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Dneska a před třiceti léty

Komunismus jako hlavni a do nedávná nej bojovnejší revoluční ideologie našich dnů je mrtev,
Je mrtev jako ideologie jv tom smyslu, že nadále
není schopen mobilizovat jednotnou podporu na
celém světě, naopak jeho síla se stále více drob:
spory mezi soudružskými skupinami a stranami
což opět přispívá k ideologickému vystřízlivěn
kádrů. Komunistické státy, komunistické hnut
a komunistická podvratná činnost hrají ještě důležitou roli na mezinárodní scéně, ale komuni
stická ideologie jako živá síla už tu není. Revo
luční hnutí v různých částech světa spoléhají s<
víc na místní radikální tradice a pokoušejí se vy
užít místní příležitosti. Společná doktrína a jej
udánlivě universální platnost byla zeslabena tím
to přizpůsobováním a celý proces pak ničí vše
obecnou přitažlivost a lokální účinnost ideolo
gie. Role této ideologie je ještě dost důležitá jei
v méně vyvinutých státech, kde jsou problém;
jednodušší, kde lze navrhovat řešení jedině bíL
nebo černé, kae se ještě zdá absolutní doktrín;
nesmírně důležitá.
Z . Brzezinski

O přátelství mocných
Máme právě za sebou další vyděšený týden. President Johnson, bylo nám
řečeno, podlehl nátlaku "jestřábů'' a nařídil zvýšené bombardování Severního Vietnamu.
Na dosud "posvátné'' cíle mířily americké bombardéry, nové železniční
tratě, nově mosty a nové silnice pocítily déšť amerických bomb. Silnice, most
i železnice jsou všeobecně uznávány za vojenské cíle a byly v Severním Vietnamu bombardovány už předtím. Ne však tyto mosty, tyto silnice a tyto že
leznice, jejichž zvláštní, hrozivý (význam spočívá v tom, že vedou k hranicím
Rudé Číny nebo jsou blízko nich.
Netrvalo to dlouho, a zavanula nejedním stá- íá, nezodpovědná a po:enciálně mocná síla, jedvě zbloudilá americká tem Latinské Ameriky.
,.V poslední době pocí- jíž hrozivost prostě nelze
letadla byla sestřelena
nad čínským územím, a til ji po celé délce hranic nřecenit.
Přátelství Rudé Činy
zhoubný přízrak činské s Čínou samotný Sovětský
svaz,
a
nedávný
výintervence zamořil noviReakce světa je se zřenové úvodníky, . parla- buch první čínské vodí- telem na všechny tyto
mentní proslovy a pro- kové bomby zanechal va- Drokazatelné skutečnosti
roctví slepých mládenců. rovnou příchuť v ústech velmi zajímavá.
Čím více krve teče v
Rudá Čína a její sto- lidí na druhém konc;
ulicích Kantónu a Šangmiliónové kobylky zača- světa. .

v Pekingu, tím více a
hlasitěji znějí hlasy, volající po přátelství Rudé
Číny.
Kdyby se tento druh
mezinárodních
styků
přenesl do soukromých,
životů, facka, kopanec a
levý hák staly by se nejspolehlivější cestou k uzavírání pevných přátelství.
Diplomatická etiketa

Jenom v posledních
íěkolika měsících byli v
Pekingu zbiti nebo jedlím či druhým způsobem
notupeni diplomatičtí reprezentanti
Anglie,
Francie, Sovětského svazu, Itálie, Indie, Švédska,
Československa,
Mongolska,
Indonésie,
Japonska, Kenje, Cejlónu a dokonce i (omylem) Severního Vietnamu.
(Pokrač. str. 2)

T o všechno dohroma- haje, čím více sousedů je
1 y vypadat ještě hrozivědy, spolu s přízrakem ohrožováno, čím více vyji než včera.
vypáleno,
Nebezpečí Rudé Činy Rudých gard a poslední- slanectví je
mi událostmi v H o n g čím více
zahraničních
Hrozba Rudé Činý o- Kongu, nenechává niko- diplomatů je zbito, čím
všem není nic nového. ho na pochybách, že ve nezodpovědněji a choroN a vlastní kůži ji pocí- světě je v pohybu útoč- myslněji si počíná vládá
tily armády Spojených
národů na Koreji, Tibet
Případ odloženého spisovatele
a Indie. Nepřímo ; prostřednictvím
místních,
ale v Pekingu cvičených
revolucionářů ji pocítiKdyž přišly první zprávy o dramatickém vystoupení slovenského spisovately Vietnam, Laos, Bur- le Ladislava Mňačka v kapitalistické cizině, byl největší zájem o to, jak bude
ma, Malajsie a Indoné- reagovat československá vláda. Čekání nebylo dlouhé. Ladislav Mňačko by
sie. Ještě vzdáleněji, nic- dramaticky odložen. Stalo se mu totéž, co sovětskému spisovateli Tarsisovi
méně však citelně, dotkla Mňačko nemohl být prohlášen za šílence. Byl ocejchován jako anarchista
se mnoha států v Africe nemrava a megaloman, chvatně proklet a odložen ad akta.

BEZDOMOVEC

Záhadná smrt ve Vltavě

MŇAČKO

Československá tisko- přidala ČTK nelichotiv)
vá kancelář vydala k té- kus z kádrového posud
to příležitosti značně ob- ku:
šírnou zprávu. Vyjímá- "Mňačkovy silné sklo
me:
ny k bezzásadovosti, a" Č T K je zmocněna o - narchii i jeho vážné moznámit,
že
Ladislav rální kazy se projevuj
Mňačko byl vyloučen z delší čas. Nacházely výKomunistické strany Če- raz v okázalých gesteci
skoslovenska, zbaven čs. postrádajících rozumno;
státního občanství, čest- analýzu . a
nezbytno*
ného titulu zasloužilý u- dávku umělecké a občan
mělec a státních vyzna- ské sebekritiky.
menání.
Jeho extrémní dogma
Stalo se tak poté, kdy tický postoj před X X
pod záminkou výjezdu sjezdem KSSS byl záh'
do Rakouska odcestoval vystřídán neméně bez
svévolně do Izraele.
hlavým přehlížením úsi
Předtím dal k dispo- lí KSČ za překonání dů
kultu
osobno
zici západnímu
tisku, sledků
rozhlasu a televizi pro- sti . . ."
hlášení, v němž hrubě
Je jisté, že se Mňačk
hanobí vládu ČSSR za pokoušel být podobej
její postoj vůči izraelské "angažovaným'' spisová
agresi proti 'arabským ze- tělům předválečné levi
mím, pomlouvá sociali- ce. Po světovém úspěch
stické zřízení v ČSSR." jeho "Opožděných re

; Dne 22. srpna uveřejnilo pražské Rudé právo v rubrice Černá kronika kratičkou zprávu, že byla před
2 dny vytažena z Vltavy mrtvola Charlese Jordana
a že soudní pitva nezjistila na těle žádné stopy násilí.
V té době se už objevily v západním tisku zprávy, že
místopředseda Americké židovské pomocné organizace Ch. Jordán 16. srpna záhadně zmizel ze svého hotelového pokoje v Praze. Čs. policie pak oznámila, že
jde o sebevraždu, kterou však přátelé a známí Jordánovi okamžitě vyloučili a uvedli několik důkazů. Londýnský list The Times napsal v obšírné zprávě 26.
srpna už přímo: "Vzrůstá domněnka, že za smrt Jordana je zodpovědná čs. policie." Předseda amerického
židovského "Jointu" L. Broitlo prohlásil novinářům
v New Yorku, že "Československo kryje hroznou
vraždu."
Po protestu US vyslanectví, že jeho zástupce nebyl
přizván k ohledání mrtvoly, ačkoli bylo známo, že
jde o amerického občana, a na další nátlak % ciziny
svolily čs. úřady, aby bylo provedeno další ohledání
za účasti švýcarského lékaře. Druhá pitva však mohla
jen zjistit, že Jordán zemřel utopením. Americký
konsul S. Robin, který přiletěl do Prahy k vyšetření
případu prohlásil po rozhovorech s čs. úřady, že se
nepodařilo smrt Ch. Jordana vysvětlit, ale že čs. orgány slíbily, že budou v pátrání po příčinách pokračovat. V té době oznámila smrt už v delší zprávě
ČTK — bez zmínky o možnosti sebevraždy.
Protože to ještě není tak dlouho, kdy čs. komunistický tisk označoval Americkou židovskou pomocnou
organizaci za "nástroj americké agrese," vyskytlo se
ve světovém tisku mnoho dohadů o skutečné příčině
smrti tohoto čelného židovského funkcionáře. Mezi
Aby
bylo
každému portáží" si mohl dovoli
nimi převládá názor, že se Jordán stal v Praze nepohodlným, protože se tam za svého pobytu dozvěděl jasné, že Mňačko je kry- větší a větší gesta.
víc, než se měl dozvědět.
-sv- sa, která opouští koráb, (Pokračování na str. 2

The New Leader, 17. 7. 196!

OBRAZ DORIANA GRAYE
Žijeme ve světě mnoha jazyků, už proto je to svět
zmatený. Zmatek různých jazyků však není nic ve
srovnání se zmatkem jednoho jazyku a jedné řeči. jimiž se dva lidé, používající stejných výrazů, stejně
nedomluví.
Věda, kultura a pokrok nás dotáhly do Babylonu,
v němž opravdu dva říkají totéž a přece to není totéž. Svoboda v ústech komunisty znamená něco -jiného než v ústech demokrata. Demokracie znamená
něco jiného ve slovníku demokrata než ve slovníku
komunisty. Pokrok znamená pro různé lidi různé věci a totéž platí o slušnosti, poctivosti a morálce.
Zajímavá věc se přihodila na-příklad slovům fašismus a fašista. Člověk se málokdy setká s nějakou
vzornou definicí těch slov, snad .proto, že nám ji není
zapotřebí. Každý ví, že fašista je něco jako Hitler
nebo Mufesolini, po nichž náxn zůstali jako vzorky
temných dob Franco a Sálazar. I bez definicí vím i,
že je to něco ošklivého, co se nedělá a s čím člověk
prostě nemá být viděn na ulici nebo ve veřejném lokále.
A tak jsme všichni ta-k trochu spokojeni, že ten fašismus, co se nedělá, byl pohrben druhou světovou
válkou, a že nám v našem světě — až na toho Franca
nebo Salazara, — přestal zapáchat.
Jenomže jestli Hitler nebo dVDussolini byli fašisty
a jejich režimy ošklivými vzory fašismu, co= j e to
vlastně fašismus, jak se projevuje a jaké jsou jeho
průvodní znaky?
Soudě podle těch dvou temných vzorů, fašismus se
projevuje potlačením politické svobody doma a, využívaje extrémního nacionalismu, vojenským výbojem venku. Jeho průvodním znakem bývá rasismus.
A tady právě začíná to zmatení jazyků. Neboť jestliže toto je fašismus, jak to, že hluční obhájci svobody na levici, kteří křičí "fašismus" kudy chodí, nikdy nespojili to slovo se zašlým režimem dr. Sukama
nebo s dosud existujícím režimem presidenta Nassera
v Egyptě? V čem se liší Nasserův režim od Hitlerova
nebo Mussoliniho, nehledíme-li na mocenský potenciál, který přece nemůže být relevantní? Chybí mu
potlačení politických svobod doma? Chybí mu "Drang
nach Norden" nebo "Drang nach Sueden"? Chybí mu
antisemitismus? Chybí mu extrémní nacionalismus?
Chybí mu Hitlerovo mesiášství? Chybí mu arabská
verse pangermanismu?
Když dva říkají totéž, není to totéž. Fašismus, který prospívá našim plánům, není fašismus. Demokracie, která jim stojí v cestě, je fašismus.
Svoboda i e ve smrtelném nebezpečí v demokracii,
která -se "odvažuje pochybovat o právu svých občanů
posílat pomoc nepřátelům. A ť však žije svoboda režimů, jež zavírají spisovatele, kteří se odvážili poslat
kritický článek do cizího tisku jenom proto, že jim
ho žádný domácí časopis otisknout nemůže. Dolů s
režimem, jehož parlamentní volby neshledáváme stoprocentně demokratické! Sláva režimu, v němž stoupenci demokratických voleb končí u zdi s páskou na
očích!
Svět je zamořen obhájci svobody, ale jenom malá
hrstka jich hájí každou svobodu. Svět se hemží bojovníky proti totalitě, ale jenom malá hrstka jich bojuje proti každé totalitě. Jedněm vadí útisk v Jihoafrioké unii, ale útisku v Rudé .Číně říkají pokrok.
(Pokračování na straně 2)
Published by F. Váňa,
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
Printers: "Unification" Pty. Ltd.
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O přátelství mocných
(Pokračování

se str.

1)

V téže době jsme četli
na stránkách předního
australského časopisu, že
toto všechno dokazuje
nutnost zahájení diplomatických styků s Rudou
Čínou v V téže době jsme
slyšeli v Austrálii z úst
předsedy tzv. Liberální
reformní skupiny, že jest
třeba usilovat o přátelství Asie, zvláště pak Pekingu. A v téže době ujišťoval v Paříži de Gaulle, jehož vyslanec to slízl
v Pekingu nejhůř, že mimo jiných úspěchů navázal také úspěšně přátelství s Rudou Čínou.
Dvojí loket
Člověk si dovede živě
představit, co by se stalo,
kdyby de Gaulleův vyslanec dostal pár facek
ve Washingtonu nebo
kdyby americký vyslanec
v Zambií zapomněl p o zvat tamního australského obchodního přidělence, pokud jaký, na kok-

Nejhorší na tom politickém dvojím lokti je,
že se podlézavost a přikrčenost vůči totalitnímu
a imperialistickému režimu
zahaluje
rouškou
prozíravosti a pokroku,
zatímco hulvátství vůči
spřátelené
demokracii
vydává se za vyhlášení
nezávislosti.
Kopanec v Pekingu je
označován za další důkaz
nutnosti uznání Rudé Číny, pšenice ze Spojených

'států za konečný důkaz
amerického
hospodářského neokolonialismu.
Před třiceti léty
Útěchou nám budiž,
že to všechno není nic
nového. Lidé každého
historického údobí usilovali asi stejně přikrčeně o přátelství silných a
nebezpečných
mocností
své do'by. I oni patrně
přijímali jejich kopance
jako
důkazy
pučících
přátelských vztahů.

OBRAZ DORIANA GRAYE

(Pokračování se strany 1)
Druzí vyjeli na "bujných komoníeh" proti komunismu, ale gheta Jižní Aíriky považují za osvícené řešení rasových problémů.
Škoda, že každý z nich nemá v uzavřené místnosti
svůj vlastní obraz Doriana Graye, který by byl skutečným, nejenom povrchně umělým obrazem toho,
jak to s tou jejich láskou k svobodě opravdu vypadá.
Pochybujeme, že by snesli pohled na rozežrané
obličeje politické zášti a vředy a boláky politického
pokrytectví, které před světem i před sebou zastírají
vznešenou fasádou obhájců demokratických svobod.
-kw-

ZE DNE NA DEN

Přesně na sedm let.
-kw- 21. 8. Dvě americká bom- civilisty. Zdá se, že šlo o
bardovací letadla byla se- čínskou provokaci, jejímž
střelena nad čínským ú- cílem bylo zahlazení nezemím.
příznivého dojmu, který
22. 8. Sekretariát Spoje- ve světě vyvolalo vypálených národů oznámil, že ní britského vyslanectví
tváři v tvář mravní kri- 323.000 Arabů přišlo v v Pekingu.
zi, jež se datuje o d doby důsledku války na Střed- 29. 8. Y Chartumu se sením východě o své domo- šly hlavy arabských států.
procesu
se Slánským, vy.
Účast odmítly Sýrie a Alkterý nebyl nikdy patřič- — Činští demonstranti žírsko.
ně vysvětlen a prodisku- vypálili v Pekingu budovu britského vyslanectví. 30. 8. Britský chargé ďaftován . . .
— 120 mil od Lagosu do- faires v Číně Donald Hop-,
Četl jsem nedávno v šlo k velké srážce mezi son byl v Pekingu napaden Rudými gardami, prý
československém
tisku vládní armádou a oddíly v odvetu za události v
odtržené
části
Nigérie,
přesně tytéž zlomyslnosti
která si dala jméno Biaf- Londýně.
o sionismu a kosmopoli- ra.
31. 8. Zprávy z Kantónu
tismu, jaké jsem čítal v 24. 8. President Nasser mluví o tom, že se tam
době. Slánského proce- provedl čistku egyptské schyluje k srážce mezi
armády. Za oběť jí padlo místní armádou, která prý
su."
téměř 1.000 důstojníků. je proti Maocetungovi, a
Je v tom kus pravdy, Oficielní důvod k čist- jednotkami námořnictva a
ale není to pravda celá. kám byl špatný výkon ar- letectva. Potvrdí-li se tato zpráva, byl by to první
Mravní krize sahá dále mády ve válce s Izraelem. podstatný krok na cestě k
Zatím nepotvrzené zprávy
do minulosti. Soudruh tvrdí, že řada těchto dů- plnokrevné občanské válMňačko ňa ní není bez stojníků připravovala puč ce.
proti Nasserovu režimu.
1. 9. Z arabské konferensvého podílu viny.
25. 8. V Hong Kongu byly ce v Chartůmu bylo oznáMňačko stále prohla- další velké protibritské meno, že došlo k dohodě
šuje, že je komunista, že demonstrace.
mezi Egyptem a Saudskou
se vrátí domů a bude bo- 27. 8. Z Džakarty bylo o- Arábií o ukončení války
jovat za změnu poměrů. známeno, že bude propu- v Jemenu.
štěno na svobodu 40.000 2. 9. V Jižním Vietnamu
Neříká ovšem, jak, ale komunistů, kteří byli zat- vyvrcholily
teroristické
jeho myšlení je zdravé: čeni po Untungově puči. akce komunistů, jejichž
"Režim v Českosloven- 28. 8. U čínského vysla- účelem bylo znemožnění
sku musí být radikálně nectví v Londýně došlo k nebo aspoň znesnadnění
rvačkám mezi zaměstnan- nedělních presidentských
změněn, jestliže chceme ci vyslanectví, policií a voleb.
přežít jako zdravý socialistický a humanitní stát.
Dnešní chaos, ohýbání
zákonů, možnost zákony
; .
zkušené
přijmeme
obcházet
a
zneužívat,
Přijďte pracovat s dív.kami a ženami, mezi
když se to hodí lidem u
nimiž jsou i vaše krajanky, které se už chopily
tnoči, musí skončit.
příležitosti vydělávat přes S 60 týdně
Jsme též ochotni zapracovat ty, které mají
Když občan už ani neschopnost a chuť se učit
ví, co je dovoleno a co
ZNALOST ANGLIČTINY NENÍ NUTNÁ
zakázáno . . . a jaká jsou
WATERSUN
jeho práva, pak je ve
(Swim Suits)
státu něco v neporad250 Wellington St., Collingwood, Vic.
ia, »
(blízko stanice elektriky, autobus jede kolem
T7r»T"l rw^Tl naKn tri oil^-orm
c?+o T-» í «
"D^-^rTrA
Podle londýnského Economistu (19. 8. 67) se
režim pokoušel potlačit
Namísto knihy se vlávydání
románu
"Jak da rozhodla potlačit spi- TOVÁRNA NA PLAchutná moc'' v němčině sovatele a udělat z něho
STIKU přijme muže i
několika způsoby: uva- bezdomovce. Mňačko je
ženy starší 17 let na
žovalo se o rychlém vy- příliš známá figura, než práci v různých oddědání knihy, které by pře- aby mohla udělat víc,
leních. výroby i ve
dešlo německé. Jiní lidé než
udělala.
Sledujíc
skladech
zase navrhovali, aby by- svůj
zářivý
sovětský
Předchozí praxe není
la kniha prostě ignorová- vzor, zbavila se obtížnétřeba
na.
ho kritika a dala na věAdherettes
Státní nakladatelství domí těm spisovatelům,
466 Flinders St.
dokonce zamýšlelo pře- kteří nemají takovou o d (1. poschodí)
koupit
nakladatelská vahu, že car není dnes
Melbourne-City
práva
od
společnosti tak daleko jako za cara.
Mňačkova akce dokáMolden ve Vídni. Dnes
j e ovšem zaručeno i an- zala, že bere svoji práci dá říci o některých z j e vm
vážně, což se bohužel ne- ho kolegů.
glické vydání.

Bezdomovec Mňačko
(Pokračování se str. 1)
Ale za našich dnů se
může. "angažovaný"' spisovatel, který jenom nesedí za psacím strojem a
přežvykuje, co se mu p o dá, dopustit škaredých
přestupků.
Mňačko se dopustil
"rozporného
postoje,"
protože:
"Zúčastnil se boje s
přírodními živly za povodní na jižním Slovensku, požádal o možnost

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

DL

&t)orcheóter

(ředitel Jaroslav Křepčit)

ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
Telefon 63-3923
K disposici tři sály různé velikosti
Mnžno obstarat, českou hudhn

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

—

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

*

-wrťHRPA
jDptlcal Service

být na frontách boje
vietnamského lidu aj. '
Tohle
přece
slušný
spisovatel nedělá. Víme
však, proč chtěl Mňačko
do Vietnamů. Zhnusilo
se mu prostředí doma.
Revoluce, v níž věřil, bývala kdysi hranatá a teď
j e otylá, tak nějak to
řekl.
Nedali bychom za to
nic, že v té době už měl
rozepsán
román
"Jak
chutná moc, " který ČTK
pochopitelně označila za
protistátní pamflet, p r o tože na československém
případě dokazuje starou
pravdu, jak neomezená
moc, ať jednotlivce, ať
strany, korumpuje.
Ostatně
Mňačko se
všemi vyznamenáními to
měl stejně velmi nahnuté, i kdyby po anglicku
nezmizel. Zpráva ČTK
pokračuje:
"Protože byl Mňačko
již dříve za porušení stanov KSČ několikrát stranicky trestán, uvažovalo
se po tomto hrubém pro.
vinění o jeho vyloučení
z KSČ . .
T o t o je tedy československá verze Mňačkova
případu.
Londýnské Times ze
17. 8. 67 citují z M ň a č kova interviewu povědomé věty, které byly na~>
psány v exulantském tisku:
"Československo stojí

ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V MELBOURNE
srdečně rve všechny krajany na

JARNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá 'v sobotu dne 9. září 1967
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
Vstupné: # 2.00

Před třiceti léty např.
se u nás našlo dost lidí,
kteří dokazovali, že jest.
nám
třeba
přátelství
mocného souseda, v jehož zájmové sféře Československo žije. O m o rálce nemluvě, byli to
moudří a prozíraví lidé,
kteří viděli do daleké budoucnosti. A měli pravdu.

4. 9. 1967

Začátek v 8 hod., konec v 1.30

LIKÉROVÁ LICENCE — B O H A T Á

TOMBOLA

K tanci hraje orchestr kapelníka A . Vyhnala
Rezervování míst: Telefon 379-2156 nebo 48-7723

ŠVADLENY

4. .9. 1967

HLAS

ČESKOSLOVENSKO
— Na oficiální návštěvu
přijel japonský ministr
zahraničí Takeo Miki s
manželkou a doprovodem.
Byli ubytováni na zbraslavském zámku. S čs. ministry hovořil Takeo Miki
především o možnostech
rozšíření obefeodaích styků.
— Ministerstvo vnitra oznámilo, že počet žs- občanů, kteří odjeli na pas
do západních, států, ale
kteří se po. uplynutí povoleného pobyta odmítli
vrátit do ČSSR, se v loňském roce. snížíI.. Činil prý
jen 622 osob, kdežto v roce 1965 to bylo 950 osob.
— V ČSSR byl natočen
dokumentární film "Občané s erbem."' který popisuje nynější život členů
šlecfaticfcýcžs rodin. Film
uvádí hraběte Sšemberka,
stavícího kulisy v divadle
v Karlině, niaóěíe Czernina j a t o zároznífca u
správy státních lesů, prince dr. Lofekowicze, lékaře
na Bulovce v Praze, barona Dačíicšéšo — skladníka
v Lsktosa n_p., rytíře
Stránsiéi:;-. který pracuje
u pumpy, rytíře Žižku coby brusiče, knížete Banského, pracujícího v družstvu, hraběte Miízowitzs
jako řieSče nákladního
auta attí— KSČ má nyní 1,639.207
členů, přibližně sšejně jako před Xil. sjezdem.
Projevil se úbytek v závodní-ch organizarítíi a v
organizacích. JZD, zatímco
počet, komunistů. ve vesnických a UÍŠČXIÍCQ organizacích se zvýšIL Ve vesnických organizacích je
41.1% komuiiistfi. starších
60 let. Také v uličních organizacích pokračuje růst
počtu starších členů strany.
— Delegace ÚV Korr.ur.:stické strany Venezuely
přijela na návštěvu do
ČSSR.
—
Ve
výstavní
síní
FRONTA ve Spálené ulici v Praze se konala výstava 80 prací mladých čs.
malířů. Kritiky se zmiňají_o práci Jarmily Burdové ("nejpoetičíějšF), Jiřího Načeradského (Tia
jeho kresbách odvíjí se
záběr celku a detail pcdobně jako na filmovém
pásu"), Antonína Málka
("má blíže k popartistické symbolice, vyrůstající
z expresivního naturalismu"), VI. Míčky a Jany
Mírkové ("intimně laděná citovost a symbolika"), H.- Štorchové ("zajímavá věcnost jednotlivých tvarů"),
Palečka
("dramatičnost výrazu")
aj.
— Dne 28. července se
slavil v Moskvě Den přátelství mezi Moskvou a
Prahou. Z ČSSR přijela
4členná delegace pražského městského výboru KSČ
v čele s primátorem L.
Černým.
Tajemník
M.
Hladík promluvil o působení Říjnové revoluce na
různé fáze Československa a na rozmach revolučního hnutí.
— Čs. námořní plavba má
v současné době v provozu 7 lodí. Jsou to: Kladno,

VE

Pionýr, Jiskra, Košice,
Republika, Brno a Vítkovice. Kromě těchto lodí
provozují námořní plavbu
i 2 menší lodě — Vojnice
a Lednice — z Čs. plavby
dunajské v Bratislavě. —
Průměrná cena lodi střední velikosti se podle čš.
pramenů pohybuje mezi
20—25 mil. devizových
korun.

D O M O V A

ZKRATCE

- 3 Rakousko
X
VUKUUSKO podalo
poaaio protest
proiest československé
cesKosiovensxe vládě
viade

ÚTEK U ČESKÝCH VELENIC

druhý kompletní mlýn na
mouku dodaný a instaloV minulém čísle jsme uveřejnili (na str. 7) krátkou zprávu o dramatickém
vaný Československem s
kapacitou 50 'tun mouky útěku početné rodiny 47letého truhláře z ČSSR do. Rakouska. Dnes zprávt
doplňujeme bližšími údaji:
denně.

Podle švýcarského liDalsi podrobnosti u- dinným příslušníkům, z
stu Neue Zuercher Zei- veřejnily rakouské a zá- vážných důvodů však jetung (15. 8.) se případ padoněmecké listy. Mezi mu nikoliv. Tuto' neděli
udál takto:
jiným se též zmiňují o (13. srpna) přijel Šindar
" V neděli 13. srpna tom, že rakouská vláda se svou rodinou k celnidošlo na rakousko - če- podala ihned českoslo- ci v Českých Velenicích,
— Americká firma Coskoslovenské hranici k venské vládě protest pro- všichni vystoupili z auta
lumbia Pictures koupila
světová práva na uvedení
vážnému případu,
při ti nelidskému a nezákon- a dali se na útěk ke státčs. filmů "Dáma na kolekterém čs. pohraniční nému postupu čs. pohra- ní hranici. Protože nejích" a "Vražda po .nastrážce střílel na 7 u- ničníků a celníků. Tepr- uposlechli výzvy k zastašem".
prchlíků a těžce je pora- ve pět dní po "inciden- vení, " pokusil "se strážný
— Dřívější síť 117 státtu' — jak to nazývá zadržet
je
výstřely.
ních spořitelen, které mě- — Dne 6. srpna havarova- nil a to v okamžiku, kdy
pražský
režim — vydala Vzhledem
lo
u
Vysokého
Mýta
lek
blízkosti
ly 807 poboček a 4.864
už překročili hranice a
jednatelství na vesnicích, tadlo tamního Aeroklubu. byli na rakouském úze- ČTK toto prohlášení:
hranice podařilo se rodiv závodech a na poštách, Pilot se zabil a letadlo bymí. V 16.40 hodin pře"Některé rakouské a ně Šindara státní hranici
se na základě nového zá- lo zničeno.
kona o Státní spořitelně — Novým čs. velvyslan- kročilo 8 Čechoslováků západoněmecké listy u- překročit: Zadržen byl
stala od 1. srpna jediným cem v Barmě se stal inž. rakouskou hranici mezi veřejňují v těchto dnech jen jeho syn Ctibor.''
celostátním peněžním ú- J. Sobotka, který vystří- čs.
pohraniční
stanicí články o pohraničním inZpráva Č T K se nestavem. Ten má generální dal dr. I. Kopeckého.
Velenice
a
rakouskou
cidentu
na
čs.-rakou- zmiňuje o tom, že " p o a oblastní ředitelství, jakož i krajsiké a okresní — Národními umělci byli stanicí Gmuénd-Boehm- ských hranicích v Če- kus o zadržení výstřely"'"
pobočky. Podle zprávy ře- jmenováni: prof. dr. A. zeil a utíkalo směrem k ských Velenicích. Jak měl za následek vážná
ditele hlavní správy stát- Hoffmeister "za vynikají- rakouské stanici,,která je vyplývá z informací mi- zranění členů Šindarovy
ních spořitelen, vklady cí a osobitou uměleckou
vnitra,
dal rodiny, že některé střely
občanů stále rostou. V tvorbu a za zásluhy o roz- vzdálena 70 metrů. Z čs. nisterstva
prvním letošním pololetí voj uměleckého školství" území po nich vypálil podnět k tomuto "inci- zasáhly budovu rakousi uložilo více než 2 a J. Slavíček "za tvůrčí pohraniční strážce salvu dentu''
Karel
Šindar, ské pohraniční úřadovny
malířskou
mil. pracujících v podni- realistickou
ze
své
strojní
pistole,
ačkterý
se.
pokusil
narušit a že zadrženému Ctibokovém spoření 2.463 mil. tvorbu".
Kčs. Přitom rostl i ne- — Kultúrný život uveřej- koliv již překročili hra- čs. státní hranice a zne- rovi je jen 12. let.
uspokojený počet žadatelů nil 11. srpna první ze sé- nici. Četné střely vnikly užil k tomu i svých neI další zprávy o tom,
o osobní auta — ze 150.000 rie článků Gustava Husá- do budovy rakouské po- zletilých dětí. K. Šindar
že
v ČSSR pokračují —
na 176.102 koncem června ka věnovaných
paměti hraniční stanice. Zatím- v roce 1950 ilegálně ode- přes všechno tak často
tr., takže jejich vinkulo- Vlada Clementise, který
vané úspory činí téměř 6 přes svou rehabilitaci je co se 7 uprchlíkům po- šel za hranice. Po 10 lé- zdůrazňované uvolňovádařilo — přesto ze byli tech využil amnestie a
miliard Kčs.
ní poměrů — honičky na
pražskému komunistickézasaženi
střelnými rana- požádal o možnost náčs. občany, kteří nejsou
— V prvním pololetí tr. . i mu režimu dosud trnem v
mi — dostat do bez- vratu. D o ČSSR se vrátil
občané nejvíce půjčovali očích.
spokojeni s životem v
na nábytek — 299 mil. — Ve 20 rozvojových ze- pečí, osmý byl zadržen koncem roku 1961. Nyní komunistickém státě a
Kčs —, na jednostopová mích působí dnes 250 čs. čs. celníky a odveden. požádal pro celou rodivozidla 39 mil. Kčs, na o- lékařů. Lidé to prý kriti- Ostatních 7 bylo odve- nu o souhlas k cestě do kteří se pokoušejí často
o dost riskantní útěk,
statní průmyslové zboží zují a tvrdí, že čs. lékaři
zeno do nemocnice v Jugoslávie, která byla
188 mil. Kčs.
protože^ nemohou dostat
mají léčit především do- Gmuendu."
povolena všem jeho ro(Pokračování na str. 4.)
— Podle čs. statistiky se ma.
FEI/HD
od r. 1964 zvyšuje pohyb
obyvatelstva stěhováním
přes státní hranice. V roce 1966 se vystěhovalo
12.902 občanů. Proti roku
1963 se tento počet téměř
1.) Z vlastních zkušeností vím, jak moc se poJsem v rozpacích. To se ovšem stává mnoha
ztrojnásobil. Nejvíce
třebuje inženýr dostat do světa — proto tu
lidem, jenže ty ostatní to asi ták nežere, protože
stěhují Němci ze severjsem. — Měl bych proto pro kolegu něco uděsnad dělají věci, které nemusí být tak docela jedních a západních Čech.
lat.
noznačné. Jsou-li lékaři, nemusí hned vědět do— Žně v Československu
2.) Na pobytu "experta" v Austrálii musí Čs.
cela
určitě,
zda
je
to
slepé
střevo
nebo
jenom
mají leíos všeobecně přísocialistická republika vydělávat, jinak by cesty
nadýmání, a prodáváií-li ojetá vozidla, nemusí
znivý průběh. Už začátkem srpna splnily některé
nepovolovala a neorganizovala. Jsem proti kobýt hned jisté, zda ta mercedeska má stát jeden
slovenské okresy dodávku
munistickému režimu v Československu
proneho dva tisíce. Ale já jsem naneštěstí inženýr,
obilí. Z Moravy splnil jato
tu
jsem.
Exulant
by
podobné
akce
neměl
poda
u
toho
se
předpokládá,
že
když
dojde
k
určiko první dodávku břecporovat.
tému názoru, je zaručený, definitivní, zkrátka,
lavský okres a to v prvním srpnovém týdnu.
že za ním stojí. Jinak by se lidi přece báli cho3.) Spolužákyně měla hezké modré oči a půjCelkově byla v té době
dit přes most nebo spát pod střechou.
čovala mi barvičky. Bude mít radost, když pro
vykoupena už polovina
jejího přítele něco udělám. Jsem duše z gruntu
Ty moje rozpaky zavinily různé hodnoty.
smluvního množství zrna.
sentimentální — proto tu jsem — a pár vyžádaAbych
si
však
věc
objasnil:
musím
se
rozhod— Recepce, kterou pořáných řádek mi nic neudělá, lidé si přece musí ponout, co je důležitější, nebo co má být -důležidal švýcarský velvyslanec
S. Campiehe při příležimáhat! Jsme přece koneckonců humanisté!
tější, na čem mi záleží nebo na! čem by mi mělo
tostí svátku své země, se
záležet, která část mé osobnosti je ta hlavní. Ale
4.) Možná, že právě prostřednictvím Polytechzúčastnil pouze ministr
tady je můj případ:
ny se občas dostanou ven nějaké ty politické
lesního a vodního hospobuňky. Jsem proti komunismu — proto tu jsem
Polytechna v Praze posílá do cizích zemí růzdářství Smrkovský. Následkem dvojího zatčení
— a zvlášť bych nechtěl napomáhat k eventuelné experty i "experty" — na jeden rok, na dva
korespondenta Neue Zeurnímu rozšíření komunismu v Austrálii. Neměl
roky atd. Ti pak odvádějí Polytechně určité pror
cher Zeitung a jeho vyhobych se v takové věci exponovat!
cento svých hrubých příjmů (pokud vím. tedy
štění (HD č. 16 — "SvoA teď dojděte k nějakému závěru, za kterým
7 až 2 0 % ) (v tvrdé valutě za zprostředkování.
boda faktická")
panuje
mezi oběma státy značné
byste mohli stát! Nezbylo by než použít psycho"Experti" mohou posílat vydělané peníze na
napětí.
logicky nejpochopitelnější a proto dost známé
T U Z E X a hlavně mít příjemný pobyt v cizině.
— E, Žižková z miň. vnitřešení: když se někdo nemůže vyrovnat s určiZájemců je prý hodně.
ra píše v Rudém právu z
tým faktem, vyloučí možnost akce. Však to znáTeď
právě
se
mi
ozval
kolega
mé
bývalé
spo3. 8., že asi polovina prate: praneteř náhle ochromí na obě nohy, takže
lužákyně' z obecné školy a navrhl, abych mu zacovníků národních výborů
nemůže dále ošetřovat starce atd.
nemá předepsané vzdělářídil nějaké oficiální pozvání na zaměstnání v
ní, "i když jde vesměs o
Nehodí se mi ochromovat na obě ruce, abych
Austrálii, protože je taky inženýr. V životě jsem
zkušené, v praxi osvědčenemohl psát. Raději předstírám, že je to chyba
ho samozřejmě neviděl, "odborně'' doporučení
né pracovníky" —• rozupošty, že jsem dopis sé žádostí o potvrzení vůbec
má jen od té mé bývalé spolužačky.
měj komunisty.
nedostal!
"Inženýr v Austrálii''
Tak to je ten můj problém. A řešení?
— V Tabrizu v s.z. Iránu
byl uveden do provozu již
— Novotný propůjčil poslankyni inž. L. Jankovcové, člence ÚV KSČ, k
sedmdesátce
Řád Klementa Gottwalda "za budování socialistické vlasti
a za obětavou práci ve
straně," maďarsky píšícímu spisovateli Z." Fábrymit, rovněž 701etému, Řád
práce a tajemníku ÚV
KSS Řád práce k padesátce.

Proto tu jsem
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D O M O V A
Konference Latinsko-americké solidarity v Havaně

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

ODRA
TRAVEL
MTLBOVFTTFE L

SERVICE

AISSTRAL/A

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

Č S S R zblízka
PŮJČKA PŘI NEHODĚ V CIZINĚ —
PŘIRÁŽKY 125% A 125%
Podle dohody mezi ministerstvem zahraničních věcí, ministerstvem financí, Státní bankou československou a Živnostenskou bankou, n.p., poskytuje banka
půjčky čs. občanům, kteří se na svých cestách do zahraničí dostali do nezaviněné finanční tísně (např. v
důsledku onemocnění, havárie, ztráty nebo odcizení
dokladů, zpátečních jízdenek nebo devizových prostředků). Půjčky se poskytují podle skutečné potřeby
čs. občana a sice do protihodnoty 1.000 Kčs u zemí
socialistického tábora a 500 Kčs v kapitalistických
státech . . . Půjčky v zahraničí uzavírají s čs. občany
z pověření Živnostenské banky čs. zastupitelské úřady, které po návratu do ČSSR bud' najednou, případně ve splátkách náš občan zaplatí a to v prodejním kursu devis s připočtením 125% přirážky a 125%
poplatku na rozvoj cestovního ruchu. Tento poplatek
se nevybírá pouze u nutných půjček z titulu onemocnění, případně úmrtí.
Práce, 22. července 1967
URANOVÝ DŮL JAKO TURISTICKÁ ATRAKCE
V jáchymovském dole Svornost,... ikde jsou nejsilnější radioaktivní prameny v Evropě, jsou nyní
pro turisty dveře dokořán... Angličané a hosté z
NSR neskrblí popisem svých úchvatných dojmů (v
knize návštěv). Než ovšem jeden se může nechat tak
hluboko dojímat, zaplatí 30 Kčs za vstupenku, jež je
současně pojištěním. Ono sice je na bezpečnost všestranně pamatováno, ale což kdyby? Z téhož důvodu
každý návštěvník dostane také ôchrannou přilbu a
kabát... Výpravy fárají (v těžních klecích) spolu
se zkušehými průvodci, kteří podávají výklad...
Důlní chodby jsou pohodlně a dobře osvětleny . . . Za
hodinu se opět vyfárá na povrch. — Dnešní nejsilnější
•radioaktivní pramen, pojmenovaný po akademikovi
Běhounkovi, postačí kapacitou k léčení 2.000 pacient ů . . . Zájem turistů bude nyní neděli co neděli stoupat bez omezení. Samozřejmě, že do dolu se může i
ve všední den, v pondělí a ve čtvrtek dokonce bez
služeb Čedoku.
Lidová demokracie, 7. srpna 1967
JA NA SOUDRUHA, SOUDRUH NA MNE . . .
t Dne 27. července 1967 byl chargé d'affaires ČSSR
iív Pekingu pozván na ministerstvo zahraničních věcí
Čínské lidové republiky, aby mu byla předána nóta
: týkající se bývalých čínských studentů v Praze. Představitel čs. velvyslanectví byl nucen přijetí této nóty
j odmítnout, neboť zkreslovala skutečnosti a obsaho'vala neslýchané urážky ČSSR, jakož i spojence československa SSSR. Nehledě na odmítnutí, byl text
nóty poté v čínském tisku i rozhlase zveřejněn. Nes dlouho nato byla pak zorganizována před čs. velvyslanectvím v Pekingu provokační demonstrace. —
; V souvislosti s těmito protičeskoslovenskými akcemi
byl dne 28. července pozván na ministerstvo zahraničních věcí chargé d'affaires Čínské lidové republi; ky k převzetí čs. protestní hóty určené vládě ČLR . . .
Rudé právo, 29. července 1967
CS. VLÁDA O "IZRAELSKÉ AGRESI"
Na zasedání vlády 26. 7. podal ministr zahraničních
věcí V. David výklad k současné situaci na Blízkém
a Středním východě a informoval o dosavadních výsledcích naléhavého zvláštního zasedání Valného
shromáždění OSN, svolaného k projednání otázky
likvidace důsledků agrese Izraele proti arabským státům... Odpovědnost za to, že na Valném shromáždění nebylo dosaženo rozhodnutí, které by zajistilo
likvidaci všech důsledků agrese, zejména stažení iaeraelských vojsk, padá především na Spojené státy
americké a některé jejich spojence, podporující izraelskou agresi, ale i na státy, které při jednání o hlasování v OSN podlehly hrubému nátlaku a vydírání
USA. Nyní je nezbytné, aby mírumilovné síly neustávaly v boji' za přísné dodržování základních principů
Charty OSN, za donucení agresora ke stažení vojsk
z obsazeného arabského území a za obnovení míru na

Solidarita proti solidaritě
Konference tzjv. Latinsko-americké solidarity, která se konala .minulý měc v Havaně, sjednotila jednak extremisty, kteří chtějí za každou cenu vyvovat v Jižní Americe násilné převraty, jednak komunisty, kteří tuto politiku
imítají, protože jsou přesvědčeni, že mohou dosáhnout vytčených cílů i neísilnými prostředky, a sjednotila i politiky některých jihoamerických států
přípralvě obrany proti možnému zvětšení činnosti záškodnických skupin na
zemí jejich států.
ní Amerika ještě nechystá k revoluci, ale tomu
se dá pomoci tím, že pře.
devším z Kuby vyslaní
diverzanti vyvolají nepokoje a výpady, a že se
odpraví co největší počet veřejných
činitelů.
Tím se vyvolá široko —
daleko strach a potom
respekt mas, které se naOrganizační
sekretář
konec k revolucionářům
cubánské
komunistické
přidají.
strany a nejbližší CastTak nějak to vyplývá
rův důvěrník Armando
Hart předtím obhajoval z příručky pro novodobé
Castrovu tézi o revoluč- partyzány, kterou napsal
íím násilí i "ideologic- nedávno Castrův a Gueky," totiž odvoláváním varův obdivovatel, Franse na Marxe a Lenina, a couz Jules Debray p o d
:o přesto, že při jiné pří- titulem "Revoluce v re.ežitosti přímo odmítal voluci." Taková revoluce
spisy zakladatelů komu- se nemá soustředit na
nismu jako "zastaralé."' města, ale na venkovské
Podle Harta jsou ve vět- oblasti. Hart na konfešině jihoamerických zemí renci však varoval, že cenodmmky k vzniku revo- sta této revoluce bude
luce, i když ne takové, dlouhá.
Nejvýznamnějšim zastáncem prvního směru
ie ovšem Castrova Kuba.
Sám Castro řekl v závěrečném projevu konference: " A ť se nikdo nenýlí! N a tomto kontinentě nemůže získat nicdo moc mírovými prostředky!"

jaké měl na mysli Lenin:
"Kdybychom se drželi
:oho, co Lenin nazval
'revoluční situací," museli bychom dojít k záběru, že v Jižní Americe
dnes nejsou podmínky k
revoluci. Jenže právě zásahem úderných avantgard se taková situace
vytvoří.''.

Mezi zastánce "tvrdé
linie" se řadil i samozvaný
vůdce
amerických
černochů Stokel Carmichael. V těchto svých
názorech však jistě nebyl
utvrzen pobytem v Československu těsně před
konferencí.

Protože do
Havany
byli
pozvání
většinou
V srozumitelné řeči to jen zastánci programu
znamená, že se sice Tíž- násilných revolucí jako

jediného nástroje, kterým je možno se zmocnit
/lády, nebylo o d počát<u pochyb o výsledku
rokování. Zajímavé bylo, že nakonec to byli reprezentanti Kuby, kteří
se snažili mírnit některá
usnesení. Hrály v tom
sřejmě roli ohledy na
nynější sovětskou hospodářskou pomoc
Kubě
(která se odhaduje na 1
milión- dolarů denně).
Castrovi
organizátoři
nepřipustili na konferen:í pro-moskevské komunistické strany z Argentiny, Brazílie a Venezue-'
ly. Proti poslední pak
sonference dokonce přijala samostatnou rezoluci, odsuzující skutečnost,
zt se venezuelští soudruzi veřejně distancovali
ad Castrových záškodnísů ve Venezuele. Jak tato rezoluce, tak i další,
sterá odsoudila sovětskou politiku hospodářské a politické spolupráce s tzv. "diktátorskými''
a "oligarchickými" vládami Jižní Ameriky, byla konferencí přijata, ale
•ficiálně
nezveřejněna.
Zato Castrova
kritika
politiky Moskvy byla veřejná. Stěžoval si trpce,'
že nejméně, co by mohli
revolucionáři čekat od
socialistických zemí, by
bylo to, že nebudou p o d porovat vlády, které re-

jlucionáře

pronásledu-

Reakce Moskvy a ev>pských komunistických
ran na konferenci v
lavaně byla zatím dost
írná. Sovětský a východoevropský tisk referoily o jejím průběhu p o .ěrně málo a zdrženlivě,
:ejmě s úmyslem necáždit Castra.
Svoje stanovisko vyidřila Moskva nepřímo:
>zhlas a noviny citovalv
3Šírně článek deníku
'ancouzské komunistic: strany " Ľ H u m a n i t é , "
:erý přirovnává mnohá
snesení konference v
tavaně k protisovětské
copagandě Pekinu. K
riostření rozporů H a my s Moskvou dojde
itr-ně v brzké budoucOStl.

Z d á se, ze značnej si
i v bude mít konference
atinsko-americké
soliarity na utužení solidaty nynějších vlád jihonerických států. Již v
inulósti navrhla Armtína zřízení společpch "mírových" sborů,
.e vždy bez úspěchu. Po
jrávách z Havany své
ívrhy na dohodu o spočných vojenských akch proti komunistickým
irilám předložila znoSL a tentokrát, zdá se, s
ítším úspěchem: Brazíe se k návrhu okamžitě
řipojila a i Peru, Bolí:e a Paraguay se staví
návrhu tentokrát přízivě. T o ovšem na proramu konference neby-

Blízkém a Středním východě. ČSSR bude společně s
äaišími socialistickými státy pokračovat v maximál. RačkoVský, New Y o r k
ním úsilí o to, aby důsledky izraelské agrese byly co
nejrychleji likvidovány a agresor donucen k odchodu
z okupovaného území. Budeme nadále arabským státům poskytovat jak politickou podporu, tak i pomoc
ÚTĚK U Č. VELENIC
při obnově a rozvoji hospodářství a upevňování obranyschopnosti v zájmu zajištění jejich bezpečnosti a (Pokračování se str. 3)) ilegální přechod do Raspravedlivého boje za zákonná práva arabských ná- povolení k legálnímu o rodů.
Rudé právo, 27. července 1967 puštění socialsitické re- kouska pomocí gumového lehátka. V domnění,
publiky.
PRAŽSKÉ METRO
že v noci se řeka nestře(Čs. vláda) projednala výsledky sovětské expertizy
.Krátce před dramatic- ží, se pustil po proudí:
dopravního systému v Praze a vyslovila souhlas s jey řeky. Příslušníci PS m
jími' závěry doporučujícími vyloučit přechodnou eta- kým přechodem rodiny
pu výstavby podpovrchové tramvaje a přistoupit bez- Šindarovy u Č. Veleniec člunech byli rychlejší s
prostředně k vybudování metra... Přijetí nové kon- psaly čs. noviny o někte-- pachatele dopadli."
cepce vytváří předpoklady pro zkrácení doby výstavTentýž list pak ]_ :šc
by a uvolnění centra města od hromadné městské do- rých nepodařených popravy, pro zvýšení pohodlí a kultury cestování, jakož kusech o útěk. Tak např. dále:
i dostatečnou kapacitu pro dopravní špičky a veškeré Svobodné slovo ze 4.
" O ilegální opuštřir
mimořádné příležitosti, a omezuje na minimum na- srpna píše:
ČSSR se v těchto dneci
rušení normálního života města. Očekává se, že výstavba první etapy metra —' asi 22 km — by byla do"Dunajská hlídka P o>- pokoušel na státních hrakončena nejpozději y r. 1978, přičemž jednotlivé tra- hraniční stráže zadržela
a nicích
SeveroC eskéaa
sy budou dávány do provozu ihned po jejich dokonkraje další čs. občan. Aiji
čs.
občana,
který
se
rozčení: jedna z prvních tras by měla být uvedena do
provozu kolem r.-1971... Rudé právo., 10. srpna 1967 hodl uskutečnit v noci jemu se úmysl i c z á d
. . . Problémů bude ovšem ještě nemálo, nejde jen
- Dlouhou dobu paBMljl
o trasy v podzemí, ale také o další dopravu na po- Chcete, aby se vaše děl val terén a pohyb JUBj
vrchu. Metro i v jiných městech přepravuje jen část
cestujících. Proto odborníci vypracují do 30. června aaučily hrát na kterýkoJiJ ky. Nepočítal však. * wĚĚ
1968 investiční studii cílového řešení městské hro- HUDEBNÍ NASTROJ? že může být zadháatflB
madné dopravy na základě výstavby metra" spolu s
Volejte (Melbourne)
vilistou- O
návrhy na použití a potřeby dalších druhů dopravy
tel. 97-2515
se přičinil T* "•"'*
v Praze i příměstské oblasti . . .
A. CHROMOVSKÝ
i traktorists. J . O f l ^ H
Rudé právo, 12. srpna 1967
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HLAS
Alan Moorheafd: Osudný (vliv (The Fatal

D O M O V A

Impact). Hamish Hamilton, Londýn

Z t r a c e n ý ráj

A ť to bereme jak chceme, z nejnovější Moorheadovy knihy je jasné, že
objevením pátého sjvětadílu byl spáchán nekvalifikovaný zločin. Australský
spisovatel Alan Moorhead se tentokrát hluboko zadíval do historie rodné
země( jeho dřívější knihy se zabývaly Afrikou: Africká trilogie, Modrý
Nil, Bílý Nil). Jeho nejnovější "Osudný vliv'' studuje vliv bílé rasy v Tichomoří. Běloši měli patrně týž vliv na tichomorskou oblast jako křižáci na Střední1 (východ. Za křížových výprav byli Frankové barbary, kteří se snažili dobýt
kultivované země. Z a dob kapitána Cooka byli rafinovaní barbaři schopni
podrobit si celý světadíl, protože nikdo nekladl odpor. Moorheadova kniha
se zabývá obdobím mezi rokem 1770 a rokem 1840, kdy byla v podstatě spáchána největší křivda na obyvatelích posledního světadílu. Moorhead není
ani hlasakelem romantické teorie o vznešeném a nádherném divochovi, ani
nemá žádné iluze o bílém dobrodruhovi, který vpadl do tichomorského ráje.
Jedna pozitivní otázka byla v této knize vyřešena: ani běloši nepřišli do vznešeného světa. Ale jejich vliv značně přispěl k zničení líného, slunného a zapomenutého světadílu, který by byl na tom lip, kdyby nebyl objeven.
Alaň Moorhead cituje
autoritu nad autority
kapitána Cooka, který se
ve svém strohém námořnickém deníku zamýšlí
nad tím, co vlastně jeho
objevy přinesly obyvatelům Tichomoří.
Cookovy objevy v Pacifiku nebyly přijaty bez
výhrad v Evropě. Jejich
promotér a hlasatel Joseph Banks měl silné o d půrce ve skeptických myslích Samuela Johnsona,
Dampiera, Bougainvilla
a La Perouse.
Tito lidé, vychovaní v
skepticismu 18. století,
neviděli nádherného divocha tak růžově, jak ho
vykreslil a vybásnil Jean
Jacques Rousseau. Měli
částečně pravdu.
Historická pravda o všem je, že kapitán Cook
objevil pátý sVětadíl v
době, kdy se evropská
civilizace bouřila proti
klasicismu a nastupujícímu kapitalismu, v době,
kdy byl Rousseaův "nádherný divoch'' podoben
trampovi dvacátého sto-

letí, který přes sobotu a
neděli prchá před civilizací alespoň na Sázavu.
Alan Moorhead zdůrazňuje, že popisy tichomorského
ráje, psané
rannými objeviteli, musí
být brány s hrstí soli.
K d y ž ' došlo k prvnímu
setkání bělochů s obyvateli Tichomoří (konkrétně s i'ahiťany), nebylo
to setkání s "nádherným
divochem."
Tahiťané vedli kmenové války, přinášeli lidské oběti bohům, neznali
pojem soukromého vlastnictví, což je zdvořilá
fráze pro prostý fakt, že
kradli jako straky nebo
jako zaměstnanci socialistických podniků. N á d herní divoši měli svoje
problémy:
měli
svoje
předsudky a svoje zábrany, v jiné míře než běloch, ale měli je.

křesťané s křížem v jedné ruce a s dýkou v druhé, aby vám podřezali
hrdla a přinutili vás přijmout křesťanské zvyky
a názory. Jednoho dne
budete pod jejich vládoy
právě tak nešťastni, jako.
jsou oni''.

Moorheadova
kniha
sleduje příchod bělochů
do Tichomoří ve třech
místech: na Tahiti, na
východním pobřeží A u strálie a v Antarktidě.
Na Tahiti zavlekli běloši pohlavní choroby,
do Austrálie zavlekli trestance a do Antarktidy
velrýbáře. V e všech případech zničili způsob života celé země. Tahiti se
stalo mezinárodním nevěstincem p o d francouzskou správou, Austrálie
zemí bělocha a hrobem
domorodce,
Antarktida
jatkami velryb, tuleňů a
Ale taky je pravda, že mrožů.
s příchodem bělochů se * Z e všech citovaných
jejich způsob života změ- pramenů v Moorheadonil. Diderot to řekl pro- vě knize se zdá být nejrocky:
rozumnější deník kapi"Jednoho dne přijdou tána Cooka, který roz-

Namaluji

touhu

KAREL K A P O U N
hodně nemůže být klasifikován jako filosof. Jeho deník poskytuje mnohé pozorování, které ušlo
pozdějším
kritikům
a
myslitelům.
Cook například neviděl v australském d o m o rodci "člověka z kamenného věku," jak je dnes
běžné, ale viděl v něm
produkt prostředí, který
se nemusil namáhat přežít strázně a svízele, které byly samozřejmé Evropanovi doby Cookovy.
Australský domorodec
byl mu prostě člověkem,
který byl spokojen s životním standardem, který umožňoval žít v prostředí, které se nehorázně lišilo o d pohostinného, líbezného Tahiti, o
Anglii ani nemluvě.
A že Tahiti bylo v té
době opravdovým rájem
a cineramatickým útěkem od evropského života 18. století, svědčí
vzpoura námořníků na
"Bounty,'' která nebyla
ani tak způsobena velením kapitána Bligha, ale
prostým objevem, že se
dá žít pohodlněji a lidštěji než v tehdejší tak
zvané civilizaci.
Antarktida byla jedinou částí země, kde běloch nevraždil lidi. Jeho
obětí byla zvířata. Ale ve
vraždění si počínal metodičtěji. Z p r v u přijížděl
na plachetnicích, později
na parnících, a dnes dojíždí na plovoucích továrnách.
Alan
Moorhead uzavírá svoji knihu
slovy:

a sama obědvat ve Slovanském domě?""
Dumám jen nad tím, jak nás může být při té bídě
čtrnáct miliónů jako kdysi? Tenkrát přece bylo lidí
všude dost, dokonce přebývali, nevědělo se, co s nimi.
OLGA ŠULCOVÁ
Bůhví, jak to ty samočinné počítače vlastně počítají.
Děje se cosi znepokojujícího. Nechci panikařit, ale
Tuhle psali, že elektrický počítač v bance nedopavěc je vážná, ba ještě vážnější než si myslíte. Jsem třením převedl veškerá aktiva jedné velké firmy na
zvědavá, jak se jí chopí demografové, psychiatři, psy- hubené konto newyorského řemeslníka a zas jinde
chologové a gynekologové. Jde o moc, jde o všecko způsobila porucha malé součástky elektrického moz— a udivuje mě, že tomuto problému nevěnovaly do- ku, že jedenáctiletá dívka obdržela poštou ve čtysud noviny potřebnou publicitu. Rozepisují se o mini- řech dnech tisíc dálkových lekcí kursu fonetiky.
sukních, o nonkonformismu, dávají návody, jak přiTechnice se, holt, nedá svěřit všecko. Tvrdí to i
pravit kuře po italskú a tváří se, jako by neviděly, můj soused — doktor chemických věd, když mi kažžě nás — lidí — valem ubývá, že je nás čím dál míň. dý rok před vánocemi radí, jak udělat vaječný koňak
Překvapuje váis, že je několik týdnů stažená roleta a důrazně mě varuje před tím, abych třela žloutky
na krámě s potravinami ve vaší ulici?. Nedivte se, s cukrem v mixu. Neposlechnu-li, určitě se to prý na
vedoucí je nemocná a nejsou jiní prodavači'. Vadí kvalitě nápoje pozná. K něčemu je prostě třeba citvám, že dostáváte svou poštu až k polednímu místo livé člověčí ruky a s tím sčítáním lidu je to možná
ráno jako kdysi? Nedá se nic dělat, pošta má málo také tak.
zaměstnanců. Čekáte dlouho na Obsluhu v restauraci?
Ledaže bychom připustili, že tu ti lidé jsou a — neJe nedostatek číšníků. Pozvou vás na návštěvu-k zu- jsou! Že jde o iakési mrtvé duše, které sice na pabaři až za měsíc? Je málo zubařů a buďte rádi, že píře figurují, avšak ve skutečnosti nikoliv. Kdopak
nepotřebujete umělý chrup, protože na ten byste če- ale, ptám se, bere plaity těchto imaginárních osob?
kali ještě déle.
Kdo to bydlí v jejich bytech a kdo za ně chodí na
povinné snímkování? A — je vůbec něco takového
Neboť — nedostává se dentistů.
Ze stejného důvodu budete čekat nekonečně dlou- v naší proorganizované společnosti, v níž oko jednoho na:' vyčistění klobouku, spravení deštníku,' ušití ho pečlivě hlídá kapsu, garáž i nadměrné metry druplavek, vymalování bytu, zapojení chladničky, utěs- hého,-vůbec možné? Těžko. A ť se to zdá jakkoli ponění vodovodního kohoutku, zarámování obrazu, vý- divně (třeba V pátek odpoledne před Bílou labutí),
je nás — lidí — všude málo.
měnu karburátoru i opravy střechy.
Je nás, • lidí, na všech stranáloh nedostatek. Děsím Neviděla jsem z této situace východisko až do chvíse představy, že to tak půjde dál. Budu pak chodit le, kdy jsem si přečetla zprávičku, že člověk budoucvylidněnými ulicemi, jezdit v prázdných tramvajích nosti se dožije tři sta let a přitom mu postačí hodina

AŽ NÁM BUDE TŘI STA LET
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Kdybych byl malířem
a měl namalovat touhu,
namaloval bych
dálkového ptáka.
Ale ne, ale ne.
Vlaštovka letí
přes oceán,
a když je znavená,
klesá přímo do sítí,
touhu snědí
okaté siňoriny,
kostřičku odloží
jak vlásenky na noc.
Já bych namaloval
tvé oči zasněné,
ale ne, ale ne,
slza ukápne
a je po touze.
Mezi prsy žlábek,
ta čára předem načrtnutá
pro střemhlav pád mužské hlavy,
zůstane nesplněna,
A bude porušen zákon
o nedočkavosti mužů,.
o lekavé váhavosti žen.

,

Já namalují vodu,
voda je první na kosmické olympiádě,
nikdo ji nepředběhne,
ani vítr, ani zem.
Až budu mladý
jak tráva zelená
a ty stařičká
jak voda hlubinná,
zavlň se, namaluji touhu.
Touhy je víc než oceánu,
a přece vejde do slzy.
" Z d e vládnou stroje
a ovládají všechno. A
příroda ve vší nedokonalosti a syrovosti byla konečně podmaněna těmito
důkladnými muži. N á d herný divoch je zkrátka
na cestě stát se nádherným robotem."
Moorheadova
kniha
přesvědčuje, že Ticho-

moří nebylo nikdy rájem, který si vysnil Pierre Lotti nebo Robert
Louis Stevenson. Jenže
ve srovnání s naším bled.
ničkovým a nedomrlým
životem uprostřed civilizace je to krutá věc brát
nám vidiny ztraceného
ráje, kde nad obzorem
září Jižní kříž.
jun

spánku denně! Dovedete si představit, co to bude lidí? A té práce, co se za 23 hodiny bdění denně nadělá! Obávám se, že jí pak pro všecky ani nebude
dost. Lidé si ji budou brát,navzájem z ruky a budou
slavnostně vyhlašováni ti, co se zaváží k delší nebo
kratší nečinnosti. Všecko bude obráceně. Lidé budoucnosti budou mít šest nedělí a jeden pracovní den
v týdnu. Časem se snad domohou toho, že jim každý
druhý týden jeden pracovní den přidají. To bude radosti!
Vyvstanou ovšem nové problémy; žádný zákon o
rodině nebude moci trvat na tom, aby spolu tři sta
let žili titíž dva lidé. A je nepředstavitelné, že by měl
někdo tři sta let říkat téže domovnici dobré ráno a
tři sta let chodit kolem těchže píchaček. (Nepočítá-li
se ovšem, že 230 let z těch tří set prožijí lidé v gigantických domovech důchodců!)
Hlavní úkol lidstva bude pak zřejmě spočívat' v
tom, jak prorazit kruh stereotypu třistaleté člověčí
existence. Třeba pak budou lidé každých sto let zakládat nový život s jiným druhem nebo družkou, v
novém zaměstnání a na úplně jiné planetě. Předpokládá to ovšem velkolepou koncepci přesunů celých
generací a dalekosáhlá organizační opatření. Těch tahanic a přesvědčování, co kolem toho bude! Určitě
pak budou všichni chtít pouze na Mars a na Venuši
a budou hledat všelijaké cestičky, jen aby nemuseli
do vzdálenějších končin naší sluneční soustavy, na
Neptun nebo Pluto,
Vzato kolem a kolem, jsou naše dnešní starosti nic
proti tomu, co lidi teprve čeká, až jich bude moc.
Buďme rádi, že je nás málo!
Kulturní tvorba, Praha

HLAS

KAREL MICHAL
(Pokračování)
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Praporec sestával z toho, co moli už nežrali. Spíš
se klátil nežli povlával a Turkova hlava s ostrví.
ozdobená heslem Virtus virtutis praemium, se jakžtakž lišila ve zčernalém stříbře. Donovalskému s Kateřinou osedlali koně z kočáru, z nichž jeden byl bílý
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Bolí Vas hlava?
Noste brýle od O P T A !
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ČEST A SLÁVA

Sedláci se dávno rozešli, aby u připráhlých nedělních obědů vysvětlili ženám, co se z nich najednou
stalo, ale rytíř dosud dřepěl jak vycpaný. Kateřina
mu přejela rukama přes oči. Velké vítězství jí přidalo kurví mravy.
"Nejste spokojený? Slovo jsme drželi. Vy jste si
přivykl míchat jim kyselo a škrabat pro větší rozšafnost uši. To se jim líbilo. Jenže nastrčili zadnici
a na hlavu sedli. Tak jaké důvody? Klystýr byl potřeba. Vlejte zlobu, strach, a vyjde nadšení. Tak se
to dělá. Přemýšlet se mohou pak učit, až něco vyhraj ou. Poohybuju ale, že budou o to stát."
Dcxnovalský z Bejši mrzutě nadsedl. Vejce je sneseno. Nač ještě kdákát?
"Necítit to sami, nedali by si nic namluvit. Qui potest mori, ňon potest cogi. Či myslíte, že si to ještě
rozmyslí?"
Rytíř našpulil pysk.
"Nerozmyslí. Když řekli, že budou bojovat, budou.
Řekla se jim pravda, vzato tak dokola. Proto jsem to
taky dopustil. Když vrchnost si neví už s lidmi rady,
-je to špatná vrchnost, a n e b o . . . "
"Je špatné cosi i v nejširším okolí," řekl Donovalský. "O tom to bylo."
"Ano," kývl rytíř, " ve velmi širokém okolí, když
ten, kdo má a chce, nemůže bez vlastní viny. Kdo
ale může teď?"
Povídal si to víc pro sebe, ale Donovalský náramně
pochopil. Poprvé měl pocit, že stvořil člověka.
"Ten, kdo to umí. Na počátku bylo jako dnes slovo. A slovo," ujasnil, "je právo, neboť se zušlechtí
v kodex. Verba fides sequitor. Až budou stavové mít
. práva, jaká jim přísluší, až se bude vládnout na sněmích a ne cmúndit v tajném kabinetu, je otázka víry
a tedy morálky už vždycky otázkou rozumné dohody."
Rytíř se ušklíbl.
"O víru snad zatím tolika neběží."
"Pak tím lip pro všechny, svatou válku si tu nemůžem dovolit. Jeho Eminence kardinál by nám
štandopede přistřihl uši, a jsme malá země, než abychom mohli chtít všechno vydupat sami. Nepřátelé
našich nepřátel jsou naší přátelé. Já sám jsem luterán, jenomže príčetný. Príčetný luterán je vždycky
spíš nežli luterán."
Ovšem Kateřina slýchala tenhleten paradox už víckrát, než by ji bavilo. Jako tolik jiných. Dnes toho
měla dost. Přinesla velice krásnou myš a nikdo neřekl hodná a chytrá, nikdo nepohladil, aby zápředla
u nohy. Nedopřáli jí říct skromňoučce a, to nic nebylo. Teď ťafne. Právem. Kdo rozhýbal dřevěné
rýbrcouly?
"Bohužel," nechala se slyšet, "příčetný cokoliv je
vždycky příčetný, nežli cokoliv. To se tu vidělo."
Leč ani pomsta se patřičně neleskla. Starý pán věděl sám o sofoě dost, aby ho dojal prachsprostý štulec, a myslel o sobě přespříliš, než aby naznal, co už
není vtip.
"Překrásně řečeno. Rytíři, buďte té dobroty, nemáte tu někde praporec či jinou takovou příhodnou
věc? Budeme muset vzít váš. lid do přísahy. Je to
nezbytné po válečném právu."
"I-bez vás bych věděl, že je to potřeba," děl rytíř
a vydal se hrabat na půdu v truhle. Donovalský polkl
a párkrát zamrkal. Když se Kateřina alespoň ušklíbne, "pak Orloj neožil. Bude zas jisto, že se hýbe silou
poětů a důmyslu. Že kostlivec nezačne náhle kokrhat
á kohout nevyrve Petrovi klíče.
Ale Kateřina chviličku seděla a pak se začala tiše
a pracně smát.
"Válečné právo na burany neplatí," zakvákal kapitán, cídě si rukátvem mosazný koš meče. "Ti buďto
vyhrajou, protože jscxu dobře a pevně vedení, anebo
prohrajou, anžto jsou už vůbec blbí."
$
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OPTO
Gapitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 -2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, (
v nutných případech i telegraficky

a druhý vraný. Kapitán trůnil na,zrzavém hnusu s
rousnatými kopyty.
"Stůj, mrcho," žádal ho snažně a potichu. Měl dnes
zodpovědnost. Velmi se obával hanby.
Čeleď nastoupila u obo-u děl. Rytíř stál rozkročen
před šikem. Oblékl nejlepší, bezmála šlechtické šaty,
i meč si přivěsil a hrudník vecpal do kyrysu. Přilbu
nevzal. Byla prastará, k posměchu. Vítr mu hnal vlasy do očí. Sfoukl je. Praporec v jeho rukou se sklonil, kapitán zasípal, a zbraně poříčanských sedláků
se spíš pokusily o poctu praporu. Kapitán zatrnul.
Upusť, a sežeru. Ještě že to nikdo pořádný nevidí.
"Jeho Nej milostivějšímu Veličenstvu Fridrichu
prvnímu, z boží milosti králi českému a kurfiřtu falckému, i jeho slavnému spojenci, nejkřesťanštějšímu
králi Francie, hrdly a statky svými věrnost přísáhá-.
me," zvolal Donovalský, zvednuv meč. Vítr odnášel
zvuk jeho slov.
"Tak přisaháme," opakovali sborem sedláci. 'Vivat
Fredericus Rex!"
Tentokrát už se nespletli. Kateřina se sklonila se
sedla a s jistým odporem pozdvihla ke rtům cíp praporu. Pak se naklonila hlouběji a políbila rytíře na
tvář. Rytíř poděšeně ucukl.
""Nechte," zašeptala, "to musí být. To už patří
věci/"
"Vivat,"' křičeli sedláci.
Kapitánův kůň se upšoukl a počal blaženě kadit.
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CHEST X-RAY
iťs a good thítig to háve a

Velké prase, zvané ríerodes, řvalo už od rána hla- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmKtmBmmmx,
dy. Den se přestal dělit blaženou hodinou pomyjí.
NOW COMPVLSOBY FOR AĹĹ OVER 21
Dorota, která ho tak často drbala, považujíc si v něm
bezděky všeho co je velké a má se k světu, se bezGo when the X-RAY UNIT vistts yout area
radně zamkla v komoře. Záviděla vepři dar vřískat
svůj rozum nahlas do světa a přemítala, jak prosadit vlastní. Leč darmo. Neměla místa v tom, co se
tu chrabrého konalo, a neměl ho ani Herodes sám.
"Ovce a čuňata porazit," rozhodoval rytíř. "Co půjde vyudlí, vyudit a zbytek do soudků naložit v soli.
Zajistěte, aby měli všichni členové vaší
Dobytek zaženou pak ženské do lesa společně sě selrodiny provedeno roentgenování plic.
ským. Dědci vám pomohou vykopat na spaní nory.
Dáte přes ně chvojí, kdyby zas pršelo. A vy, kapitáKdokoli může mít tuberkulózu — můžene, ukažte Kubovi, kde podkopat hradby, aby se sete být jejím nosičem a přenést ji na ostatsuly. Poslední z nás potom zapálí krov. Zbytečně by se
tu opevnil nepřítel. Matěji, k tomuhle musejí být delní. Je zvlášť důležité, aby se starší členoší řemeny. Nedá se v tc-m dýchat, škrtí to moc."
vé rodiny podrobili tomuto rychlému,
Kapitán kopl do krunýře, až zachrastil jako strajednoduchému zjištění. T.B. se dá . léčit
šidlo z báječných hrdinských dob.
"'Zahoďte to/" řekl. "Na vojska to špatně působí.
snadno a rychle. V případě potřeby delKdyž nemá i soldát na sobě odění, může mít plech
šího léčení, vyplácí se živitelům rodin
až zas veliký pán."
Rytíř se ohlédl.
pense. Roentgenování je zdarma. Budete
"Matěji, co jsem ti přikázal? — V tomhletom brněvyrozuměn poštou, kdy bude roentgen
ní," • vysvětlil, "bojovali moji předkové. A sotva se
prováděn hromadně ve Vaší čtvrti » ' s o
báli. Prostě to náleží.'-'
Důstojník si zabrnkal prsty na hubu. Soudil, že
městě.
předky má nakonec každý, leč těžko rozeznat kdo
právě které. Například rytíř i macatá Dorota mají
The Victorian Tuberculosis Association,
raťafáky z jednoho chovu, kdežto Matěj támhletu
406 Lonsdale St., Melbourne
chlíva má zase nosíček konflíček všech čtyř malovaných dědečků na zdi. Veselé. Co na tom? Cti. otce
svého a buď si jist, že se to nakonec kolkolem vyrovná. Na každého vyjdou nějací otcové, na každého
otce nějaké ctění. U psů by nezbylo než svázat celý
vrh do měcha, jenomže od psů še ledaco čeká i chce ska to dobře působí, když za nimi něco vlastního
bouchá. Až začnou kuželky, dá jim to víc fuka nežli
a je tu psář, aby nad nimi vyslovil soud.
celá něčí posraná rytířská sláva."
Tohle si kapitán vyřešil už dávno s konečnou platHodlal prohovořit obšírně ještě velmi mnohou poností, protože záviděl jenom to, co mohl případně
mít. Víc mu teď vadilo, že naň zbyl v obecném sna- sranou věc, jenomže rytíř se s ním o tom nebavil.
"Kováři, spravíš a překováš u obou kusů kola..
žení vlastně jen pípavý poradní hlásek. Rytíř přijal
věci válečné za vlastní a hospodařil v nich jako dřív Když bude potřeba, uděláš s tesařem i nové podvozv orbě a kydání-. Bral si to důkladně, všechna čest ky. Slyšel?"
"Milosti," odporoval kovář, neboť ctil zvyklosti řesnaze. Leč novokřtěnectví je potřeba zastudit, než
mesla, "vždyť já to proboha nestačím. Taky. .."
natropí škody.
"Co? Musíš to stačit. Celou noc se bude namísto
"Tak jest. Náleží to. Zvednou vás na koně, do pazoury kopí, do druhé štít, a pak už můžete harcovat. chrápání kovat. Naspal ses už dost a dospíš se v hroBude to úchvatné, zvlášť k dané potřebě. Jestli ne- bě. .A zítra prohlédneš veškerou zbraň. Ty kosy na
spadnete svou vahou na hubu, trefí váš i potmě holích seber, to nemám rád. Rozkoveš nářadí, co je
ho ve dvoře a zrobíš dvacet pík s hákem. Hroty takprdlavý biskupský fořt."
"Ouha," řekl rytíř. "Kdo vede, musí se odlišit. O hle dlouhé," ukázal rukama.
to jde, a ne o kuráž či strach. Lidé vidí vpředu ně- . "Jak," zeptal se kovář, a rytíř se shýbl pro třísku
koho, kdo jim dá sílu a odvahu. Vám nikdy nedošlo, dřeva. Zůstal však předkloněn. Jezdecký meč je dlouhý a tenký, podobný holému ohonu krysy. Krysa má
jak moc to znáči?"
"Naprosto nikterak," odvětil kapitán Benedikt He- však ohon od mladých let, zvykla mu, a proto si po
vera. "Plech kulku nechytí, sotva tak u jízdných sek. něm jen zřídka šlape.
Kapitán uprskl. Ne příliš hlasitě, jenomže-rytíř to
U pěších do stovky nesedí oficír na koni. Jde taky
při knechtech a nosí espo-nton, takovou pokratší pi- zas jednou slyšel. Když se pak narovnal, měl jílec na
břiše a závěsník kolem krku jak chomout.
ku."
"Je vám tu co k smíchu?"
"A pročpak?"
Už ani nebylo. Rytíř byl jako rak. Poslední dobou
"Aby je mohl tlouct po zadku, proto."
byl ještě vzteklejší nežli dřív. Ode dne, kdy se odRytíř kýval hlavou.
hodlal do boje, mu Dorota ne a nedala s důsledností
"A tak," děl soucitně, "Čím iste byl?"
hodnou zajisté lepší věci. I kapitán se teď patřičně
"Já? Voják!"
vylekal. Jestli bude tasit, šrotovat, copak se stane?
"A předtím?"
Když se mu postavím, tak budu špatný já a on se
"Co předtím? Koželuh. Proč?"
"Aha. Nic, já jen tak. Běžte se podívat na děla. krom toho může i posekat, 'neumí ten párák pořádně
držet. To bude ostuda!
A má vůbec- cenu tahat je s sebou?"
Pokračování příště
"Má," řekl kapitán, který dostával vzteká. "Na voj-
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PŘÁTELÉ

Čechoslováci v zahraničí

HLEDAJÍ:

Býv. zahranič, vojáka Cukra (Nový Zéland?), Jana
Rychtaříka z Ml. Vožice, Karla Kapra z Nevřině,
Václava Šípka z Dolní Bělí, Jana Michálka, nar. 18.
9. 1918, z Hořiněvsi u Smiřic a Zdeňka Sýkoru (asi
35 let) z Rožmitálu.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
SJ na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
RESTITUCE

vysoký Komisar »pojenycn naroau pro veci upaculíků upozorňuje znovu, že byl zřízen doplňovací o d škodňovací fond, z něhož jsou prováděny platy k
úhradě restitučních nároků nacistickým režimem z
národnostních důvodů pronásledovaných osob, které
se staly uprchlíky a které:
. 1). před 1. říjnem. 1953 získaly jiné než své původní občanství, 2). anebo které se staly politickými
uprchlíky po 1. říjnu 1953, ale ne později než 31. prosince 1965.
Žadatelé o náhradu škod z tohoto fondu musí předložit novou žádost i v případě, když už podali žádost
dříve a to nejpozději do" 30. září 1967 na:
The Indemnification Section, UNHCR, Palais des
Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland. Podrobné informace a formuláře žádostí obdržíte
na téfto adrese nebo v místních odbočkách kanceláře
Vysokého komisaře pro uprchlíky, nebo (česky) u
Amerického fondu pro čs. uprchlíky, 8 Munich 27,
Possartstr. 9/III., Postfach 8, West Germany. Adresa
v Austrálii: UN High Commissioner for Refugees,
Branch Office, 44 Martin Pl., Sydney, NSW.

NEDELE 24. ZARI 1967
Svátek sv. Václava

--

-

v

NÁRODNÍ POUT
Z A D O AVOV

oslavíme
NÁRODNÍ POUTÍ
NA ŠUMAVĚ
V Melbourne budou obětovány obě mše sv. za
trpící domov : v 10 hod.
v St. Patrick's College a
v 11.30 hod. v kapli v
Bethlehem Hospital, 476
Kooyong
Rd.,
South
Cauífield.
,

Na Šumavě odp. ve 2.30
hod. procesí od budovy
ke kapličce Pražského Jezulátka, kde bude promluva, litánie k našim sv.
patronům a modlitby za
domov. Kázání bude mít
, 7 / , r . T 4,7Tpáter Zika.
SVATY VACLAVE
Prosím všechny kraja- N E D E J Z Á H Y N O W I
ny, aby se zúčastnili v
T
největším počtu. Kdo má>Y*
te možnost, přijďte v ná„¥ . .
rodním kroji.
S U
A V A .
Nechť

je

24.

B E L G R A V E

rmov!
J. Peksa, duch. správce

A U S T R Á L I E
>-*-<

nem

neděle
modlitby

za

Od 4.30 hod. odpoledne se koná "Na Šumavě"
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K disposice budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat

Praha
375 H i g h 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
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— Ve dnech s. a b. srpna
se konal ve městě Wilber
v Nebras>ce "Český festival," na který připravil
bohatý program tamní Český klub. — Starostou
města je, krajan Zajíček.
Připravuje se tam stavba
budovy, v níž má být
knihovna a archiv s doklady o českých pionýrech v tamním kraji. Základní stavební fond na
budovu věnovala místní
rodina Šťastných.
— V rámci "Československého dne,'-" který se bude
konat v sokolovně Havlíček-Tyrš v Chicagu dn«
8. října tr., promluví Karel Steinbach z New . Yorku o Janu Masarykovi.
— Poblíž města Quani
Tri byl vážně zraněn příslušník americké námořní pěchoty Petr Oberdinj
z Chicaga. Před svým dobrovolným odchodem dc
US armády byl Oberding
znám v krajanských kruzích svou činností v "Kulturní moravské společnosti v Chicagu".
— Ve Wisconsinu zemře:
ve věku 60 roků čs. exulant František Link, kterj
pocházel z Jičínska.
— President Johnson jmenoval llčlennou komisi k
vyšetření příčin, proč dochází v USA k rasovým
nepokojům. V čele tétc
komise je guvernér státu
Illinois Otto Kerner, který je čs. původu (jehc
mánželka je dcerou zesnulého chicagského starosty A. Čermáka).
— Rafael Kubelík řídi]
otva koncerty v Ravinia
parku v Chicagu 3. a 5.
srpna a sklidil nadšené
kritiky amerických listů.
Na koncerty přijela spousta
krajanů,
někteř:
zvláštním autobusem, vypraveným Čs. národní radou americkou.

— j^oncem srpna se přistěhovala do Kanady další skupina čs. uprchlíků
a to: malíř pokojů N. Marek, holič V. Podlipský,
obchodní příručí J. Sluka, důlní technik R. Zdravecký,- nástroj ař P. Sláma, mechanik P. Plesnivý, veterinář J. Benčko,
stavební technik J. Kvítko vič, zedník F. Uhlíř,
zubní technik P. Gaborik,
holič L. Barbolyas, železničář M. Čech, student J.
Candra, chemik E. Petrlík, obeh. příručí F. Koutský, zedník A. Paták, automechanik L. Pele a svářeč J. Vanko.

Dne 31. srpna vydal předseda informačního oddělení Výkonného výboru Australského židovstva I.
Leibler zvláštní prohlášení, v němž vyslovuje zděšení
nad okolnostmi smrti Ch. Jordana v Praze (viz str. 1)
a nad posledními známkami antisemitismu v ČSSR.
Vzpomíná přitom na výbornou pověst, kterou Československo získalo ve světě především zásluhou T. G.
Masaryka a dodává, že se po 20 létech komunismu
vracejí do Československa poměry, které T. G. M.
kritizoval v minulém století.
I. Leibler ^řekl dále, že řada prominentních členů
čs. vlády, včetně presidenta Novotného a dalších vedoucích osob Komunistické strany Československa se
přímo zúčastnila přípravy procesů se Slánským a dalšími a že zvláště v té době označovala Americkou
židovskou pomocnou organizaci za filiálku C.I.A.
Sleduj e-li pak někdo nyní zlomyslnou propagandu
proti Izraeli, která plní stránky čs. vládního tisku,
kampaně proti čs. židovské obci a okolnosti smrti Ch.
Jordana, zdá se mu jasné, že duch, který vyvolal
— Walter Susskind bude pražské procesy v r. 1952, je stále ještě reprezentořídit v sezóně 1968/69 ván v nejvyšších místech čs. vlády, řekl I. Leibler.
symfonický orchestr v St.
Louis.
— Bývalí čs. občané, kteří nyní žijí v Izraeli, vrátili hromadně čs. vládě
všechny medaile a vyznaK O P A N Á
V
S Y D N E Y
menání za statečnost, které dostali v druhé světoA
XViXllil
JiTAU l i X Jl r x . 5
xJ :• 2
H \(/V
PRAHA—MELITA
2 i: 11 )y
vé válce a krátce po ní,
Střetnutí mělo pro Prahu všechny náznaky neúspěaby tak protestovali proti chu: několik nevyzkoušených" mladých hráčů, tvrdá
čs. politice na Středním hra obrany hostí, slabý rozhodčí, zranění Gauta (po
východně. Totéž udělali 30 min. hry nahrazen Lissingem) a vyloučení Zemana
nositelé řádů, medailí a před poločasem. Praze se však dařilo a nakonec převyznamenání sovětských, svědčivě .vyhrála 3 brankami G. Manuela a 2 Scheinpolských, maďarských a fluga (obě z pokutového -kopu — druhá branka soubulharských.
peře byla také z penalty). Lví podíl na tomto výsled— Podle zpráv londýn- ku měli Scheinflug a Blanco, kteří ve středu hřiště
ských listů podepsal La- zcela dominovali, ale pochvalu si zaslouží i King v
dislav Mňačko po příjez- brance a G. Manuel a Armytage v útoku.
du z Československa ve
PRAHA—PAŇ HELLENIC 1 : 1 ( 1 : 0 )
Vídni smlouvu • s Burt
Výsledek posledního ligového utkaní sezóny je
Lancasterem na zfilmování svého posledního díla možno pokládat za úspěch mladého mužstva Prahy,
"Jak chutná moc." Sjed- které podalo zvláště v, 1. poločase dobrý výkon. Zánaná cena 120.000 dolarů. pas byl do konce napínavý, protože domácím šlo o
Podle těchto novin není účast v semifinálových bojích. Výsledek byl spravedtajemstvím, že Mňačko v livý, ačkoliv Pan Hellenic měl více příležitostí skóknize do značné míry po- rovat: dvakrát se míč odrazil od tyče pražské branky
pisuje, jak chutná moc (jednou z penalty) a brankář King zachránil aspoň
presidentu Antonínu No- dva vyložené góly v 1. poločase. Za Prahu skóroval
opět mladý Manuel z Scheinflugovy přihrávky.
votnému.
Praha skončila na 7. místě ligové tabulky. Konečné
ČSNRA/NH/S/HD
pořadí: Apia 37 bodů, Budapešt 31, Croatia 27, Pan
Hellenic 26, Hakoah 26, Canterbury 22, Praha 19
(skóre 35 : 41), Polonia 19, Yugal 18, Melita 15, Sth. Coast 14, Cumberland 10 bodů.

SPORT V AUSTRÁLII

Malý oznamovatel
PRODÁM
Svatováclavský dukát, 3
cm v prům., za $ 48.- a
10 K rakouskou minci, Rudolf 1838, za $ 9.Dotazy:
Sydney telefon: 39-3582
nebo písemně neb telef.
na Hlas domova
PŘIJMU SPOLEHLIVÉHO chlapce 16—18 roků
k zaučení v benzínové stanici. Počáteční plat $ 24.který se zvýší o mzdu zs
přesčas.
Stanice
GOLDEN FLEECE
267 Sydney Rd., Coburg
Vic.
Tel. 36-4203
VADÍ VAM CIZÍ
PŘÍZVUK v angličtině?
Novou vyučovací metódou Vám výslovnost podstatně zlepší
Miss B. Howe, A.L.C.M.
11 Cowper St., Hawthon
"Rast. Vic... tpl. 82-5285

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

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

AUSTRALSKÉ ŽIDOVSTVO
K UDÁLOSTEM V ČSSR

KOPANÁ

V

MELBOURNE

SLAVIA—JUST 1 : 0 ( 0 : 0 )
Slavia předvedla na hřišti v Olympie Parku dobrou hru v poli a — jako obvykle — špatnou střelbu.
Proti pomalejším a nepřesnějším Jugoslávcum byla
téměř po celý zápas v jasné převaze a přece se zdálo, že odejde s^hřiště za nerozhodného výsledku. Teprve když už diváci začali opouštět tribuny, půl minuty před koncem zápasu, 'podařil se Raineyovi centr,
který Livingston proměnil v -jedinou branku střetnutí.

Vozdal
šije šaty dobře

MELBOURNE—SLAVIA 3 : 0 ( 0 : 0 )
Proti mužstvu, které má už prakticky zajištěno
ZNAČKA KVALITY
první místo v letošní viktoriánské ligové tabulce, zaA STYLU
hrála Slavia lépe, než ukazuje výsledek zápasu. Po
Prvotřídní ručně šité
celý první poločas a polovinu druhého "měla dokonce
obleky
yíce ze.hry, což však nedokázala vyjádřit brankami.
164Acland St., St. .Kilda, Teprve v 76. minutě nastal obrat ve hře. Domácí
Vic. Tel. 94-2260
mužstvo vhazovalo z pomezní čáry. High a Rainey
148 Martin St.,
se předháněli ve zbrklé hře, a výsledkem byla míč
Gardenvale. Vic.
ve Scnroifově brance. Vzápětí nato skóroval MelTel. 96-2651
bourne znova. Bylo to z postavení mimo hru, ale
Též prodej veškerého
soudce branku uznal. Potom už Slavia jako celek odpánského konfekčního
padla a měla celkem štěstí, že ve zbývajících minuzboží
tách inkasovala jen jednu další branku (v 86. minuř í í c H m o n n n r ^ t - v nTílotA tě). V zápase podala dobrý výkon celá záloha, především Cook, který byl nej lepším mužem na hřišti.
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Eb ner
19 York St,
vchod do Wynyard Stí
naproti pohyb, schodůrr
Sydney
Telefon 29-7543

SLAVIA—MAKEDONIA 3 : 1
V posledním zápase letošní ligy, který už nemohl
nic změnit na umístění klubu, zvítězila Slavia nad
mužstvem, které je odsouzeno k sestupu do I. divise,
celkem snadno dvěma brankami Reada a jednou Livingstona. Zápas, v němž podali dobrý výkon Cook,
High a Randell, nebyl od počátku příliš zajímavý a
•sledovalo jej na hřišti Slavie jen málo diváků.
Slavia skončila letošní viktoriánskou ligu na 7. místě, což nelze považovat za velký úspěch.
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SPORT DOMA I V CIZINĚ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Překvapení v Montrealu

Evropa vítězí nad Amerikou 109 :100
Z a chladného, destiveho a Fvetrneho počasí, pred návštevou jen několika málo tisíc příznivců královny sportu, došlo v kanadském Montrealu k dlouho očekávanému prvému mezikontinentálnímu
Střetnutí lehkých atletů Evropy a Ameriky, kter é skončilo nečekaným vítězstvím Evropanů a to
nejen v soutěži žen (60 : 55), ale i mužů (109 : 100), s čímž jistě nikdo z expertů nepočítal. Družstvo
Ameriky postrádalo sice celou řadu sivětových rekordmanů (Smitha, Ryuna. Wilsona atd.), avšak
přesto je vítězství reprezentačního týmu Evropy úspěchem. Podílí se na něm i čs. světový rekordman
v hodu diskem Ludvík Daněk, který vyhrál svou speciální disciplinu hodem 60,98 m (před Italem
Simeonem — 60,45 m, Kanaďanem Pučem — 59,53 m a Američanem Carlsenem — 58,72 m). Méně
úspěšná už byla čs. sprintérka Eva Lehocká z Bratislavy, která v běhu na 100 m obsadila časem 11,9
vt. až poslední, čtivrté místo.
Třetí čs. reprezentant, který měl obléci dres Evropy, výškař Rudolf Huebner z Prahy, byl na poslední
chvíli nahrazen Švédem Had Dahlgrenem a startoval jen mimo konkurenci. Skočil 2,11 m, což by mu
bývalo stačilo na druhé místo v soutěži. Skok vysoký
vyhrál, podle očekávání Američan Burrell (2,13 m)
před Němcem Schilkowsikirn (2,11 m ) , Švédem Dahlgrenem a bývalým světovým rekordmanem Američanem Johnem Thomasem (oba zdolali 209 cm).
Střetnutí, ve kterém každé družstvo vyhrálo deset
disciplin, přineslo několik pozoruhodných výsledků
a i mnohá překvapení. Tak v soutěži tyčkařů nezdolal bývalý světový rekordman Američan Bob Seagren

základní výšku 4,90 m a nebyl tudíž ani klasifikován.
Nejlepším tyčkařem byl Francouz D'Encause(5,20 m) ,
mladý Američan Railsfoack a Rek Papanicolau skočili 5,09 m. — Ve skoku dalekém obsadil světový rekordman- Američan Ralph Boston jen třetí místo
(7,92.m) za svým mladším krajanem Bob Beamonem
(8,04 m) a olympijským přeborníkem Lynn Daviesem z V. Británie (8,01 m). Běh sprintérů na 100m
se stal za neúčasti sprintérských es USA kořistí Francouze Rogera Barnbůcka (10,2 vt.)

Většina závodů na kratší tratě patřila Američanům.
Běh na 200m vyhrál John Carlos (za 20,5 vt.), 400 m
Matthews (45,0 vt.), 110 m přek. Daivenport (13,6
vt.), 400m přek. Whitney (50,1 vt.). Evropané zase
— až na vrh koulí (vyhrál ho Matson výkonem
20,46 m) — ovládli vrhačské soutěže. V oštěpu zví48 hodin po nečekané porážce v Montrealu odce tězil Maďar Kulcsar (81,26 m ) , v hodu kladivem Něstovalo lehkoatletické družstvo USA (se světovým re- mec Beyer (67,40 m) a v hodu diskem Daněk.
kordmanem Ryunem) na evropské turné, na kterém
se revanžovalo celé řadě atletů starého kontinentu
za debakl v prvém mezikontinentálním střetnutí,
když nenašlo v Evropě vážný odpor a vyhrálo téměř
Letni "siesta os. kopané skončila, na hřištích st
vše, co se vyhrát dalo. Zvítězilo:
zase po více než 2 měsících bojuje o mistrovské body
V LONDÝNĚ: USA—V. BRITANIE 139 :84
Z 21 disciplin vyhráli Američané 19. (pouze na A stejně jako ve všech státech na světě, které jsou
5.000 m zvítězil časem 13:45,8 min. Angličan McCaf- členy FIFA, začala i v ČSR nová sezóna s novým:
ferty a trojskok vyhrál Alsop výkonem 15.84 m). — pravidly. Zdá se, že nejvíce starostí se změnou budot
iJálkař :Boston (konečně) výkonem 8.20 m porazil o mít brankáři. Až dosud platilo, že brankář, kter>
9 cm olympijského přeborníka Daviese, -americký tyč- držel míč v rukou a udělal s ním 4 kroky, musel míkař Seagren zdolal 5.20 m, Matson v A l koulí 20.39 m čem uhodit o zem a pak mohl ve svém putování pokračovat. Nyní platí pravidlo, že po čtvrtém kroki
-. a Ryun vyhrál závod na 1 míli za 3:56,0 min.
se musí míče za každou cenu zbavit, musí jej prostí
V DÍJESSELDORFU: USA—Z. NĚMECKO 132 :100 někomu přihrát. A přitom se mu do těch 4 kroků po
Ani atleti Německé spolkové republiky nemohli čítá i případné uhození míčem o zem nebo jeho vybýt reprezentantům USA vážnými soupeři a prohráli hození do výše. Při porušení tohoto pravidla se na17 z 22 disciplin. Nejlepším. jejich borcem byl ještě řizuje z příslušného místa nepřímý volný kop. Jeli
půlkař Kemper, který protrhl cílovou pásku v běhu kož jde o zrychlení hry, pamatují nová pdavidla i ns
na 800 m (1:46,2 min.), ostatní se jen velmi těžko pro- to, aby gólmani netaktizovali jiným způsobem, třebí
sazovali. Z Američanů vynikali tentokrát čtvrtkaři: tím, že by stáli na místě. Při každém takovém či po
Matthews a Evans zaběhli 400 im za 45,3 vt., . sprin- dobném pokusu. zdržovat hru se nařizuje také nepřítéru Turnérovi stopli na 100 m 10,2 vt., Ryun vyhrál mý volný kop. — Druhá velká změna mezinárodnícl
1.500 m za 3:38,2 min. a v běhu vytrvalců na 10.000 m pravidel je při střídání hráčů. Všude na světě se poproběhl jako první cílem Tom Laris za 28:33,3 min. voluje vyměnit během utkání brankáře a jednohc
Matson dosáhl koulí 20',77 im. a skok vysoký se stal hráče v poli. V ČSR nejde sice o novinku, ale tatc
kořistí Ed Charterse (2,17 m).
výměna může být nyní provedena jen ze 4 předen
nahlášených a v zápisech uvedených náhradníků, kte
VE VIAREGGIU: USA^ITALIE 123 : 90,
ří se stávají nerozlučnou součástí sestavy.
— USA—(ŠPANĚLSKO 136 : 76

ODVETA V EVROPĚ

Fotbalová liga

V mezistátním troj utkání vyhráli Američané 17,
domácí Italové 3, a Španělé 1 disciplinu (trojskokan
Azeta 15,83 m). Ô překvapení se postaral americký
chodec Laird, který na 20km časem 1:28:18,2 hod.
porazil o 50 vteřin olympijského vítěze Itala Pamicha
a ve vrhu koulí obsadil světový rekordman-Matson
(19,96 m) druhé místo za svým krajanem Steínhauerem (20.03 m ) .
DUCHKOVÁ ZÍSKALA
Čs. plavecký sport m;
konečně hvězdu světové
úrovně. Je jí necelých 15
let "mladá" 'Milena Duchková z Prahy, která třeti
srpnový víkend získala v
Helsinkách
Evropskou
trofej, když vyhrála skoky do vody z 10 m věže (S 282.48 bodů) před
sovětskou
reprezentantkou- Natálií Lobanovou
(280.26 b.). Za její velmi
obtížné figury, provedené
š perfektní přesností, jí
finští diváci připravili ovace, jakých se nedostalc

"EVROPSKÝ POHÁR'
zadnému z dalších á vítězů zbývajících soutěží.
V soutěží skokanek z
3 -m prkna zvítězila olympijská přebornice Ingrid
Gulbin-Kraemerová z V.
Německa (Duchková byla
9.).
Obě trofeje za vítězství
v skokanských soutěžích
mužů putují do Itálie:
skoky z 3 m prkna vyhrál
Giogio Cagnotto z Turina
a skoky z věže držitel
stříbrné olympijské medaile K. Diíbiasi z Bolzana.

V duchu těchto dvou větších, (a několika dalšícl
menších) změn v pravidlech probíhala už i obě prv;
kola 1. čs. fotbalové ligy ročníku 1967—68, po kte
rých jen mužstvo pražské Dukly zůstává s plným po
čtem 4 bodů. Z nováčků si zatím dobře vede Baníl
Ostrava, naopak tým Plzně se zdá na ligu slabý.
Velkým překvapením 1. kola byl debakl obhájci
mistrovského titulu, Sparty Praha, v Košicích, kdi
"rudí" prohráli s VSS Košice 1 : 4 (nastoupili be:
zraněného Pospíchala a distancovaného Vojty). Pře
kvapila i hladká porážka Trnavy se Slovanem v Bra
tislavě 0 :2. Pražská Dukla hrála doma s Teplicem
většinou na jednu branku, zvítězila však jen těsni
1 : 0. Slávia Praha s celou řadou posil porazila Lok
Košice 3 : 1 , — Jednota Trenčín Inter Bratislavu 3 : :
a Žilina zvítězila nad Bohemian® 2 : 0.
Snad nejcennějšího úspěchu v 2. kole dosáhl nová
ček soutěže Baník Ostrava, který porazil doma bra
tislavský Slovan 1 : 0 a (po remise v Plzni v 1. kole'
dostal se na 2. místo tabulky. Zato Škoda Plzeň utr
pěla debakl, když prohrála v Bratislavě s Interen
0 : 7. Sparta zvítězila (na hřišti Slávie) nad Trenčí
nem po exhibičním výkonu 3 : 0. Dobrou úroveň mě
1 zěpas Bohemians—Teplice (3 : 3). "Červenobílí" po
nechali oba body v Trnavě, kde zvítězili domácí 2 : 1
Lok. Košice podlehla doma fotbalistům pražské Dukl;
1 : 2 a VSS Košice stačily v Žilině jen remisovat 1 : 1
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Ve zkratce

— Čtyřnásobný olympijský vítěz A-meričan Don
Sefaollander zlepšil na přeborech USA v Oak Parku
(DL) už po desáté světový rekord na 200 m volný
způsob. Tentokrát zaplaval přímo fantastický čas
1:55,7 mm. — Jeho ITletý krajan Mark Spitz vyrovnal časem 2:06,4 min, svůj vlastní světový rekord na
200 m motýlka. Zdá se však. že oba. tyto světové primáty zastiňuje výkon Mletého Mike Burtona (USA),
který časem 16:34,1 min. vytvořil nový světový rekord na 1.500m kraul.
— Jeden z nej slavnějších světových fotbalistů Sir
Stanley Matthews, bývalý pravý křídelní útočník anglického národního mužstva, přicestoval se svým
mužstvem FC Port Vale (které trénuje) k dvěma zápasům do ČSR, a jak v přátelském utkání ve Zlíně
tak i ve Skutči (Angličané vyhráli 2 : 0 a remisovali
2 : 2 ) , patřil tento 521etý fotbalový fenomén i jako
hráč k nejlepším na hřišti. Srdečné bylo jeho setkání s čs. internacionály v čele s Oldou Nejedlým,
— Čs. lehkoatletické družstvo žen prohrálo své první
letošní mezistátní utkání v západoněmecké Fuldě s
týmem Německé spolkové republiky vysoko 42 : 75
bodům, když vyhrálo pouze jednu disciplinu — skok
vysoký, ve kterém mladá Jaroslava Valentová zdolala
1,64 m.

Mistrovství Evropy v kopané
v mciiučiruuui nupane vsmyujeme v tecnio anecn
do období, kdy se rozhodne o vítězích jednotlivých
osmi skupin I. mistrovství Evropy, kteří postoupí dc
čtvrtfinále. V nepříznivé situaci jsou všechna 3 prvé
mužstva posledního mistrovství světa: mistři světe
Angličané (prohráli doma se Skotskem 2 : 3), poražení finalisté Němci (podlehli Jugoslávcům 0 : 1 ) e
držitelé "bronzu" Portugalci (ztratili ve skupině se
Švédy už 3 body).
1. skupina
Dosavadní zápasy: Španělsko—Irská republika 2 : C
a 0 : 0, Turecko—Irská republika 2 : 1 a 1 : 2 , Turecko—španělsko 0 : 0 a 0 : 2 , Irská republika—ČSE
0 : 2, ČSR—Turecko 3 : 0 .
1. Španělsko 4 utkání, .6 bodů, score 4 : 0 , 2. ČSE
(2 — 4 b., 5 : 0), 3. Irsko (5 — 3 b., 3 : 7), 4. Turecko (5 — 3 b., 3 : 8),
2. skupina
1. Bulharsko 3 utkání, 5 bodů, score 6 : 2 , 2, Portugalsko (3 — 3 b., 4 : 4), 3. Švédsko (3 — 3 b., 3 :4)
i. Norsko (3 —- 1 b., 3 : 6).
3. skupina
1. SSSR (2 utkání, 4 body, score 8 : 3 ) , 2. Äecko
(3 — 3 b., 3 : 6), 3. Finsko (3 — 2 b„ 2 : 3), 4. Rakousko (2 — 1 b., 3 : 4 ) .
4. skupina
1. Jugoslávie (2 — 4 b., 3 : 0), 2. Z. Německo (2 —
2 b., 6 : 1), 3. Albánie (2 — 0 -b.,-0: 8).
5. skupina
1. Maďarsko (4 — 7 b., 12 : 3), 2. V. Německo (2
— 3 b., 5 : 4 ) , 3. Holandsko (4 — 3 b., 8 -: 8), 4. Dánsko (4 — 1 b., 1 : 11).
6. skupina
1. Itálie (3 — 6 b., 6 : 1), 2. Rumunsko (6 — 6 b.
18 : 14), 3. Švýcarsko (2 — 2 b., 9 : 5), 4. Kvpr (3 0 b., 1 : 14).
7. skupina
1. Polsko (4 — 5 b., 8 :3). 2. Belgie (3 — 4 b..
8 : 4 ) , 3. Francie. (3 — 4 b., 6 : 3 ) , 4. Lucembursko
(4 — 1 b., 0 :12).
8. skupina
1. Skotsko (3 zápasy, 5 bodů, score 6 : 4 ) , 2. Anglie
(3 — 4 b., 9 : 4), 3. Wales (3 — 2 b., 2 : 6), 4. Sev
Irsko (3 - 1 b , 1 : 4).
VELKÁ SLAVA V KOŠICÍCH
V posledních dnech své návštěvy v ČSR oblékl nejpopulárnější hokejista americko-kanadské profesionální ligy Stan Mikita z Chicaga Black Hawks, který je slovenského původu, dres mužstva VSŽ Košice,
a v zápase s týmem Smrečiny byl — i přesto, že delší dobu netrénoval — nejlepším hráčem na ledě. Košice vyhrály před vyprodaným hledištěm (7.500 diváků) 9 : 1, a Stan Mikita byl autorem 4 gólů. Milovníci ledního hokeje obdivovali jeho střelecké umění;
jeho střely byly prý pro soupeřova brankáře úplně
nevyzpytatelné.
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