HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ

Ročník

FREE C Z E C H O S L O V A K NEWSPAPER

NOVINY

XV.

Melbourne 3. května 1965

Číslo 9.

Hlášení z jihovýchodní Asie

0 co jde ve Vietnamu ?
Z Vietnamu se hlasi : Vládni orenziva proti komunistickým pozicím u
Da Nangu selhala; americké bombardování na severu pokračuje; čeká se
ÓEok na pozice americké námořní pěchoty; bombardování mostů a transportu v Severním Vietnamu je úspěšné, ale ztráty na letadlech relativně
vysoké.
Z Washingtonu se hlásí : President Johnson se po počátečním váhání
rozhodl k zasazení pozemních armád; nový "korejský" konflikt není vyloučen; Vietnam uvidí patrně brzo americké "poradce" v síle několika divisí a snad i jednotky spojenců.
Z Pekingu se hlásí: Čínská lidová armáda nebude přihlížet nečinně;
moc a síla Rudé Číny čeká jen na žádost Hanoje.
Z Hanoje se hlásí : Jednání u konferenčního stolu je možné jen po
odchodu amerických imperialistů.
Z Mcskvy- se hlásí, že
se hlásí dobrovolníci, že
situace je ošemetná, a
člověk neví, co j e horší
- Peking nebo Washington. Ale asi Peking.
Hlásí se i z jiných míst
Možná, že se jednoho
dne dočkáme hlášení i
o tom, kdo vlastně »o
nakonec
vyhrál
nebo
prohrál, anebo že všechno skončilo nerozhodně.

vseho toho původcem, a
to také není pravda.
Výsledek je, že známe
detaily, ale ztratil se nám
celek.
A tak se demonstruje
- proti Američanům, biskupové píší dopisy - proti Američanům, přístavní dělníci se radí o Vietnamu - proti Američanům a proti Američanům je i občan z ulice,
který si neuvědomí, že
válka ve Vietnamu
je

také jeho válka a ze ji
ti Američani tedy bojují
také za něho.
Vzdálené

země

by řekli: "Utečte, vzdejte se, odepište Vietnam!"
Ani jeden z nich totiž
neříká, jak mohou A m e ričani za dané situace
jednat, aniž by uznali
porážku
a
ponechali
Vietnam osudu.

Ak masarykizmus nachádza i dnes živná pote
u niektiorých l'udí, ak ešte živí isté ílúzie a na~
cionalizmus, ba kedže ovplyvůuje i časť mládeže,
u ktorej sa traduje od rodičov, musíme sa váine
zamyslieť. Nemá na tom podiel nepresvedčivé
objasňovanie úlohy Masaryka? Nemá na tom
podiel i to, že súčasne vedecky nedostatočne osvetl'ujeme začiatky a vývoj prvej republiky, vývoj buržoáznej demokracie, že sme doteraz v tomto súvise nepovedali plnú pravdu? Mládeži sme
akosi vzali vzory, v ktoré verila. No ona chce
mať vzory, ideály. A hťadá ich. Túži poznat',
ako to skutočne bolo . . .
Pravda, Bratislava, 24. 3. 1965

STRACH ZE SLOV

Československo absolvovalo minulý týden další
v řadě svátků práce a země byla samý prapor, samý květ. První máj, který vznikl jako bojový den
proletariátu, se v komunistických zemích změnil v
povinné sčítání lidu. Letos připadl na sobotu, jistě
k nezřízené radosti všech pracujících. Jak se časy
mění. Není tomu dávno, co policejní sbory měly
vždycky pohotovost a snažily se rozehnat co nejvíc
pochodujících manifestantů. V komunistických zemích mají sice policejní sbory pohotovost dodnes,
Kennan je poctivější ale jejich úkolem je pečovat o to, aby se pochodunež de Gaulle, Lipman jící pokrokáři předčasně nerozutekli.
a ostatní, když říká, že
Někdo kdysi prohlásil, že slova mohou vraždit.
by se Američani neměli Diktatura, která předstírá, že je postavena, na té
tolik starat o vzdálené nejlepší a nejopravdovější demokracii, se vždycky
snaží slovy zabíjet to, co představuje propast mezi
země na periferii stude- skutečností a císařovými novými šaty.
né války. Byl kdysi čloKdykoli se lidé v uplynulých letech připravovali
věk, který se odmítl sta- slavit vánoce, předstírala vláda, že se to slaví korat o vzdálenou zem ve nec roku. Pro děcka vymyslila Dědu Mráze namísto
středu Evropy, o níž nic buržoazního Ježíška, který se narodil v chlévě. O
velikonocích prodávají státní papírnictví pohlednice
nevěděl. A našel mnoho
s kraslicemi, kuřátky a pomlázkami, ale na zadní
stoupenců. Přesto však straně tyto pohlednice hlásají, že nesou adresátům
přišla válka a nikdo už "jarní pozdrav". S napětím čekáme, přinese-li nám
nevolal - zastavte, zaraž- svatoduší pozdrav letní.

^Kritizují se Američani, kteří nabídli vyjednávání, že nechtějí jednat. Nekritizují se vlády
Severního Vietnamu a te, usmiřte se s ďáblem,
Rudé Číny, které vyjed- protože města jsou srovnávání odmítly.
návána se zemí a v jejich
ssutinách umírají
Kritici Ameriky říkají: "Jednejte!" Bylo by nevinní.

Reorganizace československého národního hospodářství se dnes jmenuje Nový hospodářský model —
cromwellovský název, který se snaží zastřít staro a
komunistickou úchylku NEPu — Nového ekonomického programu, kterým mělo být zachráněno sovětské hospodářství ve dvacátých letech.

Zatím je toho hlášeA tak bychom mohli jít od jednoho aspektu žiod nich poctivější, kdy- (Pokračování na straně 2)
vota v Československu k druhému, abychom vždycní a zaklínání tolik, že
ky zjistili, že všechny skutečně důležité věci mají
Jak se zaručuje svoboda učení
nastalo veliké zmatení
dnes dvě jména. Člověk, který myslí dopředu (byť
myslí. Víme, kdo v tom
i člen strany), není dnes pokrokář, ale je reakcioje a kdo v tom není,
nář nebo v nejlepším případě revizionista. Člověk,
který předstírá, že se svět zastavil ve dnech Říjnovíme, k c o je pro a kdo
Koncem minulého roku byl připraven žadatelův dossier pro výběrové! vé revoluce, je chválen jako pokrokář a zdravý
je proti f ale nevíme už
snílek.
pořádně, o co v tom komité sydneyské university. Nedávno se toto komité sešlo a rozhodlo
Socialistický realismus byl vydáván za jediné přiosmi hlasy proti jednomu, že exulant dr. F. Knopfelmacher je schopen bez
Vietnamu vlastně jde.
vé sovětské umění, zatímco díla socialistických uvady stát se učitelem v Sydney. Doporučení výboru j e obyčejně přijato mělcú byla cejchována jako dekadentní. Turecké
Říká se nám z jedné
bez námitek akademickým senátem. Dr. Knopíelmacher byl vyzván, aby hospodářství bylo nazýváno budováním socialismu,
strany, že na jihu vládbyrokratická hypertrofie vzorem moderní s t á t n í
začal balit (v Melbourne.
ne demokracie a svobosprávy. Filmová tvorba šla od úspěchu k úspěchu,
dr.
Knopreimacher
nem
ta
Hilla
z
Melbourne,
Čekané pozvání však
da, a to není pravda. Řízatímco kina zela prázdnotou.Básníci skládali poemy
ká se nám z druhé stra< nedošlo. Akademickým se- dostatečně kvalifikován. který je zase jen náho- na Stalina, z něhož se vyklubal hromadný vran.
Kdyby zůstalo na tom, dou vedoucím pročínské Fotbalové utkáni Spartak Praha Sokolovo — Dynany, že americký imperia- nát v Sydney rozhodl
bylo
by všechno v po- frakce v rozštěpené Ko- mo Praha mělo rekordní návštěvu, protože lid chtěi
lismus a nic jiného je (24 hlasy proti 19), že
vidět, jak hraje Slavie se Spartou.
řádku, i když je vysoce munistické straně A u Vláda v. diktátorském státě se právem bojí slov,
nepravděpodobné, že by strálie.
která pravdivě označují skutečnosti. Je marné říčlenové výběrové komise
Navíc je organizáto- kat, že nastaly poruchy v distribuci, když lidé vědí,
doporučili někoho b e z rem a vedoucí duší Au- že shnily brambory, jako je marné hlásat^ že máme
Největší zklamání připravila komunistickýmteoretikům
bezesporu mládež, jejíž výchovu už plně
vědecké kvalifikace.
stralské společnosti vě- demokracii, když lidé musí jít k volbám. Ale je v
ovládali Důkazem jsou časté trpké i nazlobené
úvahy,
které uveřejňuje československý tisk.
tom rozdíl. Bramborovou kalamitu lze nějak napraAvšak v novinách, roz- deckých pracovníků, kte- vit, ale co se stane, když lidé začnou přemýšlet o
hlasu a na televisi začala rážto společnost se zabý- tom, jak novátorsky vylepšit volební systém? V
Výstižně popsal stav mladých lidí nový uprchlík
a vá šířením komunismu Anglii přišli už v sedmnáctém století na to, že je
z Československa v dopise, který uveřejnil Přemysl proskakovat j m é n a
na vědeckém podkladě. možno useknout hlavu královi, který si namlouval,
obvinění.
Především
byPitter ve svých "Hovorech s pisateli" (č. 13.), z
že vládne z boží milosti. O století později se ve
lo
zjištěno,
že
proti
Je ironické, že profe- Francii rozmohly kroužky dopisovatelů, uvažujících
nichž citujeme :
hla- sor Alexander .- Chris- o opravě státního zřízení. Byla z toho nakonec vel"Materialistická filosofie za Železnou oponou je Knopfelmacherovi
vulgárně přízemní a nevědecká, i když o sobě tvr- sovali profesoři,
kteří tiansonův kolega ve spik- ká revoluce francouzská. I devatenácté století má
dí pravý opak. Komunisté se dočkali nečekaného nemají s učením filosonutí - je. týž profesor své doklady "podvratné činnosti a rozvracečství"
výsledku: předpokládali, že generace dnešních dvaPařížané z ničeho nic nastavěli v ulicích barikády,
fie
nic
společného.
ByAlexander,
který před zpívajíce Bérangérovy lidové • popěvky o "králi s <•
cetiletých bude již generace oddaná bezmezně komunismu jako žádná jiná předchozí. Systematicky lo zjištěno, že tito profe- lety rozvinul prapor a- deštníkem".
bolševicky indoktrinovaná mládež se však stala pro- soři se dali svést hlavně kademické
svobody,
O dvacátém století raději pomlčíme. Za zmínka
ti tomuto jedu rninnní, a brání se přirozeně živel- dvěma kolegy, z nichž
když šlo o jmenování však stojí, že jak maďarská tak polská revoluce
ným způsobem, reaguje na komunistickou výchovu
posměchem, ironií, lhostejností. Je vyloženě nepoli- jeden proslul jako jeden komunistického souput- proti stalinismu měly své podhoubí ve studentských
klubech, kde se "jen mluvilo". Slova, slova, slova,
tická, možno říci skoro stoprocentně. Strana ji zkla- z hlavních zastánců "mí- níka Russela Warda.
říkal Hamlet, a pak šel a zabil. Slova, jak ukázámala, proto hledá únik a vlastní cestu bez partaj- rových kongresů", zaTehdy ovšem Alexan- no, mohou však nejen vraždit, ale i osvobozovat.
ního diktátu. Díky komunistické výchově vyrostla tímco druhý se nedávno
der tvrdil, že soukromý
generace bez ideálů a vysokých cílů- Jediný klad— jun —
ný aspekt je, že mládež jako celek se vymkla sys- vrátil z vědecké návště- život a soukromé názory
tému z ruky, bohužel za cenu cynismu, pocitu prázd- vy v Pekingu.
budoucího profesora nePublished by F. Váňa,
na, fyzického vyžívání, čímž se pokouší demonstroA teín druhý pán se mohou škodit při posu8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
vat své pohrdání režimem. Mládež n e m á víru.
Bůh byl odstraněn jako nesmysl a ideová překáž- skandinávským jménem z o v á n í akademických
Printers: Bussau & Co.,
ka a byl nahrazen jen matnou vidinou komunis- Christianson je zase ná- kvalit.
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
tického blaha v termínu Neurčitém..."
h o d o u švagrem advoká- (Pokračování na str. 2)

Případ Knopfelmacher

Generace dvacetiletých v ČSSR
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Poznámky k světovým událostem

Boje u stolů a na frontách
Zatímco president Johnson zdůraznil v minulých dnech pevné americké
stanovisko k válce ve Vietnamu, president de Gaulle téměř současné vyzvedl odlišný názor na to, co by se ve Vietnamu mělo či nemělo dělat. I
když jsou mezi americkým a francouzským názorem n a Vietnam a na světovou politiku a strategii rozdíly, domníváme se, že tyto rozdíly nejsou tak
velké, jak se na prtvní pohled zdá.
Francouzskou politiku prozatím dominuje snaha po naprosté nezávislosti
Americe. Dojde-li Francie tímto směrem tak daleko, že opustí SEATO,
může to být odůvodňováno tím, že se snaží zprostit zodpovědnosti a povinností, vyplývajících z americké účasti ve Vietnamu. Ve skutečnosti by to
však bylo pouze potvrzení toho, že Francie dohrála svoji roli v Pacifiku
a v jihovýchodní Asii |ve dnech Die» Bien Phu.
Na rozřešení vietnamské s i t u a c e však mají oba presidenti dnes již
vpodstatě tentýž recept: vyjednávat. De Gaulleovi s e ovšem mluví o vyjednávání snadněji, neboť s ním komunisté už dávno nemají o čem vyjednávat.
plytva střelivem, které goslávský komunismus je
Indie a Pakistan
by možná brzy potřebo- mnohem volnější a neodSousedství Indie a Pá- vala jinde. O Pákistánu vislejší než českoslovenkistánu je od prvních dnů lze říci, že si hraje s ne- ský a v důsledku toho je
nezávislosti obou států bezpečným čínským oh- názor Bělehradu jiný než
sousedstvím plným nená- něm. Povídka o džbánu a názor Prahy.
visti a hořkosti. Poučeni o uchu vznikla konečně
Djakarta oslavovala
historickou lekcí Evropa- v Asii.
10.
výročí konference v
nů, neodvažujeme se kriNávštěva v Praze
Bandungu využil presitizovat důvody k tomuto
Britský zahraniční mi- dent Sukarno k uspořávzájemnému nepřátelství,
i když se často zdály i nistr M. Stewart navští- dání okázalých oslav v
zdají vzdálenému pozoro- vil minulý týden na zpá- Djakartě, kterých se zúvateli malicherné. Chápe- teční cestě z Jugoslávie častnili representanti ceme, že spor o území Kaš- Prahu. Jednal s členy čs. lé řady afro-asljských stámíru není jedním z těch- vlády o problémech od- tů. Komunistické propato malicherných důvodů; zbrojení, výměny vědec- gandy byl takový nadbypatří však mezi ně serie kých pracovníků a j. Na tek, že siamská delegace
posledních
bitev pntezi otázku, jaký je rozdíl me- na znamení protestu ojednotkami obou armád, zi názorem' na vietnam- slavy předčasně opustila.
které se střetly v zálivu ský konflikt v Praze a v Při této příležitosti vytakučském a v boji o mo- Bělehradě, odvětil, že ju- sil se Ču-En-Lai opět s náčály a poušť, jimiž se
táhne jižní hranice mezi
Indií a západním Pákistánem.
na

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

ODRA
TRAVEL SERVICE

vrhem na uspořádání revoluční organizace Spojených národů, v nichž by
Čína a Indonésie hrály
prim. Dojde-li k ustavení
tohoto revolučního spolku, bude zajímavé sledovat, kdo se do něj přihlásí dobrovolně, kdo pod
nátlakem a bude-li dovolena účast jednotlivých
členů ve více než jedné
organizaci Spojených národů.
Tunis, a

6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347

Izrael

OCOJDE VE VIE

První arabský státník,
který se odvážil navrhnout, že arabské státy
musí přijmout status quo
na
Středním
východě,
smířit se s existencí Izraele a pokusit se o vyřešení otázky arabských
uprchlíků v Palestině, byl
tunisský president Bourguiba. Jeho realismus mu
vynesl bouři odporu v
arabských zemích a ostře
odmítavou kritiku presidenta Nassera.

(Pokračováni se str. 1)
' Zapomeňme na okamžik na detaily a vraťme
se pro změnu k celku.
O č vlastně v tom Vietnamu jde?
Vietnam, tak' jak jej
dnes svět většinou vidí!
je věta vytržená z kontextu. Není ani jednou
frontou, je jenom úsekem jedné fronty studené války. Je pozicí, která má klíčový význam k
ovládnutí celé fronty v
jihovýchodní Asii. Čínští komunisté považují
její dobytí za nezbytný
předpoklad
pro
útok
proti zbytku jihovýchodní Asie. Američané po-

Austrálie
Canberra oznámila, že
Austrálie odešle do Vietnamu vojenské jednotky
v síle jednoho pluku (asi
800 mužů).
Rozhodnutí
australské vlády má větší
význam politický než vojenský.
-et

Případ Knopfelmacher

Je-li pravdou, že čínské jednotky se během
posledních měsíců shromažďují na čínsko-indických hranicích, jak o tom
několikrát pronikly zprávy, pak indická armáda

(Pokračováni se str. 1)
V
Knopfelmacherově
ařípadě toto zřejmě neplatilo, protože za hůl,
kterou je možno psa bít,
byl vybrán Knopfelma-

cherův článek v časopise
20th Century, v němž
autor kritizoval neblahý
vliv kryptokomunistů a
souputníků, kteří jsou
profesory
na
australských universitách.

Naše rovy
SVĚT

ŽIJE

V

NAPĚTÍ

Jak jsme v předcházejících číslech avisovali,1
mělo dne 28. II. t. r. vyjít dvojčíslo "Dopisů
a dokumentů". Toto dvojčíslo nejenomže nevyšlo, nýbrž nevyšlo ani únorové číslo D & D .
StaLo se tak z příčin, o kterých se zatím nemůžeme rozšiřovat. Dvojčíslo D 8C D je připraveno k expedici, avšak nebude rozesláno
dříve než počátkem června. Zatím toto číslo
bylo zasláno čtrnácti českým intelektuálům v
exilu k posouzení a kritice. (Čtyři z nich pracují na překladech) . . .
neperiodický inform. oběžník Svazu
f D & D
vězněných komunismem (Vlastimil Malý), Gevelsberg, Německo, 31. 3.1965.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256

573 Hami,tn st

HAMPTON

HsrC H RPA
Optical Service
-,'1

°

Hampton, S. 7
Telefon
98 5756

:

Situace je dnes taková: někteří profesoři ze
Sydney tvrdí, že Knopfelmacher nebyl přijat
čistě z odborných důvodů. Tato verse je šířena
přívrženci pánů Alexandra a Christiansona. Pomíjí zcela skutečnost, že
Knopfelmacherovy
učitelské schopnosti
byly
plně posouzeny výběrovou komisí, která jeho
kandidaturu plně podpořila.
Jediný člen této komise, profesor zoologie,
mezitím prohlásil, že se
zdržel hlasování jen proto, že "si1 nemohl utvořit úsudek".
Druhá strana tvrdí,
že šlo o hlasování čisté
politické.
Knopfelmacher je známý protikomunista, který se nebojí
vyslovit svůj názor. Jeho politické přesvědčení
je všeobecně známo.
Sám sebe popisuje jako pravicového sociálníh o demokrata Gaitskellova typu.
A protože
jsou také všeobecně známy názory pana Chris-

tiansona, je celkem lehké rozhodnout, kde je
jádro- problému.
Christianson
ostatně
veřejně
prohlásil,
že
Knopfelmacher se dostane do Sydney jenom
přes
Christiansonovu
mrtvolu. Myslíme, že je
to zasloužená poklona
Knopfelmacherovi, který škaredě zatrhl komunistům na mfelbournské
universitě tiché a pokojné lapání duší.
Přátelé dr. Knopfelmachera jsou rozhodnuti vybojovat druhé kolo.
Studentské kluby v A u strálii pořádají protestní schůze, které vyslovují nesouhlas s metodami sydneyského senátu.
A nechce se nám o pravdu věřit, ž e v době,
kdy
Austrálie
posílá

Teprve budoucnost ukáže, byla-li americká ochota k obětem "na- periferii"
studené
války
politickou chybou nebo
ne.
Rozhodně ji však
nelze nazývat ani imperialismem, ani ukrutností, ani zločinem. - kw -

pluk vojáků do boje ve
Vietnamu, je v srdci Austrálie
pronásledován,
člověk, kterému leží na
srdci nejen výchova mladých Australanů, ale i
bezpečnost země.

nější, komunistická Tribuna z 21. dubna:
" V Knopfelmacherově
případě nejsou brány v
potaz jeho akademické
kvalifikace
ani
jeho
mccarthyistické názory.

A dr. Knopfelmacher
pronásledován je. Z c e la v tradici stalinských
taktik .jistí "zasvěcenci"
dnes trousí pomluvy o
jeho mravních kvalitách
a privátním životě.
Nechce se nám věřit,
že by měl pravdu komunistický Labour Party
klub na melbournské universitě, který resolutně prohlásil, že Knopfelmacher nemůže na u~
niversitě učit, když je
proti komunistům.
O tom, proč byla zamítnuta kandidatura dr.
Knopfelmachera, ať promluví svědek nejpovola-

Ale je nutno vždy a
všude
bojovat
proti
mccarthyistickým způsobům, které povyšují bezohledný
protikomunismus na nejvyšší ctnost a
které se snaží ukřižovat
všechny ty, kteří nesouhlasí.
Tyto způsoby jsou nepřijatelné všem demokratům."
V případě dr. Knopfelmachera
je
příliš
mnoho aspektů, nepřijatelných
demokratům.
Nejméně přijatelná je
lekce z demokracie, udělovaná přáteli
pana
Christiansona.
vm

ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V
upřímně
,

važují její udržení za
stejně nezbytné pro další obranu této části světa. Otázka tedy je, jestli
jihovýchodní Asie stojí
z a to, aby byla bráněna.
Domníváme se, že ano
a že tedy musí být hájena bez ohledu na to,
jestli v Saigonu sedí
světci, demokrati nebo
autokrati.

zve

všechny

MELBOURNE,

krajany

na

M Á J O V O U

TANEČNÍ

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 15. května 1965
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
LIKÉROVÁ LICENCE

TOMBOLA

K tanci hraje orchestr kapelníka A . Vyhnala
Vstupné 2 0 / -

Začátek v 8 hod., konec v 1.30

Reservování stolů: tel. 379-2156

(Rosenfeld)
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— Společnost Pan American Airways jedná s čs.
úřady o zahájení letů do
Prahy. Šio by pravděpodobně o prodloužení dosavadní linky z Bruselu.
— Podle hlášení čs. rozhlasu z 6. dubna klesla
v ČSSR návštěvnost kin
za šest let o více než 45
miliónů diváků. Loni prý
postihl pokles nejvíce čs.
filmy.
— Proslýchá se, že má
být odvolán ministr vnitra Štrougal, "muž Antonína Novotného", a nahrazen
pružnějším
a
schopnějším < člověkem,
snad
brněnským
kraj-,
ským tajemníkem K S Č
M a r t i n e m Vaculíkem.
Štrougal prý má odejít
do diplomatických služeb.
— Po čtyřdenním pobytu
v Jugoslávii přiletěl Ž2.
dubna do Prahy na oficiální návštěvu Československa britský ministr
zahraničí Michael Stewart. Je to první návštěva britského zahraničního ministra v komunistickém Československu.
— ČSSR a Norsko se dohodly, že povýší svá diplomatická zastoupení na
velvyslanectví.
— Jan Pilař napsal v Literárních novinách č. 14
tuto eulogii k padesátinám Jana Drdy: "Vlasatý jako Bacchus, s duší
křehkou jako chlapec, s
optimismem
pohádkově
rozděleným na boj dobra
se zlem, byl zatlačen po
osvobození do role tribuna lidu, mluvčího socialistické inteligence. Přijal tuto úlohu, na čas jí
dokonce věřil. Přineslo to
nakonec j e m u samému
víc trápení a ztrát než
těm, k nimž ze spisovatelské tribuny karatelsky
promlouval. Ztratil cenná spisovatelská léta . . .
V posledních letech se
vrátil sám k sobě a hledá
starou, zkušenostmi pošramocenou
přirozenost.
Nemá to lehké, lidé se do
něj rádi strefuji, troufne
si na něj i poslední satirik z Dikobrazu . . . "
— Pražský rozhlas oznámil 7. dubna, že byla zahájena na zimním stadiónu Na štvanici prodejní
výstava obnošených oděvů.
Zlevnění na tomto
"bleším trhu" se prý pohybuje mezi 45 až 75%
maloobchodní ceny a prodavači dostávají provizi
v rámci systému hmotné
zainteresovanosti.
— Národní galerie v Praze dostala z Mnichova
dva obrazy českého malíře 17. století Karla Škréty výměnou za několik
obrazů starých mnichovských mistrů.
— Připravuje se výstava
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i bai líček sami odešleme.

VE

asi 300 děl čs. výtvarných
umělců, která má být otevřena v západoněmeckém Bochumu.
— Byla vydána nová serie 7 známek "Čs. olympijská vítězství" podle
návrhů
malířky
Anny
Podzemně.
— Čs. technici
vedou
stavbu továrny na obuv
v Addis Ababě,
jejíž
strojní zařízení dodaly
Podniky přesného strojírenství v Gottwaldově.
Ředitele továrny
dodá
rovněž ČSSR. Bude jím
František Kříž. Továrna
má vyrábět ročně 1,500
000 párů bot gumových a
z textilu a gumy.
— Podle prohlášení čs.
vyslance v Kenji Zdeňka
Roškota se čs. obchod s
Afrikou od roku 1957
zdvojnásobil a činí teď
jednu miliardu
dolarů
ročně. Od roku 1955 se
ČSSR podílela na výstavbě 126 továrních objektů
na africkém kontinentě.
— Novým předsedou Čs.
Červeného kříže se stal
profesor Zdeněk
Štich.
Dřívější předseda František Janouch se zabil počátkem letošního
roku
při autonehodě.
— Na oslavách 20. výročí
osvobození 'města mluvil
v Bratislavě Antonín Novotný. V Košicích zase
promluvil B. Laštovička
na slavnosti k 20. výročí
vyhlášení Košického vládního programu.
— Od 5. do 12. dubna se
konal v hlavním městě
Alžírska "Týden družby
Alžír —• Praha",
— Čs. zdravotnická delegace, vedená ministrem
J. Plojharem, se po návštěvě Alžírska stavěla na
Maltě, kde jednala o možnostech spolupráce.
— Podle nové dohody s
Čínskou lidovou republikou má být v letošním roce zvýšen vzájemný obchod.

DOMOVA

ZKRATCE
— Karel Zeman chce natáčet seriál filmů podle
spisů Julia Vernea.
— Doc. dr. F. Roubík sepsal
dějiny
Domažlic,
které mají být vydány již
k 700. výročí založení
města.
— Dd 1. dubna bylo soustředěno řízení cestovního ruchu v Čedoku, který převzal dosavadní podniky Turista, Cestovní
kanceláře a Ústřední správu pro cestovní ruch.
— Podle sdělení úřadů
je jen v Praze 830 domů
tak zanedbaných, že ohrožují bezpečnost. Z nich
musí být 'přednostně zajištěno 383. Lidová demokracie k tomu dodává:
"To ještě není vše. Velké
množství domů má narušené zdivo a podepřené
balkóny do dvorů . . . Ode
dneška budou zedníci OP
BH dávat do pořádku jen
sokly domů u chodníků,
aby spodní, části d o m ů
byly do spartakiády jako
nové".
— Od 1. června b u d e
plout po Dunaji již třetí
čs. motorový člun "Raketa" sovětské výroby a to
mezi Vídní a Bělehradem,
se zastávkami v Bratislavě, Budapešti, Mohuči a
Bezdani. Cesta z Vídně
do Bělehradu bude trvat
asi 15J hodiny. Člun pojme přes 100 cestujících.
— Pražský rozhlas hlásil
3. dubna první čs. námořní neštěstí: švédská tanková loď Sermia se srazila v Severním moři s čs.
nákladní lodí
Kladno.
Obě plavidla byla poškozena, ale jejich posádky
vyvázly
bez
zraněni
Kladno se teď opravuje
v Brémách.
FEC/Č
CHCETE, ABY SE TASE
děti naučily hrát na kterýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHKOMOVSKÝ

-3Co se v prospektech o čs. autech nedočtete

Monopolní vysvětlivky
V souvislosti s hospodářskými změnami v Československu a š větší benevolencí ke kritikům začínají se objevovat veřejné poznámky, i když většinou opatrné a ne docela přímé, které jdou na kloub dosavadním čs.
hospodářským pot&ím.
Zmíníme se dnes o jedné poznámce, o glose "Monopol — pán?", kterou seká Jiří Sekera v Kulturní tvorbě (25. 3. 1965) do samých základů
marxistického systému. Sekera kritizuje totální monopol, který má prakticky ve všech hospodářských oborech stát. Svou kritiku jen baíi do obav
před zaktivizaváním monopolních praktik:
nebo zavadami kroužků . .
Z n í to skoro tak, jako kdyby to zavinila objektivní příčina, že?
Ložiska předních kol:
"Při náběhu výroby se
stalo, že u některých vozů byla ložiska předních
kol při montáži málo namazána.
Projeví se to
jejich pískáním."
"Nemá smyslu pokračovat dál, i když j e toho
víc," píše Sekera. " N e citujeme výmluvy na nedostatky
kooperujících
Pozastavuje se
pak
závodů, protože ani to
nad číslem "Světa momajitele nové škodovky
torů" se záznamem z benemůže uklidnit. Předsedy vedoucích automostavme si jen, jak by to
bilky Škoda s majiteli
bylo absurdní u zahravozu Škoda 1000 MB a
ničních dodavatelů (na
zájemci o něj:
' Uvědomují si ti, kdo jejichž zvyklosti se jinak
" C o především zaráží,
odpo- náš výrobce odvolává)."
je suverénní, bohorovný dávají takovou
Vedle
monopolního
tón, jakým se odrážejí v ě ď " , ptá se autor glosy,
zřejmě oprávněné připo- '"že spotřebiteli d o toho postavení čs. automobilmínky k některým opa- nemusí nic být? V ž d y ť ky uvádí Sekera ještě jekujícím se vadám, které on platí svých 44.000 den důvod k malé péči
se na voze projevuj L V Kčs za kvalitní automo- o výrobu a k podivným
nedostacelém
dvoustránkovém bil včetně d o k o n a l e vysvětlivkám:
tek aut pro domácí trh.
materiálu nezazní jediné nalepené blány!
"Myslím, že "embéčslovo, v němž by ti, kdož
Ale jde i o jiné vady:
jsou za vady odpovědni, Nadměrná spotřeba ole- k o " má předpoklady k
přiznali, že si uvědomu- je? "Pokud některé z úspěchu, ale lidé, kteří
jí svou odpovědnost", prvních vozů měly nad- za ně odpovídají, by se
píše Sekera a dokládá měrnou spotřebu oleje, měli zřejmě vážněji zato příklady:
bylo to konstrukcí pístů bývat poznatky spotřebitelů a nespoléhat se,
že jich čeká ve frontě
ještě několik desítek tisíc. T a fronta se určitě
jednou ztenčí, a tak j e
jak se na takový s odpuštěním dárek vrhnou.-'
lépe odvyknout si dnešní
Ani to však není nejhorší, co přichází s rapraxi raději dřív. Je to
kouskými turisty, protože :
totiž součást toho nového
"Jsou případy, kdy živnostníček, který celý
ekonomického
myšlení,
týden ve Vídni poníženě zdraví zákazníky, hrbío kterém teď hodně-hose před nimi a je velice servilní, si vypůjčí auto,
voříme."
zajede k nám, dělá dva dny pána, je patřičně
Československým ekonadutý a nic mu není vhod. A potom večer
nomům
dá asi ještě hodshání zábavu, kterou by si jinak ve Vídni sotva
ně
přemýšlení,
jak to zadovolil. Mám na mysli ty většinou starší pány,
řídit, aby se přimíchala
kteří shánějí lacinou dámskou společnost v
do
nových
hospodářněkterém hotelu nebo i jinde. Ž e to není u
ských
receptů
skutečná
nás možné? Ale je! A to je druhá stránka věkonkurence se svými blaci. Mnohý z takových turistů se potom ve Vídhodárnými účinky a přini chlubí, že u nás v Československu máme
tom byl zachován punc
nejlacinější prostitutky na světě! Stačí pár punhospodářství socialisticčoch, na kterých za dva dny letí očko. Nevšimkého.
c
li jste si ještě nikdy, že za volantem auta s
poznávacími značkami Rakouska leží nenápadně
POJIŠTĚNI
pohozen balíček punčoch? To je jedno znamedomů, bytů, podniků,
ní, a dívky se najdou. Někdy velmi mladé.
Work. Compensation.
Našla se i dívka, která měla několik dní před
aut, povinné ručení
svatbou, jak se při vyšetřování ukázalo. . . "
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
Nejsou ivšak tyto prodeje mravnosti taky důodborně provede
sledkem nějakých "úzkých profilů" v socialisR. C. KUGLER
tickém státě?
FEC/S
(Meib.) XL 2421
V diskusích o nové
soustavě řízení se často
vyslovuje
obava,
zda
přechod k ekonomickým
formám řízení "nezaktivizuje" záporné stránky
působení monopolu některých výrobců nebo
odběratelů . . . Zneužívání výsadního postavení
některých výrobců není
ovšem věc nová a těžko
bychom mohli tvrdit, že
dosavadní způsob řízení
nás před ním účinně
chrání . . ."

Zatéká vám d o karosérie? Poslyšte o d p o v ě ď :
"Při výrobě prvních vozů nebylo ještě v provozu zařízení na máčení karosérií do lázně. Také
zdokonalené stříkání tlumicí
hmotou
začalo
později, ani dnes ještě
nemá hmota požadovanou kvalitu, a nelze ji
nanášet
v
dostatečné
vrstvě. K zatékání dveřmi může dojít tehdy,
když j e nedokonale nalepena blána, která se
dává na vnitřek dveří
pod čalounění.
Kolem
předního nebo zadního
okna zatékalo jen výjimečně u některých vozů
z počátku v ý r o b y . . ."'
atd."

Turisté a mravnost
Se vzrůstem počtu cizích turistů v Československu vzrůstá i počet stížností na ně. Od publikovaných trpkých poznámek, že cizinci vlastně šidí domácí lid, že dostávají často v restauracích a v různých veřejných služebnách to,
co domorodci dostat nemohou, přes žaloby veřejných orgánů na turisty, kteří se pokoušejí
propašovat do Československa zboží, které je
tam " v úzkém profilu", začínají se objevovat
i stížnosti na nepřátelskou propagandu a mravní zkázu, která se dostává přes Železnou oponu.
"Šizení" l i d u vysvětlují čs. propagandiste
snadno : za všechno přilepšení cizinci dobře zaplatí cizími valutami. Druhé případy zas řeší
nebo aspoň brzdí1 čs. soudy. Co ¡však dělat s tím
znemravňo váním ?
Brněnský rozhlas se tím zabýval 8. dubna
v pořadu "Okénko k sousedům", když se hovořilo o turistech z Rakouska. V úvodu zdůraznil, že s rozšiřováním turistického r u c h u
"zásadně souhlasíme", že "devizovým přínosem
nepohrdáme", "turistice se říká neviditelný export" atd. Ovšem turistika má i stinné stránky :
"Přijíždějí i tací, kteří si vezmou pár laciných cukrátek nebo žvýkaček, přilákají děti,
rozhodí je mezi ně a potom děti fotografují,
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Odpověď na článek "Rozpadá se Československo?"

ČESKO-SLOVENSKÝ POMĚR
"Právě dvaciate výročie Slovenského národneho povstania j e vhodnou ' príležitosťou
pre
každého - p r e komunistický režirr). v Československu, ale i pre Šlovákov a Čechov doma i v
slobodnom svete - , aby
sa zamysleli nad příčinami terajšieho neutešeného stavu česko-slovenského poměru
doma.
Vztahy medzi Slovákmi
a Čechmi sa postupné
zhoršujú, vzrastá nedóvera a vnútorne napátie,
spósobilé vážné ohrozit'
česko-slovenské spolužitie a tým aj budúcnosť
Československej republiky...
Příčinou tohto nezdra.
vého vývoj a je politika
Komunistickej s t r a n y
Československa, jej úzkoprsý centralizmus a bezohl'adná honba za mocou, ktorým padá za
o b e ť všetko - i slovenské
národné záujmy. Komu-

Vo Vašom štrnástidenníku z 5. apríla 1965 zaoberali ste sa v článku
io česko-slovenskom pomere. Nakol'ko autor otázneho článku neni informovaný o tejto otázke, nevyložil podstatu nedorozumenia medzi Čechmi
a Slovákmi doma, uvádzam stanovisko k |veci Stálej konferencie slovenských demokratických exulantov z pera Dr. Jozefa Lettricha, uverejnené
v časopise "Naše snahy" (212 Cowan Avenue, Toronto 3, Canada) ja~
nuár — fevruár 1965.
J. V., Melbourae.
nistický režim siahol i
na výdobytky Slovenského národneho povstania,
slovenské národné orgány. Kvóli
sústredeniu
všetkej moci v jednom
mieste r e ž i in pozbavil
Slovensku národnú radu
normotvornej a kontrolnej posobnosti. Sbor povereníkov zrušil. Slovensko sa změnilo na administratívnu
provinciu.
Všetko, a teda i slovenská vládna, hospodářská
a personálna politika, sa
robí v hlavnom meste
republiky a nie na Slovensku. Komunistický režim vysiela na Slovensko
českých komunistov ako
vedúcich
bezpečnostnej
služby a národných podnikov . . .

DODÁME KAMKOLI
Z A VELKOOBCHODNÍ CENY :
Cena za 26 ozs láhev
> běžná NAŠE
OLD STURT, jihoaustr. brandy
22/17/9
CROWN CHARTER,
skotská whisky
35/9
29/6
CORTELL, imp. francouz, brandy 28/9
21/COMBEAU, imp. francouz, cognac 50/9
31/NAPOLEON, imp. francouz, brandy 50/9
31/NAPOLEON brandy,
(v původních láhvích z Francie)
56/32/6
WHITE FRIARS imp. anglický gin 27/20/6
GALATEA, Blackcurrant Liquor
stáčený v Dánsku
45/9
29/6
CHERRY BRANDY,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
CHERRY VIKING likér,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
PUNČ z Dánska (orig. lahve)
45/9
29/6
CREME DE MENTHE z Dánska
(orig. lahve)
45/9
29/6
VOTRE CACAO BRANDY likér z Dánska
(orig. lahve), 1/2 lahve
26/6
18/6
CURACAO z Dánska - 1/2 lahve
26/6
18/6
CACAO PERRET likér,
z Dánska, 1/2 lahve
26/6
18/6
MERUŇKOVICE, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA DEVISE likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA CITRON likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
FRANC. ŠAMPAŇSKÉ "Club Prestige"
stáč. ve Francii, 26 ozs.
38/9
26/6
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na požádání obratem. S dodávkou vín a lihovin dodáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £ 6 / - / - a více jsou včetně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
Volejte 3 1 4 - 6 2 8 1

J. K I N D A & CO. PTY. L T D .
Wine & Spirit Merchants
104 Millers _Rd., North Altona, V i c .
Pošlete mi obrai tem váš ceník vín a lihovin
Jméno :

-

Adresa :

..-.

Šesťnásťročná vláda u
nás doviedla česko-slovenské vztahy tam, kde
boli v kritických časoch
rokov 1938-39.
Komunisti
premrhali
velký
mravný kapitál, najma
obnovenu.
dóveru, získánu spoločným utrpením v II. světověj v o j ně, protinacistickým o d b o j o m a Slovenským národným povstáním.
Problém Slovenska nemožno zužovat' na otázku industrializácie, zaměstnanosti a výroby.
Jeho podstatou j e predovšetkým právo, aby si
Slováci sami a p o m o c o u
vlastných národných ustanovizní riešili personálně,
administrativně,
kulturně, hospodářské a
sociálně veci bez vonkajších zásahov. Tieto inštitúcie musia b y ť vo svoje j posobnosti samoprávne a neodvislé.
Nesmí
podliehať vo svojej činnosti nikomu - ani čš.
parlamentu, ani vládě,
ani iným celoštátnym orgánom. Inák by nemohli
byť nositďmi vola národa. Princip neodvislosti autonomných národných sborov nie je
v rozpore s princípom
štátsnej súdržnosti, lebo
je mnoho prosperujúcich
štátov - napr. Svajčiarsko, Spojené státy severoamerické, K a n a d a - ,
kde sú najvyššie štátne
moci rozdelené
medzi
nezávislé
konfederálne,
kantonálne, p o ť a ž n e
provinčně
orgány bez^
toho, aby si vzájomne

samotný má byť jasným
výhl'adom pre všetky národy republiky už počas
zápasu o jej obnovu, musí však byť základným
článkom prvého programového vyhlásenia každého zodpovědného slovenského vedenia. Nie je to
jedna z možností, ktorá
zasahovali do ústavné sa móže nahradit' možvymedzenej posobnosti. nosťou inou. Je to možBudúcnosť konsolido- nost' jedine schopná byť
bezpečnou základňoú silvanej republiky a spo- nej republiky".
kojných všetkých troch
3/ Slovenská národná
jej národných č i n i t ď o v
rada sa v deklarácii z 1.
- Čechov, Slovákov i septembra 1944 osvědčiPodkarpatských Rusov - la, že "ako jedine oprávsme malí na mysli v od- něná hovořit' v mene sloboji v II. světověj v o j - venského národa preberá
na celom Slovensku záně, v Slovenskom národ- konodárnu
a
výkonnú
nom povstání a po ňom, moc, ako i obranu Slokeď sme formulovali po- venska" a že je "za bratlitický program odboja, ské spolužitie s českým
národom v novej Českok e ď sme tvořili revolúč- slovenskej republike. Úne
slovenské
národné stavoprávne, s o c i á l n ě ,
orgány v povstání a keď hospodářské a kulturně
sa kladli základy obno- otázky republiky budú
vzáj omnou dohodou defivenej republiky po v o j - nitivně usporiadané zvoně.
lenými zástupcami slovenského a českého ruKvóli historickej. prav- du".
dě citujeme výňatky z
4/ Nariadenie Slovennajdóležitejších
dokuskej národnej rady z 1.
mentov.
Sb. n. SNR ustanovilo;
1/ Vianočná dohoda z par. 1. "Slovenská národroku 1943 ustanovila, že ná rada vykonává celú
"Slovenská národná rada zákonodárnu, vládnu a
převezme všetkú politie- výkonnú moc na Slovenkú, zákonodárnu, vojen- sku".
skú či administratívnu
5/ V usnesení Slovenvýkonnú moc na Sloven- skej národnej rady z 29.
sku'' a že si želá, "aby septembra
1944, ktoré
národ slovenský a český, vzala troj členná jej deleako najpríbuznejšie slo- gácia do Londýna, sa hovanské národy, utvárali voří, že "Slovenská nási dalšie svoje osudy v rodná rada ako vrcholný
ČSR, v spoločnom to stá- revolučný orgán domácete Slovákov a Čechov a ho odboja osvojuje si vena
podklade
principu, áenie domáceho odboja
rovný s rovným".
po stránke zákonodámej
a výkonnej", že je za
2/ Slovenská národná "Československú republirada zdoraznila vo svo- ku ako samostatný a spojej odpovědi z konca jů- ločný š t á t . . . na základe
la 1944 na odkaz prezi- principu rovný s rovdenta Dr. Edvarda Bene- ným", a že "ústava (z r.
ša zo 16. júla 1944, že 1920) ako celok toho ča"nová republika
bude su nemóže b y ť podkladom
spoločným štátom Čechov vnútropolitickej
úpravy
a Slovákov, poskytujú- pomerov Československej
cim obom národom ako republiky".
rovnocenným partnerom
možnost' svojprávne si
6/ Uznesenie předsedspravovat' svoje záleži- nictva Slovenskej národtosti. Len detaily tejto nej rady zo 16. októbra
zásady sa móžu upravo- 1944 o pomere Slovenvat'
neskoršie. Princip skej národnej rady k de-

Prvotřídní
pečivo a cukroví
Česká cukrárna
MOCCA CAKE SHOP
maj. L. Šindler
296 Carlisle St.
Balaclava, Vic.
(proti nádraží)
Tel. 52-3860
Specialista na svatební
a jiné dorty
legátovi čs. vlády v exilu Františkovi Němcovi
zdóraznilo, že "Slovenská
národná rada vykonává,
poťažne bude . vykonávat'
celú zákonodárnu, vládnu
a výkonnú moc na celom
území Slovenska v jeho
předmnichovských hraniciach, a to bez ohl'adu,
či jednotlivé části Slovenska budú oslobodené
vlastnými silami alebo
spojeneckými armádami".
7/ Uznesenie pléna Slovenskej národnej rady z
2. marca 1945 vo veci
upravenia postavenia slovenského národa a upravenia poměru medzi Slovenskou národnou radou
a čs. vládou vyslovilo, že
"Slovenská národná rada
. . očakáva od prezidenta a novej vlády, že pred
príchodom na Slovensko
slávnostne a officiálne
proklamuj ú úplnú rovnoprávnost' národa slovenského a národa českého
v rámci jednotnej a nedelitel'nej
Československej
republiky. A b y význam
tejto proklamácie náležíte vynikol, nová vláda sa
officiálne osvědčí, že sa
nestotožňuje s vyhlášením čs. vlády v Londýne
zo dňa 30. júna 1943 o
jednotnom
československom národe.
Očakáva
závazný prísl'ub novej
vlády, že budúce ústavné
riešenie vzťahu slovenského národa k českému
národu uskutoční sa na
základe rovnosti a dohody
oboch národov . . . Očakáva od prezidenta a novej
vlády, že pred príchodom
na Slovensko slávnostne
a officiálne potvrdia postavenie Slovenskej národnej rady na celom území Slovenska v zmysle
dohody delegácie Slovenskej národnej rady s prezidentom a vládou v Londýne, a vo zmysle nariadenia Slovenskej národnej rady čís. 1 zo dňa 1.
septembra 1944, ktorej
par. 1 znie:
('Pokračování na str. 6.)
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Flora Lewis : A Case History of Hope. Doubleday & Co. New York

Polské dilemna

Kniha americké žurnalistky Lewisové byla vydána v roce 1958 — v době,
kdy každý demokrat pociťoval hluboké zklamání nad vývojem událostí v
Polsku. Měli jsme o dva roky předtím příležitost vidět početnou polskou
skupinu sportovců, kteří přijeli na melbournskou Olympiádu. Překypovali
nadšením a chovali se velice (velkopolsky — zvlášť vůči sovětským sportovcům. Maďarští sportovci byli naproti tomu velmi nervózní a plaší. Až těsně před příletem do Melbourne se dozvěděli, co postihlo Budapešť.
Flora Lewisová vykládá ve své knize, jak se to vlastně stalo, že Polsko
se smělo vydat na "vlastní cestu za socialismem", zatímco maďarská cesta
byla zavřena důkladnou závorou. Vysvětluje také — a myslím, že její vysvětlení je dodnes platné — , proč a za jakých okolností bylo Gomulkovi
a jeho soudruhům povoleno provést "polský zázrak".
Na tonito srovnání dvou revolucí, z nichž jedna zvítězila "administrativní cestou", zatímco druhá byla potlačená tanky, vybudovala Lewisová
svoji thezi o "naději iv Polsku". I v roce 1965 je to stále jenom theze, ale
po přečtení "Naděje v Polsku" člověk alespoň vidí, na čem' budují američtí liberálové budoucnost americké zahraniční politiky.
"Naděje
v
Polsku"
má podtitulek "Historie
polské mírové
revoluce". Po přečtení knížky
je jasné, že polská revoluce (hlavně to, co jí
předcházelo) nebyla ani
revoluce ani mírová.
O d roku 1945 pokračovala v Polsku druhá
světová válka, v nejkrvavější podobě - v p o d o b ě
občanské války. Armija
krajowa-jádro polského
podzemí proti nacistům,
bylo náhle vyhlášeno za
fašistickou organizaci.
Vůdce londýnské o p o zice jVlikolajczyk byl nucen uprchnout před zatčením krátce p o volbách,
které vydaly formálně
Polsko
komunistické
straně.

Lewisová zaznamenává zajímavý detail: Mikolajczýk navrhoval i merickému
velvyslanci
ve Varšavě, že jeho (rolnická) strana začne kampaň na bojkot zbolševizovaných voleb. Arthur
Bliss mu řekl, že W a shington něco takového
neschvaluje. A tak to
šlo krok za krokem. A ž
jednoho dne se Kreml
rozhodl, že v řadě titoistických čistek komunistických stran, je na řadě
Polsko.
O d té doby začíná podivná' cesta Wladyslawa
Gomulky nejen v čelo
polské komunistické strany, ale i do srdcí mnoha Poláků, kteří v něm
především viděli polského vlastence.

JAK SE NARODIT
Dávno, dávno už tomu, co dobrý Bůh vyslyšel
jejich přání, "a narodil se jim růžolící synáček".
Dnes je to všechno otázka plánování. Růžolící
synáček nerodí se už z božského vrtochu, nýbrž
ve chvíli, kdy byla zaplacena poslední splátka na
barák a na ledničku a kdysi naplánovaný a nyní
plánující otec dostal patřičně přidáno.
Jsme emancipovaní, jsme pokrokoví, a máme pilulku. Jenom bych si přál, aby, když už se plánuje, plánovalo se důkladně, důsledně, nejenom
pro okamžik, ale dopředu i zpátky.
Řetěz hříchů, jichž se člověk dopustil tím, že se
narodil, se totiž pokrokem a pilulkami nijak neumenšuje. Zdá se naopak, že roste. Nevěříme už v
dědičný hřích, ale' vyrobili jsme si hříchy nové.
Zatímco kdysi musilo novorozeně dbát na to,
aby se nenarodilo černé mezi bílými, musí se teď
starat o to, aby se nenarodilo bílé mezi černými
nebo žlutými, žluté mezi černými, černé mezi žlutými, jakož i o příslušné varianty v hnědém. Musí
dbát nejen na to, aby říhlo nebo upustilo do peřinky v patřičnou dobu, ale také na to, aby křivka
nosu směřovala správným směrem a aby v patřičném prostředí bylo pokřtěno nebo nepokřtěno patřičnou církví. Navíc je třeba narodit se správně sociálně, což vyžaduje správný odhad budoucího vývoje.
K tomu všemu a navrch zjišťuji z posledního
dvojčísla Svědectví ( 2 5 - 2 6 ) , že jest třeba dohlédnout! také na ročník. Ročník je důležitý. Některý
se prostě jaksi masově nevyvede, protože ten rok
moc nebo málo pršelo, a vznikne, jak říká Jan
Kolář (Jak přežít: Pohled do budoucnosti), generace buďto ztracená nebo obětovaná, která nenáleží, nepatří a nezúčastní se.
Máme generační problém, což mě hněte, protože
jsem se nevyved. Otec mne špatně naplánoval,
zhřešil jsem svým zrozením. Jsem čtyřicátník, a to
je vůbec nejhorší, co může být, neboť, když je

Nelze jim to ani mít
za zlé. Gomulkův způsob, jakým vykopl tváří
v tvář sovětským jednotkám výkvět sovětského
politbyra, který přijel d o
Varšavy vydírat, si zaslouží nejvyšší
obdiv.
Jistě ani Tito nebyl vystaven takovému osobnímu a bezprostřednímu
nátlaku, jaký podstoupili polští komunisté ve
Varšavě.
Polští liberálové však
nepochopili hlavní r y s
Gomulkova
politického
charakteru. A ť se bránil
sebezatvrzeleji ~ v l i v u
Kremlu, zůstal pravověrným a věrným komunistou, který věřil, že je-li
samostatná cesta k socialismu pro Polsko, je
to komunistická cesta,

vedená politbyrem polské komunistické strany.

Když mluvíme o polských "liberálečh", nemáme tím na mysli liberály v politickém smyslu, ale lidi vně i uvnitř
komunistické strany, kteří měli dostatečný vliv,
aby
mohli
ovlivňovat
stranická rozhodnutí.
Jozef Cyrankiewicz j e
například
znám
jako
polský Fierlinger. Není
pochyby o tom, že zradil sociální demokraty v
Polsku jako náš Jidáš.
Flora Lewisová však
vyzdvihuje, že v Polsku
nedošlo k tak dalekosáhlému
pronásledování
sociálních
demokratů,
jako tomu bylo v Československu. Má-li Lewisová pravdu, j e otázka. Tvrdí například také, že to byl Cyrankiewicz, který v prvních fázích revizionismu držel
ruku n a d studentským
časopisem " P o prostu",
který zahájil velkou ofenzivu na stalinisty.

PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ
Jaroslav

Všude to bylo jiné. U nás po ránu
stavěli barikádu z rozkvetlých kaštanů.
Strom padal za stromem
jak lustry rozsvícené
a lidé lehali si mlčky do plamene.
Byl potom krásný den a ozvala se děla
a lidé stírali si pot se svého čela.
Pak přišla sestra, nesla oddaně
chléb, cigarety, vodu ve džbáně.
V tom horku ovšem stromy povadly
a sestra přispěchala s obepinadly.
Bezradně stála, mlčíc nad fáči,
divě ruce na tu práci nestačí.
Leží tu jeden, druhý, čtyři byli,
kéž by se listy stromů v ruce proměnily.
Tři umírali, stromy a květ s nimi
zmíraly rovněž s těmi raněnými.
Uprostřed boje odnesli je stěží,
ale ty stromy, ty tam dodnes leží.

ská delegace d o Varšavy, zdůrazňovali sovětští vůdcové, že polský
experiment ohrožuje jejich vojenské spoje s V ý chodním Německem. Byl
to téměř týž argument,
který přednesl Stalin Janu Masarykovi v souvislosti
s
odmítnutím
československé účasti na
Marshallově plánu: " V a pros družby".

Po prostu nakonec zašel, protože byl příliš
hlasitým kritikem.
Gomulka dal časopis zavřít.
Lewisová říká, že to bylo
zcela logické a konsistentní s celou Gomulkovou politickou linií.
V polském případě to
kremel- byla otázka věrnosti Var( Když přijela

někdo "vůl", jak se praví na jiné stránce Svědectví,
tak je mu určitě čtyřicet.
Tu hlubokou pravdu jsem našel v dopisech, které píše z Prahy Světlaně Sirius,- což je podle vysvětlivky Svědectví "malý kolektiv mladých lidí,
kteří si věří".
Mimo jiné věří Sirius také následujícímu: " . . . u
nás se lidi především dělí na prolhané a pravdu
hledající, na profesionálně neslušné a ná ty, co
chtějí být slušní, na ukecané suchoprdy (promiňte!), kteří všecko vědí a nemají o. ničem ani potuchy, a na lidi tápající a šátrající v polotmě pochyb a nejistot. A fakt je, že k těm prvním patří
hlavně lidé staré a starší generace.. ."
Jsou ovšem výjimky, přiznává Sirius (kolektiv
mladých lidí, kteří si věří). Básník Holan např.
není přes závadný ročník ani vůl, ani suchoprd.
Sirie, který hledáš pravdu! Kolektive mladých lidí, který si věříš! Byly doby (kolik vám mohlo
být?; Pět, šest, sedm?), kdy jsem musil přiznávat,
z koho jsem se narodil. Byly doby (kolik vám
mohlo být? Jedenáct, dvanáct, třináct?), kdy jsem
musil přiznávat-, čím jsém se narodil. Proč by mi
teď mělo vadit přiznat, kdy jsem se narodil?
Máš zvědět hroznou pravdu, Sirie. Narodil jsem
se v roce 1924, což znamená, že je mi přes čtyřicet!
Ale přes ten hrozný fakt a přes ten původní
hřích, i já tápu a šátrám v polotmě. Mříže, přepážky, zábrany a hráze spočívají možná v tom,
po čem v té polotmě tápeme a Šátráme.
Někdo tam hledá člověka, někdo Boha a někdo
obojí. Jiný chce vědět, jestli je chytré zvířátko,
nebo má-li jeho existence hlubší důvod. A ještě
jiný chce vědět, proč vlastně je.
Bylo to vždycky nesnadné hledání mezi - vertikálními přepážkami nacionalismu a ras a horizontálními přehradami třídnosti. "Teď nám k tomu
přibyly ještě příčné mříže generačního problému.
Ó, Sirie, líbáš Světlanu na ústa na -stránkách Svědectví, nikoliv, doufám, bez předběžného ověřeni
ročníku. Někteří z nás vypadají zachovale, a bylo
by neodpustitelné, kdyby se z ní vyklubala čtyřicátnice.

Seifert

šavského paktu. Lewisová živě líčí, jak při připomínce
sjednoceného
Německa s hranicemi na
Odře "se všichni polští
vyjednavači zachvěli".
Tak, jako vidí polskou "mírovou" revoluci
americká novinářka, j e
to otázka, jak daleko může vůdce satelitního národa jít, aniž by vyprovokoval vojenský zákrok
Sovětského svazu.
(Pokračování na str. 6)

Podezírám však, že vedle Světlany líbáš na stránkách Svědectví také vlastní řádky. Snad by, když
už jsi v tom, prospělo, kdybys otočil na stranu
48. dvojčísla 25 - 26, a četl pozorně Kolárova slova "obětované generace".
Tvoje řádky, kolektive mladých lidí, kteří si
věří, jsou více než zajímavé, a budu dbát na to,
abych je- vždycky četl hned po Světlaně. Ale jakmile opustí divadla, biografy, plakáty a výstavy,
začnou znít neupřímně a falešně.
Zajímalo by mě, jestli tě pak uhodí ten kontrast. Kontrast mezi řádkami člověka, který v polotmě hledá, hledá a hledá, a řádkami lidí, kteří
předstírají, že hledají, ale jsou přesvědčeni, že už
našli.
Nejistota je bezpochyby věčným údělem hledajícího života. Zdá se mi však, že Kolár je dub,
nad nímž přešla vichřice a jehož rozervané větve
za ní hledí se smutným vědomím, že s ní nemohou, protože nechtějí, držet krok.
Ty, Sirie, jsi, myslím, jenom móda.
Měl jsem zvláštní sen. Ležel jsem na bílé nemocniční posteli, ale nevěděl jsem, jestli jsem v
nemocnici nebo blázinci. Všechno se se, mnou točilo. Viděl jsem tři rozmazané' obličejě doktorů.'
Křičely na mne jeden přes druhého, abych dokázal
arijský původ, abych dokázal proletářský původ,
abych dokázal, že nejsem č t y ř i c e t . . . Dokaž . . . dokaž . . . d o k a ž . . . !
Když jsem se probudil, topil jsem se v potů, ale
v polotmě se udělalo malé světlo.
A pochopil jsem: že různé generace podléhají
různým vlivům, které na ně různě působí; že ale
přesto generace jsou mozaiky lidí; že každá kostička
té mozaiky je svá a jiná; že proto, přes příbuzné
znaky, jedna generace nemůže být obdařena výsadou slušnosti a rozumu o nic více, než může být
jiná generace postižena kletbou neslušnosti, falše
a nerozumu.
A blesklo mi hlavou, co asi musí být člověk, který
ani to nepochopil, ani tomu neporozumněl? Nerozumíme si, Sirie, kolektive mladých lidí, kteřf si
věří. Není to však tím, že je mi přes čtyřicet, -kw-
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Milan Uhde:

KRÁL-VÁVRA

(Pokračování)

OBRAZ 3
Polední ulice irského hlavního města Baile Atha
Cliath (Dublin). Moderní stavby, obchody, domy,
pouliční hodiny. Lid obojího pohlaví ztratil nyní
poněkud výraz odevzdanosti a strnulosti. Proti nim
stojí na opačné straně ulice Šéfredaktor a Cervíček.
Mají připravenou kameru, fotoaparát, stativ atd.
Lid obojího pohlaví je uvidí a nasazuje opět předchozí připitomělý výraz.
ŠÉFREDAKTOR: Jen směle, směle, přátelé!
1. ŽENA: Panenkomarjá, to už je s náma tak
zle, že po nás chtějí smělost?
ŠÉFREDAKTOR: Jsme od našeho orgánu (lidé
ustupují). Krok vpřed! (Lidé udělají několik zděšených kroků vzad).
2. ŽENA (šeptáš Tam jednou napsali o našem
Vitouškovi, že oral čtyřiašedesát hodin bez jídla,
bez pití a bez všeho a že vyzval všecky, aby to
dělali taky tak. Celá vesnice s ním za to přestala
mluvit, takže si musel nechat vystavit potvrzení,
že není příčetnej, a voni ho hned strčili do blázince, a než ho pustili, tak tam dovopravdy zcvoktrul.
ČERVÍČEK (rozčarován): A tohle je náš lid?
ŠÉFREDAKTOR: Tak. Náš lid. Má duši zvláštní,
trochu drsná zdá se, však kvete po svém v osobité
kráse...
ČERVÍČEK (vytáhne vysokoškolská skripta nebo
příručku a potichu si opakuje): Kdo? Kde? Kdy?
Jak? Proč? Co? (Nahlas) Protože j s t e . . . dobrý
den . . . protože jste byli před chvíli přijati naším
ředitelstvím, chceme vám jménem našich čtenářů,
to jest vás, položit několik otázek.
LID OBOJÍHO POHLAVÍ (zírá)
ČERVÍČEK (potichu): Kdo? (Nahlas) Byli jste
před chvílí přijati na ředitelství. Otázka první: To
vy jste byli před chvílí přijati na ředitelství?
1. MUŽ:' Jo. Povídali, že tam musíme jít, tak
sme tam holt šli.
ČERVÍČEK (počítá otázky podle příručky, zatímco- Šéíredaktor stenografuje, potichu) : Kde?
(Nahlas) Byli jste tedy přijati na ředitelství. Otázka druhá: Kde jste byli přijati?
2. MUŽ: Na ředitelství.
ČERVÍČEK (potichu): Kdy? (Nahlas) Před chvílí jste se tedy odtam vrátili. Otázka třetí: Kdy
jste se odtam vrátili?
3. ŽENA: Před chvílí.
ČERVÍČEK: Ředitelství na vás jistě zapůsobilo
velikým dojmem. Otázka čtvrtá: Jaký dojem si
odnášíte z ředitelství?
2. ŽENA: Veliký.
ČERVÍČEK: Byli jste si na ředitelství bezpochyby pro další úkoly. Otázka pátá: Proč ° jste byli
na ředitelství?
2, MUŽ: Bezpochyby pro další úkoly.
ČERVÍČEK (potichu): Otázka šestá: Co? (Nahlas) Jistě jste si z ředitelství odnesli mnohá poučení. Co jste si z ředitelství odnesli?
3. MUŽ (polohlasně): Hovno, hovno.
LID OBOJÍHO POHLAVÍ (odchází)
ŠÉFREDAKTOR (podává červíčkovi stenogram):
Tak, mladíku, dejte to přepsat.
ČERVÍČEK (zvědavě čte stenogram): . . . již od
rána byl palác ředitelství obležen . . . tisícihlavý dav
. . . ale pane šéfredaktore, kdybyste laskavě dovolil...
ŠÉFREDAKTOR: No? •
ČERVÍČEK: Velmi se omlouvám, že se osměluji,
ale vždyť to bylo . . . j a k s i . . . trochu jinak, neníliž pravda?

Polské dilemna
(Pokračování se str. 5)
V Maďarsku, říká Lewisóvá, se - podlé předpovědi Milovana Djilase - revoluce
vymkla
vůdcům z ruky, a sovětský vojenský zásah byl
nevyhnutelný.
Gomulka a jeho soudruzi však prý byli vždy
o krok před záměry revolucionářů,
Zatímco
dobývali na Sovětském
svazu ústupek za ústupkem, lili zároveň olej na
rozbouřené vlny revolu-

DOMOVA

Jsou-li dnes Poláci
rozčarováni nad vývojem
v Polsku, říká Lewisová,
je to proto, že špatně odhadli Gomulkovy pohnutky k revizi. A proto,
že v prvních letech doufali v něco, co je dodnes
nemožné.
Největší kletbou Stalinovy východoevropské
politiky je totiž hranice
Odra-Nisa, jíž si Stalin
a Sovětský svaz silně připoutal slovanské národy,
které zakusily nacismus.
— jun —

ŠÉFREDAKTOR: Copak se váňi nelíbí, mladíku?
ČERVÍČEK: To přece bylo úplně jinak. Vy píšete — velmi se omlouvám — citát: Z neutuchajícího nadšení vyhlásili účastníci besedy několik
hodnotných závazků. Konec citátu.
ŠÉFREDAKTOR: Taky že vyhlásili, mladíku. A
jestli nevyhlásili, tak vyhlásí, až se to tady dočtou.
ČERVÍČEK: Ale jak já jsem tomu rozuměl —
velmi se omlouvám — tak na ředitelství se' chodí
s požadavky.
ŠÉFREDAKTOR: Aleale, mladíku! A kdo je ředitelství? Král-Vávra? Starý Vrba? Nene, mladíku!
To jsme my všichni, už vám svítá?
ČERVÍČEK (nechápe)
ŠÉFREDAKTOR: Takže když tam přijdu něco
žádat, od koho to vlastně žádám? Sám od sebe!
A když něco žádám sám od sebe, tomu se přece
neříká požadavek,. ale závazek. Už vám svítá?
ČERVÍČEK: Je to složité, opravdu se omlouvám.
ŠÉFREDAKTOR: To je pi;ávě spojování praxe
s teorií.
ČERVÍČEK: Ale promiňte, že se osměluji ještě
jednou — vždyť oni tam nepřišli o své vůli,.
ŠÉFREDAKTOR: Pletete páté přes deváté, mladíku. Subjektivně se jim mohlo zdát, že tam jít
nechtěli, ale historická situace volala po tom, aby
tam šli. A člověk na svět přišel a proto tu je, aby
se stával tím, co země potřebuje, pravil George
Wolker. Tak co, chtěli tam v objektivním smyslu
jít nebo ne?
ČERVÍČEK: Samozřejmě, já bych n i k d y . . . ale
kdybyste dovolil, já bych to n a p s a l . . .
ŠÉFREDAKTOR: No?
ČERVÍČEK: . . . jak to vidíme my mladí, kriticky.
Nedostatek nadšení, lhostejnost.
ŠÉFREDAKTOR: Ano, ano, jenže to j e váš názor.
A vy si myslíte, že máme časopis na to, abychom
v něm tiskli svoje názory?
ČERVÍČEK (rozpolcen)
ŠÉFREDAKTOR: Vy jste asi nikdy neslyšel o
Anglii, co?
ČERVÍČEK (mlčí)
ŠÉFREDAKTOR: Tam právě na takové články
čekají. Máme jim je dávat, co? Máme střílet do
vlastního hnízda a dělat nepříteli radost, co? Už
tomu rozumíte? '
ČERVÍČEK: Trochu.
ŠÉFREDAKTOR: Nezáleží na tom, jaká fakta vidíme, ale odkud je vidíme. A pak bude jasné, že
některá prostě neuvidíme. Poschovávají se nám za
to, co vidíme. Proto je tak důležitá naše pozice,
kde stojíme, protože ta rozhoduje o tom, co uvidíme. Já například ze své pozice vidím, jak ti lidé
rychle přijali naše nové zásady. A to že není projev
nadšení? Pojďte!
(Opona)
PÍSEŇ DEJTE MI KONÍČKA
Proč hledat problémy,
tvářit se temně?
Koníčci, koně mí,
pospěšte ke mně!
Už zvoní podkovy —
ten zvuk mě léčí.
fleknem to koňovi,
má hlavu větší.
Dejte mi koníčka,
dejte mi koně
s klapkami na víčkách
koně jen pro mě,
co velkou hlavu má
a ví, kam šlape,
a všecko produmá
a všecko chápe . . .
Proč dotýkat se hvězd
a tonout v blátě,
a když je tolik cest,
proč jsou opratě,
proč člověk naříká,
pokrytý slávou,
proč hledá koníka
s ohromnou hlavou?
Dejte mi koníčka,
dejte mi koně . . .
Proč klusem samý shon,
proč bičík práská,
v zápřahu před kanón
proč hořkne láska,
proč sníme o ráji
nad hrstí trávy,
proč koně mívají
svěšené hlavy.
Dejte mi koníčka,
dejte mi koně . . .
(Opona)
(Pokračování příště)
SDĚLTE N Á M ADRESY S V Ý C H PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .
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OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od

OPTAI

OPTO

'Capitol House, 109 Swanston St
I
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
i
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
,
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
1
v nutných případech telegraficky

ČESKO-SLOVEMSKÝ POMĚR
(Pokračování se str. 4 )
"Slovenská národná rada vykonává celú zákonodárnu, vládnu a výkonnú moc na Slovensku až
na veci spoločné, uvedené v dalšom b o d a To
znamená, že Slovenská
národná rada je slovenskou vládou a parlamentem. Ako jediná reprezentantka politickej vole
slovenského národa
v
podzemnom boji i v národnom povstání, len Slovenská národná rada je
oprávněná menom Slovenska vystupovat', o slovenských veciach rozhodovat', a preto len s ňou
možno rokovat' a dohodnúť sa o záležitostiach
slovenského
národa.
Uznesenie ďalej uvádza
zásady, podl'a ktorých sá
upraví posobnost" povereníctiev ako ústredných
národných orgánov obstarávajících tiež niektoré
čiastočne spoločné celoštátne úkony- na Slovensku."
8/ Prezident Dr. Edvard Beneš na slávnostnom zasadnutí Slovenskej
národnej rady v Košiciach 5. aprila 1945 povedal: "Slováci a Češi sú
a budú v republike činitel'ia rovnoprávní a rovnocenní. Slovensko nebude Čechmi majorizované
a vzájemná dohoda sa
uskutoční bratsky a demokraticky, t. j. tak fflojoritou Čechov ako mojoritou Slovákov."
9/ Vo vyhlášení čs. vlády v Košiciach z 5. aprila 1945 stálo: "Program
(novej vlády) vóči slovenskému národu a Slovensku bude schvalovaný
a podporovaný, aj celým
1'udom českým . . . Robiac
koniec všetkým starým
sporom a vychádzajúc z
uznania Slovákov ako nacionálne samobytnáho národa, vláda bude sa od
prvých svojich krokov
dósleďne snažit', ajby v
česko-slovenskom . poměre
uskutočnená bola zásada
"rovný s rovným" a aby
tak uplatněné bolo ozajstné bratstvo medzi obidvoma n á r o d m i . . . "
10/ Ústavný zákon z
11. aprila 1945, čís. 65
Sb. z. a n. ustanovil: ČI.
I, ods. 3 "Slovenská národná rada je příslušná
na Slovensku vydávat.'
nariadenia Slovenskej národnej rady v doterajšom
rozsahu, pokial' ústavodárne Národné zhromaždenie tuto otázku inak
neupraví", a ods. 4: "Pre
vysvetlenie rozsahu posobnosti v zmysle ustanovenia odseku 3 je smero-

dajná doterajšia dohoda
vlády a Slovenskej národnej rady, ktorej znenie
bude publikované ministrom vnútra v Zbierke
zákonov a nariadení." ČI.
9: "Pre uznesenie ústavného zákona, týkajúceno
sa ústavo-právneho postavenia Slovenska, třeba
tiež súhlasu vačšiny přítomných členov Národného zhromaždenia zo Slovenska."
PRAŽSKÉ DOHODY
Tzv. pražské dohody
medzi Slovenskou národnou radou a čs. vládou z
roku 1945 a 1946 v podstatě zachovali póvodný
charakter slovenských národných orgánov a upravovali ich posobnost' ako
nositel'ov štátnej moci na
území Slovenska.
Tento stav trval bez definitívnej úpravy novou
čs. ústavou až do násilného nastolenia komunistickej nadvlády 25. februára 1948. Komunistický režim sice vydal dve
čs. ústavy - jednu 9. mája a druhů 11. júl'a 1960
— , ktorými v rozpore s
tým, čo je uvedené v citovaných politických a
právných
dokumentoch,
upravil sice postavenie
Slovenska v Československej republike, ale takým
spósobom, že Slovensko
bolo pozbavené svojej národnej a politickej subjektivity a slovenské národné orgány obraté boli o svoju posobnost', poťažne degradované a zrušené. Neuznáváme československé
komunistické
ústavy za politicky a právně platné a závazné, lebo
ich neschválili slobodní a
demokraticky z v o l e n í
predstavitelia l'udu a slovenský národ k nim nedal svoj výslovný súhlas.
Za takýchto okolností
program domáceho odboja a Slovenského národného povstania čaká i
ďalej na svoje uskutočnenie. Komunistická diktatúra v Československu
nemóže splnit' slovenské
postuláty. Tie móže uskettočniť len slobodný slovenský a slobodný český
národ v slobodnej Československej republike. My,
slovenskí
demokratickí
exulanti v slobodnom světě sa hlásíme k tomuto
programu, lebo bol naším
vyznáním v odboji, v
povstání, po oslobodení
do 25. februára 1948 a
nezmenene zostáva naším
programom i v terajšom
odboji proti komunistickej totalitě a za slobodné
Československo."
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Dopisy

redakci:

JE TO SPRAVEDLIVÁ VÝTKA ČS. EXILU?
Když se brány Terezina otevřely, byla jsem ]iz
v Praze. Uprchla jsem těsně před počátkem Pražské revoluce. Dosah židovské katastrofy jsem však
počala chápat až mnohem později. Nebyla dokreslena ani pohledem na zbídačelé, na kostru sešlé zbytky lidských bytostí, jež se doplahočily do Terezína
z koncentráků již osvobozených, ani nakupenými
bednami, čekajícími na další bezcenný lidský nár
klad, ani srdce drásajícími scénami shledání s navrátilci či zklamání nad marným čekáním. Nebyla
dokreslena ani později statistikami mrtvých a duševním utrpením pozůstalých. Že zub času vyhlódal
nejen značnou část vzpomínek na tuto spoušť u
těch jednotlivců, které vyznání neb rodokmen neodsoudily k označení žlutou Davidovou hvězdou, ale
i napomohl k uklidnění jejich nepříliš citlivého svědomí, tomu nasvědčuje teprve několik minulých
let. Mezitím co na americkém kontinentě nabývá židovství a příslušenství k němu stále větší úctu a
oživuje nejhlubší city pro sounáležitost lidství, nasvědčuje vše nedostatku nejprimitivnějších známek
svědomí právě u některých našich exulantů a zahraničních Čechoslováků.. . Stalo se téměř běžným
zvykem psát o těžkých obětech, jež utrpělo obyvatelstvo za nacistické okupace, vždy však schází údaj, že daleko hlavní obětí byli židé. Zapomíná se
— zdá se, že velmi ochotně — , že židé podstoupili
mnohonásobné Lidice. Vyskytnou-li se někde statistiky, jsou pochybené a k nepoznání zkreslené. Je
známo, že je v New Yorku organizace, jež si vzala za úkol zaznamenat historii čs. židů za války.
Tato organizace by ráda poskytla přesné údaje a
statistiky, avšak není o ně z á j e m . . . Pátrám marně
Po nějaké studii o čs. židovstvu v krajanském tisku,
schází v něm více než letmá zmínka o tom, že nějaké židovstvo u nás vůbec existovalo . . . Ukládá-li
si náš zahraniční krajanský tisk nějaký úkol poučit
mladou generaci o úloze, kterou židé hráli v bývalém samostatném státě, jakož i o nesmazatelných
stopách, jež vyryli do duchovního dědictví dalším
generacím, není mi o tom mnoho z n á m o . . .
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Josef a Irena Letoví oznamují,
že opět převzali

Restauraci Joliette
150 Swanston St., Melbourne City
Telefon 63-3863
V poledne i večer prvotřídní evropská jídla
3 chody od 7/6
Též lehké občerstvení

—Výbor svobodných Čechoslováků v Holandsku
uspořádal 4. dubna vzpomínkovou slavnost u hrobu J. A. Komenského v
Naardenu.
— V Anglii zemřel bývalý příslušník čs. východní
armády Jaroslav Procházka.
— V sokolovně HavlíčekTyrš v Chicagu byla premiéra hry J a r o s l a v a
Chmelíčka, redaktora orgánu ČSA, "Meč tak břitký, srdce tak křehké". Je
to drama z americké občanské války, napsané k
uctění památky českých
dobrovolníků z této války.
— Předsedou odbočky Čs.
národní rady americké ve
Washingtonu byl
opět
zvolen dr. Juraj Slávik.
místopř. dr. J. Hašek a
jednatelem O. Vaněk.

lika čestných doktorátů,
věhlasného znalce byzantské a rané slovanské historie, domácím prelátem.
Společnost pro vědy a umění v USA zaslala tomuto svému
čestnému
členů blahopřejný telegram.
— Bývalý čs. olympionik J. Malina řídí největší lyžařské středisko ve
státě Ohio v USA, Mansfield.
— Biochemik a fysiolog
dr. M. Rechcígl ml., člen
federálního
zdravotního
ústavu v Bethesda, Mary
land, je čestným členem
Americké společnosti pro
vědecký pokrok. Je patrně nejmladším pracovníkem, jemuž se dostalo této pocty. Je též redaktorem právě vyšlé publikace "The
Czechoslovak
Contribution
to World
Culture", vydané na základě referátů, přednesenýh na I. sjezdu Společnosti pro vědy a umění,
a pracuje na sborníku II.
sjezdu SVU.

—• Otakar Pejša, bývalý
Valerie Bílá. Toronto plukovník gšt., měl výstavu s v ý c h obrazů /
Městské knihovně v ChiNOVA KNIHA VLADIMÍRA VAŇKA
Byvaly cs. vyslanec v Rime Vladimír Vaněk se cagu.
dožije koncem tm. 70 let. Kruh jeho přátel se u- — Mezinárodního kongre- — Na 18. řádné valné
snesl, že místo dárku bude hledět splnit jeho nej- su právníků z jižní Asie hromadě Ústředního vývnitřnější přání (jež má ostatně každý .spisovatel a Pacifiku v Bankoku se boru Čs. obce legionářské
v exilu), aby jeho literární práce vyšly tiskem. Po- zúčastnil též člen sekre- v zahraničí, která se korady nala 11. dubna v Národvídky, které nám ukázal, jsou velmi originální, ja- tariátu Evropské
ko vše, co píše, a proto budou zajímavou i veselou Karel Vašák, který je od- ním domě v Londýně, byčetbou krajanské veřejnosti, roztroušené po celém borníkem na lidská prá- li zvoleni na další období: předsedou plk. J. Lísvětě. Povídek je 11 a jejich názvy jsou : "Venuše va.
v kabrioletu", "Kulisy iluzí", "Kariéra Břetislava — Svaz čs. spolků ve Švý- zálek, členy výboru B.
Kožíška", "Dr. Faust a Hamlet byli bratři, čili ba- carsku připravuje na ne- Bebar, F. Divoký, J. Hubička Boženy Němcové", "Filosof od přirození", děli 4. července vzpomín- dec, V. Holub, M. Kašpar,
"Muž, který se unavil", "Jak se píší povídky, čili kové shromáždění v Kost- F. Kopdula, P. Křížek, V.
nohy v kalhotech", ."Zázraky Tobiáše Pýchy", "Pot- nici k uctění 550. výročí.. Levín, P. J. Lang, dr. M.
měšilé zrcadlo", "Olivový dopis" a "Aškenazy a prst upálení M. Jana Husa. Lokay, J. Newman, S.
boží". — Knížku vydala Společnost pro vědy a u- Bude to současně 50 let Kurcín, K. Troj áček, F.
mění v New Yorku, a v Simě ji na vlastní náklad od curyšské a ženevské Skoumal, K. Vrdlovec -a
vytiskl Kruh přátel Vladimíra Vaňka. Cena za 120 přednášky T. G. Masary- T. Vybíral, náhradníky
stránkovou knížku na pěkném papíře a s 11 auto- ka o Husovi, v nichž Ma- lilový, Provazník a plk.
rovými ilustracemi je US $ 2.50 včetně poštovné- saryk poprvé veřejně vy- Tiller, revisory Buršík a
ho. — Prosíme každého z přátel a příznivců Vla- slovil požadavek samo- Šauer, za odbočku v Leadimíra Vaňka, legionáře a1 bojovníka dvou odbojů, statného československé- mingtonu O. Zátopek, G.
diplomata, spisovatele, uměleckého kritika, grafika ho státu. Svaz by uvítal Kay, Z. Krejčí a B. Trča nyní stavitele vesnic, aby nám v této akci po- spolupráci čs. organizací ka, za Austrálii K. šulák,
mohl. Objednávky knihy a poukazy zašlete na a časopisů při organizová- za USA dr. L. Rozbořil,
adresy :
ní důstojné oslavy.
plk. O. Pejša a J. Šťast—
Ve Vancouveru zemřel ný. Skupiny ve Francii
Dr. Máša Broftová - Miller (Kruh přátel V. Vaňznámý chirurg dr. Ale- a v Kahadě jmenují své
ka), Via Eleonora Duse 5, Roma, Italy, nebo
zástupce dodatečně. Gen.
Dr. J. G. Lexa, SVU, 47-16 Austel Pláce, Long xander Polák.
A. Liška byl zvolen čestIsland City., N. Y./ 11101, USA.
— Dramatický odbor So- ným členem.
kola v Los Angeles uvedl
v tamní sokolovně lido- — Stálý dirigent Queenvou operetu Eduarda In- slandského symfonického
RUČNÍ VAZANÍ KNIH
griše "Okolo rybníka". orchestru Rudolf PekáČeské
knihařství
V hlavních úlohách účin- rek, zakladatel pražského
kovali: Karpuškinová, Ča- FOK, významný propagádek, Koukal, Frenchová, tor české hudby v Aumanželé Hintnausovi, Fin- strálii, oslavil 65. naro16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
ka, Rysová. Dne 15. květ- zeniny. Podle zpráv brisTelefon 91 - 4164
na budou operetu opako- banských novin odejde
Otevřeno denně od 3 odp. dó 9 večer,
vat v San Francisku.
Rud. Pekárek v brzku do
v sobotu po celý den.
— Papež Pavel VI. jme- výslužby. Jistě to však
noval P. Františka Dvor- nebude znamenat, že se
níka, doktora Karlovy u- loučí s muzikou.
OBĚDY
—
VEČEŘE
niversity a nositele něko- — Generální ředitel společnosti Collins Book Delehké
občerstvení
celý
den
pot v Melbourne inž. M.
Kompletní
staré
Žifčák odjíždí na mezinárodní kongres vydavaročníky
telů ve Washingtonu, od361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
Hlasu domova
kud podnikne obchodní
(proti radnici) — Telefon 81-6554
zašleme
kamkoliv
cestu po Evropě a StředOtevřeno celý týden mimo neděle
ním východě.
za
£
1
(2.40$)
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční
Č/SVU/NH/dr. V / H

MARIA BOOKBINDING

Town Hall Cafe
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TISKOVÁ ZPRAVA RSC
Radě svobodného Československa došly poslední
dobou dotazy, jak mohla souhlasit s tím, aby bylo
Shromážděním evropských porobených národů (AC
EN) uděleno vyznamenání dr. Wenzelu Jakschovi
za jeho politickou činnost. K věci se z RSČ konstatuje :
Rada svobodného Československa, která byla r.
1954 jednou ze zakládajících organizací ACEN, nemá nyní svého zástupce v ACEN, ježto neuznává
za správné, aby byly vylučovány z účasti v ACEN
osoby, které přijaly v exilu nové státní občanství.
Proto není Rada nyní nijak odpovědna za rozhodnutí a činy ACEN a setrvává při svém přesvědčení, že postup ACEN ve věci členství ACEN není
správný, ba je věci škodlivý. — Rada svobodného
Československa v žádném podstatném bodu svého
programu nezměnila své původní stanovisko, ani
pokud jde o otázku česko - slovenského poměru, ani
pokud jde o odsun Němců, ani pokud jde o úsilí
o dobré sousedské styky svobodného zas Československa se svobodným demokratickým Německem.
Už z toho je samozřejmé, že by RSČ nemohla být
nijak účastna udělení jakéhokoli vyznamenání dr.
Wenzelu Jakschovi za jeho politickou činnost, a nebylo jí pranic známo, že se takový akt chystá. Aby
mohla Rada odpovědět na dotazy, které jí došly,
otázala se přímo ACEN a dozvěděla se, že skutečně
nějaká medaile ACEN dr. Jakschovi za zásluhy udělena byla. Vysvětlení postupu, jak se to stalo, je
vpravdě kuriosní a je velmi výmluvným příkladem,
jak podobná organizace postupovat nemá a nesmí,
chce-li být věrna svému poslání a dbát slušných
ohledů na cítění všech národů v ní zastoupenvch.
ŘSČ

Sport v Austrálii
K O P A N Á

V

S Y D N E Y

PRAHA — CUMBERLAND UNITED 2 : 3 (0:2)
Praha neměla ani tentokrát štěstí na hřišti v i í o na Parku, a celkem nezaslouženě prohrála. Cumberland už vedl po poločase 3:0, ačkoliv byl zápas
v poli do té doby vyrovnaný. Praha pak měla do
konce zápasu převahu, ale vyrovnat se jí nepodařilo. Blitzova branka nebyla uznána pro ofsajd a
Gautova rána se odrazila od tyče. Celkem možno
říci, že Praha doplatila na taktiku líbivé, otevřené
hry a na slabiny v obraně. Cumberland zvítězil po
tvrdé a účelné hře s důrazem na obranu. Nejlepší
hráči Prahy : Scheinflug a Jones. Branky : Scheir.flug a Hrnčíř.
Stop press : Praha prodala Pan Hellenicu jednoho
z nejlepších hráčů, útočníka R. Blitze (údajně zs
£2.500). Na začátku sezony prodala Praha B. Tris>
rama do South Coast, a jiní hráči, jako ScheinHiig,
Jones, Sherwin, Tamandl a Falzon se zajímají o
přestup, zatímco brankář Lord se vzdal aktivní činnosti.
Vedeni klubu prý počítá s brzkým příletem w sil z Československa. Již v příštích dnech se prý
očekává Borovička, Moravčík a snad i další hráč.
— ra —
MATE V Y R O V N Á N O

PŘEDPLATNÉ H D ?

24 hodin denně — 7 dní v týdnu
se můžete dobře najíst v

JÍDELNĚ J. M A Ý Á T K A
28 Hoddle St., Collingwood, Vic.
(blízko Victoria Pde. - Golden Fleece Garage)
Obědy — večeře — po česku i po australsšra
Větší neb lehčí občerstvení
kdykoliv

THE

AMERICAN
TAILORS
50 Bourke Street
Melbourne, C. 1
Telefon 3 2 - 2245
Jsme jediný krejčovský
závod v Melbourne, kde
jsou šaty šity ZCELA
RUČNĚ odbornými kontinentálními krejčími. Právě proto je náš sklad
exklusivní.
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HLAS

DOMOVA

3.5. 1965"
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Vladimíra Hlaváčka z Polipes u Kácova, Lepíce
z Chýmavy. okres Kladno, Jindřicha Smékala z Vys.
Mýta, Sášu Urbana (dopis v red.) a Lidii Otrubovou (Sydney? dotaz z Brazílie).
Řídí

Karel

Janovský,

Fotbalová liga v

Mnichov

Československu

Dukla upadá v zapomenuti
Fotbalisté pražské Sparty, kteří jako jediní n a světě nenašli v letošní sezoně v domácí mistrovské soutěži přemožitele, jdou už nezadržitelně za titulem mistra republiky. Vyhráli suverénně i
další dvě ligová utkání a mají po 19. kole dokonce už llbodový náskok před Prešoivem. — Obhájce mistrovského titulu Dukla Praha je úplně z formy a kdyby si bývala oenahrála body na
podzim, byla by už v pásmu ohroženém sestupem. Prohrála oba poslední zápasy a klesla na 7.
místo. Zdá se tedy, že už se nezúčastní finiše o 2. místo v tabulce. — Na tři sestupující je v
1. čs. lize stále ještě nejméně šest kandidátů. Z pásma se dostává Brno, naopak fotbalisty Kladna a Bohemians nečeká růžová budoucnost.
•Společným jmenovatelem 18. kola byl neúspěch
mužstev dolní poloviny tabulky, z nichž žádné nevyhrálo. Tak Kladno ponechalo oba body v Bratislavě, kde prohrálo se Slovnaftem 0:2, Ostrava
zdolala Teplice -na jejich hřišti brankou internacionála Valoška 1:0 a "klokani" unavení z krátkého, zájezdu v Alžíru podlehli doma Slovanu Bratislava 0:4. V prvních čtyřech mistrovských zápasech nedostalo Brno ani branku, v Praze na Letné
však v utkání se Spartou inkasovalo 3 branky (z
kopaček Maška 2 a Mráze), aniž by jednu dalo;
Záložníci pražské Dukly Pluskal s Masopustem předkládali v Trenčíně mladým útočníkům míče jako
na talíři, ale ti si s nimi nevěděli rady, a tak Pražané prohráli zaslouženě 0:2. V Prešově zvítězil
domácí Tatran nad Trnavou po velké převaze jen
2:1 proto, že brankář .hostujícího teamu Stacho (bývalý internacionál) byl téměř k nepřekonání. —
Málo důvodů ke spokojenosti bylo i v Otrokovicích,
kde se domácí fotbalisté rozešli s Košicemi za bezbrankového stavu.

Matson koulí 20.70 m
Lehká atletika je obohacena o další fantastický
světový rekord. Na studentských závodech v College
Station v Texasu dosáhl držitel stříbrné olympijské
medaile ve vrhu koulí z Tokia, Američan Randy
Matson, při svém posledním vrhu 20,70 m, čímž
překonal o 2 cm dosavadní světový rekord, olympijského vítěze Američana Dallase Longa. Dva metry
vysoký a přes 110 kg vážící 201etý student Matson,
který je už po několik týdnů ve výborné formě,
prohlásil po závodě, že ani tento výkon není hranicí jeho možností a že se už v příštích týdnech
pokusí o jeho zlepšení. Matson "šel" v tomto jediném závodě čtyřikrát nad 20 m, když dosáhl serie:
20,70 m. Kdo z nás by při této příležitosti nevzpomněl na našeho Doudu, který byl v r. 1932 výkony
rovných 16 m a 16,20 m dvakrát držitelem
rětcvého rekordu. Tehdy se zdálo, že tyto jeho výkony
se blíží hranici lidských možností. Byly sice brzy
překonány, ale než se přední světoví koulaři dostali zlepšeným tréninkovými metodami na př. ze 17
na 18-metrovou hranici, trvalo to celou jednu generaci. Vždyť teprve v r. 1953 se podařilo Američanovi Parry 0'Brienovi "jít" nad 18 m, o tři roky
později vrhl tento dvojnásobný olympijský vítěz
nad 19 m, a v r. 1960 posunul Američan Bili Ni>
der světový rekord za 20metrovou značku. — Randy
Matson je i vynikajícím diskařem, což nyní potvrdil
v texaském Waco, kde hodil 61,40 m, což je osmý
nejlepší světový výkon všech dob.

Zdražila poražen
V. ročník mezinárodní vzpěračské soutěže o tzv.
Dunajský pohár v Budapešti skončil podle očekávání velkým vítězstvím Maďarů, kteří získali 5 ze 7
prvních míst. Zbývající dvě zlaté medaile putují
do Záp. Německa a ČSR. Čest čs. vzpěračského
sportu zachránil tentokrát Zdeněk Otáhal (pátý na
OH v Tokiu), který vyhrál lehkou váhu, k d y ž
vzepřel v olympijském trojboji 392 kg, tedy o 10
kg méně než na olympijských hrách v Tokiu. Olympijský vítěz H. Zdražila, který nemohl před časern
pro zranění trénovat, se musel v Budapešti spokojit ve střední váze jen druhým místem- Vzepřel
420 kg, o 10 kg ůiéně než vítěz kategorie Maďar
Huszka, o jehož vítězství se rozhodlo v první disciplině trojboje, v soupažném tahu. ČSR získalo
kromě zlaté medaile Z. Otáhala a stříbrné H. Zdražily ještě dvě další medaile: Petrák obsadil v lehkotěžké váze druhé a Kužílek v bantamu třetí místo.
Pořadí národů: 1.'Maďarsko 41 bodů, 2. Bulharsko 38. b., 3. ČSR 36 b., 4. Rakousko 28 b., 5. Záp.
Německo 25 b., 6. Jugoslávie 9 bodů.

V existenčním boji 19. kola zvítězili na Kladně
domácí nad Bohemians brankou levého křídla Bártíka 1:0 a pražáké derby Sparta — Dukla vyhráli
podle očekávání "rudí" 2:1. Slovnaft Bratislava prohrál v Trnavě hladce 0:2, Brno v boji o záchranu
porazilo doma Prešov 1:0. a stejným brankovým poměrem prohrály Teplice v Košicích. Slovan Bratislava zdolal nováčka Otrokovice 4:1 a Ostrava
stačila doma s Trenčínem jen remisovat 0:0.
TABULKA : 1. Sparta Praha 33 bodů, score 45:14;
2, - 5. Prešov, Slovnaft Bratislava, Trenčín a Slovan Bratislava (po 22 b.); 6. Ostrava (21 b.); 7. Dukla Praha, 8. Košice (po 20 b.), 9. Brno (18 b.), 10.
Trnava, 11. Teplice (po l"5 b.), 12. Kladno (14 b.),
13. Bohemians (13.); 14. Otrokovice (9 bodů, score 14:44).
PĚTKRÁT O LETENKY NA MS Y KOPANÉ
V mezinárodní kopané
nastalo už hlavní období
kvalifikačních utkání o
účast na světovém šampionátu r. 1966 v Anglii.
Finalisté posledního mistrovství světa - Čechoslováci - jsou v kvalifikační skupině s Portugalci, Rumuny a Turky, takže je čeká těžký úkol. To
ostatně potvrdila
prvá
dvě střetnutí portugalských fotbalistů (devět
hráčů Benfiky Lisabon),
kteří porazili Turky nejen doma 5:1, ale i v Ankaře 1:0, a mají tak ve
IV. skupině z dvou zápasů plný počet 4 bodů.

Další zápasy: Jugoslávci
vyhráli v Bělehradě nad
Francií 1:0,
Švýcarsko
zvítězilo v Tiraně nad
Albánií 2:0, a další dvě
kvalifikace pro MS: Polsko - Itálie ve Varšavě
a Holandsko - Severní
Irsko v Rotterdamu, skončila bez branek.
V přátelské mezistátní
kopané v Santiagu porazila Čile fotbalisty Peru
4:1, v Belfastu deklasoval
Wales representanty Severního Irska 5:0, Anglie
hrála v Londýně se Skotskem 2:2, a střetnutí Belgie s Polskem v Bruselu
skončilo 0:0.

ČSR - RAKOUSKO 2:1(1:1)
V přípravě na kvalifikační utkání o mistrovství
světa s Portugalskem sehrálo čs. fotbalové národní
mužstvo v Brně neoficiální mezistátní střetnuti s
Rakouskem, nad kterým zvítězilo zaslouženě 2:1,
když bylo technicky, takticky i kombinačně lepší
než hosté. Brněnský výkon by Čechoslovákům ovšem
asi nestačil k vítězství nad Portugalskem, avšak
utkání splnilo svůj účel.
Střetnutí bylo už tradiční ukázkou technické vyspělosti, fotbalového "ťukesu", ale i ukvapenosti
a nepřesnosti před soupeřovou brankou. Platí to
hlavně o čs. fotbalistech, kteří měli více ze hry,
20.000 diváků bylo však s nimi spokojeno jen v 1.
poločasu, kdy dovedli často ohrozit rakouskou svatyni.
Obě mužstva praktikovala systém 4-2^4, ČSR se
staženým středním útočníkem Kvašňákem, kterj'
patřil — alespoň v 1. poločasu — spolu s Pospíchalem k nejlepším mužům na hřišti. V zadnícn
řadách čs. teamu hrál ' s velkým přehledem veterán Pluskal, uspokojil i obránce Lála, přestože nese vinu na vyrovnávacím gólu Rakouska. Z hráčů,
kteří přicházejí v úvahu pro utkání s Portugalskem, nehrál bratislavský Popluhar, Vojta z pražské Sparty a Bomba, kteří byli zraněni.
Slaběji zahrálo čs. Béčko, které v předzápase v
Brně hrálo s předním teamem maďarské ligy MTK
Budapešť 0:0.
Pěkným úspěchem však lze nazvat střetnutí čs.
Lvíčat, kteří v mezistátním utkání ČSR-Anglie hráčů do 23 let na hřišti Leeds United remisovali 0:0.
Mladé čs. naděje měly dokonce blíže k vítězství než
Angličané a podle redaktora "The Guardian" Erica
Todda zasluhovali vyhrát.

- - Ve zkratce - -

— es. teñíste se meii utKat v i. Kole evropsneno
pásma Davisova poháru s družstvem Monaka. To
však svou účast v soutěži odvolalo, a tak Čechoslováci postupují přímo do 2. kola, ve kterém nastoupí proti vítězi utkání švédsko — Polsko, tedy
pravděpodobně proti Švédům.
— Vyvrcholením lehkoatletické sezony na krytých
drahách bylo mezistátní utkání USA — Z. Německo
v Berlíně, které vyhráli američtí muži 101:56 b.,
americké ženy 61:52 b. Američan Ted Nelson zaběhl
800 m v nejlepším světovém halovém čase za 1:47,4
min., a 321etý olympijský vítěz Američan Mike Larrabee vyhrál 400 m rovněž v nejrychlejším halovém čase za 46,8 vt.
— Pohár jihoamerických mistrů v kopané získal
argentinský přeborník Independiente Buenos Aires,
který ve finále porazil Penarol Montevideo 1:0,
1:3 a 4:1.
— Čtyřnásobní mistři světa v tanci na ledě sourozenci Eva a Pavel Romanovi odjeli na měsíční turné po USA. Po návratu se chtějí připravit na dokončení studijního ročníku svých škol a začátkem
září začnou vystupovat pravděpodobně v americké
revui Holiday on Ice. Zajímá se o ně i revue Ice
Capades, jež vystupuje v USA a v Kanadě. Definitivně se Romanovi rozhodnou až po nynějším
turné.
— Necelých 22 let starý Ismael Laguna z Colonu na
Panamě porazil v Panamá City , před zraky 15.000
diváků obhájce titulu mistra světa v lehké váze profesionálů Američana Carióse Ortize po 15 kolech
vysoko na body a získal poprvé světové prvenství.
V 6., 9. a v posledním kole stál Ortiz na pokraji
porážky k. o.

ASIJSKY TRIUMVIRÁT
V překrásné hale "Tivoli" v jugoslávské Lublani probíhá v těchto dnech 28. mistrovství světa ve
stolním tenisu, na kterém startují representanti 49
států. Účastníci vsadili zatím všechno na útočnou
hru. Útok a protiútok má hlavně cenu, a za úderem jde každý, kdo chce dnes ve stolním tenisu
něco znamenat. Dlouhým výměnám míčků je odzvoněno. Lublaň to jen potvrzuje, a pokud se přece
jen vyskytnou hráči s tímto stylem, je jasné, že
jde jenom o průměr, který nemůže ohrozit světovou špičku.
V I. části světového šampionátu - v Lublani — v
soutěži družstev — dominovala i tentokrát A s i e .
Mistry světa v soutěži teamů a tím i vítězi Swaythlingova poháru se stali už potřetí za sebou Číňané
(ve finále porazili Japonce 5:2), v družstvech žen poprvé Číňanky (v závěrečném utkání zvítězily nad
cbhájkyněmi titulu Japonkami 3:0). Poprvé se na
mistrovství světa prosadili i pingpongisté Severní
Koreje, kteří obsadili třetí místo, takže "lze mluvit
o úspěšném asijském triumvirátu.
Cs. representanti se po létech neúspěchů znovu
probojovali do přední linie evropského stolního tenisu, což ostatně potvrdilo nejen listopadové mistrovství Evropy v Maknoe, ale i velmi čestné páté
místo na MS v Lublani (druhé v Evropě). A to
ještě Čechoslováci v důležitém zápase s Jugoslávii
propásli velkou příležitost lepšího umístění. Vedli
nad Jugoslávci už 2:0, ve třetím utkání vyhrál Miko první set nad Korpou, ve 2. sadě vedl 20:18,
zatoužil po efektním závěru a prohrál ještě 22:24.
Tím nastal celý zvrat ve hře. Jugoslávci zvítězili
nad ČSR ještě 5:2 a stali se prvním teamem Evropy. Nejlepší výkon podalo čs. družstvo: Staněk,
Miko a Kollarowitz proti Záp. Německu (zvítězí'o
5:1), SSSR (5:3) a Švédsku (5:4).
Konečné pořadí soutěže družstev mužů: l . č í n a ,
2. Japonsko, 3. Severní Korea, 4. Jugoslávie, 5. ČSR',
6. Švédsko, 7. SSSR, 8. Anglie, 9. Maďarsko, 10.
Záp. Německo.
Ženy: l . č í n a , 2. Japonsko, 3. Anglie, 4. Rumunsko, 5. Maďarsko, 6. Záp. Německo, 7. ČSR,
8. Jugoslávie, 9. SSSR, 10. Vých. Německo.
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