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Tragika věci není v tom, nebo jenom v tom,
že jeden více, druhý méně uvěřil lži a přijal
ji, jeden ze strachu, druhý v dobré víře, že
tím správné víře poslouží. Tragika věci je v
tom, a zejména v našem spisovatelském publi
cistickém případě - myslím - především v tom,
že jsme o této lži přesvědčovali našeho čte
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náře, že jsme mátli a pomátli celou generaci,
která
stojí za oblaky této síně rozpačitá, bez
Číslo
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radná, zbavena jistoty a bez půdy pod nohama. Jí musíme vrátit důvěru, víru v pravdu,
Rozsudek Nejvyššího soudu v procesu Slánský — KSČ
kterou však musíme nalézt nejprve sami v sobě.
Laco Novomeský

HLAS DOMOVA
Vítězí kult neosobnosti

Jinak nelze tlumočit výsledek revize procesů z doby stalinských čistek
v Československu. Výrok Nejvyššího soudu sice zprošťuje Slánského a
jeho soudruhy z obvinění z velezrady, špionáže a povšechného kriminálnictví, ale jeho verze nechává dokořán otevřené dveře tézi Antonína No
votného. Tato téze od začátku tvrdila, že Slánský byl přejet lokomotivou,
kterou záměrně vyslal na nesprávnou kolej. Zajímavé je snad časování
výroku Nejvyššího soudu : byl vyhlášen těsně předtím, než odejela česko
slovenská vládní delegace na porady do Moskvy, delegace, která se po
poradách vrátila bez hlavního člena. Antonín Novotný zůstal v Sovětském
svazu na dovolené, zatímco pracující Československa se potili na žňových
a všeobecně asanačních pracích. Výrok Nejvyššího soudu zhruba potvrdil
dosavadní vládní tendenci. Jmenuje jenom dva mocenské příživníky, kte
ří se prý dopustili zločinů : bývalého ministra národní obrany (a zetě
Klementa Gottwalda) Alexeje Čepičku a bývalého ministra státní bezpeč
nosti Ladislava Kopřivu. Antonín Novotný jako veřejný žalobce a inkvisitor se rozplynul v mlze kultu neosobnosti.
Člověk by to rád četl stanovisko naší strany,
Ale ani Rudé právo
není bez pochybností o s nadějí, že už i ústřed
výhodách kultu neosob ní orgán KSČ přišel na
to, že Antonín Novotný
nosti. Přiznává :
je politické závaží neje
Je třeba vůdců
nom doma, ale i na me
zinárodním
poli.
"Proklamovat zásady
kolektivnosti bez praktic
kých opatření, bez správ
ných metod stranické
práce, bylo by málo plat
né... Historické zkuše
nosti našeho hnutí po
tvrzují, ze strana se ne
obejde bez osvědčených
vůdců, kteří se těší au
toritě. . . Taková oprav
du revoluční autorita se
ani nedědí ani nezískává
zároveň s odpovědnou
funkcí ...”

Obrana kultu
Spise však je to ‘obra
na kultu osobnosti sou
druha Novotného, ne
boť : "Takové je pevné

která nikdy nepřipustí
oportunistické zneuznávání revoluční autority
osvědčených a v bojích
za vítězství socialismu
zakalených
vedoucích
představitelů strany.”
I starý oportunista Vi
liam Široký vypadá v té
to definici jako odhod
laný borec ve srovnání
s Novotným.

Jádro úřední zprávy
říká :
"V minulých týdnech
proběhla na návrh ge
nerální prokuratury před
Nejvyšším soudem pře
líčení, při nichž bylo ve
řejně revidováno nes
právné odsouzení býva
lých vedoucích činitelů
státu a strany a prove
dena jejich občanská a
právní rehabilitace...”
Podmínečné osvobození
Zavraždění komunis
tičtí pohlaváři byli po
smrtně osvobozeni - ob
čansky a právně. Stra
nicky byli vinni - nikoli
proto, že byli spoluzodpovědni za dragonády v
rámci třídního boje, ni
koli proto, že zavedli
státní gestapismus, niko
li proto, že zavedli ná
rod tam, kde dnes je na pokraj hospodářské
ho zhroucení. - ale pro(Pokračování na str. 2)

Diemův režim před zhroucením?

ZÁPAS O VIETNAM
Bylo
ztrátou
dočína
a Jižní

to krátce po Dienbienfu. Francie uznala porážku a smířila se se
Indočíny, císař Bao Dai pokračoval v Paříži v nočním životě a Inse rozpadla na čtyři části - na Laos, Kambodžu, Severní Vietmin
Vietnam.

Žňová kalamita
Pokud můžeme soudit z československého tisku,
největší rozpaky způsobila skutečnost, že na kala
mitě letošních žní se neúčastnilo počasí. Potíže, ne
dostatky a kalamity byly zřejmě tentokrát způso
beny typicky letním počasím, na které nebylo čes
koslovenské hospodářství patřičně připraveno. Vý
sledky žňové kalamity nejsou dosud známy, ale mo
ře inkoustu už bylo věnováno kalamitě zeleninové
- které se urodilo tolik, že spotřebitel trpěl jako
v letech nouze. Neboť jí bylo tolik, že státní dis
tribuční síť selhala v míře téměř stalinské. Mi
nistr zeleniny by měl být zastřelen na útěku.
Je to smutný vtip. Počasí téntokrát překvapilo ze
státněný aparát tak příjemně, že selhal zrovna tak,
jako když se dostavilo nepříznivé počasí v minu
lých letech. Zemědělská výroba a její distribuce je
dnes vpravdě “tureckým hospodářstvím”. Brigádní
ci přijíždějí do obcí, kde pomoc není ani žádána
ani vítána. Nákladné hospodářské stroje leží ladem
uprostřed žní, protože chybí, náhradní díly. Stát
ní traktorové stanice plní úkoly nad plán, zatím
co jednotlivá zemědělská družstva nemohou sehnat
samovazač. Náhradní díly hospodářských strojů shá
nějí členové představenstev družstev křížem krá
žem po celé republice.
Co je nejhorší : zemědělská družstva mají pře
stárlé členstvo. Rok od roku se tento poměr bude
zhoršovat, zatímco není naděje, že by se družstva
omlazovala náborem pracovníků do zemědělství.
V srpnu byla uspořádána zvláštní slavnost, je
nom aby bylo veřejnosti oznámeno, že třináct demobilizovaných vojáků se přihlásilo dobrovolně do
zemědělství.
Celkový závěr : na počasí nezáleží, ale státní ad
ministrativa by dokázala vytvořit hospodářskou kri
zi, i kdyby místo plodin padala biblická mana. - nm -

Ho Či Minh se ujal
vlády ve Vietminu a na
stolil tam komunistickou
tyranii. Ngo Dink Diem
se ujal vlády na jihu,
a čekalo se, že nastolí
demokracii.
Většina pozorovatelů
se tenkrát shodovala v
tom, že Vietnam nemá
naději na dlouhý život,
že to nebude dlouho tr
vat a stihne jej osud se
verní části země. Zrod
jižního Vietnamu prová
zely ve světě většinou
pohřební pochody.
Dát do pořádku dům,
který po sobě Francie
zanechala, nebylo lehké,
ale Diem se pustil do úklidu.

Dvakrát despotismus
Jeho první úder mí
řil proti "náboženským
sektám” v Saigonu, kte
ré se podobaly spíše asijské filiálce chicagských
gangsterů než mystickým
prorokům, za něž se vydávaly.

Druhý úder byl veden
proti korupci, kterou
Francouzi a jejich lout
kový císař zavedli ve vel
kém. Potápějící se lod’
Vietnamu dala se do po
hybu. Ngo Dinh Diem
udržel vrak nad vodou.
Nějaký čas pak neby
lo slyšet nic jiného než
zvěsti o Diemově morál
ní integritě.

Kult osobnosti
Když se konečně zno
vu vynořily zprávy, že
všechno není tak úplné
v pořádku, nebyl to
Diem, jemuž byla dává
na vina.
Zodpovědná
byla prý Diemova rodi
na, jíž se obklopil, a kte
rá ho prý odřízla od os
tatního světa.
Možná, že na tom bvlo něco pravdy. S odstupem doby se však zdá
jasné, že už tenkrát "moc
začala korumpovat”, že
nová korupce nahradila
francouzskou a že se
(Pokračování na str. 2)

VOLÁNÍ SVĚDOMÍ ?
Někteří lidé tvrdí, že žijeme v době probouzejí
cího se svědomí. Toto tvrzení mohou doložit mnoha
“důkazy”.
Mohou říci, že se probouzí svědomí bílých Ameri
čanů, že čím dál tím víc jich podporuje zápas ame
rického černocha za rovnoprávnost. Mohou dokazo
vat, že svědomí konečně zasáhlo srdce kolonizátorů,
jak více a více afrických národů získává samostat
nost. Mohou poukázat na “Spojenectví pokroku” pro
latinskou Ameriku, na Marshallův a Colombský plán,
na “mírové legie”, na obilí nepřátelské Číně, na po
moc komunistické Jugoslávii a komunistickému Pol
sku a na celou americkou zahraniční pomoc, k níž se
začínají přidávat prosperující národy západní Evropy.
A mohou z toho vyvodit, že morálka udržuje krok
s pokrokem vědy, a hlas svědomí že je slyšet stejně
silně jako výbuchy nukleárních bomb.
Existují ovšem škarohlídi, kteří popírají sílu
“volání svědomí” a dokazují, že spíše než o svědomí
jde o pud sebezáchovy a obchodní zájmy.
Jihoamerické “Spojenectví pokroku” nemá nic
společného se svědomím, říkají. Je to nástroj, který
má udržet Jižní Ameriku v kapitalistickém světě.
Totéž platí jinde ve světě o Kennedyho “mírových
legiích”, o. Marshallově i Colombskému plánu a ce
lé zahraniční pomoci, ať pochází odkudkoliv. Pomoc
Polsku a Jugoslávii spadá do podobné kategorie, v
níž nemá svědomí rovněž co pohledávat. Má přispět
k rozkladu komunistického světa.
A ani všechno to dohromady, tak pokračuje argu
ment škarohlídů, nemá co činit s lidskostí. Nejde
o záchranu lidstva před regimentací komunismu. Jde
o udržení starého řádu pro spásu té skupiny, která
v něm požívá všechny výhody.
Oba ty názory jsou značně přehnané. Ve všem lid
ském počínání je alespoň špetka svědomí a alespoň
špetka sobectví. Lidé jsou kombinací obojího. Dru
hý názor však bude správnější alespoň do té míry,
že toho sobectví je obyčejně daleko více než svě
domí.
Socialismus, který, ať už souhlasíme s jeho ces
tami nebo ne, nežádá v zásadě nic jiného, než spra
vedlivější rozdělení majetku. A tak si člověk řekne,
co je správnějšího, než aby pracující člověk dostal
za svou práci spravedlivou odměnu, aby se zmenšil
majetkový rozdíl mezi horními tisíci a dolními mili
óny, co správnějšího, než aby každý člověk mohl
žít jak člověk?
Ale vezměte socialisty. Uvnitř státu žádají, do
cela oprávněně, větší kus národního koláče. Jaká
však změna, když najednou jde o jejich, vlastní
kus světového koláče.
V Austrálii máme dobrý příklad toho, jak malý
je ve skutečnosti rozdíl mezi “přesvědčeným” so
cialistou a zvrhlým kapitalistou.
Vůdci australských labouristů Calwellovi naběh
nou žíly, kdykoliv se někdo jenom zmíní o tom,
že by měli nějakého Asiata pustit do “bílé” Au
strálie. Jeho důvod? Máme prý právo bránit svou
životní úroveň.
To je ovšem docela možné. Ale kde zůstalo heslo
o spravedlivějším rozdělení majetku? Nejsou Calwellovy pohnutky téměř totožné s pohnutkami kapita
listy “starého řádu”, který jako křeček brání pri
vilegia, jichž požívá?
Australský “proletář” je ve srovnání s Indem nebo Číňanem, kteří někdy nemají ani střechu, pod
níž by v suchu umřeli hladem, právě takový ka
pitalista, jakým je v očích australského dělníka ten
největší multimiliónář z Wall Streetu.
O svědomí se dá mluvit tam, kde někdo bojuje
za spravedlivější řád, který mu nic nevynese, a kte
rý ho naopak může ještě něco stát.
Není si ovšem těžké představit jak by dopadlo
politické hnutí, které by svým stoupencům říkalo,
že musí přijmout snížení vlastní životní úrovně,
aby se pozvedl životní standard někoho jiného.
(Pokračování na straně 2)
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vítězí kult neosobnosti
(Pokračování se str. 1)
to, že se nehodí dnešnímu vedení Komunis
tické strany Československa, aby muselo přiznat,
že bez milosti věšelo sou
druhy, kteří zmeškali
změnu moskevského vět
ru.
Pokud jde o Slánské
ho a jeho soudruhy :

Ironie dějin
"Projevuje se jistá ironie dějin v tom, že'
značný podíl na porušo
vání leninských princi
pů, na zanášení adminis
trativních byrokratických
metod a komandování
měli především někteří
jedinci, jako např. Ru
dolf Slánský, kteří byli
později neprávem odsou
zeni . .
Ona jistá ironie dějin
se jeví ovšem také v ná
sledující pasáži :
"V tomto období hru
bým způsobem porušo
vali socialistickou zákonnost i tehdejší ministr
národní obrany A. Če
pička a ministr bezpeč
nosti L. Kopřiva, kteří
vyvíjeli mimořádnou ak
tivitu při vyhledávání
tzv. nepřátel ve straně.”
Čepička a Kopřiva do
dali Novotnému patřič-

nou munici, jíž dobyl
baštu generálního sekretariátu. Čepička a Kopřiva byli zbaveni členství
ve straně, jejich spiritus
rektor se stal na základě
vražedných
smyšlenek
presidentem republiky.

Barákův případ
Pokud jde o Rudolfa
Baráka, praví dnes Ru
dé právo, že šlo o pří
pad "kariérismu a zneužívání stranických funk
cí v osobní prospěch...”.
Přichází-li toto obvinění
s pečetí Antonína No-

votného na rozsudku,
pak máme právo mít sil
né pochybnosti.
Komunističtí zbohatlí
ci nebyli nikdy trestáni
pro přečin zbohatlictví
jako takový. Vždy za ním
byla politická úchylka.
Revise kultu osobnosti
kultem neosobnosti prý
podnikla kroky k "upev
nění socialistického cha
rakteru
bezpečnostních
orgánů, soudnictví a pro
kurátory až po novou ústavu, v níž jsou zakot
veny nedotknutelné prin
cipy, práva a povinnosti

občanů socialistické bez
pečnosti”.
Případ Rudolfa Slán
ského a případ ministra
vnitra Baráka nás pou
čují, že je jistější svěřit
nejistý osud kapitalistic
ké třídní spravedlnosti
než socialistické třidní
spravedlnosti.
Ani zbohatlík se ne
musí bát, že bude popra
ven proto, že president
Kennedy ho vyhlásí za
protistátní živel jenom
proto, že se sám zabývá
konstruktivními podvrat
nými záměry.

VOLÁNÍ SVĚDOMÍ ?
(Pokračování se strany 1)
Pravděpodobně stejně jako Callwell mezi dělníky
a odboráři, kdyby otevřel dveře do Austrálie vět
šímu poštu Asiatů.
S probouzejícím se svědomím je to tedy pořád ješ
tě všelijaké. Úzký osobní zájem je dále jedním z
dominujících vlivů v lidském počínání.
Určitý pokrok však byl přece jenom zazname
nán, když už ne v srdcích, tedy alespoň v moz
cích. Více lidí si dnes uvědomuje, že mnoho věcí,
které byly kdysi přijímány jako samozřejmé a ne
závadné, jsou od základu špatné a nemorální. Někte
ří z nich jsou v tom dokonce ochotni něco udě
lat.
—kw —
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Zápas o Vietnam
(Pokračování se str. 1)
Diem rozhodl potírat
despotismus na severu
despotismem na jihu.
Zatím co se Diem mě
nil z ideálu v tyrana, ko
munistický plán na do
bytí ‘Vietnamu byl uvá
děn v skutek.
Teroristé, rekrutovaní
z místního obyvatelstva,
ale vycvičení na severu,
byli v akci v mekongské
deltě, kolem samotného
Saigonu i jinde. Na mís
tě starého názvu Viet
Minh. vynořil se nový
název Viet Kong.

V Laosu pokračovaly
souběžně akce Pathet
Lao, jejichž předním cí
lem bylo získání a za
jištění přísunových cest
z Ho Či Minhovy části
země na jih.
Saigonské vládě se za
čalo špatně dýchat a
washingtonští
globální
stratégové
zachmuřili
tváře.
Pád Vietnamu, se vše
mi, černými následky pro
celou jihovýchodní Asii,
vypadal znovu pravdě
podobný.

Kennedyho intervence

Přímá vojenská in
tervence může mít v
dnešní době nepříjemné
politické následky i pro
Spojené státy. Američané se tedy rozhodli pro
intervenci nepřímou.
Místo armády posla
li tisíce "poradců” v
uniformách,
vrtulníky,
let(adla a všechnu po
třebnou výzbroj.
Americká pozorovací
letadla s americkou po
STYDĚLA SE S POKLESLÝMI PLECEMI
sádkou zjišťovala posi
Já s ní už těžko zápolím. Tvrdím, že je ce nepřátel. Američtí pi"letní” (lenost - pr.) proto, neboť si namlou loti v amerických vrtul
vám, že v zimě ráda pracuji. Musí to být asi nících dopravovali na
pravda, protože proč by jinak moje formule ohrožená místa vietnam
oslazující mi pracovní úsilí zabrala v zimě, a ské jednotky, vedené
v létě mě nechala chladnou a - línou? Znám americkými "poradci”.
symptomy této letní lenosti. Sednete-li si a dla
Americký tlak v Saině vašich rukou vám leží v klíně obrácené na gonu prosadil přes od
horu, v očích se vám objeví pohled vzdálený, por Diemovy vlády re
snivý a plece se vám spustí dopředu, můžete formy, které měly být
být jisti, že už ji máte . . .Pozoruji sebe a při provedeny už před lety.
znávám se, že s uspokojením vidím mnohé Bylo začato s pozemko
spolutrpitele. Potěšuje mne, že nejsem sama v vou reformou a zřizo
boji proti přirozenému cyklu městského oby váním "strategických ves
vatelstva, jež pracuje v zimě a odpočívá, bě nic”, v nichž jsou jejich
hem léta (může-li si to dovolit) na rozdíl od osazenci schopni bránit
farmáře, u. kterého je to obráceně. Možná, že svou vlastní zem a svůj
i vzpomínka na léto v dětství, školské prázdni vlastní majetek. Celé
ny, doba oddechu, bezstarostnosti, volnosti nám vesnice byly přestěhová
všem vězí v krvi. Mluvila jsem nedávno s jed ny. Viet Kong byl od
ním známým sociologem a ptala jsem se ho, říznut od zdrojů míst
mají-li oni nějaké výzkumy, nebo vysvětlení ních zásob a zpráv.
tohoto ochabnutí pracovního elánu lidské rasy
Situace se změnila. Saiběhem léta. Zasmál se a já se styděla . ..
gon a američtí "poradci”
Nový domov, Toronto, 22. června 1963
nabývali vrchu. Pro změS U T T O N S PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60- 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

Naše rovy

nu se dýchalo těžce ko
munistickým
záškodníkům.

Spor s budhisty
Naneštěstí se nedýcha
lo špatně jenom komu
nistům. Vnitřní demo
kratická oposice, která
žádala více svobod, než
se jí dostávalo, na tom
byla stejně špatně díky
policii, kterou vede Diemův bratr Nhu.
Odpor proti Diemovi
rostl a s ním i útlak
všech "odpůrců” režimu.
Situace se Vyhrotila na
ostří nože Diemovým
nesmyslným zápasem s
vietnamskými budhisty,
který vedl k sebevraž
dám budhistických kně
zi, k rosáhlým demon
stracím a ještě rozsá
hlejšímu zatýkání.
Dnes už nejde jenom
o náboženskou svobodu.
Jde o soustředění veš
kerého odporu proti des
potismu Diema a jeho
rodiny.
Místo do komunistů
střílí se jménem antikomunismu do demonstran
tů, kteří jsou většinou
právě tak antikomunističtí jako Diem.

Americký problém
Američani, které stojí
zápas ve Vietnamu mi
lióny i lidské životy, se
najednou octli v ošklivé
situaci. Vědí, že válku s
komunistickými záškodníky nelze vyhrát bez
lidové podpory, již Diem
nikdy nemůže získat.
Bojí se však také, aby
nespadla celá struktu
ra státu, aby se tím ne
otevřela stavidla záplavě
ze severu.
Není tedy vyloučeno,
že je konec politické ka
riéry člověka, který kdy
si zachránil a později
málem zničil Vietnam.
— kw —

50 Bourke Street
Melbourne, C. 1
Telefon 32 - 2245
★
VEDOU V PANSKÉ MÓDĚ

AMERICAN TAILORS

Vám poslouží nejnovějším dovezeným nebo
místním materiálem a dle přání Vám doporučí
nejvhodnější styl obleků, zhotovených na míru
našimi předními kontinentálními odborníky. U
nás šitý oblek dokáže zlepšit celé vaše vzezření.
Naše košile jsou dělány z nejlepšího dovezené
ho popelínu nebo z nežehlící se bavlny. Máme
jeden z největších skladů vázanek v Melbourne.
Ručně dělané exklusivní boty máme na skladě ne
bo zhotovujeme na míru. Též prvotřídní ponožky,
svetry, prádlo, kapesníky aj.
Navštivte nás, vyplatí se Vám to!

ZE DNE NA DEN
20.8. Chruščov přiletěl
na návštěvu Jugoslávie.
Uvítal ho oficielně mar
šál Tito.
— Tito prohlásil, že dou
fá, že se setká ještě le
tos s presidentem Kennedym.
21.8. Ve Vietnamu bylo
vyhlášeno stanné právo.
Velké množství budhistických mnichů a studentů
bylo pozatýkáno.
— Néhrú oznámil, že In
die má naději dostat so
větskou a československou
leteckou výzbroj.
22.8. V americkém Birminghamu došlo znovu k
divokým černošským de
monstracím.
23. 8. Henry Cabot Lodge
byl jmenován novým americkým vyslancem ve
Vietnamu.
24.8. President Salazar
prohlásil, že se Portugal
sko nevzdá afrických ko
lonií bez války.

25. 8. President Kennedy
nařídil rozšíření pokusů s
jadernými zbraněmi pod
zemským povrchem. Ten
to druh pokusů není za
hrnut v moskevské úmlu
vě.
26. 8. Americký soud roz
hodl, že má být bývalý
venezuelský diktátor Ji- .
menez předán Venezuele
k potrestání.
27. 8. Při důlní katastrofě
v Utahu v USA bylo za
sypáno 30 havířů.
28.8. Manifestačního po
chodu ve Washingtonu za
zrovnoprávnění černochů
se zúčastnilo přes 200.000
osob, z nich asi desetina
bělochů.
30.8. President de Gaulle
slíbil Jižnímu Vietnamu
všechnu pomoc, kterou
může Francie poskytnout.
První zprávy považují to
to překvapující prohláše
ní za další de Gaulleův
políček Americe.

JOSEF A IRENA LETOVI
si dovolují oznámit, že převzali

restauraci Joliette
150 Swanston St., Melbourne - City
(1. poschodí)
Telefon 63 - 3863
Podáváme prvotřídní česká a kontinentální
jídla, na jaká budete dlouho vzpomínat.
Otevřeno denně od 11.30 do 2.30 na obědy
od 5 do 8.30 na večeře
V neděli zavřeno
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Československo oficiel
ně navštívila sovětská
kosmonautka
Valentina
Těreškovová. Přijal ji na
Hradčanech Antonín No
votný a odevzdal jí nejvyšší čs. řád - Hrdinky
socialistické práce se zla
tou hvězdou. Recepce se
účastnili členové předsed
nictva KSČ A. Dubček,
Z. Fierlinger, J. Hendrych
a O. Šimůnek, kandidáti
předsednictva L. Jankovcová a A. Kapek, tajem
níci. ÚV KSČ V. Koucký
a F. Penc a pražský pri
mátor A. Svoboda. Odpo
ledne byla přijata v Čs.
akademii věd a byla ob
darována plaketou “Za
zásluhy o vědu a lidstvo”.
— Předseda Národního
shromáždění Zdeněk Fier
linger přijal předsedu
konžského
parlamentu
Midibaru, který také jed
nal s prvním náměstkem
ministra zahraničních vě
cí dr. A. Gregorem.
— Ve věku 79 let zemřel
v Praze dr. ing. Jan Koš
ťál, profesor pražské tech
niky, přednosta katedry
spalovacích motorů.
— Na trati Ružomberok Lubochňa došlo 13. srpna
k vykolejení nákladního
vlaku, jímž byly zatarase
ny obě koleje. Osobní do
prava byla udržována au
tobusy, přestupováním a
na úseku Kralovany - Ru
žomberok autobusy. Při
nehodě nebyl nikdo zra
něn.
— Na tři a půl roku ža
láře byl odsouzen váleč
ný invalida Antonín Pech,
který založil v rámci
družstva invalidů v Har
rachově v Krkonoších
soukromou výrobu. Za
městnával 7 invalidů.
— Na Hradčanech přijal
Antonín Novotný zahra
niční delegáty XIX. včelařského kongresu Apimondie. Kongresu se účastnili čs. ministři J.
Krosnář a J. Uher.
— Člen předsednictva ÚV
KSČ Jiří Hendrych pře
dal staré komunistce Ma
rii Koťátkové Řád práce
k 60. narozeninám “za
dlouholetou práci v děl
nickém hnutí a při vý
stavbě socialismu”. Marie
Koťátková spolu se svým
manželem Jiřím Koťát
kem se významně podíle
li na kolektivizaci čs. ze
mědělství.
— Na vysoké zemědělské

škole v Brně graduovalo
prvních 42 zemědělských
inženýrů, kteří prodělali
zkrácené tříleté studium
pro funkcionáře JZD a
socialistické
zemědělské
závody.
— Ústřední výbor KSČ
zaslal blahopřejný tele
gram k 60. narozeninám
generálnímu tajemníkovi
KS Izraele Šmuelu Mikunisovi.
— V souvislosti s navá
záním diplomatických sty
ků mezi ČSSR a Kuvajtem
jmenoval A. Novotný čs.
velvyslance v Libanonu
J. Kalvodu mimořádným
velvyslancem v Kuvajtu.
— 11. srpna se dožila
sedmdesáti let zasloužilá
členka činohry pražského
Národního divadla Jar
mila Kronbauerová.
— U obce Svitavy na Slo
vensku došlo k doprav
nímu neštěstí, zaviněné
mu neopatrnou jízdou.
Chlapci z pionýrského tá
bora v Lučivné šli do Svi
tu v pochodovém útvaru.
Zezadu na ně najelo ná
kladní auto, které dosta
lo smyk. Dva chlapci byli
zabiti, zraněni byli tři
těžce a jeden lehce.
— Východoslovenské Ko
šice se rychle rozrůstají.
Za posledních pět let tam
bylo vystaveno 6.000 ro
dinných bytů. Do roku
1965 je plánováno dal
ších 30.000 bytů. Jen v
Novém městě bydlí přes
60.000 lidí, většinou za
městnanci.
Východoslo
venských železáren.
— Okresní soud v Nymburce odsoudil k trestu
nápravného řízení dva ne
jmenované zaměstnance
skladů n. p. Fruta, kteří
“vytvářeli rezervy”, aby
jimi mohli čelit “výkazu
dílenských zmetků a skla
dových ztrát”. Soud při
hlédl k polehčující okol
nosti, že ani jeden z ob
žalovaných “nechtěl zís
kat ani to, co by se za
nehet vešlo”.
— V Severomoravském
kraji byl zaznamenán le
tos o žních rekordní po
čet požárů. Do 6. srpna
jich bylo 67 a způsobily
škody ve výši 215.000 Kčs.
— Moskevskou smlouvu
o zákazu pokusů v ovzdu
ší, v kosmickém prosto
ru a pod vodou, podepsali za ČSSR : ministr za
hraničí Václav David v
Moskvě, velvyslanec dr.

Miroslav Růžek ve Wa
shingtonu a velvyslanec
dr. Zdeněk Trhlík v Lon
dýně.
— Československý pořad
Laterny magiky dostal
nabídku americké agen
tury na zájezd do US.A.
— 4. srpna skončily v Li
berci výstavní trhy 1963.
Výstavu navštívilo téměř
půl miliónu lidí, mezi ni
mi cizinci z 45 zemí.
— Mezinárodního festiva
lu hudebních písní a tan
ců v anglickém Folkestonu se poprvé účastnil sou
bor z ČSSR. Byl jím sou
bor Břeclavan, který
předváděl
“podlužácký
Fašank, břeclavské hody
a tance z Kopanic”.
— Do ČSSR přijede na
oficielní návštěvu britský
ministr obchodu Erroll.
— Koncem června nastou
pili na pražských tram
vajích na místa průvod
čích studenti a studentky
na prázdninové brigády.
Během prázdnin se jich
vystřídá na tramvajích
přes dvanáct set.
— Rudé právo z 5. srpna
dávalo za vzor občanstvo
šumavských Volar, jež da
rovalo na zvelebení města
17.800 pracovních hodin.
“Politická vyspělost” se
u nich také projevila tím,
že “během krize v karib
ské oblasti se tu nepro
jevil nejmenší neklid a
v období nakupovací ho
rečky se nevyskytl pří
pad křečkování”.
— 5. srpna předal člen
předsednictva ÚV KSČ
Jiří Hendrych vyzname
nání čtyřem čs. vědcům :
Řád práce dostal profe
sor brněnské fakul
ty A. Okáč, řád “Za zá
sluhy o výstavbu” dostal
ředitel Studijního a typizačního ústavu ing.
arch. J. Brunclík, tímž
řádem byli vyznamenáni
hlavní konstruktér Vo
jenského projektového ústavu ing. arch. A. Kal
voda a ředitel Výzkumné
ho ústavu zvukové, obra
zové a reprodukční tech
niky ing. V. Obdržálek.
— Na zpáteční cestě z
Moskvy se zastavil v ČSSR
britský náměstek ministra
zahraničí sir Harold Caccia. Konferoval s náměstkem ministra zahra
ničních věcí dr. A. Gre
gorem a O. Kličkou.
FEC/Č
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K prohlášení Rudé Číny o zákazu jaderných pokusů

“Pomlouvačná kampaň”
Dne 31. července rozšířila tisková agentura Nová Čína prohlášení vlá
dy Čínské lidové republiky ke smlouvě o zákazu jaderných pokusů v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou, parafované na závěr moskev
ských jednaní tří mocností dne 25. července 1963, o němž byla čs. ve
řejnost informována 31. července.
Rudé právo, 2. srpna 1963
A tím začala jedna z
episod "čínské pomlou
vačně' kampaně" proti so
větskému "appeasementu”.’
Československá vláda
to nemohla jen tak ne
chat, a tak přispěchala
(s týdenním spožděním jak vidno shora - pr.) s
obhajobou
sovětského
strýčka, který je v tom
nevinně.
"V příkrém rozporu
se stanoviskem socialis
tických zemí a všech mí
rumilovných národů zau
jala vláda Čínské lidové
republiky k výsledkům
jednání v Moskvě . . .
zcela odmítavý postoj a
rozvinula pomlouvačnou
kampaň s cílem nevybí
ravým způsobem očernit
a zdiskreditovat mírumi
lovnou politiku Sovětské
ho svazu,” oznámila udýchaně Československá
tisková kancelář na pří
kaz vlády.
Stranou ať jdou všech
ny důvody, které přinu-

Čínská lidová repub
lika,” kvílí Četka, "jde
tak daleko, že dohodu
o zákazu jaderných po
kusů označuje za pod
vod a zradu na zájmech
národů světa a za sna
hu upevnit monopol tří
jaderných mocností, kte
rý by svázal ruce míru
milovným zemím . .."

Četka dále oznamuje,
že čínští komunisté se
rozhodli "zahájit rozbíječskou kampaň” proti
jednotě světového revo
lučního hnutí a proti
"leninské politice míro
vého soužití států s roz
dílnými
společenskými
soustavami ...”

Je to zvláštní lidová
polemika : stovky milió
nů Číňanů na straně jed
né nevědí ani zbla o "roz
biječské taktice Mao Cetuna”. A milióny Čecho
slováků mají stejně oprávněné pochybnosti o
mírumilovnošti politiky
Sovětského svazu.
Mnohé z nich nepo
chybně potěšila tiráda
Cetky, která jim oznámi
la, že Číňané pokládají
"politiku spojenectví SS
SR s imperialismem pro
ti socialismu, spojenectví
se Spojenými státy proti
Číně a spojenectví s re
akcionáři všech zemí pro
ti lidu celého světa” za
velmi nesprávnou.
Důležité je si zapama
tovat, že českoslovenští
komunisté raději odha
luji hloubku nesváru v
rodném hnutí všem ob
čanům Československa s
tím úmyslem, aby je
přesvědčili, že by mohlo
být hůř, než jak je zle.
— vm —

Opět útoky na šíření trampingy mezi mládeží

ROMANTIKA NA SCESTÍ?
Mnoho, velmi mnoho se letos v létě psalo v československém tisku o
problémech trampingu, který se rozrůstá do všenárodních rozměrů. Sta
romilci se mu snaží dát punc opozice a anarchismu. Objevily se už re
portáže, které trampování schvalovaly, pravda. Ale většinou je tramping
souzen velmi přísně.
V srpnu přinesl večer
ník “Večerní Praha” celo
stránkovou "dokumentár
ní” reportáž i s fotogra
fiemi, která rozebírá způ
soby, jak vlastně tram
ping “pracuje”.
Trampstvo je nadále
sdruženo ve větších nebo
menších skupinách s še
rify v čele. Pěst šerifa je
tvrdá. Jeho autoritu by
mu mohli závidět rodiče
nebo vychovatelé. Členo
vé party zřejmě se záli-

Úzký profil v létě 1963
“7. srpna vyhlásila Ústřední správa energetiky
pro příští týden určité omezení spotřeby elektric
kého proudu, odpovídající regulačnímu stupni.
Znamená to snižovat odběr elektřiny na techno
logické minimum na všech úsecích našeho hospo
dářství, hlavně v průmyslu, jednu hodinu dopo
ledne a jednu hodinu odpoledne.” Důvody ome
zení vysvětluje Rudé právo z 10. srpna:
“K tomuto rozhodnutí vede vážná situace v na
šem energetickém systému, způsobená mimo jiné
opožděním výstavby nových energetických kapa
cit... Nynější neuspokojivá situace vyplývá
rovněž z poměrně vysoké poruchovosti. Také níz
ký stav vody nepříznivě ovlivňuje celkovou mož
nost výroby elektrického proudu. V přehradní
nádrži na Orlíku chybí do provozního stavu 60
milionů kubíků vody a na Litenské a Oravské
přehradě dokonce kolem 218 milionů kubíků.
Doplňování je v nynějších vedrech bez dešťů jen
nepatrné, tím spíše, že např. v Litenském, Orlic-

tily Sovětský svaz nastou
pit přechodně "mírumi
lovnou politiku”.
Pro
československé komunis
ty je jen příznačné ideo
logické pachtění, s nímž
se KSČ staví do první
řady druhořadých prá
čat ve sporu mezi Mosk
vou a Pekingem.

kém a Slapském jezeře se asi třetina dnešních
přítoků vypařuje ...”
Práce z 1. srpna si stěžovala na jiný “úzký pro
fil” čs. prosperity : přetížení dopravní sítě: “Ani
jediný měsíc nesplnili pracovníci modré armády
své úkoly. Na kontě jejich dluhu zůstaly za prvé
pololetí 2 a půl miliónu tun nepřepraveného zbo
ží, neslavný byl i nástup do pololetá druhého....”
A o kousek dále: “Nesvědčí vysoká čísla v tabul
kách /výkonosti - pr./ spíše o tom, že naše do
prava pracuje bez nutných rezerv, že je vypjata
tak říkajíc jako struna?... Maličkost, když se
1.600 - 1.700 vagónů za deset dní rozplyne jako
nic? Maličkost, když pár předržených tisícovek
vozů /bylo jich např. v červnu 48.573/ zůstane na
kolejištích závodů nad plánovanou dobu?”
Zřejmě stále platí stará poučka kapitalistického
učení, že hospodářská katastrofa se skládá z hos
podářských maličkostí.
FEC/tp

bou skládají osadní pří
sahy, jako je např. tato :
"Osada Makadam. Pří
saha. Všichni členové z
osady Makadam slibuje
me, že nikdy svoji osadu
nezradíme a nezklameme
ani ve chvílích, kdy z osady odejdou na vojnu
nebo se ožení, poněvadž
kamarádi z osady nezapomenem na chvíle, kdy
spolu všichni jezdili jsme
ven, a nikdy nezradíme
sen, který nám říká kaž
dou sobotu nezapomeň
vyjet ven i kdyby tě oklamalo počasí jen. A
proto všichni z osady sli
bujeme, že každou sobo
tu vyjedeme. Podepsáni
Miloš Hitler, Gandy, ge
nerál Nosavan.”
Trampstvo si také po
trpí na různá symbolická
i praktická hesla, z nichž
některá Večerní Praha otiskuje :
“Trempíku, drž vždy
ruku na pivku. Dej tu
ruku na to pivo, aby ta
dy bylo živo. A proto :
ochlastaní jako kanci za
čínáme alianci!”
“Za mrzký peníz kou
píš hamižná těla žen, hal
dy nikotinu a rezavou
whisky.”
“Kde pijí pij, kde jedí
jez, kde pracují nepřeká
žej.”

“Poslední možnost jak
získat peníze je - dělat.”
Anebo naučný žánr:
Esenbák prohlíží tram
pům průkazky : “Nechce
se mladé, hezké dívky
dotknout a urazit ji. “Kde
byste tam spali?” ptá se
opatrně. “Pod celtou ne
bo ve stanu, možná, že v
seně...”
“Ale vy nemáte sebou
ani celtu, ani deku.” —
“Vždyť je mají kluci.” —
“Tak se tedy nejedete do
přírody modlit”, řekl ko
nečně příslušník veřejné
bezpečnosti.
Podívala se z výšky,
pohledem člověka, který
ve svých dvaceti letech
má v jistém směru víc
zkušeností než prošedivě
lý táta dětí, podívala se
pohrdavě a útrpně : “Já
jsem ateistka”, řekla s
úsměvem a zakroužila tě
lem.
(Pokračování na str. 6.)
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)
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Kritická právní analýza československého režimu
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST. SYDNEY
Telefon BX 2316

Kukátko do ČSSR
O PRÁVU NA PRÁCI

ROZSUDEK NAD MINULOSTI
Když jsme se v minulém čísle HD zmínili o Článku v Časopisu (tPrávnik , ve kterém se jeho redakce postavila za obrození právní čistoty v
Československem soudnictví, neměli jsme ještě po ruce tak obsáhlé vý
tažky z onoho čísla. Promluvili tu právníci, kteří stojí na marxistické in
terpretaci zákona, žádní idealisté. Ale také žádní zaprodanci zahraniční re
akce a domácího podvratu. Představovat si, že dnešní rozhořčení oficiel
ního orgánu právníku je způsobeno soustavnou perzekucí demokratické
oposice^ v Československu, je totéž, jako zaměňovat Rudolfa Slánského za
předchůdce chrusčovismu. Význam projevu marxistických právníků je v
tom, že odsuzují právní praxi, jak byla vykonávána (a jak je dosud vy
konávána s menšími nebo většími obměnami). A že tímto projevem staví
před veřejnost zajímavý a neřešitelný problém : je možný právní rád bez
právní jistoty?

V praxi orgánů stát
ního aparátu (nejmar
kantněji v orgánech bez
pečnosti, prokuratury a
soudů) se vžívalo přes
vědčení, že "třídní pos
tup” je slučitelný s po
rušováním výslovně zákon e m ustanovených
práv lidí a s porušová
ním zákonem stanovených postupů mocen
ských orgánů.
Důsledně žádat dodr
žování zákona - to mnoh
dy pro pracovníka stát
ního orgánu znamenalo
vydat se nebezpečí váž
ných politických obvině
ní a z nich plynoucích
důsledků . . .”

Zarazil nás obsah dopisu soudruhů z brigády so
cialistické práce v jednom menším závodě Výcho
dočeského kraje : “Jak máme rozvíjet hnutí brigád
socialistické práce, soutěžit? Naše úsilí je znemožňo
váno rozhodnutím zrušit naši provozovnu a nás pře
vést všechny do jiného závodu.” Toto období pro
věřuje, jak kdo celospolečenským zájmům rozumí ...
Někde ovšem nestačí jenom nadbytečnou výrobu
Zahajovací zjištění ča k porušování základních přitom za politicky oomezit, je výhodnější nevyrábět v nevýhodných pro
vozovnách a jejich produkt přenést do modernějších sopisu "Právník” je zce zásad socialismu, k po právněnou, která se kry
závodů... A tu často ustupuje smysl pro celostát la v linii dnešního kom šlapání leninských norem la za' pojem "diktatury
ní potřeby a lidé se ptají : “Proč máme likvidovat promitovaného vedení :
stranického a vůbec po proletariátu”.”
právě my, proč ne ti druzí?” Případů, kdy se zasta
vením výroby souhlasí a hned zařídí potřebné, je
"Dubnové zasedání ú- litického života socialis
Nejvíce obviňující paopravdu málo. Mnohem častěji vyvolá rozhodnutí středního výboru . . . od tické společnosti . .."
s
áž
celého článku líčí
nadřízených orgánů lavinu protestů... Když jde do
V socialistickém práv vcelku pravdivě stav bez
tuhého, hledají se důvody, leckdo mluví i o právu halilo hlavní politické a
na práci, které koneckonců prý zaručuje naše so společenské příčiny, kte ním procesu se prý mno práví a právní - bezmoci,
Co spravedlnost?
cialistická ústava. Jsme hrdi na zákony, jež výraz- ré umožnily, aby došlo ho změnilo od XX. sjez který "se opíral o Stali
ně odlišují přednosti našeho socialistického zřízení k tak otřesné skutečnos du KSSS. A přece "na
novu
poučku
o
nutném
Delikátněji to nemoh
od poměrů v kapitalismu. Ale tato naše přednost neúseku práva a zákonnos zostřování třídního boje lo být řečeno. Byla nasnáší svérázné, úzké výklady. Jestliže se každému ti. jako bylo odsouzení
zaručuje práce, nemusí to být vždy právě tam, kde nevinných komunistů za ti, ve sféře, kde jsou při výstavbě socialismu”. stolena bezprávnost.
on sám v tu nebo onu chvíli se nachází. Práce ne nejtěžší protistátní zlo činní právníci ať v praxi Po jejím přečtení se zdá Právníci se nyní snaží
bude stále chodit za lidmi sama. Lidé se také musí činy . . .”
nebo v teorii, nemůžeme být jasné, že i marxistic nastolit právní řád. Pro
někdy vypravit za ní.
býti plně spokojeni s do- ká právní věda se ne koho? Jestliže pro všech
Spoluvina právníků
Rudé právo, 11. srpna 1963
savadními
výsledky, s obejde bez něčeho pev ny, pak je zcela na místě
NAPŘED DOVÉZT, PAK KOUPIT
K tomuto stavu přispě tím, jak odstraňujeme nějšího, než je "třídní revize všech procesů pro
V současné době se zelenina rozváží zhruba do
60.000 prodejen, závodních jídelen, restaurací a dal li, jak "Právník” se znač negativní vlivy a škodli hledisko” a "socialistická ti těm, kteří spadali pod
ším velkoodběratelům. Přitom může samozřejmě do ným údivem přiznává, i vá dědictví kultu osob zákonnost”;
Stalinovu "teorii zos
nosti . . .”
jít k nedostatkům. Hlavní však je, aby pracovníci právníci :
třeného
třídního boje”.
krajských a okresních národních výborů. spolu s
Bude zajímavé vyčkat, "Zostření třídního boje” Není logické, ptáme-li
"Spoluodpovědnost za
pracovníky obchodu všude, kde doprava, přísun a
"Ačkoli šlo o období, se :
jestliže Stalinově
prodej zeleniny skřípe, rychle zjednávali nápravu. porušování socialistické jak se postaví k tomuto
Okurka nebo mrkvička letos opravdu nikde vzác- zákonnosti dopadá nut klíčovému problému ča kdy třídní hledisko bylo vražedné poučce padli za
ností být nemusí. Takové nedostatky nelze ničím ně i na právníky : není sopis
československých vtěleno v samotných zá oběť nejpřednější komu
omluvit. Nestačí však jenom volat “Do naší pro- to jen odpovědnost těch, právníků v srpnovém čís konech, vydaných po ro
nisté, co potom nestradejny to nebo ono nedovezli”, třeba také podle možle. Citovaný článek vy ku 1948, vytvářela se v nické oběti "zostřeného
nosti obchodu i provozu zeleniny pomoci. Příklady kdo jako nositelé poli
takové iniciativy lze uvést z obce Kameničná v tické moci přímo přispěli šel totiž v červenci, ně létech kultu praxe, kdy třídního boje”?
kolik dní před slavným se pod rouškou "třídní
Orlických horách. Protože obchod nestačil vlastními
Je to jen řečnická
vozidly všechno zvládnout, přivezli si zeleninu do
výrokem Nejvyšší sou- aplikace” a "třídního
otázka. "Třídní hledi
místní prodejny, samozřejmě na náklady obchodu,
du, který je jak právní přístupu” fakticky roz sko” dosud převládá.
sami. Podobná pomoc může vyřešit i jinde zdánlivě
tak mravní potrat.
máhala libovůle ve vzta Českoslovenští právníci
nepřekonatelné potíže ...
Rudé právo, 12. srpna 1963
Zákon libovůle
hu státní moci k obča- zatím žádají jenom unům a zároveň i přezí stálení právní praxe a
VYHLÁŠKY A PRAXE
"Právník” však výstiž
rání zákonného postupu nastolení právní jistoty.
Vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 125
ně charakterizuje právní
je zakázáno vázat prodej jednoho druhu zboží na
jako "právního forma Ještě nepožádali o spra
atmosféru let "budování
koupi jiného druhu. Přesto si nám stěžovala čtenář
lismu” v orgánech státu. vedlnost.
FEC/vm
ka M. Elznicová z Prahy 7, že v samoobsluze na
socialismu” nezvykle sil
Palmovce jí pokladní vnucovala k vepřové pečínce
nými slovy :
ještě hovězí žebro. Další čtenářka Růžena Petrová,
POHLEDNICE ZE SSSR
"V době Stalinova kul
rovněž z Prahy 7, se setkala se stejným nešvarem
Jan Skácel
tu se přes formální ho
v prodejně Masny č. 366 v ulici Komunardů. Ve
doucí jí vnucovala k vepřovému bůčku hovězí ma
vory o významu práva
Kdysi se opovržlivě říkávalo : poznal to z rychlí
so. A když to odmítla s odůvodněním, že jede na do
a zákonnosti v samot ku. To úsloví pravděpodobně patří do starých har
volenou a bůček chce do chleba na svačiny, praštil ve
monických dob, kdy tovaryši na vandru chodívali
ných
státních orgánech, pěšky a po zaprášených silnicích vytrubovali postidoucí bůčkem zpět na pult a prohlásil, že tedy nepro
STŘEDISKO
ve sféře trestního i ob lióni. Ale to úsloví je dávno rezavé jako podkova
dá nic. A spotřebitelka opravdu musela odejít s
PANSKÉ MÓDY
prázdnou.
Práce, 2. srpna 1963 164 Acland St., St.Kilda, čanskoprávního soudnic pro štěstí. Dnes už známe všelicos z letadla, a do
PIVOVAR NEVAŘÍ LIMONÁDU
Vic.
tel. 94 2260 tví, v prokuratuře i v konce z tučka. Nedávno jsem prolétal v tučku ně
kolik tisíc kilometrů. Kdyby se mne někdo zeptal,
bezpečnosti, v orgánech co jsem z toho letadla poznal, bude toho malounko.
V parných dnech je zvýšená spotřeba nealkoho
NOVÁ PRODEJNA:
lických nápojů ve všech oblastech. Sdružení státstátní správy vůbec, při- Mohu vám povědět, jaké jsou letušky na linkách
Obchod č. 28,
ního velkoobchodu by však mělo zrevidovat rozděSouthern Cross Hotel
pouštěla libovůle, kte- z Prahy do Moskvy, z Moskvy do Rigy, z Rigy do
lovník minerálek a na sklizeň chmele zvýšit kontinBourke Street,
rou určitý kádr veřej- Leningradu a z Moskvy do Baku. Jsou docela hezké
gent pro chmelařskou oblast Lounska, Litoměřicka
a pokaždé jinak.
Melbourne - City
ných činitelů považoval
a Rakovnicka. Hlavně proto, že naprosto selhává
Volha vypadá z tučku jako na mapě. Je to tlustá
dodávka limonád z Ústeckých pivovarů, přesto, že
modrá čára. Zažil jsem ve výšce deseti tisíc metrů,
ředitel soudruh Hartman na posledním zasedání KNV
jak turbínové letadlo uteklo před noci a nadběhlo
Provádíme veškeré práce optické
v Ústí nad Labem slíbil, že jsou schopni vyrobit
ránu. Dodnes si to nedovedu vysvětlit, jestli včerej
jakékoliv množství nealkoholických nápojů na žně
šímu nebo zítřejšímu. A Kavkaz shora působí jako
přesně, rychle a za levné ceny
pocukrovaná hra v kamínky, od které děti odešly
a pro česáče chmele.
k obědu.
Zemědělské noviny, 4. srpna 1963
C ITY :
Jednou mi přálo štěstí a mohl jsem v Sovětském
NEDOSTATEČNÁ PÉČE O DOJNICE
6 A Elizabeth St.
svazu jet také kus vlakem. Byl to noční expres me
Situace ve výrobě a nákupu mléka je stále ne
zi Leningradem a Moskvou. Nespal jsem celou noc,
Melbourne, C. 1
uspokojivá. Celostátní dluh v nákupu od počátku
tak mně byla najednou ta cesta milá a vzácná. Tmy
Telefon 63-3256
roku do 31. července činí 83 milióny litrů mléka.
bylo málo. Severní noci jsou jako výkladnice staroÚroveň výroby a nákupu mléka neodpovídá letoš
žitníků, plné stříbra. Za šest hodin jsem dohnal
ní příznivé situaci v krmivech. Dojnice jsou v dobré
všechno, co jsem zmeškal za deset tisíc kilometrů.
H
A
M
P
T
O
N
:
užitkové kondici a jen nedostatečným ošetřováním,
(Vím něco o ruské přírodě, do paměti se mi vtiskly
nesprávnou krmnou technikou, nepravidelným do
říčky v hlinitých řečištích, vlasaté břízky, olše, se
573 Hampton S. 7
vážením krmiva, nedostatečnou organizací práce při
verské sosny, rovina, vesnice celé dřevěné, mlhy,
dojení, nespráným zacházením s mlékem po nadojezera. Otevřel jsem si okno, abych cítil bez. To v
jení, nepravidelným zapuštěním dojnic a řadou dal
Telefon 98 -5756
tučku nejde, protože za kulatými čočkami z tlustéších nedostatků v péči o dojnice se výroba a ná
ho skla ukazuje teploměr minus čtyřicet stupňů.
kup mléka nezvyšují... Rudé právo, 10. srpna 1963
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Oslavy 100. výročí založení Matice slovenské

Nesouzvuk v plném lesku
Do kolébky slovenské vzdělanosti, do Turčanského svatého Martina, se
sjela šlechta duchovní a i ta druhá. Komunistická strana Slovenska a její
sesterská” strana nemohly ponechat 100. výročí založení Matice slovenské
bez povšimnutí a bez hlučných oslav hlavně proto, že se jejího aparátu
a jejích zdrojů zmocnily po roce 1945 především jako vítaného nástroje,
jak padělat minulost a jak znetvořit přítomnost. Je příznačné pro dnešní
politické poměry právě na Slovensku, že i při tak významné a úřední osla
vě se ozvaly hlasy, které se nezalekly vládní pompy. V Turčanském sva
tém Martině bylo všechno v plném lesku. Nejvíc proto se zablyštěl nesouzvuk v slavnostních projevech, který patrně nemohl být umlčen.
Oslavy vyvrcholily 4. KSČ a KSS rezoluci, ve uskutečňovala své mo
srpna. Toho dne se ko které se pracovníci Ma censké zájmy v celé re
nalo slavnostní zasedání tice zavazují, že "v du publice, a slovenská bur
Matice slovenské jehož chu usnesení XII. sjezdu žoazie se snažila využí
se, podle zpráv tisku, zú budou usilovat všemi vat národní cítění Slová
častnili členové stranické prostředky o růst vzdě ků k nacionalistickému
a vládní delegace, zá lanosti a kulturní úrov podporování konkuren
stupci čs. a slovenské A- ně i socialistického uvě čního boje.
kadetnie věd, Svazu slo domění pracujících naší
Jedině Komunistická
venských
spisovatelů, vlasti . . .”
strana
Československa
kulturních a vědeckých
Na Hostihoru pak byl správně bojovala jak pro
institucí, delegace jed položen základní kámen ti čechoslovakismu, tak.
notlivých krajů naší re stavby nové budovy Ma proti nacionalismu, za
publiky, delegáti krajan tice. Hlavní projev měl správné řešení národnost
ských spolků z mnoha předseda Slovenské ná ní otázky, za všestranný,
zemí a potomci národ rodní rady a člen před také národní rozvoj Slo
ních buditelů, mezi nimi sednictva ÚV KSČ J. venska.
i pravnučka J. Kollára Lenárt.
Je historickým faktem,
Ludmila
SchnabelrauNejlepší představu o že to byla KSČ, která
chová.
tom, jak se buditelské žádala, aby se z Matice
Ještě exotičtější pan- dílo Matice, zdůrazňují slovenské stala skutečné
slávské jméno má však cí v prvé řadě panslavis celonárodní vědecká in
velvyslanec Kubánské re mus a "buržoazní nacio stituce ...”
publiky
dr. Armando nalismus” dávno před
Nehledě k pikantní
Florez Ibarra, který ta tím, než "láska” k So skutečnosti, že mnozí z
ké po slovansku jásal v větskému svazu a prin členů Matice, kteří se za
rámci Matice.
cip "proletářského inter sazovali o tyto cíle, si
Řád republiky udělil nacionalismu” je nahra odseděli desetiletí v kri
Matici slovenský komu dily alespoň v čítankách, minálech rodné strany,
nista číslo dvě Alexan dnes předkládá veřejnos je osvěžující a nadějné
der Dubček, který dnes ti, si můžeme udělat z poslechnout si hlas těch,
nese Bacílkovu pocho několika výňatků z pro kteří Matici dluží nejví
deň osvěty do všech kou jevu Alexandra Dubče- ce : mladé slovenské ge
tů slovenské vlasti,
ka (Rudé právo 5. srpna nerace z doby, kdy Ma
tice už se stala "skuteč
V dalším bodu pro 1963) :
"Česká buržoazie svým ně celonárodní vědeckou
gramu odeslala Matice
čechoslo- institucí”.
slovenská v odpověď na šovinistickým
Bratislavský Kultúrny
pozdravný přípis ÚV vakismem podporovala a
Století, které nás hostí, bývá nazýváno stoletím
relativity. A já jsem šťastný jako malý kluk, že
jsem aspoň kus Ruska uviděl z rychlíku. Hrozně
jsem se přitom těšil na svou řádnou dovolenou. Slí
bil jsem si, že půjdu doma pěšky celých čtyřicet
kilometrů.
V Leningradě jsem aspoň prochodil jednu noc,
protože byla bílá. Nechodil jsem sám, chodil celý
Leningrad. Nejsou to procházky, spíš jakési hledá
ní. Nikdo pořádně neví, koho hledá. Mám podezře
ní, že jsme hledali sami sebe. Postávali jsme nad
žulovou obrubou Něvy, hleděli do popelavé vody,
byli jsme rozjitřeni, obnaženi, nad našimi hlavami,
ačkoli byla noc, svítilo slunce zelené jako nezralé
jablko. Po Něvě plul Vasiljevský ostrov.
Vzpomínal jsem na Dostojevského. Za tu pěší noc
zamiloval jsem si Leningrad jako žádné jiné město
na světě. Imponoval mi svým přísným tichým řá
dem, svými mosty, které se po bílé půlnoci zve
dají k nebi a propouštějí z moře lodě do Ladožského jezera. Mohl bych vám tichounce zapískat me
lodii toho města, nemohl bych však v něm žít.
Celý život bych strávil v noci a na procházkách, v
hledání kamenů, v rozmluvách s kameny, na ostro
vech, ve starých oprýskaných dvorech. Bolestně
bych čekal, kdy potkám Raskolnikova.
Chápu, proč Dostojevskij předstihl Kafku a mo
derní prozaiky. Byl Leningradec, občan prvního vel
koměsta na světě, krásného i hrozného města. Uvědomoval jsem si krok za krokem, že ačkoli v je
ho románech není téměř ani řádky popisu, jen ner
vózní, horečné, vzrušené dialogy, celé to město,
domy, paláce, jsou beze zbytku, až do dnešní pří
tomné doby, obsaženy v knihách Dostojevského.
Až jsem se z toho poznání bál.

život z 3. srpna k tomu
napsal v předvečer ra
chejtlí a věnčení:
"Ještě máme dnes da
leko do konce roku 1963.
Nevím, jak ho definitiv
ně nazveme. Zatím má
přívlastek politický. Po
litický rok, rok sprave
dlnosti, rok návratů i ná
stupů, rok, který nelze
zakončit, protože může
znamenat novou etapu.
Je vzácné a dojímavé
a poučné připomínat si
století založení Matice
slovenské. Ale je třeba
hned říci, že nám je od
počátku tohoto jubilej
ního roku připomíná sa
ma oslavenkyně. To by
nebyla chyba.
Všichni jí toto malé
vnucování
odpustíme,
zvlášť když si sami od
pustíme hříchy proti ní.
Anebo proč zachovávat
k ní úctu v nedávné mi
nulosti? Jsou to dluhy
a chyby jednostranné?’’
Autor článku v Kultúrnem životě pak zdů
razňuje, že "měl štěstí velký zážitek” - že před
prolistováním
oficielní
publikace Matica sloven
ská 1863 - 1963 si mohl
prolistovat archivy
a
sklady, z nichž jsou jed
notlivé obrazy reprodu
kované, a zejména proto,
že se přesvědčil, jací li
dé je tam sbírají, třídí,
zpracovávají a zachová
vají pro budoucnost . . .”
Po poklonách přijdou
nezvykle ostré pravdy :
"Z grejcarové Matice

*
*
*
I z Moskvy jsem měl dlouhou dobu strach. Přizná
vám se, že jsem byl dost nesvůj v tom rozestavě
ném a rozkopaném městě. Utíkal jsem zbaběle do
starých dřevěných uliček, kde stály domky sice malounké, ale dosud teplé, jako by v nich ještě vče
ra bydlely včely. Jsem asi přece jenom občan ma
lého národa a těžko se z těch botek do smrti vy
zuji. Bylo mi jaksi úzko ve městě, které je stolicí
kontinentu. Pořád se mi v Moskvě nejvíc líbil ten
nejmenší dům a ty obrovské mne mrzely. V tom
nejmenším kdysi bydlel Čechov.
Také mi nějak příliš dlouho trvalo, než jsem se
potkal s Moskvany. Nakonec jsem za nimi sestou
pil do podzemí, jako Orfeus za Eurydikou. Naho
ře, v ulicích, snad ani obyvatelé Moskvy nežijí, ne
mají na to myslím čas. Ale v metru je přece je
nom zastihnete na cestách z práce a do práce, do
divadel a z divadel. Freska a nástěnné malby na
stanicích metra mne nezajímaly. Zajímalo mne, že
se všichni lidé učí v metru anglicky. Jinak je metro
zázrak, ve kterém nic neuvidíte, protože se jezdí
tmou a tunely. Zato lidé jsou velmi zřetelní.
Když vystoupíte ze stanice metra do ulic. Moskvi
či se vám ztratí mezi černochy, Číňany, Japonci,
Čechy, Kazachy, Tatary, Litevci, Čuvaši, Osetinci,
Gruzíny, Kubánci, Armény a Američany. Všichni američtí studenti, s kterými jsem v Moskvě mluvil,
byli to turisté, nikoli chlapci studující na Lomonosově universitě, mluvili rusky lépe než já a ostat
ní Češi nebo Slováci.
Kreml je krásný a impozantní. Hradčany jsou ji
nak krásnější a impozantnější. Díky jednomu z
význačných ruských básníků jsem v Moskvě poznal,
že tu žije mnoho malířů, kteří malují abstraktně
a přitom po svém. Mladí básníci mne zase přesvěd

BEZEJMENNÉ STOPY
Miloň

Čepelka

Bylo mi šest a byla právě válka.
Prvního září jsem šel do školy
a tloukli do mne to své Kameraden
a Adolf Hitler a auf wiedersehen.
A doma Moskva, praskající éter,
maminčin strach a černé zatemnění.

Tenkrát jsem prvně někde zaslechl
o bezejmenných stopách hrdinů
a představoval jsem si dlouhý zástup
(takový, co jsem vídal na pohřbech,
náš funebrák je uměl hezky řadit),
jak míří cestou do lesa.
Bylo mi šest a byla právě válka.
A já jsem se bál o svůj kyblíček,
jenž uměl bábovky a čepici a zámek.
A že mi stopy srostly s hrdinstvím
a hrdinství pak s koncem mého strachu,
dětsky jsem zkoumal každou šlápotu.

A byly bosé, byly holínkaté,
lehké a těžké, lidské, zvířecí,
vždy beze jména, vždycky tajemné.
A naše drobné jako drůbeží
skryly se do nich v blahé naději,
že jednou dorostem a půjdem po nich dál.
Není to nadarmo, ty první vzpomínky.
Ba ani kyblíček a praskající éter,
ba ani funebrák a bábovky a strach.
Vždyť konec konců zbyli jenom ti z nás,
co srovnali si tenkrát třeba v blátě
velikost svých a bezejmenných stop.

se stala Matice milióno
vá, ale její duch je stále
uzavřený.
Velká škoda, že je po
třebí současníkům před
stavovat Matici v základ
ních rysech. Že takový
to jubilejní spis je v pod
statě pro mnohé, hlavně
mladé čtenáře, základní
faktografickou
příruč
kou, stručným náčrtem
historie.

A je tu ještě otázka,
zda je upoutá, zda si
najde cestu k nim . . .
Ale to už celkem nebylo
v silách těch, kteří sesta
vovali storočenku Ma
tice . . .
Jejich úlohou však' by
lo alespoň stručně objas
ňovat novější údobí (slo
venských
dějin - pr.)
- od osvobození do roku
(Pokračování na str. 6.)

čili o tom, že některé věci strašně nechtějí a někte
ré strašně chtějí.
* * *
Navštívil jsem Pastěrnakův hrob. Soudruh Ščipačov byl tak hodný, že nás k němu zavedl. Pastěrnak leží pochován v Peredělkinu, na vesnickém hřbi
tově čtyřicet kilometrů za Moskvou. Leží na okraji
hřbitova, který nemá zídku, na nevysokém, ale na
středoruské poměry přece jen vysokém pahrbku.
Stojí nad ním tři vyrostlé sosny s měděnou ků
rou, je u něho improvizovaná lavička z cihel a dvou
prken, která v sobotu a v neděli není nikdy prázd
ná. Sedávají na ní mladí lidé, snad to jsou stu
denti, snad ani ne, a když odcházejí, nechávají na
hrobě kytici lučních a lesních květin. Od hrobu je
tichá a věčná vyhlídka do krajiny s břízami, trá
vou, hlínou, lesem a oblaky. Na loukách byla mlá
dež, a slyšeli jsme neučesaný zpěv, takový, co je
jako vlasy, které rostou hluboko do čela.
Ščipačov nám říkal, že před několika měsíci vy
šel výbor z Pastěrnakova díla v nákladu několika
desítek tisíc výtisků. Pastěrnakův přítel, moskevský
sochař, dokončuje sochu, která bude stát nad místem
věčného odpočinku velkého ruského básníka.
*
*
*
Ale já miluji veliké řeky. Proto dodnes vzpomí
nám na Rigu a její vody. Mají divná, rusalčí jmé
na. Ljelupe . .. Nic jsem tak Lotyšsku nezáviděl ja
ko vody, velebně mohutné, široké řeky, valící se
pokojně do rižského zálivu. Baltické moře je hu
bené. Mohly by se na něm pást kozy. Vody, kte
ré je sytí, jsou překrásné, jako každý je krásný, kdo
sytí hladového. A mají tam řeku s nejkratším jmé
nem na světě. Jmenuje se A.
Je první v abecedě, dokonce před Amazonkou.
Host do domu, Brno

HLAS
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Deník Niny Kostěrinové
(Pokračování)

10. září
Nedávno jsem byla u Váni, našeho komsomolského vedoucího. Pozval mě k sobě kvůli Loře - její
otec a matka jsou ve vězení a ona sama je už plno
letá. Co jí říkám? Lora teď je skoro na ulici. Za
tím je u přítelkyně, ale té se brzy vrátí rodiče z
dovolené a Lora nebude mít kam jít. Ohavná si
tuace. Váňa trval na tom, abychom ji vyloučili z
Komsomolu. Nesouhlasila jsem, ale on tak dlouho
naléhal a dokazoval: nechce se přece zříci svých ro
dičů, nepřátel lidu. S pocitem, že dělám něco špat
ného, jsem mu nakonec dala za pravdu.
Po tom rozhovoru se u nás doma zas dozvídáme
divné věci. Strýc Ilja, matčin bratr, pracuje v Zabajkalí v rudných dolech. Nedávno se mu posílal
telegram. Došlá hrozná odpověď : “Telegram nelze
doručit, adresát není na místě!” Všichni se divíme,
kam by odjel? Jeho žena mu poslala čtyři tele
gramy, ale odpověď žádná. Všichni jsme v mizer
né náladě. Babička pláče, já pláču. Kam se Ilja
poděl? A co když i mého otce najednou zatknou?
Ne, to se nemůže stát - svému otci věřím. Je čle
nem strany, starý partyzán - nikdy nebyl a nebu
de nepřítelem lidu. Fuj, to je mizerná nálada. Ale
práce v Komsomolu je zajímavá. Svěřili mi pátou
třídu, kde se učí Lelja. Chtějí mě zvolit za před
sedu třídní organizace. Máme u nás tři komsomolce :
mne, Ninu a Sergejeva.
11. září
Ještě jedno překvapení: dostali jsme telegram, že
otec se možná tento podzim vrátí. Co se stalo?
Odjel na dva roky, a najednou domů? Nabrečela
jsem se kvůli tomu. Jenom maminka vrčí a hubu
je : “Co brečíte,” říká, “to jsou všechno hlouposti.”
Jak to, že hlouposti, když otce zavřou? Bylo by
po všem. Ale otce se nevzdám.
13. září
Dnes jsme měli příšerně těžkou schůzi, na které
se jednalo o Loře. Vyloučili ji. Po dobu schůze se
děla vzadu v poslední lavici a plakala. Všem bylo
velmi zle. Za vedoucího třídní organizace zvolili
Sergejeva.
Můj drahý taťko,
Jak se ti daří? Mně a Lelje se po tobě moc stýs
ká. Učím se dobře, aktivně se účastním veškeré
společenské práce ve škole. Pracuji s pionýry ve
třídě, kde se učí Lelja. Lelja se učí dobře. Ekzém
má ještě, přes všechno naše léčení. Zvolili mě do
výboru komsomolu. Nedávno jsme projednávali zá
ležitost jednoho děvčete. Má otce a matku ve vě
zení, Zpočátku jsem nesouhlasila s návrhem na její
vyloučení, ale potom mě přesvědčili a já hlasova
la pro. A přece si dodnes nejsem jistá, zda se měla
vylučovat. Plakala, nechtěla odejít z komsomolu,
ale. také říkala, že otce a matku má ráda a že se
jich za nic na světě nezřekne. Po schůzi mi bylo
velmi těžko a doma jsem dlouho plakala. Copak
za to může, že její rodiče jsou kvůli něčemu ve
vězení? Jestli můžeš, přijeď brzy, taťko. Bez tebe
je tu smutno a prázdno. Moc tě líbám.
Tvá svého taťku milující dcera Nina.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Na programu 2. sjezdu
Čs. společnosti pro vědy
a umění, který se koná
7. září v Torontu, jsou
zvláště přednášky prof.
dr. V. Hlavatého “O re
lativitě, vesmíru a filo
sofii” a prof dr. René
Welleka “Česká literatura
na rozhraní Evropy”. Tře
tí přednášku má J. Šejnoha “Svědectví a zkazky
ze života výtvarného”. Pa
vel Javor, Inka Smutná
a Miloslav Zlámal zarecitují ukázky své poesie,
Jan Rubeš zazpívá arie
z “Jakobína” a Oskar Morawetz zahraje na klavír
své skladby.
— Starosta New Yorku
Wagner jmenoval A. VaPOJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTN Í,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

lúška komisařem “Pavi
lónu svobody”, který má
být zřízen na světové vý
stavě v New Yorku v
příštím roce.
— Komerční rada J. Jirava dostal zlatou medaili
za zásluhy o Vídeň. Byla
též oceněna jeho práce
jako předsedy České men
šinové rady, Českého Srd
ce a Čs. socialistické stra
ny.
— Mladý čs. hudební skla
datel J. Truhlář dostal I.
cenu v soutěži francouz
ského státního rozhlasu
za kvartet pro kytaru,
housle, violu a flétnu.
— Inž. J. Bernard je jed
ním z nejúspěšnějších čs.
podnikatelů v Kanadě. Je
majitelem firmy Octopus
Engineering v Torontu.
— V San Franciscu spá
chala sebevraždu uspávacími prášky 62letá Věnceslava Hanušová.
— Podle rakouské tiskové
agentury APA se poda
řilo 1. srpna přeplavat
50letému zemědělskému
dělníkovi z Českosloven
ska řeku Moravu u obce

2.9.1963

DOMOVA

15. prosince
Dostala jsem dopis od otce :
Drahá Nino, odpusť, že ti nepíšu. Nemám na psa
ní náladu. Proč? Vyloučili mne ze strany a hned
na to mě propustili z práce. Podrobnosti ti vyprá
vět nebudu - jsi ještě mladá, abys mohla některým
věcem rozumět.. Ale to si rozhodně zapamatuj : teď
je pro tebe nejdůležitější klid a pevná mysl. Nevím,
jak má záležitost dopadne. Ale i kdyby skončila co
nejhůř, můžeš si být jista, otec nikdy nebyl ani da
rebák ani obojživelník, ani si ničím špinavým a ne
čestným nepošpinil jméno. Proto-klid. Doba je si
ce těžká, ale není možno a není třeba ztrácet víru.
Všechny těžkosti přežijeme a překonáme. Věř, že
tvůj “baťka” má ještě sílu k boji a skládat zbra
ně se nechystá. Pozdravuj Lelju a babičku a ostat
ní. Tvůj baťka.
Chtělo se mi vykřiknout : “Slyším, baťko,” ale
vypadá to, že musím být připravena na nějaké vel
mi zlé věci.
20. prosince
Dneska u nás došlo k hrozné a nesmyslné scéně.
Z Dálného východu přijela taťkova známá Esfir
Pavlovna a telefonovala nám. Maminka nebyla do
ma, mluvila jsem s ní já. Ptala se, jak je to s ná
mi. Ví o našem životě hodně - jí jako členu stra
ny, taťka všechno říkal. Řekla jsem, že strýc Míša
a teta Aňa jsou ve vězení a nemáme o nich žádné
zprávy, a moje sestřenka Irma že je v dětském do
mově. Slyšela jsem také, že byl vyloučen ze stra
ny strýc Vasja, otcův bratr. Prý řekl, že má rád
víc Lenina než Stalina. Esfir Pavlovna vyprávěla,
jak otec se statečně drží, nevěší hlavu. I když ne
pracuje, plat mu vyplácejí. Do jeho záležitosti má
zasáhnout Moskva.
Když jsem skončila rozhovor, babička se na mě
vrhla, co mám komu o všem vyprávět. Řekla jsem,
že Esfir Pavlovna zná taťku a jeho záležitost, a já
že vůbec nic tajit nebudu a i ve škole všechno po
vím. Tu se do mě s křikem pustila a začala vy
žadovat, ať se toho neopovážím, že o tom nemám
co mluvit. Když jsem opakovala, že lhát a tajit ne
budu nic, vrhla se na mě, povalila mě na postel a
chytila za krk. “Uškrtím tě,” křičí. Tu jsem se ta
ky rozzuřila. Vytrhla jsem se jí, začala jsem křičet,
že je čarodějnice, že si nezaslouží penzi po svém
padlém muži - starém bolševikovi... Je to jasné,
všichni se bojí - i tety i babička. A mě se po té
hádce zmocnilo zoufalství. Taťko, tatínku, přijeď
brzy . . .
( Pokračování příště )
Duernkrut.
Následoval
svou manželku a dvě dce
ry, které přijely dříve do
Rakouska na řádný pas.
— Jiný čs. dělník, 26letý
Jan Hájek, jel na dovo
lenou s Čedokem do Vý
chodního Německa. Z láz
ní Warnemuende vyplul
tajně na nafukovacím gu
movém člunu, v němž
měl veslo a kompas. Po
třídenní plavbě Baltic
kým mořem dosáhl po
břeží Šlesviku-Holštýnska.
— V 13. čísle tr. jsme uveřejnili zprávu, že šest
Čechoslováků opustilo v
Athénách sovětskou tu
ristickou loď “Poběda” a
požádalo v Řecku o asyl.
Jsou to: 26letý elektro
technik plzeňské Škodov
ky, Alois Joachimstaler,
malířka Jarmila Dubská,
kameraman Otakar Rich
ter, manželé Fuchsovi a
Zuzana Kiršnerová.
— Letošním vítězem sou
těže, kterou pořádá kaž
doročně Mezinárodní ústředí koncertních jedna
telství v Paříži, je 26letý
čs. čelista Jan Polášek.
Pochází z Valašska, stu
doval pražskou konserva
toř a po útěku z Česko
slovenska před 4 lety ži
je se svou manželkou v
Bavorsku.
— Nová veřejná škola,
převážně pro černošské
děti, v Chicagu byla po
jmenována po Antonínu
Dvořákovi. Při slavnost
ním zahájení vyučování
bylo předvedeno pásmo
ze života Antonína Dvo
řáka a zahrány ukázky

Dvořákových skladeb.
Vedle americké vlajky
vlála vlajka českosloven
ská.
— V guinejské vládní de
legaci na konferenci šé
fů afrických států v Addis
Abébě, vedené presiden
tem Sékou Touré, byl ta
ké bývalý čs. kameraman
Dokumentárního filmu z
Prahy L. Mikula, který
pracuje od roku 1959 v
guinejské kinematografii.
Již dříve oznámil, že ne
souhlasí s čs. režimem a
že se nehodlá vrátit do
komunistického Českoslo
venska.
— Jiří Voskovec hrál Ju
lia Ceasara v Shawově
hře “Ceasar a Kleopatra”
na divadelním festivalu
ve Stratfordu, Conn., v
USA.
— 27. srpna se podařilo
48letému bývalému ban
kovnímu úředníku a jeho
manželce prorazit náklad
ním autem pohraniční zá
vory u obce Klein Haugsdorf a uprchnout do Ra
kouska, kde požádali o
asyl. Jména dosud nejsou
známa.
— Bývalý student Vyso
ké školy politické v Pra
ze M. Fic, který dokončil
studia v USA a v minu
lém roce vyučoval na
universitě v Rangúnu v
Burmě, bude vyučovat v
novém školním roce jako
mimořádný profesor na
čínské universitě Nanyang v Singapuru, a to po
litickou vědu.
Č/ČS/AL/NH/HD

Největší krajanská dekoratérská firma

Exquisite Furnishing Co.
1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
(za rohem Toorak Rd. - Parkování aut volné)
Telefon 24 - 2044
Výhradní representanti prodeje

A.C.I. Fibreglass Fabrics
nové zázračné hmoty
Dekoračně nejkrásnější, nesráží se, nehoří,
neplesniví, odolná molům, nežehlí se atd.
Mnoho barev a vzorů. Též trvanlivá atrak
tivní linolea, která není třeba nikdy leštit.
Provádíme dokonalou dekorační službu
ze všech druhů materiálu
Vyžádejte si naši odbornou poradu a rozpočet.
Obojí je zcela nezávazné a zdarma.

Romantika na scestí?
(Pokračování se str. 3)
Nebo jiná episoda, se
stejně trpkou příchutí :
“Slečno Steinerová, tak
vy neznáte ty mládence,
s kterými jedete na so
botu a na neděli do pří
rody?” — “Promiňte, pa
ne poručíku, já jsem vda
ná a jmenuji se Čejková.”
— “No prosím, paní Čej
ková, ale v občanském
průkaze to nemáte napsa
né. Kdy jste se vdáva
la?” — “Včera.”
'“Včera? A to s vámi
jede manžel?” — “Ne, on

je voják a tak už ráno
zase odjel k útvaru.” —
“Takže jedete s chlapci,
které vůbec neznáte?” —
“Já je znám jen podle
přezdívek.”
Není to správné. Dobře.
Jenomže toto není duch
trampingu. Toto je duch
chmelových, žňových, les
ních a budovatelských
brigád, duch společných
ubytoven s minimálním
soukromím, duch, podpo
rovaný “nadšeným budo
váním socialistických zítř
ků”.
M. Zvára, USA

Nesouzvuk v plném lesku
se str. 5)
1954, ve kterém, jak se
o tom zmiňují i autoři,
byl sváděn boj o novou
koncepci Matice sloven
ské. A v tom vinou ně
kolika administrativních
zásahů bylo podlomeno
proudění
pokrokového
směru Matice, ačkoli ten
to zápas byl historickou
nevyhnutelností
a
ve
svém celku byl pozitivní.
Současný stav a per
spektivy Matice nejsou
jasné, ale její výročí není příležitostí pro nekri
tické opájení se, pro frázistické záchvaty . . . Nej
de jen o vyznání. Jakobychom dnes zachraňo(Pokračování

vali činnost Matice před
nánosem
nepřátelských
směrů a ideologií. .."
Pisatel v Kultúrném
životě buďto věděl, co
budou mluvit vysoce po
stavení soudruzi na slav
nostních shromážděních,
nebo měl věšteckého du
cha.
Ale zasloužil se o to,
že i při oficielní příle
žitosti byl slyšen hlas pl
ný výhrad a nesouhlasu.
— tp —
CHCETE, ABY SE VAŠE

děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A !

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina. Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

NÁRODNÍ RADA ŽEN
SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA
konala v New Yorku svoji dvanáctou valnou hroma
du. Obsáhlou zprávu o činnosti sociální, kulturní a
organisační v uplynulém období podala jednatelka
Drobílková-Dvořáčková. V nově zvoleném výboru na
stalo proti předcházejícímu jen málo. změn. Před
sedkyní zůstává B. Papánková, místopřed. O. Hurbanová a R. Petříčková, jednatelka L. DrobílkováDvořáčková, zást. jednat. M. Kovačová, pokladní
M. Dobiášová, zapisovatelka A. Koldová, členky vý
boru: dr. Z. Černá, S. Čechová, A. Faltusová, M.
Herbenová, H. Hladíková, dr. M. Ostenová, F. Pavlů,
O. Radimská, A. Roudnická, H. Stachová, M. Schidlofová a M. Vaňková.

2.9. 1963

Dopisy redakci:
V ZÁMKU A PODZÁMČÍ

Zdá se, že by krajan Zevel rád věděl, zda jsem
toho názoru, že sama existence českého sedláka a
českého národa je příčinou jeho trampot. (Viz HD
13VXIII. - dopisy. pr.). Nejsem toho názoru, ač ná
zor ten není nijak nepředstavitelný, protože byl kdy
si velmi živě diskutován. Před první světovou vál
kou totiž vzbudil vzrušený zájem českého čtenář
stva článek, v němž G. Schauer zastával názor, že
bojem za udržení zvláštního slovansko-jazyčného ná
roda českého byla vyplýtvána energie, která mohla
být vynaložena na sociální a mravní pokrok českého obyvatelstva, kdyby bylo splynulo s velkým, po
kročilým národem německým. Podobný názor jsme
později opětovně čítali se strany německé, při čemž
bývalo zdůrazňováno, že koncem osmnáctého sto
letí opravdu už český lid skoro s Němectvem sply
nul. Čeští velkostatkáři, toužíce uchovali svá sta
vovská privilegia, prý tehdy podpořili tzv. buditele
českého jazyka, aby se proti vídeňské vládě mohli
opřít o český partikularismus ; a proto prý je čes
ký velkostatek zodpovědný za národnostní spory v
Čechách.
Je pravda, že český sedlák - jak ho líčí Čelakovský, Baar, Holeček - znamenal vždy určitou potíž
pro vládu. Řešení je trojí. Je možno vložiti vládu
do rukou českého sedláka samotného - jak bylo za
ministerských předsedů Švehly, Hodži, Berana. Tomu učinil konec president Beneš zákazem agrární
strany. Je možno selskou sabotáží vydráždit vrch
nost k přísné odvetě - tu pak dochází k soudům,
jaké byly konány kdysi proti Kozinovi Sladkému
a nedávno proti “kulakům”. Anebo se vrchnost na
učí s venkovským lidem cítit, jak to Božena Něm
cová líčí v “Pohorské vesnici”, a jak se toho snad
“graduálně” dožijeme. Jest ovšem podstatný rozdíl
mezi vrchností minulou a dnešní. Feudální vrch
nost byla vrchnost křesťanská a vyznávala tudíž,
že milostivá vrchnost přijde do nebe, ale vrchnost
krutá a nespravedlivá do pekla ; a nápodobně, že
poddaný nespolehlivý a vzpurný přijde do pekla,
ale sedlák věrný a poctivý do nebe. Vrchnost
marxistická se hlásí k vědeckému materialismu a
nemůže tudíž pilnému a obětavému kolchozníkovi
slibovat odměnu v záhrobí. Ona však poddanému
nespokojenému, neupřímnému a náročnému rozhoř
čeným hlasem vyčítá sobeckou snahu po materielních požitcích, které podle jejího vlastního svě
tového názoru jsou jediné, jaké vůbec existují, a
nabádá ho, aby si prací a odříkáním zasloužil její
spokojenost. Ona to je, která obtíže v zásobování
připisuje poptávce : prý kdyby lidé maso nežádali,
neukázal by se žádný nedostatek toho masa. Zbo
ží by bylo dost, kdyby ho lidé nechtěli. Tak jsou
si opravdu poddaní svými obtížemi sami vinni. Ne
mohou ovšem popírat, že toto dokazování je na
prosto nevývratné, vždyť je prokázáno i opačnou
skutečností : stranické literatury je v knihkupectvích
opravdu dostatek, protože ji nikdo nechce. Stačí
tedy obdobně postupovat s potravinami, plenkami,
hřebíky, náhradními součástkami jízdních kol a tak
dále.
Jsou tedy patrně rozdíly mezi dobou feudální
a dnešní. Avšak trváme na tom, že určitá poučení
z oné doby plynou i pro dnešek. Především to, že
zbíhání poddaných nejlépe zabráníme slušným za
cházením. Při tom všem nesporně zvláštní zájem
se soustředí na oněch přesně sto let - od 1848 do
1948 -, kdy sedlák byl plným vlastníkem svých pol
ností. A v tomto období zase zvláště na oněch přes
ně dvacet let - 1918 až 1938 , kdy strana zemědělského lidu byla vůdčí politickou silou ve státě.
Jsou to ovšem jen krátké úseky v 1300letých dě
jinách českého státu. A právě proto musíme věno
vat pozornost i dlouhým věkům selského poddan
ství a jejich naučením a zkušenostem.
Karel Schwarzenberg
DUKLA V CHICAGU A POLITIKA
Fotbalový klub Sparta Chicago uspořádal pro
hráče pražské Dukly (u příležitosti turnaje o “New
yorskou trofej”, pr.) banket v restauraci Stará Pra
ha. Sešlo se hodně příznivců kopané, krajanů a
ještě více exulantů. Je zbytečné se zmiňovat o roz
hovorech s hráči.. Ti jsou bud’ příliš mladí, než
aby věděli, co se událo v roce 1948, nebo nechtějí
mluvit, nebo se bojí. Jejich zájezdy nejsou pro ně
kratochvílí, neboť sport je z Československa ex
portován pro získání cizích valut. Hráči s několika
dolary v kapse se mohou jen dívat na přepychové
zboží a na život ve svobodném světě. Měli bychom
si při tom ujasnit, že tvrzení některých nadšených
sportovců, že politika do sportu nepatří, není do
cela správné. Nebyli jsme to my, exulanti, nýbrž
komunisté, kteří zatáhli politiku do sportu, do So
kola, umění, literatury, náboženství, do soukromé
ho života každého jedince od kolébky až po hrob.
Doma se snažili zatáhnout politiku do všeho ovšem politiku komunistickou. Pro zahraničí však
hlásají něco zcela opačného. Tam politika do spor
tu a spolku nepatří, protože se tam dělá politika
protikomunistická. Proto ve styku s representanty

HLAS
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NÁRODNÍ POUŤ
«NA ŠUMAVĚ”
V neděli 29. září 1963 oslavíme svátek sv. Václava
a zároveň 1.100. výročí příchodu sv. Cyrila a Me
toděje na Moravu.
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 Bethlehem Hospitalu v Caulfieldu.
Odpoledne ve 2.30 hod.
posvětí generální, vikář
IMsgre. L. Moran “Na Šu
mavě” u Belgrave South
křížovou cestu, která by
la postavena na památku
1.100. výročí sv. Cyrilaa Metoděje. Potom bude
procesí ke kapličce Praž
ského Jezulátka, kde bu
de promluva, litanie k
českým patronům a mod
litby za domov.
Prosím všechny krajany
o hojnou účast jak na
mši sv., tak na pouti “Na
Šumavě”. Zvláště pro
sím ty, kteří mají možnost, aby přišli v národních
krojích. Nechť je 29. září vysíláno k Bohu co nej
více modliteb za tolik trpící domov!
J. Peksa, duchovní správce
Od 3.30 hod. odpoledne se koná “Na Šumavě”
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZABAVA
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat

SPORT V AUSTRÁLII
KOPAN Á

V

SYDNEY

Sydneyská liga skončila dvojzápasem : Praha - Pan
Hellenic 1:1 a Apia - Budapest 2:2, který shlédla
přes 16.000 diváků. Během prvního zápasu, který
neměl vliv na konečné umístění klubů, byl vylou
čen Scheinflug. Řeci byli rychlejším mužstvem a
svedli 1:0 téměř celý zápas. Až v závěru prošel Blitz
na pravém křídle, přesně přihrál před branku do
bíhajícímu záložníkovi Sherwinovi, který vyrovnal.
Konečný stav tabulky: 1. Praha - 34 bodů, skóre
69:27, 2. Apia 31 - 67:32, 3. South Coast United 30 55:31, 4. Pan Hellenic 30 - 56:37. Na posledním mís
tě skončil Auburn s 11 body, který sestupuje do
2. ligy.
—Z—

KOPAN Á

V MELBOURNE

SLAVIA — POLONIA 0 : 0
Dobrý zápas na hřišti Polonie, který nakonec
přinesl zklamání oběma mužstvům. Polonia potře
bovala oba body, aby se udržela v čele tabulky.
Slavia je potřebovala k udržení čtvrtého místa.
Obávaný útok Poláků se neprosadil proti velmi
dobrým zadním řadám Slavie, v nichž jenom Barotajs třikrát nebezpečně zakolísal.
Slavia byla Polonii nejméně rovnocenným sou
peřem, s výjimkou čtvrthodinového polského nápo
ru ve druhém poločase. Nerozhodný výsledek vy
jadřuje celkem spravedlivě vzájemný poměr sil.
Nejlepšími hráči Slavie byli Sanchez a Cook. Pro
blémem zůstává neprůrazný útok, v němž jenom
Palmer dosahuje úrovně zadních řad.

SLAVIA — JUVENTUS
1 : 1 /l:0/
Slabý zápas na Olympic Parku. Výkon Slavie při
pomínal neslavnou minulost, kdy ještě mužstvo ne
bylo plno hvězd. S Juventusem - při nejlepším s
průměrným soupeřem - zasloužila prohrát. Vedení
se ujala brankou Palmera, Juventus vyrovnal v
posledních minutách zápasu. Těžko hledat nejlepšího hráče, ale byl jím pravděpodobně /jako obvykle/
Sanchez. Výkon rozhodčího zapadl zcela do rámce
podprůměrného utkání.
Junioři Slavie /do 14 let/ získali mistrovský po
hár, když ve finále porazili juniory JUSTu 5:1/3:1/.

ŠVADLENY

STŘIHAČKY
Poptávka po našich plav
kách stále vzrůstá, takže
jsme nuceni opět zvýšit
počet zaměstnanců. Přij
meme zkušené

ŠVADLENY A

STŘIHAČKY

Výborné podmínky
Práce po celý rok. To
várna je právě vedle ná
draží Richmond.
ADA OF CALIFORNIA
41/43 Stewart Street,
Richmond, Vic.

••••••••••••••••••
STROJ.

ZÁMEČNÍCI

Přijmeme
ÚDRŽBÁŘE STROJŮ
Výborné mzdy, týden
ní výkonnostní přídav
ky, možnosti přesčasů.

Hlaste se u :
Mr. Kershaw
MYTTONS LTD.
113-127 York Street
South Melbourne

•••••••••••••••••••
DOPORUČTE
HLAS DOMOVA
svým přátelům

SOKOL SYDNEY
ÚSPORY ROSTOU ZÁZRAČNĚ,
ukládáte-li u

NATIONAL

BANK

SAVINGS BANK
LIMITED
dnešního rudého Československa, ať užrepresentují
cokoliv, musíme mluvit a mysletpoliticky, při čemž
ovšem musíme zachovávat demokratické zásady a
slušnost. Jinak bychom podrývali svůj vlastní boj
proti komunismu a plnili tak přání komunistů, aby
se o nich a o jejich politice ve svobodném světě
nemluvilo, když o nich nic dobrého říci nemůžeme.
A. Š., Chicago

— “Ve víru fantasie” je ráz letošních šibřinek, kte
ré se budou konat již v sobotu 14. září 1963 v no
vém sále Buffalo, 61 Regent St., City. O informace
volejte číslo 649-7874.
— Výboru jednoty se konečně podařilo nalézti vhod
né místo pro sokolské středisko a to zděnou budo
vu s přilehlými 4 tenisovými dvorci a příslušen
stvím v rozloze něco přes 1 akr v Hurlstone Par
ku, jednom z vnitřních předměstí Sydney. Přímo
v sousedství je veřejné golfové hřiště. Výbor pro
zatím složil zálohu, aby nabyl opci koupě, a sou
časně předložil tamnímu městskému úřadu žádost o
povolení tělocvičné a sportovní činnosti, jakož i ná
vrh budoucí stavby. Bude-li rozhodnutí městského
výboru kladné, pokusí se výbor opatřit potřebné
peníze výzvou na krajanskou veřejnost s prosbou
o dary nebo bezúročné půjčky, které by byly za
jištěny hypotékou na majetku.
— Pravidelná páteční cvičení se konají v gymnasiu
Girls High School, Fort St., Observatory Hill, Syd
ney, mezi 7. až 10.30 hod.več.
— Dětské šibřinky pro všechny krajanské děti bu
dou jako dozvuky šibřinek pořádány v Glebe Town
Town Hall, 21. září 1963 od 2. hod. odpolední. Ne
zapomeňte na své děti!
M. Doležal

-8-

HLAS

DOMOVA

2.9. 1963
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Františka Kubovce (Sydney?)- nutné, Jindřicha Pitroffa nar. 5.8.1930 (neb jakoukoli zprávu o něm),
Jana Piálka ze Želetavy na Moravě a Kyptu, kte
rý dříve pracoval u fy. A. Beard, Nth. Adelaide (do
pis v redakci).
Řídí

Kare 1

Skvělý úspěch

J a n o v s k ý,

Mnichov

Listárna

čs. veslařů — debakl SSSR

Veslařské mistrovství v Kodani
Na malebném jezeře Bagsvaerdu poblíže dánské metropole Kodaně bojovali ve dnech 15. - 18.
srpna veslaři 23 států o sedm titulů mistrů Evropy. Jak se ani jinak nedalo čekat, stali se su
verénními vítězi tohoto 51. evropského šampionátu Němci, representovaní jen západoněmeckými
veslaři, kteří dostali 4 zlaté medaile, když vyhráli čtyřky bez i s kormidelníkem, dvojky s kor
midelníkem a osmiveslice, a získali tak nejen tzv. Gladazův pohár za nejvyšší počet finálových
vítězství, ale i trofej Karla Monta za největší počet bodů.
Avšak i příznivců čs. sportu budou na toto mistrovství Evropy dlouho vzpomínat, neboť všech
ny čtyři čs. lodě získaly medaile : dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou, což se ještě v
dějinách čs. veslařského sportu nestalo.

Skvělou taktickou jízdu ve finále mistrovství před
vedl čs. skifař Václav Kozák,který byl po 1.000 m
ještě na 3. místě - za veslaři Holandska a Německa.
V posledních 200 m však měl přímo strhující fi
niš, který mu vynesl titul mistra Evropy. Václav
Kozák dovedl v tomto závodě porazit nejen skvěle
připraveného Holanďana Grena, ale i Němce Leberta, dvojnásobného olympijského vítěze a mistra
světa Rusa Ivanova i naději polského veslařského
sportu Kubiaka.
Neméně cenné je i vítězství čs. dvojskifu Vladi
mír Andrs-Pavel Hofman, který získal zlatou me
daili suverénně před loděmi USA a SSSR.
Třetího úspěchu dosáhlo v Kodani smíchovské
družstvo : Karafiát, Líbal, Starosta a Štefan, s kor
midelníkem Arnoštem Poislem, které sice nedoved
lo opakovat skvělý úspěch Luskovy čtyřky z roku
1953 (na stejném jezeře získala Luskova čtyřka ti
tul mistra Evropy), ale přesto jelo znamenitě, a
získalo ve čtyřkách s kormidelníkem stříbrnou me
daili. A konečně : kombinovaný team Slavoje Vyše
hrad a Tatry Smíchov získal z boje nej lepších osmiveslic Evropy bronzovou medaili, když obsadil vel
mi čestné třetí místo za osmou Němečka a SSSR.
Tímto skvělým úspěchem se dostalo ČSR v celko
vém pořadí národů na velmi čestné a nečekané dru-

REKORDY US PLAVCŮ
Američtí plavci, kteří na posledních olympijských
hrách v Římě získali suverénně světové prvenství,
jsou už v těchto dnech znovu ve výborné formě.
Jejich hvězdou je bezpochyby 17-letý student Don
Schollander z kalifornského klubu Santa Clara, kte
rý 17. srpna v zahajovací den mezistátního utkání
USA-Japonsko v Tokiu zaplaval už po třetí v ně
kolika týdnech 200 m volný způsob pod 2 minuty,
což se nepodařilo ještě žádnému kraulaři světa.
Tentokrát stopli D. Schollanderovi fantastický čas:
1:58,5 min., kterým zlepšil o 0,3 vt. svůj vlastní svě
tový rekord z 8. července letošního roku. O rok
starší Roý Saari zdolal pak v Tokiu 1.500 m volný
způsob za 17:5,5 min., kterým zlepšil rovněž svě
tový rekord, jehož držitelem byl výkonem 17:11,0
min. Australan John Konrads. Další tři světové
rekordy v tomto utkání vytvořili: 18-letý Carl Robie,
student university Michigan zaplaval 200 m motýl
ka za 2:8,2 min., američtí kraulaři vyhráli štafetu
na 4 x 100 m volný způsob za 3:36,1 min. a štafeta
USA na 4 x 200 m volný způsob dosáhla času 8:03,7
min. - Nemalou zásluhou Dona Schollandera vyhrá
la štafeta university Santa Clara v Chicagu na mis
trovství USA 4x 200 m volný způsob za 8:07,6 min.
a zlepšila tak světový rekord japonského kvarteta
z dubna t. r. o 2,2 vt. - Z žen si na přeborech USA
vedla nejlépe Cathy Ellisová, které na 100 m mo
týlka stopli 1:6,5 vt. (držitelkou dosavadního svě
tového rekordu byla Kanaďanka Mary Stewartové,
která byla o 1,8 vt. pomalejší!).

::

Fotbalová liga

::

Výborný start do letošní sezóny 1. čs. ligy měl ob
hájce titulu Dukla Praha, který necelý týden po
vítězství v New Yorku vyhrál první mistrovské
Utkání doma nad nováčkem soutěže Spartakem Pra,ha Motorlet 4:0, - Sparta Praha zahájila porážkou
s Bohemians 2:3, - Prešov porazil doma Třinec (no
váček) 2:0, - Kladno ponechalo oba body v Tren
číně (0:1), stejným brankovým poměrem zvítězil
Slovan Bratislava na domácí půdě nad Hradcem
Králové, - a dvě střetnutí skončila nerozhodně : slo
venský nováček 1. ligy VSS Košice hrál v Brně s
ZJŠ Brno 2:2 a utkání v Ostravě mezi domácím
Baníkem a Slovnaftem Bratislava skončilo bez bra
nek.

hé místo, před veslaře Itálie, SSSR a Holandska.
Representanti Itálie a SSSR zklamali. Italové za
chránili čest svého veslařského sportu ještě tím,
že vyhráli dvojky bez kormidelníka, ale SSSR vy
šel tentokrát naprázdno, což se od jeho vstupu na
mezinárodní fórum ještě nestalo.
Medaile mistrovství Evropy v Kodani dostaly :
Německo 4 zlaté, 1 stříbrnou, 1 bronzovou; ČSR
2 - 1 -1 ; Itálie 1 - 1 - 0 ; Holandsko 0 - 2 - 1 ; SSSR
0 - 1 - 2 ; USA 0 -1 - 0 ; Rumunsko 0 - 0 - 1 ; Fran
cie 0 - 0 - 1.

Vodáci závodili
Slavnostním nástupem i exhibicí novopečených i
staronových světových přeborníků, skončilo ve stře
du 14. srpna na řece Lieseře v rakouském městeč
ku Spittalu VIII. mistrovství světa ve vodním sla
lomu a III. světový šampionát ve sjezdu na divoké
vodě, jejichž absolutními vítězi se stali vodáci Vý
chodního Německa. Ti se tu ukázali skutečnými mis
try, když získali 11 z 22 zlatých medailí, dále pak
9 stříbrných a 3 bronzové medaile. — Čs. družstvo
si vybojovalo sice tři tituly mistrů světa a obsadi
lo v celkovém pořadí národů druhé místo, ale i
tak odjížděli Čechoslováci domů nespokojeni, neboť
i tyto tři zlaté medaile znamenají ztrátu proti šam
pionátům předešlým, a hlavně : čs. družstvo ztrati
lo ve Spittalu krok s východoněmeckými vodáky.
Na VIII. mistrovství světa ve vodním slalomu do
kázala obhájit titul mistryně světa v jízdě kajakem
čs. representantka Ludmila Véberová, - na III. svě
tovém šampionátů ve sjezdu na divoké vodě získa
li pak tituly mistrů světa Valenta se Stachem v
soutěži kanoistických dvojic a čs. družstvo Jirásek,
Pospíchal a Janovský vyhrálo suverénně soutěž tří
členných hlídek kanojí jednotlivců před teamy Vý
chodního Německa a Švýcarska.

TŘI ČS. FOTBALISTÉ POVOLÁNI DQ
SOUSTŘEDĚNÍ TEAMU SVĚTA
17. srpna jmenoval Me
zinárodní fotbalový svaz
FIFA v Curychu znovu,
tentokráte s malými změ
nami, 22 hráčů, ze kte
rých bude postavena je
denáctka světa, která se
23. října střetne na Wembley stadiónu v Londýně
u příležitosti stého výro
čí anglické fotbalové aso
ciace s národním muž
stvem Anglie. V tomto
širším kádru jsou i ten
tokrát tři čs. fotbalisté:
obránce Novák a záložní
ci Pluskal s Masopustem.
Hráči budou mít soustře
dění, po kterém získá 16
fotbalistů letenky k tomuto významnému zápasu do Londýna. Trenér

mužstva světa bude mít
k disposici tyto hráče :
brankáře Jašína (SSSR),
Šoškiče (Jugosl.) a Fahriana (Záp. Německo),
- obránce : Djalma Santose (Brazílie), Maldiniho (Itálie), Nováka (ČS
R), Schneilingera (Záp.
Německo) a Eyzaquirriho
(Čile), - záložníky : Pluskala a Masopusta (oba
ČSR), Baxtera (Skotsko)
a Popoviče (Jugosl.),
a útočníky: Garrinchu,
Peleho (oba Brazílie), Ko
pu (Francie). Lawa (Skot
sko), Rivieriho (Itálie),
di Stefana (Španělsko),
Seelera (Záp. Německo),
Eusebia (Portugalsko) a
Sancheze (Čile).

RUČNĚ MALOVANÉ
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje
J. JANA
11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.

A. Š. Chicago : Uveřejní
me příště. — M. Č. Cleveland 20: Díky za výstř.
a adresy. — J. J. Vídeň V.:
Díky za výstřižky. — J.
Č. Toronto : Dopis jsme
předali, ukázk. čísla za
slali. Díky za doporučení.
— A. H. Glebe : Díky za
adresu. — “Guma?” Syd
ney : Výstřižky oceněny.
— B. A. Perth W.: Díky
za výstřižky. — Ústředí

Malý oznamovatel

ČALOUNÍKY A
TRUHLAŘE
prvotřídní přijme
Exquisite Furnishings Co.
la Carters Ave.,
Toorak Village, Vic.,
tel. 24 - 2044.
a Č. klub Brisbane: Dí
ky za oběžníky. — H. Ž.
Melbourne : Díky za do
pis, který je však k uveř.
nezkrác. hrozně dlouhý.

- - Ve zkratce - -

— Fotbalisté pražské Dukly se stali už po třetí ab
solutními vítězi mezinárodního turnaje v USA a
získali tak znovu tzv. Newyorskou trofej, o kterou
v posledních třech letech bojovalo přes 40 před
ních evropských i jihoamerických teamů. V rozho
dujících utkáních letošního ročníku zvítězilí Pra
žané ve dvou zápasech nad předním mužstvem an
glické první divise West Ham United Londýn 2:1.
První zápas v Chicagu vyhrála Dukla Praha bran
kou svého nového středního útočníka Kneborta z
Bohemians 1:0, odveta v New Yorku pak skončila
nerozhodně 1:1, když v 60. minutě levý záložník Ma
sopust vyrovnal náskok Angličanů z prvního po
ločasu na 1:1. Obě mužstva předvedla skvělý vý
kon a dobře tak representovala evropskou kopanou
v USA.
— V semifinále amerického pásma Davisova pohá
ru porazily USA svého loňského přemožitele Me
xiko 4:1. Ve finále narazí na slabší Venezuelu a
potom se utkají s vítězem evropského pásma, Vel
kou Británií.
— Podle zprávy UEFA, je v Evropě ve 110.249
fotbalových klubech s 296.762 mužstvy organisováno 8,222.000 aktivních fotbalistů. Nejvíce klubů je
v Anglii (30.360), nejvíce mužstev v SSSR (90.000)
a nejvíce hráčů je organisováno v Západním Ně
mecku (2,128.247).
—Nejlepší čs. motocyklista-silničář František Šťast
ný havároval při nedávné Ceně Prachovských skal
v Jičíně. Leží v nemocnici s pohmožděnými ledvi
nami a krví v plících, je však mimo nebezpečí ži
vota.
— Američan Craig Breedlove vytvořil v Bonneville
ve státě Utah nový absolutní světový rekord au
tomobilistů, když jel průměrnou hodinovou rychlos
tí 657,147 km. Oficiálním světovým rekordem je
zatím výkon Angličana Cobba z r. 1947, který je
634 km. Američan Breedlove při první jízdě za
znamenal rychlost 625,048 km a při zpáteční jízdě
689,247 km. Počítá se průměr z obou jízd.
— V anglickém městě Coventry se sešlo 31 startu
jících ze 7 zemí, aby tu bojovali o populární “Lockheed Trophy” v letecké akrobacii. Soutěž, která je
odborníky hodnocena stejně jako mistrovství svě
ta v letecké akrobacii, vyhrál Čechoslovák Jaromír
Hůlka před svými dvěma krajany : inž. L. Bezákem a L. Trebatickým. Všichni startovali na čs. le
tounech “Trenér”. Je zajímavé, že mistr světa z
r. 1962 Maďar Tóth byl až šestý.
— Ve francouzském přímořském městě La Baule byl
uspořádán velký mezinárodní lehkoatletickým mítink,
na kterém startovali také tři. čs. representanti. Dva
z nich se stali vítězi svých disciplin : tyčkař Tomá
šek vyhrál výkonem 4,70 m a diskař Daněk hodil
58,44 m. Třetí čs. borec, běžec Odložil, byl na 1.500
m časem 3:47,5 min. druhý za Francouzem Bernar
dem (3:43,4 min.).
— V druhé části fotbalové soutěže o tzv. Rappanův
pohár se vítězové skupin z ČSR střetnou s těmito
soupeři: Slovan Bratislava bude mít za soupeře
švédský Oergryte Goeteborg a Slovnaft (RH Bra
tislava) čeká na vítěze utkání Modena (Itálie) - La
Gantoise (Belgie).
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