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Svaz čs. spisovatelů se obrací o pomoc

Černý manifest
Tisk svobodného světa přináší nyní palcovými titulky zprávy a výňatky ni z protistátních úmyz "černého"' manifestu československých umělců, který byl propašován přes slů.
československé hráni<-«» do svobodného světa. Pokud víme, byly to londýnÚ V KSČ prý "teroské Sunday Times, které jako první přinesly o něm referát. Manifest je da- risticky" zasáhl do voleb
tován 5. srpna 1967 a nese podpisy 183 členů Svazu československých spi- výboru Svazu spisovatesovatelů, 69
Svazu čs. výtvarných umělců, 39 členů Svazu čs. filmo- lů a nařídil vyřazení nevých a televizních umělců, 21 členů Svazu čs. skladatelů a Svazu čs. diva- pohodlných funkcionádelních TTTr^ít-Aj 16 vědců, publicistů a duševních pracovníků ( podle zprá- řů. Rozpoutal proti Svavy Českého slova 13/8, září 1967).
zu štvavou kampaň na
Českoslovenští
se v tomto manifestu obracejí k "veřejnosti a spi- pracovištích,
organizosovatelům celého svobodného a demokratického světa s naléhavou výzvou val "nadiktované rezoluo pomoc na -rprhrami duchovní a myšlenkové svobody a nezadatelných práv ce' proti spisovatelům.
každého svobodného umělce, ohrožených terorem státní moci''. Zvlášť silManifest prohlašuje:
ný ohlas získal manifest v Německu, kde berlínský časopis Die Welt ze 4.
"Mezi
námi je velmi
9. 67 a 9. 9. 67 obšírné referuje o reakci německých demokratických stu-,
vysoká
část marxistů a
dentů. kteří už zahájili podpisovou akci na podporu manifestu.
komunistů a zdrcující
Jména
podepsaných ničím a nikým neomezor tlačování lidské důstoj- většina z nás nesouhlasí
zatím nejsou známa. Po- vanou svobodu projevu nosti kdekoli a kýmkoli, s kapitalismem a je pro
občandepsaní spisovatelé pro- a názorů, svobodu myš- proti potlačeni
socialismus
skutečný,
hlašují, že byli přítomni lení a tvorby,
kterou ských práv v naší vla- který by byľ "říší svoI V . sjezdu čs. spisova- považujeme za samo- sti, pro důslednou de- body*', jak hlásal Marx,
telů v Praze, na kte- zřejmé právo
každého mokratizaci a humania nikoli vládou teroru.''
rém došlo k divokému umělce v demokratické zaci veřejného života a
"Více než před třicesporu mezi účastníky a a humanistické společ- kulturní politiky v Čekulturním
diktátorem nosti, pro zrušení poli- skoslovensku: neboť to ti lety hlásal náš Edsvětu, že
Ú V KSČ Jiřím Hendry- tické cenzury, proti anti- jsou problémy, jež nás vard Beneš
mír je nedělitelný. Máchem.
semitismu a rasismu ofi- tíží a znepokojují."
Spisovatelé pak líčí, me tedy snad jisté oJ e známo, že Hen- ciální politiky našeho
drych způsobil, že část státu v poměru k Izrae- jak reagovala na sjezd právnění volat my dnes
vláda. k světu, že nedělitelná
účastníků sjezdu opusti- li, proti pronásledování československá
spisovatele Spisovatelé
byli "hru- je i svoboda a kultura.
la zasedání. Spisovatelé sovětského
Solženicyna, proti po- bým způsobem" obvině- (Pokračování na str. 2)
prohlašují:
" N a našem sjezdu a
K volbám ve Vietnamu
bezprostředně po něm
došlo k událostem, k
nimž nemůžeme a nesmíme mlčet, nemáme-li
Dlouhou dobu jsme museli cist a posLouchat vznesena provolaní tzv.
zradit sami sebe.
Vyslovili jsme se na jokrokových liberálů: "Odmítáme vojenské diktátory v Saigonu! Odsusjezdu pro naprostou, ;ujeme podporu, kterou jim naše vláda poskytuje! Hočimin, Viet Kong a
FLN nebojují za komunismus, ale za splnění národních aspirací Vietnamců! Ky a Thieu, zaprodanci amerického kapitalismu, tyto aspirace potlačují!
Důkazem je, že se odmítají podřídit deDne 5. září se zřítilo krátce po startu z letiště
v Ganderu na Novém Foundlandu v Kanadě z výšky mokratickým volbám!"
asi 300 m letadlo Čs. aerolinií "Iljušin - 18" a po
Už druhý týden čte- ;Kyca diktátoru: Vysienárazu na kolejnice vybuchlo. V letadle, které byio me a posloucháme:
iek je bezcennou snůšna cestě z Prahy do Havany, bylo 8 členů posádky
"Obyvatelé Vietnamu cou procent a statistik.
a 61 cestujících, většinou Čechů, Slováků a Kubánců a dále několik Poláků. Na místě bylo 36 osob' nestojí o demokracii. Zahraniční pozorovateusmrceno, ostatní utrpěli popáleniny, některé JU. Nevědí, co demokracie, é, kteří tvrdí, že bylo
stupně. Velmi těžce popálených 18 osob bylo převe- znamená. Všechny jejich všechno v pořádku, nezeno 2 letadly do 1.250 km vzdálené nemocnice v tradice, celý jejich způ- vědí, o čem mluví. NeHalifaxu (kde jsou též k dispozici umělé ledviny),
iznáváme a zatracuj eostatní, kteří vyvázli s méně nebezpečnými zraně- sob života, to všechno
ními, jsou v nedaleké nemocnici Jamese Patona. V odporuje tradicím de- n e ! "
Volby,
obou nemocnicích dostávali zranění transfuse krve, mokratickým.
A k vyjasnění situace,
která na výzvu Červeného kříže zařsala okamžitě které právě proběhly a
spět
z úst a per našich
docházet z různých koutů Kanady i USA. Hned v v nichž byl generál
pokrokových liberálů:
den katastrofy se přihlásilo přes 400 dárců krve.
Zatím nejsou k dispozici sezinamy cestujících. Je Thieu zvolen presiden"Poměrně vysoké projen známo, že v letadle bylo více rodin. Mezi těmi, tem, nic neznamenají. :ento hlasů pro mírovékteří katastrofu přežili, je 6 malých dětí.
Jsou
planým
gestem
Neštěstí vyšetřuje zvláštní kanadská a čs. komi- vietnamského venkova- lo kandidáta znamená,
se. Podle očitých svědků ztratilo letadlo asi ve výš- na, říkajícím, nechte nás je si Vietnamci nepřejí
ce 300 m náhle rychlost a zřítilo se. Kanadští mepokračovat v
odporu
chanici, kteří je před odletem přezkoumávali, tvrdí, na pokoji.''
proti H a n o j i a F L N a
že bylo mechanicky v pořádku. Odborníci při této
Z týchž pramenů a je jsou proti politice
příležitosti prohlásili, že sovětský "Iljušin - 18" s téměř jedním dechem:
vojenské kliky, která
plnými tanky pohonných látek představuje doslova
Volební podvod.
jim vládne!"
létající bombu. Když po nárazu na zem vybuchne,
nezůstane z něho prakticky nic pohromadě. Jednot"Podvod, humbug a
Všechno je však dolivé části letadla Čs. aerolinií shledávala kanadská
volili :ela jasné, zvláště seřapolicie v širokém okruhu bažin za ganderským le- vůbec í Občané
pod nátlakem saigon- (Pokračování na str. 2)
tištěm.

JENOM P R V N Í K R O K

Katastrofa čs. letadla

TGM
14. září 1937
PO TŘICETI LETECH . . .
Tendence ohlížet se zpět je zvlášť patrná v
Československu, které již v dobách první republiky a v období bezprostředně po válce dosáhlo všeho — skutečné demokracie i vysoce
produktivního hospodářství —, po čem dnes
elita Čechů a Slováků t o u ž í . . . . Katastrofální
vliv marx-leninského systému na všechny aspekty života není nikde tak patrný jako v Masarykově republice. ReVizionismus zde může těžko
existovat, protože kdokoli začne seškrabovat
povrch dogmatismu v této zemi, neobjeví nějakého "praívého Marxe'' nebo "originálního Lenina", ale brzy se mu zjeví majestátní postava
prvního presidenta republiky...
V. Meier,
"Problems of Communism", srpen 1967

zamžené

zrcadlo

Lide se nemení jenom zevneiskem, fyzické stárnutí není jedinou změnou, které podléháme.
Lidé se mění okolnostmi a podmínkami, v nichž
žijí. Vnitřní změna, která nemá nic společného s
rozměry pasu, pavučinou vrásek kolem očí nebo šedivými spánky, probíhá v nás téměř nepozorovatelně. Nemáme úplně spolehlivé zrcadlo, které by ji
zachytilo a odhalilo.
Ale děje se a není to vždycky změna k lepšímu.
Tzv. moudření věkem spočívá v hledání objektivní
pravdy. Větší část vnitřních změn, které se v nás
průběhem doby udály, je však způsobena subjektivním kroucením názorů, aby vyhovovaly novým
podmínkám a novým okolnostem.
Jediné "zrcadlo", které může takovou změnu odhalit, je vlastní paměť. Je to hodně mlhavé zrcadlo, zvláště dýcháme-li na ně podvědomě, ale ze
všech sil, protože se bojíme toho, co bychom v něm
uviděli.
Při trošce snahy a trošce "odvahy" však přece
jenom dohlédneme jeho žamženým povrchem
alespoň na určitou časovou vzdálenost, někteří z
nás až k té chvíli, kdy jsme se kolem sebe v Austrálii poprvé rozhlédli.
Viděli jsme tenkrát mnoho věcí hodně černě. Nelíbilo se nám skopové v přistěhovaleckém táboře a
nelíbil se nám čaj, nelíbily se nám zavírací hodiny
a nelíbil se nám australský fotbal, nelíbilo se nám
horko a nelíbila se nám zima.
A dneska? Podívejte se na tu změnu,, podívejte
se na naši popuzenou reakci, když se čerstvým přistěhovalcům nebo návštěvníkům nelíbí přesně to,
co se nám nelíbilo před léty. Tato změna nemusí
být nutně změnou k horšímu, pokud ovšem zase
nevede z jednoho extrému do druhého.
A když už jednou člověk bloudí minulostí. Pamatuji se na československého demokratického uprchlíka, který najednou stanul ztracený u cizích
břehů a nalezl krajany-starousedlíky, kteří zajížděli do země, z níž právě utekl, za obchodem a na
návštěvu.
Jenom zamžené zrcadlo paměti každého z nás
může nám dnes vyjevit, jaké byly tenkrát naše po(Pokračování na straně 2)
ťUDiisnea oy je. vana,
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3131
Printers: "Unification" Pty. Ltd.
497 Collins St., Melbourne, Vic.
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(Pokračováni se str. 15
Neříkejte,
prosíme
že každý protest, každí
pomoc je marná, protože pomáhat těm, kdo žijí v nedemokratickétr
státě, je platonické a tedy marné.
Neboť, ptáme se, kde
přetrval, kdo zvítězil •
Voltaire nebo Ludvík
XIV., Victor H u g o nebo Napoleon III;, Emile Zola nebo francouzský generální štáb, Thomas Mann nebo Hitler
Meierchold nebo Stalin?" "

Manifest se dbrací
jmenovitě na Arthura
Millera a Johna Steinbecka, Sartrea a Prévérta, Bertranda Russella a J o h n a Osborna a
-další, včetně spisovatelůsovětských.

Spisovatelé
žádají,
aby byla ve svobodném
světě zahájena kampaň
pro "manifestační solidaritu ducha".
"Protestujte!", volají
spisovatelé, " . . . ž á d e j t e
právo svobody projevu
a kritiky i zastavení osobní perzekuce! A čiňte tak především vy, západní levicoví
intelektuálové, kteří stále ještě
podléháte nebezpečným
iluzím o demokracii a
svobodě v socialistických
státech, kteří protestujete proti americkým masakrům ve Vietnamu,
proti fašismu ve Španělsku, militarismu v Řecku, proti rasismu ve
Spojených státech a nevidíte, co se děje tam,
kde upínáte své naděje!"

Toto veliké credo vrýváme ohnivým písmem
hněvu na štít našeho

Prohlášení
končí:
"John Fitzgerald Kennedy byl odhodlán "pay
äny price, bear any burden, meet any hardship,
support any friend or
oppose any foe, to assuŕe the survival and success of liberty''.

nerovného zápasu, v jeho znamení apelujeme
k duchu a svědomí celého světa."'
Fakta, o nichž mluví
tento manifest, jsou podepřena
svědectvími z
jiných pramenů. Důvody manifestu
zhruba
shrnul na své tiskové
konferenci L. Mňačko.
Spisovatelé mají povinnost nemlčet, chtěj íli
zůstat
"svědomím
národa". Spisovatelé také mají osobní odpovědnost. Jestliže podepisují, činí. A my nedočkavě čekáme na jména těch, kdo se odvážně
přihlásili do boje o de-

mokracii.
Jejich jména nemohou nadlouho zůstat tajemstvím zde ani doma.
Jestliže 368 osob podepíše manifest, je to jenom otázka času, kdy se
dostaví vládní orgány.
Masové tajemství neexistuje.
Neskrýváme se však
s tím, že se nám zdá, že
concepče a řeč manifestu je příliš odvážná a
sezohledná, Jenom jména mohou tohle změnit.
Až budou známa, bulou vryta zlatým písmem pod společný náDÍS: Zasloužili se o stát.
ST/ČS/W/vm

Jenom první krok
(Pokračování se str. 1)
díme-li si ta vznešená
prohlášení za sebou a do
jedné řady.

Ani Diem, ani Minh,
pro Dzu platí, protože
to první
popírá a to ani Kanh, ani Ky nebyli
druhé potvrzuje, co už demokraté. Z a demokraty byli vydáváni jedávno víme.
nom na Západě, aby se
Akce
a
reakce
Vynadalo by to asi
tak _ celý komplikovaný
takto:
Kde je akce, tam je vietnamský
• problém
Generálové v Saigo- také reakce, a bylo by zmenšil do rozměrů, jež
nu jsou diktátoři, proto- podivně, kdyby se vedle bylo možno vtěsnat do
že sé odmítají podvolit extrému na levici, nevy- lébečních dutin, muže v
demokratickým volbám, skytl stejně pošetilý ex- ulici.
které stejně nemají vý- trém na pravici.
Význam voleb
znam, protože jsou proMyslíme tím ty lidi,
ti vietnamským
tradi- kteří vidí v maršálu Ky
Jisté je, že nebylo na
cím. Když už k nim ale výlupek vší demokra- vybranou a že byla prostejně došlo, jsou to tičnosti, a celý vietnam- stě dána přednost malévolby podivné, z nichž ský konflikt ve dvou mu diktátoru, který nevnější
kousek platí a kousek jednoduchých barvách: představoval
neplatí.
Většina
pro v hejtemnější černi . na hrozbu, před diktátorem, jehož ideologie si
TTIIVTI
nenlafí. menšina severu a v sněhobílých - / j ^
w
barvách prvního svaté- zada svet..
ho přijímání na jihu.
Nebýt amerického vliPravda ovšem je, že vu, . těžko bychom viděV svobodné, socialistické a hlavně lidové .republice
Vietnamu
musí být člověk Stále na stráži. Jeden neví, kde se válka ve Vietnamu není li v Jižním
rekrývá zrada, pod kterým kobercem číhá proradná a nikdy nebyla jednodu- volby, jichž jsme právě
reakce a odkud znenadání udeří kapitalistický úklad. chým konfliktem mezi byli svědky.
Dokonce i filatelie se může stát nástrojem zakuklené komunistickou expansivreakce, j a k dokazuje série známek, zobrazujících žiSkutečností však zů; dovské památky, které nedávno vydala čs. poštovní ností a demokratickými stává, že k nim došlo, a
správa. Série se povedla, známky byly pohledné, za- obránci ' svobody.
že to nebyly . volby bezčaly přinášet koruny místních filatelistů a hlavně
Černá a bílá
významné.
Přítomnost
tvrdé valuty filatelistů zahraničních. Zdálo se, že se
Byla od samého za- mezinárodních
hudou prodávat stejně dobře, ja'ko se prodávaly loni
pozoročs. známky s americkými -indiány. Zkrátka všechno čátku konfliktem, mezi vatelů, fakt, že více než
by bylo v pořádku, nebýt nečekané a podlé agrese komunistickou expansiv80 procent
Vietnamců
pěti Židů z Izraele proti spřáteleným pokrokovým
státům arabského světa. I zakročila čs. poštovní sprá-. ností a čímkoliv, co se se přes komunistický teva, neboť židovská agrese a židovské, známky nejdou jí za stávajících okolno- ror dostavilo k volbám,
dohromady, na tvrdé. valuty v takovém případě .ne- sti dalo postavit v cestu.
hledě. Jak zakročila,;osyětluje dopis jakéhosi Karla Nebyla nikdy osamoce- a že nejzazší opozice zíMálka z Prahy .5, .který uveřejnily pražské Literár- ným, izolovaným kon-r • skala značný počet hlaní noviny ze 4. srpna:
;
sů, nasvědčují tomu, že
flikteiji, který .bylo .mož...Když naře "hebreistická" ;série známek výšila, no posuzovat odděleně byl učiněn alespoň první.prodávaly ji všechny poštovní úřady, známky :šly do
-krok.
celého světa a všechno mohlo být v pořádku. A tu a čistě podlé místních
Nikdo nechce . mluvit..
•doělo k izraelské agresi proti sousedním arabským měřítek. Byla a je nestátům. Jakou to mělo souvislost? Bylo by jistě slabo- oddělitelnou částí stu- o ideálních volbách nemyslné se domnívat, že pražská poštovní hebreika deně války, jenom jed- bo o nastolení zlatého
inspirovala izraelskou agresi. A přece někdo uvedl v
souvislost. tyto dvě věci. Poštovní správa pilným nou její frontou, která věku vietnamské demok- j
oběžníkem zakázala další prodej inkrimované série rostla na významu, až racie. Obyvatelé Jižního
.známek a stáhla celý zlbytek. Dokonce, zakázala pro- nabyla dnešní důležito- Vietnamu však měli podaj těchto známek v prodejnách "Fofisu"- čili Poštov- sti, již možno bez nad- prvé ve svých životechní filatelistické služby. Všechno se muselo vrátit do
ústředí ra není známo, jak s tím bylo naloženo...." sázky označit za životní. na vybranou. A ani ňa-.
ši pokrokoví liberáldvé
nepopřou,
že to je zkuVeškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
šenost dosud neznámá
na severu, mezí ušlechtilými zástupci nejvyšších'
Isuraůce Brokers
Tel. (Melb.) 95-2421
vietnamských národních
958 Nepean Highway, MOORABBIN, S. 20.
aspirací.
: -kw-

Úkladná filatelie

R. C. Kugler & Associates

18. 9. 1967

ZAMŽENÉ ZRCADLO
(Pokračování se strany 1) ...
.city js. iem uuem, Kieri se vracen s nisiorKou, :2e v
Československu je všechno v pořádku a nertí důvodu, proč by tedy odtud někdo utíkal.
A přece jsme utíkali. A přece utíkají. Nepotřebujeme už zrcadla. Vlastní trpká zkušenost by nám
měla říci, jak asi se cítí nový demokratický uprchlík z Československa, který, stanuv ztracen u australských břehů, nalezne nás krajany-starousedliky
a musí vyslechnout zprávy o tom, jak je už všechno
v pořádku ve vlasti, z níž právě odešel.
Doba, nové okolností a nové podmínky vykonaly
svůj vliv. Těm, kdo právě shledali v Československu všechno v pořádku, nepomohou už žádné statistiky. Pochybuji, že by jim pomohlo tělo místopředsedy židovské dobročinné organizace, vylovené
z Vltavy. Pochybuji, že by je osvítil soud nad spisovatelem, který se provinil novinovým článkem v
zahraničním časopise, nebo útěk spisovatele Miíačka. Pochybuji, že by je nějak změnila mrtvola východního Němce, zastřeleného na útěku, hluboko
na rakouské straně, československým kulometem,
nebo taková maličkost, jako pár zavřených návštěvníků z Německé spolkové republiky. Pochybuji, že
by je nějak ovlivnila celá skupina československých
uprchlíků, která právě teď leží někde v rakouské
nemocnici s olověným požehnáním našich chrabrých pohraničních hochů v těle.
A ovšem, na druhé straně zase velmi pochybuji,
že by na tyto mrtvé, -pronásledované a postřelené
nějak hluboce zapůsobilo sdělení ^našich krajanů-«tarousedlíků, že v Československu už je zase všechnô v pořádku a že vlastně nebylo, proč utíkat. -IrwProvádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

nvi.íHRPA
O p t i c a l Service

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

ze dne na den
4. 9. Presidentem Jižního dickými jednotkami.
Vietnamu byl zvolen ge- — V gibraltarském refe- "
nerál Nguyen Van Thieu. rendu bylo jenom 44 hlaDosavadní
ministerský sů pro připojení k Špapředseda maršál Ky se nělsku.
stal jeho zástupcem. .'
12. 9. Řecký král Kon7. 9. Generál de Gaulle stantin navštívil Spojené
prohlásil při své návště- státy.
vě Polska, že je západní 13. 9. Syrský ministr nápolská hranice konečná a rodní obrany gen. Asad
žádal své hostitele, aby přiletěl na oficiální náse politicky více osamo- vštěvu do Moskvy.
statnili.
14. 9. Zběhové jemenské
armády
B. 9. Jihoafrická vláda republikánské
Dznáinila odhalení špio- vypovídali, že do Jemenu
aážní organizace, která dorazilo 500 sovětských
pracovala ve. prospěch vojenských poradců.
Sovětského" svazu. Jejím
Malý oznamovatel
vůdcem byl Rus Loginov. j
9. 9. V Ankaře byly zahájeny „porady mezi iec- PANÍ, která by se .stakým. .ministerským. předr' rala o 2 školní děti v
šedou .. Kiliasem a jeho Malb.ourne, ' se ' .hledá.
tureckým protějškem De- Bud' včetně byiu nebo
tniralem. -Hlavním před- docházet do domu. .Dobmětem
rozhovorů. byl ré podmínky. Informace
v HD.
pr.oblém Kypru.
—< Generální sekretář
KERAM. STUDIO
polské . komunistické stra- v Ivanhoe
přijme 'ženu
aý G-omulka "odmítl de k plnému nebo
čášteč.
Gaulleův návrh na sa- zaměstnání na zajímavé
mostatnější. politickou li- práci. Předběžná praxe
lii a prohlásil, že Polsko není nutná. Studio je 10
zůstane pevně v spvět- min. od nádraží nebo 5
ském táboře.
min. -od st. 'autobusu. Vo10. 9. V hlavním městě lejte (v prac. době) č.
Konga začala konference: '49-3564.
afrických států, kterou
však bojkotovaly extrém- PŔIJMU PRACÍ V DOnější africké .vlády. .
MÁCN., žehlení . 2 - 4
11. .9. Na hranicích Sikimu hod. denně. Nejraději
a Číny došlo k přestřel- poblíž St. Kildy. .Tel.
kám mezi čínskýmí a in- (po 5. hod. več.) .91-3814.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— V ČSSR probíhá boj,
který nemá v tamním tisku naprosto žádnou publicitu. Na jedné straně v
něm stojí odbojní intelektuálové a na druhé
politici od Pražné brány
v čele s Antonínem Novotným. Ten zvlášť ztělesňuje vše, proti čemu
se spisovatelé, umělci aj.
bouří. Novotný se zřejmě
rozhodl hledat zvýšenou
měrou podporu v jiných
kruzích. Tak se vysvětlují jeho cesty koncem minulého měsíce po českém
i slovenském venkově.
Rozhlas referoval např.
o jeho státnickém přestřižení pásky před vchodem do nové prádelny v
Ústí n. O., o jeho projevu
na sportovním stadión u
u příležitosti okresní' mírové slavnosti, o prohlídce závodů v Turzovce pod
Beskydami, v Kysuckém
Novém Městě, v Nižné
na Oravě, o jeho "hlavním referátu" na stranickém aktivu v Martině, o
. cestě
do
partyzánské
obce Blatnice a o pobytu
v tamním JZD, o pobytu
v rekreační a turistické
oblasti, v Gaderské dolině
atd. Všude se prý president bavil s lidmi a dělal
"zasvěcené
poznámky".
Když pak měl cestování
po vlastech československých dost, nechal se pozvat kdysi svým úhlavním nepřítelem Titem na
5denní neoficiální návštěvu Jugoslávie, která začala 11. září na severním
jadranském pobřeží.
—.. NejVyšší soud zamítl
odvolání proti rozsudku
nad Pavlem Tigridem, J.
Benešem a K. Zámečníkem. Soud se nepokusil vysvětlit, jak se mohlo konat řízení proti exulantu P. Tigridovi, který
nebyl vůbec vyslechnut
a jemuž byl uložen trest
přesahující 5 let odnětí
svobody (14 let).
— Komárenské loděnice
dodaly v prvním pololetí
do SSSR nad plán nákladní loď o nosnosti
2.000 tun. Do konce roku
vyrobí pro SSSR 12 těchto plavidel, z nichž jedno
bude "darem pracujících
loděnic k 50. výročí Velkého října".
— ČKD Praha zaměstnává ve svých 21 závodech
50.000 lidí. Roční export
jejích výrobků představuje 1 miliardu devizových korun čili 5% celého čs. vývozu. Vyváži
převážně do socialistických států. Ve výzkumných odděleních,
které
připravují nové typy výrobků, je
zaměstnáno
5.000 osob.
•— Při autonehodě ve
Východním
Německu
zemřel přední pražský
trumpetista A. Štěpánek.
— Dne 24. srpna se konalo slavnostní shromáždění v Zrcadlové síni
pražského
Klementina,
kterým skončila Letní
škola slovanských studií.
Trvala měsíc a školilo se
v ní, 170 frekventantů z
25 zemí. Během 11 každoročních kursů absolvovalo Letní školu slovanských studií už na tisíc

Další incidenty na čs.-rakouských hranicích

Pobouření v Rakousku

zanramcmcn slavisto z a 15.812 ha méně neí
Evropy, Asie, Ameriky i před rokem. Orné půdy
Austrálie.
ie 5,053.500 ha. K 1. červ pozdním evrppskem letu získala ČSSR publicitu v rakouském tisku, o
- V redakcích časopisů venci tr. bylo ustájenc
Svazu mládeže nastaly :elkem 4,539.000 kusí jakou nemohou čs. komunisté stát. Nedávné komentáře k odjezdu L. Mňačzměny. Na místo Jarosla- skotu, z toho krav přes ka. k záhadnému •'utonutí" Ch. Jordána iv Praze aj. neměly tam takový
va Kokošky se. stal šéfre- 1,959.000. Prasat je 5,436, ohlas, jako řada "incidentů" na čs.-rakouských hranicílch. Ty vyvolaly midaktorem listu MY 67 )00, ovcí 669.800 a sle"prozatím" Vladimír Ma- pic (včetně kuřat) 54,794. mořádně prudké pobouření celé rakouské veřejnosti.
tes, v týdeníku STU- )00.
V minulem cisle jsm< hlídací věže však na ně velmi škodlivý vliv na
DENT se stal šéfredaktoMinisterstvo
vnitra
referovali
o střelbě ní zahájila čs. pohraniční vztahy mezi oběma stárem PhDr. Ivan Krofta
místo "uvolněného" Vác- sdělilo, že 26. srpná vy- prchající rodinu Šinda stráž palbu, k níž se při- ty.
lava Krále a z PIONÝR- íostilo SNB v č . Budě- rovu u Č. Velenie í dala i pozemní pohraKomunistický
list
SKÝCH NOVIN "odešel" óvicích západoněmecké- předtím
na rakouské niční hlídka. Přesto se
"Volksstimme''
sice
šéfredaktor Josef Mašin, io příslušníka Thomase
leho nástupce nebyl za- iVinžiga, nar.. v Caropo- stížnosti, že čs. pohra- všichni čtyři dostali až schválil střílení "k ochech
na
Prachatioku,
kteničníci
pronásledovali k
tím oznámen,
rakouskému
břehu raně národních hranic'',
ý prý pračoval po válce
- V noci na 22. srpna re Východním Německu jiné uprchlíky až na ra- Moravy - hranice jde ale odsoudil skutečnost,
semřela v Praze - krátce >ro americkou a později couské území.
středem řeky - a 28letý že střelba mířila na rapřed svými 85. narozeni- ; ápadoněmeckou rozvědDne 28. srpna ozná- Richard Schlenz byl již kouské území. Svaz ralami - významná hereč- :u, kterými byl získán ke
ca, národní umělkyně ; pionáži proti ČSSR.
nil vídeňský tisk, že do- na břehu, když byl stře- kouských studentů poDtýlie Beníšková, jedna - V I . pololetí 1967 se ílo k dalšímu těžkému lou zasažen. Spadl pak slal protest Novotnému,
se čtyř sester Jelínkoinciden- zpět do vody a jeho v němž připomněl také
vých.
' talo v ČSSR 26.692 do- pohraničnímu
iravních nehod, při nichž :u, když se čtyři mladí mrtvola byla vylovena případ rodiny Šindaro- V Praze se konalo 13. ; iylo 885 lidí usmrceno,
až po delším hledání.
vy a aféru spisovatele
ralné shromáždění Mezi- J .388 těžce a 16.153 leh- rýchodní Němci pokusiíárodní
astronomické ' e zraněno. Hmotné ško- i o útěk přes řeku Mo.VýchodoněRakouské ministerstvo Mňačka.
mie. Kongres zahájil dr. ' ly se odhadují na 85 mil. avu do Rakouska. Byli
mecký
a
pražský
režim
vnitra dalo příkaz bez3.
Šternberk,
ředitel JI Ks.
se
snažily
obhajovat
poiž
na
rakouském
pečnostnímu
ředitelství
Astronomického
ústavu
území, pro Dolní Rakousko, aby stup čs. pohraniční strá5SAV a předseda Čs. ná- • - Ve
Východosloven- vrchovaném
•odního komitétu pro í kých železárnách byli :dyž na ně zahájili pří- podalo
žalobu
proti že a z východního Beristronomii.
Delegaci 1 Sžce popálení 3 montéři slušníci čs. pohraniční
lína vycházely o utečen"neznámému
pachateli
rangresu
přijal též na i tutních montáží. 371eťý
Iradě Novotný.
( )ndřej Hankovský sko- ;tráže palbu ze strojních vraždy'', což je v daném cích různé pomluvy.
jušek a způsobili smrt případě jen formální
- Jako druhé (po Uher- i al.
Ve vydáních z 2. a 3.
kém Hradišti) bylo u- - - The New York Times ednoho z uprchlíků.
demonstrace.
Ministry- září psala Die Presse o
itaveno okresní zeměděl- ( známily 6. 9., že ČSSR
čs.
Vídeňská Die Presse ně Řehořová, která za- dalším incidentu:
ké sdružení v Lounech. ; rušila plánované oslavy
- V Bratislavě - Kras- \ isícího výročí založení jodrobně popisuje, jak stupovala nepřítomného pohraničníci stříleli . v
zahraničních noci na 1. záři na dva
ianefch byl položen zá- j •ražské židovské nábo- i uprchlíci počínali. Při- ministra
:ladní kámen pro stavbu • enské obce na příští rok eli autem až k Děvínu. věcí Toncice, sdělila, že muže, kteří chtěli uprchnoderního polygrafické- ' pro diplomatickou sirakouská vláda uvažuje
io kombinátu. Závod mft 1 naci mezi ČSSR a Izrae- ; břehu Moravy, která o protestu u Spojených nout do Rakouska přes
Dunaj
u Hainburgu.
e
zde
vlévá
do
Dunaje.
iýt uveden do provozu v ] ím".
•. 1971 a má pak zpraco- - V Praze zemřel náhle >e střechy svého auta národů. Dokonce i před- Jednomu z nich, 20letévat ročně 13.5 tisíce tun . kademik Kamil Henner, jřeskočili ostnatý drát a seda Komunistické stra- mu polskému občanovi
>apíru ofsetovou a hlu- , ŕednosta
neurologické >ěželi k řece, kterou se ny Rakouska Muhri kon- Henryku
Osinowiczovi
otiskovou
technikou, j
a ředitel Výzfeum- nažili
co nejrychleji statoval, že. jde o těžký se útěk podařil, druhý
l a j í se tam vyrábět r liniky
patobrázkové časopisy, pub- . é laboratoře proFEI/HD
iřeplavat. Z nedaleké případ, který může mít (Pokračování na str. 6)
Ikace, učebnice a pro- yziologii.
agiační materiál. Strojní
ařízení dodají firmy ze
výcarska, Východního í
;ápadního Německa, Vel:é Británie, SSSR a
Svobodné slovo z 2.1. cervence ívo/ pnnesio
SSR,
pace, neboť podle vládního nařízení z 27. 3.
na
str. 5 toto kuriózní
- Z dopisu, který uve1941, č. 137 Sb., bylo "zakázáno prodat nebo
O
Z
N
Á
M
E
N
Í
:
ejnily 15. 8. Zeměděljinak úplatně zcizit akcie'' (par. 2), a po válce
"Správní rada firmy Hrabě a Lozovský, staké noviny: "čteme o úpěších naší restaurace' v
vební akciová společnost v Praze, Praha III, pak byly podle dekretu presidenta republiky
lontrealu,
ale zajistit
z 20. října 1945, č. 95 Sb., o přihlášení vkladů,
Plasská č. 4, svolává mimořádnou valnou hrorovoz hostince ve žních
životních pojištění a cenných papírů deponomadu
na
den
10.
srpna
1967
v
9.00
hodin
doa
vesnici . nedovedevány na vázaný účet. Akcie tedy existují dále
poledne do zasedací síně Advokátní poradny
me . . . "
bez ohledu na to, co se stalo se znárodněným
- Vypukla další epideč. 1 (v Praze 1, Národní třída č. 32. Pořad
lie úplavice. V Ostravě
jednání?: Opatření za účelem likvidace vadia majetkem.
Svinově postihla 100
Znárodňovaici předpisy nemají však ani usta1,000.000 Escudos v Portugalsku. — Hlasovací
sob, v pionýrském tánojvení o zániku znárodněných podniků a spoprávo mohou, vykonávat akcionáři, kteří se ve
oře u přehrady na Bylečností, takže jejich prájvnická osoba znárodsmyslu par. 15 stanov legitimují potvrzením
třičce na Vsetínsku oneíocnělo všech 101 dětí i
něním nezanikla. Nemají ovšem majetek, neboť
Investiční banky, Praha 1, N a příkopě č. 20,
7 zaměstnanců, více přívystaveným nejpozději dne 3. srpna 1967, že tento přešel znárodněním na stát — bez náhraadů se hlásí z Mělnická
dy. Účinky znárodnění se však neprojevily na
akcie jsou u ní deponovány. — Hrabě a Lozovtd. V nemocnici v Tepstátním území Portugalska, jak to zjistil civilský, stavební akciová společnost v Praze.
cích zase onemocnělo
šměř 200 pacientů salní soud v Lisabonu právoplatným rozsudkem
Křečan,
v.
r.
Ing.
Pohl,
v.
r.''
íonelózou, která byla
z 11. 7. 1963, č. j. 3514, v němž bylo uznáno
Toto oznámení bylo tak senzační, že vzbuřenesena asi z vajec. V
právem, že "vyvlastnění majetku bez náhrady
bci Blatce na Olomoucdilo zaslouženou pozornost v Praze, neboť daje v rozporu s portugalským právním řádem a
u se vyskytl u pěti oblo podnět k nadějím (neodůvodněným) na náanú tyfus.
veřejným pořádkem''.
hradu znárodněného majetku.
- V Praze byl 24. srpna
Poněvadž čs. komunistický režiín nemohl
Firma Hrabě a Lozovský byla společnost,
aháj en šestiměsíční dosám
docílit výplaty složeného vadia 1,000.000
jejíž akciový kapitál byl rozdělen na 1.000 akcií
colovací kurs pro lékaEscudos
s příslušenstvím za úplatu, poskytnupo 5.000 Kčs. Podle zákona z 28. dubna 1948,
e. Zúčastní se frekvenmti z Barmy, Indie, Inč- 121 Sb., byla znárodněna nejposléze ke dni tou mu v amerických dolarech oprávněnými
onésie, Keně, Mongol31. cervence 1948 a jejím nástupcem se stala žadateli v zahraničí, souhlasil s tím, aby valná
ka, Pákistánu, Súdánu a
hromada akciové společnosti Hrabě a Lozovfirma Průmstav, Praha 3, Opletalova 3. O mahajska.
ský je zmocnila k likvidaci jejich zákonného
jetku
firmy
Hrabě
a
Lozovský
platí
zákonné
- Za provedení svatebnío obřadu ve Staroměst•stanovení, podle něhož "znárodněním nabývá nároku. Jde ovšem o vydírání, neboť portugalké radnici v Praze se
ským soudem bylo právoplatně rozhodnuto, že
Es. stát vlastnictví znárodněných podniku v rozlatí 500 Kčs.
čs. stát nemá na vyplacení jvadia právní nárok.
sahu níže uvedeném . . . "
- K 1. lednu tr. bylo v
FE
Znárodněním
nebyly
dotčeny
akcie
společ:SSR celkem 7,144.378
a zemědělské půdy, tj.

Akciová společnost ožila
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Vvxbdkf komunistické výchovy mládci*SYATEBNI HOSTINY, TANEČNÍ ZABAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
.
provede nejlépe

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

Kukátko do ČSSR
ODNĚTÍ ČS. STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
V posledních dnech — zejména v souvislosti s prohlášením ČTK o případu spisovatele Ladislava
Mňaéka —dostali jsme do redakce četné dotazy:
který orgán rozhoduje o odnětí čs. státního občanství a p r o jaké příčiny, zda o tom nemusí rozhodnout soud, zda odnětí státního občanství u nás vylučuje trestní stíhání atd. — O odnětí svého čs. státního občanství vyjádřil se v těchto dnech v Tel
Avivu i L. Mňačko. Řekl: "Žádná skupina ani vláda nemůže, zbavit jednotlivce jeho státního občanství." V tomto tvrzení se L. Mňačko zmýlil. Zákonodárství mnoha evropských zemí tuto možnost připouští.- Naše Národní shromáždění přijalo v r. 1949
zákon č. 194 o nabýváni a ztrátě čs. státního občanství, který se uplatííuje s doplňky ve znění zákona
č. 72/1958 Sbírky. Tento zákon zakotvuje možnost
ztráty státního občanství dvojím způsobem: propuštěním a odnětím. Ministerstvo vnitra může odnít
státní, občanství tomu, kdo se zdržuje v zahraničí a
vyvíjel nebo jakýmkoli způsobem vyvíjí nepřátelskou činnost vůči našemu státu, nebo takovou činnost, která může narušit státní zájem. Rovněž lze
státní občanství odnít osobě, která nezákonně opustila, území našeho státu nebo se nevrátí do vlasti
Ve stanovené lhůtě, nejméně do 30 dní (ze zámoří
do 90 dní), ode dne doručení výzvy ministerstva
vnitra k návratu. Jě-li doručení takové výzvy do
Vlastních rukou příjemce
obtížné, lze ji nahradit
veřejnou vyhláškou. —: Dále může ministerstvo vnitra odnít-státní občanství i tomu, kdo má ještě jinou
státní příslušnost nebo kdo se zdržuje v cizině nepřetržitě po dobu pěti let bez platného čs. dokladu,
opravňujícího k takovému pobytu. — Pro ztráta
státního občanství není tedy nevyhnutelný soudní
výrok, vždyť ostatně ztráta státního občanství není
ani trestem ve, smyslu trestního, zákonxka. Jde tu o
opatření ministerstva vnitra, orgánu, který-stáfcn
občanství , i uděluje, např. žadatelům, kteří se nepróvinili proti naší republice a jejímu zřízení, bydlí alespoň 5 roků v naší zemi a při nabytí našeho
státního občanství — pokud nejsou bez domova —
ztratí svou dosavadní státní příslušnost. — Jak jsme
už uvedli, kromě odnětím může nastat ztráta státního občanství i propuštěním. Týká se to lidí propuštěných z našeho státního svazku na vlastní žádost. — Nakonec zbývá ještě zodpovědět otázku^ zda
odnětí státního občanství u nás vylučuje případné
následné:stíhání (trestní). Nevylučuje možnost trestního postihu občana, kterému státní občanství bylo
odňato, např. podle par.. 109 trestního zákoníku pro
trestný čin opuštěili republiky.
Pravda, 20. srpna 1967
PŘIZNANÍ O ZÁSOBOVACÍCH POMĚRECH
ČSSR zaostává za Rakouskem v podmínkách pro
opatření (nákup) základních potřeb. Projevuje, se
to. ml. v rozdílném poměru nabídky a poptávky po
zboží. a službách, v pestrosti a kvalitě sortimentu,
úrovni prodeje a poskytování služeb. Podmínky
koupě, dobře fungující systém obchodu a služeb, zájem a ochota personálu těchto institucí-jsou nespornou,,předností; rakouské současnosti. Lepší bytová
úroveň Rakouska proti Československu (vyšší počet
bytů ve vztahu k počtu obyvatel, větší průměrná
: velikost bytů při zhruba stejné- vybavenosti) není
dána. vyšší intenzitou výstavby v poválečných letech i , . , ale rozdílnou situací již v předválečném
období...
Inž.' Z. Urbánek v Rudém právu, 25. srpna 1967
Protože svou úroveň bydlení považuji za nedůstojnou "socialistického člověka, přihlásil jsem se do
- stavebního bytového družstva - na Žižkově. Když
jsem se ptal, kdy je možno očekávat přidělení bytu,
dostal jsem odpověď: "Za 10 — 13 l e t . . . " To je
výňatek z dopisu čtenáře V. Gilla z Prahy. Zjistili
jsme, že má pravdu. Téže informace jako jemu se
dostalo i nám. Družstvo má 1000 členů a dostává
ročně na příděl 80 — 100 bytů, takže těch 13 let
skutečně odpovídá. Výjimku tvoří jen "sociální pří-

NáZORY ČS. STUDENTKY
Vedení Komunistické strany Československa zvyšuje v poslední době úsilí vyvolat v mládeži?
opět nadšení a idealismus jako v době předválečné aí bezprostředně po válce, kdy se mladí, nezkušení lidé mohli domnívat, že strana opravdu bojuje za. lepší a spravedlivější svět.
Problémem se zabývají srpnová čísla (16. a 17.) časopisu komunistických funkcionářů "Život
strany". Delší zpráva především pojednává o zřízení zvláštního oddělení mládeže Ústředního výboru KSČ: "V tomto oddělení bude soustředěna veškerá problematika, která má vztah k života*
práci a výchově mládeže, k tělovýchově, sportu a branné výchově a k činnosti ČS.M; ČSTV a.
Svazarmu..." Obdobně, jako je ustanovena komise pro otázky mládeže při Ú V KSČ, zřizují se
tyto komise při krajských, a. okresních výborech strany a-podle potřeby i u celozávodních výborů
KSČ.
V jiném článku píše vedoucí oddělení školství a vědy Ú V KSČ inž. J. Havlín o nutnosti zvýšit
stranickou práci mezi vysokoškolskou mládeží:
"Protože naše ideologie , je marxismus-leninis mus, musíme i z toho hlediska posuzovat stoupající účaSt naší mládeže na výuce náboženství a častou netečnost některých učitelů k takovým jev ů m . . . Z hlediska dalšího úspěšného plnění úkolů; které máme v našem školství, je nezbytné,
aby část mladých lidí vstupovala na vysokou školu či do praktického života už jako členové strany
a byla.mezi všemi ostatními mladými lidmi skutečně tou mladou směnou, která již od studentských
let jde jasně a pevně se stranou a dokáže ostatní mladé způsobem jim vlastnun strhnout a- nadchnout pro úkoly, které strana , řeší. Potřebujeme, aby na vysokých školách pracovalo od prvého'
ročníku, mezi studenty, silné-stranické jádro, aby mladí komunisté-studenti přebírali na sebe velikou odpovědnost' vůči všemu studentstvu a za přímé pomoci učitelů-komunistů se rozvíjela jejkír
přirozená revolučnost, snaha - dosáhnout velikých úspěchů ve studiu i politické p r á c i . . . "
Po zkušenostech rnlár
deže z ještě příliš čerstvé doby "kultu osobnosti'' a po morálním,
politickém i hospodářském. ztroskotání režimu
po více jak dvacetiletém držení moci, pouští
se Ú V KSČ i v tomto
případě do plánování,
které je zcela nerealistické. Dokladů o skutečném postoji dnešní čs.
mládeže, o nemožnosti
oživit její revoluční náladu, vydupat podporu
mladých pro nynější režim,. přichází stále mnoho.
.

" Z a j í m á Tě,
vývoj
mých názorů a jak jsem
žila celá ta léta pod různými vlivy. Rozhodně -ne
lehce, to. mi věř. Pro
mladého
uvažujícího
člověka, navíc žid-á, není
život v socialistické společnosti právě ideální.
Do 13 let. jsem byla. uvědomělá p i o n ý r k a.
Domnívala jsem se, že
u nás je vše krásné. , a
spravedlivé, všichni lidé
jsou dobří, nikdo: nikoho nezabijí a nevykorisťuje. Měla jsem sice
spoustu problémů, protože. každé
dítě všude
na světě má své problémy,
ale ten nejhorší,
ten životní v pravém
slova smyslu, mě teprve
.čekal. Když přišla ta
důležitá otázka věřit či
nevěřit, prodělala jsem
hrozné
krize.
Znám
spousty lidi, " kteří se z
takových krizí
nikdy
nedostali.

se mi rodiče do ničeho
nepletli.. Když . jsem však
začínala váhat, bylo to
i proto, že jsem věděla,
že rodiče stojí na druhém-břehu.

V . 15 letech člověk
rychle .vyspěje. Zjistí,
že všechno, čemu dosud
slepě věřil, co bylá jeho
jistota, se vůbec, neshoduje. s praxí.. Jistota se
propadla a nastupuje
tápání. A teď jde o to,
k a m ' a jestli vůbec hěr
kaní. dqtápe. Záleží pak
na inteligenci . každého
jednodivce, aby se snažil poznat a aby poznal.
"Cô si může myslit 15Zcela čerstvý, zajíletý člověk, když vidí,
mavý doklad přišel i v
že jeho přítelkyně chodopise, který nám dal
dí do zvláštního sanatov těchto dnech k disporia, jezdí.- pouze diplosici čtenář H D . Dopis
matickým autem na dippsala vysokoškoláčka v
lomatickou
přepychoČSSR, ale býl odeslán
vou. chatu, nakupuje v
ze zahraničí. Škoda, že'
diplomatických prodejz něho musíme vynechat
nách. Proč? Její otec
některé zvlášť přesvědmá vysoké postavení v
čivé části, které by však
K S č . Vyprávějí-li se
mohly prozradit pisatelJá měla zázemí doma. vtipy o vládě, musí , se
ku.
Coby malému nadšenci před ní mlčet, co kdyby
i to, proboha,- řekla tatínpady", kdy "normální čekací dobu" možno zkrátit i kovi! A toto Ti nikdo,
na méně než polovinu...: Lidé berou, třikrát žel,i nikdo nevysvětlí.. Copak
fronty , na zeleninu, na automobil, nedostatek spot- „tohle-.není "nová třída"?
řebního zboží,jako nutné zlo a jsou na nejlepší cer
stě dívat-se stejně i na bydlení.
<
Jak víš, byla už jsem
Svobodně. slovo,- 4. srpna. 1967 taky "venku' 1 . Je dobrě
BIBLE V KOMUNISTICKÉ HANTÝRCE
cestovat,- aby člověk poUdělal jsem sLnevinný pokus, jak by to vypadatj znal, ' že
kapitalismus
Io, kdyby čirý pramen naší mateřštiny, Biblí kra?
nelze
zjednodušovat
na
lickou, překládali namísto českých bratří čeští repoučku, že je to "proferenti. Tedy jen několik veršů:
Originál: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
hnilá třída, skládající
Překlad: Zpočátku se Bůh orientoval na produkci se z bohatých a chunebe a země.
dých". V
kapitalismu
Originál: Země pak byla nesličná: a pustá, a tma
byla nad propastí
, kdo je. schopný, se uPřeklad: Stav Země byl pak konstatován jako .platní, kdo je blbý, zakrajně neuspokojivý za příčinou nevyhovujícího jde'. V socialismu kdo
osvětlení, zvláště nad členitým terénem...
je schopný, ten se sune
Originál: I řekl Bůh: Budiž světlo. I bylo světlo.
blbému,
A viděl Bůh světlo, že bylo dobré — i oddělil Bůh dolů k tomu
který
se
zase
sune
k něsvětlo od tmy.
Překlad: V návaznosti na to byl vydán příkaz k mu výš, aby se "setřely
plnění usnesení o osvětlení. Po skončení osvětlova-: rozdíly mezi třídami"''.
cí akce a po zhodnocení pozitivních výsledků bylo: Taková je pravda.. Člopřijato rozhodnutí zásadně diferencovat otázku světla a tmy . . .
Jan Řtern, Práce, 5. srpna 1967 věk na ní ovšem musí

přijít sám . . . Když. na
tu. skutečnou.
holou
pravdu přijde, je- to
všechno, jedno, protože
- co s ní?.?? . . .
Chci říkat, co- si myslím, čemu věřím, a', nechci papouškovat.
Ale
to . v ČSSR není: možné;
Býlá jsem teď o -prázdninách na praxi ve veřejném. ústavu a. zvedal., se
mi z tamních: poměrů
žaludek . . . Upřímně- řečeno mám ze svého.příštího
povolání " trošku
strach: buď mne zavřou,
nebo se musím
naučit
mlčet. Jedno je horší
než, druhé. A. zůstat. ven?
ku nemohu, dokut: tu
mám rodiče, i když' by
se mi líbila ta absolutní
svoboda na Západě . . .
O. politice, a náboženství u nás se nemíním
rozepisovat . . . To je
to, co. člověka, myslícího. člověka, udusí.
Škola dělá své-: dílo
do 15 let. Pak' nástupu?
je vlastní
uvažování.
Výjimku,
samozřejmě,
tvoří děti našich "velkých' zvířat'', většinou
úplní tupci.
• Na
naší - universitě
hodně diskutujeme - o
t ě c;ir.t o
problémech.
Všichni mí. přátelé, ner
bo. téměř všichni, mají
tytéž, názory jako já a neví, co dál . . . On© to
přece není tak. léhké. še
odpoutat od země, která Ti-byla- 20 let matkou . .
Bude: asi, dost nesnadné podobné mladé lidi
- citované. názory studentky jsou pro přftoainost
dosttypické "strhnout a nadcha oot
pro úkoly, které - ^ti^aa.
řeší", jak na nic:! ž * á i
inž. J. Havlín.

18.9. 1967
Ttttxíe Vittachi: Pád presidenta Sufearna (The

Fall of Sukarno),, André Dcutach, Londýn 1967

Revoluce v Indonézii
Tarzie Vittachi je ceylonský novinář, který musit z: Geylonu uprchnout:
v době, kdy se tam ujala moci prokomunistická- vláda manželů Bándanaraikových. Před ostatními dopisovateli a zpravodaji ze západních zemí
měl velkou výhodu v tom,, že jako Asiat a ředitel Asijského. - ústav u pro, mezinárodní tisk- měl přístup jak k informačním pramenům v Malajsii tak i v
Indonézii. Jeho hutná knížka' o pádu Sukarnova režimu' (191 stran) j e proto jak poučná tak i lehce stravitelná čtenáři, který toho mnoho o Indonézii neví.
Mnoho lidí se například diví, jak je možné, že Sttkárnot je pořád ještě
presidentem, když už dnes nemá ani zbla výkonné moci. Vittachi věří, že to
není jenom proto, že Suhartova dnešní vláda chce: zachovat" demokratické
předpisy, ale spis proto, že se Sukarno zasloužil v ranných dobách své vlá*
dy o sjednocení mnoha národů, z nichž se Indonézie: skládá; a že jim hlavně dal pocit sounáležitosti. Vittachi poukazuje na-to, že dnes poprvé v dějinách Indonézie maji (všechny národy společnou řeč, kterou.se mohou lehko domluvit.
Jakmile se však začaly u něho
projevovat
první příznaky slavomanu a velikášství, dal se
Sukarno na nebezpečnou- cestu "řízené demokracie'', která rychle
ožebračila zemi, ohrozila ji diktaturou a nakonec zavedla do krvavé
občanské války.

všechny taktiky komunistických stran, které bo-j ovaly o moc, do důsledků. J e h o politika kopií
rovala "salámovou taktiku'* Matyáše Rákoszi-t
ho v Maďarsku,
jeho
touha po mrakodrapech:
uprostřed bídy připomír
nala československé "gigantické stavby socialit
Vittachi nevěří, že Su- srnu". Z revolucionáře
karno byl komunista. se-stával orientální paša;
Domníval se však; že
Aby odvrátil pozorIndonézii je možno při- nost o d hospodářského
vést k slávě a velikosti krachu uvnitř země, za-?
jen v těsné spolupráci s pletl ještě Indonézii do
komunistickým blokem. pověstné "konfrontace"
Jeho často citovaný vý- s Malajzií. Vittachi je,
rok: "K čertu s celým přesvědčen, že tuto posvětem."' se nevztahoval; litickou: linii, vymyslil,
na pokrokové socialisty Sukarnův zlý duch dr.
v Rudé.. Číně.
Subandrio spolu: s v ů d Sukarno.
odkoukal cem. Komunistické: stra-

POVÍDÁNÍ POULIČNÍ
JIŘINA ZACPALOVÁ
. Frvní ulice, v níž1 jsem bydlela, byl široký pruh.
vozovky - dlážděný žulovými. kostkami, po. , stranách
vroubený úzkými švy chodníků," jejichž čtverce byly
věčně ozdobeny křídovými malovánkami. Vysoké
šedivé činžáky vyťaly do oblohy pás úměrný vzdálenosti mezi jejich- základy. Aby tu., výseč proťaly
občas sluneční paprsky,- bylo nad matematické. zákony,.
Ulice byla nedaleko divadla, stála v ní . škola,
obchod obstarávala dvě hokynářství. V přízemí protějšího domu bydlela Hana Vítová s Járou Pospíšilem, otba tehdy mladičcí, na své první* štaci. Hana:
často sedávala v okně a dívala, se na děti. Jednou,
když se mi tam zakutálel míč, pozvala.mě k .sobě.
Z proutěného koše plného ovoce a vinných láhví
vzala kalifornské jabiko a za řeči mě-krmila-úhlect
hými čtvrtkami. "Víš, že máme, stejné-.oči, - maliň?
ká", řekla mi na rozloučenou.Přiběhlajsem iehdy
domú celá-okouzlená: "Budu tak - krásná jako. slečna. Víto.vá.a také. půjdu, k divadlu", prohlásila" jsem:
"Tak. leda za: šatnážku, děvenko;" zchladila mě
vždycky moudrá maminka.
Brzy na to přetáhla Hanu i J á r a z. malé; moravské scény Praha. I.my jsme se přestěhovali- Do uli^
ce,- vlastně jen: půl ulice, která byla na, štítku pojmenována. třídou a jejíž druhou půlku tvořil park.
Na:: jednom. rohu> stál., bankovní' palác, na. druhém
byl, do. plátů skla. a zrcadel.zasunut obchod s přepychovým dámským prádlem.
Košaté kaštany stínily okna našeho' bytu. Jinak
bydlel v domě od ředitele v přízemí, rada, prokurista, disponent — až po generálního ředitele v nejvyšším patře; Paní radová měla- velikou dánskou
dogu, která kradla čerstvé loupáčkv sotva je pekař
po ránu složil přede: dveře bytů. Za to že ji — d o gu = -— v- domě trpěla, dostávala správcová od radů
dvojnásobné novoročné. Paní' prokuristová prošlavil a d ů m po širokém okolí; když ji jednou přistihl
kominík jak se dočista nahá slunila na zaskleném
balkónu.

Obrana našeho města
MIODRAG PAVLOVIČ
Doufám mám naději v město
Mám- velikou naději
Mám . přece' město
Mám jitro každého-jitra
však- jitro mé naděje- vzchází.

Skupina generálů sice
měla- po ruce- vojenský
pláň pro případ puče,
ale puč sám o sobě je
přfekvapil natolik, že?šest
z nieh se dalo vzbouřenými jednotkami
zatknout.

N e naděje ne spíš' jitro- všehoco začíná" být"
N e nevzchází to jitro spíš oď věfcú. trvá;
A den ze dne samo siv snímá; a mění.
svou-: tvářtvář' veliké rraděje tvář' pří chodi
onoho-města
To je tanaděje- kterou .mám
každého, jitras.

Generál Suharto. unikl
témuž osudu jenom náhodou a jeho
kolega
Nasution jenom
diky
tomu, že. se dal od své
manželky, přemluvit,, aby
opustil. byt:a- hledali bezpečí v budově generál
rry- Indonézie Aiditem; ního štábu.
který bral rozumy z. PeBrokomunistická brankingu.
1
ná
moe a: komunistická
Vf první fázi' nešlo - ani strana-měly puč založen
tak o . boj. proti'Málajzii, naširoké.
základně.
ale. o -infiltraci, armády,
Zhatila -jej jenom nedo níž byli vřazovám popředvidátelná- náhoda.
liticky spolehliví-- straní'
30*. září 1964-měl Suci;
T o ovšem neušlo velí- karno velký politický
cím důstojníkům,, kteří projev v Dzákartě; U s- nelibostí, viděli,, jak prostřěd. projevu dostal
indonéské letectvo-a ná- záchvat a- musil, projev
mořní-pěchota* jsou- vy- přerušit: V- hledišti byl
zbrojpváhy jako. branné přirozeně - předsedá" Ko»
složky
komunistické munistidké' strany Aidít,
který okamžitě • shromážr
strany.
Vittachi však : zdůraz- dění opustil, aby dal
kmobilizaci
ňuje;, že: ještě tehdy byl rozkaz,
straníků.
respekt- vojenských- veli-

Já vidím velikou zátoku světla
vínu vonící: mlhy loď rozpuklé zdi.
která plujír
Vidím- záliv z. té zdi
z té lodi a z vlny tohoto oka
záliv victerém nás^ čeká. nás-: dvojníkiN e není to dvojník jsmetomyr sami
poprvé s údivem podobni sobě
Ale nenr-to v zálivu- je to uprostřed' more1
protože záliv je tady a zeď. jě zedTsvědár
a není to loď a rozpuklým okem se
nedivá- dvojnfl&..
Slyším houpání skleněných pater
tržiště- gongů slyším přicházet.
otevřenéídvefc:
Slyším houpání květin, uprostřed! tržišť"
setkání , letounů na- patrech mrakům
Slyším gong. příchodu
Slyším otvírané- dveřeDveře které jsou nazemivstonpení květin.Neboť mám naději právě v - to' město*
Naději 1 v příchod již' mělr
ti;před. námi.a nadí námilslunce.
v tojměsto a také: v tu: křeč
v ten hlaid času v křeč vzpíraných břemen \
obláká tváři* jež ; budou
Neboť mám- naději.

telů k Sukarnově osobč
Sukarno se však brzo
natolik, veliký, že málem vzpamatoval a vrátil se
zavedl celou zemi v ko- dokončit
projev.
To
munistické- nodruří.
(Pokračování na str. 7)
Za: dlouhých jarních, večerů vykláněla jsem.se z
okna;, a: trhala, široké lupeny- kaštanových- listů.
Opatrně jsem od řapíku. shrnovala lepkavou zeleň,
až mi v ruce: zůstalo holé žebroví podobné kostře
nedodělaného deštníku.
"To v Paříži-prý jsou celé- bulváry, lemovány kaštanovými. alejěmL. Odjedli, do. Paříže, ä vyhlédnu , si
muže,. který čiL'kteří! mi. koupí, takové: prádlo;. jako
prodává.'., slečna Hčhová",': snila:, jsem. tehdy raději
už. beze. slov.
V děvětatřicátém--nás z; dómu vyhnali Nadlídé;
nezapomenutelní budovatelé-.hromadných sídlišť jako- bylo Dachau. Dům byl příliš' dobrý pro nekulturní. českou, verbež;
Uchýlili jsme se do titěrné uličky, jejíž kočičí
hlavy nabádaly lidi už zdaleka k obchůzce; Nenápadn ý vnějšek' dokonale, maskovat útulnosí' domku;. Dokonce:- stará; zahrada^ tam. byla vrostlá , mezi-vysoi
kými zdmi.. Brána k ní., byla. z.:hrubého:, otlučeného
dřeva; Škoda, kousek tepané mříže by byl stačil
proměnit , j i: v zahradu tolědskou.. Ani vnucující. se
purpnirový šeřík,-, ani- čistá - iíhemost růžových- pivo^
ruák-neuiněly mě.- zbavit. tesknotyassmntku. Snaáato
hyly ty. zdi, , snad: jgg: mých l6 let, co mě. trápila
často: až-k:nevysvětlitelnému pláči. Neujasněné? touř
h y m i rozeebvívaly ruce ai vidiny váirily myšlenky
daleko předaleko od skutečnosti. Ve- všech ulicích
se tehdy zpívalo. "Modravých dálek, volání".
I. tato. ulička-zažilanoeí hrůzné krásy; když rudá
děla zažěhovala na obloze křivky-podobné ohňostroj
ji, při karnevalu. Místo průvodu, masek vtáhly však
dô. města- hordy- šikmookých osvoboditelů,- místo
láškovného smíchu ozýval, se nářek znásilněných a
okradených. Oklamala ulička; tlupy kořistn£ků, vybírajících poplatek za osvobození města, ale-, neoäálilá; domácí . horlivé budovatele nového řádu. Ti nám
výměnou nabídli, samotu pohraničí- nebo vybranou
společnost pracovního tábora; Rozhodli jsme: se? po
svém.
Tak? přišla' , doba, k d y jsem' nebydlela vlastně 1 v
žádnérulici; protožě: kasárna' a' táborové baráky stoj í obvykle; na; periférii měst; P r o č ' b y také" cizinci,
které:nikdd: nehledá, jimž: nikdo-nic-nedodává-, kteří
neplatí žádné daně, měli bydlet v ulici?
*

*

*

'

N e nejenom v časy kterese svíjpjrvicřeér
N e . nej enom v schodiště pyramidN e nejenom v světlo příchodu 7
v gong" veliké naděje
tu vlnu úsvitu-v ten zálřv dvojnääi
našeho jái
ne nejenom v pyramidy ale
také v ty otevřené dveře
v ty otevřené dveře
v hlad otvírání
v to jediné, město.Přeložil Sergej' Máchxmnr

Ulice; kde teď žíjř, je-norská cesta vrtrahenáseuki
lipty Nebydlí v n í lidé ? ani'slavnfí ani důléžiffr jí
obyčejní tvorové, cfcxátóčl s ŕ své
dách-jako' vlastní" hrady: -Přr: cestěnení -' ani -mléér
bar, ba ani telefonní budka;-je - z: ní ' j e n krásný v;
hled. na světla velkoměsta a na nekonéčný - prt.
moře; Se; sousedy se vidívám tak- -častoj' žé' mě
překvapí, ' uslyšírrr-li najednou poblíž d ^ s k ý piá
Mám dojem,, že mě. tu. lidé- majL rádi- a.- důvěřu
mi. Nikdy neodporují mému názoTu na počasí,
poslední odnož ze zahrady :by<* se-se mnou'rozdS:
a o dovolené mi svěři do opatrováni i nejvzácněji
ho kanára.
Zestárla jsem; Každý další den .přijlmám-v jal
vzácnou nepojištěnou zásilku, budoucnost dobývá
už jen úspěchy svých. dětí. S t r o m y roztevetlé žl'
tými chomáčky, tolik", podobnými miroóse^ už ' n
nedráždí vidinami Riviéry, na" n e ó n y města"' se č
vám jako na úchvatné drama-v Technicoloru,, p
němž se zahanbeně těším, až si" doma' navléknu" p
puče. A proužek oceánu je -stuha" z'dáŕku dáv?io ro
baleného..
Je mi dobře -tady na: té cestě - a nerada" bych z
odcházela; Že;mne:;odtud:!nikdocnefeude chtít-vyhn;
je příjemný pocit; Snad: si -- nikdo:- neasmyslí"post
vit na- mé zahradě motel nebo benzínovou stanici

HLAS

KAREL MICHAL
(Pokračování)

ČEST A SLÁVA

"Tak co je," houklo to, "zdám se vám k smíchu?'
"K breku jseš," zařval si kapitán do břicha. "Humhále, pitomo!"
Cvičené břicho,' které s nim sloužilo těch celých
třicet let, vyslechlo už mnohé "výlevy citu. Stopilo
je. A vždy vrátilo ozvěnou hlasu bubnu, jenž tluče pořádek chůze i postupu. A platu v hotových. A
stravu v určený čas. Ramtatá. Ramtata. Setník se
napřímil. Urovnal si klobouk. Levici na jílec. Knír
jako taktovka ze spěže litých slov.
"Odpusťte," řeklo to, "k "smíchu? Co? To bych
si nemohl já nikdy dovolit. Vždyť vy jste tu přece
komandant, pane!"
- -•
A prsty ke střeše. Hú, pravil kolem dvůr. Pěkně
s ním--zatočil. Vidět, že náš pán jě pán!
Potlesk neplatíyá vždy pravé figuře kusu. Co na
tom? Kapitán stál jako příšera na kašně. Uměl to.
Naslouchal bubnu ve svém břiše a hleděl do dáli,
do blba, kde pojmy ztrácejí obrys i tvar. Jenom rytíř zmerčil, jak se mu pod došky na hlavě stříhavým pohybem škubají u š i Vpřed a vzad v tichém
a bezmezném skotáckém - posměchu, jen samy pro
sebe, pitvorné, ošklivé, při krajích, zrzavě chlupaté uši. „
Rytíř nakoukl blíž. Uši se přitiskly k hlavě. Jen
levé se ještě pohnulo, šmik. Pak už bylo hodné.
Čekalo na povel.
"Pojďte do stodoly," zahučel do něho. "Chci vám
tam něco říct."
Buben zarachotil silněji.
"Rozkaz!"
Vojín ..se vydal na pochod ke stodole. No, jak u
muziky, hnusil se v duchu. To jsme se pěkného ve
službě dožni. Jestli mi dá facku, praštím ho jen
pochvou, -há plocho. Nebo taky jílcem do huby, ono
má všechno své míry a meze. To každý houby ví,
co já tu vystůňu pro českou věc. Svatý Václav přišel proti mně za hovno do nebe.
Buben to uzavřel poslední kadencí. Š rum.
"Kác," udělal rytíř na kočku. Pak přibouchl vrata. Měl modré oči, jak mívají nevinní.
"Jsem vážně tak k smíchu?" zeptal se. Kapitán se nad tím zamyslil, když se to žádalo.
"Vlastně ne," řekl pak. "Ani ne. Všichni vás chováme v úctě pro pevnost a odvahu."
"Dobře," řekl rytíř. "Já sé vám omluvím. Ne tady. Tam v e n k u n a d v o ř e . Před všemi;"
"Proč," řekl kapitán.
"Protože i- já k vám chovám přátelství a úctu.
Bojujem přece za společnou věc."
Důstojník se dobře podíval, shlédl modré oči a
pak si povzdychl. Pod knírem se zjevil úžasně zkažený chrup.
"Vidím, žé jste muž cti,". zavrzal. "Smažme to. I
blbost je trochu boží dar. Ňemá se jí plýtvat. Byl
by tó hřích."
Modré oči se jen velice divily.
"Tím spíš jsem povinen svoji cti napravit chybu."
Setník zanaříkal jak dítě, když i v druhé ruce je1
místo cukroví škvor.
"Prd ; -jste. Jste povinen vést lidi, a k tomu nesmíte ztratit glanc. Když něco zkopete, stát za tím. Já
už to pak nějak zahrabu. Od toho jsem tady. Je válika. Kdo tu moc přemítá, tomu se nakonec přestane
věřit."
"A vy mi věříte?"
"Vaši křupáni vám musejí věřit. Já pod vámi
sloužím."
To nebyl dobrý tah.
"Tak hleďte poslouchat na slovo!"
Kapitán zaváhal. Poznal, že se musí přece jen
točit a šamšuíit o svůj kus velení, nechce-li nakonec
119. jatka, kde vždycky končívá nadšení božího davu.
.. „"Poslouchám. Jsem voják. Ono se uvidí. Mám
rozkái, vám vždycky čo nejlíp poradit, a kdybyste
nechtěl, te.ky vás pHpadně zabít."
; Vydoloval kousek. snídaně že zubu, požyýkal a
p.Sk -hb rc^'ážně/výplivl do plev.
' .. .
tíesvěděl, co t "Nevěděl. Ták teď tó víte.
vám' to; říkám .jen "z Vlastního uznání, pro dobrý
vztah. Abyste, nemyslel, že snad na vás tento."
IZLOBÍ VÁS
OČI?
^
Boli Vás hlava?
:
Noste brýle od O P T A !

i

Í M f t o
'Capitol House, 113 Swanston St.
M E t B O U R N E , (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 -2231
DQDAME LÉKY VŠECH DRUHÚ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

"A tak," řekl rytíř. "Kdo vám ten rozkaz dal?"
"Oni," lhal kapitán, jemuž se líbilo, že také jednou je koumák a chytrý. "Máte zlost?"
V případě odporu byl hotov odvolat a bodře prohlásit, že si vše vycucal v návalu ranního opilství
z prstu. Sehrál to však dobře. Rytíř mu dokonce
nabídl pravici.
"Děkuju za pravdu. My dva to snad spolu vyhrajem."
>. • •
"Hehe," krákoral muž pro každé počasí. "Jiného
nám taky nezbývá, ne?"
*

18. 9. 1967

DOMOVA

*

Z a m u j e t e - l i byt nebo dům, poraďte se s námi!
Jsme výhra dními representanty
pro senzační dekorační materiál

FIBREGLASS

DODÁME VÝHODNĚ VŠE POTŘEBNÉ
z místního i dovezeného materiálu

CxquíáííE /unttéfnngá Co.

M.

1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
Telefon 24-2044
Porada i rozpočet jsou nezávazné a zdarma

*

Pik bylo jedenáct, a kovář hlučně spal. Dvanáctá
už dávno ustydla v popelu. Rytíř ji prohlédl a potom nakopl spícího do boku.
"Do oběda," řekl, "těch ostatních devět. A ještě
dnes žerdě, a všechny nasadit."
"To nepůjde," řekl z polosna kovář, jak dávno
přivykl vzpouzet" se už pro čest samu.
."Ne? Tak tě pověsím na bránu za nohu."
"Jistě," řekl. kovář. Teď už se probudil. "A kovat bude kdo?"
To byla moudrá řeč. Jenomže tentokrát rytíř kopl
27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
znovu více a lip.
"Ty přece, kdo jiný," vysvětlil. "Ráno tě odváTelefon 62-2908
žem, ledaže bys tam chtěl raději zůstat."
Kovář usoudil, že od bláznů je možno nadít se
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
třeba i splnění slibů. Až dosud nevěřil v tažení ryzprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
tíře z Loučky proti císaři pánu a také se dle té ne- letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
víry chovaL Ale když někdo 'je. dokonce ochoten
Mluvíme česky
ublížit řemeslníkovi, ač je jich dnes pořídku, je
nejspíše schopen začít i válku. Povstal, uklonil se
a běžel nakopat učňům, aby s nimi sdělil, že to pán
'lllIlillilllHIlIIHlHlIinililIIllIIlilHIIlIIIlilIIIIIMIIIIlIllIIiľ
žere.
K O N T I N E N T Á L N Í RESTAURACE
Rytíř spokojeně přihlížel, jak kulhavý kovář
mrská tlustým zadkem ze strany na stranu. Život
P r a h a
se ma zdál jasný a prostý, a byl s ním spokojen.
375 H i g h St., St. Kilda, Vic.
Měl dobrý pocit, že čím větší věci jsou, tím snáz.
jdou pochopit, očešeme-li z nich marné a malé. Pak
Telefon 94-5381.
je cesta přímá. Pošklebně sledoval, jak jde DonoOtevřeno po celý den - obědy i večeře
vaiský s kamínku na kámen marastem, slámou a
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
poctivou húusoíou hnojiště, jež se teď dík všemu
Každý čtvrtek české domácí speciality
válčení pomalu rozlezlo přes celý dvůr.
Srdečně zve R. Danešová
*
*
*
(llIIIlIlIIIIIIlIIIIlIIIIIIIlIIIIIIIlllIIIllIlIlIIilllIIIIIIlIlIlillIIlk.
"Tohleto," ukázal starý pán, "jsem přepsal do šifry. Náš kočí to vezme na druhou stranu, a ; odtud
dostanem zase na vědomí..."
"Hm," udělal rytíř, uče se zacházet s písaři, aby
nemysleli, že brkem spasí svět. "A co jste dělal
dál?"
(Pokračování se str. 3)
Reakce.
rakouského
"Složil jsem takové říkání. Pan Kryštof to musí uprchlík - mladý Slovák veřejného mínění je po-mnohokrát rozepsat, pak po něm nahoře na listech - zmizel na" Dunaji a dle tiskových a rozhlauříznem tu svatou trojici a pošleme s tím na biskup- byl hledán jak rakouskýsových zpráv neobvykle
ské zboží. Náš lide poddaný, povstaň a svrhni jho
vrchnosti lživé i Boha cizího... to nám snad pro- mi tak i čs. bezpečnost- prudká. Nasvědčují toa
pohraničními mu četné protičeskoslojde. Podepsal jsem zas nebožtíka krále, když už si ními
na něho tak pěkně přivykli."
čluny.
venské články a karikaHovořil pokorně. Zvykal si v úloze kancléře, jetury. V . rozhlasovém
V
důsledku
těchto
uhož zrale, moudré popudy vtělí už do skutků mladí
a jiní. Byl velmi unaven, a skromnost je někdy lepší dálostí oznámil rakouský , projevu řekl zahraniční
než papuče. Rytíř však vycítil slabost jak orlosup.
místokancléř a ministr ministr dr. L; Toncic,
"To jsou bryndy," řekl. "Přidejte, že císař myslí
že situace je "velmi vážzase zvýšit berně a roboty. A že všem poddaným obchodu dr. Bock, že ná'' a že Rakousko .podruší plánovanou návštěchce vpálit na čelo cejch."
energické
"Ó správně, výborně," liboval si starý kavalír. vu brněnského veletrhu nikne velmi
"Qui nescit simiďare, nescit regnare. Jdete- na to á -předseda zemské vlá- kroky.
dobře."
Řada oficiálních návdy Mauer a jeho zástup"Co to má být?"
štěv
a kulturních podDonovalský se vždy zastyděl, když měl překládat ce dr.. Tschadek odřekli niků byla zrušena, obesvá moudra. Hanbil se za ně jak hlupáček, kterého účast
na pohraničních
chytili a znova, pomalu ho nutí předvádět trik, rozhovorech s čs. zástup- censtvo se vyzývá, aby
jímž chtěl ošidit. Z . chytrého mrknutí do kulis zbýbojkotovalo
českosloval pak jen pouhý žabáeky nafouklý tlach. Věděl ci, které měly započít vensko jako turistickou
to. Bál se však. zříci těch drobečků,, jako by si ne- 8. .září. Ministr zahrani- zemi.
_
chal po ..ztrátě • košile, i trosky svých krajek; Most čí • d r . ; Tonció přerušil
. V . mnoha . ko mentářích
zpátky do slušných. časů, je dotud příslibem/návrat u , dokud z něj zbývá i trouchnivá' lať. Přeložil- -na předčasně svou dovole- •rakouských -listů jsou
půl-úst a hleděl • se klidit.. Jenomže rytíř se velice nou a rakouská . vláda ostré výtky vládním orošklivě projevil.
odevzdala čs.
chargé, gánům, že na rozdíl od
"Já nechci panovat ani1 lhát," řekl. "Jak jsem k d'affaires ostrou pro- západoněmecké
policie
tomu čichal, obojí smrdí. Jde tu ô jinou věc. Aspoň testní nótu, v níž proneposkytují
rakouští
mně. A na tom záleží."
"Starý pán zčervenal. Nejvíc mu vadilo, že by hlašuje, že učiní potřeb- celníci a četníci uprchlísnad neměl znát' názvy, všech větrů v Pandořině ná opatření, .. .aby byla : kům z komunistických
skříňce. Tím, že se jmenují," jsou ochočitelné. Za- podobná narušení hra- států účinnou pomoc.
čal se namátkou trefovat.
FEt/s
"Jenom nechte, nechte. Vždyť já vám rozumím. nic znemožněna.
Právo bez síly, to už je jen stín. A na naši slabost
jich' umřelo víc něž dost. "A každým tím mrtvým
Kdo určuje, jiné, skončí vždy u sebe, a je-li srtár.
ztrácíme zas kousek síly a současně roste povinnost
zvítězit. Budete mnohokrát stát-mezi pravdou a po- často se dojme vlastní skývou. Rytíř nic neřekl.
třebou. Nevyčítejte si. Komu to voní? Jenomže za Jenom se díval, jak zvlhly vybledlé stařecké cčL
mrtvé, za všechny, které nám. pobili, je naše povin- Drobátko se štítil člověka, jenž se tak zvxáceaě
nost zacpat si někdy nos a jednat. Kristus. Pán se vzrušuje významem slov. A horší čekalo. Pavuxači
smířil, když umíral. Dostal to lacino. Prometheus, prsty ho popadly za loket a z bradky ropotal potSpane, přežil svá sežraná játra a neptal se potom, ček citu.
je-li Hera-kles hrdina či jenom vrah."..
Pokračování příště

POBOUŘENÍ V RAKOUSKU

NEDELE 24. Z A R I 1967
Svátek sv. Václava
oslavíme
NÁRODNÍ POUTI
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
Caulfield.

NÁRODNÍ POUT
ZA DOMOV

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
páter Zika.
Prosím všechny krajany, aby se zúčastnili v N E D E J ZAHYNOUU
největším počtu. Kdo máte možnost, přijďte v národním kroji.
Nechť je neděla 24.
září dnem modlitby za
domov!
J. Peksa, duch. správče

SVATYVACLAVE

"ŠUA\AVA"
BELGRAVE
AUSTRÁLIE

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

REVOLUCE V INDONÉZII
(Pokračování se str. 5)
ovšem nemohl vědět nepřítomný velitel Sukarn o va "tělesného" praporu', který dál povel k
zatčení vedoucích důstojníků.

dozvědělo o vraždách
generálů, jejichž zohavené mrtvoly byly ukazovány v kinech, novinách a televizi, rozpoutala se v některých částech Indonézie "svätá
válka'' moslimů proti
nevěřícím, zemědělského
obyvatelstva proti členům komunistické strany.

* Kromě Suharta a Nasutiona bylí tito generálové zvírecky povražděni členkami ženské komunistické mládeže. Suharto a Nasution už neOdhady počtu obětí
mohli váhat.
Sukarno se liší, ale Vittachi přijínebyl k nalezení.
má jako realistický odPříštího dne ovládly had třikrát sto. tisíc posituaci Suhartovy oddí- vražděných -lidí. Není
ly a povstalci se dali na pochyb o tom, že se při
útěk. Dr. Subandrio se té příležitosti vyřizovaly
skrýval v Sukarnově pa- také staré msty a zášti,
láci a dlouho se nevy- že ne- všichni zavraždění
byli komunisté. Kdo sedával.
Snažil . se přemluvit je vítr, klidí bouři, jeSúkarna, aby označil Su- nomže vždycky se při
harta a Nasutiona
za tom sveze mnoho nevinvzbouřence a spolehl se ných.
na
moc komunistické
Teprve při procesu s
strany, kterou prý Rudá velitelem prokomunisticČína mocně podpoří.
kého
letectva
Daním
vyšlo
najevo,
že
SukarLze také přičíst na
vrub
komunistických no se připravoval puč
vůdců, že došlo ke ko- legalizovat.
nečnému jednání - indoPřesto však dodnes
néské tragedie. Suharto- žije jako president ve
vy oddíly mohly sice svém "paláci svobody''
kontrolovat
ústřední a někteří politikové se
okresy a ostrovy, ale ne- domtúvají, že má dvě
byly ještě natolik silné, možnosti: dožít se příšaby mohly zavést pořá- tího zasedání lidového
dek v odlehlejších čásněmu a čelit obžalobě
stech Indonézie.
z velezrady, nebo včas
Hrůza plodí hrůzu. zemřít jako president.
jun
Jakmile se obyvatelstvo

Dopisy

redakci:

DODATEČNÝ KOMENTÁŘ
Uvažoval jsem o článku z Lidové demokracie, který jste přetiskli 7. srpna "Bez komenátře". Bylo
jistě jen na Vás, abyste se rozhodli, zda se má nebo
aemá odpovídat p. Domabylovi, pokud útočil na
Hlas domova, a Vaše stanovisko jsem chápal. Na
iruhé straně by nějakou větší pozornost snad zasluhovala tato část:
"Dojednal jsem, že k nám začátkem září přijede
iočit film o Austrálii režisér J. Šíkl. Součástí filmu
oudou i záběry ze života našich krajanů."
Znáte režiséra J. Šikla? A ť ' j e to však kdokoliv,
:ím svým doporučením nebo dojednáním pana D,
lám musí být při nejmenším podezřelý. Žádný ze
sdejších demokratických krajanů by asi nechtěl ponáhat jakkoli komunistické propagandě. Proto si
nyslím, že by k tomu byl nějaký komentář potřeba.
F. H., Marrickville - Sydney

SPORT V AUSTRÁLI
KOPANÁ

V

MELBOURNE

GEORGE CROSS — SLAVIA
V prvním zápase soutěže o Dockertyho pohár po
dala Slavia standardní výkon, který jí -stačil k pře
vaze v poli po většinu zápasu. Přesto Však mnohi
nechybělo k tomu, aby první letošní pohárový zá
pas nebyl pro Slavii i zápasem posledním. — Georg
Cxoss se ujal v prvním poločase vedení a po změn'
stran Slavia vyrovnala :po delším obléhání šoupe
řovy branky pěknou ranou Bella. Protože zůstal p<
9.0 minutách stav nerozhodný, byl zápas prodloužei
o 30 minut, 1 v nastaveném čase byla Slavia v pře
vaze, ale přece se podařilo maltézskému mužství
dát z dost přísně nařízené penalty druhou brankí
která se zdála už být pro něj brankou vítěznou. Si
tuaci zachránil .Reid, který 8 minut před koncer
pohodlně skóroval po přihrávce Jureckiho. Konečn;
stav 2 : 2.
Zápas byl opakován 13. září večer za uměléh
osvětlení. Po celý první poločas byla Slavia lepšír
mužstvem. Ujala se vedení v 16. minutě "hrdinozápasu" Jureckim, který skóroval z 25 yar<|ú prud
kou ranou pod tyč. George Cross se po změně stra:
zlepšil, podnikl nápor na Slavii a po 20 minut ovlá
dal pole. V té době se osvědčila slavistická obraní
Čtvrt hodiny před koncem zápasu byl to však opě
Jurecki, který zajistil červenobílým postup do dal
šího kola soutěže svou druhou brankou. — Vedl
Jureckiho podali v zápase dobrý výkon Cook, Good
win a Livingston.
NA KOPANÉ S VYSÍLAČKOU
Těsně před zahájením čs. fotbalové sezóny músels
sportovně technická komise Ústřední sekce kopaná
spolu .s disciplinární komisí řešit celou řadu problémů. Největším z nich byl spor mezi Karlovými Vary a Č. -Budějovicemi., V divisi skupiny A měla totU
před posledním -kolem minulého ročníku dvě mužstva aspirující na postup do n . ligy — Slavia Karlovy Vary a Dynamo' Č. Budějovice — stejný poče'
bodů, karlovarští lepší brankový poměr. V posledním mistrovském utkání však Dynamo Č. Budějo
vice zvítězilo v domácím derby nad Lokomotivoi
(které už o nic nešlo) 10 : 0, zatímco Karlovy Var:
porazily Iglu Č. Budějovice jen 5 :1. Dynamo Č. B
mělo být proto tím šťastnějším mužstvem, kter<
bude od podzimku hrát v II. lize. Funkcionáři Sla
vie K. Vary však protestovali proti budějovickém!
výsledku, .neboť prý byl předem domluven. Dokon
ce tvrdili, že někdo z příznivců českobudějovickéht
Dynama musel sledovat v- Karlových Varech střetnutí místní Slavie ;s Iglou a -být ve stálém spojen'
s hřištěm v .Budějovicích. .Když prý totiž .Karlovj
Vary vedly nad Iglou 5 : 0, dáli fotbalisté Dynama
Budějovice Lokomotivě za stavu 6 : 0 v rozpětí 11
minut další 4 branky, čímž docílili přesně výsledek
jaký potřebovali k prvenství v divisi a k postúpi
do II. ligy. Případem se dlouhé týdny zabývaly obl
jmenované komise, které si předvolaly celou řadí.
hráčů zúčastněných mužstev. Jejich výpovědi sí
značně rozcházely,' přesto funkcionáři komisí prohlásili, že Dynamo Č. Budějovice se prokazatelní
pokusilo úmyslně ovlivnit výsledek i rozhodčíhc
(mnoho jim zřejmě uškodila důvěrná zpráva sudíhc
Vlast. Schneidra, kterému byla mimochodem dodatečně zastavena činnost), a úmyslně oddalovalo za
čáték budějovického zápasu (začalo se o 15 minu'
•později než v Karlových Varech, ačkoli začátky
utkání byly stanoveny na stejnou dobu). Discipli
nárrií komise proto rozhodla: "Anulovat budějovic
ký výsledek, do II. ligy postupuje Slavia Karlovy
Vary, naopak Dynamo i Lokomotiva Č. Budějovici
sestupují za trest do I. A třídy".

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Dr. Viktora Junga, lékaře z Prahy, který uprchl
.si před 2 léty, Jaroslava Herzana z Libně, pí. Hiltchinsovou roz. Loewyovou z Prahy, později Perth,
V.
A., Jiřího Mako vičku nar. 1S12 u Mor. Krumlor
a a Heřmana Z. Bubeníčka, nar. 4. 1. 1931 v Mileicích u Velvar (kdysi snad Tasmanie).

Čechoslováci

— Hlavním
organizátorem mistrovství Kanady
v nářaďovém tělocviku,
které se konalo 18. a 19.
srpna v Torontu, byl náčelník Čs. Sokolstva v
zahraničí Jan Waldauf.
— Dne 22. srpna zemřel
v Chicagu na srdeční
zádhvat známý novinář
tisku republikánské strany Josef Šámal. Působil
v Hradci Králové a v
Praze, kde se stal šéfredaktorem deníku "Večer". V exilu v USA vydával kratší
dobu list
"Venkov".
— Ve Vancouveru v Kanadě se dožil osmdesátky
jeden z nejznámějších
čs.
národohospodářů
prof. Josef
Macek. Pochází ze Zábřeha, studoval na Karlově universitě v Praze, kde získal
doktorát v r. 1911. Později studoval národní hospodářství a
obchodní
právo v Praze a v Berlíně. Po čtvrt století redigoval list Naše doba,
který založil T. G. Masaryk. Po dobu 11 roků
byl členem Národního
shromáždění za strana,
sociálně
demokratickou.
V Praze byl profesorem
národního
hospodářství
na Vysoké škole obchodní. Po útěku do exilu působil na pittsburghské
universitě a .na Chatham
•College v Pittsburghu.
Napsal řadu vědeckých
spisů.
— Koncem června byl

sabit ve Vietnamu 211e:ý příslušník US armády
Robert Jindra, syn čs.
crajanů- i
Clevelandu,
ľeho jednotka byla přepadena oddíly Vietkongu
ľ Mekongské deltě.
— VI. sjezd čs. sportovců v zahraničí, který se
konal ve dnech ' 2. - 3.
září v místě Baťových
návodů v Belcairipu . ve
státě Mapdand v USA,
něl zdařilý průběh. Ze
:námých sportovců - se
Jostavili mj. Josef Male:ek, dr. Z. Peters, L. Vortáěka, J. Grégr, L. Jánský, M. Vobořil -atd. Konaly -se lehkoatletické
soutěže, .vyřazovat;! -zápasy v kopané, tenisu, table-tenisu a odbíjené, golf
aj. V hotelu
"Baťa"
oyl slavnostní banket,
na němž "byla též volena
"královna
čs. sportu- v
zahraničí" (Z. HoscMová
z Chicaga) a "muž-s nejlepším sportovním -tělem" (L. Jánský). V neděli 3. '9. večer se konala
valná ' hromada, která
zvolila předsedou Svazu
čs. sportovců v zahraničí Miloše Vobořila z N.
Yorku a úřadujícím místopředsedou a generálním tajemníkem L." "Hromádku z Clevelandu. Po
valné hromadě se konal
"Večer vítězů", na ' němž
byly předávány' ceny.
Hlavním
.organizátorem
tohoto úspěšného sjezdu
byl .Jan Petlička.

Bell Beltovy "raketoví muži"
3 představení denně v hlavni aréně

™ WmAh
c n m i r

mKUW z^r^
NAJDETE TAM VŠECHNO MOŽNÉ!
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HLAS

DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Hráčská krize pražských mužstev?

Ostrava štikou čs. ligy
Mužstva 1. čs. fotbalové ligy absolvovala v nové sezóně teprve čtyři kola mistrovských utkání,
přesto vlak si lze už udělat jakýs takýs obraz o současné síle jednotlivých klubů. Zatímco nováček soutěže Ostrava podájvá vynikající výkony , a je jako jediný ze 14 ligových celků bez porážky,
prodělávají pražská mužstva zřejmě na počátku nového ročníku hráčskou krizi a poslední neděli nezískala ani jediný bod, což se už dlouhá léta nestalo: Sparta má zraněnou celou řadu svých velkých opor, Slavia má sice nyní přímo fantasticky chytajícího brankáře Voštu, ale útok postrádá
na důrazu, hráči Bohemians jsou úplně z formy a i Dukla po počátečních třech vítězstvích okusila hořkost porážky v Ostravě. Velká radost vládne naopak v Bratislavě: místní Slovan má pohromadě celek, který může aspirovat na přední místo v lize, ne-li na mistrovský titul. Velkým objevem bratislavského trenéra Hucka jsou mladičká dvojčata Jozef a Ján čapkovičové, která patří
po 4 kolech k nejlepším hráčům čs. ligy.
K nejhodnotnějším mistrovským zápasům á. Koia Ostravě s výborným Baníkem 2 : 4 . — Trnava pc
1. čs. fotbalové ligy patřil plzeňský souboj nováčka nevalném startu se rozehrává. Jako první to pocí
ligy Plzně s pražskou Spartou, který přilákal na tili fotbalisté Teplic, kteří utrpěli v Trnavě debak
stadión Škodovky 30.000 diváků, což je návštěva, 0 : 4. O překvapení se postaralo mužstvo Plzně, kte
jaká v západočeské metropoli ještě nikdy nebyla ré dokázalo v Žilině remisovat 2 : 2 a snad tak tro
(ani na historickém utkání Středoevropského pohá- chu i Trenčín, který zvítězil v Košicích nad VSS
ru Plzeň — Juventus Turin). Obě mužstva před- Košice 2 : 1 .
Tabulka po 4. kole: 1. Slovan Bratislava 6 bodů
vedla líbivou kapanou, plnou vzruchu a napěti, a
"tak fandové odcházeli domů spokojeni i přesto, že score 7 :2; 2. Ostrava 6 bodů, score 8 : 5; 3. - 4. Duk
neviděli ani jednu branku. — Poměrně dobrou ú- la Praha a Trenčín (po 6 b. a score 7 : 6 ) ; 5. VSS
roveň mělo bratislavské derby Slovan — Inter, kte- Košice 5 b., 6. Inter Bratislava, 7. Trnava, 8. Žiliré se před 25.000 diváky hrálo za umělého osvětlení. na (po 4 b.); 9. Slavia Praha (3 b., score 6 : 8 )
Slovan měl celkově více ze hry, zvítězil však až po 10 - 11. Sparta Praha a Teplice (3 b., score 5 : 8)
velkém boji, brankou, kterou vstřelil z trestného 12. Plzeň (3 b.), 13. Lokomotiva Košice (2 b.), 14
kopu z dobrých 20 metrů záložník Horváth. — Fot- Bohemians (1 bod, score 4 :10).
balisté Trnavy prohráli v Praze na Julisce s Duklou
tak trochu nešťastně 1 : 2 , když vítěznou branku
PRAHA OLYMPIJSKÝM MĚSTEM?
Pražanů dal v 88. minutě nováček Hudec (levé křídlo). — Ostrava byla Slavií v Edenu více než rovno- : .ťrea uzávěrkou listu došla z věrohodných pracenným soupeřem a uhrála zaslouženě remisu 2 : 2. menů zpráva, že Československý olympijský výbor
Trenčínská Jednota porazila Žilinu v utkání hra- požádá MOV o uspořádání olympijských her v r.
ném bojovně, ale přitom vzácně slušně. VSS Koši- 1980. Zda však Mezinárodní olympijský výbor Čece naopak v nezajímavém střetnutí porazily Bohe- choslovákům uspořádání XXII. olympiády "moderní
mians 2 : 0 a Lok. Košice ponechala oba body v Tep- doby "přidělí", o tom se bude rozhodovat až v r.
1974. Dějištěm olympijských her by měla být Praha.
licích, kde podlehla domácím 0 : 2.
Ve 4. kole ligy prohrála všechna čtyři pražská
mužstva a to dosti ponižujícím způsobem. Sparta
Praha neměla doma v zápase se Slovanem Bratislava sebemenší šanci ohrozit ve výborné formě
Třídenní boje kanoistu a kajakářů o evropské tia s nadšením hrající mladý tým Slovanu Bratisla- tuly na duisburgské dráze Bertasee v Německé spolva. Sparta musela sice nastoupit bez svých několika kové republice přinesly řadu zajímavých výsledků i
standardních hráčů (ve 20. minutě musel pro zra- zjištění, která už nyní — rok před OH v Mexiku —
nění odstoupit i dirigent mužstva Kvašnák), ale asi dávají určitý přehled o vyhlídkách na nej větší voby měla i v kompletním složení co dělat se sloven- dáckou událost příštího roku. Už také proto, že evskými fotbalisty, kteří předvedli skvělou kopa- ropská kanoistika bude hrát v Mexico-City na OH
nou a zvítězili zcela zaslouženě vysoko 4 : 1 . — De- první housle, možno vymezit určitý okruh kandidábakl přinesl i start Slavie v Bratislavě, kde prohrá- tů n a olympijské medaile. A stejně jako na mistrovla s Interem 0 : 3 . Fotbalisté Bohemians přenechali ství světa v Berlíně, odnesli si i z Duisburku celkodoma oba body mužsvu Lokomotivy Košice (které vé prvenství vodáci SSSR. Získali 7 zlatých medailí,
po návratu z Austrálie trénuje bývalý internacionál což se předtím nikomu nepodařilo. Ještě před 2 roky
Čambal), když prohráli 1:3. Pro Čambalovo muž- dominovali Rumuni, ti však nyní klesli ve světostvo to byly po sérii 3 porážek prvé 2 body. — Aby vém žebříčku na 3. místo za kanoisty a kajakáře
Tflrmntpk •Prnř.airrt Kvl i'ľnlnv. nrohrála i Dukla v SSSR a Maďarska.
Čs. vodáci postoupili v celkovém hodnocení národů z 8. na 6. místo, když získali na ME v Duisburku
tři medaile: 2 stříbrné a 1 bronzovou. Rudolf Pěnkava obsadil ve finálovém závodě kanoí jednotlivců
Olympijský vítěz Jiří Daler z. Brna byl i na mi- na 10.000 m druhé místo za Rumunem Igorovem,
strovství světa v dráhové cyklistice na olympijském mladá Iva Chalupová získala "stříbro" za 2. místo
stadiónu . v Amsterodamu nej úspěšnějším čs. účast- v závodě kanoí jednotlivkyů na 500 m a kanoista
níkem. V soutěži stíhacích jízd amatérů obsadil vel- čtvrtečka přijel domú s bronzem.
mi čestné třetí místo a získal tak bronzovou me^
daili. Zdá se, že po delší přestávce zahájil znovu
ČS. VETERANIÁDA V BRNĚ
důkladnou přípravu na OH v Mexico-City, kde chce
iNeKoiiK desítek býva- něm Štrupp z L. Veselí
obhájit své olympijské prvenství z Tokia. Že na této
cestě příprav pokračuje úspěšně, potvrdilo i amste- lých čs. reprezentantů v v dobrém čase za 7:55,2
rodamské mistrovství světa, na kterém prohrál se- lehké atletice v čele s bý- min. Ve "skoku dalekém
mifinále s Dánem Freyem o pouhých 16 setin vte- valým držitelem světové- kategorie 50-54 let byl
ho rekordu ve vrhu kou- nejúspěšnější místopředřiny.
lí Doudou se v závěru
Velkou šanci měla čs. cyklistika v soutěži stíhacích prvého zářijového týdne seda Ústředního výboru
družstev na 4.000 m. Vedle Dalera jeho největší sešlo na lesním stadiónu ČSTV B. Pokorný, který
opora Milan Puzrla ve čtvrtfinálové jízdě dopoval, TJ Žabovřesky v Brně vyhrál tuto IV. kategorii
tentó doping mu byl při zkoušce dokázán (jako celé na tzv. I. Veteraniádě, výkonem 4,77 ,m. Hod
diskem vyhrál Zikmund
řadě dalších cizích závodníků), a tak byl trenér
čs. týmu nucen postavit narychlo v semifinále ná- jejímž smyslem hlavně z Prostějova (36,57 m),
hradníka, který se neosvědčil. ČSR skončila nako- bylo dokázat mládeži, že vrh koulí Ludvík z Pranec čtvrtá. Puzrla k tomu prohlásil:' "Špatně se mi i v pozdním věku se má hy (13,25 m), oštěp Madýchalo, tak jsem si vzal prášek. Měl jsem ho již sportovat a sportem s: šek z Prahy (40,88 m).
dlouho, věděl jsem, že čistí dýchací cesty." Ve vzor- uchovat svěžest i dobroi skok daleký I. kategorie
Marek z Chocně (5,31 m).
ku moči byly nalezeny stopy zakázaných látek efed- kondici.
rinu a norefedrinu, a byla mu Mezinárodní cykliZvlášť spontánně pů- běh na 60 m dr. Paráčeli
stickou Unií zastavena činnost na 3 měsíce. V ČSR sobil lesní běh na téměi z Prahy v čase rovnýct
se s tímto trestem nespokojili a dali Puzrlovi šesti- 3 km, jehož se zúčastnilc 8 vteřin, výšku češpivs
měsíční distanc.
47 závodníků. Zvítězil -i (1,6.0 TR), atd.

Mistrovství vodáků

DOPING V AMSTERODAMU

Ve zkratce
— "Holandský mlýn" za vítězství v celkove k-asž3r
kaci národů veslařského mistrovství Evropy ž e s ws
francouzském Vichy získaly po jednoroční pžesašete
znovu reprezentantky SSSR s 38,5 b. před V. 3 6 meckem (34,5 b.). Z čs. veslařek obstála za^pýge
Alena Kvasilová-Postlová, která získala ve skääa
opět stříbrnou medaili. Byla poražena pouze vyeäedoněmeckou přebornicí Kuehlkeovou, odsunula sšůl
sovětskou závodnici Sidegitovou na 3. místo. Do finále mistrovství Evropy se probojovala i čs. ň j l i i
s kormidelníci (Marešová, Provazníková, M f l e c s á .
Kafková, k. Kubalíková) a čs. osma, obě však očrstdily až pátá místa.
— 211etá bratislavská atletka Kučmanová je v^jedb
nadějí čs. lehké atletiky. V Třinci v mezisíátcisa
utkání atletických juniorek Polska a ČSR (čs. děvčata vyhrála 68 :49, chlapci však podlehli Polátfc=
82 : 119) "skočila" rovnou do světové špičky, Idyž
dosáhla 6,45 m. Tento její výkon zůstává však ještě
2 cm za čs. dálkařským rekordem Vlasty Přikrylově.
— V Bukurešti probíhalo XVI. mistrovství Evropy
v zápase řecko-římském, na kterém z čs. reprezentantů obstál jen Petr Kment, který obsadil v těžké
váze třetí místo. Byla to jeho už pátá bronzová medaile z MS a ME. Poměrně dobře si v Bukurešti
vedl i 211etý Zeman, který skončil v muší váze šestý.
V celkové klasifikaci národů zvítězil SSSR (34 body) před Maďarskem (29 bodů) . . . 11. ČSR 5 bodů.
— Soupeřem vítěze Poháru mistrů evropských zemí
Glasgow Celtic ve finále "Světové trofeje" bude
držitel Jihoamerického poháru Racing Buenos Aires.
Argentinský fotbalový přeborník Racing Buenos
Aires rozhodl o svém vítězství teprve ve třetím
utkání na neutrální půdě v Santiagu, kde porazil
Nacional Montevideo 2 : 1 .
— Mezinárodní cyklistická federace amatérů na
svém zasedání v Amsterodamu rozhodla, aby se
mistrovství světa v dráhové i silniční cyklistice
amatérů pro r. 1969 jelo v ČSR. Dějištěm světového šampionátu bude ve dnech 19.-30. srpna 1969
Brno a jeho okolí. Vrcholný světový podnik cyklistů v příštím roce bude uspořádán v" Montevideu
(amatéři), v S.ímě a v Imole (profesionálové).

FC K O E L N - S L A V I A 2:0
Fotbalisté pražské Slavie, kteří letos poprvé reprezentují čs. kopanou v oblíbené mezinárodní soutěži "Veletržního poháru", dostali hned v 1. kole
těžké sousto. FC Koeln, přední tým německé "Bundesligy", není sice v současné době v oslňující formě, nicméně představuje dobrý západoněmecký průměr. Hraje rychlou, tvrdou, moderní a účelnou kopanou, která slavila doma nad Slavisty úspěch v podobě 2 : 0. Mužstvo Slavie hrálo" až příliš staticky,
bez důrazu, navíc pražská obrana dvakrát zaváhala,
a to stálo oba góly. Němci tedy pojedou 11. října
k odvetě do Prahy s dvoubrankovým náskokem a
čistým kontem z domácího prostředí, což jim dává
velkou naději na postup do 2. kola "Veletržního
poháru".

Tři rozhodčí v hokeji
Předsednictvo ústrední sekce ledního hokeje rozhodlo, aby v období 1967-68 byla střetnutí 1. čs. hokejové ligy řízena třemi rozhodčími. Komise rozhodčích ověří tuto novinku ještě před zahájením ligové soutěže na turnajích v Ostravě a v Brně. —
Čs. hokejové národní mužstvo nepojede letos o vánocích na americko-kanadský zájezd, jako tomu bylo v letech předešlých, hlavně proto, aby celé turné
hráče neunavilo a lépe obstáli s čerstvými silami
na OH v Grenoblů. — V ČSR byl už ustaven organizační výbor MS v ledním hokeji pro rok 1969 v
Praze. Předsedou byl jmenován JUDr. Zdeněk
Andršť, předseda sekce ledního hokeje, místopředsedou ing. Šubrt, sekretářem O. DairaizL Pražský
světový šampionát bude prvním vrcholným světovým podnikem hokejistů, na kterém o titul mistrů
světa bude bojovat už jen 6 nejlepších světových
týmů. Budou to na základě výsledků z MS ve Vídni: SSSR, Švédsko, Kanada, ČSR, USA a Finsko.
Každý s každým bude hrát dvakrát
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