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Od rozkladu k rozkladu

Stalinova
smrt znamenala velký obrat ve vývoji komunistického Froti
světa.východnímu bluSamozřejmě že to byl obrat k lepšímu, smrt pološíleného diktátora může dišti stojí pak bludiště
těžko znamenat něco jiného. Znamenala ¡však také přechod od jednoduché západní, jehož spletitost
byla vybroušena proslasrozumitelnosti černé a bílé k obtížné složitosti bohaté situpnice odstínů.
Stalinova doba byla primitivní dobou studené války. N a jedné straně stál venou francouzskou vykomunistický blok, ovládaný železnou rukou jediného muže. N a druhé straně nalézavostí.
Všechny ty dílčí j e v y
stál demokratický svět, vedený Spojenými státy, zahnaný strachem z očividnové situace si lze lehce
né komunistické útočnosti v soudržné spojenectví.
Skutečné
Jedinou puklinou v hladké sklovině komunistického světa byla neposluš- zapamatovat.
ná U t o v a Jugoslávie. Její Význam nebyl nikým podceňován, s časovým od- bludiště začíná při postupem se však zdá, že také nebyl plně doceněn. Stalinova smrt a Titův suzování jejich vlivu na
příklad otevřely dvieře rozkladu komunistického světa, i když chvíli trvalo, celkovou situaci světa a
dnešní
formu
studené
než se jejich spojený vliv plně projevil.
války.
A ' A. J I n
« n L Ll A!»« • W
v Ir J n CA «VI « ALfOik
K I A íril tf-4 A
Vliv na' Vietnam
třeba
vzít
v
úvahu jaké míry do něho patři
Válka ve
Vietnamu
zvláštní postavení
Ru- Jugoslávie, jak dlouho
munska, Jugoslávie, Pol- to bude trvat, než se od- ilustruje nejlépe, co mákloní
Maďarsko,
jak me na mysli.
ska nebo Maďarska.
Je nesporné, že rozD á trochu přemýšlení rychlý a jak trvalý je
rozhodnout, do jaké mí- proces uvolňování uvijítř klad uvnitř komunisticBludiště rozkladu
komunistic- kého
tábora,
všichni
ry
patří
komunistické některých
N o v á situace nevypa(Pokračování na str. 2)
Rumunsko dále do ko- kých států.
dá na první pohled složitě.
V e l i k ý spor mezi
Antonín Novotný mluví k nastávajícím důstojníkům:
Čínou a Sovětským svazem j e zřejmý. Z ř e j m é
zdají se být i příčiny.
Poněkud
složitěji,
ale
N a důkaz mírových umyslu zvolil Antonín JNovotny i. zan
besedu s
pořád ještě srozumitelně, absolventy vojenských akademií k přátelskému proslovu.
Závažnost této
vypadá obraz evropské- chvíle zdůraznila přítomnost předních velmožů včetně bývalého generála
Laštovičky.
akci a reakci - rozklad
komunistického
bloku
následoval rozklad kdysi pevného
západního
spojenectví.

V y , kteří, když si přejete, můžete volit prO'
konserlvativce nebo dělnickou stranu, republikány nebo demokraty, socialisty nebo komunisty,
kteří můžete číst noviny podle vaší chuti - nezapomínejte, že my můžeme volit jen jednu
stranu a jenom jediiy noviny. Nemyslete si, že to
je jenom náš problém. Vaše budoucnost je svázána s naší budoucností. Bez zásahu všech svobodymilovných demokratických sil na celém světě nebude vládnoucí klika Jugoslávie donucena
respektovat jugoslávskou ústavu. Ani nebude
přinucena polvolit činnost nezávislých sociálních
demokratů a jejich politických organizací. O to
se snažil Milován Džilas a splnění těchto předpokladů je spojeno s jeho jménem.
Mihajlo Mihajlov

VÍTĚZNÉ PORÁŽKY
Vůle sama k vítězství nestáčí, bez vůle se však
vyhrát nedá. Platí to o všem, počínaje sportovním
utkáním a konče zápasem s komunismem. Ani vietnamská válka se nedá vyhrát bez vůle k vítězství,
á někdy člověk opravdu pochybuje o tom, jestli se
nám demokratům té vůle dostává.
Snad je to tím, že jsme na Západě i po těch dlouhých letech pořád jenom hosty, že nedovedeme pochopit záhadný běh myšlení, kterým j e takový vietnamský konflikt obklopen. Jako by byl na hlavu postaven způsob propagačního deklamování totalitních
států. Zatímco propagační aparáty těchto režimů
nikdy a za žádnou cenu nepřiznají porážku, západní
novinář a západní komentátor v e Vietnamu nikdy a
za žádnou cenu nepřizná vítězství.
Začalo to už dávno, v prvních dobách vietnamské "patálie", kdy - jak jsme tolikrát slyšeli a tolikrát četli - všechno bylo ztraceno a nic se nedalo
vyhrát. Docházelo k závěrečné fázi Maocetungovy
neporazitelné stratégie: venkov byl v komunistické
moci, malé záškodnické skupiny se slévaly v pluky,
brigády a divise, nezadržitelně se blížila rána z milosti obleženým a isolovaným městům.

Zaplaťpánbůh za to, že nějaký nerozuma ve Washingtonu, který nevěděl, že vše je ztraceno, začal
do Vietnamu pumpovat nejprve vojenské poradce,
po nich větší a' větší vojenské jednotky, letadla, střelivo a vrtulníky. Výsledkem této jeho neinformovanosti bylo, že nedošlo k nevyhnutelné ráně z milosti, že nepolapitelní komunisté byli mnohokrát polapeni, že jejich ztráty rostou a že divise, brigády a
pluky se začaly' štěpit v malé záškodnické skupiny,
byl dnes bratrský Viet- jak neporazitelná Maocetungova stratégie přecházela ze závěrečné fáze ve fázi počáteční.
namský
lid v obou čáSamozřejmě že všechno bylo dále ztraceno, neboť
stech své země vystaven
k vítězství bylo třeba voleb, které, jak jsme všichni
nesmírnému utrpení . .
věděli, diktátor K y nikdy nepovolí, neb lid je pro

Nepodléhat pacifismu

Výbor a čestní členové SVU
Třetí sjezd Společnosti pro vědy a umění ( S V U ) ,
který se konal na Kolumbijské universitě v N e w
Yorku v e dnech 2. - 4. září tr„ byl zahájen valným
íhramážděním,
které řídil 1. místopředseda
SVU
prof, Josef Korbel. Na začátku byly předneseny pozdravy čestných hostí, zastupujících newyorské university, vědecké společnosti a celonárodní krajanské
organizace. K e sjezdu došly proklamace řady guvernérů, kteří vyhlásili dny sjezdu za Dny svobodné
české a slovenské kultury. Byly čteny prípisy a telegramy mnoha amerických senátorů, kongresníků,
čestnýeh členů SVU, přípisy krajanských organizací
a mnohých členů a přátel SVU, kteří se nemohli
sjezdu zúčastnit.
P o podáni zpráv odstupujících funkcionářů bylo
dosavadníma výboru uděleno
absolutorium a byl
xvolen tento nový výbor na období 1966/67: předseda p n í . V . Hlavatý, místopředsedové prof. J. Korbel, pro/. V- S. Namatey a dr. Ferd. Hoffmeister,
£e33ď. tajemník prof. Vojtěch Andič, pokladník arch.
E. JRoye®, paMikačm referent dr. M . Rechcígl ml.,
o f n i ň T M a i a tiskový referent dr. Vlad. Walzel, redaktor Zpráv S T U J. Čermák, hudební ref. Joža
Karas, mittBeikf ref. Jar. Šejnoha, členové výboru:
dr. K dr. B . Bradbrooková, dr. M . BrofiMUteroríi, prwt. V. Bašek, dr. K . Cvachovec, prof.
Z. Díttridx, prof. M . Franta, prof. W . Harkins, prof.
F . Hermana, X Kasper-Pátý, ing, I*. Krátký, dr. A .
KrxtecihTfl» dr. K . Krnpžčka, dr. J. Lexa, dr. J. 3356ka, dr. F .
4r. Z . Mnenxrová, prof. J. Xebnčvaisa, dr. J- K o n c e , jpraC. L . Němec, Jar. Novotná,
prof . SI V t l l , «Ir.
Kadžmský, dr. K . Sefawarrenbexg, prof. 3fL Šebor, K . Soneočiě, prof. J. Škvor,
prof. R_ Starrm, dr. H . S M k f e n r t , jhtjC. K. Taborsaký,
prof. J. V . TaJatta, jKttf- P . A . Tenia, A . L . Yamčk.
VL Vránová, prof. Měrné W d k t , M . Zfcúml a P a r d
Želivan, muíiičí komise: dr. J. K . fíi^t, dr. V. Bezbrád a Přena. Pitter.
Talné shrmnážiTčm ra&odio jfi^wjiBi&íué, al^r
čestné členství S T U bylo adeieaa tímto osotoostem.
které se v e svém obora zaskraxSy v y a & a j í e í měrou
o zvelebování a rozšiřování čs. védy a orném: světoznámému dirigentovi a hudebnímu skladateli Raf a e l o Kubelíkovi, odborníka v oboru slávístfky prof.
Romanu Jakobsonovi a jednomu z největších současných českých historiků prof. Otakaru Odložilíkovi.

Podle
Rudého práva
ze 4. září podal ministr
národní obrany Lomský
strohé husitské hlášení,
a Antonín N o v o t n ý hbiPravil dále, že trváme
tě přešel do útoku.
na tom, aby vláda Spojených států zastavila agreTradičního
"setkání
sivní válku, ale nevysvětabsolventů
vojenských,
lil podrobněji, proč lid
škol A . Zápotockého, K .
trpí " v obou částech zeGottwalda, . lékařského
m ě " . Proč postihlo "neučiliště
J. E. Purkyně,
smírné utrpení i severní
vojenské fakulty V y s o k é
Vietnam?".
školy dopravní a zahraT a t o otázka j e zcela na
ničních vojenských škol"
ocitujeme
se zúčastnili A . Dubček, místě, když
další
odstavec
NovotnéM . Chudík, D . Kolder.
ho
p
r
o
j
e
v
u
:
J. Lenárt, O . Šimůnek,
"Předsednictvo ( K S Č
A . Kapek, M . Pastyřík,
p
r . ) bohužel muselo
M . Sabolčík, S. Sádovkonstatovat,
že imperiaský, M .
Vaculík,
V.
listickou troufalost podKoucký a L . Štroixgaí.
něcují spekulace s rozpoN o v o t n ý si silně stěžo- ry, které v y v o l a l o vedení
val . Bratři nám trpí v e Komunistické strany ČíVietnamu a šiří se nám n j a Čínské lidové repaciíistické
tendence. publiky mezi socialisticPatrně proto, že se po- kými zeměmi a ve světořád mluví o míru, ačkoli v é frontě revolučních a
to se nemá brát vážně.
mírových sil."
O Vietnamu
pravil:
Pak se N o v o t n ý obul
"Vinou
bezohledné a do " m l a d é g a r d y " čínstupňující se agrese Spo- ské "kulturní" revoluce:
jených států amerických (•Pokračování
na str. 2)
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komunisty. Pokračovali jsme tak na cestě k porážce,
a když saigonská vláda oznámila volby do ústavodárného shromáždění, .všechno bylo ztraceno . a z
bláta ocitli jsme se v louži, neboť nebylo tajemstvím, že volby, jichž jsme se nedávno dožadovali,
jsou neproveditelné a pro odpor komunistů a budhístů nemohou být úspěšné.

Všichni už víme, že k těm volbám došlo, že v nich
volilo přes osmdesát procent oprávněných voličů,
že ani ohařové západního tisku nenalezli nikde žádné větší nesrovnalosti a že by to tedy nerozumové
a lidé neinformovaní mohli bláhově 'vykládat jako
projev vůle jihovietnamského
obyvatelstva k existenci nezávislé na proletářském ráji otce Hočiminha.
Samozřejmě že nic není vzdálenější pravdě, neboť
""bohdá nebude, aby český král z boje utíkal", a nemůžeme proto ve Vietnamu přiznat úspěch.
Je těžké říci, co všechno ještě leží před námi. Zdá
se však, že volbami ve Vietnamu vyvrcholila poraženecká pošetilost některých západuích novinářů.
Neboť v e chvíli, kdy byl oznámen úspěch těch voleb, začali horečně přemýšlet o tom, proč asi komunisté ten úspěch povolili, a dospěli k názoru, že si
j e j zřejmě musili přát a že jenom předstírali, že si
j e j nepřejí. Je nám dokazováno, že proto prý jejich
protivolební akce byly mírné a tlumené.
Jak známo, tato umírněnost se projevila vypsáním
odměn na hlavu jednotlivých kandidátů, vysíláním
výzev k bojkotu, udělením vnitřních příkazů kádrům, aby zabránily spořádaným volbám za každou
cenu, stošedesátišesti teroristickými útoky v předvečer ' voleb,
třiceti
mrtvolami a stošedesátisedmi
zmrzačenými lidmi.
, Těžko si můžeme přát lepších důkazů komunistické umíměnosti a dobré vůle k jihovietnamským
volbám.
Jak již řečeno, budoucnost
není jasná a těžko
předvídat, co leží před námi. Všichni však budeme
s napětím čekat na to, skončí-li válka v e Vietnamu
vítězstvím americké kapitulace nebo porážkou zřízení nezávislého a svobodného
jihovietnamského
státu.
-kw-
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Od rozkladu k rozkladu
.Pokračováni

se str. 1)

srdečně vítáme, některé
jeho vedlejší důsledky
však už tak vítány nejsou.
Tak např. je se třeba
zamyslet nad tím, jaký
vliv měl
čínsko-ruský
spor na sovětskou účast
Ve Vietnamu. N a začátku všechno nasvědčovalo tomu, že si Rusové
nechtějí pálit prsty. Počítalo se dokonce s tím,
že by jejich vliv mohl
pomoci smírnému ukončení sporu u konferenčního Stolu.
Místo toho viděli jsme
postupné zostřování protiamerické linie Sovětů,
až bylo dosaženo dnešního postoje, který nemůže být nepřátelštější.
Socialistická solidarita
Těžko se dá pochybovat o tom, že to byl právě spor s Čínou, který
SSSR do dnešní situace
postrčil. V zápase o přízeň komunistického světa nebylo pro předáky v
Kremlu dlouho únosné,
aby zůstali nečinně stranou, zatímco Čína sama
zachraňovala
"napaden ý " socialistický stát.

Západ a Východ

aa spor uvnitř komuniKlady á zápory
stického bloku rozšířené
T o všechno neznameSamotný
základní styky se Spojenými stáná, že bychom snad
vztah mezi Západem a ty dovolit.
chtěli dokazovat nějakou
Východem, tj. mezi SpoKomunisté v Pekingu celkovou škodlivost rozjenými státy a Sovětským svazem, je rozko- nevy nechá jí jediný den, kladu mezi komunisty.
lem mezi Pekingem a aby nevinili Moskvu ze Dlouhodobě nemůže být
Moskvou silně ovlivněn, spojenectví se Spojený- pochyb o tom, že výhoačkoli mohou být spory mi státy, a větší urážku, dy daleko převýší nesi člověk mezi komuni- výhody.
o to, jakým směrem.
sty nedovede představit.
Jisté však je, že koJe pravděpodobné, že Je jenom přirozené, že munistický spor značně
dnešní sovětské
vedení se Kosygin a Brežněv zkomplikoval situaci, a
hodlalo
pokračovat
v bojí všeho, co by tomuto že není tak úplně, jednouvolňování a zmírňování obvinění dodalo na vě- značně a stoprocentně
poměru
ke Spojeným rohodnosti. T y t o jejich blahodárný v každém
státům,
jak to
začal obavy ovlivňují záporně úsěku studené války, jak
Chruščov. Otázka však plány na jakékoliv další se mnoho lidí domnívá.
je, může-li si s ohledem sblížení se Západem.
-kw-

Nepodléhat pacifismu
"Potvrzením naší kritiky postoje představitelů Komunistické strany
Číny je vývoj posledních
událostí v Číně, kde probíhá tak zvaná "kulturní
revoluce", jež je prováděna studenty a dětmi."
Toto je velmi pravděpodobně termín, ražený
pro domácí
spotřebu,
kde studenti
(spolu s
dětmi) dělají našemu tatíčkovi velkou hlavu.

/ y v uiei v ¿t_in
licnavibii nais. piuio, ze &arna neilavně proti Sovětské- prožila život v kapitalinu svazu, který je ne- stickém zřízení, a jednak
smyslně obviňován ze má nedostatečné životní
spojenectví se Spojený- zkušenosti spojené s nízni
státy
americkými, kou politickou úrovní.
čínská politika i souZ toho musíme také
časně události v Číně vycházet
při
výchově
ipůsobují škody revoluč- mladé generace,
vidět,
lím a mírovým silám ne- že si neumí z vlastních
jen v Asii, ale i v celém zkušeností porovnat, jasvětě, a tím umožňují ký je rozpor mezi slovy
tesilující nástup světové a činy, mezi lesklým poreakce . . ."
vrchem a podstatou im-

Ponecháme-li stranou
Západní
Německo, což
O "kulturní revoluci"
¡e
vždycky
vděčný terč,
Tady tedý máme první Novotný prohlásil:
3ak je také nebezpečná
" T a t o revoluce prý má
příklad toho, že následreakční fronta, třeba neky rozkladu komunistic- zabezpečit, aby Čína zůorganizovaná, zejména v
kého bloku
nemusejí stala na revolučních záČeskoslovensku. Antonín
být pro západní svět sadách . . . V e skutečnoNovotný by' o tom měl
vždycky jenom příznivé. sti nemá toto hnuti nic
:osi vědět, a tentokrát,
Není to také případ společného s třídním utupodivu, neskrblí invědoměním,
ale je to
jediný.
rormacemi:
"Máme co činit s ideo.ogickou diverzí proti
socialistickým zemím, v
liž lež, podvod, buržoazií morálka hrají význam"ZÁPAD"? NEZNÁME!
nou roli. N e j d e však jen
o vnější působení pomoaneb Dýpíci k záchraně Vietnamu
:í rozhlasových stanic,
Dle zprávy ze západního Německa hodlá
ale jde i o vnitřní půámerické okupační "oberkommando"
obnovit
sobení v samém životě
tzv. "Labor Service Company Guards" a hledá
socialistické
společnok tomu čs. a jiné "dobrovolníky". Jde tu o
sti
.
.
."
ozbrojené jednotky U . S. Army, skládající se z
Následuje
snad nejlotyšských, polských a čs. "dýpíků" a uprchlíků,
obsáhlejší
a
nejotevřekteré byly před lety zrušeny, protože jejich pounější přiznání selhání kohá existence ohrožovala
mírovou koexistenci
munistické
propagandy
("Spirit of Cainp David", "ženevský duch"
od
roku
1948:
apod.) - -čili zradu Eisenhowera, Kennedyho &

Naše rovy

spol. Později však se dostali yankeeové do neočekávané bryndy v Indočíně a hledají "spojence" po celém světě. Nedávno byl Dean Rusk v
Paříži a měl tu drzost požádat Evropany, aby
přišli Americe na pomoc. N a ozvěnu čeká dodnes a bude čekat hezky dlouho. Z d á se, že
nyní si proto vzpomněli na "bloody refugees"!
Hledají žoldnéře, kteří by ve Vietnamu bojovali za " Z á p a d " ! . . . "Západ"? Neznáme! Zeptejte se Nasseřa, Ben Belly, Sukarna, KingKonga. Je možné, že oni vědí, co to je ten " Z á pad" a že vám pošlou afro-asiatské brigády na
pomoc! . . .
AI Jablonský, Mladá Evropa,
oběžník č. 7/66,

Sao Paulo, Brazílie

" Ž i j í mezi námi ještě
lidé, kteří bud' přímc
byli příslušníky dřívějš
buržoazie, nebo žijí jejich děti. část těchto lidí se se socialistickým:
režimem nesžila a je prc
ně radostí, když mohoi
zaznamenat nějaký ne
úspěch
šocialistickýcl
zemí . . .
. . . Tato činnost m;
vliv i na část mládeže
která je náchylná těmti
názorům podléhat jed

perialismu a jeho politiky . . . "
'
Novotný tvrdí, že mládež se dá snadno svést,
zvláště když je v tom
podporována starší generací "pamětníků".
Z d á se nám, že Antonín Novotný zaměstnává
čím dál tím neschopnější "ghostwritery". Anebo
je mezi nimi brilantní
sabotér, který vystihl celý problém bleskově: je
totiž docela zřejmé, že
dnešní mládež tvoří jednotnou frontu s tzv. "reakcí" nikoli proto, že si
nepamatuje
"kapitalistické" záludy, ale že si
příliš uvědomuje rozdíl
mezi "slovy a činy, mezi
lesklým povrchem a podstatou" kteréhokoli režimu.
FEC/vm

z l o b í
)
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Bolí Vás hlava?
Notte

brýle od

OPTAI
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'Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
S. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,1
v nutných případech telegraficky

22. 9. Kancléř dr. Ludwig
Erhard odletěl v čele zápaaoněmecké delegace na
oficiální návštěvu Spojených států.
23. 9. V Japonsku řádil
cyklon, při němž bylo usmrceno 450 osob a zcela
zničeno přes 1.000 domů.
— Jugoslávský soud v
Zadaru odsoudil 321etého
spisovatele Mihajlo Mihajlova "za pobuřování"
k 12 měsícům žaláře a k
propadnutí částky 2.000
dinárů, které Mihajlov
dostal
za
uveřejnění
svých článků v zahraničních novinách Odsouzený podal odvolání.
26. 9. P. Seynauld, francouzský ministerský předseda v době německého
vpádu do Francie v r.
1940, zemřel ve veku 87
roků.
28. 9. 100.009 demonstrantů, většinou studentů, obklopilo presidenlský palác
v Džakartě a žádalo odstoupení presidenta Sukarna, kterého viní mj.
z podpory loňského pokusu o komunistický převrat v Indonésii.
29. 9. Po více než jednoroční přestávce se stala
Indonésie znovu členem
Spojených národů.
— Rasové nepokoje ve

Spojených státech pokračují. Nově vypukly v San
Franciscu.
30. 9. Dominikánskou repubiku opustily poslední
jednotky expedičního sboru Spojených států, které byly povolány do země
po vypuknutí prótivládních demonstrací.
— Britská vláda varovala
Rhodésii, že musí vyřešit
do šesti týdnů krizi, která
vznikla po' samovolném
vyhlášení
nezávislosti,
protože jinak zasáhnou
Spojené národy.
— Bečuánsko, které bylo
pod britským protektorátem, se stalo samostatným státem s názvem Republika Botswana.
— O 11. hodině noční,
přesně rok po vypuknutí
nezdařeného komunistického puče, započal r
Džakartě soud s bývalým
1. náměstkem
ministerského předsedy a ministrem zahraničí dr. Subandriem, který je žalován z účasti na puči.
1. 10. V Jižním Vietnamu
se vylodily další jednotky
americké armády. Celkový počet příslušníků US
vojenských sil ve Vietnamu se tím. zvýšil • na
317.000.

V SILE
JE JISTOTA!

A.M.P.
je největší pojišťovna
v Austrálii a nabízí Vám
NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY
pensijníeh -a životních pojistkách
Nezávazné informace k porovnání sdělí
LUDVIK SCHEEK, tel. 62-0201, byt 88-5989

ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V

MELBOURNE

Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ VEČER
který pořádá v sobotu dne 8. října 1966
v sále hotelu Elizabeith, 317 Elizabeth St., City
T A N E C A PESTRÝ PROGRAM
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.-30 hod.
Vstupné (včetně večeře) $ 3
Ke koupi velký výběr všech nápojů
Předprodej vstupenek a reservování míst:
tel. 93-7631 (Kovaříková) nebo 42-5980 (Váňová)
Výtěžek zábavy bude použit na udržování české školy

3. 10. 1966
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Zájem jednotlivých zaměstnanců

Ekonomika
nemiluje kompromisy"
a zájem společnosti

— V Brně se konal 8. mezinárodní veletrh. Po dobu ,10 dnů
vystavovalo
960 firem z 37 zemi.
— Ústřední
kontrolní a
revisní komise KSČ zjistila, že 60% členů, kteří
opustili
komunistickou
stranu, jsou dělníci, většinou prý důchodci. Zpravidla prý byli členy strany 1 až 5 roků,- nechybějí
však mezi nimi ani členové od roku 1945.
— Antonín Novotný odejel se stranickou a vládní
delegací na pětidenní návštěvu do Bulharska.
— V pražském Karolinu
se konal VI. hegelovský
mezinárodní kongres. Byl
věnován Hegelově filosofii práva.
— Čs. , státní
aerolinie
hodlají rozšířit mezinárodní dálkové spojení o
linky do Střední a Severní Ameriky, Afriky a Japonska.
— Ministerstvo zemědělství počítá, že školní děti
letos seberou brambory
asi z 30.000 ha, tj. 11%
celkové výměry brambor.
Další mají sebrat brigády
z patronátních závodů aj.
Vcelku je letos
velmi
dobrá úroda brambor.
— Na Dole Nejedlý na
Kladensku byli . zavaleni
uvolněnými vrstvami dva
horníci, z nichž jeden byl
na místě usmrcen.
— Na civilním letišti v
Holiči v Senickém okrese
byli zadrženi 4 muži, kteří byli ozbrojeni bodákem
a dýkami. Byli z jabloneckých skláren a chtěli
se pokusit o útěk letadlem do ciziny. Okresní
soud v Senici n. Myjavou
odsoudil Josefa Braveace,
který byl hlavou připravovaného útěku, na 7 let
žaláře, J. Haška na 3 roky, M. Sedlmayera na. 3
roky a J. Dvořáka na 1
rok (podmíněně na 2 roky). Bravenec se pokusil
o útěk do ciziny už dvakrát. Když si odpykával
trest za drahý pokus, seznámil se ve věznici s bývalým letcem, který mu
dával kistrukce o řízení
letadel.
— Bývalá čs. reprezentantka v krasobruslení 26letá Jana Mrázková byla
odsouzena okresním soudem v Brně - městě do
žaláře na 8 měsíců nepodmíněně a propadnutí majetku. Její manžel, 321etý

STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Víc.
tel. 94 2260

99

motocyklový závodník F. rodního divadla; později
Mrázek byl odsouzen už profesorka
AMU, Ada
loni k nepodmíněnému Nordenová se dožila 75
trestu žaláře na 1 rok a let.
Tak to napsala 2. září prafžská Práce, list odborového hnutí v Českoslok propadnutí
majetku. — Předpokládá se, že za venské socialistické republice, když vysvětlovala likvidaci různých "neekonoMrázkovi odjeli loni v 20 let budou v Českosločervnu s čs. lední revuí vensku tato nej větší mě- mických podniků" (např. některých šabhet na Kladensku a v hnědouhelna zájezd do Jugoslávie, sta: Praha 1,150.000 oby- ných revírech, Ejpovických hrudkoven a j . ) a pronikaných změn, omezováni
odkud překročili hranice vatel, Ostrava
450.000, počtu zaměstnanců nebo výměnu kvalifikovaných zaměstnanců za zaměstdo Rakouska a požádali o Bratislava 390.00-0, Brno nance způsobilejší ve spoustě jiných podniků. Práce píše, že jsou taková
asyl. Později- odjeli do 375.000, Košice 230.000,
opatření v pořádku, protože "je to ve prospěch společnosti", ale přece se
Kanady.
Plzeň 190.000, Ústí n. L.
zamýšlí nad způsobem, jak se provádějí a nad důsledky, které se mnohdy
— ÚV
Národní fronty . 93.000 a Pardubice 90.000
projevují1 u jednotlivých zaměstnanců.
rozhodl organizovat peně- obyvatel.
žitou sbírku "na pomoc — Sólista opery Slovenrrace cituje aopis ze- ští pracovnici postupuj;, stě či závodě . . .". Jde
bojujícímu vietamskému ského národního divadla
tvrdě a rozhořčují prý však o to, kdo by
ny zaměstnané ve Vítko- tak
lidu". Zúčastní se stranic- v Bratislavě dr. Janko
zbytečně lidi proto, že z měl zaručit, že hospoké organizace, národní Blaho byl
jmenován k vických železárnách:
výbory, Čs. svaz mládeže, 65. narozeninám národvedoucí "budou
"Bylo rozhodnuto změ- toho mají hmotný pro- dářští
ROH atd. V nižších tří- ním umělcem.
při organinit organizaci a snížit po- spěch . . ." N a tuto otáz- postupovat
dách škol bude mládež — Při kvalifikačním záku odpovídá redakce so- začních změnách v zájčet
lidí
v
naší
technické
odevzdávat na sbírku pe- vodu mistrovství ČSSR
níze z výsledků sběru su- závodních automobilů v kontrole. Přeřadili mne cialisticko - kapitalistic- mu ekonomiky, avšak ne
rovin a léčivých rostlin, Sokolově došlo k havárii, do provozu.
na úkor lidí".
Někteří
Z a deset ky:
na vyšších školách budou při níž vjel jeden vůz do dní jsem se dověděla, že
" T y t o představy jsou čtenáři prý mají pochyborganizovány
peněžité přihlížejících diváků. Zátohle nové místo je také falešné. Když ušetří ně- nosti, zda to může být
sbírky.
vodník Josef Brázda z
před
zrušením. Jsem ži- kde pracovníky, skončí s závodní výbor:
— V Praze byla uzavřena Brna byl na místě zabit,
vitelkou rodiny s dvěma prodělečnou výrobou, a"Závodní
výbory se
24
diváků
bylo
zraněno,
dohoda o vědecké spoludorůstajícími dcerami." nebo získají na určitou nemohou
postavit ani
práci mezi Kanadou a Če- někteří těžce.
skoslovenskem.
Jednání — Na zámku ve Zbraslanesprávnému náN e b o dopis jiné za- funkci kvalifikovanější- proti
vedl předseda ČSAV aka- vi byla podepsána doho- městnankyně:
ho odborníka, má z toho vrhu hospodářských vedemik F. Štorm a vedoucí da o výměně zboží a plahospodaření doucích . . . Jejich členo" Z a celá léta mi neby- prospěch
kanadské delegace presi- tech mezi ČSSR a Severtím i vé jsou závislí pracovně
dent Národní rady pro ním Vietnamem na rok la vytknuta v práci se- celého podniku,
výzkum dr. B. G. Bai- 1967. ČSSR má dodat bemenší maličkost. . . Při pracovní kolektiv, který a mzdou na svých předstroje a zařízení, dopravlard.
reorganizaci, aniž by kde se podílí na efektu . . . stavených. A nesmějí zaní prostředky, válcovaný
— V č. 18. (str. 3) jsme
systém řízení pomínat, že jejich funkmateriál, léčiva, spotřeb- se mnou vůbec mluvil, Nynější
psali o divadelní jedevýpověď, hospodářství si začíná ční období, jednou skonní zboží a další výrobky. jsem dostala
náctce a organizování jeSeverní Vietnam surovi- která i termínem odpo- vynucovat
organizační čí, vedoucí mají dobrou
jích zájezdů. Dne 12. září
ny, vlněný a bavlněný
rovala právním předpi- změny ve výrobě a mimo paměť . . . Nemá smysl
vynesl obvodní soud pro
textil, čaj, kávu, ovocné
Prahu 5 rozsudek nad orsům. T o mne překvapi- výrobu. A dá se čekat, zastírat, že leckde závodkonservy a koření.
ganizátory:
člen Městlo, z uražené hrdost: že opatření k 1. lednu ní výbor přikývne.a vezských divadel pražských — Rudé právo píše 17. 9.,
jsem
ji podepsala a o- 1967 posílí ještě tlak na me za svůj i nedomyšleOleg Reif (který prý si že vychází v nákladu
ekonomik-u, povedou k ný návrh vedení, aniž ho
přivlastnil ze získaných 1,060.000 výtisků a že má pustila závod . . ."
peněz 17.303 Kčs) dostal jen nepatrnou remitendu.
Práce se zmiňuje i c rychlejšímu omezení ne- důkladně zkoumal . . ."
3 roky žaláře nepodmíně- — V Přerově se konala
Z d á se,- že jednu z
dalších případech a do- žádoucí výroby a úsponě, Václav Kutil a Otakar X I . celostátní
výstava
rám pracovníků . . . "
největších
potíží v hodává,
že
"podobné
jedBalbín dostali po 2 letech plemenných zvířat,
kterovněž nepodmíněně.
zcela ojediPisatel článku v Práci spodářském životě v korou zahájil ministerský nání není
Lenárt. K 16 nělé".
ujišťuje, že se nikdo ne- munistickém státě (a ne— Na
kritiku
vývozu předseda
starožitností do ciziny od- tisícům návštěvníků prohospodářském)
"Postižená z Vítkovic musí obávat o práci, pro- jen v
pověděl ředitel podniku mluvil ministr zeměděl- se ptala", píše Práce tože té prý je dost, " b y ť způsobuje špatný vztah
Klenoty ve Svobodném ství iaž. J. Burian.
FEC/H "zda někteří hospodář- ne pokaždé v témže mí- (Pokračování na str. 6)
slově, že se odprodávají
jen nebodnotné a ïimêîecky necenné
předměty.
Tato zásada prý platí i
pro vývoz starých památek, kterými jsou pověřeny Artia a tuzexová proKarlovy Vary byly po staletí jednou z perel
Připravuje se stavba velkolepé vřídelní kolodejna na Národní třídě v
země
české.
I
dnes
jsou
hezkým
místem,
i
když
nády,
která se bude rozkládat nejen na pravém,
Praze.
jim rozhodně poslední dvě desetiletí na kráse
ale i na levém břehu Teplé. Padnou jí za oběť
— V Institutu ROH v
nepřidala. Dostávají se však nyní znovu do podomy na Tržišti. A dnes už se dívají /vypálenýma
Praze se konal mezinárodpředí1 zájmu úředních kruhů, které uvažují o
ní seminář pro africké odočima slepců okna některých budov na třídě I.
boráře, pořádaný Světomožnosti získat větší počet cizinců k jejich
P. Pa-stova, na jejímž dnešním místě a na stráni
vou, odborovou federací.
návštěvě.
nad ní vyroste festivalový palác s moderním hoNejprve se zúčastnili odVětší
zájem
dokazuje
i
kritická
ilustrovaná
telem, bazénem a všemi vymoženostmi, které se
boroví funkcionáři z 12
zemí bývalé francouzské
reportáž "Labutí píseň Karlových Varů?", ktetak krásně vyjímají na plánech měst budoucnoAfriky.
rou uveřjejnil 3. 9. Svět v obrazech a v níž se
stí- Moderní projekt navrhli pražští architekti
— Objem oboustranného
mj. praví:
manželé Machoninovi a jeho realizace
předobchodu s Rakouskem byl
pokládá
náklad
150
miliónů
korun.
Není
ještě
"
O
d
začátku
okupace
do
údržby
nejkrásnějv roce 1958 290 miliónů
schválen, optimisté však o souhlasu nepochybují
ších domů nikdo téměř nic v Karlových Varech
Kčs, v roce 1964 už 499
miliónů Kčs a v roce 1965
a tak se už bourá. Tento komplex by se měl zaneinvestoval. Z a dobu války to bylo pochopistoupl na 655 miliónů
čít stavět v r. 1967 a dokončit do roku 1971 . . .
telně. Po ní se lázeňství stalo div ne buržoazním
Kčs.
přežitkem a Karlovy Vary byly proto vydány v
"Naším úkolem je . . . pokud možno zachoVat
— ČSSR nabídla Equadoplen kavalkádě zlatokopů, kteří proměnili po
dosavadní architektonický charakter Karlových
ru úvěr ve výši 5 miliónů
válce západní Čechy v Divoký západ. Naše nejdolarů na 5 . až 7 let a
Varů", tvrdí hlavní architekt Karlových Varů
6% úrok. Úvěr může být
krásnější lázeňské město se stalo přívažkem Soinž. arch. Prokop Kubíček, ale pohled na plány
zvýšen na 10 miliónů dokolova a hlavně Jáchymova, ubytovacím projeho názor právě nepotvrdily. Říkám mu to:
larů.
sltorem pro zaměstnance
uranových dolů. Co
"Někdy se opravdu musí postupovat takhle ra— V Praze zemřel ve věnedokázali zlatokopové, dokončili nakonec údikálně. Z těch secesních domů často zbývá
ku 77 roků profesor Karlovy
university
Josef
ředníci - z lázeňských budov byly ¡vytrhány a
dnes už jen ta otřískaná fasáda, vnitřky jsou
Váůa.
vyházeny vany a všechna další zařízení a nahraviětšinou zcela zničeny, jejich rekonstrukce by
— U obce Damníkov v
zený psacími stoly. Dílo zkázy bylo dovršeno . . .
stála víc než postaivení nových objektů na jejich
okrese Ústí n. O. se zřítim í s t ě . . . " A tak Karlovy Vary pomalu mění
Dům se ničí od střechy. T o ostatně ví každý
lo letadlo aerotaxis s pilotem a 4 cestujícími, ktesvou tvář. Krásné a svérázné lázeňské město zpíchalupník a chatař, jen příslušní úředníci na to
ré bylo na cestě z Jarová svou labutí píseň: snad však urbanistická
zalpomněli. A tak dnes stojí řada objektů před
měře do Košic.
Trosky
perla Československa nezmizí v bezedném prorozsudkem, který zní ůsečně a tvrdě: demolice,
byly nalezeny až za tři
padle historie . . ."
česky zbourání...
dny.
— Bývalá pěvkyně Ná-

Karlovy Vary

HLAS
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ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP
NEJEN N Á R O D N Í

HRDOST...

Nedávno v jedné venkovské obci požádal jsem o
sirky a hospodyně mně skoro obřadně * zapálila "tuzexovým zapalovačem", jak pak o něm hrdě prohlásila. Koupila jej od podnikavce, který se zřejmě ško• lil u flekařů první republiky. Dala totiž za něj pouhou padesátikorunu. Když jsem jí pak vysvětlil, žetyto rakouské zapalovače jsou u nás již delší dobu
v prodejnách tabáku zá 20 Kčs, vychrlila na adresu
neznámého dobrodince řadu šťavnatých přívlastků.
Mnohý z nás se zasměje, protože by se nedal ošálit.
Třeba ne se zapalovačem. Ale statí, aby jiný chytrák přišel s americkým svetrem, z něhož elegantně
odpáral nášitku Domu módy v Praze a vydělá stovku jen to hvízdne. A ještě ho pohostí, že jim přenechal zásilku pověstného strýčka z Ameriky.
Výhodné bývají i prodeje hodinek. Soudní proces před
několika lety ukázal, jak lidé kupovali pašovaný
hodinkový brak z Rakouska jako "pravé švýcarské" stroje a dávali po třech stovkách za zboží,
které hodinář odmítá při opravě vůbec prohlížet. Zvýšený turistický ruch přináší zvýšené možnosti
různých obchodů i obchůdků. Sebevědomé vystupování pak často stačí zajistit úspěch a zastřít nevalnou kvalitu nabízeného zboží . . . Ostatně nejde někdy
jen o samotnou koupi. Jde i o to, že našinec se tváří,
jako kdyby čokoládu ještě nejedl nebo jako kdyby
byl balíček amerických žvýkaček pochoutkou králů.
To znamená, že i tu doplácí nejen jeho kapsa, ale
i to, čemu říkáme národní hrdost...
Zemědělské noviny, 6. září 1966
MYSLIVOST V ROCE 1965
Nejvíce se odstřelilo zajíců. V celé republice to
bylo 429.844 kusů. U další zvéře mají největší podíl
na odstřelu bažanti (kohouti) - 287.372 kusů. Hodně
se zastřelilo i srnčího - 62.493 kusy. U nás je také
značný výskyt černé. V loňském roce se odstřelilo
celkem 4.985 kusů. Nejvíce divočáků "přišlo o život" na Slovensku a pak také v Jihočeském a Západočeském kraji. Není bez zajímavosti, že se poslední léta šetří koroptve. Předně se snížil jejich
stav a. pak koroptve jsou dobrým vývozním zbožím.
V zahraničí je po nich poptávka. Proto se naše myslivost soustřeďuje jen na odchyt. Vloni se chytlo
5.693 kusů. Podstatně větší odchyt byl u bažantů
<56.877) a zajíců (37.772). Největší odchyt živé zvěře byl loni v českých krajích.
Rudé právo, 3. září 1966
DROBNÉ KRÁDEŽE VE VELKÉM
. . . Viktor Komárek, vedoucí provozního oddělení
podniku Pražské restaurace, říká, že Restaurace a
jídelny by měly mít k dispozici košíčky s víkem.
Rovněž potvrdil, že vývoj drobných stolních potřeo
zaostává . . . Restaurace navíc postihla vlna sbírání
suvenýrů. Ztrácejí se slánky, pouzdra na párátka,
příbory, o papírových táccích na pivo nemluvě.
Podniky se proti tomu brání tím, že sypátka a jiné
drobnosti na stoly prostě nedávají... J. Šarha z restaurace U supa to potvrzuje: "Hosté si berou nejrůznější předměty s takovou samozřejmostí, jakoby
jejich ceny byly započítány v účtu. Denně nám zmizí 10 sklenic, přitom jedna stojí 15 korun, dále několik bruselských příborů, dokonce i ubrusy. Je to
pro nás nepříjemné hlavně proto, že drobné stolní
vybavení, zejména slánky, není obvykle k dostání/'
J. Růžička z hotelu Evropa: "Stolní sklo, které dostáváme, je většinou nesprávně cejchované. Dochází
tak k nepříjemným rozhovorům se zákazníky. Pečivo
a chléb balíme do plátěných ubrousků, ale to si můžeme dovolit jen proto, že máme vlastní prádelnu.
Některé podniky v Praze I musí vozit ubrousky prát
do míst vzdálených až 70 km od Prahy . . . " J. Myslík z restaurace U petrské věže: "Nemůžeme se
denně dopočítat. Mizí nám příbory, slánky, sklenice
i popelníky. Dokonce i hosté bez placení. Jak se tedy
máme snažit o kulturnost stolničení? . . . "
Večerní Praha, 12. 8. 1966
Z N O V U P O P L A T K Y Z A SVATEBNÍ OBŘAD
Možnost zavádět správní poplatky vede . . . národní výbory k vytváření palety sazeb. V Ostravě je
třeba k žádosti o uzavření sňatku přiložit 80 Kčs,
v Hradci Králové 50, v Táboře jako náhradu za
údržbu obřadní síně 150 a za delegaci 250 Kčs. Nejinak je tomu i u jiných správních poplatků a náhrad
za služby, poskytované národními výbory. Letos mají národní výbory krýt z vlastních zdrojů rozpočtové
výdaje ve výši přes 900 miliónů korun.
Lidová demokracie, 8. září 1966
K A N A D S K Ý U R A N O V Ý K R A L V ČSSR
Rozruch na ruzyňském letišti způsobilo 11. září
malé soukromé tryskové letadlo, kterým přicestoval
do Prahy "uranový král" z Kanady - pan Anthony
Roman. Majitel největších uranových dolů na Západě - jak sám hrdě říká - a velkých cementáren
je slovenského původu. Odešel do Kanady v r. 1937
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Pomoc evropských komunistických států Maroku, Alžírsku a Tunisku

Pomoc a vliv v Maghrebu
Zatímco Sovětský svaz soutěží s Čínou v úsilí o získání většího vlivu na
mladé africké státy, především střední Afriky, soustřeďuji se na tři státy
severoafrické - Maroko, Alžírsko a Tunisko _ hlavně menší evropské komunistické státy, nejvíce Jugoslávie, Bulharsko a Československo. Pomoc těchto
zemí třem nejzápadnějším arabským státům má požehnání oficiálních kruhů
obou stran, ale je poskytována i přijímána se značnou dávkou nedůvěry obyvatelstvem obou stran - státíů, které pomoc poskytují, i těch, které ji přijímají. Touto pomocí a jejími problémy se zabývá obšírně newyorský měsíčník East Europe ( V I I / 1 9 6 6 ) v článku A . Sylvestera "Východní Evropané
v Maghrebu".
J ugoslavie byla první
zemí, která se pokoušela
získat vliv v těchto státech. Bylo to v době, kdy
arabští nacionalisté sváděli boje a šarvátky s
francouzskou koloniální
policií a vojenskými jednotkami, kdy dodávky
zbraní a munice z Jugoslávie zvlášť vítali.
Po
nabytí
samostatnosti
těchto států změnila T i tova vláda způsob, jak
poskytnout podporp, a
tím si udržet vliv v zemi. Dnes např. je jejich
pomoc v Tunisku nejpatrnější v zemědělství.
D o země přišli jugoslávští veterináři, zemědělští
odborníci a instruktoři v
družstevnictví.

tiž připadá v
A f r i c e na jednoho lékaře 45.000 obyvatel.
Československo vyslalo do Tuniska
asi 200
odborných sil. Jsou to
jednak též lékaři, jednak
technici. Technická pomoc
Československa j e
néjpatrnější
v
městě
Sfax, kde čs. odborníci
vedli stavby velkých továren. Bulharští technici
v Tunisku se zase soustředili na instrukce při
stavbě sportovních stadiónů, z nichž největší

(pro 45.000 diváků) byl
právě v minulých dnech
slavnostně otevřen.
Největší
nápor
byl
podniknut na Alžírsko,
které považovali evropští
komunisté za "Kubu a f rického
kontinentu".
K r o m ě menších komunistických států prokazoval
tam proto štědrost i Sovětský svaz, který slíbil
od roku 1963 pomoc ve
výši 225 miliónů dolarů.
Protože však
politický
v ý v o j v zemi nešel přesně podle přání Moskvy,

jen část slíbené pomoci do země: traktory
a vozidla, kjteré byly ještě k tomu provozně příliš drahé. Části slíbené
pomoci má však být dodatečně použito ke stavbě oceláren v Bone, kde
už dnes působí také řada čs. technických
odborníků. Ž e však nemá
tato technická asistence
rozhodující vliv v zemi,
dokazuje i okolnost, že
např. v loňském roce
přišlo do země 75% všeho dovozu z Francie, zatímco dovoz z SSSR se
zvýšil na pouhá
4%Nejlákavější skutečností
pro evropské komunisty
j e neblahá skutečnost, že
z 5 miliónů práce schopných osob v Alžírsku nalezne nyní
zaměstnání
jen asi půl miliónu lidí.
(Pokračování na straně 6)

"Pravdivé a historicky věrné" informace o spisovatelích - exulantech?

Výtky zarytého stalinisty

František J. Kolár j e jedním z nejhorších jevů na kulturní scéňě (v dnešním
Československu. Představuje nejurputnějšího zastánce období kultu osobBulharská vláda vy- nosti a snaží se křečovitě zachovávat ducha tohoto období. Tak se mu naslala později do Severní příklad nelíbilo, že Eduard Goldstuecker připomněl v č. 33 Literárních noA f r i k y značné množství vin 70. nedožité narozeniny Mileny Jesenské a mluvil o ní jako o "historické
lékařů, i když je jich v osobnosti, na jedné straně idealizované jako Kafkova intimní přítelkyně, na
samotném Bulharsku vel- druhé straně odmítané jako renegátka komunistického hnutí".
ký nedostatek.
Dobrou
nic
r . d. IVUIdlUVl bC nelipověst si tam však nezí- bí, že se
Goldstueckc r věděl a byl jimi dokonce uveřejnění, ale domnívá
skali a jejich nízká od- pokouší o
"spravedlivé bezprostředně
ohrožen, se, že by se přitom "mělo
borná úroveň je A f r i č a - ocenění této nevšední že- přičemž velká část jeho aspoň mluvit pravda a neny" a že " j e j í zradu ko- přátel byla v té době zlik- mělo by se zamlčovat, že
ny
často
kritizována.
munistické strany vysvět- vidována, přece "dokázal například Blatný ostouzel
náš nový, poúnorový reLuje vážnými pochybnostAutor
článku v East mi o některých jevech v v téže době, kdy lidé ty- žim za hranicemi". Kolár
pu Jesenské špinili komuEurope píše např. o tra- Sovětském svazu ve tři- nistické hnutí a Sovětský uvádí pak podrobnosti o
Blatného
v
gických následcích, kte- cátých letech, zejména v svaz", si uvědomit,
že projevech
Londýně
před
více
než
10
oblastiv
ý
v
o
j
e
umění
a
"ani
já,
ani
moji
přátelé
ré mělo působení bulbrzy nato .v justici".
a všechen náš lid nikdy lety a vytýká čs. emigranharského
psychiatra
v
Kolár nemá přirozeně nezradí Říjen a že zloči- tům" - spisovatelům, že na
jedné tuniské nemocnici,
pro postup Mileny Jesen- ny jednotlivců, ani všech- rozdíl od sovětských kokde pracoval jako gyne- ské žádnou omluvu a ny ty stíny, které nám legů, z nichž se většina
kolog. Místní lékař pak tvrdě. odsuzuje její "re- kalí život, nás nemohou "kajícně vrátila domů a
svým dílem
deklarovala
sděloval vtip, že každé negátskou nenávist ke ko- svést z naší nesnadné a změnu svého stanoviska",
munistickému hnutí a k velké cesty".
město v Tunisu má nyní
SSSR", která se prý pro- ' Tato reakce se vysky- naši emigranti "nevyužidva hřbitovy. Speciální jevovala také ještě v kon- tuje v článku "Zhrzená li žádné z vyhlášenýcn
táboře Ra- láska jedné renegátky" v amnestií".
hřbitov byl prý zřízen centračním
vensbrueck,
kde
zahynu- Kulturní tvorbě z 25.
Kolár vytýká také, že
pro
pacienty
bulharla. Dovolává se toho, že srpna tr.
Plamen uveřejnil koreských lékařů. Přesto vše
na rozdíl
od Jesenské,
V jiném článku, nade- spondenci Gorkého s Paje jejich pomoc vládami Ilja Erenburg,
který o
psaném "Ztráta paměti", sternakem, autorem Kolástále vítána. I s nimi to- těch neblahých jevech v
který byl uveřejněn v Ži- rem zavrženého románu
votě strany (září 1966), Doktor Živago.
a nyní jako host podniku zahraničního obchodu si vzal Kolár na mušku
V závěru se zabývá
Strojexport přijel na pětidenní návštěvu do ČSSR jiné komunistické renegá- způsobem, jakým se o
i se svými spolupracovníky. Hovoří plynnou sloven- ty, zejména' také Ivana emigrantech píše v enštinou, v níž si jen tu a tam vypomáhá anglickým Blatného. Brojil proti to- cyklopediích a rukovětích
slovem. Dne 12. září letí do Brna na veletrh. Navští- mu, že v nynější době české literatury a kultury.
ví těž Košice, Přerov a Bratislavu, a všude půjde "lidé, kteří v minulosti Souhlasí ,s tím, aby se o
především o . obchod.
Svobodné slovo, 12. září 1966 zklamali nebo zradili, jsou nich psalo, ale žádá, aby
N O V Ý HOSPODÁŘSKÝ MODEL V MOSTĚ
leckde líčeni bezmála ja- informacé "byly pravdivé
Na 600.000 Kčs si za sedm let "nahospodařila" or- ko hrdinové a jako oběti a historicky věrné", aby
se o nich nic "nezatajovaganizovaná skupina číšníků mostecké restaurace kultu".
Opera. Číšníci prodávali hostům menší míru piva,
Konkrétně se pozastavil lo. ani v pozitivním, ani v
plzeňské 12stupňové dotáčeli mosteckou desítkou, nad tím, že se dnes "ne- negativním slova smyslu,
mošty, víno a rum ředili vodou, džusy moštem, slé- kriticky vychvalují a o- abý se z lidí, k t e ř í . . .
vali zbytky piva a vína z nedopitých sklenic a zno- slavují Weil, Teige i Mile- zklamali v nej vážnějších
vu prodávali hostím. S vynálézavostí "upravovali" na Jesenská, lidé, kteří se křižovatkách dějin nárogriotku na cherry brandy, mysliveckou ha whisku, postavili
proti straně v da, nedělal vzor pro naši
konsumní vodku nabízeli místo sovětské. Méně ja- letech třicátých". Dále se vzdělanou, tvůrčí mládež.
kostní vína přelévali do originálního balení s ozna- mu nelíbí, jak se v Pla- A b y se tak bezstarostně
umělecká
čením speciálních dražších druhů. Dne 10. září byl menu otiskují verše Ivana neoddělovala
vynesen rozsudek. Hlavní vinníci byli odsouzeni na Blatného, který "zradil kvalita díla - od lidské ;
republiku po únoru 1948 politické tváře autorů".
3 - 6 let vězení, 11 číšníků na 2 léta.
FEC
Lidová demokracie, 11. září 1966 a odešel do emigrace".
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John Birth: The Sot-Weed Factor (Plantaznik). Seeker 8C Warburg, Londyn

Don Quijote z Marylandu
uarinuv rianiaznut je zvxasmi Kmrta. uyia psana neuay Koncem padesátých let našeho století ve formě robustního barokního románu 17. století.
Je to donkichotiáda smíšená s Tomem Jonesem a M o l l Flandersovóu. Je
příznačné, že hrdina knihy je prabídný básník, stižený tějžce puritánskými
sklony. Jeho literárním otcem byl Samuel Butler, jehož divoká satira na
puritány " H u d i b r a s " bylal dlouho bestsellerem anglické satirické poezie.
Nevím o jiné literatuře než právě anglické, ve které by se přisprostlá fraška
a hluboké opovržení současnými mravními koncepcemi tak dokonale snoubily s morbidní učeností á zálibou |v bizarnosti. Také tyto složky jsou bohatě
zastoupeny v "Plantážníkovi".
S Barthovou knihou je to tak: bud' se |vám zalíbí a budete ji zarputile brán i t N e b o se vám líbit nebude a obviníte spisoyatele, že si libuje v zastřené
( a místy hodně nezastřené) pornografii. Málokdo by podezíral, že angličtina poskytuje takový poklad šťavnatých výrazů, který se zcela vyrovná pokladnici francouzské. Dodáme-li, (že John Barth tuto větdv jazyka ještě obohatil
( a máme na to svědectví alespoň jednoho vážného sociologa - P. Freyera a
jeho "Mrs. G r u n d y " ) , máte alespoň vysvětleno, proč je možno v H D citovat z "Plantážníka" jen pořídku.
Navíc je "Plantážník'
napsán v parafrázované
řeči Defoea a Smolletta
Pornografologovi tím unikne nejedna obstarožn
obscenita a nejedna velmi přiléhavá metafora.
Skoncovavše v tomte
bodě s temnou stránkou
"Plan,tážníka",
musíme
se zase přiznat, že jsmť
se rozhodli, že se nám líbí. Není možné vyrovnat se krátce se strašní
složitou zápletkou, , n:
které celkem
nezáleží
Jde o příběh dvojčat
která prožijí tak strašlivé
osudy a příkoří, že by tc
ošoupalo tři vydání normálních paterčat.
A

vypůjčme si ještť

staré úsloví při charakteristice hrdiny, který je
tak naivní, ctnostný, nešťastný a tak strašně platonický, že prostě musí
být z dvojčat.

který tím pádem přijdi
ale úplně o všecko, ba
o sny s celým příslušen
stvím.

"Plantážník" jistě drž
rekord v počtu bídníků
Jinak má "Plantážník"
kteří neustále komplikuj
pro každého něco. Jediuž tak složitý děj.
ně větrné mlýny chybějí. Plantážníkova DulciZ e stránky na stránkí
nea z Marylandu bývala poskakují zlověstní pod
úspěšnou povětrnou žín- loudníci a pirátští kap:
kou, ale úklady několika táni, kuplíři, ničemní po
zpustlých chlípníků
ji litikové a kapitalističt
přinutily k počestnému upíři, francouzští výzvě
pasení prasat na americ- dači a krvežízniví Indiá
kém trávníku. Po osmi ni, co hrdlo ráčí. TihL
stech stránkách velkých všichni mají prostě prdobrodružství,
mnoha a utlačovány jsou hlav
převlecích a svlecích je ně paní a dívky, jejich
šťastně sezdána se svým abstraktní ctnosti jsoi
poetickým
milencem, ve stálém nebezpečí.

BICAN NA ROŽNI
JUNIUS
Drahý messere Leonardo,
vaše drahá přítelkyně zasílá vám srdečné pozdravy z naší sladké Ferrary a milou vzpomínku. V příloze nalezněte též jednoho rozkošného mladíka plavého zevnějšku, který potěšil po několik rozkošných
hodin choré srdce mé. Doporučené a k použití. A n i
já ani moje rodina nemůžeme zapomenout na báječné tractazziones, jež jste nám vymýšlel, když jsme
byli na oné ohavné dietě. Jsem pro pokrok jako kdokoli jiný, ále myslím, že již nikdo nepřekoná vaši
dietní pizza a la spizza. Měla bych vlastně vyškrtnout ono francouzské "a -la", v ž d y ť to byli tito galští
barbaři, kteří nás přinutili jít na dietu. Strpím při
hostině jiskřivé burgundské, jestliže po hostině ne-,
trpím íronsouze malaise. Jejich král je epileptik,
tak co můžete očekávat.
Nejdražší messere, který se sluníte v mé přízni,
srdečně vám děkuji za kumštovně řezanou a fajnov ě vyvedenou bedýnku za účelem sledování zábavných obrázků v jemném sledu, jemuž acceleracione
říkáte. Tuším, že je to jeden z vašich velkých vynálezů, jenž Materna Lagíca se zouti bude, až se kupčíci a duše přízemní (jako například jakýsi Jules
Verne na tajemném hradě v Karpatech) vaší myšlenky zmocní a touž, caramba, zneužijí. Přiznám se,
nejdražší příteli, věrný služebnice a trpělivý věřiteli, že jsem se zprvu' zachvěla v pomyšlení, že mi
bude do vaší skřínky cucetti, když jsem zpozorovala Mágga neznámého jakéhos, jenž až z mythické
jižní země Austriaco tajemné obřady kuchyňské způsobem důležitým a velebným předváděl. Zdá se mi,
že tento veliký Mággi ze země Pictů pocházeje, do
ústraní jako strašlivý kouzelník Merlín se uchýlil,
naleznuv své porto Angelico na neznámém ostrově
Nuovo Sélando.
- Ecco, ještě nikdy jsem nebyla tak uchvácena pohledem na tajemného cizince, jako naccuccujíc do
vaši Materny Lagicy. Muž to je příjemného zevnějšku dostatečně zženštilého, aby mu byla otevřena la

Barthova satira je však
postavena na dvojí platformě. Po dějové stránce je to hec pro hec, psaný smrtelně vážně a s
příslušnou dávkou učeností a pedantství, vlastní moralizující literatuře
každého věku.
N a druhém místě pak
"Plantážník"
ukazuje,
jak vlastně vypadala mladičká Amerika na přelomu 17. a 18. století.
Barth má zcela oprávněný a pádný argument.
Americké osady byly daleko od běžných představ
o
zachmuřených
"Otcech
poutnících" v
černých širácích, upalujících ve velkém čarodějky ze Salemu.
Bylo to doslova a doopravdy
smetiště historie, kam se hrnuli hlavně
ti, kteří přišli do konfliktu - jakéhokoli konfliktu - s autoritami. N e b y lo třeba přivážet trestance na břehy Marylandu
a Virginie. V Anglii 17.
století
byl
nadbytek
dlužníků, žebráků, zlodějíčků a dobrodruhů, kteří se dobrovolně dávali
zapsat "na kontrakt" za
cenu plavby z Anglie do
Ameriky.

Ebenový
ROBERT

život
DESNOS

Děsivý klid poznamená ten den
A stíny luceren a požárních automatů
unaví světlo
Vše umlkne ti nejvíc mlčenliví
i nejtlacha(vější
Konečně ztichnou vřeštiví kojenci
Lokomotivy vlečné lodě vítr
Tiše se budou sunout
Bude slyšet veliký hlas jak z dálky
přichází a
projde nad městem
A dlouho bude slyšet
Potom v oslňuj ícftn slunci
Když prach kameny nevyplafcané slzy
na velikých
pustých náměstích skládají sluneční šat
Konečně bude slyšet jak přichází hlas
Dlouho bude rachotit u bran
Projde nad městem prapory strhne a
roztříští tabulky v oknech
Bude ho slyšet
Veliké ticho bylo před ním ale daleko
větší bude
ticho jež nebude rušit které však
obžaluje
z přečinu blízké smrti odhalí je
a zhanobí
Ó nešťastný den i radostný den
Den onen den kdy hlas projde městem
Fantomatický racek mi řekl že také
ona mě miluje tak
jako já ji miluji
ž e ono velké strašlivé ticho bylo
má láska
Ž e (vítr jenž přinášel hlas byl velikou
světovou vzpourou
A že ten hlas by mohl být mně příznivý.
Přeložil Adolf Kroupa

(Pokračování na str. 6.)

cariera na všech dvorech křesťanského světa. I tatíček by mi ho schválil. Leč ne tak, neb přála bych
si tohoto Mágga maggíore za služebníka svého získati, a sice proč:
Pozorujíc kouzelné obrázky, propadla Jsem zcela
kouzlu jeho cuisine nuovosélandaise, anžto jste ho
zachytil v e stínu jeho nepřekonatelné Frigi-ď- aire,
v níž vše mrzne, peče, škvaří se a dusí během půl
hodiny. Vaší zásluhou byla jsem svědkem, jak vykouzlil složité venkovanské
jídlo pasta ďasciutta
těsně před uloženým čásem. Popálil si prst, ale taK
rozkošně, že to přidalo makarónům na chuti i zápachu.
Domnívám se však, nejdražší messere, že nej větším úspěchem tohoto Mággiho zůstane krmička, která je uniccato po celém světě. Očarována jsem pozorovala, jak proslulý Mággi, jenž se prý Carus či
Caro či Cerro v e své barbarské řeči zove, připravoval bicana na rožni. Někdy se tó píše K e r r s drsným
přízvukem a la Celtico. Bican, nejdražší příteli, jest
ryba známá hlavně na soutoku řek v severní kacířské zemi, a to pod jménem štika ligy. Tvrdí se, že jest
nyní pošlá.
Trnula jsem, nejdražší příteli a služebnice nej věrnější, jak obratně a pronto proslulý Mággi tučný
exemplario bicana nabodl na rožeň, zasunuv ho do
Frigi-ď-airu. Prohlásil, že jest lépe bicaní maso jemně upražiti, aniž by kuchařince umrzlo předloktí.
Současně postavil vroucí vodu na vařič electrico,
aby se vypařila a vydala páru. Item vysvětlil, že pára by bicanovi škodila, jelikož jeho maso nesnášelo
srážek.
Poté na pánvi, kouzelné jako pánev Venušina, která se dá otřít od tuku, marmelády a sušené jíšky
pouhým sajnpapírem, zadělal tré koření. Když oznámil, že z každého jediného se zbláznili tři dervišové
přímo z espressa, zamíchal do třeštící sloučeniny jeden a půl vousu svatého Ivana a uškvařil za dvě minuty jemnou směs.
Poté přidal bobkový list, mandragoru jemně nastrouhanou ve tři čtvrti na devět před soumrakem
30. prosince a Nestlého dětskou moučku, vše zaliv
lahví alicante. Pro Italy je prý možné ponechat alicante stranou (kvůli podnebí) a použít bílé víno -z
vinice Santa Maria del Fiore, pokud je toto víno z
ročníku před rokem 1178 a pokud zrálo na severo-

jižních svazích. Pravil, že když se víno přelije,
nevadí.
Messere Leonardo, to vám tedy řeknu, že jsem
kvílela rozkoší, když se na jemné saracénské míse
(jsou lepší než kordovánské, jejich vzorek lépe odpovídá typu krmě), objevil bican na rozpadnutí. Veliký Mággi vysvětlil, že jest lépe převézti bicana třemi kličkami, jež jsou stylové, a udrží ho ve formě.
Jakmile byl bican připraven k požití, vylil veliký
Mággi kouzelnou pánev se škvařícím se obsahem a,
per Baccho, prohlásil, že ještě lépe jest použiti kostku zázračného koření, jež stojí pouze pět a půl dinario, a k němuž netřeba ani 1./ kouzelné pánve,
2./ trého koření, 3./ půlky vousu svatého Ivana, 4./
mandragory,
5./ bobkového listu,
6./ Nestlého
dětské moučky, 7./ láhve alicante. 8./ aniž bílého
vína z vinice Santa Maria del Fiore z roku přinejmenším 1177. Koření plné zázraků za pět a půl dinarios se jmenovalo nějak jako Maggi.
Zajímalo mne též, nejdražší messere, že účinky
čarování velkého Mággiho Cara, Carrose či pietského Kerra byly stoprocentně smrtící. Naše vévodské
veličenstvo j e jisto, že bychom mohli získat bicana
na rožeň. Též bychom mohli laskavě nařídit svým
ministrům, aby opatřili složeniny čarovné omáčky,
kterou lze klidně přelít. Máme též ve vězení jistého
kuchaře, jehož bychom rádi buď upálili nebo zmrazili. Pokusil se nám nedávno, porca miseria, servírovat spaghetti bolognaise s veronskou omáčkou,
která obsahovala křen.
Na mučení se přiznal, že je ilegální přistěhovalec
z Hulína a. nemá permit de lavoro, ate šancajk.
Bylo-li by možno, drahý messere, získat tohoto
tajemného Mággiho za vrchního kuchtíka pro náš
trůn, mohl byste se tím zasloužit o blaho státu. Merčím právě dva synovce a jednoho nelegitimního syna, kteří by si zasloužili spletitou cuisine maestra
Caro, Carra či Kerra. Jsou nyní na dietě a vyčkávám vašich zpráv.
Srdečné pozdravy a přání všeho blaha a zdraví
dovoluje si majestátně přáti
Vaše oddaná
Lucrezia Borgia.
P. S. Zadarmo by to nebylo.
L . B.
P. P. S. K d y ž nic,' pošlete Maggi.
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— V Brně se konal 8. mezinárodní veletrh. P o dobu 10 dnů
vystavovalo
960 fixem z 37 z e m i
— Ústřední
kontrolní a
revisní komise K S Č ujistila, že 60% členů, kteří
opustili
komunistickou
stranu, jsou dělníci, většinou prý důchodci. Zpravidla prý byli členy strany 1 až 5 roků, nechybějí
však mezi nimi ani členov é od roku 1945.
— Antonín Novotný odejel se stranickou a vládní
delegací na pětidenní návštěvu do Bulharska.
— V pražském Karolinu
se konal V I . hegelovský
mezinárodni kongres. Byl
věnován Hegelově filosof i i práva.
— Čs. .státní
aerolinie
hodlají rozšířit mezinárodní dálkové spojení o
linky do Střední a Severní Ameriky, A f r i k y a Japonska.
— Ministerstvo zemědělství počítá, že školní děti
letos seberou
brambory
asi z 30.000 ha, tj. 11%
celkové výměry brambor.
Další mají sebrat brigády
z patronátních závodů aj.
Vcelku je letos
velmi
dobrá úroda brambor.
— Na Dole Nejedlý na
Kladensku b y l i z a v a l e n i
uvolněnými vťstvami dva
horníci, z nichž jeden byl
na místě usmrcen.
— Na civilním letišti v
Holiči v Seniěkém okrese
byli zadrženi 4 muži, kteří byli ozbrojeni bodákem
a dýkami'. Byli z jabloneckých skláíen a chtěli
se pokusit o útěk letadlem do ciziny.
Okresní
soud v Senici n. Myjavou
odsoudil Josefa Bravence,
který byl hlavou připravovaného útěku, na 7 let
žaláře, J. Haška na 3 roky, M. Sedlmayera na. 3
roky a J. Dvořáka na 1
rok (podmíněně na 2 rok y ) . Bravenec se pokusil
o útěk do ciziny už dvakrát. K d y ž si odpykával
trest za druhý pokus, seznámil se v e věznici s bývalým letcem, který mu
dával instrukce o řízení
letadel.
— Bývalá
čs. reprezentantka v krasobruslení 26íetá Jana Mrázková byla
odsouzena okresním soudem v Brně - městě do
žaláře na 8 měsíců nepodmíněně a propadnutí majetku. Její manžel, 321etý
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motocyklový závodník F.
Mrážek byl odsouzen už
loni k nepodmíněnému
trestu žaláře na 1 rok a
k propadnutí
majetku.
Mrázkovi odjeli loni v
červnu s čs. lední revuí
na zájezd do Jugoslávie,
odkud překročili hranice
do Rakouska a požádali o
asyl. Později- odjeli do
Kanady.
— ÚV
Národní
fronty
rozhodl organizovat peněžitou sbírku "na pomoc
bojujícímu vietamskému
lidu". Zúčastní se stranické organizace, národní
výbory, Čs. svaz mládeže,
R Q H atd. V nižších třídách škol
bude mládež
odevzdávat ná sbírku peníze z výsledků sběru surovin a léčivých rostlin,
na vyšších školách budou
organizovány
peněžité
sbírky.
— V Praze byla uzavřena
dohoda o vědecké spolupráci mezi Kanadou a Československem.
Jednání
vedl předseda ČSAV akademik F. Štorm a vedoucí
kanadské delegace president Národní rady pro
výzkum
dr. B. G. Bailard.

— V 2. 18. (str. 3) jsme
psali o divadelní jedenáctce a organizování jejích zájezdů. Dne 12. září
vynesl obvodní soud pro
Prahu 5 rozsudek nad organizátory:
člen Městských divadel pražských
Oleg Reif (který prý si
přivlastnil ze získaných
peněz 17.303 Kčs) dostal
3 roky žaláře nepodmíněně, Václav Kutil a Otakar
Balbín dostali po 2 letech
rovněž nepodmíněně.
— Na
kritiku
vývozu
starožitností do ciziny odpověděl ředitel podniku
Klenoty v e Svobodném
slově, že se odprodávají
jěn nehodnotné a umělecky
necenné
předměty.
Tato zásada prý platí i
pro vývoz starých památek, kterými jsou pověřeny Artia a tuzexová prodejna na Národní třídě v
Praze.
— V Institutu R O H v
Praze se konal mezinárodní seminář pro africké odboráře, pořádaný Světovou. odborovou federací.
Nejprve se zúčastnili od-"
boroví funkcionáři z 12
zemí bývalé francouzské
Afriky.
— Objem oboustranného
obchodu s Rakouskem b y l
v roce 1958 290 miliónů
Kčs, v roce 1964 už 499
miliónů Kčs a v roce 1965
stoupl na .655 miliónů
Kčs.
— ČSSR nabídla Equadoru úvěr ve výši 5 miliónů
dolarů na 5 . až 7 let a
6% úrok. Úvěr může být
zvýšen na 10 miliónů dolarů.
— V Praze zemřel v e věku 77 roků profesor Karlovy
university
Josef
Váňa.
— IT obce Damníkov v
okrese Ústí n. O. se zřítilo letadlo aerotaxis s pilotem a 4 cestujícími, které b y l o na cestě z Jaroměře do Košic.
Trosky
byly nalezeny až za tři
dny.
— Bývalá
pěvkyně Ná-

rodního divadla, později
profesorka
AMU,
Ada
Nordenová se dožila 75
let.
— Předpokládá se, že za
20 let budou v Československu tato nej větší města: Praha 1,150.000 obyvatel, Ostrava
450.000,
Bratislava 390.000, Brno
375.000, Košice 230.000,
Plzeň 190.000, Ústí n. L .
93.000 a Pardubice 90.000
obyvatel.
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Z á j e m jednotlivých zaměstnanců

Ekonomika
nemiluje kompromisy"
a zájem společnosti

99

Tak to napsala 2. září pražská Práce, list odborového hnuti v Československé socialistické republice, když vysvětlovala likvidaci různých "neekonomických podniků" (např. některých šaichet na Kladensku a v hnědouhelných revírech, Ejpovických hrudkoven a j . ) a pronikalvých změn, omezování
počtu zaměstnanců nebo výměnu kvalifikovaných zaměstnanců za zaměstnance způsobilejší ve spoustě jiných podniků. Práce píše, že jsou taková
opatření v pořádku, protože " j e to ve prospěch společnosti", ale přece se
zamýšlí nad způsobem, jak se provádějí a nad důsledky, - které se mnohdy
projevují1 u jednotlivých zaměstnanců.

— Sólista opery Slovenského národního divadla
v Bratislavě
dr. Janko
Blaho byl
jmenován k
65. narozeninám národním umělcem.
— P ř i kvalifikačním závodu mistrovství ČSSR
závodních automobilů v
Sokolově došlo k havárii,
při níž v j e l jeden vůz do
přihlížejících diváků. Závodník
Josef Brázda z
Brna byl na místě zabit,
24 diváků bylo zraněno,
někteří těžce.
— Na zámku ve Zbraslavi byla podepsána dohoda o výměně zboží a platech mezi ČSSR a Severním Vietnamem na rok
1967. ČSSR má dodat
stroje a zařízení, dopravní prostředky, válcovaný
materiál, léčiva, spotřební zboží a další výrobky.
Severní Vietnam suroviny, vlněný a bavlněný
textil, čaj, kávu, úvocné
konservy a koření.

Práce cituje dopis ženy zaměstnané ve V í t k o vických železárnách:
" B y l o rozhodnuto změnit organizaci a snížit počet lidí v naší technické
kontrole. Přeřadili mne
do provozu.
Z a deset
dní jsem se dověděla, že
tohle nové místo j e také
před zrušením. Jsem živitelkou rodiny s dvěma
dorůstajícími dcerami."
N e b o dopis jme zaměstnankyně:
" Z a celá léta mi nebyla vytknuta v práci sebemenší maličkost. . . Při
reorganizaci, aniž by kdo
se mnou vůbec mluvil,
jsem dostala
výpověď,
která i terminem odporovala právním
předpisům. T o mne překvapílo, z uražené hrdosti
— Rudé právo píše 17. 9.,
že vychází v nákladu jsem j i podepsala a o1,060.000 výtisků a že má pustila závod . . . "
jen nepatrnou remitendu.
Práce se zmiňuje i o
— V Přerově se konala dalších případech a doXI.
celostátní
výstava
plemenných zvířat,
kte- dává, že "podobné jedzcela ojedirou zahájil ministerský nání není
předseda
Lenárt. K 16 nělé".
tisícům návštěvníků prod o s t i ž e n á z Vítkovic
mluvil ministr zemědělse
ptala",
píše Práce,
ství inž. J. Burian.
FEC/H " z d a někteří hospodář-

stí pracovníci- postupují
tak
tvrdě a rozhořčují
zbytečně lidi proto, že z
toho mají hmotný prospěch . . . " N a tuto otázku odpovídá redakce socialisticko - kapitalisticky:
" T y t o představy jsou
falešné. K d y ž ušetří někde pracovníky, skončí s
prodělečnou výrobou, anebo získají na určitou
funkci kvalifikovanějšího odborníka, má z toho
prospěch
hospodaření
celého podniku,
tím i
pracovní kolektiv, který
se podílí na efektu . . .
Nynější
systém řízení
hospodářství si začíná
vynucovat
organizační
změny ve výrobě a mimo
výrobu. A dá se čekat,
že opatření k 1. lednu
1967 posílí ještě tlak na
ekonpmilqu, povedou k

stě či závodě . . .". Jde
prý však o to, kdo by
měl zaručit, že hospodářští
vedoucí "budou
postupovat
při organizačních změnách v zájmu ekonomiky, avšak ne
na úkor lidí".
Někteří
čtenáři prý mají pochybnosti, zda to může být
závodní výbor:
"Závodní
výbory se
nemohou
postavit ani
proti
nesprávnému navrhu hospodářských vedoucích . . . Jejich členové jsou závislí pracovně
a mzdou na svých představených. A nesmějí zapomínat, že jejich funkční období, jednou skončí, vedoucí mají dobrou
paměť . . . N e m á
smysl
zastírat, že leckde závodní výbor přikývne.a vezme za svůj i nedomyšlený návrh vedení, aniž ho

rychlejšímu omezení nežádoucí výroby a úsporám pracovníků . . ."
Pisatel článku v Práci
ujišťuje, že se nikdo nemusí obávat o práci, protože té prý j e dost, " b y ť
ne pokaždé v témže mí-

důkladně zkoumal . . . "
Z d á se,- že jednu z
největších
potíží v hospodářském životě v komunistickém státě (a nejen
v
hospodářském)
způsobuje špatný vztah
(Pokračování na str. 6)

Karlovy Vary
Karlovy Vary byly po staletí jednou z perel
země české. I dnes jsou hezkým místem, i když
jim rozhodně poslední dvě desetiletí na kráse
nepřidala. Dostávají se však nyní znovu do popředí1 zájmu úředních kruhů, které uvažují o
možnosti získat větší počet cizinců k jejich
návštěvě.
Větší zájem dokazuje i kritická ilustrovaná
reportáž "Labutí píseň Karlcjvých Varů?", kterou uveřejnil 3. 9. Svět v obrazech a v níž se
mj. praví:
" O d začátku okupace do údržby nej krásnějších domů nikdo téměř nic v Karlových Varech
neinvestoval. Z a dobu války to bylo pochopitelné. Po ní se lázeňství stalo div ne buržoazním
přežitkem a Karlovy V a r y byly proto vydány v
plen kavalkádě zlatokopů, kteří proměnili po
válce západní Čechy v Divoký západ. Naše nejkrásnější lázeňské město se stalo přívažkem Sokolova a hlavně Jáchymova, ubytovacím prosltorem pro zaměstnance
uranových dolů. Co
nedokázali zlatokopově, dokončili nakonec úředníci - z lázeňských budov byly (vytrhány a
Vyházeny vany a všechna další zařízení a nahrazený psacími stoly. Dílo zkázy bylo dovršeno —
D ů m se ničí od střechy. T o ostatně ví každý
chalupník a chatař, jen příslušní úředníci na to
zalpomněli. A tak dnes stojí řada objektů před
rozsudkem, který zní úsečftě a tvrdě: demolice,
česky zbourání . . .

Připravuje se stavba velkolepé vřídelní kolonády, která se bude rozkládat nejen na pravém,
ale i na levém břehu Teplé. Padnou jí za oběť
domy na Tržišti. A dnes u;ž se dívají ¡vypálenýma
očima slepců okna některých budov na třídě I .
P. Pavlova, na jejímž dnešním místě a na stráni
nad ní vyroste festivalový palác s moderním hotelem, bazénem a všemi vymoženostmi, které se
tak krásně vyjímají na plánech měst budoucnosti. Moderní projekt navrhli pražští architekti
manželé Machoninovi a jeho realizace
předpokládá náklad 150 miliónů korun. Není ještě
schvfálen, optimisté však o souhlasu nepochybují
a talk se už bourá. Tento komplex by se měl začít stavět v r. 1967 a dokončit do roku 1971 . . .
"Naším úkolem je . . . pokud možno zachoVat
dosavadní architektonický charakter Karlových
V a r ů " , tvrdí hlavní architekt Karlových V a r ů
inž. arch. Prokop Kubíček, ale pohled na plány
jeho názor právě nepotvrdily. Říkám mu to:
" N ě k d y se opravdu musí postupovat takhle radikálně.
Z těch secesních domů často zbývá
dnes už jen ta otřískaná fasáda, vnitřky jsou
vfětšinou zcela zničeny, jejich rekonstrukce by
stála víc než postavení nových objektů na jejich
m í s t ě . . . " A tak Karlovy Vary pomalu mění
svou tvář. Krásné a svérázné lázeňské město zpívá svou labutí píseň: snad však urbanistická
perla Československa nezmizí v bezedném propadle historie . . . "

HLAS

3. 10. 1966

SCHŮZKA ZAHRANIČNÍCH VOJÁKŮ
V MELBOURNE

DOMOVA

Zařizujete-li byt nebo dům, poraďte se s námi!
Dne 24. září se sešlo v hotelu Elizabeth v Mel.
Jsme výhradními representanty
,
oourne 40 osob - většinou bývalých příslušníků čepro senzační dekorační materiál
skoslovenské západní brigády, méně už "výchoďátů" - k přátelské večeři, k projednání ustavení
místní organizace bývalých vojáků a hlavně k deaatám o mnohých společných zážitcích a k opětnéDODÁME VÝHODNĚ VŠE POTŘEBNÉ
'
1
mu navázání starých přátelství.
• z místního i' dovezeného materiálu
Účastníky pozdravil nejprve nejstarší přítomný
exqutóítt jfuttuáfuttgá Co. p p . Htti.
5s. zahraniční voják br. F. Křivánek, potom promluvili bři. J. Culka, J. Piek a A. Slabik (který též pře1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
íetl dopis, zaslaný shromážděným australským. záTelefon 24-2044
stupcem londýnské Čš. obce legionářské br: J. Novákem zě Sydney). Po debatě o účelu a možnostech
Porada i rozpočet jsou nezávazné a zdarma
organizace, které se zúčastnilo mnoho přítomných,
oyli zvoleni tito členové přípravného výboru Čs.
abce legionářské ve Viktorii: F. Křivánek, F. Herz,
U Blažek, J. Culka, A. Slabik, J. Leiss a J. Piek. Po skončení oficiálního pořadu se v jednotlivých
skupinkách znovu probojovávalo mnoho bitev na
- V Eisenstadtu v RaStředním východě, u Dunkirku, v Dukelském prů;myku, ale i v zábavních podnicích
Leamington kousku požádalo o asyl 5 :ávodů v Nigérii je J.
Čechoslováků, kteří byli Svehlík. Tč. přijel na 2
3pa, či- dokonce v Siddi-bel-Abbés.
na turistickém zájezdu.
něsíce do Anglie.
• V Londýně byl utvořen — Dne 4. září pořádal
ZEMSKÝ VÝBOR CsOL PRO AUSTRÁLII
zvláštní výbor zástupců kanadský Sokol v MontA NOVÝ ZÉLAND
Dne 28. září 1914, na svátek patrona zemí českýcn čs. organizací, aby při- •ealu 9. Letní, hry za únávštěvy •asti všech 3 jednot.. Pusv. Václava, složila v K y j e v ě přísahu na vlastní pra- pravil pořad
por první vojensky organizovaná čs. jednotka, Česká kardinála Berana v An- ovní pohár v lehké atledružina. Právě po 50 letech, 28. září 1966, vchází glii. Předsedá mu páter ;ice družstev mužů vyv život v tomto díle světa samostatný Zemský výbor dr. J. Lang. Kardinál Be- írála jednota Montreal,
Československé obce legionářské pro Austrálii a No- ran přiletí do Londýna ; jednotlivců byl první J.
vý Zéland. Jména členů výboru sdělíme po valné 17. října a zdrží se ve V. jála.
Británii a v Irsku do — Do Anglie přijeli na
hromadě, která se bude konat v Melbourne, Vic.
konce měsíce.
íávštěvu z ČeskoslovenJ. Novák, úřad. jednatel, Sydney
— Čs. krajanské spolky v ;ka Ivan Hatala se svou
Torontu pořádaly v Ma- inoubenkou. Když jim
Plánujete cestu do zámoH saryktownu
společnou >rošla
návštěvní viza,
nebo máte v úmyslu pozvat vzpomínku na generály něli být oba deportováni
své příbuzné na návštěvu? Viesta a Goliána, kteří pět do ČSSR, ačkoli žáObraťte se s důvěrou na
byli veliteli vojsk při Slo- lali o asyl. Nakonec je
venském národním po- ;achráni-l před deportací
vstání, Pod dříve již za- ;ákrok
labouristického
sazenou "lípou generála >oslance W. Wellse.
Viesta" v Masaryktownu — Svaz letců svobodného
byla na slavnosti odha- československa
pořádal
lena pamětní deska obou ine 16. září v Čs. národ... ...
jeth St., Melbourne, C. 1
generálů.
Slavnostní
proTelefon 62-2908
íím domě v Londýně
jev měl jeden z organi- rzpomínku na "Bitvu o
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a zátorů povstání gen. Fer- Británii".
zprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
nebo jenčík z Washingtonu. Na — Praporečník Sdružení
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.. slavnost doběhla sokolská :s. dobrovolníků ve FranPošleme ža vás kamkoli též balíčky nebo peníze štafeta se slavnostním po- :ii, 591etý Jaroslav Titěselstvím, konal se průvod
•a, se utopil v řece MarMluvíme česky
bývalých
zahraničních
íě v Paříži, když se povojáků a účastníků pokoušel zachránit tonoucívstání, který byl zakon10 mladého Angličana.
čen položením věnce k
Provádíme veškeré práce optické
pamětní desce, baptistic- — V Paříži zemřeli: býpřesně, rychle a za levné ceny
ký sbor zazpíval biblické valý příslušník roty "NaLadislav
Brettpísně a nakonec předved- :dar"
CITY :
ly obě sokolské jednoty z ichneider a exportér a
francouz6 A Elizabeth St. Toronta společné veřejné :oproducent
ikýoh filmů, bývalý pražvystoupení.
Melbourne, C. 1
;ký advokát dr. K. KorTelefon 63-3256
— Lubor Ztok . podniki íel.
reportážní cestu po jiho- — Kanadský "uranový
východní Asii a na For- :rál" Štefan Roman (ktet i
^ ^
HAMPTON :
mosu pro "svůj" list,, to- ý byl právě na návštěvě
L
rontský Telegram. V. Již- r Československu - viz.
* r T
|"| ^ P ^
573 Hampton St
ním Vietnamu byl v do- :tr. 4) pochází z Nového
Hampton, S. 7
íuskova, kde ještě dnes
bě konání voleb.
Dr. Alois Rozehnal o- íijí jeho dva bratři (jeTelefon 98-5756
slavil v New Yorku še- len z nich pracuje v cukrovaru v Trebišově a
ri^satVii
iruhý v JZD v Novém
luskově) a sestra-penČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V M E L B O U R N E
;istka. Jeho manželka je
;éž Slovenka. Odejel do
za spolupráce s Československým národním sdružením ve Viktorii
kanady v r. 1937.
a s Československou školou v Melbourne oslaví
— Dr. Jan H. Pazur byl
ČESKOSLOVENSKÝ N Á R O D N Í SVÁTEK
menován profesorem a
v pátek 14. a v sobotu 15. října 1966
/edoucím
fakulty
pro
uvedením veselohry ze šumavského prostředí od Boženy Rajské
aiochemii a výživu na
xniversitě státu Pennsylrania.
— V Západním Německu
v National Theatrette, 316 Toorak Rd., Sth.. Yarra
zemřeli 3 čs. uprchlíci: v
Večer bude zahájen slavnostním proslovem
Mnichově Břetislav HrstRežie hry: Jana Tůmová
ka, v Ansbachu R. TáOsoby a obsazení:
Velkostatkář Ervin von Heisenberg - Š. Bravenec,.
PO I I S T E N í
adjunkt Sokol - A. Roserifeld, hajný Šmerda - B.
Tomeček, jeho žena - M. Voborská, filmová hvězda
'
Lili of the Valley - H. Rosenfeldová, vůdce skautů - O. Staněk, služebná Žófka - K. Krupková,
skauti - žáci a žačky Čsl. školy.
odborně provedou
Podrobnosti na programech v divadle
Vstupně $ 1.00
Začátek v 8 hodin večer

ODRA
TRAVEL SERVICE

Optical Service

ZELENÉ KRÁLOVSTVÍ

Reservování míst telefon 48-7723 nebo 379-2156
S P O J E N Í : z City elektrikou č. 8, zastávka 29 (roh Clara St.)
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SPORT V AUSTRALII
KOPANÁ

V

MELBOURNE

DOCKERTYHO POHÁR: SLAVIA — HELLAS 3 : 1
Mužstvo Slavie se na konci sezóny dostalo do dobré formy. V semifinále zápasů o Dockertyho -pohár,.
který hrálo s letošním mistrem ligy Hellasem, předvedlo opět dobrou kopanou a v poli bylo těžko k
překonání. Slávia měla mohutný nástup, po 10 minutách však na chvíli ochabla a dovolila soupeři několikrát nebezpečně útočit a dokonce se ujmout vedení. Po čtvrt hodině se mužstvo znovu vzpamatovalo a pak- si už udrželo převahu do konce zápasu.
Tu pak Vyjádřilo jednou brankou Laramana a dvěma Reida, z nichž ta druhá (v 86. minutě) byla jednou z nejhezčích, které zde byly v letošní sezóně
vstřeleny. Reid zachytil podání Goodwina, skvěle
obešel dva obránce a nezadržitelně skóroval do levého rohu. Většina zápasu se hrála na půli Hellásu.
V pátek 7. října letí Slavia do Perthu k zápasu o
celoaustralský pohár.
STOP PRESS:
Ve -finále Dockertyho poháru prohrála Slávia proti
všemu očekávání s mužstvem Hakoah 2 : 4

CESKE

KNIHY

J. Toman: Don Juan $ 1.70, Bass: Klabzubova jedenáctka $ 1.10, Neff (5 knih): Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova a Královský
vozataj, celkem $ 11.30, Werich: Fimfárum $ 1.60/
Čapek: První parta $ 1.00, Anglické listy $ 1.20,
Bezruč: Básně $ 1.50, Zaorálek: Lidová rčení $ 4.10,
Jirotka: Saturnin $ 1.60, Poláček: Edudant a Francimor S 1.40, Herrmann: U snědeného krámu $ 2.10,
Poche - Janáček: Prahou krok za krokem $ 4.00,
Jirásek: Mezi proudy (3 díly) $ 4.20, F. L. Věk (5
dílů) $ 7.-, Staré pověsti české (výbor) $ 1.-, Voskovec: Klobouk ve křoví $ 1.30, Peroutka: Demokratický manifest $ 2.-, London: Mořský vlk $ 1.90,
Choleva: Etiopská dobrodružství $ 2.10, Steinbeck:
Toulky s Charleyem $ 1.30, Simenon: 3 x Maigret
$ 2.50, Valentinová: Picasso $ 2.40, Greene: Ministerstvo strachu $ 1.70, Baar: Paní komisařka (3 díl y ) S 5.10, Sabina: Prodaná nevěsta 40 c, Vachek:
Bidýlko $ 1.50, Světlá: Nemodlenec $ 1.60, Safér:
Svět hmyzu $ 2.80, Plicka: Vltava (fotogr. celého
Povltaví) $ 5.40, Baar: Hanýžka a Martínek $ 2.80,
Rais: O ztraceném ševci (2 díly) $ 3.70, Hrubín -,
Trnka: Špalíček (ilustr. kniha pohádek a říkánek)
$ 4.40, Dickens: Kronika Piekwickova klubu $ 3.50,
Poláček: Muži v ofsajdu $ 1.80, Jandáčková: Czech
Nat. Cook Book $ 5.- a mnoho jiných
Ceny jsou včetně poštovného

THE INLIBRUM BOÓKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980
borský a v Idar-Obersteinu F. Balabán.
— .Sokol Sydney pořádal
24. září X. sokolské šibřinky, které měly ráz:
"Tulák jsem a tulák budu, po světě se toulat budu".
— V Melbourne spáchala
sebevraždu upálením čs.
uprchlice Vlasta Starůstková.
Za svého života
mluvila často s hrůzou o
svém pobytu v nacistickém koncentračním táboře a s ještě větší hrůzou
o zatčení v r. 1948, výsleších a pobytu v komunistickém žaláři. Prožitá
utrpení nakonec zřejmě
narušila její 'duševní rovnováhu.
Č/ND/NH/CM/H

Malý oznamovatel
55-LETÝ ČECH
V SYDNEY,
nepij ák, nekuřák, v dobrém, stálém zaměstnání,
zdravý, s pěkným vlastním ubytováním,' by' se
rád seznámil s Češkou v
přiměřeném věku. Ev.
zájemkyně pište na zn.
"Čech-Sydney" do HD.
Odpovím.
¡ssiiššMsajšEEffiHBeasHi
DĚKUJEME VŠEM
čtenářům, kteří posílají
výstřižky, upozornění a
zprávy k otištění a
kteří propagují Hlas
domova.

domů, bytů, obchodů, továren, zaměstnanců,aut, lodí, dopravní, úrazové a nemocenské,
Ž I V O T N Í či P E N S Í J N Í

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers
958 Nepean Highway, M O O R A B B I N , S. 20.
Volejte česky či slovensky: (Melb.) 95-2421
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Zdeňka Horkého z Třebíče, Jindřicha i
hy (asi 34 roků) hledají 2 přátelé ze Švédska,:
tiška Zikána ( N S W ? ) a Václava FofaBku.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme
sj na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu 1
nesdělujeme jeho adresu tazateli.

Mnichov

Triumf čs. -volejbalistů v Praze

Č S R mistrem světa v odbíjené
Když dva týdny před zahájením V I . světového mistrovství v odbíjené mužů v Pr-aze oznámil
trenér čs. družstva Václav Matiášek, že dal v konečné nominaci pro tento vrcholný světc(vý podnik volejbalistů - až na tři ostřílené reprezentanty v čele s kapitánem B. Golianem . vzhledem k
O H r. 1968 v Mexico-Cíty přednost mladým hráčům, málokdo v ČSR^věřil ve větší úspěch teamu.
V bojích reprezentantů 22 států však přece jen zívítězilo čs. pojetí hry - technická odbíjená se
skvělými bloky - před silovou hrou, jak ji produkovala družstva SSSR, Bulharska a Polska, i tzv.
asijskou školou (většinou malí Japonci i Číňané při rychlé hře daleko méně používají přesahování, snaží se jen o makimální výskok, aby mohli krýt vysoké smecaře soupeřů). Čs. reprezentační
team prohrál až |teprve ve svém posledním (jedenáctém) utkání a to zbytečně s Japonci (15 : 6,
9 : 15, 15 : 1, 12 :15 a 10 : 15), když už den předtím měl titul mistra světa v kalpse. Po suverénním
vítězství ve skupině porazilo ČSR (ve finálovém zápolení odbíjenkáře Bulharska 3 : 0, Polska, V .
TVTÍ
!__ n
_ T
1'
1 . 1 _ CCCD
Čs. odbíjenkáři, kteří se stali po 10 letech znovu
mistry světa, doplňovali kombinaci pomalé útočné
hry a vysokých nahrávek s rychlou hrou z vystřelených nahrávek s chytrostí a nápadivostí. Psychologickým momentem na cestě za titulem bylo vítězství
nad SSSR hned v zahajovacím utkání finálových
bojů, neboť hráčům stoupla sebedůvěra; důležitým
faktorem bylo i domácí prostředí (čs.. team chodilo
denně povzbuzovat na 12.000 diváků)) z herních činností přispěla pak k vítězství obrana na síti, ve které
k nejlepším "blokérům" patřili Šenk, Kop, Gresl a

- - Ve zkratce - — Světový rekord britského kraulaře Bobby McGregora na 110 yd volný způsob, vytvořený v Blackpoolu (53,5 vt.) byl už 58. světovým rekordem vytvořeným v letošní sedmiměsíční plavecké sezóně. Jen
reprezentanti USA vytvořili 22 světových primátů.
Nej úspěšnějším jednotlivcem je však necelých 14 let
stará Earen Yvette Muirová z J. Afriky, která se
letos může pochlubit sedmi světovými rekordy.
—• V mezistátním utkání cyklistů na dráze v Brně
zvítězila ČSR nad V. Německem 11 : 7. Nej zajímavější byl stíhací závod družstev na 4 km, který skončil vítězstvím Čechoslováků Dalera, Pecky, Sezáče a
Kříže v čase 4:38,9 min.
— V lehké atletice došlo k několika mezistátním utkáním. V K y j e v ě zvítězilo družstvo SSSR nad Francií
120,5 : 91,5 b., když Francouzi úplně zklamali v technických disciplinách. Polští lehcí atleti vyhráli ve
Varšavě mezistátní utkání se západoněmeckým družstvem 109 :: 103 b. a ve Stockholmu prohrál silně
omlazený reprezentační team V. Británie se Švédy
100 .: 112 b.
— Semifinálisté MS v kopané, fotbalisté SSSR, zvítězili v Bělehradě v mezistátním utkání nad Jugoslávií po nevalné hře obou mužstev 2 :1. Ve Vídeňském Prátru porazilo Rakousko Holanďany 2:1,
stejným • brankovým poměrem prohrálo v Kodani
Dánsko nečekaně s fotbalisty Finska a v Oslo vedli
Nprové nad Švédy v poločase 2 : 0, nakonec však
ještě prohráli 2 : 4 .
— Na pardubické škvárové dráze byl třetí zářijovou
neděli vybojován 18. ročník závodu o Zlatou přilba
ČSR, kterou získal už podruhé Rus Plechanov před
Briggsem z N. Zélandu, svým krajanem Samorodovem a dvěma čs. jezdci Ledeckým a Tomíčkem.
' Plochodrážní mistr světa Švéd Fundin byl vyřazen
už v semifinále.
— Po loňském- zahajovacím ročníku Poháru mistrů
evropských zemí v ledním hokeji, který vyhrálo
suverénně mužstvo Z K L Brno, bude II. ročník obohacen o start třináctinásobného sovětského mistra
C S K A Moskva, takže soutěž bude už zajímavější.
Hokejová federace už ji také vyhlásila za oficiální
a vítěz dostane pohár LIGH. Celkem se přihlásilo
15 zemí. Z K L Brno spolu s mistry SSSR, V. Německa, Maďarska a Bulharska postupují přímo do II.
kola.
— Na II. světovém mistrovství ve veslování mužů,
které bylo uspořádáno na jugoslávském jezeře Bledu, se nedostala čs. osma ani do semifinálových bojů, když skončila až 5. za V. Německem, SSSR, N.
Zélandem a Maďarskem. V celkové klasifikaci byla
pak až osmá. Skifař V. Andrs skončil dokonce až 10.
Nejlépe si ještě vedla čtyřka s kormidelníkem (Kuba,
Miluška, Kolesa, Svojanovský) a dvojskif (Krátký Hellebrand), kteří dojeli čtvrtí. Absolutními vítězi
světového šampionátu se stali veslaři V. Německa,
kteří získali 3 zlaté a 2 bronzové medaile.

HLEDAJÍ:

Koudelka.
Konečné pořadí MS: 1. ČSR (s 1 porážkou)
Rumunsko (2 porážky), 3. SSSR (3 porážky), 4
Německo (tato 4 reprezentační družstva postu
přímo do závěrečných bojů nejlepších 10 te;
olympijských her r. 1968 v Mexico-Cíty); 5. Ja;
sko, 6. Polsko, 7. Bulharsko, 8. Jugoslávie. - II..,
pina: 9. Čína, 10. Maďarsko, 11. USA, 12. Holi
sko, 13. Brazílie, 14. Belgie, 15. Turecko, 16. Itál
III. skupina: 17. Kuba, 18. Francie, 19. Finsko,
Z. Německo, 21. Mongolsko, 22. Dánsko.
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JEŠTĚ J. DROBNÝ
Čs. exulant J. Drobný, který se dožije 13. řlira
45 let, j e stále aktivním hráčem. A to, co se mu nepodařilo za jeho velké slávy, si vynahradil nyní:
získal titul mezinárodního mistra USA ve dvouhře ovšem tenisových veteránů. Ve finále porazil Američana Sherrmana ve třech sadách 9 :11, 6 : 4 a 6 : L
Start Jardy přilákal na dvorce ve Forest Hílls každý
den spoustu Čechoslováků,' kteří Jardu povzbuzovali
mohutným "Do toho, do toho". Tenis, jaký Drobný
stále hraje, je požitkem. Neztratil nic na vtipu, taktice, líbivosti. Jen běhání po kurtu už- pochopitelná
není takové.
V hlavní soutěži mezinárodního mistrovství USA,
v pánské dvouhře, dominovali Australané. Do čtvrtfinále se jich probojovalo 5, do semifinále 3 a finále
bylo zcela australskou záležitostí. Vítězem singlu se
stal nečekaně Fred Stolle, který v závěrečném utkáni zvítězil nad Johnem Newcombem 4 : 6 , 12 :10, 6 : 3
a 6 : 4 (předtím vyřadil Emersona 6 : 4, 6 : 1 a 6 : 1 ) .
V soutěži žen - za neúčasti Australanky M. Smithové - zvítězila Brazilčanka Maria Ester Buenová, která ve finále deklasovala Američanku Richeyovou
6 : 3 a 6 : 1 . Letošní přebory USA viděl rekordní počet 85.000 diváků, kteří zaplatili rekordní sumu přes
200.000 dolarů.

CS. LIGA: SLAVIA - SPARTA 3 : 2
Kolotoč nečekaných výsledků L čs. fotbalové ligy
se rozejel na plné obrátky. Vždyť není v letošní
sezóně neděle (nebo středy), kdy by nedošlo k celé
řadě překvapení. Tak Slavia, která utrpěla' v 1. kole
ligy debakl v Trnavě (prohrála 1 : 5 ) , nenašla prozatím dalšího přemožitele a dovedla porazit i Spartu
3 :2. Sparťané zase pro změnu zahráli proti Trnavě
ve vynikající formě, zvítězili 2 : 1 a zastavili tak
vítězné tažení tohoto, vedoucího teamu a zároveň
dopomohli "červenobílím", aby bodově dostihli slovenské fotbalisty. Jediným mužstvem, které dosuď
neprohrálo (jen 3 x remizovalo), je Slovan Bratislava.
Přestože fotbalový šlágr 5. kola, pražské derby
Sparty se Slavií, přenášela televize, přišlo na hřiště
Sparty 32.000 diváků, aby shlédli 165. vzájemné
utkání kdysi velkých rivalů Letné. Viděli dramatický
boj a zasloužené, i když vydřené vítězství Šlavie
3 :2, které patřil 1. poločas. Už sice 4 minuty po
změně stran zvýšili "červenobílí" na 2:0-, ale od -té
chvíle., převzali iniciativu Sparťané, a při trochu
přesnějším zakončení útočných akcí mohli dosáhnout
remisy. Branky Slavie: Kadraba, Veselý a Píša, za
Spartu Mašek a Kvašňák. - Další střetnutí 5. kola:
prvého . vítězství v letošní sezóně dosáhlo -mužstvo
Hradce Králové, které už s uzdraveným Tauchenem
na levé spojce porazilo doma fotbalisty Lok. Košice 4 : 1 ; druhý košický team VSS hrál doma s Duklou 0 :0. Trenčín Hojsíkovou brankou z pokutového
kopu v 66. minutě zvítězil nad Teplicemi 1 : 0; ZJŠ
Brno přenechalo doma oba body Trnavě ( 1 : 3 ) . Žilinské fotbalisty pronásledovala v Bratislavě v utkání s Iňterem smůla, byli lepším celkem, prohráli
však nezaslouženě 1 : 2 ; a bratislavský Slovan po
exhibičním výkonu vyhrál v Praze nad mužstvem
Bohemians 4 : 1 .

po zásluze 1 :1. V Praze na Julisce deklasovala Dukla mužstvo Lok. Košice 5 : 0. Příznivce Slovanu Bratislava potěšilo v zápase s Trenčínem jen vítězství
2 :0, méně už předvedená hra, a pražská Slavia třemi brankami Píši a dvěma Kadraby zvítězila nad
Bohemians 5 :1, když "Klokani" zaznamenali jedinou branku až 30 vteřin před koncem zápasu. - Velká radost byla tentokrát i v Košicích, kde domácí
VSS, který nedal v posledních pěti zápasech ani
branku, porazil po urputném boji ZJŠ Brno 2 : 1 , a
fotbalisté Teplic zvítězili doma šťastně . nad Hradcem 1:0.
K utkání 7. kola se Spartou přijelo mužstvo.Trnavy do Prahy ověnčeno gloriolou neporazitelnosti a
ani v samotném střetnutí nezklamalo, když předvedlo hezkou kopanou. Na velký výkon Pražanů všat:
tentokrát nemohlo stačit. "Rudí" po nadšeném a technicky bezvadném výkonu zvítězili 2 : 1, když v rozpětí necelých tří minut (od 53. - 55. minuty) dvěma
brankami Maška rozhodli zápas. Trnava vsadila v
poslední půlhodince vše na útok,, výsledkem její
ofensivy byla Farkašova branka, která snížila jen
výši porážky. - Překvapením 7. kola byla porážka
pražské Dukly v Brně ( 1 : 2 ) , kde vojáci néztratili
jen dva velmi cenné body, ale byli jim vyloučeni tři
hráči: Geleta a Knebořt za faulování, a Masopust
za kritizování rozhodčího Valeše. - Velmi cenné body
si domů z Trenčína přivezla Slavia, která tu prohrávala s domácí Jednotou až do 60. minuty 0 : 2 , nakonec však dokázala ještě zvítězit 3 : 2. - Zásluhou
svého brankáře, bývalého internacionála Šroifa, který nebyl k překonání, zvítězila Lok. Košice doma
nad Teplicemi 1 : 0 , - Hradec měl v utkání se Slovanem Bratislava velkou převahu ( 8 : 3 na rohy),
bratislavští fotbalisté však uhráli bezbrankovou remisu. - V zápase slabé úrovně Inter Bratislava porazil VSS Košice 1 : 0 a ze střetnutí nováčků ligy
Trnavští fotbalisté potvrdili i v 6. kole svou výBohemians - - Žilina vyšli vítězně domácí Pražané
bornou formu a zdolali doma mužstvo Interu Bra(2:0).
tislava 2 :0. Souboj nováčka ligy Žiliny se Spartou
T A B U L K A : 1. Trnava 12 bodů, score 18: 6; 2.
v Žilině se vyznačoval velkým bojem, který skončil
Slavia 12 b., score 17 : 11; 3. Slovan Bratislava 11 b.,
4. Dukla Praha, 5. Sparta (po 9 b.), 6. Inter (7 b.),
2.000 METRŮ POD PĚT MINUT
7. Trenčín, 8. Bohemians, 9. Teplice, 10. VSS KoDržitel stříbrné olympij- šil tak o 3,4 vt. světový šice (po 6 b.); 11. ZJŠ Bmo, 12. Lok. Košice (po 4
ské medaile v běhu na rekord Odložila z r. 1965. b.); 13. Žilina, 14. Hradec Králové (po 3 bodech).
1.500 m Čechoslovák Jo- Kxátce předtím stal se
HLAS
DOMOVA
sef Odložil není už světo- Norporth i evropským reVychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh
vým
rekordmanem
na kordmanem na 5.000 m,
Adresa: Hlas domova,
2.000 m. Na mezinárod- když posunul hranici re8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
ních lehkoatletických zá- kordu v Kolíně nad Rývodech v německém Ha- nem na 13:24,8 min.
Telefon: 42-5980 genu zaběhl totiž západoROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
Chcete,
aby
se
vaše
děti
německý
vysokoškolák
výtisk 20c.
Harald' Norporth z Muen- naučily hrát na kterýkoli PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
steru 2.000 m jako první HUDEBNÍ NÁSTROJ? předplatné tj. austr. $. 5.-, £ stg (nebo N Z ) 2/-/-T
Volejte (Melbourne)
běžec světa pod pět miUS $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letectel. 97-2515
nut, když mu stopli skvěkého příplatku do různých zemí sdělíme na požádáš!
A. CHROMOVSKÝ
lý čas 4:57,8 min., a zlepobratem..

