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Zkrátka k ničemu by to nevedlo, kdybychom
se už zase jako kdysi spokojovali postavením
pasivních partnerů a neustále peskovaných žáčků
a pomocníčků, kteří jen čekají na radu a pokyn
a recept, stále jen snaživě opravují své poklesky,
omlouvají se, polepšují se, spisují opravy pí
semných prací, ale myšlení a vedení a odpověd
nost nechávají na těch druhých.
Jiří Šotola v Literárních novinách,
Praha (10-1964)

Národní zájmy v komunistickém bloku

Komunismus nu lopatkách
'"Stratég” studené války, který se pustí do přehlídky západních posic,
neuvidí mnoho radostného. Na místě jednotného západního spoje
nectví uvidí rozhádané klubko rváčů, kteří se nemohou dohodnout ani o
tom, komu co prodat a komu co neprodat, koho uznat a koho neuznat, a
jestli je snesitelnější komunismus vypasený nebo komunismus vyhublý. Na
místě rozjetého rychlíku spojené Evropy uvidí dýchavičnou Fordku, které
jeden z řidičů navrtal "z důvodů národní velikosti” benzinovou nádrž.

A uvidí Spojené státy, které, unavené kopanci na místě vděčnosti a rozbi
tými okny konsulátů na místě spolupráce, začínají jevit první známky
opravdového znechucení a tendence k návratu do starého nekomplikovaného
útočiště americké pevnosti.
nota nadnárodních ideá
lů a na Východě mocněj
ší než proletářská pouta
komunistické revoluce.
Vzniklo postavení vše
obecné slabosti, v němž
síla Západu spočívá v
Síla nacionalismu
slabosti Východu a na
Stejné lidské vlastnos opak.
ti, které činí na Západě
Ideologický konflikt
z rozumnosti zvíře na vy
Spor mezi Pekingem a
mření a ze snášenlivosti
mrtvé heslo pro Armádu Moskvou je ovšem dále
spásy, činí na Východě z vysvětlován v ideologic-

Jeho oko se rozjasní
až teprve ve chvíli, kdy
zabloudí do nepřátelské
ho tábora na Východě a
uvidí podobný, ne-li ješ
tě horší zmatek.

kých termínech zápasu
ortodoxních
vyznavačů
marx-leninismu s liberál
nějšími vykladači "sva
tých písem”.

a který tu bude ještě
dávno potom, co duše
posledního
komunisty
nastoupí cestu ke svým
marxistickým pánbíčkům.
Konflikt úzkých ná
rodních zájmů podporu
je nemalou měrou pa
nující zmatek. Člověk si
už nemůže být jist ani
tím, jsou-li různé ty di
plomatické
manévry
uvnitř obou bloků namí
řeny proti tak zvaným ne
přátelům nebo proti tak
zvaným přátelům.
Setkání v Budapešti

Pod závojem učených
i méně učených diskusí
se však čím dál tím zře
telněji rýsuje stará omše
lá tvář prachobyčejného
nacionalismu, který tu
byl dříve, než se první
komunista vůbec narodil,

USKUTEČNĚNÝ DOHOVOR
Po víc než patnáct let bylo pro většinu z nás Česko
slovensko někdy melancholická, někdy bolestná, ale
vždycky fascinující hádanka. Nakolik mají pravdu
úřední zprávy a úřední propaganda, kolik je pravdy
na pověstech a na “nepřátelské” propagandě? Během
minulých dvou let se konečně naskytlo dost očitých
svědků, kteří v Československu byli, aby mohli podat
alespoň částečné zprávy. Zdá se, že letošní rok ještě
značně rozmnoží tato osobní komuniké. Především
bychom chtěli říci, že podle dosavadních hodnocení
této “koexistenční špionáže” se zdá, že obraz dnešní
ho Československa bude v očích zahraničních Čecho
slováků dosti potmavělý a velice od much. Velké
sliby a velké programy se dají snadno vtěsnat do
skromných formátů všelijakých publikací, ale malé
nízkosti a malé lži a malé nemravnosti, které skláda
jí velkou lež a velkou nízkost a velkou nemravnost,
se nedají zakrýt ani světovým formátem. O tom, že
Československo dnes cosi jiného hlásá a cosi jiného
provozuje, nemůže být nejmenší pochyby.
Ačkoli jsme toto říkali skoro všichni od začátku,
bylo překvapivé množství těch, kteří se po letech
začali rozmýšlet. Vždyť každý rub má svoji líc, každá
diktatura svoje autostrády, a není všechno hnůj, co
páchne. A tak začalo akademické nebo někdy neakademické přehodnocování hodnot. A od hledající a
přemýšlející části zahraničních Čechoslováků vyšel
pokus o dohovor mezi námi a těmi, kteří mají doma
na takovém dohovoru zájem.

Nikita Chruščov, hlav
ní cíl ideologických šípů,
které v mračnech vylétají
z Pekingu, právě navští
vil Budapešť, dějiště nej
krvavější revoluce proti
Téměř každý z nás má dnes možnost zúčastnit se
tohoto důležitého a velice osobního koncilu. Do všech
komunistickému řádu.
(Pokračování
na str. 2) částí světa přijíždějí ve stále větším počtu lidé z do
mova, ve stále větším počtu navštěvují zahraniční
vševědoucího komunismu
Čechoslováci zaslíbenou zemi. Rozhovor je ještě ve
Důvody k snížení "socialistických vymožeností”
den potichu, většinou za zavřenými dveřmi. Tím však
něco, co je podřazeno a
není jeho význam a dosah nijak umenšen.
hraje druhé housle všeUž sama myšlenka vyrobit z Československa olbří
mocnosti národních záj
mí lunapark, jakýsi socialistický Disneyland, kde
mů.
každý tančí a zpívá, svědčí nejen o chudé předsta
Hospodářská situace nutí československou vládu k dalším opatřením, která vivosti ministerstev financí a zahraničního obchodu,
Pudovost nacionalismu
ukázala se na Západě mají pomoci udržet státní výdaje na únosné výši a zabránit krachu. Úspory ale i o prázdnotě jejich kufrů. Bankrot Českosloven
silnější než vznešenost, se hledají všude, a bude proto postiženo mnoho "vymožeností socialistického sku nehrozí jenom proto, že slovo “bankrot” není v
socialistickém slovníku. Jsme však rádi, že došlo k
logika a praktická hod- zřízení”, s nimiž se režim často vychloubal.
této finančně-ideologické malverzaci. Nejenomže pro
O některých úspor formách” v sociálním za měnila nejednoho zahraničního Šavla, nejenomže
ných opatřeních jsme se bezpečení, především o poskytla intimní a přesvědčující nakouknutí pod po
Svoboda komunistická
vrch “socialistické reality”. Poskytla především mno
již zmiňovali v minulých zdanění sociálních dů
Na uvolňování poměrů v Československu jsou v číslech, jiná byla ohláše chodů a zamezení dvo ha nevědoucím a mnoha nevidomým Čechoslovákům
pohled na ony hrůzy “kapitalistické ciziny”, o nichž
zemi zřejmě různé názory. Řadový občan a větší
psávaly československé noviny s naturalistickou bez
část “odbojné” inteligence si, zdá se, zachovali “bur- na v poslední době. Něk jích příjmů důchodců.
žoazní” představy o pojmech svoboda a nesvoboda, terá mají pro běžného
Všimneme si dnes jen starostností.
Je jisté, že pro nás v zahraničí je tato konfrontace
zatímco straničtí ideologové a ostatní výkvět komu občana význam daleko odůvodnění těchto opa
dvojího Československa většinou deprimující. Nej
nistické strany a vlády si význam takových slov sáhlý, jiná postihnou jen
tření,
která
se
předkláda

horší podezření byla potvrzena, milosrdné pochyby
náležitě marxisticky upravili.
Hlava státu a strany, Antonín Novotný, se o věci menší část obyvatelstva, jí obyvatelstvu k věření. byly přinuceny k ústupu. Pro toto pesimistické zjiště
ní máme svědka nejpovolanějšího, brněnský literární
rozhovořil na zasedání Ústředního výboru Národní ale všechna sledují týž
Důvody
časopis Host do domu (1-1964), který líčí “známý
fronty 4. března tr., kde řekl:
účel: ušetřit i za cenu
“Chci dát odpověď na některé zmatené názory, s pronikavého ústupu ze
Nejblíže
skutečnosti typ člověka, vyskytujícího se v naší společnosti stále
častěji, jehož psychika je určována pevným sdruže
nimiž se dosud setkáváme v diskusích nebo v někte
rých článcích a polemikách na stránkách literárního "socialistického progra- je ještě hlavní důvod k ním smyslu tří českých přísloví: hlavou zeď nepro
zvýšení nájemného: při razíš - co tě nepálí, nehas - košile bližší než kabát.”
tisku i jinde a kde se často objevují požadavky na mu .
prosto neomezené svobody pro každého. Hlavním
způsobit je výdajům s
Tento nový “socialistický člověk” sní o tom “mít
Zhoršování životních
argumentem je právě to, že prý u nás už máme všeudržováním domů. Place od všeho pokoj”. Jeho postoj vůči společnosti “určuje
lidový stát a že prý je třeba z toho vyvodit náležité
podmínek
ní léků si naproti tomu snaha mít tak zvanou dobrou politickou pozici. Za
závěry. Zde jde přinejmenším o nepochopení věcí
tím účelem je ochoten učinit a předstírat cokoliv a velké předbíhání vývoje. U nás je svoboda pro
Psali jsme již např. o vyžádala špatná morálka i když by to bylo třeba jen kvůli dvěma slovům v
každého, kdo stojí na pozicích socialismu a hájí jeho všeobecném zdražení ná obyvatelstva, která způ kádrovém posudku nebo kvůli přijetí dětí na vyso
zájmy, nikoli však pro ty, kdož by chtěli propagovat
sobila, že lidé odebírali kou školu - ale v hloubi duše je prost jakéhokoliv
názory nebo koncepce cizí našemu socialistickému jemného z bytů, o vybí
zájmu, zaujetí nebo účasti na politickém dění světa.”
zřízení a socialistické morálce. Proto nikomu nedovo rání poplatků za některé léky zbytečně (i když je
Je to nelichotivý portrét, ale je daleko nelichoti
odběr
vázán
na
lékařský
líme, aby k nám zanášel móresy nebo ůpadkové ne léky, které byly dosud
vější pro vládu, která tohoto občana vytvořila, která
mravy rozkládající se buržoazní společnosti s odů dodávány
pacientům předpis). Podobný dů ho dokonce úmyslně odřízla od “politického dění
vodněním, že prý to je v zájmu zahraniční turistiky,
zdarma, o zvýšení cen v vod je i k placení škol světa”. Ještě mnoho musí být vykonáno a mnoho
v zájmu umění. Takových věcí mají dost na Západě,
na to nepotřebují jezdit k nám. Jestliže krok za kro závodních kuchyních, o ních pomůcek, s nimiž obětí přineseno, než se dnešní československá stagna
kem prosazujeme socialistické zásady svobody a spo placení školních pomů prý se plýtvalo. Plýtvá ce zlepší. Pro nás nej důležitější je zjištění, že se v
lečenské rovnosti všech lidí, pak to nemá nic společ cek, přidělovaných žá ním se odůvodňuje i sní Československu šíří řady těch, kteří na tuto stagnací
poukazují a snaží se proti ní něco dělat. Zatímco
ného ani s nivelizací nebo uniformitou, ovšem ani se
kům dosud rovněž bez žení státních subvencí na tito lidé burcují doma, je životně důležité, aby pra
shovívavostí vůči protispolečenskému jednání, se
kulturní instituce (např. men vzájemného poznání a vzájemné inspirace nebyl
smířlivosti vůči těm, kdož se shlížejí v buržoazní platně, o zvýšení příplat
jun
ideologií a liberalistícky zkreslují stranické principy ků rodičů na stravování divadla dostanou letos o přelit do jiných, nečistých koryt.
17
miliónů
Kčs
méně
než
a třídní zájmy socialistické společnosti nebo hlásají dětí v jeslích a v mateř
dogmatické fráze...
Published by Fr. Váňa,
ských školách, o snížení loni).
Povídání Novotného je snad dost jasným varová
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Nejvíce práce si dávají
státních subvencí na di
ním těm velkým optimistům, kteří jsou přesvědčeni
Printers: Bussau & Co.,
o “nezadržitelném” vývoji událostí, které spějí ke vadla, orchestry a kultu v Československu s vy6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
svobodě v Československu.
RP/s ru vůbec a hlavně o "re (Pokračování na straně 2)

Kouzlo statistik
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(Pokračování se str. 1)
světlením "úprav v soci
álním zabezpečení”. Po
volaní činitelé se tu vy
zbrojili statistikami, aby
lidu vysvětlili, oč jde.

24,6% mzdy. "Naproti
tomu u nás dosahuje
průměr starobních dů
chodů přiznaných v ob
dobí po lednu 1957 v
III. kategorii 60% hru
bé mzdy, ve II. kategorii
Sociální pojištění
75% a v I. kategorii
"Je málo států na svě
85%.”
tě, které by zabezpečova
Impozantní cifry
ly tak široký okruh osob

a na tak vysoké úrovni,
jako je tomu u nás”, pra
ví v Rudém právu (19.
)
2.
skromně předseda
Státního úřadu sociální
ho zabezpečení soudruh
M. Štancl. "Kromě sta
robního, invalidního a
vdovského důchodu po
skytuje dále náš stát si
rotčí důchody, zvýšení
důchodu pro bezmocnost,
důchody manželek, atd.”
Pak pokračuje v cifrách:
"V roce 1963 bylo důc h o d n ě zabezpečeno
6,500.000 osob, zatímco
v buržoazní republice to
bylo jen 3,100.000. Stej
ně tak počet vyplacených
důchodů vzrostl do roku
1963 proti roku 1937 na
více než dvojnásobek”.

Kolik to stojí
"V roce 1937 činily vý
daje na důchody kolem
4 miliard Kčs a v roce
1963 dosáhly již 13,8
mld. Kčs. Pro rok 1964.
je rozpočtována částka ve
výši 16 mld. Kčs. Z toho
na důchodové zabezpeče
ní připadá 14,7 mld. Kčs,
což je třiapůlkrát více než
před válkou.”
Štancl poukazuje dá
le na to, že průměrná
výše starobního důchodu
činí v kapitalistických
státech
nejvýše
50%
mzdy, ve Francii jen
35% a ve Velké Británii

Na papíře vypadá zna
menitě,
porovnává-li
Štancl cifry z roku 1963
s rokem 1937, tedy před
čtvrtstoletím. Kdyby však
srovnal sociální zajištění
v buržoazní republice v
roce 1937 se stavem kolem roku 1912, tedy před
dalším čtvrtstoletím, zjis
til by snadno, že pokrok
byl tehdy daleko vyšší.
Zjistil by, že buržoazní
republika vydala mezi r.
1918 a 1938 zákon o po
jištění zaměstnanců pro
případ nemoci, invalidi
ty a stáří, kterým se usku
tečnilo od roku 1926 sta
robní pojištění dělníků a
upravilo jejich nemocen
ské pojištění, nebo zákon
o pensijním pojištění
soukromých zaměstnanců
ve vyšších službách z ro
ku 1928, nebo zákon o
hornickém pensijním po
jištění z roku 1936 a
mnoho jiných, zjistil by,
že v té době bylo čs. so
ciální pojištění nejvyspě
lejší na světě.

Z uvedených cifer M.
Standa stojí za povšim
nutí, kolik osob nyní ve
stáří závisí na nějaké for
mě státního důchodu a
proč je tomu tak. Nezna
mená to, že si dnes pra
cující ušetří za léta za
městnání tak málo, že je
i na stará kolena plně zá-

Naše rovy
CO BY TOMU ŘEKLA CIZINA ?
Budujeme, spíš začínáme stavět všechno mož
né od jachtingu a golfových hřišť po restaurace,
od bufetových Stánků po... vím já co? Inu,
přijedou cizinci! Co by řekli, kdyby věci vypa
daly tak, jak vypadají? Nikomu dosud nevadilo
a nikdo si valně - krom komunálních satiriků
a několika mých cholerických přátel - nevšiml,
že ... byla zrušena spousta malých a dobrých
hospod, hospůdek a vináren, nejen třeba na Ma
lé straně, ale v celé Praze, a nejen v Praze, že
hotely jsou většinou zanedbané, personál nevyškolený a ze zásady neochotný? Že jsou v Če
chách kilometry a kilometry silnic, kde nedosta
nete kapku benzínu, a porouchá-li se vám vůz,
můžete použít leda služeb státních drah ... Ne
vím, kolik let to bylo dobré. Pro nás to stačilo.
My jsme byli spokojeni s tím, co jsme měli. Ale
teď to končí. Ne kvůli nám, co tu žijeme. Kvůli
cizím hostům ...
Karel Tomášek v Kulturní tvorbě č. 6, 6. 2. 1964
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vislý na státu? A co si
může důchodce za svou
pensi koupit, jak si za to
žije? Na takové otázky
ovšem Štancl odpověď
nedává.
V další části svého
článku však předseda
Státního úřadu sociální
ho zabezpečení připouští,
že ". . . dosud platná dů
chodová soustava . . . má
některé vážné nedostat
ky . . . a že dochází k přiz
návání neúměrně vyso
kých důchodů.” Čili na
důchody je hrdý, ale
vlastně jsou neúměrně
vysoké!
Předstižené možnosti

"Dosavadní vývoj dů
chodového zabezpečení
předstihl však možnosti
naší společnosti. Náklady
na důchodové zabezpeče
ní stoupají rychlejším
tempem, než roste národ
ní důchod, z něhož se ty
to náklady hradí.” To je
to nejpádnější přiznání!
Po něm přijde ozná
mení, že - kromě jiných
"úprav” - "doba, potřeb
ná pro nárok na plný sta
robní důchod, se zvýší
z 20 na 25 roků.”
Kdy do pense?
Štancl je také hrdý na
to, "že jsme předčili nej
vyspělejší kapitalistické
státy, a to jak pokud jde
o podmínky pro nárok na

důchod, tak i v relaci vý
še důchodu ke mzdě.”
Uvádí, že ve Velké Britá
nii a v USA mají muži
nárok na starobní důchod
až v 65 letech a ve Švédsku dokonce v 67 letech.
V ČSSR mohou jít mu
ži teoreticky do pense v
60 letech, ale důchodový
nárok se jim bude zvy
šovat za každý odpraco
vaný rok mezi 60. a 65.
rokem věku. V 60 letech
má jen nárok na minimál
ní důchod 400 Kčs.
Aby se lidé nehnali do
pense v 60 letech (s pensí 400 Kčs měsíčně), o to
se má starat Ústřední ra
da odborů. Bedřich Ko
zelka napsal o tom v Prá
ci (20. 2.) toto:
"Je na místě připome
nout usnesení sekretariá
tu ÚRO z 9. dubna 1962
... o zaměstnávání sta
robních důchodců. Je
úkolem závodních výbo
rů ROH . . . vyvíjet úsi
lí, aby pracující jak ve
výrobní tak i v nevýrobní
sféře . . . setrvali i nadá
le v pracovním poměru
a byli činní v zaměstnání
odpovídajícím
jejich
schopnostem a zdravot
nímu stavu.”
Takže to, že jsme před
čili nejvyspělejší kapita
listické státy, nám do
pense stejně nepomůže.
-z-

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

Kvalitní a levné
PONOŽKY

pánské

chlapecké

a

FIT - WELL
J. & M. Voborský
254 Glenferrie Rd., Malvern, Vic.
Telefon: 50-8166, večer 20- 4219

ZE DNE NA DEN
18. 3. Generál de Gaulle
přiletěl na oficielní náv
štěvu do Mexika.
19. 3. Australanka Janice
Wilsonová byla zatčena v
Bratislavě. Čs. úřady uvedly jako důvod, že po
máhala k útěku do ciziny
maďarskému
státnímu
příslušníkovi.
21. 3. Přes 500.000 Brazilců
zúčastnilo se v Rio de Janeiru protikomunistických
demonstrací.
23. 3. Dva kubánští letci,
kteří přistáli ve vrtulníku
na Floridě, požádali o asyl. Pilota vrtulníku za le
tu zastřelili.
24. 3. Konžská vláda se

snaží o navázání přátel
ských styků s Belgií. H.
Spaak byl přijat v Leopoldville s velkou slávou.
26. 3. Jednotky vietnam
ské armády překročily při
pronásledování
komuni
stických záškodníků kambodžské hranice a poškodi
ly tamní vesnici. Kambodžská vláda protestova
la.
29. 3. Zemětřesení na Al
jašce zničilo větší část
města Anchorage. 77 lidí
přišlo o život.
30. 3. Spojené národy pře
vzaly zodpovědnost za
udržování pořádku na
Kypru. Armádu OSN tvo
ří Irčané, Angličané, Ka
naďané a Švédové.
— Dva američtí letci, je
jichž letadlo bylo sestřele
no 10. března nad Východ
dvě neslučitelné odrůdy ním Německem, byli pro
komunismu.
Budou se puštěni ze zajetí.
strhávat mosty, které ne — Pekinský rozhlas a tisk
dokázaly překlenout roz obnovily útoky proti So
větskému svazu a vyzýva
dílnost zájmů Sovětské ly k Chruščovově likvi
ho svazu a Rudé Číny.
daci.
Srážka nacionalismu s 31. 3. Chruščov přijel do
komunismem vypadá na Budapešti k oslavám 19.
výročí osvobození Maďar
různých místech různě. ska Rudou armádou.
Záleží na stupni vývoje. 1. 4. Větší část brazilské
V Africe komunismus armády se vzbouřila pro
stále ještě využívá nacio ti režimu presidenta Gounalismu. Uvnitř komuni larta, kterého obviňuje z
prokomunistických
ten
stického tábora však na dencí. Větší část země je
cionalismus už dlouho v rukách vzbouřenců, kte
ří oznámili, že se stává
využívá komunismu.
presidentem předseda po
Komunismus
slanecké sněmovny Ranieri Mazzillí.
na lopatkách
2. 4. Rusové vystřelili no
Komunismus je ovšem vou družici. Odborníci se
dále s námi a v nových domnívají, že má za úkol
formách představuje sta zjišťovat podmínky na Ve
nuši.
ré hrozby. Ale v hlubším 3. 4. Suslov odpověděl
smyslu je to komunismus ostrou formou na čínské
na lopatkách, neporaže útoky proti vedení Sovět
ný ani demokracií, ani ského svazu. Prohlásil
mj., že se Mao Ce-tung.
kapitalismem, ani lidskou snaží stát bohem pro
touhou po svobodě, ale všechny komunisty, jako
změněný, podlomený a se o to snažil Stalin. .
pomalu úplně ovládaný — Spojené státy oznámily,
prastarým pudem, který že budou podporovat režim presidenta Mazzilliho
se vymyká zdravému ro v Brazílii. Sesazený pre
zumu a jemuž říkáme na sident Goulart uprchl ze
cionalismus.
-kw- země.

Komunismus na lopatkách
(Pokračování se str. 1)
A není bez zajímavosti,
že těsně před jeho náv
štěvou proběhly tiskem
zprávy o čistce, která pro
změnu nepostihla agenty
velkokapitálu a bývalých
velkostatkářů, ale stou
pence Sandora Nagyho
jenž je považován za vůd
ce maďarských stalirustů.
Několik set jeho příz
nivců prý bylo zatčeno a
dokonce snad mělo dojit
k přechodnému odzbroDesinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St..
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

jení závodních milic.
Je příznačné, že zatím
co toto se dělo v Buda
pešti, pekingský rozhlas
označoval Chruščova za
kapitulanta, revizionistu
a trockistu, jenž patří na
smetiště dějin, a volal po
jeho odstranění.
Velké finále?
Výměna laskavostí me
zi Moskvou a Pekingem
ovšem není nic nového.
Nová je jenom úplná
otevřenost
posledního
čínského útoku, která by
mohla nasvědčovat tomu,
že zápas o vedoucí pozici
uvnitř
komunistického
tábora vrcholí, a že stojí
me, možná bezprostřed
ně, před bouráním pos
ledních mostů.
A zase, - nebudou se
bourat mosty, spojující

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

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

prádlo
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Podle dohody mezi spo- změně zboží a platech me- — ÚV Čs. strany sociali
lečnostmi přátelství ČSSR zi Albánií a Českosloven- stické zasedal 12. 3. v Pra
a SSSR bude letos uspo-skem.
ze. Svobodné slovo píše,
řádána v SSSR velká po- — Výkonný výbor Strany že “předseda strany uká
litická kampaň pod hes slovenské obrody zasedal zal, s jakým pochopením
lem “ČSSR buduje rozvi v Piešťanech. Zabýval se přijímají členové strany
nutou socialistickou spo otázkami “v duchu XII. všechna opatření ÚV KSČ
lečnost”.
a jak na ně odpovídají
sjezdu KSČ”.
— V roce 1963 se vykou — Předsednictvo Národ stále se stupňujícím budo
řilo v ČSSR celkem 19„ ního shromáždění vyhlá vatelským úsilím”.
919,879.000 cigaret za 3„ silo na 14. června tr. vol — Zlatá ulička v Praze se
587,126.000 Kčs. Za ostat by do Národního shromáž upravuje. Hlavním scéná
ní tabákové výrobky za dění, do Slovenské národ ristou úprav je Jiří Trnka.
platili kuřáci 401,185.000 ní rady, do národních vý — Pouze 8 % bytů v ČSSR
Kčs. Nejvíce se kouřilo v borů a volby soudců.
je vybaveno ústředním to
Praze (1932 cigaret na oso
pením, 33,3% koupelnou
bu), nejméně ve Východo — Novými členy předsed a 19,7% plynem. - 6,1%
nictva
ÚV
KSČ
byli
“
jed

slovenském kraji (952 ci
nomyslně zvoleni” Bohu bytů má pouze 1 obytnou
garet na osobu).
místnost, 39,3% kuchyni
— Podle zprávy Literár slav Laštovička a Michal a pokoj, 37,5% kuchyni a
Chudík.
ních novin má být v Praze
dva pokoje a pouze 17,1%
obnovena nákladem dvou — V Hostivaři zemřela ve bytů má tři nebo více po
věku
87
let
manželka
bý

a půl miliónu korun hos
kojů.
poda U kalicha. Personál valého čs. ministerského — V ČSSR se oficielně na
bude nosit dobové oble předsedy Antonína Švehly kupuje zlato. Za 1 g ryzí
čení, mezi hosty budou Bohumila Švehlová.
ho zlata dostane prodáva
nenápadně popíjet rakouš — Novým čs. velvyslan jící 8 tuzexových pouká
tí oficíři a šenkýř tam má cem na Kubě byl jmeno zek. Slovenský Lud píše,
čepovat dvanáctku v če ván inž. Jar. Pščolka. V že se zachovává anony
pičce jako Palivec. Počí komunistické Číně vystří mita prodávajících.
tá se, že hospoda přiláká dal dosavadního velvy — V ČSSR připadá na
k návštěvě mnoho cizích slance Josefa Šedivého dr. 100 rodin 18 ledniček, 32
turistů.
Václav Křístka.
vyssavačů a 34 televizorů.
— Delegace čs. školských — V Československu je — 13. března se konala
pracovníků byla na čtr 11.198 honiteb (8.692 v svatba filmových herců
náctidenním zájezdu v Ju českých krajích a 2.506 na Vlastimila Brodského a
goslávii, kde se seznamo Slovensku).
Myslivecká Jany Brejchové. Svědkem
vala s tamním odborným sdružení vykonávají prá byl Jan Werich.
a vysokým školstvím.
vo myslivosti v 9.604 ho- — Apoštolský administrá
— V Československu vy nitbách s výměrou 76% tor v Nitře biskup dr.
šel konečně překlad stě honební plochy Českoslo Edvard Necsey odejel do
žejního díla významného venska.
Říma oficielně "k přípravě
anglického ekonoma J. M. — Čs. armáda bude nosit 3. zasedání vatikánského
čs.
uniformy. koncilu". Ve skutečnosti
Keynese “Obecná teorie dřívější
zaměstnanosti, úroku a Změna má být provedena prý má dále jednat o vzta
peněz”. LN píší, že “jeho do konce r. 1965.
zích Vatikánu k ČSSR.
studium je klíčem k po — V závodě Severosloven— Na Slovensku byla vy
ských
celulosek
v
Žilině
chopení veškeré západní
nemarxistické ekonomie”. vybuchla olejová nádrž. dána kniha dr. G. Husáka
"Svědectví o Slovenském
— Na staveništi elektrár Tři dělníci byli zabiti a
národním povstání”.
ny Nováky III v Zemian- jeden vážně zraněn.
— Po 19 letech věznění
ských Kostoťanech vy — Ve štětínských loděni
byl propuštěn na svobodu
cích
byla
odevzdána
9.
pukl 3. března požár, za
bývalý vůdce protektorátbřezna
čs.
zástupcům
no

viněný výbuchem propanního Kuratoria pro výcho
butanové láhve. Zraněni vá námořní loď “Republi
vu mládeže dr. F. Teuner.
byli jedna jeřábnice a je ka”. Je to 12. čs. námořní
— Jiřina Štěpničková, amden montér, škoda se od plavidlo.
haduje na 13 miliónů Kčs. — Ku konci loňského ro nestovaná z trestu za po
— Pražané podali loni na ku bylo v ČSSR 7,170.595 kus o neoprávněné pře
národní výbory 1.070 o- žen a 6,833.159 mužů. Na kročení hranic, sklízí úspě
známení a návrhů a 5.825 1.000 mužů připadá 1.049 chy v Realistickém divad
le v Praze.
FEC/Č
stížností. Nejvíce trpkostí žen.
je dle Lidové demokracie
adresováno kvalitě byto
vé výstavby. Mnoho stíž
ností bylo též na chování
pracovníků
Dopravních
podniků. “Ve 419 přípa
Začátkem března jsme si přečetli v Rudém
dech byla taková kritika
právu prohlášení, že červnové volby v Českoslo
správná a vynesla zaměst
vensku budou tak svobodné a tak demokratické,
nancům 385 disciplinár
že prý by kapitalistická cizina mohla Českoslo
ních opatření, avšak bez
viditelného zlepšení”.
vensku právem závidět. To ovšem je silné tvrze
— Dočasným
vedením
ní, a čtenáře doma jistě pobaví lépe než nudné
opery Národního divadla
vtipy
v Dikobrazu.
v Praze byl od 1. března
Z pražského rozhlasu 12. března jsme si vy
pověřen zasloužilý umě
lec Hanuš Thein. Dosa
slechli besedu S voliči nazvanou: "Co chcete vě
vadní šéf opery Jan Seidl
dět o červnových volbách?” Nutno přiznat, ze
odchází z vedení Národní
to nebyla beseda bez zajímavosti. Posluchači
ho divadla “na jinou funk
kladli dotazy telefonicky a rozhlasový panel od
ci”.
— Ve věku 42 let zemřel
povídal. Mnohé otázky byly kladeny odvážně,
zástupce ředitele Ústavu
a vysvítala z nich touha po skutečně svobod
pro českou literaturu a
ných
volbách. Jeden posluchač se. také dotázal,
bývalý redaktor Rudého
zda je možno postavit kandidáta, který není
práva Jan Petrmichl.
— V Tiraně byla podepsáčlenem žádné politické strany. Dostalo se mu
na dohoda o vzájemné výodpovědi, že ano, letos prý to bude možné, ale
každý takový kandidát bude muset být schvá
POJIŠT Ě NÍ
len hlasováním, a to při předvolebních schůdomů, bytů, podniků,
zích a shromážděních pracujících. Až po tako
W ork. Compensation.
vém schválení bude moci být zaregistrován k
aut. povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
volbám ve svém volebním okresu. Samozřejmě
úrazové a nemocenské
bude muset mít kladný poměr k socialistickému
odborně provede
zřízení. Pražský rozhlas pak několikrát opako
R. C. KUGLER
val tvrzení, že voličům bude tentokráte skutečně
(Melb.) XL 2421
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“Obranářské stanovisko”
je nepopulární
Dnes je toto "obranářské stanovisko” velmi nepopulární, je k němu zapo
třebí víc odvahy než k radikálnímu protikultovskému pokřiku. Vím také,
že lidé mé generace si dnes navykají mladým lidem nadbíhat a vtírat se do
jejich přízně. Je to přirozené, protože mají máslo na hlavě a myslí si asi
přitom, že těch mladých je mnoho a že podle zákonů biologie to musí nakonec
vyhrát. Jsem však přesvědčen, že si takoví lidé nepočínají správně, že se tím
na nastupující generaci proviňují, ta potřebuje ze všeho nejvíc, abychom ji
nenechávali v omylech .. .
Literární noviny, Praha, 7. 3. 1964

Člověk by rád věřil
starému politrukovi F. J.
Kolárovi z Ostravy, že
toto je alespoň poctivé,
i když ne příliš inteli
gentní doznání.
Pozastavil se nad vý
rokem Jiřího Gruši na
III. sjezdu spisovatelů,
který tam prohlásil na
obranu tehdejšího sta
linského hitlerjugendu s
básnickými aspiracemi,
že se tehdy ani "jinak ne
dalo psát”.
Gruša měl úplně prav
du. ale to Kolára neodstrašilo. Předestřel při
činlivým stalinským do
rostencům příklad "stát
ního prokurátora, který’
raději šel kopat na silni
ci, než aby se toho všeho
aktivně zúčastnil”.
Toto prohlášení už ne
ní punkt v polemice, ale
nekvalifikovaná drzost.
Jak dnes argumentuje
"čestný” komunista kul
turního ražení? Takto:
"Hleďme, stará komu
nistická generace básníků
byla tedy povinna to
všechno poznat dokonce
už v letech třicátých před
válkou, a soudruhovi Ko
houtovi máme věřit -

jak to řekl na sjezdu spi
sovatelů - že nebe jeho
veršů zůstalo modré až
do roku 1956.... Ale
proč museli tedy psát?”
I my v Austrálii víme,
že tehdy bylo k mlčení
třeba víc odvahy než k
psaní, a o tom, že Pavel
Kohout se proslavil ver
šovaným blbnutím, není
pochyb.
F. J. Kolára dnes hry
že jedině tento problém:
proč je mladá generace
tak "tolerantní k před
stavitelům předválečné
buržoazní kultury i k to
mu, co k nám dnes při
chází ze Západu?”
Zřejmě proto, že toto
číslo Literárek vyšlo 7.
března, přišla na tapetu i
masarykovská republika:
"Cožpak tito soudruzi
nevidí například, že i
Čapkovo dílo je spojeno
s kultem ... - že napsal
Hovory s T. G. Masary
kem ... A masarykovský
režim, přes všechnu vněj
ší demokratičnost, dovedl
být velmi . nevybíravý a
tvrdý při potlačování děl
nického hnutí. Tím ne
chci omlouvat represe
komunistů proti komu-

Před volbami v ČSSR
dána možnost výběru mezi více kandidáty. Tím
ovšem bylo také přiznáno, že až dosud v Česko
slovensku takovou možnost neměli.
11. března se konalo v Bratislavě zasedání
rozšířeného výboru slovenské Národní fronty,
aby projednalo přípravu červnových voleb.
Hlavním řečníkem byl Bacílkův nástupce Ale
xander Dubček. Na Slovensku však získávají
stále více vlivu bývalí "buržoazní nacionalisté”
Husák a Novomeský, kteří prý budou žádat,
aby po vzoru Bulharska (kde 15. března 1964
byli komunisté, popravení za stalinismu, pro
hlášeni národními hrdiny) také v ČSSR byli ko
munisté, popravení v době kultu, úředně pro
hlášeni za národní hrdiny. Všeobecně se má rov
něž za to, že červnové volby budou na Slovensku
probíhat svobodněji než v Čechách, a že při nich
dojde k úplné likvidaci všech přežívajících stalinčíků.
Dalším znakem značného uvolnění, které be
zesporu nastalo, je také oznámení pražských
Literárních novin, že nakladatelství Českosloven
ský spisovatel vydá až dosud potlačený román
Škvoreckého "Zbabělci”. Jsou proto důvody k
optimismu, i když dosud velmi mírnému.
M. Zvára, USA

nistům,” dodává Kolár
chvatně, "uvádím to jen,
aby se nikdo nemýlil . . .”
Jak papírové je brnění
dnešních zabudlých stalinistů, jak kašírovaný a
překroucený je výsledek
historického materialis
mu, o tom svědčí Kolá
rovy podobizny zašlých
bohatýrů stalinské epo
chy:
"... Nezval psal ver
še na Stalina, často dělal
hlásnou troubu různým
nepěkným věcem, které
si vymyslel Václav Ko
pecký,. byl autorem smut
ně proslulé teorie o "Pas
ti na myši” na II. sjezdu
spisovatelů, věřil nemarxisticky na horoskopy a
měl vůbec tisíc lidských
chyb a nedostatků”.
Kupodivu stačí Kolá
rovi k znovuzrození víry
v básnickou správnost
Nezvalových počinů cha
bý svědek - starý šejdíř
Ilja Erenburg, který,
podle Kolárovy diagno
zy, "si na kult určitě ne
potrpí” - dnes.
Ještě

nechutnější

je

obrana jiného obratného
mloka:
"Zdeněk Nejedlý na
psal ve dnech procesů
brožuru, která si v ničem
nezadala se stokou Urválkovy žaloby, a jsem
na rozpacích, mám-li to
přičíst jeho tehdejší ma
lé stařecké soudnosti ne
bo navyklé stranické dis
ciplíně nebo nekritické
věrnosti Sovětskému sva
zu. A přesto to musím
považovat za málo vý
znamnou episodu . . .”
Proč? Pro malou sta
řeckou soudnost, která
někdy přichází i v mlad
ším věku, pro navyklou
stranickou
disciplínu?
Pro nekritickou věrnost
Sovětskému svazu?
FEC/vm

LÉKÁRNA
M ARKOV’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.
Telefon : 34-3700
Mluvíme česky
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Rehabilitace
“buržoazních iracionalistů”
Vnitrostranické vítězství
slovenských revizionistů

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

Telefon

41 - 6973
by t

82 - 3731

ČSSR zblízka
Z HOUBY PŘIŠLA ZHOUBA
Letos na jaře se nám v podlaze objevila houba.
Radil jsem se se známými, co dělat. Doporučili mi
vytrhat dlážky, což jsem udělal. Nato jsem v no
vinách četl o vysoušení zdiva elektrosmozou. Obrá
til jsem se tedy na okresní stavební podnik v Olomou
ci, se sídlem ve Šternberku. Tehdy nastaly moje po
tíže. Než vůbec začali, musel jsem zaplatit 5.000 Kčs.
Řemeslníci pak vyměnili v koupelně trubky a zaří
zení, což stálo ,2.110 Kčs, ale koupat se nemůžeme,
protože práce nejsou ještě skončeny. Na moji rekla
maci mi vrátili z podniku z oněch 5.000 Kčs zpět
1.450 Kčs, ale také podlaha je v dezolátním stavu.
Na technickém oddělení OSP mi sice slíbili, že byt
dají do pořádku, jenže dosud se nic nestalo. Žijeme
dále jako v bouračce a vše je o to horší, že máme
tři malé děti...
Zemědělské noviny 23. února 1964

ČSD ANEB ČLOVĚČE, SEĎ DOMA !

Bouchněte pěstí do stolu třeba u přednosty stanice
- a pokud se stůl nerozsype, tak se stejně nic nestane.
President o tom mluví, lidé to prožívají. Denně. Už
dávno přece slíbily ČSD většinu nekuřáckých vagó
nů a čistotu vozů. V rychlících snad. Ale zkuste se
denně vozit motorákem do práce. Kromě části moto
rového vozu jsou všechny vozy výhradně kuřácké
a kouří v nich vydatně nejen kuřáci sami, ale také
primitivní uhlová kamna na vytápění. Jak to vypadá
okolo kamen, ani se neptejte. Uhlí a popel široko
daleko, vzduch ve voze se dá krájet a pracující - jako
v té staré odrhovačce - v kouři a čmoudu, v tlačenici
oudů mačkají tělo na tělo. Jestliže je ráno ještě tma
a odpoledne už zase tma, pak ovšem občas některý
ten vagónek vůbec nesvítí. Svítící vagóny však z
neznámých důvodů pilně šetří elektrikou... I když
nejsme cizinci a neplatíme svou dělnickou jízdenku
v dolarech, přece bude muset jednou železnice uznat,
že i my máme právo na kousek pohodlného, jasného
a čistého prostředí.
Svět v obrazech, 22. února 1964
O OLYMPIJSKÉ MYŠLENCE
Nikdo asi nespočítá, kolik diváků, kteří v životě
neviděli hrát hokej, s napětím sleduje televizní vy
sílání, v nichž se bojuje o olympijské medaile. A ti
všichni slyšeli: Innsbruck je prý plný pověstí, že Ka
naďané při vítězném zápase proti Švédům byli dopo
vání... Ubližujeme tím nejen kanadským hokeji
stům, ale i sobě... Lepší lekci nám, bohužel, dali
sami diváci v innsbrucké hale při krasobruslařských
soutěžích. Když se našemu závodníku při jízdě dvo
jic roztrhlo zdrhovadlo u kalhot, nezačali se smát.
A když ten nešťastný muž jízdu dokončil, zatleskala
mu srdečně celá hala, jakoby si s úlevou oddychla,
že se tomu chlapci nic horšího nestalo. Nikde se ne
objevila škodolibá poznámka na téma o málem spad
lých kalhotách nebo o špatné práci čs. řemeslníků.
Nikdo nás zatím nepomluvil, že naše tolik vychva
lované hokejky praskají jako sirky a že si naše vý
prava musela zatelegrafovat o další. Ba ani se nám
nikdo nesmál, že náš zatím' nejúspěšnější lyžař Ma
touš musel skákat s jednou lyží o několik centimetrů
kratší, na jedné noze modrou, na druhé červenou,
protože se mu při závodech lyže zlomila. Jistě je
na světě dost lidí, kteří se na nás dívají všelijak, a
nijak se tím netají. Jenže tentokrát jsme si my špat
ně vyložili olympijskou myšlenku.
Kulturní tvorba 6. února 1964
POPLATEK ZA “BEZPLATNÝ” LÉK
Léky budou i nadále poskytovány zdarma. Náklady
na léky dosáhly v roce 1962- částky téměř miliardy
korun. Přitom ne vždy jsou léky vyžadovány účelně
a v přiměřeném množství, jak to odpovídá zdravot
nímu stavu a potřebám léčení. V souvislosti s tím
proto bude zaveden malý manipulační poplatek za
vydávání předpisů na léky a budou prověřeny mož
nosti rozšiřování prodeje dalších léků, dosud posky
tovaných pouze na lékařský předpis. Bude též třeba
učinit příslušná opatření ve výrobě, aby léky byly
vydávány i v menších baleních, odpovídajících lépe
potřebám léčení.
Práce, 19. února 1964

Bylo to perně vybojované vítězství, ale bylo to vítězství úplné. Vítězství
pro ty, kdo přežili stalinské čistky, vrácení cti těm, kteří byli justičně za
vražděni. Boj o zrušení rozsudků nad slovenskými komunisty z let nejtvrdší
ho stalinismu trval od roku 1956, od X. sjezdu Komunistické strany Slovenska. Mnoho vody uplynulo a mnohé se muselo přihodit, než konečně
koncem února 1964 vylezl ústřední výbor Komunistické strany Českosloven
ska s barvou ven.
Jak urputná to byla bitva a jak pomalu strana přiznávala barvu, o tom
svědčí nejpovolanější svědek, Rudé právo. 29. 2. 1964 přineslo obsáhlý
článek, který se zabývá rehabilitací slovenských "buržoazních nacionalistů’’.
V řádcích Rudého práva jsou zaznamenány jednotlivé episody zápasu.

Podle Rudého práva
směřovalo "úsilí strany”
od roku 1956 k "postup
nému prověřování jed
notlivých úseků v práci
strany a zejména v údobí
1949 - 1954, kdy proti
řadě vedoucích funkcio
nářů byla vznesena růz
ná obvinění...” Toto
"postupné prověřování”
trvalo až do roku 1961. V
roce 1962 přijal "ústřed
ní výbor řadu opatření,
která měla uvést na
správnou míru některé
záporné zjevy ...”
Proto byla vytvořena
komise, která měla skon
covat s rehabilitací nevin
ně popravených a odsou
zených do konce roku
1962.
Tato komise byla vy
tvořena poté, když se No
votný obratně zbavil své
ho ministra vnitra Bará
ka, který věděl mnoho o
svinstvech, které stalinisté s Novotným v čele
prováděli.
Komise pracovala hlav
ně zvolna, seč síly stači
ly. V dubnu 1963 bylo
rozhodnuto "skoncovat
se všemi pozůstatky kul
tu osobnosti”.
Poslední doklad zdržovací a zastírací metody je
v tom, že o úplné rehabi
litaci slovenských revizionistů bylo rozhodnuto
v prosinci 1963, a že to
trvalo plné dva měsíce,
než se toto rozhodnutí
dostalo do rotaček.
Rudé právo dnes ho
voří velmi zdrženlivě:
". . . Tito (slovenští pr.) soudruzi netvořili
protistátní a protistranicPŘEDPLATNÉ?

JOGURT
Smetana
(nezahušt.)
Sýry - Tvaroh
Vždycky žádejte
jen to nej lepší:

Farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty.Ltd.
85 City Road,
South Melbourne
Tel. 62 - 4682

kou skupinu buržoazních
nacionalistů ... a soudní
obvinění proti nim vzne
sená byla neoprávněná a
nezákonná . . .”
Konečně však muselo
Rudé právo kousnout do
nejkyselejšího jádra:
"... V souvislosti s
tím vyvstala nutnost pře
zkoumat i politické a
ideologické stránky kriti
ky tzv. buržoazních na
cionalistů . . .”
". . . To se stalo ve
dnech 18. a 19. prosince
1963 na zasedání ÚV
KSČ... K této otázce
byla přijata rezoluce, jež
shrnula výsledky studia
dokumentárního materiá
lu, hovory s desítkami

soudruhů, což umožnilo
podat nezkreslený, prav
divý pohled na celkovou
činnost strany ...”
Je to přiznání víc zni
čující, než si Rudé právo
uvědomilo. Neboť "nez
kreslený, pravdivý po
hled” (i ze zkresleného
stranického hlediska) je
zdrcující obžalobou stra
nických intrik, stranic
kých záští a stranického
požírání soudruha sou
druhem.
A vše, co k tomu může
ústřední orgán strany do
dat, je toto nemužné a
bezcharakterní přiznání:
"ÚV KSČ po pečlivém
přezkoumání dokumentů
došel na svém prosinco-

vém zasedání k názoru,
že kritika tzv. buržoazně
nacionalistické frakce ve
vedení
Komunistické
strany Slovenska byla ne
oprávněná, založená na
přehnaném zveličování a
překroucení
některých
chyb soudruhů G. Hu
sáka, L. Novomeského,
K. Šmidkeho a V. Clementise . . .”
"Po zvážení všech okolností považoval ÚV
KSČ rozhodnutí ÚV
KSČ a ÚV KSS z let
1950 - 1951 ... v celém
rozsahu za neopodstatně
ná a jako celek je zru
šil . . .”
Není to poprvé, kdy
diktátorský režim přema
luje přes noc černé na
bílé. Pro československý
režim je však příznačné,
že ještě dnes vydává vra
žedné šílení stranických
šmoků za "stranickou
kritiku frakce”.

Chválabohu, je to řeč,
které jsme nikdy nerozu
měli a které nikdy nebu
deme rozumět.

ZÁJEM O ANGLIČTINU
v Československu
Angličtina je v dnešním Československu nejoblíbenějším "nesocialistickým”
cizím jazykem. Na rozdíl od ruštiny, která se jako jediná studuje povinně
na všech středních i vysokých školách, je angličtina jazykem nepovinným
nebo volitelným. Rovněž ve večerních školách a kursech studuje angličtinu
největší množství žáků mladých i dospělých.
Z československých vy středoškolští profesoři po vypracovat anglicky diser
sokých učilišť má nej roz vinně tři roky, a ruština, tační práci o 100 až 150
sáhlejší anglické oddělení kterou se musí každý učit stránkách. Ústní zkouška
pražská Karlova universi na universitě nejméně je sestává z překladu textu,
ta. Je jedním z třiceti od den rok.
natočeného na zvukovém
Vysokoškolští studenti pásu a z konverzace. Nej
dělení, která tvoří filoso
fickou fakultu. Anglické angličtiny musí trávit urči populárnější částí závěreč
mu jazyku se tam vyučuje tý čas v prostředí, kde ného studia je americká
už od roku 1912, kdy toto mohou tento jazyk použí literatura, při čemž nejoddělení založil profesor vat v praxi, tj. v překla oblíbenějšími anglosaský
Vilém Mathesius. Ten pak datelském oddělení stát mi autory v posledních le
vedl anglickou sekci až do ních nakladatelství, v od tech byli K. Mansfield, E.
příchodu Němců v roce. dělení
odposlouchávací M. Foster, S. Anderson,
1939. Jím založený “Cir- služby v rozhlasu, v Čes Steinbeck, Hemingway, D.
cle Linguistique de Pra- koslovenské tiskové kan Lessing a J. Osborne.
gue”, středisko studia ci celáři nebo jako průvodci
Rovněž čs. televize nyní
zích jazyků, byl po válce cizinců.
obnoven a existuje dosud
V posledním roce stu vysílá vedle kursu ruštiny
-cgAngličtina v něm počtem dia je kandidát povinen i kurs angličtiny.
posluchačů jasně vede.
Největší počet poslucha
čů tvoří budoucí profeso
Provádíme veškeré práce optické
ři středních škol (kterých
přesně, rychle a za levné ceny
je dle došlých úředních
zpráv stále citelný nedo
CITY :
statek). Denní studium na
6 A Elizabeth St.
Karlově universitě pro ně
trvá pět let. Vedle anglič
Melbourne, C. 1
tiny si studující obyčejně
Telefon 63-3256
vyvolí další řeč, při čemž
zase je v popředí zájmu
HAMP T O N
španělština. Neobyčejný
zájem je též o “exotické”
jazyky jako čínštinu, ja
Telefon 98-5756
ponštinu, arabštinu a hin
Hampton, S. 7
dustánštinu. Částí tohoto
universitního studia je
573 Hampton St.
ovšem i theorie marxismu,
kterou se zabývají příští
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Joseph Heller: Catch - 22. Jonathan Cape, London, 1963

Josef Švejk v Americe
Konfrontace jednotlivce tváří tvář válečné mašinérie je složité a fascinující literární téma od dob Grimmelshausena až k Normanu Mailerovi.
Problémy, s nimiž musí zápasit člověk, chycený jako bezejmenné číslo v
řetěze válečného soukolí, jsou daleko dramatičtější a vyhrocenější než
problémy občánka, který v každodenním životě neví, co teď. Občan v uni
formě má tuto otázku vyřešenu zcela jednoduše vojenským rozkazem.

Jeho vojenská kariéra závisí na tom, jak slepě nebo jak rozumně si pře
tlumočí mrtvou formuli. Jaroslav Hašek se svým dobrým vojákem byl jeden
z těch, kteří odhalili slabinu rozkazů, které zabíjejí ve velkém. Američan
Joseph Heller, autor "Háčku číslo 22”, je z jiné generace a z jiného těsta
než Hašek a jeho předchůdci a následovníci. A přece je téma nezměněno.
Šílenství války a všeho, co s válkou souvisí, je v Hellerově knize vystaveno
posměchu, nenávisti, ba i soucitu. Rozdíl mezi americkým Švejkem Hellerova ražení a originálem je pravděpodobně v tom, že hrdinové obou knih
(lépe řečeno autoři) se potkali s rozdílným osudem. Zatím co Josef Švejk
skončil literárně tam, kde jeho válečná dobrodružství volala po tom či onom
rozřešení, Hellerův americký Švejk jasně zvolil nebezpečnou cestu: únik.

Hellerův hrdina, letec
arménského původu Josarian, je ovšem postava,
která Švejka pouze při
pomíná. Josarian není
nikdy v postavení, ve
kterém nacházíme Švej
ka.
Kapitán letectva Josa
rian splnil svůj závazek
a svoji úlohu tím, že nalétal a přežil předepsaný
počet
bombardovacích
letů na nepřátelské úze
mí.
Pravé drama a pravá
tragikomedie Hellerovy
knihy začíná tam, kde ne
citlivé a povrchní velitel
ství nařizuje zvýšit počet
povinných letů nad ne
přátelským územím. Vál
ka se blíží ke konci. Ame
ričtí letci - mezi nimi Jo
sarian - se cítí vykořisťo
váni a obětováni.
Kvalita velení a nebez
pečí daných úkolů přiro
zeně nezvyšují morálku
letců. Kdyby byl Helle

rův přepis americké ex
pediční války psán reali
sticky (jako třeba Fallsteinova kniha "Obloha
je prázdná”, která zpra
covává totéž téma), měli
bychom třeba repliku le
tecké "Západní fronty”.
Ale Hellerův úmysl byl
jiný: ukázat válku v celé
její grotesknosti, oblud
nosti a pompéznosti.
A v tom je Hellerova
satira nepřesvědčující a
selhávající. Pod hodnost
kapitána najdeme sice
částečně nepříčetné, ale
přece jenom srozumitel
né a sympatické lidi.
Co je navrch, to jsou
jenom šplhavci, blázni a
nicky, kteří se dostali do
vedoucích pozic, a kteří
vedou válku jeden proti
druhému, místo aby vál
čili proti nepříteli.
A v tom je snad zá
kladní rozdíl: ve Švejko
vi cítíme každým řád
kem, že nenávist je namí

PAN STRÁŽMISTR
SE ZAČERVENAL
Literatura je, jak známo, základem moudrosti, čímž
se stalo, že se lidé učí od malička číst.
Moderní člověk nemůže existovat bez znalosti zna
mének, která, složena dohromady, dávají slova, jež,
složena dohromady, dávají věty, které zase, složeny
dohromady, dávají jednou díla Leninova, jindy Mein
Kampf, podle toho, jak kdo.
Čtení umožní dítku v dnešním Československu, že
se již v útlém věku poučí v slabikáři o hošíku, jehož
životní ambicí jest státi se traktoristou jako tatíček.
A čtení také umožňuje člověku státi se inteligen
tem, pokud ovšem čte a vyznává to, co odbornici pře
depíší za nutnou duševní potravu vzdělance a in
telektuála.
Ve staré vlasti bylo kdysi nutno čisti hned v něko
lika kapacitách. Jako student musel člověk vychut
nat výcucy “Z Čech až na konec světa” a “Pro
kravičku”. Ve vlastenecké kapacitě bylo třeba podlehnouti. svodům Karoliny Světlé a Elišky Krásnohorské (člověk nevěděl, kterou dřív), překonati
“Temno” a zdolati “F. L. Věka”, jenž rozsahem předčí
celoživotní díla mnoha plodných autorů. Jako inte
lektuál musel pak člověk, který nechtěl být vyhlá
šen za blba, přečisti dílo, které vyhrálo anketu Li
dových novin. Mělo to tu výhodu, že pak mohl vésti
celý rok konversaci o “Největším z pierotů”, kdykoliv
to jeho intelektuální status vyžadoval.
Byly ovšem také závazky k cizině. Pamatuji si na
krušné doby, kdy bylo neodpustitelné, nedokázal-li
někdo se sebezapřením přečíst mohutné dílo Marga
rety Mitchellové. Mělo to červené desky, dva díly a

opravdu šťastný, získá-li
občas letmou zmínku v
análech protiválečné li
teratury.
"Háček číslo 22” je
výborně napsaná, výbor
ně koncipovaná a zcela
nepřijatelná kniha. Její
zápletka je více méně po
chybná. Její forma je vý
tečná. Její závěr vyjadřu
je všechno, proti čemu
dnes a denně bojujeme.
Únik, únik ve jménu pře
žití, ve jménu russelovského kapitulanství.
Josef Švejk potíral omezenectví a nestvůrnost
vlády úsměvem a anek
dotou. Hellerovo řešení
je holé a neomluvitelné
poraženectví, uvědomíme-li si, že tato kniha se
objevila téměř dvacet
let po druhé světové vál
ce.
Americký Švejk po
třebuje vyrůst z dětských
botiček, nežli bude moci
oprávněně svléknout vo
jenskou blůzu.
jun

řena nejen proti stávájí
címu řádu, nejen proti
válce, ale hlavně proti
kterékoli
švejkovině,
dnes, zítra, pozítří.
Hellerova kniha je
proti Haškovu Švejkovi
příliš psychiatrická a ne
urotická. Lékařská věda
pokročila, ale lidský
duch se nezměnil. Kriti
kové mluví v souvislosti
s "Háčkem číslo 22” o
Kafkovi a bratřích Marxech jedním dechem.
Jméno Franze Kafky
Dr. Felicia
je dnes velmi lehkomysl
BRUNTONOVÁ
ně zneužíváno tam, kde
(Československo)
jiná definice literární MUDr.
M. B. B. S.
(Melbourne)
grotesky a prozaického
zahájila opět praxi
poetismu chybí. Hellero
222, Barkly St.,
va kniha je spíš pozna
ST. KILDA, Vic.
menána odkazem bratří
po 8. hod. večerní
Marxů než bývalého Pra
144 Nepean Highway
žana, který po smrti zís
GARDENVALE
kal světovou slávu.
tel. XJ 1872 - XM 2467
Hellerův zaoceánský
Choroby vnitřní,
bratranec našeho dobré
ženské a dětské
ho vojáka Švejka bude

moře stránek. Dodnes mám noční můry o té chvíli,
kdy jsem po několikadenním trápení seznal uprostřed
druhého dílu, že mě nechávají lhostejny osudy sleč
ny O’Harové a že je mi úplně jedno, odešel-li nakonec
Rhett Butler s větrem nebo sešel-li větry. Dlouhá lé
ta skrýval jsem tu skvrnu na štítě a předstíral v kru
hu vzdělanců, že jsem plně obeznámen s problema
tikou zmíněné povinné četby.
Vysvobodily mě teprve “deště”, které nejenže
“nastaly”, ale které jsem také dokázal dočíst.
Někteří lidé mají o pravém poslání tzv. hodnotné
literatury mylné představy, domnívajíce se, že má
být zdrojem potěšení čtenáře. Jaký blud! Literatura
je proto, aby si o ní člověk dovedl povídat. Nedovede-li několika vhodně volenými slovy vyhmátnout,
jak řekl kritik, členěné jádro problému, jakož i
nastínit vibrační škály výrazové barvitosti autoro
vy, pak je blbec a ignorant, jenž nebude pozván na
kafe.
Jsou knihy, které člověk musí číst, aby nepřekro
čil zákony intelektuální vrstvy, s níž se stýká, a jsou
knihy, které člověk nesmí číst, aby nepřekročil záko
ny společnosti, v níž žije.
Adolf Hitler topil knížkami národu, komunisté za
kazují literaturu, která buďto neříká nic dnešku ne
bo o něm říká pravdu, a církve popularizují knihy
tím, že je dávají na index, takže člověk podezírá, že
se to děje za úplatek autorů a vydavatelů.
Nejhorší ovšem je, když se některá knížka musí i
nesmí číst. V Austrálii usoudil jeden universitní pro
fesor, že studenti musí čisti román ruského autora,
aby porozuměli americké literatuře. A příslušné orgá
ny zase usoudily, že povídání o omšelém muži, který
měl rád slečny, než se z nich staly slečny, korumpuje
mládež a že se tedy číst nejen nemusí, ale ani nesmí.

DVĚ NÁLADY
Luíz de Camoes

CO NA MÉ CHCETÉ,
VĚČNÉ NÁŘKY MOJE ?
Co na mě chcete, věčné nářky moje?
Jakou zas naději mi nalhat chcete?
Čas, který prošel, ten už nenajdete,
a také mládí dávno ztraceno je.

Je správné, prchají-li léta z boje,
když pro záliby, které nespočtete,
jsou si ta léta podobná, ó světe,
ač stejné nejsou sny a nepokoje.
Co dřív jsem miloval, to vše se mění,
až je to něco jiného. Tak kazí
čas záliby, jež na počátku bují.
A nové štěstí? Ani pomyšlení když vratký Čas a Štěstěna vždy zmrazí
každou mou radost, jen ji vyšpehují.

VZPOMÍNKA NA LÁSKU
Vzpomínko na lásku, již podle přání
zlých sudiček jsem nechal v moři květů,
pusť mne, vždyť musím čelit zlu a světu,
ač láska dál mne rve a nemám stání!
Stačí zlo, jež tu je, a strach, jenž brání
těšit se na zítřky — už zpola je tu
i žal všech příštích dnů, jejž nevymetu,
nešťasten pro ztracené milování.

Ztratil jsem v hodině, co trvalo mi
získat tak dlouho — jak už to tak bývá.
Kéž pomník toho blaha směl bych vztyčit!

Můj život osud v této poušti zlomí,
kde tisíc životů bys mohla zničit,
ne jenom můj, ach, vzpomínko ty mstivá!
Přeložil Kamil Bednář

Ono na tom korumpování může něco být. Znal jsem
člověka a otce, který tvrdil, že knížky jsou svinstvo,
ale závodní dráha, že buduje charakter. A říkal to
tak dlouho, až se mu dcera spustila s desetibojařem
ve vodním příkopu pro závod na tři kilometry překá
žek, a i potom se to pokoušel svést na “Milence lady
Chatterleyové”.
Jiná poutavá aféra vypukla kolem románu autor
ky, která se vzdělala na učelišti Vassar, což je taková
nóbl vyšší dívčí ve Spojených státech. Ať se konečně
vzdělává, kde chce, do toho nikomu nic není. Jenom
že ona o těch holkách napsala román a to neměla
dělat. Oficielní censurou, která bdí nad blahem mrav
nosti, jež zavírá hospody v šest odpoledne, to prošlo
bez úhony. A všechno by bylo v pořádku, nebýt toho,
že si to přečetl jeden melbournský policajt, který
patrně slouží ve volném čase jako bubeník Armády
spásy. Výsledkem je, že se teď ta knížka někde ne
prodává vůbec a jinde třikrát tolik jako před tím,
než se pan strážmistr začervenal.
O něco dále na sever pramen vzdělání ještě ne
vyschl, neboť tamní bachaři dospěli teprve ke kapito
le šesté, strana 137, odstavec druhý, a nikdo si nemůže
být jist, jakou Sodomu připravují policejním literá
tům závěrečné statě podezřelé tiskoviny.
. Abych pravdu řekl, sám jsem to ještě nečetl. Ale
mám to slíbeno příští týden výměnou za dva výtisky
Lolity, jeden Decameron a předloňskou ročenku míst
ních nudistů.
Můj starý literární čich mi totiž praví, že se o tom
bude mezi inteligenty moc. povídat, a při vzpomínce
na muže Buttlera mi začíná být hůř, než slečně O’Harové, když jí zapálili chalupu nad hlavou.
Neboť je zajisté pravda, že člověk se rodí také
proto, aby mluvil vzdělaně a mohl býti zván na kafe.
Kadlík

-6-

HLASDOMOVA

6.4.1964

Indická přátelství
J. Kučík, Perth
Oba bratři i jejich sestra se k nám chovali opět tak
(Pokračování)
Strávili jsme další tři krásné dny nahoře v Hi upřímně přátelsky, jako bychom bývali byli jejich
malájích v nichž jsme byli hosty inženýra Rajpala. dávnými dobrými známými, tak přátelsky, jak snad
Zdržoval nás, abychom počkali na příchod čókida- dovedou být jen Indové.
V těch několika dnech nám poskytli spoustu pří
ra, ale počasí se náhle změnilo, začalo mrznout a
padat sníh, a tak jsme se 'museli loučit s tímto za ležitosti poznat co nejvíc z indické klasické i lidové
jímavým a inteligentním Indem. Zoufalý začátek na hudby. Při několika příjemných posezeních hrála
šeho pobytu v horské chatě skončil tedy zase na - sestra malíře Mandžita na typicky indický nástroj,
nejvýš příjemně díky nezvyklé ochotě a přátelství citeru, a oba bratři ji doprovázeli na indické bubny,
nebo nám přehrávali indická hudební díla z gra
dříve nám neznámého člověka.
mofonových desek a vše doprovázeli výkladem o
Na cestě do Kašmíru jsme přespali jednu noc v vzniku a významu uváděných skladeb.
městě Mandi. V hotelu byla současné skupina asi
Každé takové večerní sezení končívalo dlouhými
dvaceti studentů malířské akademie z Kalkuty, ja debatami o indickém umění, o tamním náboženství a
kož i mladý malíř z akademie umění v Delhi. Ten jeho vlivu na život v zemi, o tíživých sociálních ne
byl zřejmě jedním z nejnadanějších mladých uměl dostatcích. o historii a nynějším vývoji Indie. Roz
ců, které jsem kdy poznal. Tvořil rychle, výbojně cházeli jsme se až pozdě v noci, vždy znovu udiveni
Přispějte k tomu, aby se
a v sytých a přece harmonických barvách.
Žil přirozenou inteligencí, milým prostředím a srdečno
pravým bohémským životem. Cestoval bez peněz na stí hostitelů.
vaše sny splnily
vlastní pěst a živil se, jak se dalo. Spokojil se i
jídlem tibetských uprchlíků — čajovím listím, smí
Snažil jsem se vzpomenout aspoň na několik z
chaným s moukou a solí nebo cukrem —, za něž o- mnoha velmi zajimavých setkání v Indii abych vy
ULOŽTE SI NĚCO
chotně načrtl nějaký ten portrét. Cestoval právě
stihl celkovou náladu a dojem, projevy přátelství,
O KAŽDÉ VÝPLAT Ě
proti našemu směru, ale zval nás srdečně na návště které prokazovali různým způsobem tamní lidé.
vu v Delhi, až tam přijedeme.
Když jsme z Indie odjížděli, mnohé věci jsme nenáTy čtyři dny pak ve společnosti jeho staršího viděli, jako snad každý, kde tam nějakou dobu žil.
Založte si vkladní knížku u
bratra, rovněž umělce, a sestry, která navštěvovala Poznali jsme tamní nepořádek, nečistotu, nevýkonnost
lidí,
zd
louhavý
p
ostup
správního
apa
rátu,
úředhudební konservatoř, budou vždy nerozlučně spojeny
se vzpomínkou na Delhi, kde jsme poznali i spoustu ního šimla dlouhého na kilometry, handrkování při
koupi každé maličkostí, švindlování, bídu a tupost
NATIONAL BANK
jiných lidí (i Néhrú samého).
množství lidí, žijících mnohdy na úrovni kamenného věku.
SAVINGS BANK
Avšak po několika týdnech prožitých opět ve spořádané Austrálii, v zemi čisté, blahobytné, ale stu
dené, sobecké a snobské, nás bolelo srdce při vzpo
LIMITED
mínkách na Indii. Ta země má tolik neodolatelných
— Bývalý americký pod- společnost (red. J. Josten), kouzel Má úžasné historické památky, svéráznou
tajemník války plk. J. Sle 4 Holland Rd., London W. architekturu, jakou není možno vidět nikde jinde na
plně integrovaná odbočka
zák, který se stále hlásí k 14 vypisuje soutěž na nej světě, sochařské uměni, jdoucí až na samé hranice
svému čs. původu, dostal lepší, historicky doložené naprosté dokonalostí, má své velehory, veletoky, po
THE NATIONAL BANK
“Washingtonovu cenu na svědectví
o
Východní divuhodnou přírodu, všude tam najdete ruch, barvi
rok 1964” za služby proká frontě, o způsobu užití na- tost a zvuk.
OF AUSTRALASIA LIMITED
zané technickému pokro šich jednotek Sověty, o
Ale nade všechno má Indie něco, co moderní svět
ku.
poměru Rudé armády k jinde už nemůže a ani nedovede nabídnout: prosté
— Spisovatel, žurnalista, Slovenskému povstání, o ale spontánní přátelství. Setkáte se tam s ním tak
bývalý čs. vyslanec v Uru- převzetí moci na Podkar- často, že je to až s podivem!
Konec
guaji dr. Miroslav Rašín patské Rusi, na Slovensku
oslavil v Brazílii šedesát a jinde čsl. vládními orgá
OBĚDY — VEČEŘE
ny a o chování sovětských Hlavní roli měla býv. člen Friedová a B. Němečková,
ku.
l
e
h
k
é občerstvení celý den
— “Nezávislé informační jednotek v osvobozeném ka Národního divadla v jednatelka E. SchliksbieČeskoslovensku.
Práce
ne

středisko” v Londýně uPraze B. Helclová - Sráž rová. zápis. R. Mejzrová,
Town Hall Cafe
veřejnilo v listu Times in smí být delší 1.200 slov a ková.
pokladní M. Růžičková a
musí
dojít
do
redakce
nej

zerát, v němž uvádí vý
— Ve Washingtonu zemře účetní Z. Rauschová.
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
sledky parlamentních vo déle 30. srpna tr. Ceny 45, la vdova po armádním ge — V Chicagu zemřel pplk.
(proti radnici) — Telefon 81-6554
leb, které se budou konat 30 a 15 dolarů, jakož i po nerálu Sergeji Ingrovi Ce- Č. Rozsypal. Nad rakví ses ním rozloučil
plk. O. celý týden mimo neděle
Otevřeno
lovina
event.
honoráře
za
v ČSSR 14. června tr.:
cilie Ingrová. Nad rakví
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční
přetištění
v
cizích
novi

300 kandidátů na 300 míst
mluvil dr. P. Zenkl a H. Pejša a gen. dr. M. Fernách.
Feierabendová.
jenčík.
v parlamentě bude zvole
no 99,4 procenty voličů. — Dirigent torontského — Nakladatelství Kolum — Stanislav Skoryna, kte na niž byli zvoleni: před uspořádala přednáškový
orchestru bijské university vydalo rý pochází ze Slovenska, sedou J. Jakl, prvním mí- večer, na němž promluvil
Účast na volbách bude symfonického
99,6 procent. Inzerát vzbu Waltr Susskind přijal poz dvě knihy čs. exulanta V. je vedoucím výpravy věd stopř. a tiskovým zpravo anglicky dr. Jiří Glos na
dí pozornost anglické ve vání k účasti na letošním Slámečka: “Věda v Česko ců McGíllovy university dajem dr. A. Hřebík, 2. téma “Malajsko a Singa“Pražském jaru”.
řejnosti.
slovensku” a “Věda v Pol v Montrealu, která prová místopř. a archivářem J. púr - o dějinách, zeměpi
Němeček,
jednatelem
a su a o lidech”. Dr. Glos
Velikonočním
ost— Profesor na universitě — V minulém čísle jsme sku”. Autor je ředitelem dí biologický výzkum načilském
zapis. M. Mejzr, pokladn. doprovodil přednášku ba
v Kansasu Josef Hajda psali o dobrodružném útě Dokumentačního středis
F. Žížala a kult. zpravo revnými filmy, které na
rově.
byl povolán do Bílého do ku na podvozku autobusu, ka ve Washingtone.
točil v době, kdy vyučoval
mu jako poradce presi kterým se vraceli rakouští — Nový výbor Čs. ženské — Sdružení demokratic dajem V. Kubíček.
denta Johnsona v země odboráři z návštěvy Bra národní rady v exilu v kých Čechoslováků "Věr — Pracovní skupina SVU na právnické fakultě uni
tislavy. Uprchlíkem je 21- Chicagu: předsedkyně M. ni zůstaneme" v Chicagu v New Yorku spolu s tam versity v Singapuru.
dělských otázkách.
Fejrenčíková, místopř. M. konalo valnou hromadu. ní holandskou organisací
Č/SVU/ČS/HD
— V Anglii byla vydána letý Vilém Hudec.
—
V
Chicagu
byla
ustave

kniha dr. R. Vrby “Nemo
hu odpustit” a list “The na další odbočka Čs. ná
vadž se pak cele věnoval studiu kukuřice. Znal celou
ZNÁMOST S DOGMATIKEM
People” uveřejnil svědec rodní rady americké. Nese
spoustu citátů ze soudruhů Stalina, Antiduehringa,
tví tohoto českého lékaře jméno “Generál Milan
Aloise Jiráska a jiných. Dávali mu proto často psát
Rastislav
Štefánik
”
.
Před

o řádění vedoucích kon
Vlasta Smrčková, Československo
úvodníky a slavnostní články do novin, takže mě
sedou
byl
zvolen
Eduard
centračního tábora v Osvědost zanedbával. Jednoho letního večera mě vzal do
Byl
to
krásný,
jako
vysoustruhovaný
soudruh.
Rá

Dellin, místopř. Ján Pročimi.
parku kultury a oddechu pro pracující a překvapil
— Starostou Sokola Paříž chotský a jednatelem J. da vzpomínám na naše první schůzky před XX. sjez mě otázkou: Nevím, jestli jsme to už probírali, sou
dem.
Padl
mi
do
oka
hned
napoprvé
na
celostavebyl zvolen br. Polanský Halaška.
družko, ale je ti jasné, že rodina je základ státu? Ří
a předsedou Svazu čs. do — Národní rada žen svo ništní schůzi, na kterou nám přišel přednášet o tra- ká to klasik na stránce 319! Původně jsem chtěl zů
vopolním
systému.
Jak
se
pak
ukázalo,
ani
já
jsem
brovolníků ve Francii se bodného Československa
mu nezůstala po diskusním příspěvku lhostejnou: stat svobodným revolucionářem, ale dověděl jsem se,
stal A. Mániček.
spolu s SVU a s Penklu- “Přijď za mnou, soudružko, probereme si klasiky," že i soudruh Stalin byl ženat, tak jsem myslel, že
— Dr. Š. Osuský promlu bem v exilu uctily v New řekl mi po schůzi. “Vezmu si nad tebou patronát, bychom se mohli vzít.
vil v chicagské televizi o Yorku památku spisovate jsi trochu slabá v teorii.”
Hlasovala jsem tenkrát samozřejmě jednomyslně
situaci za Železnou opo le Zdeňka Němečka. Pro
pro. Ale nebylo nám souzeno, abychom se stali zákla
Přišla jsem. Přivítal mě ve své pracovně, vyzdo dem státu. Dověděl se totiž o mně, že jsem živno
mluvili polský spisovatel
nou.
— Dr. J. A. Bouček byl A. Janta, dr. J. Papánek, bené několika Staliny v různých velikostech. Pro stenského původu a mám švagra v nespřátelené cizině.
Když po několika letech tyto dvě kádrové skvrny
jmenován lektorem výcho dr. J. Drábek, I. Herben a začátek mi chtěl půjčit “Podíl práce na polidštění
doevropské historie - na dr. K. Steinbach. Ze zvu opice”, což mě tehdy dost urazilo a vrátila jsem mu poněkud vybledly a už to nevadilo v kariéře, opět mě
to.
Půjčil
mi
tedy
“
Likvidace
kulactva
jako
třídy
’
’
.
kového
pásu
byl
přehrán
vyhledal. Stěží jsem ho poznala. Tohle už nebyl sou
universitě v Ottawě.
— Dr. J. Kratochvíl je čle Němečkův rozhlasový po “Chtěl bych, soudružko, abys byla jako Klára Zetki- druh v prosté rubašce, se širokým dělnickým úsmě
nová
”
,
řekl
mi
tenkrát.
Pamatuji
se,
že
mě
to
za

vem. Měl na sobě tuzexovou bundu a místo lulky a la
nem čestného soudu Ukra řad “Balada o zázraku v
mrzelo, poněvadž jsem se ve své nevědomosti domní soudruh Gottwald, kouřil ameriky. Ale pod nylono
jinské svobodné universi Budapešti”.
ty v Německu.
— J. Snížek režíroval hru vala, že je to jedna odbarvená soudružka z centrály, vou košilí tlouklo jeho bývalé srdce.
Začli jsme se znovu scházet. Jenže moc času na
— V Mnichově žije podle F. Tetauera “Život není a žárlila jsem.
Vzpomínám si pak na doby, kdy jsme chodili dlou mne ani teď nemá. Píše totiž nějaké kritiky proti
úředních zpráv 2.543 Če sen”, kterou uvedla Ná
choslováků.
rodní rada žen svob. Čes ho do večera na nábřeží a on mi šeptal citáty z dě kultu osobnosti a jeho nositelům. - Tak nevím.
FEC
— Svobodná čs. tisková koslovenska v New Yorku. jin VSK(b). Dál jsme se už nějak nedostali, poně

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
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Přešívání obleků
z dvouřadových na jednořadové
Od £ 3/15/Obleky kontinentálních stylů
již za £ 18/18/ŠITÉ NA MÍRU
Kalhoty £ 5/5/Ušití obleku z dodaného materiálu
£ 12/12/-

HERSH’S TAILORS
234 Lennox Street, Richmond, Vic.
Telefon 42-1101

ČS.

SPORTOVCŮM!

Obracíme se na vás s výzvou k přátelské spolu
práci na poli sportovním a národním.
Po úspěšném sjezdu čs. sportovců v Torontě v dub
nu 1963 uspořádala skupina sportovců v září loňské
ho roku v Belcampu v USA první oficielní sjezd se
soutěžemi v kopané, tenisu, odbíjené, pingpongu a
golfu. Oba sjezdy byly tak úspěšné, že se čs. sportov
ci a zástupci čs. klubů z různých amerických a kanad
ských měst v počtu 400 rozhodli založit organisaci
pod názvem “Svaz čs. sportovců v zahraničí”. Svaz
sdružuje sportovce a přátele sportu, kteří se hlásí
k čs. demokratické tradici, kteří vyznávají olympij
skou myšlenku soutěžení, kteří věří ve věčnost de
mokratických zásad a přejí si zachování mateřského
jazyka a kultury svého původu. Svaz bude spolupra
covat se Sokolstvem a jinými organisacemi v cizině.
Čestným předsedou Svazu byl zvolen Josef Maleček, předsedou dr. Z. Peters, místpř. L. Hromádka a
J. Méissner, sekretář J. Petlička (1869 East 53rd
Street, Brooklyn 34, N. Y., USA), pokladník M. Vobořil, zápis. L. Průdek, tiskový ref. M. Tůma a archi
vář M. Kříž.
Přihlaste se k spolupráci všichni, kteří chcete být
ve styku se svými přáteli sportovci. Oznamte zalo
žení Svazu všem zájemcům, napište nám vše, co mů
že podpořit a upevnit vzájemný styk a přátelství me
zi čs, sportovci v zahraničí.
Svaz čs. sportovců
RE S OLU C E
Ústředí čs. organisaci v Austrálii a na Novém Zé
landě (předseda S. Pokorný, jednatel dr. I. Schwetz,
p. r.) na své pracovní schůzi, konané v Melbourne
ve dnech 27., 28. a 29. března 1964 za účasti čs. exi
lových pracovníků z celé Austrálie, se rozhodlo, že
z důvodů demokratičnosti plně podporuje Výbor pro
svobodné Československo (v USA) a odsuzuje po
kusy o zavedení diktatury jedné strany, kterým pod
lehla Rada svobodného Československa.
Z téhož důvodu Ústředí Čs. OvANZ žádá Výbor
pro svob. Čs., aby se rozšířil o zástupce všech demo
kratických složek čs. exilu, jmenovitě tedy o zástupce
strany národně demokratické a strany živnostenské
(ŽOS), jakož i strany čs. národních socialistů, a to na
paritní základně, která při současné neuskutečnitelnosti svobodných voleb je jedině důstojná demokratů,
kteří chtějí dát všem stejnou příležitost.
Ústředí rozhodně odmítá pokusy zapojit exil do po
litické koexistence s komunismem, která je propa
gována některými exilovými časopisy.
Ústředí bude nadále spolupracovat s protikomu
nistickými organisacemi jiných národností ze zemí za
Železnou oponou v ACENu a v jiných organisacích
jednak na informování australské veřejnosti o nebez
pečích a praktikách komunismu, jednak na přípravě
spolupráce po jeho ztroskotání.
Ústředí přijalo iniciativní rámcový návrh progra
mu positivního antikomunismu a učiní vhodná opa
tření pro jeho další publikaci.
Josef Vaněk, Adelaide, tiskový referent
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SPORT V AUSTRÁLII

Dr. R. Václavík
V Ústavu dr. E. Beneše promluvil 28. 2 v Čs. ná
rodním domě p. J. Smutný o Janu Masarykovi.
T.J. Sokol a ostatní exilové organisace uspořádaly
8. března vzpomínkový večer na počest 114. naroze
nin presidenta - Osvoboditele T. G. Masaryka, na
němž promluvil dr. J. Stránský. Pořad byl doplněn
recitacemi a klavírními vložkami.
Čs. obec legionářská konala 14. března členskou
schůzi, na níž byla připravena valná hromada. Její
únorové číslo “Osvobození” připomenulo, že obec
slaví v tomto roce 50 let trvání. Přináší také vzpomínky bří Kašpara, dr. Lokaye a Divokého k akcím
v první světové válce. Anglický grafik J. Roberts
vypracoval návrh na nový prapor obce, který ušijí
členky spolku Čs. žen v Londýně. — Společné taneční
zábavy s British Czechoslovak Legion budou 11. 4.,
8. 5., 12. 9. a 22. 11. 1964. Jubilejní sjezd legionářů
prvního i druhého odboje bude 4. a 5 července 1964
v Londýně a valná hromada ústředí 26. 4. 1964.
Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Londýn
byla 15. března. Jednota se zúčastní letního sokol
ského tábora y Entlebuchu ve Švýcarsku.
Správa Čs. národního domu uspořádala zdařilou
Josefskou taneční zábavu.
V české kapli na Farm Street byla 18. ledna bohoslužba podle východního byzantského obřadu, kterou
sloužil běloruský řeholník P. Alexander Nadom. Na
Květnou neděli byly zpívány české pašije podle sv.
Matouše a na Boží hod velikonoční zazpíval pěvecký
kroužek CML při velké mši několik kostelních písní.
Byli přítomni čeští a slovenští duchovní Dp. Lang,
Hudák, Rochla a Krchňák.
Oslav osmdesátky stařešiny londýnské exilové ko
lonie dr. J. Stránského a slavnostní večeře k jeho
poctě v Národním domě se zúčastnilo na 60 přátel
jubilanta. Úvodní proslov kancléře J. Smutného byl
natočen k vysílání do Československa.
Čs. škola dovršila v únoru 13 let své zdárné čin
nosti. Je třeba ocenit obětavost přátel školy i rodičů,
kteří posílají své děti do školy mnohdy z velkých
vzdáleností. Dva žáci, Martin a Pavla Humphfriesovi,
dojíždějí pravidelně až z Tonbridge. v Kentu. Škola
uspořádá 8. května společenský večer v Caxton Hallu,
jehož výtěžek bude věnován na letní dětské tábory.
15 hochů a 15 děvčat pojede s doprovodem v srpnu
k moři do St. Mary’s Bay, New Rommey. Pro děti,
které mluví česky, bude tábor ve Švýcarech, děti,
které nemluví česky, budou v Dolomitech v Itálii.
Všechny pomocné organisace shánějí nyní příspěvky
na tábory.

SLAVIA - HELLAS 5:2 (1:1)
Slavia zahájila letošní ligu úspěšně, i když se
mužstvo ještě nemohlo vypnout k nej lepšímu výko
nu. Na Bílou sobotu stačil však i průměrný výkon
na mužstvo melbournských Řeků, když zvláště v dru
hé půli Slávisté ovládli plně hru a jen nedostatek
střelecké pohotovosti zabránil vítězství ještě přesvěd
čivějšímu. Nejlepší výkon podal nový střední útoč
ník Meechan a Cook v obraně. V bránce chytal spo
lehlivě Barotajs. (Druhou branku vstřelili Řekové
z penalty). Po dvou brankách dali Meechan a Harper,
jednou skóroval McDonagh.
MELBOURNE - SLAVIA 0:1 (0:1)
I v druhém zápase, hraném na Velikonoční pondělí
na hřišti Melbourne, byla Slavie v jasné převaze,
kterou však vyjádřila pouze pěknou brankou, kterou
dal v 35. minutě z 30 metrů McDonagh. Nejlépe za
hrál Auchie v záloze a Meechan v útoku. Tímto ví
tězstvím se dostala Slavia do čela ligové tabulky.
POLONIA - SLAVIA 1:0 (0:0)
V zápase nečekaně slabé úrovně měla Slavia víc
ze hry, ale její útočníci nedovedli z převahy v poli
nic vytěžit. V první půli zahodil střední útočník Mee
chan naprosto vyloženou šanci. Za Polonii skóroval
na začátku druhého poločasu Kowalec. Za Slavii hrá
li nejlépe Barotajs, Auchie a Sanchez, v útoku vypa
dal pro domácí nebezpečně jedině McMeechan. Vel
kým zklamáním byl nový hráč Birch.

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

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

RUČNĚ MALOVANÉ
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje firma J. JANA

11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.

DODÁME KAMKOLI

SOKOL SYDNEY
— Naši krajané farmáři, umožnili svými dary ku
řat uspořádání dozvuků Matějské pouti, které se
budou konat v neděli 12. dubna 1964 na prostran
ství Forest Restaurantu br. Slavíka v Leppingtonu.
— Pravidelná cvičení jsou v tělocvičně ve Fort St.,
Observatory Hill, každý pátek mezi 7 - 10.30 hod.
večer.
TJ Sokol

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
ZPRÁVY OSOBNÍ
HILDA MORAVOVÁ
a
KAREL PRŮŠA
si dovolují oznámit,
že jejich sňatku bude po
žehnáno v sobotu 11. dub
na 1964 o 3. hod. odp. v
chrámu páně sv. Jana,
Victoria Parade, East Melbourne.
Melbourne, duben 1964

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 25. dubna 1964
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN

—
LIKÉROVÁ LICENCE —
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :

34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)

J. HORÁČEK
graduoval s vyznamená
ním na filosofické fakultě
Melbournské university.
Gratulujeme.
HD
DĚKUJI SRDEČNĚ
všem svým přátelům za
všechna přání a dary, kte
ré mi došly k 75. naroze
ninám. Zároveň oznamuji,
že jsem skončila svou
ochotnickou divadelní čin
nost a při té příležitosti
děkuji české veřejnosti za
návštěvy a projevy uzná
ní. Rovněž děkuji České
mu ochotnickému divadlu
v Melbourne za jmenová
ní čestnou členkou.
A. Zamrazilová

CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj'?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CROWN CHARTER”
75% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
“CORTEL”
francouzská brandy
27/3
19/6
70% importovaná
“CORTEL-GOLD MEDAL”
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
“COMBEAU”
francouzský cognac
47/29/“COMBEAU”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
31/“OLD STURT”
jihoaustralská brandy
21/16/9
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
Volejte 314-6281

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.

Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
Jméno : ................................................................................

DOPORUČTE
HLAS DOMOVA

Adresa : ....

..

HLAS
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6.4.1964

DOMOVA
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Vildu Webera z Prahy (Adelaide?) hledá sestřenice Eva, Frant. Kubovce, Ludvíka Krause z Brna a
Jana Piálka ze Želetavy na Moravě.

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

RUMUNSKO OBHÁJILO V PRAZE TITUL MISTRA SVĚTA, ČSR AŽ TŘETÍ

Mistrovství světa v házené

Listárna
V. H. Chicago 90: Díky
za balík novin. — J. T.
Monterey: Díky za dopis
a vrác. st. — M. J. To
ronto: Díky za foto SVU.
— S. K. Berwyn: Díky za
výstř. a adresu. Dopis
jsme odeslali adres. — F.
D. London: Díky za výstři
žek. — J. Š. Hurstville:
Díky za zprávu. — J. S.

Malý oznamovatel
DŮM nebo BYT (nejm. 3
pokoje) pro rodinu vyz
nač. nového hráče hledá
S. K. Slavia MelbourneTelef. FJ-3843.

V pěti čs. městech: v Praze, Bratislavě, ve Zlíně, Uherském Hradišti a v Pardubicích sledovaly
Malvein: Potvrz. příjem
dopisu. — A. H. W. Syd
ve dnech 6. - 15. března desetitisíce diváků zajímavé boje V mistrovství světa v házené mužů o sed
ney: Dopis jsme odeslalimi hráčích, které svou úrovní i uspořádáním nemá obdoby v dějinách světových šampionátů. Všichni
— B. H. Manly: Díky za
příznivci v ČSR tak populárního sportu doufali, že čs. družstvo v tomto mistrovství letos konečně
adresy, — J. T. Caulfield:
zvítězí. Ale stačilo několikaminutové zaváhání čs. teamu v semifinále s Rumuny a bylo po iluzi. ČSR
Díky za adresu.
HD
prohrálo s Rumuny 15 :16 a nedostalo se tak do finale, a po vítězství nad Německem 22 : 15 získalo
— Střetnutím pražské Slávie s dorostem ČSR (červe
pouze bronzovou medaili.
nobílí zvítězili 4 : 2) skončil první březnovou neděli
v ČSR zimní fotbalový turnaj, jehož vítězem se stalo
Čs. representační team ukázal, že patří k světové ských diváků, kteří je mohutným “Heja, Heja Sve- mužstvo pražské Dukly, které získalo ze. sedmi zá
extratřídě, ale pro rozhodující střetnutí neměli hrá rige” povzbuzovali, ale ani to nestačilo na vítězství. pasů 12 bodů a score 25 : 7. Další pořadí: 2. Hradec
či nervy. V utkání s Rumunskem ztratili na chvíli pře Rumunsko porazilo v zápase skvělé úrovně mužstvo Králové, 3. Bohemians, 4. Slávie Praha (všechna tři
hled, a tohoto zakolísání využili Rumuni k náskoku Tre Kronor zaslouženě 25 : 22.
mužstva po 10 bodech), 5. Teplice, 6. dorost ČSR (oba
16 : 10. Čechoslováci měli výtečný závěr, ve kterém
Přesto však nutno poznamenat, že vyřazovací sys po 5 bodech), 7. Spartak Praha Motorlet 4 body, 8.
snížili stav na 15 :16 a když před rumuskou brankou tém pátého mistrovství světa v házené nebyl spraved Tatra Smíchov bez bodu.
se ocitl Mareš, oznamovala siréna konec utkání. Ru livý. Švédové prohráli na mistrovství tři utkání, — Na jednom z posledních lehkoatletických meetin
muni v tomto zápase hráli ostře, nevybíravě, a to přesto však obsadili druhé místo před ČSR, které gů na kryté dráze v Chicagu zlepšil 21-letý Američan
snad rozhodlo o jejich vítězství, neboť v technice, jediné utkání s Rumunskem odsunulo na 3. místo.
Tom O’Hara svůj vlastní nejlepší halový výkon na
taktice, rychlosti- i pohotové střelbě byli jim Čecho
ČSR zvítězila postupně nad Francií 23 : 14, nad jednu míli o 0,2 vt. na 3:56,4 min. Tohoto skvělého
slováci rovnocennými soupeři. Po zápase muselo ně Dánskem 14 :11, Švýcarskem 26 : 10, . nad SSSR času dosáhl v mezičase na 1.500 m, které zaběhl rov
kolik čs. házenkářů vyhledat lékařské ošetření.
18 : 15, prohrála však s Rumuny 15 : 16, a v rozhodu- něž v nejlepším světovém halovém výkonu 3:41,6 min.
Po vítězství Rumunska nad ČSR bylo už jasné, že jícím boji o bronzovou medaili vyhrála nad Západ — Československý pohár v kopané má už tři semi
Rumuni obhájí v Praze titul mistra světa, získaný ním Německem 22 : 15. - Konečné pořadí: 1. Rumun finalisty. Jsou jimi Dukla Praha (zvítězila ve čtvrt
před třemi roky v Dortmundu, (kde ve finale porazi sko (bez porážky); 2. Švédsko .(tři porážky); 3. ČSR finále nad Pardubicemi 4 : 1), Sparta Praha (pora
li ČSR po dvojnásobném prodloužení 9:8). Švédové (jedna porážka); 4. Západní Německo (2 porážky, zila Duklu Tábor 5 : 0) a VSS Košice (mužstvo hrá
se sice v závěrečném boji vypnuli k svému nejlepšímu jedna remisa); 5. SSSR (tři porážky); 6. Jugoslávie lo s obhájcem trofeje Slovanem Bratislavou 1 :1 a o
výkonu posledních let, měli za sebou 18.000 praž- (dvě porážky, dvě remisy); 7. Dánsko (3 porážky); jeho postupu rozhodlo střílení pokutových kopů); o
8. Maďarsko (tři porážky).
4. účastníku se rozhodne 1. dubna mezi Vítkovicemi
a Ostravou.
Borussia - Dukla 1 : 3
— Čs. rekordman ve skoku o tyči Rudolf Tomášek
zdolal v krytě hale na Pasienkách v Bratislavě 4,80
Několik týdnů předem vyprodané hlediště dortm, čímž vyrovnal nejlepší letošní evropský výkon
mundského stadionu Rote Erde bylo 18. března svěd
Nordwiga z Východního Německa v kryté hale. To
—
11.
března
měl
už
být
znám
soupeř
čs.
fotbalistů
kem exhibičního výkonu čs. fotbalového mistra Dukly
Praha, který i bez svých nejlepších třech hráčů: ka pro boj o letenky na olympijské hry v Tokiu, neboť mášek jen lehce shodil 4,90 m, což je jistě dobrým
pitána Nováka a útočníků Kučery a Brumovského, mělo dojít v Aténách k odvetnému střetnutí fotba příslibem tohoto tyčkaře do letošní olympijské sezony.
porazil v odvetném utkjní Poháru evropských mistrů lových amatérů Velké Británie a Řecka. V důsledku Pozoruhodného úspěchu tu dosáhl i čs. výškař Va
lenta, který skočil 203 cm.
Borussii Dortmund zcela zaslouženě 3:1a napravil úmrtí řeckého krále Pavla I. však byla tato odveta
— Do finale nej starší evropské fotbalové soutěže tak před milióny televisních diváků (utkání přenášela odložena na pozdější termín.
Eurovise) dobrou pověst čs. kopané, pokaženou po — Nejúspěšnějším čs. plavcem na tradičních mezi Anglického poháru, které se bude hrát 2. května na
rážkou 0 : 4 v Praze. Do semifinále Poháru mistrů národních závodech v Brémách byl 22-letý Ivan Fe- Wembley stadionu v Londýně, se probojoval lon
evropských zemí však postupuje celkovým branko rák ze Slávie Bratislava, který v závodě na 100 m dýnský West Ham United (vyřadil v semifinále v
vým poměrem 5 : 3 Borussia Dortmund, která se v znak se časem 1:02,1 min. (nový čs: rekord)dělil spo Sheffieldu obhájce trofeje Manchester United 3 :1)
a příslušník druhé anglické divise Preston (porazil
boji o závěrečné utkání střetne s některým z těchto lu se západoněmeckým representantem Ernstem
v Birminghamu fotbalisty Swansea 2:1).
Kueppersem
o
1.
místo.
dalších tří semifinalistů: s Real Madrid (vyřadil ob
hájce trofeje AC Milán 4 : 1 a 0 : 2), s Inter Milánem — Fotbalisté Slovana Bratislavy po porážce v Glas — V prvním semifinálovém utkání Poháru mistrů
(zvítězil nad Partizánem Bělehrad 2:0 a 2:1) nebo gowě s místním Celticem 0 : 1 prohráli s tímto sou evropských zemí v košíkové mužů prohrál ZJŠ Brno
sFC Curychem (vyhrál čtvrtfinále nad holandským peřem i odvetu v Bratislavě 0 : 1, a byli tak vyřazeni v Bělehradě 94 : 103 b., takže není ještě bez šance
z populární fotbalové soutěže držitelů trofejí. Celtic na postup do finale, neboť doma by mohl tento deEindhovenem 0:1a 3:1).
vítibodový náskok Jugoslávců překonat. O druhém
Glasgow postoupil už do semifinale.
Pražané předvedli jako celek výbornou kopanou,
finalistovi PMEZ se rozhodne mezi Realem Madrid
plnou vtipu a nápadů, a škoda jen, že jinak skvělý
a italským přeborníkem Simmenthalem Milán. První
brankář Kouba pustil ve 20. minutě 1. poločasu bran
zapas v Miláně vyhrál Simmenthal 82 : 77 b.
::
Fotbalová
liga
::
ku, vstřelenou Rylewiczem z dobrých 20 metrů, jinak
— V mezinárodní kopané došlo k dvěma utkáním:
ještě mohlo dojít k "zázraku", k vyrovnání čtyřbran8. března začala v nejvyšší čs. fotbalové soutěži v Seville porazilo Španělsko fotbalisty Svobodného
kového náskoku Němců z pražského zápasu 4. břez honba za ligovými body. Umrzlé, někde vysokou Irska 5 :1 a má tak velkou naději na postup do semi
na. V 1. poločasu se Čechoslovákům nedařila střelba, vrstvou sněhu pokryté terény byly příčinou nejisté finale Poháru evropských národů, a v Haagu pro
a tak až v 41. minutě junior Roeder vyrovnal na 1 : 1. ho pohybu hráčů a v důsledku toho i chabých výkonů hráli fotbaloví olympionici Holandska s východoně
Po změně stran udávali Pražané zcela tempo hry, a fotbalistů. V zahajovacím kole jarní poloviny soutě meckou jedenáctkou 0 : 1, takže asi východoněmečtí
dvěma brankami Jelínka (ve 22. minutě hlavou a ve že, tedy celkově ve 14. kole, si vedla velmi pěkně fotbalisté budou bojovat o letenky na olympijské hry
42. minutě bombou) zvítězili naprosto zaslouženě 3 : 1. snad jen AC Sparta, která vyhrála pražské derby v Tokiu s mužstvem SSSR.
Dukla Praha hrála v Dortmundu s celou řadou nad Bohemians 1 : 0 brankou, kterou v 52. minutě
nových hráčů v tomto složení: Kouba, - Knesl, Dvo vstřelil internacionál Kvašňák. Obhájce mistrovského
ČSR - SKOTSKO 10:10
řák, - Pluskal, Čadek, Geleta, - Veselý, Roeder, Ma titulu - Dukla Praha - se ještě nevzpamatovala z de
sopust, Vacenovský a Jelínek. Nejlepším hráčem na baklu v Poháru mistrů evropských zemí a stačila v
Čs. rohovníci, kteří hráli na poválečných olympij
hřišti byl nestárnoucí Masopust, který sice papírově zápase s posledním teamem tabulky Spartakem Praha ských hrách a i na několika evropských šampioná
hrál středního útočníka, ale byl mužstvu k disposici Motorlet hrát jen 1:1. Hradec Králové musel doma tech přední roli, mohou čestně obstát i v Tokiu. Na
všude, kde to jen bylo třeba: před vlastní brankou, proti Slovanu Bratislava nastoupit bez svého nej lep značoval by k tomu technicky dobrý výkon čs. rev roli záložníka i nebezpečně střílejícího útočníka, šího hráče Hledíka (zraněného v tréninku), přesto presentačního teamu v Glasgově, kde Čechoslováci
takže němečtí sportovní žurnalisté srovnávají jeho však dvěma brankami pravé spojky Kvačka získal remisovali ve třetím vzájemném utkání se Skoty
výkon s uměním nejslavnějšího evropského fotba doma vítězství 2 : 0. Stejným brankovým poměrem 10 : 10 (první střetnutí v r. 1961 v Glasgově skončilo
listy Di Steffana z Realu Madrid.
zvítězil sestupem ohrožený Třinec nad Prešovem, a rovněž 10 : 10 a před rokem v Praze vyhrálo ČSR
ZJŠ Brno prohrálo v Košicích rovněž 0 : 2. Ostatní 14:6). Rozhodující dva body, potřebné k remise,
střetnutí byla většinou pro nezpůsobilý terén odlože získal v poslední váhové kategorii, v těžké váze,
Hokejová liga
na na pozdější termín.
evropský mistr Němec, který přesvědčivě vybodoval
Z nejvyšší čs. hokejové stě. - Konečná tabulka 1.
Ještě horší počasí však panovalo v neděli 15. břez šampiona Skotska Rea Drydena.
soutěže sestupují do 2. ligy čs. hokejové ligy ročníku na. Chumelenice připomínala počasí před 25 roky,
hokejisté Litoměřic a Cho 1963 - 64: 1. ZKL Brno kdy nacisté obsazovali ČSR. Ze sedmi utkání 1. čs.
HLAS
DOMOVA
mutova, - nováčky 1. ligy 58 bodů, score 232 : 77; 2. ligy byla sehrána pouze 4, a to ještě zásluhou ochot
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
budou pak mužstva Košic Bratislava 41 bodů, score ných fanoušků, kteří z velké části včas odstranili sně
Adresa: Hlas domova,
a Spartaku Praha Motor 138 : 105: 3. Jihlava 39 bo hové vánice. Nejlepší výkon podali i tentokrát Spar8 Moorhouse St. Richmond, E. 1, Vic.
let, která v kvalifikačním dů; 4. Kladno 37 b.; 5. Par ťané, kteří deklasovali Spartak Praha Motorlet 5 : 0.
Telefon: 42 - 5980
turnaji 4 vítězů druhých dubice 33 b.; 6. Sparta Poměrně dobrou úroveň mělo ještě střetnutí Dukly PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
lig obsadila prvá dvě mí Praha 31 bodů. - 7. Vítko Praha se Slovnaftem Bratislava, které skončilo za
jednotlivý výtisk s 2/-.
sta. Neuspěli hokejisté Č. vice 29 b.: 8. Litvínov 28 slouženě nerozhodně 1 :1. Zbývající mistrovské zápa PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
Budějovic a Králova Pole, b.; 9. Plzeň 27 b.; 10. Zlín sy Prešova s Hradcem (slovenští fotbalisté vyhráli platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
kteří skončili v kvalifikač 25 b.; 11. Litoměřice 24 b.; 2 : 1) a ZJŠ Brna s Kladnem (0 :. 0) poukázaly na ne ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
ním turnaji na 3. a 4. mí 12. Chomutov 10 bodů.
valnou přípravu těchto fotbalistů v zimním období.
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

-- Ve zkratce --

