělil písemně,
že
mu
'"nepředvídané
okolnosti"' bránily v účasti.
— Bankovky po 100 a 50
Kčs, které byly dány do
oběhu v roce 1953, přestanou být dnem 31. prosince tr. zákonným platidlem. Po dobu půl roku,
tj. do 30. června 1968,
bude je ještě možno vyměnit v peněžních ústavech a na poštovních úřadech, později propadají.
— Na konci školního roku uzavřelo letos jen
16.000 mladých lidí dohodu o nástupu do zemědělského učebního poměru, což je jen něco málo
přes polovinu předpokládaného množství. Za 10
let se snížil počet pracovníků v zemědělství o
DĚKUJEME VŠEM
čtenářům, kteří, posílají
výstřižky, upozornění a
zprávy k otištění a
kteří propagují Hlas
domova.

VE

660.000 osob, čili o více
než třetinu. Pracovat v
zemědělství zůstávají většinou
starší lidé. 52%
všech zaměstnanců tvoří
ženy, které vykonávají
většinu manuální práce.
(Pro porovnání: z celkového počtu zaměstnaných
osob v zemědělství pracuje v Dans'ku 24% žen,
v Anglii 10%, v Holandsku jen 9% žen).
— Vláda se usnesla, aby
bylo možno zvyšovat důchody jen těm důchodcům, iimž byla hlavním
zdrojem obživy vlastní
práce. Jde-li o účastníka
boje proti fašismu, může
být důohod zvýšen na doporučení okresního výboru Svazu protifašistických bojovníků.
— V Tatrách nyní žije
asi 350 -medvědů. Rudé
právo píše, že je to desetkrát, víc než v roce
1932,
kdy se medvědi
stali chráněnou zvěří.
— í>d nového školního
roku bude na středních
odborných školách zaveden nový vyučovací předmět: filosofie a společenské nauky. Nahradí dosavadní občanskou vý chovu.
— Lidová demokracie uveřejnila rozbor výsledků
cestovního ruchu v r.
1966. Kritizuje se nedostatek hotelové kapacity
(zejména v Praze), nepatrné možnosti zábavy
v rekreačních střediscích,
stav silnic, malý počet
benzínových čerpadel a
špatná
kvalita benzínu,
nedostatek suvenýrů, nevyhovující způsob - přijímání a odbavování turistů n a letišti v Ruzyni,
čistota ve viacách a autobusech* nedostatek taxíků atd.
místa ve Vatikánu" ozsamiia podle zpráv západoněmeckých listů, že jednání Vatikánu s čs, vládou bude pokračovat- i
když t. č. není naděje na
brzkou dohodu. Současně
bylo sděleno, že Vatikán
není v žádném případě
pro dohodu s čs. režimem
"za každou c e n u ' .
— V Praze zemřela koncertní pěvkyně Božena
Varvažovská - Lauterbachová.
— Za první pololetí letošního roku přijelo do
ČSSR ze socialistických
států po železnici přes
jeden milión osob. Čechů
a Slováků odjelo v téže
době železnicí přes půl
miliónu do socialistických
států a 80.000 do států
kapitalistických.
— Podíl německého obyvatelstva
v
severních
Čechách činí 5.2%. Podle
listu "Volkszeitung" bylo
v r. 1964 v místních národních
výborech
262
Němců, v městských 3,7,
okresních 9 a 2 Němci
byli členy krajského národního výboru. V okrese
Jablonec n. N. je 15%
višedh členů
("poslanců."') národních výborů
německé
národnosti. V
západních Čechách je 381
německých členů národních výborů.

DOMOVA

ZKRATCE

— Koncem července byla
dána do oběhu stříbrná
desetikorunová
mince,
vydaná na paměť 500.
výročí otevření Academie
Istropolitany v Bratislavě. Mince byla zhotovena
podle návrhu
sochaře
Zd... Kolářského.
— Dne 18. a 19. července
zasedala v
Brně rada
Mezinárodní banky hospodářské
spolupráce.
Zúčastnily se delegace
Bulharska,
ČSSR, Maďarska,
Mongolska, V.
Německa, Polska,
Rumunska a SSSR.
— Podle zprávy StátníIO statistického úřadu se
^ prvním pololetí tr. zvýšila proti stejnému období v r. 1966 průmyslová výrrtba o 5.5%. Nejyyšší přírůstek zaznamelaly průmyslové podniky
ministerstva
stavebnictví, dále podniky Ústřední správy energetiky a
podniky chemického průmyslu. V podnicích' ministerstva hornictví byla
produkce o půl procenta
ližší.
— Móda proniká do socialistického- státu: dne
30. července se konala
ve Stromovce v Praze
soutěž
o
nej vkusnější
mini-sukni. Ceny pro vítězky věnoval národní
podnik Drutěva.
— V Koclířově u Svitav
s/zpomněl 15. srpna dvacátého výročí svého posvěcení na biskupa českobudějovický
ordinář
Mlons.
ThDfc.
Josef
Hlouch. Dnes 651etý dr.
Hlouch byl
tehdy nejmladší biskup v Československu.
— Uzbecký překlad románu Ladislava Mňačka
•'Smrt si říká Engelchen"
vyšel nákladem 15.000
výtisků v Taškentu.
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Čs. hospodářské problémy cizíma i domácíma očima

Hrozí inflace

Londýnský Economist z 22. července si všímá hospodářské situace Československa půl roku po všeobecném zaivedení nové hospodářské soustavy.
Podle autora dochází k průvodním zjevům, s nimiž mělo být od začátku
počítáno. Nejzávažnější a nejzřejmější je inflační tlak.
Hlavní architekt nových hospodářských opatření prof. Ota Šik sí zřejmě
uvědomil situaci už před časem, jak dokazuje jeho rozhovor, uveřejněný
v časopise Lidová armáda (č. 8) a Kultúrny život (12. 5.). Tehdy řekl:
. . Jádro současné hospodářské situace spočívá v tom, že máme jasně
inflační stav, který vyjadřuje úplně převažující trh dodavatele, anebo situaci, v níž nedokážeme svými dodávkami a kapacitami krýt existující
poptávku. Jde jak o -poptávku na vnitřním trhu, tak i o požadavky na dovoz ze zahraničí, které znovu vyvolávaj? požadavky na vývoz. Je to stav, v
němž se dále reprodukují tendence na extenzivní rozšiřováni výroby. Na
tom, zda se to podaří překonat, závisí osud nové soustavy . . .''
Vraťme se vsak k
Economistu.
Ten
se
zmiňuje o opatřeních
ústředního výboru KSČ
z počátku května tr.,
která měla hrozící růst
inflace zabrzdit, zamezit zvyšování cen a
mezd. Dva měsíce po
tomto usnesení je zřejmé, že provedená opatření neměla žádaný účinek.
Velikou část nynějších
potíží způsobila samotná přestavba cenového
systému a způsobu řízení. K protiopatřením
je třeba realističtější pohled na' problém
než
mohou ůiít staří straničtí dogmatikové ve vedení KSČ, pro něž jsou
už samotné kapitalistické výrazy jako "inflace" a "deflace'' věcí téměř strašidelnou.
Nový cenový systém
přinesl zvýšení velkoobchodních cen a to o

7 az 10% větší než očekávali vládní plánovači.
Ceny spotřebitelské se
sice zatím zvýšily méně
vzhledem k zásahu "shora ', ale Jejich zvyšování
nebude možno trvale zabraňovat.
Následkem
pohybu
cen a protože výnosnost
provozů
byla
špatně
(většinou záměrně) kalkulována, našlo se dost
podniků, které začínají
vykazovat . mimořádně
velké zisky, které zase
svádějí k neuváženým
investicím.
Podle ministra financí
Suchardy stoupl průměrný hrubý zisk podniků z 22% v roce 1966
až na 74% v únoru letošního roku. Sucharda
to odůvodňuje nezodpovědnou spekulací a prospěchářstvím.
Jako okamžité opatření k zamezení nehospodárnych výdajů byly

sníženy investice do nových podniků asi o 150
miliónů Kčs. Bylo též
upuštěno . od plánu na
stavbu velkého vodního
díla v severních Čechách
a odloženo několik- většinou "politických''.-projektů na východním Slovensku.
V minulých .-týdnech
bylo též rozhodnuto . o
omezování úvěrů, které
mají být všeobecně udržovány na výši z konce loňského roku. Průmyslové podniky musí
pak nejprve prokázat,
že vyčerpaly . yšechny
vlastní dosažitelně prostředky než dostanou
bankovní úvěr nebo. státní podporu.
Generální ředitel Státní banky dr. O. Pohl
prohlásil, že úvěr se bude poskytovat především podnikům, které
zavádějí novou výrobu,
(Pokračování na str. 6)

Nový správní řád
Náměstek ministra vnitra Miloš Jakeš se svěřoval redaktoru Rudého práva F. Zdobinovi
(RP 20. července 1967} s úžasnými změnami,
které bviy pojaly do nového správního řádu.
Rozhodování národních výborů (a nejvíce místních národních výborů) bylo často tak průhledně nesprávné, že Se i režimu začaly zdát
dosavadní předpisy neudržitelné.

Jedním z nejdůležitějších změn v novém
správním rádu — vydaném ve formě zákona,
nikoliv jen vládním nařízením, jak tomu bylo
dosud — je dle ministrova náměstka nová úprava odvolacího řízení. Dosavadní horizontální
linie — proti rozhodnutí národního výboru se
odvolat k plénu — se zavádí linie vertikální,
což znamená, /že o odvolání rozhoduje vždy
orgán vyššího stupně.
Kromě nové úpravy odvolacího řízení a způsobu přezkoumávání rozhodnutí je nově zavedena tzv. obnova řízení, v níž bude o (věci znovu rozhodnuto, požádá-li o to účastník řízení.
Nové správní řízení upravuje dále důkazní
řízení, nově se zavádí předvádění, předběžné
otázky a pořádkové opatření, vyjasňuje se možnost přerušení a zastavení řízení. Poměrné důležitější je i stanovení lhůt, ve kterých má být
vydáno rozhodnutí správního orgánu.
Redaktor Rudého práva cituje dále náměstka^
Jakeše takto:
'

"Novinkou je zavedená úprava podjatosti, to
est úprava vyloučení pracovníka nebo člena
právního orgánu z důvodů podjatosti, která,
ak zkušenosti ukázaly, přichází v úvahu přeievším u místních národních výborů, kde byla
>odjatost těch, kteří rozhodovali, někdy příčiíou nesprávného a nezákonného rozhodováni.'' .
Rovněž předpisy o výkonu správních rozhodíutí, tj. správní exekuce, jsou nově upraveny.
Celkově lze říci, že ohlášené úpravy vracejí
:s. správní předpisy blíže k tém, které platily
:a první republiky nebo uč i za Rakouska. Před
rakouskou a zvláště československou předr
comunistickou úpravou však pokulhává i nový
správní řád v mnoha směrech. Především chy3Í 'možnost bránit se proti nezákonnému rohodluti správního úřadu (včetně ministerstev) a
aroti porušení předpisů o řízení stížností k nezávislému a právnicky na vysoké úrovni stojí:ímu správnímu soudu. K tomu přistupuje nejzávažnější okolnost, že za Rakouska a za první
republiky byly správní úřady mnohem méně
závislé na politických stranách než jsou dnes
na KSČ. Správní úřady nedostávaly tehdy příkazy, jak musí rozhodovat. Není stále žádná
záruka, že dosavadní praxe, ovlivňování správních rozhodnutí stranickými orgány, nebude
pokračovat.
FEI/sv
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ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !
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Problémy
amerických černochů
Chvílemi zoufalství, chvílemi nenávist

Vlna projevů rasové nespokojenosti v Americe, která začala počátkem minulého měsíce, už poněkud opadla. V několika městech se sice ještě vynořují prvky vzdoru, ale úřady i veřejnost jsou
lépe připraveny jim čelit a zakročit dřív, nqž se vymknou z moci zákona. Léto před námi je ovšem
Capitol House, 113 Swanston St.
ještě dlouhé ä nelze proto s jistotou tvrdit, že Sp ojené státy mají už nejhorší za sebou. Ale chvíle
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
poměrného uklidnění nám dává příležitost ohlédnout se zpět a pokusit se události uplynulých drai
8. poschodí
Telefon 63 -2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
matických a tragických týdnů zvážit a zhodnotit.
!
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
1
Lidé, kteří' se dovedou povznést nad vášeň ulice a umějí se dívat na všední projevy každodennív nutných případech i telegraficky
ho života novýma očima, pod zorným úhlem dějin, označují bouře letošního léta za první široce
založený rasový konflikt v americké historii. Jim se události v Newarku, Detroitu, Cambridgi, Milwaukee a jinde jeví jako poslední velká bitiva staletého úsilí vytvořit dokonalejší americkou unii.
Před dvěma sty lety bylo toto úsilí pokusem zřídit v Americe demokracii kontinentálních rozměVŠE PRO EFEKTIVNÍ VÝVOZ
rů, a kritickou otázkou prvních sto let bylo, zda zůstane americký kontinent jednotný. Teprve občanská válka před více než sto lety tento rozpor odstranila. Unie amerických států byla zajištěna.
Všichni hospodářští pracovníci si musí být vědo- Vznikl však problém, jak vytvořit unii lidí, jak z rolníků, dělníků a přistěhovalců ze všech koutů
mi toho, že základním kritériem efektivnosti jejich
podnikání je uplatnění na světových trzích. Výrob- světa vychovat jeden národ. Je ironické, že skupina, která se ocitla na americkém kontinentě jako
ky, které nenaleznou uplatnění na světových trzích jedna z prvních — černoši — se do této unie probojovává jako jedna z posledních. Ale jako se
a které současně kvalitou se neprosadí na vnitřním přeměna prvotní různorodé společnosti v americký národ neodehrála bez krvavých bojů a tuhých
trhu, nebudou v nové soustavě řízení uměle udržo- zápasu, neděje se tak ani nyní při začleňování černochů. A jde při tom víc o zápas sociální než
vány, s čímž musí zejména hospodářští vedoucí pracovníci podniků počítat Proto také nebude finan- nacionálni.
cována výroba umrtvená v zásobách, ani nelze počíZa své zájmy a prá- ní snadné. Především dvěma křivdám, nýbrž ipčet pracovních příletat s tím, že ze státního rozpočtu bude financován a musili bojovat ame- však je zapotřebí stano- proti velkému, složitému itostí omezen. V poneefektivní vývoz. Jestliže tedy podniky nezabezpečí efektivní vývoz do oblastí, které jsou pro nás ičtí farmáři, zápas a- vit, co není příčinou ra- shluku životních podmí- ledních letech dochází
nek černochů v americ- : nápravě, ale ne tak
odborového sových bouří.
důležité z hlediska dovozu, musí počítat jak s dů- lerického
sledky ve svých důchodech, tak i s krácením a re- tnutí o slušné mzdy a
Není to žádný nedo- kých městech v polovi- ychle, jak by bylo zagulací dovozů. — Při schválení těchto opatření vlá- epší životní podmínky
statek v povaze černo- ně složitého dvacátého 'otřebí.
da předpokládá, že všichni hospodářští pracovníci
si plně a do všech důsledků uvědomí jejich význam iyl mnohokrát provázen cha, jak se občas uvádí. století. Byl to zoufalý
Tkanivo černošské aprotestu proti nerické společnosti se v
a že zabezpečí postup prací na plánu na r. 1968 a rvavými událostmi. Je Není to ani poddajnost výkřik
další léta tak, aby byly plně využity existující mož- šak příznačnou povaho- a- pasivita černochů, pro- chudobě, proti prudkémnohém - liší od os-tatnosti národního hospodářství a aby byl zabezpečen ou stránkou amerických
tože lidé, kteří nedávno mu vzrůstu měst, proti LÍch
rovnovážný vývoj 6s. ekonomiky v dalších l e t e c h . . .
společenských
lějin, že po každém ve městech demonstro- moderní technologii a
•rstev.
Hrůza
černošRudé právo 8. 7. 1967 (z referátu o schůzi vlády) touřlivém projevu sovali, jistě nebyli pasivní konečně i proti nedostakých
čtvrtí
a
bytů
není
MÁLO TAXÍKŮ — SOUKROMÉ SE LIKVIDUJÍ
iálního neklidu došlo k a poddajní.
Násilné tečné účasti na blahoby'
tom,
že
to
jsou
brlohy,
Nedostatek taxíků v Praze, především večer a v ákonné nápravě křivd. bouře nevyvolala
ani tu ostatní společnosti.
noci, je bohužel známou věcí. Proto nijak neudivio není vždycky pravda,
Je třeba připomenout,
Američané jsou ve své hrstka agitátorů či nelo, že se od května začaly v Praze objevovat osobní
vůdců. že ani jedna skupina Lýbrž ve směstnanosti, v
vozy jednotlivců, např. W a r t b u r g y , embéčka aj., vy- •ětšině lidé práva dbalí zodpovědných
bavené taxametry a tabulkou s označením TAXI. . zákonů poslušní. Jsou Ti i oni sice existují, ale přistěhovalců do Spoje- ledostatku prostoru doPodle údaje z NVP jezdí v současné době takovýchto ršak také spravedliví. A mají tak málo stoupen- ných států nezačínala na, na ulici, v parcích
vozů jednotlivců v Praze kolem 25. Jak jsme se však
. dokonce i ve školách.
dále na dopravním odboru dověděli, byla vydána estliže zjistí — a v pří- ců, že nemohli vyvolat svůj boj o zařazení do
Černošské dítě vidí ve
koncese k provádění taxislužby jednotlivcům někte- >adě nedávných událo- rozsáhlé výtržnosti, jako americké společnosti za
rými obvodními národními výbory, ovšem na zákla- tí se to zjistí nepochyb- byly v Newarku nebo v tak těžkých podmínek něstech u bílých občadě chybného výkladu vládní vyhlášky. Povolení íě — že bouřf.ivé de- Detroitu.
zámožnost
nebo
jako černoši, protože ani iů
mohou dostat pro své vozy jen podniky. Taxislužba
.spoň
to,
co
za
zámožjedna
tato
skupina,
ať
nonstrace,
ačkoli
nepříjednotlivců bude pravděpodobně likvidována.
Rovněž není správné
lost považuje: auta, teLidová demokracie, 12. července 1967 rnstné, mají kořen v tvrzení, že bouře vy- Irčané nebo Italové nejříčináfch, které jsou ne- buchly, protože se čer- bo Němci, neměla proti evizory, hezké šaty, úVELKÝ PROBLÉM — SKLADANÍ UHLÍ
nesitelné, budou usilo- noši rozhodli, že si mo- sobě jako překážku mo- ulné a pohodlné byty,
. . . Není to jen v Opavě, to je u nás v Ústí n. L.
zahrádky,
vat
o nápravu. Ovšem hou víc vybojovat nási- derní technickou Ame- idržované
a to je všude jinde! Za stanovenou cenu vám nikdo
^ení divu, že se ho
uhlí nesloží. Jakmile složí např. u nás v Ústí Uhel- :estou zákona a ne roz- lím než zákony a pořád- riku.
né sklady před dům uhlí, přijde bez volání muž a vášněné ulice.
Říká se, ze. cesta k mocňuje chvílemi zoukem. Jak vysvítá ze
nabídne se uhlí složit. Zeptáte se na cenu. 2.50 Kčs
Celá Amerika, oc všech výpovědí a ze sle- lepšímu osudu černochů alství, chvílemi nenáza 1 q. Vzdálenost k okénku sklepa po rovině 15 m.
Já jako starý, nemocný důchodce to složit nemohu, jresidenta dolů, uznává du událostí, demonstra- je ve vzdělání. Ale mla- 'ist.
a dát tolik peněz? "Tak si to složte sám", odpoví a :e pouhé potlačení ob ce nebyly plánovány a dí černoši
vyrůstají v
Zákony o občanském
jde. Přijde druhý, 2.50 Kčs a třetí si řekne 3 Kčs íanského nepořádku ne neměly jasné cíle. Vzni- přeplněných bytech pře:rovnoprávnění,
které
a staré kalhoty. A tak, nechcete-li nechat nhlí na
městských něly tuto situaci napraulici, zaplatíte požadovanou cenu 60 korun za 19 q i ;tačí, že se musí též na- kaly náhodně, divoce, plněných
a kalhoty. Za 19 q uhlí zaplatíte s dovozem Uhel- ézt
řešení problémů namnoze z malicherných čtvrtí, které touhu po rit, v krátké lhůtě dvou
ným skladům 360 Kčs, za skládku 60 Kčs a kalhoty, zteré neklid způsobily. příčin. Teprve později vzdělání ničí. Žijí v ne- ^ebo t^í let nesplnily,
:
které byste mohl ještě nosit sám, tedy 430 Kčs, a
dostatku rodinného ži- :o od nich černoši očeZjistit tyto příčin} se měnily v protest.
to na zimu nestačí! Řekne se, proč to platíte? Kde
A tento protest nebyl vota, a zejména mládež kávali, a proto pocit .
jsou služby domácnosti? Důchodci, kteří by si rádi rernošské nespokojeno
přivydělali?...
F. kučera, Ústí n. L., iti a přesně je určit, ne- namířen proti jedné či zná jako jedinou autori- narnosti nad nedodržetu ženu — doma v rodi- íými sliby a nejasnou
Literární noviny, 15. 7. 1967
velká a četní další hosté. Členy okresního zeměděl- ně matku, ve škole uči- mdoucností. beznadějně
VOLANÍ PO LIDSKÝCH PRÁVECH
ťotue článku 12, ze "kazdy ma pravo svobodně ského sdružení v Uherském Hradišti se stává 53 telku. A konečně se ne- zoufalou náladu ještě
opustit kteroukoliv zemi včetně své vlasti", není mi JZD a 3 státní statky, tedy naprostá většina země- smí zapomínat, že i pro :horšil.
, jasno toto: U nás se vystěhování občanů kladou vel- dělských podniků v okrese. Kromě toho podaly pí- vzdělané černochy je
semnou přihlášku a zavázaly se plnit členské povin(Pokračování na str. 7)

Záběry z čs. tisku

: ké překážky, dlouho se čeká, musí se složit mnohdy
neúměrná částka. Do některých zemí se teď vystěhování vůbec nepovoluje. Je-li naše republika zemí, na níž se mezinárodní konvence vztahuje, pak
nevím, jak si to vysvětlit. Vystěhování občanů se
ľ děje zpravidla na motivy žít s příbuznými, kteří
jsou v zahraničí, nebo z jiných pohnutek zcela osobních.
Inž. K. Zvídalová, Jáchymov,
Literární noviny, 24. 6. 1967
USTAVENÍ PRVNÍHO OKRESNÍHO
ZEMĚDĚLSKÉHO SDRUŽENÍ
v saie iKuiturnino aomu v A.osteianecn u Uherského Hradiště sešli se 21. července delegáti JZD,
státních statků a dalších závodů na ustavující kon: ferenci okresního zemědělského sdružení. Jednání
se zúčastnil ministr zemědělství a výživy K. Mestek, vedoucí zemědělského oddělení ÚV KSC J. Há-

nosti další závody: závod Zemědělského nákupního
a zásobovacího podniku Brno, Zemědělský stavební
podnik — sdružení v Uherském Hradišti, Drůbežářské sdružení Staré Město a Meliorační družstvo . . .
Ministr zemědělství a v ý ž i v y . . . připomněl ve svém
projevu nutnost zprůmyslnění zemědělské výroby,
zavádění velkovýrobní technologie a využívání vědeckých poznatků. Na zemědělském úseku se uvádí
do života nová organizační forma, jež má přispět k
rozvoji zemědělství. Okresní zemědělské sdružení
poskytne dobré podmínky k uplatnění nové soustavy ř í z e n í . . . Projednány a přijaty byly stanovy
okresního zemědělského sdružení, schválen jednací
řád a usnesení a zvoleno představenstvo s revizní
komisí. Do čela sdružení byl zvolen nositel Řádu
práce M. Galuška, předseda JZD Ostrožná Nová Ves.
Rudé právo, 22. července 1967

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

DL

a>£)oľclieáteľ
(ředitel Jaroslav Křepčík)
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE

Telefon 63-3923
K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu
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Michael Booth: Anglické melodrama (English Melodrama). Londýn, Herbert Jenkins

Horia o Gloska aneb ...
. . . Loupežníci na Chlumu. Tak se to jmenovalo a dočetl jsem "se kdysi o
tomto podivuhodném divadelním kuse v jednom ze zaprášených svazků
Aloise Jiráska. Po přečtení Boothovy důkladné a zábavné historie zašlé větve
divadlá jsem si uvědomil, jak rychle nám vymírají pamětníci. Vždyť jak
už je dávno, kdy jsem od táty slýchával zkazky o velevýpravných kusechi
se závěrečným bengálem, na které se chodřvali dívat z celé Prahy do holešovické Uránie. Málokdy si připomeneme, |že filmová kovbojka je vlastně
jediným čistým potomkem starého melodramatu se všemi nezbytnými prvky
napětí a zábavy. Melodrama na celém světě začalo umírat s prvními filmy a
zabila je načisto první světová válka. Po válečných zkušenostech nebylo už
publika, jež by věřilo v ctnosti tak neposkvrněné a padouchy tak zavilé,
jako jim servírovali spisovatelé melodramatu. A tak jenom mezi nadšenými
ochotníky a nejchudšími potulnými společnostmi se ještě tu a tam uživila
"Fidlovačka", "Paličova dcera", "Kříž u potoka'' a "Mlynář a jeho dítě''.
Vývoj
melodramatu
byl v p o d s t a t ě
stejný
j a k o vývoj f i l m u .
Počátky m e l o d r a m a t u
začaly n ě k d y v d r u h é
polovině
osmnáctého
století
v
primitivních
aktovkách, k t e r é končívaly
m a l e b n o u scénou
h a závěr s nezbytným
bengálským o h n ě m .
Postupem
doby
se
j e d n o a k t o v k y začaly vyvíjet v celou ř a d u obrazů, s p o j e n ý c h d ě j e m .
Z á p l e t k a se
stávala
složitější, jevištní p a r a f e r n á l i e nákladnější, postavy m e l o d r a m a t u četnější.
M e l o d r a m a však mělo
určité p e v n é fabule. M u silo míti,
jak b y c h o m
dnes
řekli,
kladného
hrdinu,
který
vlastně
n i k d y nic h r d i n š t ě j š í h o
nedokáže, než že nakonec p a d n e d o náručí

nrcunce, poKua
spoiu
nesejdou. n ě j a k o u strašlivou smrtí.
Hrdinkám
se musí
stále dít velká příkoří,
aby kus šel svižně k u p ř e d u . O jejich ctnosti
ukládala
nepřehledná
legie zlosynů, ničeho se
neštitících.
V průměrném melodramatu z druhé! poloviny
minulého
století byla
průměrná
h r d i n k a svedena falešným šlechticem, svržena
se skály
do
propasti,
p ř i p o u t á n a na loži (nik d y posteli) v hořícím
domě, aby konečně byla
sesnoubena s k l a d n ý m
hrdinou,
který
musel
přežít zase j i n á protivenství.
H r d i n k a j e obyčejně
vysvobozena nikoli hrdinou, který dosti často
úpí v okovech, ale další
stálou postavou
melo-

S PRŮSVITKOU A
NA PERGAMENOVÉM PAPÍRU
Život j e bída s nouzí a svět údolí slzavé. A už z
těchto dvou uplakaných, ale nepopiratelných důvodů jest člověku dlužno hledati únik z denní životní psoty.
Jsa tvor prokázané vynalézavý, člověk hledá a nalezl cesty, které dávají zapomenout. Nemyslím tím jenom láhev koňaku nebo "vizoura", jejichž inspirační periody n e m a j í dlouhé trvání a bývají nevyhnutelně vystřídány údobím ranního šera a tabletkami Alka Saltzer různých národností. Ne, ve snaze po úniku z života šedi člověk vynalezl daleko
více než jenom destilované švestky nebo vykvasené
hroznové šťávy, více než hašiš, opium a LSD.
Kdybyste se podívali blíže na své přátele a známé, zjistili byste, že každý z nich, bez výjimky,
má za zády svou vlastní protézu a berlu, která ho
postrkuje životem, svou vlastní malou vášeň, svého
vlastního koníčka.
Ta životní berlička vypadá u každého trochu jinak a m ě n í se s dobou. Moderní dívka v rozpuku
jara žije nadějí, že jí jednou osud dopřeje t ř i k r á t
nadšeně zavřeštět a omdlít blaženě při pohledu na
zarostlého muže s kytarou, který odmítá teplou lázeň. Znám osobu, jejíž životní vzpruhou jest sázení
hráchůrků, pročež každého jara miusí se pnouti tato
rostlina, ať má kde, nebo nemá. Úzce jsem byl
spřízněn s mužem, iehož nejtemněiší pudy vypluly
n a povrch, jedině při pohledu na novou odnož plně
rozkvetlého azalkového keřé, a snad všichni známe
onen rozvětvený a rozeřvaný národ všech jazyků,
který ožívá jenom jednou týdně na krátkou dobu
devadesáti minut, obyčejně kolem třetí hodiny odpolední.
Máme muže přírodní, kteří čekají na známky blížícího se jara, muže politické, kteří hledají známky
mezinárodních krizí, a muže i ženy, kteří hledají
jen známky.

stva skládala z odložených dítek, které teprve
p o velkém u t r p e n í se stan o u h r a b a t y nebo lordy.
V Anglii bylo (z p o chopitelných
zeměpisných d ů v o d ů ) oblíbeno
n á m o ř n í a vojenské melodrama. V n ě m měli
prostí námořníci příležitost vyslovovat vlastenecké p r o j e v y a k o n a t
skutky udatenství.
Námořní
melodrama
mělo pak další v ý h o d u ,
že m o h l o na jeviště zavést bazén, na němž se
pak konaly veliké n á m o ř ní bitvy. V tomto ohled u se zdál nejvíce postižen N e l s o n u T r a f a l g a ru, ale d r u h á polovina
m i n u l é h o století viděla
také krymskou
válku,
obležení C h a r t u m u , válk u se Z u l u k a f r y a různé
další vlastenecké příležitosti.

dramatu —
Komisem,
který spolu s m l a d o k o rničkou p o s k y t u j e úlevu
z d r a m a t i c k é h o napětí.
Z dalších s t a n d a r d n í c h
postav m e l o d r a m a t u je
chudý, počestný a přiměřeně starý otec, j e m u ž
je souzeno strašlivě p r o kleti zneuctěnou dceru
a zemříti b u ď t o šlakem
nebo žalem. Občas se v
mdlodramatu vyskytuje
též stará matka, ale celkem se zdá, že m e l o d r a T a d y se p a t r n ě melomatikové p o v a ž o v a l i ' s t a drama
potřelo
samo.
ré matky za zbytečné.
Tempo
d ě j e se stále
P o s t u p e m doby se vy- zrychlovalo, špektákl se
vinulo
několik
d r u h ů musil zvětšovat a byl z
m e l o d r a m a t u . V oblibě toho
režijní
bolehlav
n e j větší a nejdelší bylo první
třídy. Přirozeně
" d r a m a ze života". N e - že když přišly p r v n í prit ř e b a říkat,
že p r á v ě mitivní filmy, k d e techtoto d r a m a nezobrazo- nické p r o b l é m y o d p a d l y ,
valo život,
ale jak si bylo možno ještě akci
c h u d á k život p ř e d s t a v u - zrychlit, zvětšit, z d r a m a je. P o d l e n á z o r u spiso- tizovat.
vatelů se polovina lid- (Pokračování na str. 6)
Tato poslední skupina označována je za filatelistickou a j e j í vášeň, filatelie, jest prokazatelně n e j rozšířenějším koníčkem na světě.
Kdo je filatelista? Filatelista je člověk, který obtěžuje přátele opakovanými dotazy,
nedostávají-li
poštu z ciziny. J e to člověk, který shání obálky
prvního dne a pamětní razítka, nadává na to, že
poštovní správy vydávají příliš mnoho známek, bez
nichž by život ztratil smysl, hledá průsvitky a porovnává zoubkování,, shání, nalepuje, shromažďuje
a vyměňuje. Filatelista je člověk, který hýká nadšením, zjistiv, že známka, kterou zakoupil za dvacet centů, stoupla na dvacetpět centů, o čemž se
dozvěděl z Gibbonsových či Zumsteinovýcn katalogů, které si pořídil za deset dolarů. J e to člověk,
jehc-ž se obávají příbuzní i přátelé, kteří dosud nepropadli vášni jemných barevných odstínů, tiskových odchylek a upomínkových aršíků a kteří
nerozpálí nadšením nad poslední fluktuací cen dvacetihaléřových Hradčan nebo "hnědého dobytka" z
území P a p u a — Nová Guinea v nominální hodnotě
jednoho šilinku a sedmi pencí.
Filatelie j e hluboká a zhoubná vášeň, která nesnese konkurenci, ničí přátelství a rozleptává manželství. Mám nefilatelistického přítele, kterého polije studený pot při slově "navigátor", neboť mu
bylo vyslechnouti příliš mnoho, učených debat o
vzácnosti australské dvoulibrové známky, ozdobené
anglickým mořeplavcem. A mám jiného, filatelistického přítele, jehož žena spočítala, že za celý večer
vyslovil nad albem dvacetšest slov, z nichž dvacetpět pozřelo exposé cen známek »ostrova Pitcairnského.
J a k vidno filatelista nemá ustláno na růžích, neboť je proti němu jak neporozumění nezasvěceného
okolí, tak fakt, že m u uniká oranžový čtyřicetihaléřový Masaryk z raku 1925 s vodorovnou průsvitkou na pergamenovém papíře.
Někteří filatelisté však jsou na tom hůře než j in:
a soudě podle časopisu "Filatelie", který se mi nedávno dostal do rukou, filatelista v Československí
je hodný politování.
Musím říci, že jsem se studiem zmíněného časo-

Ostrov

Kampa

JAROSLAV SEIFERT
Až někdo zaťuká a řekneš dále,
bude to íistonoš
a přinese ti psaní,
že bych rád zas jednou poseděl
u tvého stolu.
Otevřeš okno nízko nad vodou
— tu řeku máme rádi, viď,
a starý most nás mlčky překročí.
Na hladké pokrývce s bílými třásněmi
bude stát lampa,
Jen Staroměstská važ se podívá,
kdo k tobě přišel.
Do modrých vichřic střemhlav letěly
Schnirchovy trigy.
Byly to neděle, byly to krásné dni
a po plynoucích krách
dralo se jaro do města
a v duchu jsem si rychle vymýšlel
slovíčka něžnosti,
po kterých stoupá láska.
Však tam, kde na nábřeží
končí zábradlí,
je mlýn a nad ním věž.
A ta se usmála.
I mladé ženy se jen usmívaly
a míjely, když jsem se. ohlížel.
Však ty se usmívají všemu na světě.
Zavři to okno, od řeky jde chlad
a rozžhni lampu.
Tak se svítilo
za našeho dětství.
Stůl zářil, ale v koutech bylo šero.
Ta lampa byla maják domova.
Dobrou noc.
Ted' prosím posviť mi,
na konci chodby je už tma.

pisu m n o h é m u přiučil, nejvíce ze všeho z inzerátů
a dopisů redakci.
Zjistil jsem, že československá socialistická republika se stará mateřsky i o své filatelisty. Každý rok
pro ně vydá sedmdesát až osmdesát poštovně nutných známek, z nichž ty nejlepší nejsou ná poště
nikdy k dostání, takže je nutné i e zakoupit v státním obchodě Pofis za mnohonásobek
nominální
hodnoty.
Československý filatelista má navíc tu. j edinečnou
výhodu,
že musí shánět nejen vzácné známkové
exempláře, ale také všechno, co k sledování - své
vášně potřebuje. Zatímco jeden pisatel naříkal, že
už osmnáct měsíců m a r n ě s h á n í čtverečkóvaný papír do albumu, druhý tvrdil, že za celý rok nesehnal pinzetu, o níž se stydí napsat do Rakouska.
Tím vším se, jak vysvitlo z inzerátů, vytvořil
vzácný a na Z á p a d ě naprosto neznámý filatelistický trh, na němž se nabízí z-a známky jak-Bubeníčkův
originál, tak rodina nutrií (jeden samec, čtyři březí
samice a šest m l á ď a t ) a n a němž se zase naopak
nabízejí vzácné-známky za stará čísla Ahoje a Pražského ilustrovaného zpravodaje,
.Proč o tom všem "píši? Především ; proto," abych
zachránil přátelství a manželství, nahlodaná a rozvrácená filatelií.
Žijeme na Západě. Někomu může být zatěžko vyslechnout debatu o dvoulibrovém navigátoru, manželky mohou protestovat proti dvacetišesti slovům,
z nichž dvacetpět padlo za oběť cenám známek
ostrova" Pitcairnského. Ale uvědomte si, že b y to
mohlo být horší, že byste mohli být přáteli či manželkami filatelisty československého.
Až se zase~ budete ohlížet po kuchyňském noži,
protože před koupelí zjistíte, že už se vám ve v a n ě
koupají dvě kila zámořských známek na obálkách,
vzpomeňte si, že t a m mohly být čtyři březí nutrie,
čekající pod sprchou, na zájemce s aršíkem "Kde
domov m ů j " . .
Kadlík
P. S.:' A mimochodem — nepovaluje se vám náhodou někde doma dvoulibrový navigátor? Třebas
nevykoupaný!
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KAREL MICHAL
(Pokračování)

ČEST A SLÁVA

V kanceláří by se ani veš nehnula. Jen mocí
zázraku stačili sedláci uvolnit uličku ke stolu. Rychtář se uklonil. Dědečka Maňase dal pro jistotu hezky důkladně svázat, a hlídali ho dva chasníci. Tvářil se zavile. Jiného mu taky nakonec nezbylo.
Donovalský byl 'teď velice emisař francouzské
koruny, neboť chtěl promluvit cézarsky prostě, a
jinak se na to necítil. Věděl, že by si měl ponechat
i klobouk na hlavě, ale pak ustoupil možnému místnímu zvyiku a složil ho na stůl. Cvrnknutím načechral bělostné peří a s péčí odkašlal.
"Žádám o pozornost," šramotil, ač bylo ticho,
jaké za kněze Brouhy, jenž ležel v márnici s dírou
poblíž ucha ucpanou koudelí, nebývalo ani ve chrámu Páně. "Přemilí sousedé! Jsou chvíle, které si
žádají rozhodnout tak, jak se znávali rozhodnout
fiímané, když nepřítel stál až před branou města. ;
Okolnosti, které vedly k té potřebě, ponechme teď
stranou. Bylo by zajisté lépe, kdyby věci stály v
dohledu jinak, leč není tomu tak. Osud omezuje i
vůli člověka, a často proklatě. Nezbývá tedy než
čelit mu tím, že se -sami stanem součástí osudu.
i Což jest ad deliberandum."
Přemilí sousedé kývali rozumně hlavami. Ty nám
vlez na záda, soudili v duchu. Sladko tě poslouchat,
člověk si připadá, jenomže teď právě jsme z boží
• milosti v řiti.. Máme velkou starost a ty máš velké •
hovory. Neznáš nás, tak copak nám můžeš poradit?
Neznáme tě, tak co ti máme věřit?
"Neboť nicméně i v takových pádech jě třeba
zvážit a porovnat, abychom s jistotou vedli pak své
mysli ke shodě."
Donovalský se už začínál cítit lip. Vždyť sedláci
stále kývali, zajisté na důkaz, kterak jsou ochotni
• vychutnat subtilní pohovor o věci samé. Nuže vpřed!
. Logika je matkou každého systému, a systém je
otcem výsledných činů. Jenže hlupák, rytíř ten proces vandalsky narušil. Zabil Archiimeda.
"Koukejte, lidi! Jde vám teď všem o krk, a ještě
hůř. Jestli jste uměli zabránit tomu, co tenhleten
blázen zbytečně vyvedl, tak jste to určitě zarazit
měli. Teď se to sveze i na vaše palice. Milost ne; čekejte. Ochránit vás už teď na tupl nemohu, ale
když jde o to, co se dá udělat..."
Nenechat domluvit se mstívá. Vzejde špatný
příklad. Dědeček Maňas nehodlal být něčím, o čem
se mluví jak o kočce jež spala u kamen^ vzplanula
a jsouc než hovado vlezla pak do sena způsobit požár. V dědečkovi vždycky háralo nutkání být stře, dem veliých a významných dějů, leč osud mu toho
nedopřál. Teprv dnes. A to si už nedá jenom tak
zkazit.
"Co je vám do toho? Já se vám na milost vyseru.
Já pro víru našich otců vždycky žil, v té víre stál
a pro ni i život složím. Kde vy jste váhali, mně
síla nechybí: Mou rukou stihl Bůh proroka špatného, mou rukou pomstil Bůh urážky svoje. Mne k
tomu vyvolil, a dá mi dojiti nej sladší odměny smrtí
pro jediné a čisté Slovo. Nač ještě čekáte? Veďte
mě na mučení!"
Mohlo to být hezké. Jenomže rytíř i tohleto pokazil.
' "Co káže? Vždyť ty jsi, ty dědku pitomá, vrah!"
To se zdálo pravda. Ba co víc, zdálo se to být i
nasnadě. Hlídači zacloumali starcem na znamení
vlastní neviny. Věcem se k obecné úlevě dostalo
jména a řádu. Rokování bylo nejspíše skončeno.
Nebylo už eo říct. Francouzský emisař si jenom pro
sebe zalomil rukama. Huš, huš, vyložili si to poddaní a ohlíželi se, kudy je díra. Donovalský kopal
rytíře do kosti, chtěje snad vyrazit stavidla jeho
ducha.
' "No t a k . . . " začal rytíř. Sedláci zrychlili. Pán je
dfles rnrzutý, než hodí ná hlavu botu. Zbyla z nich
jeh žádá. Šli od boudy, v níž sedí marné a zhudlané
panoptikum. • •
•
••
Tehdy Kateřina povstala za stolem.
"Stůjte," řekla.
-'. Rychtář se první otočil. Obešla rychle stůl. Stála
k nim čelem, napjatá jako luk. Třásla se. Mluvila
rukama, očima, vším.
Zařizujete-li byt nebo dům, poraďte se s námi!
Jsme výhradními representanty
pro senzační dekorační materiál

FIBREGLASS

DODÁME VÝHÓDNÉ VŠE POTŘEBNÉ
z místního i dovezeného materiálu

€xptóítř jfurntóíjtnss! Co.

%tb,

1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
Telefon 24-2044
Porada i rozpočet isou nezávazné a zdarma
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D O M O V A

"Ano," zazvučela, "on je vrah. Zabil. Z-mařil nekodného, hloupého, marného člověka. A proč to
dělal? Každý se podiví. Nezvykli jste vraždit. Napak. Jste mírní, a proto vám bude teď svěřen soud.
íarujete život těm, kdo vás zradili?"
Zrada je slovo slov. Sedlákům se zakouřilo z
lavy. Co to říká? Takhle vypadá . . . někdo. Snad
ert. Nebo archanděl Gabriel.
"Byli jste ochotni dávat a uhýbat," hučel a zvoil hlas, "dávat všem, kdo přijdou, aby vám brali,
e křesťanské dávat.. Dlouho . jste věřili, že vám
ak zůstane alespoň život a děti a ruce. I víru jste
ali, když ji z vás nutili, za příslib, že stačí dávat
žít. Dopouštěli jste se snad hříchů, za něž se
tevrou nebesa a oheň a síra zaleje zem? Vašé hříhy byly hříchy prostých dětí. A přece vyjeli čtyři
szdci, a toho, jenž sedí na koni plavém, jméno jest
m r t a peklo jde za ním. A jedou. Neslyšíte jejich
:opyta, když je na obzoru už jejich stín? Nic po
ich nezbude. A svět se promění v páchnoucí putinu, a všichni zhynete mečem a hladem a morem.
I d í m pole mrtvých, chalupy zbořené, tebe, tebe,
sbe vidím, jak krkavec zobe tvé oči, a hnáty tvých
.ětí ohryzává v houští vlkodlak s fenou. Zatím
lunce zčerná jak pytel žíněný a měsíc bude mít
iarvu jako krev."

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

-m.THRPA

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

Optical Service

Hrozí inflace

(Pokračování se str. 3) dejné, není o ně zájem.
která má pracovat hlavÚvaha
Economistu
ně pro vývoz. Státní končí zjištěním, že čebanka začala též důraz- skoslovenské hospodářněji vymáhat
splácení ství p o c i ť u j e nyní důdřívějších úvěrů, které sledky nerozhodnosti, a
prý převyšují 80 miliónů nové metody jsou nutné
Uhrančivé oči se teď na okamžik srovnaly a je- Kčs.
k tomu, aby překonaly
ich zelená barva proměnila sedláky v sloup. Sloup
hrozivý
inflační tlak,
Economist
se
ještě
odvšem nestačí.
"Kdopak jsou ti, kteří strhli a svolali na vás to volává na úvodník Ru- který se nashromáždil
puštění, vypustili na vás pekelnou moc? Kdo jsou d é h o p r á v a , který si stě- za minulá léta.
i, kdo hříchy, obžerstvím, sodomou a smilstvem v žuje, že čs. n á r o d n í h o K tomu lze jen dodat,
Ledvábí přivolali na vás ty hrozné tresty? Ti, jimž spodářství p r a c u j e stále
že
je celkem pochopitelste dávali v pokorné důvěře, že mečem, modlitbou
>chrání život a duši vás, mírných. Oni pohoršili sli- spíše pro plánovače než né, když roubování kaovná nebesa, a číše strpení přetekla jen jejich vi- pro spotřebitele: plní se pitalistických metód na
tou. Z vás nezůstane ani jeden jediný, leč oni z plány a platí se mzdy za "socialistické hospodářoho, co vám od úst pobrali, vystavěli zdi a sklepy výrobu konsumního zbos t v í " vyvolá — hlavně
i věže a v nich 4 radovánkách přežijí potupu hrůvelikánů
;y. Vy zhynete. Suďte! Chcete jim snad dopřát ži- ží, které se sice dostane u stranických
'oty, aby se vysmáli peklu i vám? Chcete je ne- na trh, ale tam se stane — h o d n ě zmatku a nelhat žít, aby vás přežili, chcete jim dopřát to, co pro svou jakost nepro- rozhodnosti.
-svvemůžete mít sami? Pomstu jim, ať zhynou, když
vše ostatní zahyne, spravedlnost, ať i oni poznají
>olest a strach. Nemůžete 'zhoubu světa už zastavit.
Jčastněte se jí, snad se pa'k podivně nad vámi
istrne, či aspoň na chvíli poznáte, co je mít moc, (Pokračování se str. 5) od zkratky a náznaku k
Málo si u v ě d o m u j e - realitě přispěl k zániku
:o je smět rozhodnout o jiných životech."
Dav byl z toho jelen. Donovalský slyšel s pokor- me, oč se zasloužilo půl- melodramatu.
Přeměny
lým obdivem. Uměl si vážit těch, které si vyvolil, d r u h é h o
století melo- scenérie se nakonec staurotože v nich cenil nakonec sebe. Maně si připomněl řeč muže, jenž hrál skotskou dámu, jak ji dramatu. Bez něho by ly tak obtížné, že mezi
cdysi slyšel z londýnských prken. Uvažoval, zná-li nebylo možné,- aby se jedním a d r u h ý m aktem
i Kateřina také. A uvažoval, zda požene i proti film
jako
samostatné byla až-půlhodinová —
•ytíři, neboť zmýcení všech hodnot láká vždy k umění mohl
vyvinout hodinová pauza.
itoku na všechny strany. A uvažoval, co by měl p-ood
Lumiéra
po
G
riffitha
:om udělat.
Divadlo přestalo být
za
dvacet
pět
—
třicet
"Tu rovnost ve smrti, to svoje, jen a jen svoje,"
divadlem a stalo se výpostupovala Kateřina dovnitř shluku, který se dé- let.
stavbou, k d e hlavní zái l před jejími kroky, "máte právo hájit se všech
Jakmile začalo melojem byl soustředěn na
sil. Jakkoli. Dávej a berme, jinému jste nezvykli, drama
zobrazovat soutechnický problém: jak
ř e ď tedy berte vy, ať oni dávají. Ti, kteří zahyzrodilo
nou, už vám nic nesnědí. Nemáte snad právo po- časné události,
to udělat, aby to vypanstít už předem i "svoje rodiny, nezklamat, byť další odvětví zábavy — dalo co nejopravdověji.
jednou, nevinné děti? Na nich zločin vaše pokorná kriminální a detektivní
Řekli jsme
předem,
iobrota a jejich bída, pláč, na vaše liknavé hlavy, melodrama.
D ů r a z byl
A. co se tu stalo? Ta hlava stříbrná, ten stařec- veže staré melodrama
je
na
co
největší
realitě.
lebný nasadil svůj život za všechny vaše, přemohi
mrtvo.
Ale
uchovalo
se
noc mocí, přemohl i svoji mírnost a dobrotu ve chví- Jeviště divadla bylo přeli rozhodné, bolestné, nejtěžší. Tu stojí. Stydím se. měněno na opravdovské donedávna v. jedné" zeKdo pouty znesvětil tu starou,. šlechetnou českou n á d r a ž í nebo náměstí, a mi, která se pyšní novohlavu?"
scenérii nedodávali diva- tami a pokrokem.
Donovalský si teď oddechl. Sedláci snad taky, že delní výtvarníci a kuliD r a m a ze socialisticse tak 'málo chce. Hnali se. o překot. Šlechetnou
Českou hlavu dědkovi bohužel rozvázat nemohli sáci, ale lidé, kteří o- kého realismu je patrně
p r a v d u stavěli kočáry, nejbližší transposice staTak mu rozvázali alespoň ruce.
rého melodramatu
na
"A vzdejte mu díky," kázala Kateřina, "také zs vagóny nebo fontány.
to, že v á m ; navždy uzavřel- potupnou cestu zpět
jun
T a k é tento
přechod moderní jeviště.
Tŕe-b'a jste doposud poddaní, ukažte světu, že jsou
v českém království ještě ta pevná a nezlomná Donovalský, podporován tuří přiznávkou kapitána.
srdce!"
"Vivat!"
A potřásl rychtáři pravicí. Mrtvému vždy možByl to velký výkon. A čas se odmlčet. Slovo navíc umí potopit loď. Kateřina sedla důstojně dc no holdovat, neboť nic nezkazí, a lidem je třeba
rohu a nenápadně se snažila odlepit zpocenou ko označit osobu k holdu.
"Nutno- jednat rázně. Přípravy se musí. podstatně
šili ze zad. Rytíř jenom zíral. Věci se dějí, a ne ;
urychlit. Kapitáne!"
jeho světa. Něco má být jiné, věci či on.
"My statky své i své životy teď do rukou vašich
A dělo se velmi. Sedláci zbytněli. I rychtář SĚ
jaksi vzpřímil a vyrostl. Rozhlédl se kolem a potorr milostí klademe," pospíšil si ještě ujistit konšel
zvedl své právo tuž jinak, než když jím mírníva! Piťha, který se- patrně domníval, že í jemu bude
třeseno pravicí. Ale nyní už byl důkladně u slova
hospodská klání. Teď skoro jak žezlo.
kapitán.
"My tedy poslušnost a lásku slib újem tomutc
"Nazítří hned ráno," zachraptěl plukovně tamborsvatému konání a po boku svojí vrchnosti své osu
dy dáme na váhu za pravou a dobrou věc. Vivat!' ský hlas, "všichni zbraně- schopní mužové se pod
přísným trestem shromáždí na placu s potřebnou
"Vivat Ferdinandus Imperátor," zahýkalo zezadi st-růjí i výzbrojí. Zbraň bude mít každý pečlivě
několik sedláků v domnění, že tato formule je dob vyčištěnu a proti povětří pak lojem namazánu. Oběd
rá pro každý případ.
si vezmete z -domova s sebou!"
"Vivat. Fredericus Rex," zachraňoval pohotoví
Pokračování příště
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Čechoslováci v zahraničí
Plánované informační £
controlní středisko, kteří
zřídí nákladem více neš
5 miliónů v Lansdowne
Street, East Melbourne.
THE NATIONAL BANK
3F AUSTRALASIA Ltd
Bude to první střediskc
;oho druhu a rozsahu ^
australském bankovnictví
7 budově budou všechny
noderní
vymoženosti,
tteré
mají zdokonalil
;lužbu zákazníkům a usnaanit práci zaměstnanců. Kompúter IBM Sytem/360 buide dodán v příštím roce. Podrobnosti
projektu sdělí zájemcům
ľHE NATIONAL BANK OF AUSTRALIA LTD.
Puiblic Relations Department
271-285 Collins St., Melbourne, tel. 63-0471

PROBLÉMY ČERNOCHŮ
(Pokračování se str. 4 )

Ovšem i k tomu přispívá daná situace amerického
hospodářství.
Širé lány amerického západu jsou dávno osazeny, železniční trati dávno postaveny, říční kanály vykopány. Továrny nechtějí metaře ani
nádeníky, zedníkům na
stavbách pomáhají stroje a ne lidé.
Černoši, většinou nekvalifikovaní děíiiíci, nemohou zavadit o práci.
A bez příjmu nemohou
pomáhat dětem ke vzdělání a k cestě vzhůru po
žebříčku vzestupu. Alespoň tak nemohou učinit
bez pomoci, a tato pomoc, třebaže nechybí,
není dostatečná. Není úměrná obrovským potřebám amerických černošských čtvrtí. Přestavba
těchto čtvrtí bude vyžadovat tak úžasné nákla• dy, jaké nemá žádné
město k dispozici. Tady
může a musí pomoci jen
federální vláda ve Washingtonu.
Dosavadní
částky, k těmto účelům
- věnované, nestačí. Když

president Johnson žádal
o další, kongres je odmítl povolit. Také proto, že výdaje na vietnamskou válku značně
zatěžují americký rozpočet.
Rasovým bouřím se
ovšem podařilo, že znovu položily na stoly zákonodárců
černošské
problémy, že se o nich
bude znovu jednat a tentokrát patrně s lepším
porozuměním.
Rovněž se černošským
bouřím podařilo vyburcovat k činnosti významné představitele všech
úseků veřejného života
.— zástupce
průmyslu,
bankovnictví,
odborových organizací, vysokoškolského
učitelstva
•— a ti jednak z vlastní
iniciativy, jednak v dohodě s vládou budou
hledat rychlé a praktické cesty, jak pomoci té
největší části americké
černošské obce, která
ještě naději neztratila.
A to je největší plus
této bilance. Že většina
černochů pevně věří, že
jsou částí americké spo-

— Předseda SVU dr. V.
Hlavatý, profesor na odpočinku na Indiana University v Bloomingtonu
v USA, přijal pozvání na
rok j ako _ hostující profesor v Iráku, kde žije jeho provdaná dcera.
— Před
odletem
do
Austrálie
měl
Rudolf
Firkušný několik koncertů na festivalu ve Florencii.
— Motocyklový závodník
František Mrázek utrpěl
2. -července při tréningu
poblíž Toronta vážné zranění a byl převezen do
nemocnice. Čtrnáct dní
před nehodou se stal
Mrázek mistrem Kanady
za vítězství na dráze v
Harewoodu u Hamiltonu,
kdy jel na motocyklu
Yamaha 350.
— Podle zpráv
vídeňských novin podařilo se
13. srpna
uprchnout- z
ČSSR do Rakouska 471etému truhláři, jeho ženě,
4 dětem ve věku 16 až
21 let a 21eté-mu vnukovi.
Př'i útěku přes hranice
stříleli na ně čs. pohraničníci z kulometu. Dvanáctiletý syn byl při pokuisu o útěk čs. pohraničníky zadržen a odveden
zpět.
— Dne 16. července se
konal v české síni Sokol
v Clevelandu "Den českých
katolíků".
Byl
předveden bohatý národopisný pořad.
— V Montrealu se konala 3. srpna zádušní mše
za známého představitele českých
exportních
kruhů před válkou, Dominika Dlouhého,
jenž
prožil druhou světovou
válku v exilu v Londýně
a po únoru 1948 se přestěhoval
do
Anglie a
později do Kanady. Dominik Dlouhý s paní
podnikli výlet do Laurentia-nských
hor
nad

lečnosti a že se v ní domohou téhož postavení,
jako ostatní přistěhovalci před nimi.
František Turek,
New York

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Isurance Brokers

Tel. (Melb.) 95-2421

958 Nepean Highway, MOORABBIN, S. 20.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečně zve všechny krajany na

1

JARNÍ
TANEČNÍ

z á b a v u

kterou pořádá v sobotu dne 9. eáří 1967
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
Vstupné: $ 2.00
Začátek v 8 hod., konec v 1.30
LIKÉROVÁ LICENCE — BOHATÁ TOMBOLA
K tanci hraje orchestr kapelníka A. Vyhnala
Rezervování míst: Telefon 379-2156 nebo 48-7723

!
i
!

ivioiureaiem, z u a í m cesiu
a pět dní bloudili. Dominik Dlouhý, 79 let
stár, byl záchrannou výpravou nalezen
mrtev.
J e h o manželku Annu, o
devět let mladší, dovezli
ve stavu vyčerpanosti do
nemocnice, kde se pozdravuje. Dominik. Dlouhý pracoval za
druhé
světové války jako finanční a hospodářský poradce čs. vlády v exilu.
K této funkci ho opravňovala dlouholetá úspěšná činnost exportéra čs.
výrobků do zahraničí. V
poslední
vůli
projevil
přání, aby po kremaci
byl jeho popel
odeslán
do Křivoklátu k poslednímu odpočinku, což se i
stalo.
— Letošní
"Moravský
den" v Chicagu se bude
konat v sokolovně Havlíček-Tyrš dne 24. září.
— Na valné hromadě Americko - Československého sportovního klubu v
New Yorku byli zvoleni:
předsedou opět K, Machálek, místopředsedy R.
Barney, J. Adamčík a D.
Kolbasovský, ; sekretáři
S. Sýkora a V. Nesveda a
pokladníkem J. Lech.
— V Clevelandu zemřeli
f a r á ř osady sv. Václava
P. R. Matoušek a bývalí
radní Josef Křížek, v
Mhichově
nemocniční
sestra E. Sadílková,
ve
Stockholmu
Julie Maršálkové, v Hamiltonu v
Kanadě Marta Bětíková.
— Srpnové číslo
canberrského měsíčníku The
Good Neighbour přináší
na titulní straně zprávu
o přestavbě polovládní
organizace téhož jména
v australském
hlavním
městě. Přináší též fotografii nově jmenovaného
koordinátora práce jednotlivých odboček a spolupracovníků,
461etého
bývalého čs. uprchlíka
Karla Krále.
— V Sydney zemřel náhle
spolumajitel velkoobchodu uzeninami "BO-KU"
Viktor Bor, v Hobartu
zemřel 17. srpna po operaci známý majitel jídelny Antonín Bůžek, který
míval dříve podnik na
čtvrtečním
ostrově poblíž queenslandského pobřeží a v Melbourne.
— Měsíčník australského
ministerstva
obchodu
"Overseas Trading" uveřejnil článek o moderní
keramice
melbournské
firmy Ellis, která je první
australskou firmou, vyvážející keramiku do Japonska a Spojených států. Majitelé firmy manželé Kratochvílovi začali
vyrábět
keramiku
ve
svém tehdy malém podniku asi před 12 lety, avšak
jakost ieiich výrobků a
přizpůsobivost trhu
umožnily rychlý růst firmy. J e zajímavé, že manželé Kratochvílovi pracovali před útěkem z Československa jako kancelářští zaměstnanci, že se
s výrobou keramiky seznámily až v cizině.
— Sokol Sydney připrav u j e letošní tradiční šibřinky na sobotu 30. září.

SPORT V AUSTRÁLII
K O P A N Á

V

S Y D N E Y

PRAHA — BUDAPEŠŤ 1 : 5 ( 1 : 3 )
Hra' byla vyrovnaná jen do 15. minuty, kdy se
Budapest rychlým útokem ujala vedení. V dalších
10 minutách zvýšili domácí skóre brankou z penalty
a pražský odpor byl zlomen. Mladý Thorne ve svém
prvním zápase snížil poměr na 2 : 1, ale zbytek zápasu patřil Budapešti, která předváděla rychlou a
účelnou kopanou.
PRAKA — YUGAL 0 : 3 ( 0 : 1 )
Praze v tomto zápase, hraném ve středu 16. srpna
při umělém osvětlení, už o nic nešlo- a Yugal si proto zajisitl snadné dva body, které m u bodou stačit
na záchranu v lize. Zápas byl vyrovnaný - a živý,
i když útok Prahy hrál obzvláště slabě a i jeho
obrana dělala hrubé chyby. První a třetí branku
vsítili pražští hráči Zeman a Blacker a na druhé
měl. zásluhu brankář King, který vyrazil poměrně
slabou ránu na nohy dobíhajícího útočníka. Praha
hrála bez Blartea, a po Harcomfoově zranění nastoupil trenér Venglos.
-raKOPANÁ

V

MELBOURNE

HAKOAH
H
A i v u a n •—
— oxjŕiyiA
SLAVIA 2Ä :;1x ( 3 : 1x;)
Na hřišti v Middle P a r k u opakovala Slavia výkon, na který si její příznivci v posledních měsících
zvykli: měla víc ze hry v poli, ale útok znovu prokazoval velikou nemohoucnost ve střelbě. Slavia se
ujala vedení už v 8. minutě zápasu, když Kerr na
levém křídle dobře vypracoval míč a přihrál Raineyovi, který-z 15 m snadno skóroval. Po 10 minutách soubojů uprostřed hřiště domácí vyrovnali, když
jejich dobře hrající centreforward Monan.poslal míč
podél vybíhajícího Schroifa do prázdné branky, a
po dalších 3 minutách se zasloužil slavistický baek
High o-jejich vedoucí gól, protože školácky přenechal
míč útočníku Hakoah. Ani po změně stran se obraz
hry nezměnil, takže Slavia odešla z- hřiště se ztrátou obou bodů a se ztrátou (už tak malé) naděje,
že se přece jen probojuje mezi- první čtyři kluby ligy a tím i kúčasti na zápasech Australského pohára.

SYADLENY
zkušené
přijmeme
Přijďte pracovat s dívkami a ženami, mezi
nimiž jsou i vaše krajanky, které se už chopily
příležitosti vydělávat přes S 60 týdně
Jsme též ochotni zapracovat ty, které mají
schopnost a chuť se učit
ZNALOST ANGLIČTINY NENÍ NUTNÁ

WATERSUN
(Swim Suits)

250 Wellington St., Collingwood, Vic.
(blízko stanice elektriky, autobus jede kolem
vchodu, nebo vlakem do stanice Victoria Park)

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

)DRA
VRAVEL SERVICE
STf-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

Budou se konat v sále
ZPRÁVY OSOBNÍ
Maccabean, Darlinghurst
Rd., Darlinghurst a ráz
bude "Ať žije móda!"
Dne 27. srpna tomu
ČS / SVU/NH/HD b u d e už 9 roků, co zemřel m ů j drahý manžel
Paní M. Havířova, která
p. ALOIS TOMAN.
vyučuje angličtinu v kurze pro Čechoslováky v Prosím všechny jeho četMelbourne, je též zná- né přátele, aby vzpomněmou malířkou. P r á v ě přili se mnou.
pravuje výstavu svých
Marie Tomanová,
obrazů v
melbournské
Toorak Art Gallery.
Elstemwick, Vic.
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Jindřicha Kettnera (dříve Adelaide), Vláďu Sla/íka (zpráva), Františka Šedu (TAS. ?) - dopis v
•ed. a Bedřicha Šoustka z Ostravy.

Řídí

Karel

Janovský,

Ve zkratce

Mnichov

Nejdražší branka Teplic
4

CS. I l g o v y c n

tymu

ODSiaiO

v

meíinaiuum

ícuu

loiuaiuve

buuicitl

«J

lz;v.

ííilľiluhj

jjuiičh

pouze mužstvo VSS Košic, které jako vítěz jedné z osmi skupin dostalo od mezinárodních sázkových kanceláří prémii ve výši 10.000 švýcarských franků. Úplnými smolaři byli fotbalisté
Unionu Teplic, kteří v posledním zápase doma vedli nad Unionem Východní Berlín až do 80.
minuty 1 : 0, a to byl výsledek, který by jim stačil k vítězství v VII. skupině a také k získání
10.000 franků. Z kopačky Němce Huebschera inkasovali však 10 minut před koncem zápasu gól,
kterým museli přenechat 1. místo ve skupině a tím i "tvrdou valutu" jedenáctce KB Kodaň.
Vítězi jednotlivých skupin: I. Hannover.96, II.
Zaglebie Sosnowiec (Polsko), III. Polonia Bytom
(Polsko), IV. I F K Goeteborg 9 bodů, score 16: 7
(2. Carl Zeiss J e n a 9 b., s core 10 : 9, 3. Bohemians 5
bodů, score 12 :' 8, 4. Young Fellows Curych 1 bod,
score 6:2(1), V. Ruch Chořov (Polsko), VI. VSS
Košice 9 bodů, score 1 1 : 4 (2. Dynamo Drážďany
7 bodů, score 10: 7, 3. AIK Stockholm 7 bodů, scor e 7 :11, 4. Aarhus G F (Dánsko) 5 to., soore 5 :11),
VII. K B Kodaň 10 bodů, score 10 : 4 (2. Union Tep-

uue » D O G U , score » : <í, ů. union uistoeiuizi o v., score 4 : 7, 4. GKS Katovice 2 body, score 4 : 12), VIII.
Fortuna Duesseldorf 8 bodů, score 12 : 10 (2. Linec
7 bodů, score 7 : 6, 3. BK Vejle 6 b., score 12:11,
4. Jednota Žilina 3 body, score 3 : 9 ) .

8 HOKEJOVÝCH VÍTĚZSTVÍ
Čs. hokejové národní mužstvo absolvovalo v posledním červencovém a prvém srpnovém týdnu německo-italské turné jako .první přípravu na olympijské hry v Grenoblů. Soupeři Čechoslováků byly
sice jen slabší klubové celky a rumunské národní
mužstvo, avšak právě proto si hráči aspirující na
reprezentační dres v Grenoblů mohli dovolit více
než kdy jindy improvizovat, nacvičovat různé varianty, hry, sehrávat se a pořádně si í v parném létě zabruslíiČs. národní mužstvo vyhrálo při tomto prvém zahraničním startu v nové sezóně dvě trofeje: Thurn
Taxísúv pohár a Bonacossovu trofej. V Thurn Taxisově poháru zvítězilo ČSR nad 12násobným přeborníkem Německé spolkové republiky EV Fuessenem
8 : 2, nad nováčkem německé "Bundesligy" Oberstdorfem 15 : 0, nad exmistrem Německa Bad Toelzem
1 1 : 1 , v Garmisch-Partenkirchenu nad rumunským
národním mužstvem 11: 0 a v italské
Cortině
d.'Ampezzo nad mistrem Itálie Rex Cortinou 5 : 1 .

Lehkoatletické mistrovství ČSR

57. mistrovství republiky v lehké atletice v Sokol o v ě se nevydařilo. Po oba dva dny přeborů vál
•silný vítr, dostavila se i průtrž mračen, která zpustošila dráhu, atleti nebyli v nej lepší formě, a tak
..na kost zmokli diváci byli po všech stránkách zklamáni. Viděli pouze 1 čs. rekord: překážkář Milan
Cečman zaběhl 110 m přek. za 13,9 vt. — Světový
rekordman v hodu diskem L. Daněk prokázal i na
přeborech, že je dobře připraven na mezikontinentální střetnutí s Amerikou, když obhájil titul mistra
ČSR výkonem 62,08 m. Výkonu dobré mezinárodní
úrovně dosáhla i nadějná dálkařka Kucmanová, která skočila 6,33 m.
Za zmínku stojí ještě tyto výsledky: 400 m vyhrál
Hegyes za 46,7 vt. (porazil o 0,3 vt. obhájce titulu
Trousila); na 200 m zvítězil Kynos (21,0 vt.); na
400 m přek. Hruš (51,3 vt.); rekordman v trojskoku
V , Cortině ďAmpezzo vyhráli čs. hokejisté tzv.
Nemšovský skočil tentokrát 16,01 m; Huebner a Bur- Bonacossovu trofej, když po vítězství nad Cortinou
da zdolali ve skoku vysokém 206 cm a skofc o tyči 5 :1 (výsledek se započítával i do Thurn Taxisova
v y h r á l Tomášek (4,90 m) před Jindrou (4,80 m). poháru) porazili druhého nováčka Německé spolkové republiky Bayern Mnichov 8 : 1 .
Na závěr svého německo-italského zájezdu zvítězilo čs. národní mužstvo v exhibici ve Fuessenu nad
-d
EV Fuessenem "pouze" 6 : 2 .
Kanadský Winnipeg byl poslední červencový a
Viděl jsem většinu těchto utkání a mohu říci, že
p r v n í srpnový týden dějištěm Panamerických sportovních her (zúčastnilo se jich 3.500 sportovců z 20 čs. národní mužstvo — až na malé výjimky — je
-států), které znovu poukázaly na to, že USA jsou letos na tom kondičně lépe než ve stejnou dobu před
•sportovní velmocí, jež v mnoha sportovních odvět- rokem, po kombinační stránce však hůře. Absoluvích .najde jako celek i na olympijských hrách v torium zasluhuje snad jen první čs. útok, vedený
Mexico-City těžko vážnější konkurenci. Vždyť ame- novým kapitánem Golonkou, s Jiříkem a Havlem na
ričtí sportovci získali ze 168 zlatých medailí sami křídlech, který má všechny předpoklady být na OH
120, což se jim podařilo pouze na Panamerických v Grenoblů čs. řadou číslo jedha. Z dalších jednothrách před osmi roky na domácí půdě v Chicagu. livců roste ve velkou hvězdu čs. hokeje jihlavský
Navíc získali reprezentanti USA 62 stříbrných a 44 Hrbatý. "
bronzových medailí. 2. Kanada 1 1 - 3 7 - 4 1 ; 3. Kuba 8 - 1 4 - 2 4 .
ATLETICKÁ VETERANIÁDA V BRNĚ
Podíváme-li se důkladně na všechny soutěže, pak
musíme říci, že většina jich probíhala ve stínu výV .zarí se v Brně uskuCelkem se prihlásilo
" konů plavců a plavkyň, kteří zde vytvořili 12 no- teční tzv. I. atletická ve- 176 zájemců a největší
vých světových rekordů, s čímž se nemohou pochlu- teraniáda - závody bý- účast bude v kategoriích
bit žádné olympijské hry moderní doby. A tak ex- valých předních čs. atle- 55-59 a 50-54 let. Veteraperti mluví a jakési revoluci ve světovém bazénu. tů. .Nepůjde v ní pochopi- niády v Brně se např.
Nejrychlejším plavcem světa je 211etý Američan telně o výkony ani o zúčastní bývalý světový
Ken Walsh, který ve Winnipegu zaplaval 100 m vol- prvenství,
ale spíše o rekordman ve vrhu koulí
n ý způsob ve fantastickém čase za 52,6 vt.; zlepšil důkazy toho, .že ši lze i Fr. Douda, první náš dáltak .lmB.d o 0,3 vt. světové rekordy Francouze Alaina do pozdního věku zacho- kař přes 7 m J . Machaň,
Gottvalesse a Američana Steve Čiarka z r. 196.4. Za vat sportovní .aktivitu a B. Bulina (narozen 1896zvláštní zmínku stojí i nový světový rekord na 200 ž e poutá, svazující spor- rekordman a mistr ve
m volný způsob 1:56,0 min., vytvořený čtyřnásob- tovce s jejich sportem, skoku vysokém z let 1915,
ným olympijským vítězem Američanem Don Schol- jsou trvalá.
1918 a 1919) atd.
landerem, a dva nové světové rekordy 141eté americké školačky Meyerové (měří 168 cm a váží 45
kg): 400 m volný způsob 4:32,7 min. a 800 m kraul
HLAS
DOMOVA
9:22,9 min.
Vychází čtrnáctidenně.
íiídí redakční kruh
Lehkým atletům vadilo ve Winnipegu studené,
Adresa: Hlas domova,
deštivé a větrné počasí, přesto vytvořili několix
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
pěkných výkonů. Tak 281etý světový rekordman ve
Telefon: 42-5980
skoku dalekém Američan Ralph Boston skočil 8,29
m (zůstal j e n 6 cm za svým světovým rekordem), ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
Evains (USA) zaběhl 400 m za 44,9 vt., . McCulloch
výtisk 20c.
(USA) 110 m překážek za 13,4 vt. (silný protivítr, PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
jinak by asi Lauerův světový rekord padl), do výš- předplatné tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo NZ) 2/-/-,
ky skočil Carruthers (USA.) 2,19 m, 100 m vyhrál US S 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letecspoludržitel světového rekordu K a n a ď a n Jerome za kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
1.0,2 vt. a ve skoku vysokém žen zdolala Montgomeobratem.
ryová 1,78 in.

PANAMERICKÉ HRY

— Čs. tenisové družstvo juniorů, které už letos postrádalo svého nejlepšíiio hráče J a n a Kodeše (dosáhl 21 let a nemohl tedy hrát v soutěži), nedokázalo obhájit prvenství v neoficiálním mistrovství
Evropy o tzv. Galeův pohár, když po vítězství .3 : .2
nad Jugoslávií prohrálo v 2. kole . v Mariánských
Lázních s tenisovými nadějemi Německé spolkové
republiky 2 ; 3. Čechoslováci vedli po prvém dnu
nad Německem 2,: 0 a zdálo se, že o jejich postupu
do závěrečných kol ve francouzském Vichy je rozhodnuto. Medonos s Huťkou však prohráli čtyřhru,
znervosněli, a "přenechali" Němcům body i v singlech. O porážce rozhodlo skutečně jen několik míčů.
V rozhodující dvouhře zvítězil totiž Němec Fassbender nad Medonosem 4 : 6 , 7 : 5 a 7 : 5 . Do závěrečných bojů Galeova poháru ve Vichy postoupili
"tenisoví junioři Německé spolkové republiky, V.
Británie, Itálie a Francie.
— Ve 3. ročníku Poháru mistrů evropských zemí v
ledním hokeji j e možné čs. finále. Oba čs. účastníci:
ZKL Brno (obhájce) a čs. přeborník Dukla Jihlava
zasáhnou totiž do bojů o trofej až ve 4. kole, kdy
se už bude rozhodovat o účastnících závěrečného
střetnutí. Jihlava "narazí" s velkou pravděpodobností na vítěze utkání Dynamo Ostberlin — Pori (Finsko) a ZKL asi nastoupí proti švédskému mistru
Brynaes Gaevle. Celkem bude letos o Evropskou
trofej bojovat 16 týmů.
— 141etá čs. reprezentantka Milena Duchková vyhrála v severoitalském Bolzanu velké mezinárodní
závody ve skoku do vody, když ve finále soutěže
skoků z věže porazila skokanky zvučných jmen.
— V boji o letenky na olympijské h r y r. 1968 /
Mexico-City se čs. fotbaloví olympionici střetnou s
mužstvem SSSR, které vyřadilo Poláky 1 : 0 a 2 : 1
a j e i v utkání s mladými Čechoslováky favoritem.
V mužstvu SSSR je totiž 8 hráčů z A mužstva, které se před rokem n a mistrovství světa v Anglii
kvalifikovalo až do semifinále a v celkovém pořadí obsadilo čtvrté místo.
— Americký indián z kmene Cherokee Ray Rogers
a Polka Maria Maczynská se stali v holandském
Amersfoortu mistry světa v lukostřelbě. JRogers nastřílel celkem 2.298 bodů (druhý Dixon z V. Británie dosáhl 2.283 bodů).
— Fotbalisté pražské Dukly zvítězili v mezinárodním přátelském utkání v Kolíně n. R. nad předním
týmem německé "Bundesligy" 1. FC Koelnem po
exhibici 4 : 1. Slavia Praha vyhrála ve Stuttgartu
nad místním VfB Stuttgart 2 : 1 a Sparta po remise
1 : 1 v Norimberku porazila Sehwaben Augsburg
2". 1, prohrála vak y Mnichově s TSV 1860 Muenchen 0 : 2.
— Už v příštím měsíci budou zahájeny všechny tři
nejpopulárnější evropské fotbalové soutěže klubových celků. Ve 13. ročníku Poháru mistrů evropských zemí bude čs. zástupcem Sparta Praha (v 1.
kole se střetne s norským přeborníkem Skeid Oslo),
v 8. ročníku soutěže "držitelů trofejí" Spartak Trnava ("narazí" na Lausanne Sports) a v soutěži o Veletržní pohár Slavia Praha (zahajuje s fotbalisty
západoněmeckého Kolína nad Rýnem).
— Na tzv. spartakiádě národů SSSR v..Moskvě vzepřel 231etý estonský vzpěrač Jan Talps jako první
borec historie polotěžké váhy přes půl tuny. Posunul světový rekord na 502,5 kg. Dosáhl: tahem 160
kg, trhem 150 kg a soupažným nadhozem 192,5 kg.

Vlasta Kopecký zemřel
Při přátelském utkání v Hlinsku mezi místním
SK a jedenáctkou starých internacionálů pražské
Slavie (v neděli 30. července) se ve 22. minutě 1.
poločasu .za tropického vedra na .hřišti zhroutil -kdysi slavný levý záložník a levá spojka "červenobílích",
551etý Vlasta Kopecký a při převozu do nemocníce
zemřel na následky srdeční mrtvice. Než zápas skončil (Slavia vyhrála 4 : 2, Vlasta Kopecký dal hned
na počátku branku, poslední ve svém životě; další
2 připojil Bican, a čtvrtou Veselý), přišla na stadión v Hlinsku zpráva o Vlastově skonání, při které
prý Plánička, Bican atd. plakali jako malé děti.
S kopanou začal Kopecký v Rapidu Vinohrady,
odkud v r. 1931 odešel do pražské Slavie, kde se
brzy dostal do stálého kádru mužstva' "sešívaných".
23krát oblékl dres ČSR, ve kterém vstřelil 5 branek. Byl velkou posilou reprezentačního týmu n a
mistrovství světa v r. 1938 ve Francii (kde se k Čechoslovákům obrátila štěstěna zády a byli vyřazeni
v opakovaném čtvrtfinálovém zápase Brazílií nešťastně 1 : 2. A Vlasta Kopecký byl tehdy také autorem jediného gólu.). Československá kopaná z t r á d
ve V. Kopeckém svého dlouholetého reprezeitíansa..
patřícího k nejslavnější naší fotbalové generaci.

