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Známka přesunutého těžiště

Maocetung má pravdu, když tvrdí, že se sovětská společnost stává buržoázni a že je prolezlá revizionismem. Mýlí se však, že komunistické vedení1 může zastavit vývoj. Věda a technologie věru prokazují, že stánek komunismu v
Sovětském svazu nestojí natrvalo. Vědecko-technická smetánka sovětské společnosti není vůbec
zařazena do plánu, který si umiňovala a! utvářela komunistická strana. Tito lidé se zatím odtahuji a jejich distancování se může změnit v
otevřený odpor. I když je těžko tvrdit, že je v
sovětské nadstavbě ukryta nálož dynamitu, přece je zřejmé, že dnes pozorujeme ně výbuch, ale
postupné mělnění tohoto systému.

Albert Parry
však dobře vědí, že kdyby došlo k nejhoršímu
a Evropa byla napadena
z východu, že j e nikdo
jiný než Spojené státy
Teprve věk dá význam "slzavému údolí" a postaví,
před takovým útokem
před naše oči skutečnost, že svět, který si říká pozachránit
nemůže.
krokový, demokratický, křesťanský a humanitní, je
Australská návštěva presidenta Johnsona sledovala vcelku tuto šablonu.
V pozadí jejich "ne- vlastně stejně ukrutný jako svět železných pannen,
Jenom nadšení Australanů předešlo všechna očekávání, a ovšem navíc jsme
skřipců a hladomoren.
byli obdařeni několika "vietnamskými" demonstracemi, bez nichž by se ame- zájmu" o Vietnam krčí
Ukrutnosti všeho druhu jsou všude kolem nás:
rický president v poslední době necítil ve své kůži. Jako obyčejně, byly i v se obava, mohly-li by si
ukrutnosti každodenního sobectví, ukrutnosti žravých
Spojené
státy,
zapletené
Austrálii dílem party mazaných politických agitátorů a politických ignoranprodejních automatů, ukrutnosti hladu, ukrutnosti
tů, jimž obyčejně bezděky pomáhá kádr možná upřímných, ale ne příliš do většího konfliktu v samoty, ukrutnosti umírání, ukrutnosti ideologickýcn
Asii,
dovolit účast na spasitelů, ukrutnosti otroctví a ukrutnosti svobody,
bystrých jedinců.
velkém
konfliktu v Ev- ukrutnosti falešných osvoboditelů a ukrutnosti podNezájem o Vietnam
Johnsonova návštěva ky mezi exponenty hesel
vodné dobročinnosti.
ropě.
Austrálie má však přesto "Evropa napřed" a "Asie
Jenom tak možno vyJsme obklopeni ukrutnostmi prostého života, kteOdepsaná Asie
hlubší význam, který ne- napřed".
rý je ukrutný sám o sobě, tak jak je, a jsme obklosvětlit evropský nezájem
může zakrýt ani náklad
Důsledkem
tohoto peni ukrutnostmi, jež jsme na tu původní ukrutnost
Tehdy, jak
známo, o Vietnam, který se prolidskou vynalézavostí bohatě navršili.
na
nudnou
oficielní zvítězili
"Evropané", a jevuje nejen neochotou myšlení je nikdy nepřizK opravdovému rozpálení lidské obrazotvornosti
pompu, ani utahané p r o - porážka Německa byla pomoci,
ale
dokonce naná ochota
Asii ode- však tyto běžné ukrutnosti nestačí. K skutečnému vyslovy televizních komen-' vytčena jako první cíl. značným, třebas skrytým psat, o její jihovýchod- žití potřebuje člověk něco vzletnějšího: údy, potrhatátoru, kteří musí poví- Vlivem, sovětského tlaku tlakem, aby Spojené stá- ní část ani nemluvě.
né obludou z mořských hlubin, těla,. umučená potvodat, i když není o čem.
pokračovalo toto "evrop- ty Vietnam opustily.
Tato skrytá evropská rou, která právě dorazila z Marsu. Pokročili jsme od
čarodějky ze Salemu k obludám neprobádaného
ské prvenství" i po válce,
Evropa může mít své politika ovšem není ani vesmíru.
Důraz na Asii
a je jenom přirozené, že, ukřičené gaullisty, kteří morální ani realistická, a
Je ovšem trapnou skutečností života, že se mu neJohnsonova
návštěva
pokud se západní Evro- rozvláčné vyprávějí
o je téměř neuvěřitelné, že dostává podmořských oblud a tvorů z Marsu a že
Austrálie a ovšem celá
py týče, nikdy neskon- třetí síle a vlastní nukle- ji může někdo v Evropě tedy musí vzíti zavděk jinými, pozemskými ukrutmanilská
konference,
nostmi, které nejsou tak docela všední. A tak ještě
čilo.
ární
zbrojnici. I oni • Pokračováni
na str. 2) nejlepší kvalitu v té šedi života dodávají ukrutnojsou známkami přesunusti válek.
jícího se těžiště americJe zajímavé pozorovat, jak obyčejná lidská kru6. a 7. října zasedal Ú V KSC
kého zájmu.
tost nakládá s neobyčejnou ukrutností válek. Neboť,
Uprostřed studené válkdekoliv se vyskytnou válečné ukrutnosti, tam se
ky a v závěji pečlivě roztaké vyskytnou kupci s ukrutností, kteří ji labužnicky využijí k ukojení svých zájmů, svých svatouškovparcelovaných
místních
Nej důležitější projev na zasedání přirozeně přednesl Antonín Novotný sky zakrývaných nenávistí, svých osobních a ideolokrizí zůstala celkem neZasedání
projednávalo "jednotný plán pracovního postupu pro. uskutečňo- gických ambicí.
povšimnuta bitva, která
Každá válka je ukrutná a válka ve Vietnamu není
připomíná
spojenecké vání rezolucí X I I I . sjezdu KSČ". NoVotný vyjádřil dvojí starost: jak o vý jistě výjimkou. Je jisté, že se v té válce i americké
spory druhé světové' vál- konnost hospodářství ták o čistotu ideologie.
armády dopouštějí ukrutností, které dokazují mělkost
a dutost našich humanitních hesel. Kupčení s ukrutLJaie rererovai o jeacentrali- ností však začíná tam, kde "boží muži v kolárcích"
nání politického porad- mokratíckého
rozdávají v ulicích pamflety o amerických ukrutnoního výboru Varšavské smustech a přitom ignorují jámy, v nichž druhá válečná
Možnost, že bitva o Vietnam se přenese pozvolna smlouvy v Bukurešti "i
Řidicím centrem v roz- [strana postřílela jako dobytek hromadu těch vietke konferenčnímu stolu, se nedá vyloučit. Sovětské- dalších našich stranicnarr_äkých ubožáků, o jejichž blaho našim "božím
voji naší země může být {mužům" běží.
mu svazu bý asi jakési narovnání v tamním koutě
světa vyhovovalo. Politická taktika komunistických kých a vládních delegací jen Komunistická strana I Jsme proti každé ukrutnosti nebo jenom proti amestátů v takovém případě vyžaduje, aby spustily s představiteli stran a Československa . . Všech- í rické ukrutnosti?
hodně křiku na "amerického agresora" a vytvořily si vlád druhých zemí".
Filosof Bertrand Russell, který kdysi ho.dlal vítat
ny ostatní částí ústrojí a
co největší propagační zápolí k mírnému ústupu při
Hitlera v Anglii a později vedl křižácké tažení proti
všechny
společenské
orkonečném jednání. Zdá se, že Československo hraje
americké bakteriologické válce na Koreji, a který
Tato oblá zpráva je
ganizace musí vycházet jistě neopomenul odsoudit americkou mandelinku
v té věci svou roli dokonale. Na jedné straně vysílá
přirozeně
reference
k
zák Hočiminovi delegaci, vedenou ministerským předz vedoucí úlohy strany . - bramborovou, jež měla vyhladovět "mužíky z českočeskoslovenských
sedou - která zachovala po návratu dost diskrétní jezdu
Takový je zákon našeho slovenské pusty", připravuje teď proces s "válečmlčení o skutečném účelu, ale není pochyb, že zjišťo- komunistů
do Moskvy,
postupu
vpřed a j e h o p o - ným zločincem" Johnsonem.
vala náladu a možnost manévru -, na druhé straně kde se podle všech neRussell hodlá soudit Johnsona ve iménu. lidskosti
rušování by nutné znastupňuje doma propagandu na pomoc Vietnamu do
nebývalé míry. Náhle si v ČSSR uvědomuje kdekdo, přímých zpráv jednalo o menalo živelnost, anar- za bomby, napalmy a slzotvorný plyn, zkrátka hodlá
že je třeba pomoci: vyhlašují se nedobrovolně dobro- s p o l e č n é m postupu chii a vážné politické i hc soudit za "americké ukrutnosti ve Vietnamu".. Je
celkem vedlejší, že ho zřejmě ani nenapadlo uvažovolné sbírky, konají se protestní masová shromáždě- Moskvě věrných satelitů
hospodářské škody . . ." vat o tom, co vlastně k těm "americkým ukrutnoní, novináři přibarvují, přiostřují historky o americ- proti Rudé Číně.
stem ve Vietnamu" vedlo. Je třeba se ptát, proč jekých ukrutnostech a spisovatelé a umělci se "jednoBude jistě zajímavé nom americké ukrutnosti přitahují;pozornost lidí jamyslně usnášejí" na' protestním manifestu a tvoří
O tomto
jednání se sledovat, jak se po tom- ko je Russell a proč jiné ukrutnosti pozornost těchto
"Stálý výbor čs. vědeckých a kulturních pracovníků
na podporu vietnamského lidu", který má zřejmě přirozeně československý to zasedání uplatní směr- lidumiiů přímo odpuzují.
řídit hlavní propagandu v té věci. Do tohoto výbo- tisk nešířil. Rudé právo nice "demokratické cent- . V Tibetu ie vyvražďován celý národ. V Číně byl
ru byla najmenována spousta lidí zvučných jmen: v z 8. října uveřejnilo pou- ralizace".
Nechápeme nastolen režim, který by sloužil ke cti fantasii George Orwella. A Bertrand Russell není právě nezletilý
čele je Elmar Klos a členy jsouí akademik E. Belluš, ze výňatky z usnesení
pouze,
proč
ÚV
KSČ jinoch, který by nepamatoval ruské tanky v Budaakademik C. Blattlný, herec L. Boháč, J. Budský ze
konference,
které
se
týhodlá bojovat proti "ži- pešti a ve východním Berlíně. Jeho paměť sahá bez
SND, J. Cikker, V. Egri, rektor UK v Bratislavě
námahy k velikým čistkám stalinského Ruska i k
prof. dr. V. Filkorn, M. Frič, inž. arch. B. Fuchs, J. kaly domácích problémů. velnosti".
vyhladovění miliónů na Ukrajině.
Glazarová, J. Gočár, V. Hložník, F. Hrubín, L. ChuZ d á se nám také, že
dík, EL Kachyňa, prof. dr. J. Kotalík, O. Krejča, A.
Ústřední výbor KSČ
(Pokračování na straně 2)
Lustig, J- Macek, J. Matějovský, L. Mňač.ko, A. opět rozhodl: " K hospo- spor mezi politickým vePele, J. Průsek, prof. MUDr. H. Hašková, J. Seidel,
Published by F. Váňa,
inž. arch. O. Starý, rektor Karlovy university MUDr. dářským cílům může jít dením KSČ a hospodářO. Starý, E. Suchoň, J. Šejbalová, V. Šmeral, E. naše společnost jen jako skými veličinami se pro8. Moorhouse St., Richmond E. 1., Vic.
Vašáryová a dokonce i J. Werich. Propagační rámus společnost vysoce orga- hlubuje nejenom teorePrinters: Bussau & Co.,
bude trvat tak dlouho, dokud nedojdou jiné pokyny. nizovaná, vedená jed- ticky, ale i prakticky.
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
-sv- notnou vůlí a důsledným (Pokračování na str. 2)
Návštevy hlav státu, ať uz korunovaných nebo volených, maji obycejne
jednu nudnou šablonu: davy jásají, politici prohlašují, že nemíní návštěvníka nudit dlouhou politickou řečí a potom řeční dvě hodiny, ztýraná hlava
státu řeční z nutnosti, až už nemůže, á televizní dívky, zvyklé prodávat šampón na lupy, popisují květináč na hlavě choti radního Brdečky. Mimoto se
také připíjí národům v potazu, nad něž není, neb je třeba získat přízeň davů.
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ČSSR "pomáhá" Vietnamu
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Známka přesunutého těžiště
(Pokračováni se str. 1)
p o evropských zkušenostech přijmout za svou.
Stará pravda o hranách,
jež zvoní nám všem, kdykoliv se zmenšuje svoboda, nebyla nikdy pravdivější než v tomto případě. Přesto přese všechn o j e v případě Evropanů alespoň možno sledovat běh myšlení a p o c h o pit jeho sobeckou a krátkozrakou logiku, která
říká: "Yankee, go home
z Vietnamu, hlavně proto, abys měl volné ruce,
kdybychom se my dostali d o maléru!"
Australský postoj

mu vojensky vyhrát nemohou. Věří však, že
mohou zlomit americkou
vůli bojovat.
Potřebují
k tomu jenom válečnou
únavu a zdiskreditování
amerických cílů ve Vietnamu.
"Bitivy v ulicích, tisku
a na ře.čnických
tribunách jsou tedy teď téměř stejně tak důležite
jako bitvy na bojišti.
Australská sebevražda
O • "australské sebevraždě"
jsme
mluvili
proto, že ve Vietnamu
nejde v zásadě o nic jiného, než o vytlačení ne-

Demonstranti,
kteří
ozdobili při Johnsonové
návštěvě australskou scénu nápisy " T o hell with
L B J " apod. nás však
znovu nutí žasnout nad
tím, jak může americký
ústup z Vietnamu žádat
Australan, pokud ovšem
nepomýšlí n a důmyslnou
sebevraždu.

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

Tlirt H R PA

Optical Service

Johnsonova
návštěva
Austrálie tedy znamená
něco víc, než
jenom
předvolební řeči místních politiků, vzletný popis dekoltu paní starostové nebo lkáni loajalistů,
že se mělo radši pozvat
její veličenstvo. Je výra-

U K R U T N Ý SVĚT

(Pokračování se strany 1)
Nepamatujeme se však, že by kdy soudil Stalina
zem nového
významu,
za jatky, které dnes přiznávají i jeho někdejší stoukterý Američané přičítají penci, Chruščova za pověšené a povražděné maďarAsii.
ské občany, nebo Maocetunga za přízrak rudých
A je v zájmu prostého gard.
Jsme daleko toho, abychom jednu ukrutnost omlouzachování Austrálie jako demokratické společ- vali druhou. Nemáme však rádi podvodníky s lidumilností, kteří jsou proti zaplácnutí komárů, ale nenosti, aby byl tento ame- hnou prstem proti uřezávání kočičích ocasů a vytrhorický zájem udržen a u- vání muších křídel. Někdy se nám dokonce zdá, že
alespoň někteří z těch lidúmilů staví pod drobnotužen.
hled malé ukrutnosti jenom protoy aby zajistili trva.
-kwDemokratický demon- lost ukrutnosti veliké.
strant, který řve v ulicích Melbourne, Sydney
nebo Brisbane "Yankee
go home z Vietnamu",
podřezává si krk žiletzúčastnili
zástupci
kou, která ještě neoholi- 17. 10. V Moskvě byly za- se
hájeny porady představi- USA, Jižního Vietnamu,
la ani jednoho z patnác- telů evropských komuni- Filipín, Jižní Koreje, Noti televizních holičů.
stických zemí. Hlavním vého-Zélandu a Austrálie.
-kw- bodem agendy byl prav- Hlavním účelem bylo hleděpodobně společný po- dání cesty k řešení vietstup proti Rudé Číně.
namského konfliktu.
— President Johnson od- — V Anglii uprchl z věletěl k návštěvě pacifické zení G. Blake,: který byl
o moderního
člověka. oblasti a na konferenci v odsouzen za vyzvědačství
: Manile.
:ho životního pesimi- 18. 10. Burma oznámila. pro Sovětský svaz.
mu,
nezájem o vážné ' že opouští
sterlingový 25. 10. Bývalý indonéský
ministr zahraničí dr. Su| blok.
polečenské otázky.
bandrio byl odsouzen voí
19.
10.
President
Johnson
Ústřední výbor znovu
přiletěl na návštěvu No- jenským soudem v Džadůraznil, že předpokla- | vého Zélandu. Příští den kartě k trestu smrti.
tisková
em uplatňování vedou- 1 odletěl k třídenní návště- 28. 10. Čínská
agentura
oznámila, že
í úlohy komunistické Ivě Austrálie.
trany v ideologické ob- 120. 10. Demitrio Tsafen- čínští vědci odpálili první
jdas, souzený pro zavraž- řízenou střelu s nukleární
isti je v prvé řadě ideo- j dění jihoafrického mini- náloží.
á a akční-jednota uvnitř ; sterského předsedy Verwoerda, byl prohlášen za
írany . . . "
duševně chorého,
který
SWISS TRAINED
T o vypadá, že máme nemůže
být odsouzen.
WATCHMAKERS
odezřelé živly uvniti Bude však držen ve věK.
Ebn er
zení,
ne
v
ústavu
pro
cho'rany, které
narušují
19 York St.,
romyslné.
;dnotu.
vchod do Wynyard Stn.
Ústřední výbor
také 21. 10. V New Delhi se (naproti pohyb, schodům)
sešli Tito, Nasser a Gandrojednával plány na
Sydney
hiová.
alší
československou 24. 10. V Manile byla zaTelefon 29-7543
ětiletku
1966 - 1970. hájena konference, které
ilavním záměrem pěti•9
•
ítky (do které byl rot
•
Kopání základů domů, drenáže atd
966 pojat jaksi pokus.ě) je prý
"urychli:
provádí odborně a levně
smpo růstu národníhc
.ůchodu".
Letos' prý sice pokramaj. Josef Bouček
uje růst průmyslové výoby a zemědělství, alí
46 Armadale St., Armadale, Vic.
současně se nevyvíjí %
Telefon: 50-7265
d p o vídajících
relacícl
odíl finálních dodávek
Podnik plně strojově vybaven
Lá. průmyslové, výrobě,
aostává růst vývozu".
Byly však prý již vyZarizujete-U byt nebo dum, poradte se s nami
iracovány
"základn
Jsme výhradními representanty
lodmínky pro širší a důpro senzační dekorační materiál
lednější uplatnění noých metod řízení od rolu 1967". "Všechna poDODÁME -VÝHODNĚ VŠE POTŽEBNÉ
ornost," praví resoluce
z místního i dovezeného materiálu
musí být zaměřena n:
výšení úlohy hospodář
kého plánu jako nej
1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
'ýznamnějšího nástroji
Telefon 24-2044
ízení socialistické spo
Porada i rozpočet jsou nezávazné a zdarma
ečnosti . . . "
FEI/vn

ZE DNENADEN

Ekonomika a ideologie

(Pokračování se str. 1)
Prohlášení Ú V KSČ
aa "ideové úrovni" znovu varuje národohospodáře, aby se snad nedali
svést rumunským příkladem nebo dokonce h o spodářskou
titovštinou
(jak tohle slovo dnes už
Člověk se pomalu bojí říci, že tito lidé, ať už zní obstarožně!).
Československé hospojsou jakéhokoliv politického přesvědčení, uděla- dářství musí zůstat pěkli ze sébe nejvěrnější při- ně v řadě a přizpůsobit
Rady
sluhovače asijského ko- >e požadavkům
hospodářské
munismu. Takové pro- /zá jemné
hlášení totiž vynese člo- Domoci. Závažná pasáž:
věku okamžité nařčení
"Vnitřní proces rozvone-li ž fašismu, tedy je naší společnosti je nutalespoň z nedostatku de- no vidět v.souladu s pří. mokratického cítění. Ale slušností ke společenství
je to pravdivé prohlá- socialistických zemí a cíšení.
li mezinárodního
revoKomunisté v Pekingu lučního dělnického hnui Hanoji už dávno přišli tí. T o vyžaduje dělat tana to, že to ve Vietna- kovou vnitřní a zahra-

'

bo zachování mocenského vlivu Spojených států v jihovýchodní Asii.
A Australan, jenž p o d ceňuje význam, který by
měl americký ústup z jihovýchodní Asie na budoucnost
jeho
země,
prostě nemá všech pět
pohromadě.
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niční politiku, jez povede k posílení sil socialismu a pokroku, současně
bude pomáhat k posílení
naší země.
T o znamená využívat
možnosti
hospodářské
spolupráce
s druhými
zeměmi
socialistického
společenství, v prvé- řadě se Sovětským
svazem . . . "
Je s podivem, proč se
tedy Československo namáhá prosadit na západním trhu, když tím vlastně pracuje proti upevnění sovětského
bloku.
Jsou to asi dialektické
rozpory, které nejlépe
řeší západní valuty.
Ekonomika j e podřízena ideologii, nadstavbě,
a na druhé
straně je
ideologie podřízena ekonomice. Tak to
říká
zprava Ú V KSČ:
"Ekonomika je základem, na němž rozvoj socialistické
společnosti
spočívá a
ideologická
činnost musí rozvoji ekonomiky plně pomáhat."
Komuniké
Ú V KSČ
říká s plným důrazem:
" V ideologii, v rozvoji vzdělávací činnosti ani
v
kultuře
nemůžeme
trpět nic, co by brzdilo
nebo narušovalo socialistický rozvoj ekonomiky,
co by narušovalo postup
naší socialistické společnosti vpřed."

Hampt™ st

Kampton,

S. 7

Telefon 98-5756

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

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Telefon 62-2908
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

Českoslovenští umělci
a intelektuálové to zase
odnesli: . "Ústřední výbor nemůže souhlasit se
zaměřením části umělecké tvorby, hlavně filmové a literární, -která se
orientuje na líčení bezvýchodnosti a duševní
rozvrácenosti tak zvanéDOPORUČTE
HLAS D O M O V A

PRAGA EXCAVATION

FIBREGLASS

€xqutóíte jfurtxtáljtngá Co.

P O J I Š T Ě N Í
*

Utl

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

odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers
958 Nepean Highway, MOORABBIN, S. 20.
Volejte česky či slovensky: (Melb.) 95-2421
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— Dne 3. října začal nový školní rok pro 98.000
studentů
čs.
vysokých
škol. Dalších skoro 40.000
studuje při zaměstnání.
Ministerstvo školství oznámilo, že plány počtu
nových
posluchačů
se
splnily s výjimkou některých technických a zemědělských oborů. Na 65%
studentů bydlí v kolejích.
Do provozu bylo uvedeno
několik
nových kolejí,
např. v Č. Budějovicích
pro 1.300 studentů, v Pardubicích 280, v Olomouci
400 a v Praze 560.
—• A. Novotný zaslal
předsedovi čínské lidové
republiky Liu šaocchimu
blahopřejný telegram ke
státnímu svátku ČLR. Zatímco Sovětský svaz zaslal aspoň neosobní telegram ÚV KSSS ústřednímu výboru KS Číny, omezila se ČSSR jen na
zmíněný telegram mezi
hlavami států.
— Práce píše, že Karlovy
Vary budou potřebovat v
příštích 5 letech 1.200 nových bytů pro rodiny, kter é nyní bydlí v objektech,
jež je nutné vrátit lázeňským účelům nebo které
jsou určeny k demolici.
Rodiny se mají stěhovat
ze středu města do nového sídliště v Drahovicích.
— Do větších domů v
Praze se znovu stěhují
domovníci.
Vykonávání
domovnických. služeb z
blokových středisek obvodních podniků bytového hospodářství zůstává
jen pro menší domy.
—. Od 5. do 9. října byl
v Praze jazzový festival,
kterého se zúčastnili též
sólisté a jazzové skupiny
z Rakouska, Norska, Záp.
Německa, USA, Anglie,
Švýcarska a Sovětského
svazu.

— V Bratislavě má v těchto dnech vyjít první číslo
nového
dvouměsíčníku
Romboid, časopisu, kterv
se chce zabývat výlučně
literaturou. Cena jednoho
čísla bude 5 Kčs.
— V Literárních novinách z 1. října se zmiňuje Jiří Mucha o křivdách
vůči čs. zahraničním vojákům: "Pět let, někteří
osm let denně očekávali,
že padnou, viděli své druhy hořet, tonout, umírá _
s utrhanými údy, ale nedbali, protože jim šlo o
lepší svět - pojem, který
tehdy ještě nebyl frází:
Věřili, že i po válce o něj
musí usilovat, i když už
neriskují život, ale jen
nej lepší léta svého života. Je ovšem známo, že
přemnozí zahraniční vojáci - a nemuseli přijít
pouze ze Západu - byli v
jedné době z účasti na životě odstraněni . . . "
— U obvodního soudu
pro Prahu 4 se konalo
přelíčení proti Miloslavu
Ludvíkovi, Jiřímu Pubrdlovi, Zd. Špičákovi a
Miladě Ludvíkové, které
žaloba vinila z loupeže,
spekulace a ohrožení devízového
hospodářství.
Ludvík a jeho manželká
kupovali
starožitnosti,
obrazy,
koberce, porculán atd, které prodávali
cizincům za cizí valuty

i lebo tuzexové bony. Kroi ně toho kupovali od cí; inců cizí peníze, za ktei •é zaplatili nejméně 40
; iž 60.000 Kčs hotově. M.
] -.udvík spolu s J. Pubrd] em byli prý rovněž hlavi íími iniciátory loupežné1 ho přepadení sběratele
Í :tarožitností V Burina v
] 3raze-Na Kačerově, RozÍ udek není do uzávěrky
; ;nám.
- — Nakladatelství AcadeJ nia vydalo ve dvou svaz< ích "Dokumenty z histo] ie politiky čs. buržoazie
počátcích
okupace".
i'
5
^ odle zpráv čs. tisku zá( hy cuj e první svazek hipolitiky emigrace
£ torii
1 ía Západě a ukazuje přetLevším vztahy meziná—
j odní diplomacie k této
1lolitice a druhý zachycuí e spolupráci londýnské
( imigrace s domácím od>ojem, její vztah k pro' ektorátní vládě a germa* úzační politiku okupani
ů.
1

— Čs. velvyslanec v Ju[oslávii A. Kroužil byl
1 >řed návratem do vlasti
který ho
3 >řijat Titem,
] 'yznamenal Řádem juí goslávského praporu se
c tuhou za zásluhy o ui >evňování přátelství me1 i oběma státy.
— Herečky Městských dii<'adel pražských Jarmila
>vabíko>vá a Marie Rosůl1;ová dostaly titul zaslou;ilá umělkyně za celoži]
votní hereckou tvorbu a
j u b a Hermanová za u1 něleckou činnost a pročeské
písňové
] >agaci
1 vorby.
Zasloužilým u1 nělcem byl rovněž jme1 lován
herec a režisér
] iražského divadla v Kar] ině František Paul za zá<
luhy o rozvoj
českého
( iperetního žánru.
— Dva dny potom byl
menován dirigent Národ3 úho divadla
J. Krombí íolc národním umělcem
a dirigentskou činnost
i za propagaci čs. hudby
i " zahraničí. Tentýž titul
<lostal člen činohry ND B.
'áhorský.
Zasloužilými
i unělkyněmi za pěvecké
ND se
1 "ýkony v opeře
i tály S. Procházková- M.
] •"idlerová a J. Pechová,
; asloužUými umělci režii ér opery ND K. Jemek,
tólista baletu ND V. Jíek, arch. J. Svoboda a
iiirigent
M. Kunc. Zaslou(:ilou umělkyní
se stala
éž V. Matulová, kdežto
1
YL Nedbal dostal Řád
1 sráce.
ž

•— Dne 6. a 7. října se
' :onala v Ostravě vědecká
^ conference, zabývající se
' vývojem německého na1
ňonalismu v
předmni1
chovském Československu
;
i soudobým
německým
•evanšismem. Na konfe1
irnci byli též vědečtí pra; lovníci z Polska a Vých.
•Měmecka.
•— Papež Pavel VI. přijal
í. října v soukromé audi; jnci čs. biskupy
msgra
•Sduarda Nécseye, apoštol; ského administrátora v
: STitře a msgra
Ambrože
L.azíka, apoštolského ad:
ministrátora trnavského.
— V Ostravě řádí epidemie střevní salmonelózy
Bylo zjištěno, že nákaz;

vzešla 28. září ze školní
jídelny v Ostravě-Hrabůvce. Během týdne bylo
převezeno do nemocnice
128 osob a v domácím
ošetřování zůstalo přes
400 lidí. Tato epidemie
řádila letos v ČSSR až
na několika místech.
— Úroda cukrovky je letos dost vysoká, ale eukernatost je vzhledem k
deštivému počasí nízká.
Letos bude v provozu 86
cukrovarů, které zpracují asi 7 mil. tun cukrovky.
— V prvním pololetí tr.
se opět zmenšila porodnost, takže se zpomalil
přírůstek
obyvatelstva.
Počet umělých přerušení
těhotenství se zvýšil. Rovněž počet pohlavních chorob je vyšší (např. kapavka o 24.3%).
— Dirigent Symfonického
orchestru hl. m. Prahy
(FOK) dr. V. Smetáčes:
dostal Řád práce.
— Prof. dr. L. Hromádka,
kterému je 77 roků, se
vzdal funkce děkana protestantské teologické fakulty v Praze. Hodlá však
dále "blahodárně" působit ve výboru Světové rady církví.
•— V Brně zemřel v září
prelát prof. dr. František
Cinká, jeden z nejvýznamnějších osobností katolické Moravy. Stál dlouhá léta v čele bohoslovecké fakulty olomoucké a
byl spolupracovníkem arcibiskupa Stojana. Zesnulý se odmítl zúčastnit
"hnutí vlasteneckých kněží", které jej proto i po
smrti ignorovalo.

— Na Slovensku byli jmenováni
další "zasloužilí
umělci": akademická malířka Ester MartinčekováŠimerová, malíř a grafik
Eugen Neván, sólista opery'SND Bohuš Hanák, vedoucí scénické
výpravy
SND Ladislav Vychodil,
sólista baletního souboru
a choreograf SND Jozef
Zajko a koncertní mistr
rozhlasového
orchestra i
Aladár Móžim.
FEI/H i
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ťocatkem tm. bylo v Československu ohlášeno zvýšeni cen nekterých druů potravin, především masa a masných výrobků, a nalpŕoti tomu částečné
nížení cen některých dovážených potravin, jejichž maloobchodní cena byla
losud nehorázně vysoká, a v naprostém nepoměru k cenám na světovém trhu.
ýká se to zvláště kakaa, čokolády, pomerančů a citrónů a z domácích výobků cukru, ^jehož cena je udržována rovněž nepřiměřeně Vysoko.
Zvýšení ceny masa je odůvodňováno snahou po "dosažení lepší rovnováiy na trhu a k vyrovnání relací mezi jednotlivými druhy výsekového masa".
jix UÍIVC uus'L vysoce
:eny se zvyšují u hověí h o masa průměrně o
í.6%, u telecího o 11.7%
i vepřového o 5.6%,
akže např. za 1 kg ho•ězího masa zadního a
>lece se nyní platí 29
íčs (dříve 24 Kčs), za
víčkovou 40 Kčs (dříve
'5), za vepřovou kýtu
>ez kostí 35 Kčs (dř.
11), za telecí kýtu bez
:ostí 40 Kčs
(dř. 35)
.td. Snížila se cena syového vepřového sádla
> 2 Kčs a škvařeného o
:.70 Kčs.
K oslazení nepřij emíýeh změn byla snížena
:ena cukru, takže 1 kg
:ukrové
krupice
nyní
tojí 7.30 Kčs, tedy sní:ení o 13.1%.
Rovněž
:ena kakaa je nižší, takže
.00 g kakaový
prášek
>alený stojí nyní 7 Kčs,
:atímco
cena čokolády
ía vaření klesla o 14.3%
la 6 Kčs. Cena 1 kg ponerančů je nyní " p o u le" 14 Kčs, když dříve
itály 16 Kčs, a citronů
10 Kčs (dříve 12 Kčs).
Zvýšení cen masa mělo
jvšem vliv i na ceny jílel v podnicích veřejnéío stravování, takže například cena 100 g porce
: hovězího
zadního se
:výšila o 50 h, z telecí pereně o 70 h atd.

V

Komentári k ohlá- i HU Vt.iJLli.JL V^IU^U.
Při výrobě a prodeji
sa přiznává F. Kouřil v ; iva prý vznikly vážné
Rudém právu z 2. října : :arosti.
Výstav
piva
otevřeně:
:oupá v posledním ob" O d zvýšení cen kva- i obí asi o 1 milión heklitních druhů masa . . .
jlitrů ročně, letos činí.
se očekává zmírnění po- : výšení 6 % . Nebývalý
ptávky . . . "
: á jem o něj projevuje
Kouřil vysvětluje, že : ak mládež . . .
poptávka po mase mohla
Podle F. Kouřila plabýt letos kryta jen proto, i tedy pro pivo totéž, co
že se ve srovnání s loň- ] ro zdražené maso:
skem téměř zdvojnásobil
"Zvýšení ceny piva
dovoz masa a dodává:
] atrně zabrzdí prudký
"Nesoulad ve vývoji ' zeštup spotřeby . . . "
Koneckonců režim i
nábídky a poptávky přitom nelze dále řešit přes 1 >to zdražení "kompenzahraniční obchod, ne- : aval" zlevněním: porce
b o ť potravin nakupuje- 1 ákaa stojí teď v kavárme v cizině i při lepší ú- : ě nebo restauraci o 30
rodě tolik, že další za- • aléřů méně.
šenému zvýšení cen m a -

těžování dovozu by muProtože se však všechselo vyústit v neúnos- : y tyto cenové
úpravy
ných
platebních
potí- ochopitelně nesetkaly s
žích
adšením davů
(stejně
A b y některé jedlíky iko zdražení z počátku
přešla chuť na větší por- :. nebo velké zdražení
ce masa, byly současně [užeb z konce roku mizvýšeny ceny piva, takže ulého), podal "vysvětústřední
výbor
půl litru čepovaného pi- :ní"
va ve I V . cenové skupi- .SČ, který zasedal v
ně se, počítá takto: 7stup- 'raze ve dnech 6. a 7.
ňové 0.80 Kčs, lOst. 1.50 íjna tr. V e zprávě o
Kčs, . 12št. ležák 2.50 Dmto zasedání se praví:
"Důležité bude obnoKčs a 12st. Prazdroj 3.30
Kčs. Velké cenové roz- it ekonomickou rovnopětí mezi sedmičkou, de- áhu prosazováním techsítkou a dvanáctkou se icky a ekonomicky optiodůvodňuje tím, že zá- íálních věcných řešení
jem o sedmičku klesá, a plného působení zdokdežto zájem o silnější Pokračování na str. 6)

Jaderná energetika v ČSSR
Zdá se. že v jaderné energetice se Československo v poslední době skutečně snaží dohonit
vyspělé státy světa. O problémech, které jsou
s tím spojené, hovořili 6. října předseda Čs. komise pro atomovou energii inž. J. Neumann, náměstek ministra předsedy Ústřední správy energetiky inž. dr. G. Ševčík, ředitel Závodů jaderných elektráren Škoda Plzeň inž. J. Hauer a
ředitel Ústavu jaderného výzkumu Č S A V inž.
V . Šváb. Řekli asi toto:
Čs. program výstavby jaderných elektráren
spočívá na využití přírodního uranu z domácích
surovin v těžko vodních reaktorech, chlazených
kysličníkem uhličitým. Tento program je představován výstavbou výzkumně vývojové elektrárny A I v Jaslovských Bohunicích, která má mít
výkon 110 M W , má být stavebně i montážně
dokončena v roce 1968 a v následujícím roce
uvedena postupně do provozu. Výstavba Vývojově průmyslové elektrárny A 2 o výkonu 300
M W má být zahájena v sousedství první elektrárny v roce 1969 a ukončena v roce 1974. Předpokládá se, že bloky typu této elektrárny se
budou asi šestkrát opakovat v období! do roku

1982. Dovršením tzv. první generace jaderných
elektráren má pak být elektrárna A3 o výkonu
500 M W .
Jmenovaní odborníci se domnívají, že při výstavbě jaderných elektráren budou současně
vyřešeny i důležité výzkumné problémy, což umožní zvyšovat účinnost elektráren. Tvrdili, že
zatímco z jedné tuny vloženého uranu se v
elektrárně A l vyrobí 16 ajž 18 miliónů kWh a v
jednotlivých blocích elektráren typu A 2 25 až
28 miliónů kW h , tak v jaderné elektrárně A3 to
má být 50 až 60 miliónů kWh.
Předpokládá se, že v roce 1980 vyrobí jaderné elektrárny v Československu asi 16 miliard
kWh, přičemž celková spotřeba elektrické energie se v tomto roce odhaduje na 95 miliard kWh.
Vysvětlili rovněž, že jsou jaderné elektrárny
na přírodní uran pro Československo výhodnější, i když je jejich stavba nákladnější, než elektráren, které pracují na obohacený uran. Palivo
bude prý značně levnější, nehledě k tomu, že
obohacený uran se zatím pro energetiku vyrábí
ve většřm množství jen ve Spojených státech.
FEI/-S
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Drobničky z Československa
NĚKTERÉ PROBLÉMY ZDRAVOTNÍCH ÚSTAVŮ
Na jedné straně věnujeme stamilióny na výstavbu
zdravotních ústavů a středisek, na straně druhé však
je někde ohrožen provoz nemocnic proto, že tam pro
málo atraktivní platy některých pomocných sil nebude nikdo na zametení podlahy nebo roznášení
jídla nemocným... V Praze některá lůžková oddělení z uvedených důvodů musí odmítat pacienty a
jinde udržují nezbytný pořádek jen nastavováním
přesčasů nebo tím, že pomáhají uklízet ošetřovatelky. Jsou dokonce případy, kdy sí rodiče musí brát
lehčí pacienty z dětského ústavu na neděli domů,
protože chybí pracovníci :k zajištění normálního provozu . . .
F. Kouřil v Rudém právu, 6. října 1966
ŠTĚDRÉ ODBORY
V Alžíru bylo 28. září slavnostně otevřeno nové
zařízení v Domě odborů, které darovaly alžírským
odborům čs. a sovětské odbory. Generální tajemník
alžírských odborů UGTA Mulad Umezian ve svém
projevu řekl, že pomoc socialistických zemí je na
rozdíl od kapitalistických zemí opravdu pomocí, a
ocenil její význam zejména v současném přechodném období Alžírska. Kromě toho hovořil o významu, který alžírské odbory přikládají spolupráci s
od]bory socialistických zemí. Umezian dále prohlásil,
že v nejbližší době navštíví delegace UGTA Sovětský svaz, ČSSR a některé další socialistické země.
Slavnostní zahájení provozu v novém zařízení v Domě odborů - konferenčního sálu s kompletním technickým zařízením - se zúčastnil mj. čs. velvyslanec
dr. B. Verner, sovětský velvyslanec N. M. Pegov a
člen sekretariátu ÚRO, šéfredaktor Práce Antonín
Zázvorka.
Práce, 29. září 1966
ROZKRÁDÁNÍ A MORÁLNÍ ZÁSADY
Mohlo by se říci, že počet "rozkrádaček" určuje
spíše míra příležitosti než zpevňování morálních zásad, neboť situace je rok od roku téměř stejná. Jestli
např. v roce 1961 Zaznamenala krajská prokuratura
ve Východočeském kraji 1.824 případů rozkrádání
národního majetku a dva roky nato klesl počet na
1.412, v roce 1965 se soudy v kraji opět musely zabývat 1.670 trestnými činy tohoto druhu. V tom jsou
zahrnuty jen větší případy, ty drobnější asi do 600
Kčs trestá lidový soud nebo komise národních výborů. Tisícové, desetitisícové a statisícové částky se
objevují ve vyšetřovacích a trestních spisech a za
nimi jsou skryty nejrůznější metody - vynalézavé,
prosté, skrývané ä nakonec přece objevené. Metody
se mění a vylepšují podle, okolností, fantazie nebo
bystrosti "berušek". - Když si zaměříme kukátko
např. na obchod, objeví se v .kaleidoskopu případů
třeba takový obraz: Vedoucí kantýny při jednom vojenském útvaru ve Východočeském kraji si pěstovala
delší dobu manko, až se jí rozkošatilo přes 50.000
Kčs. Brala sí pro rodinu zboží i peníze, jak se to právě hodilo. Přitom celá rodina žila spořádaně a v pokoji a v bázni boží si zvyšovala životní úroveň na
úkor národního majetku. Vedoucí byla spřežena s
funkcionářem pověřeným kontrolou její činnosti a
proto se na to nepřišlo až za delší dobu... Protože,
jak již bylo na počátku řečeno, situace je rolk od roku
stejná, zdá se, že ten pravý, účinný recept proti této
společenské nemoci nebyl dosud objeven.
A. Sokolová, Práce, 29. září 1963
ZKUŠENOSTI S TELEFONNÍMI AUTOMATY

PŘÍSLIB DO BUDOUCNOSTI!

"Po X I I I . sjezdu KSČ se (v ČSSR nemluví a nepíše ani o přechodu ke komunismu, ani o výstavbě
vyspělé socialistické společnosti, nýbrž o zabezpečení zdravého ekonomického růstu a zdokonalování našeho ekonomického systému . . . Ekonomicky zralý socialismus se ještě nikdy a nikde neuskutečnil. Tím je řečeno, že Československo nemá vzor, který by stačilo napodobit, a ž e není zkušeností,
které by se daly zevšeobecnit na teorii vyspělého socialismu. Teorie i tu musí předbíhat praxi.
Socialismus zatím vznikl v průměrně a podprůměrně vyspělých, zemích. V nadprůměrně vyspělých zemích se zachoval kapitalismus. To je neočekávané z hlediska márxistické teorie společenského vývoje. Podle ní vyšší společenský řád vzniká v ekonomicky nej|vyspělejších zemích. Jsme svědky historického paradoxu. Vyšší společenský stát existuje tam, kde jsou nižší výrobní síly, a nižší
společenský systém, kde jsou vyšší výrobní síly. Je přirozené, že vyspělé kapitalistické země jsou v
takové situaci po mnohých stránkách předobrazem vyspěléhp socialismu. Vypracování teoretické
koncepce vyspělé socialistické společnosti může tedy pomoci do jisté míry studium ekonomických poměrů v e vyspělých kapitalistických zemích, jako jsou USA, Kanada, Švédsko, Švýcarsko atd . . . "
1 ato nezvykle striziivá a na marxistu, dost
kacířská slova napsal v
dlouhém a' zajímavém
pojednání docent bratislavské University K o menského Jozef Ceconík
v listě Kultúrny život z
9. září tr. Svoje tvrzení
prokazoval pak několika
zjištěními
jak v témže
článku, tak později (21.
a 28. září) v Pravdě.
V K Ž píše: •
" V e vyspělých kapitalistických zemích se vyvinuly výrobní síly nadprůměrné světové úrovně . . . Výrobní síly zralé socialistické společností by měly podle nás
dosahovat alespoň úrovně výrobních sil přednich kapitalistických států . . . V U S A má už
dnes každý druhý pracovník
Středoškolské
vzdělání. Z d á se nám,
že v období vyspělého
socialismu měla by dosáhnout většina pracovníků úrovně dnešních
středoškolsky
vzděláných odborníků . . .
... Z
ekonomických
\

ZLOBÍ

VÁS

; naků zralé socialistické
: polečnósti
jsme vyne< hali jednotné vlastniči tí výrobních prostřed1 ů. Ani to není náhodi é. Vyspělá socialistická
polečnost velmi dobře
i nese fungující výrobní
; obchodní družstva. A
J ejen to. Dovedeme si
] ředstavit • zralou socia1 stickou společnost, kde
1 y měli své místo i dobi s pracující řemeslníci a
i sinici. Pro- vyspělou soc ialistickou společnost je
f D tiž mnohem důležitěj£ : dobré řemeslo a zeměc ělství než špatně pracuj :cí družstva a komuná1 r. V jistých případech
j s dokonce řemeslo nebo
i alnictvo pro socialisticekonoí ou společnost
než
i íicky výhodnější
omunáiní
podnik
nebo
1
t ružstvo . . .
. . . Nedovedeme
si
ředstavit
vyspělou
soJ
společnost
< ialistíckou
! ez demokracie. Kde nei í demokracie, nemůže
1 ýt ani vyspělý socialitnus. V e vyspělé socias
:stioké
společnosti ne1

OČI?

k

Bolí Vás hlava?

>

Noste brýle od O P T A !

OPTO

jsou třídy ve starém slo- vyspělé socialistické spc
va smyslu . . . "
lečnosti . . .
V e statistikách Spojť
V polemice pokračuje
ných
národů se rozdělu
Ceconík v Pravdě z 21.
jí země podle národníh
září:
důchodu na obyvatele ri
"Většina
socialisticnadprůměrně, průměrn
kých zemí, mezi nimi i
a podprůměrně vyspělé
ČSSR, donedávna počíJe zřejmé, že velká čá;
tala s krátkým trváním
národního produktu jd
socialismu g rychlým zau nás na náhradu spotře
vedením
komunismu.
bovaných a vázaných vý
KSČ však zaujala na porobních prostředků. Má
sledních sjezdech v otázme málo efektivní výre
ce budoucnosti
socialibu a spotřebu materiál
smu a komunismu u nás
a energie. Naše stroj
nové stanovisko, které
jsou nízké technické ú
už má, ale hlavně bude
rovně a drahé. Investic
mít, velký mezinárodní
bývají dlouhá léta roze
ohlas . . .
stavěné bez užitku. T
Vítězství socialismu v všechno způsobuje, že
ČSSR se deklarovalo r. národního produktu př:
1960. Podle původních padá na občana podstat
předpokladů se v p o l o - ně nižší národní důchoc
hlediska národníh
vině šedesátých let mělo Z
u nás začít s přechodem důchodu na obyvatele j
ú r o v e:
ke komunismu . . . Ž i j e - ekonomická
me v polovině
šedesá- ČSSR ještě nižší ne
tých let a s přechodem podle národního prc
ke komunismu jsme ne- duktu na občana. Podl
začali, ani začít nemohli. národního důchodu n
Z d á se, že za posledních obyvatele patříme me:
pět roků jsme se ke ko- průměrné vyspělé zem
munismu nepřiblížili a světa . . .
že jsme ještě daleko i o d (Pokračování na straně 6

povídaní
,

Šedesátdva telefonních automatů bylo vykradeno
za 9 měsíců letošního roku -v Praze. Za loňský rok
pouze 20. To je jedna z příčin, proč jste se právě z
některého z 2.418 veřejných telefonních automatů,
které jsou v Praze, nemohli dovolat. Postih pacha- 'Capitol House, 109 Swanston St.
telů byl zatím malý, často vůbec žádný. K zlepšení
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
situace má přispět dohoda uzavřená mezi městskou
S. poschodí
Telefon 63 - 2231
komunikační, správou a VB. Na každém obvodu je
DODÁME
LÉKY
VŠECH
DRUHÚ
příslušník VB pověřen dohledem na majetek správy
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
spojů. Na 50 poruch denně je zaviněno použitím
v nutných případech telegraficky
vadných mincí. Mezi 80.000 pětadvacetihaléři je každý den též hromada nejrůznějších předmětů.
Svobodné slovo, 6. října 1966 otázku byla jen nepřesná: delegace reprezentuje mnoho set miliónů liber, snad asi čtvrtinu britského kaNÁVŠTĚVA DALŠÍ BRITSKÉ DELEGACE
pitálu . . .
Lidová demokracie, 11. října 1966
Dne 10. října... setkali se v Praze novináři se
ÚPADEK ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ
členy britské mise, která pod vedením presidenta
I když vládní usnesení o dalším rozvoji závodního
Britské obchodní komory lorda Errola jednala několik dní o prohloubení a rozšíření britsko-čs. hospo- stravování z ledna 1966 a poté i usnesení předseddářské spolupráce. Obchod mezi Velkou Británií a nictva ÚRO z února 1966 a také zákoník práce ukláČSSR má vzestupnou tendenci. Výsledky nynější krát- dají hospodářským pracovníkům i odborovým orgáké návštěvy, naplněné významnými jednáními, po- nům řadu konkrétních úkolů, neprojevila se přes
važují členové mise za velmi dobré. Členy britské téměř roční platnost těchto dokumentů nějaká znamise, označované za jednu z nejvýznamnějších ob- telná zlepšení. Naopak, dochází mnohde ,ke zhoršení
chodních delegací, kterou kdy Velká Británie vysla- úrovně závodního stravování a dokonce k zavírání
la, byli' průmyslníci, obchodníci a bankéři. Ani při- jídelen, - Roku 1962 se snížil počet závodních jídelen
bližně nebylo možné zjistit, jak velký kapitál před- o 712. Loni jich bylo celkem 4.201 a sestupná tenstavuji. Ne, že by nechtěli naši otázku zodpovědět, dence pokračuje i letos. Například jen v samotině
aíe každý z nich je nejen presidentem nějaké ma- Praze se zrušilo 90 jídelen. Zvláště v posledním obmutí společnosti, ale zasedá v mnoha, až třiceti správ- dobí a jen zásluhou okresních odborových rad není
Práce, 14. října 1966
ních radách dalších podniků. Proto odpověď na naši tato situace ještě horší.

svatební

JIŘINA ZACPALOVÁ
Dostala jsem pozvánku ' na • jakýsi "večírek pod
sprchou". Poučena kontinentálními filmy a současnou
americkou literaturou, pořídila jsem si nejtitěrnější
bikini, jaké jsem mohla sehnat. Vzhledem k tomu.
co jsem očekávala, to byly ovšem stejně vyhozené
peníze. Když se ale má australská přítelkyně, matro-'
na korpulentní postavy, vytasila s pozvánkou totožnou, jaly mě určité pochybnosti o očekávané 2ábavě
a začala jsem vyzvídat, kým a kam jsem vlastně zvána. Takřka mě rozmělnila očima, když, přemáhaje
své impulsy, jala se mě má přítelkyně poučovat:.
"Ty, když tu budeš žít ještě dalších padesát let,
nebudeš vědět o Austrálii pořád nic. Po těch mnoha
letech, co tu s námi obcuješ, už bys mohla vědět,
že každá nevěsta se několikrát před svatbou sejde
se svými přítelkyněmi, aby . . . "
" . . . aby patrně shrábla co nejvíce darů", dokončila jsem si sama pro sebe.
"Čteš vůbec noviný?", pokračovala.
"Ovšem. Úvodníky, politické rozbory."
"Dál," přerušila mě.
"Ekonomické úvahy, kulturní stránku."
"Dál", byla neúprosná.
"Sport."
"Kdybys tohle všechno vynechala a soustředila se
na to hlavní - ženskou hlídku, nebyla by ti mohla
ujít zpráva, že Diana si bude brát nějakého Jerryho.
Jeho rodiče prý přišli ze stejné země jako ty a proto
tě Dianina družička pozvala na "shower party"."
"Bože,. to to utíká. Kolik Jarkovi mohlo být, když
jsme sem přišli. Sotva sedm, osm, a najednou je z
něho muž na ženění", zavzpomínala jsem si a málem

31. 10. 1966

HLAS

DOMOVA

Historická debata o mytické části českých dějin

Nejstarší pověsti české
Některým z nás možná napadlo, když jsme, klnouce, pročítali Jiráskovy
Staré pověsti české za povinnou četbu uložené: jak to vlastně asi bylo s tím
Přemyslem, co zatnul otku,, s Libuší, která předvídala slávu Čedoku, nebo
třeba s takovým Horymírem, deroucím si to k Neumětelům? Kolika z nás
asi napadlo, když jsme biflovali Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnisláv,
Křesomysl, Neklaň, Hostivít (doufám, že tam jsou všichni), že to nějak nápadně připomíná zkazky starých latiníků o mytických římských králích. Ž e
třeba plky o dívčí válce a Ctiradovi a Šárce si vycucal z prstu znalec klasiků
řeckých a římských? Poklepejme si uznale na rameno: tyto otázky už po
dlouhou dobu znepokojovaly řadu vědců, badatelů a přifařených odborníků. Je tedy velká pravděpodobnost, že tento problém bude pokud možno
ještě více zamlžen než pohanské obětiště čarodějné baby Straby.
Nejnovější recidivu tohoto palčivého problému jsme nalezli v literárním
měsíčníku Plaknen (4-66). Oldřich Králík tam uveřejňuje kritiku knihy Vladimíra Karbusického Nejstarší pqvěsti české (vydala Mladá fronta 1966).
Není to žádný zázrak, neboť Králík závěrem pouze naznačuje, že by bylo
možno znovu prozkoumali staré prameny, abychom alespoň trochu odkryli
roušku nad tím, co se dělo v Čechách v devátém a desátém století: "Domnívám se, že pro sledování epické tradice v Čechách . . . nebylo využito všech
možností, které poskytuje tzv. Kristián* a ostatní hagiografická literatura,
předkosmovské d o b y . . . Dalo by se snad proniknout k tomu, co je nejdůlejžitější: k realitě starých pověstí českých. Ta realita je skryta v existujících
pramenech 10. a 11. století spíš než \v pramenech pouze hypotetických." To
je dosti silné prohlášení a mrzŽ nás, že kritik zapomněl říci, které prameny
má na mysli. Ačkoli nejsme členy klubu zabudnutých SLávú, přece by nás
zajímalo, jak to vypadalo nad Berounkou pod Tetínem za starého Krokal
Jeden b o d Králíkovy
kritiky je politicky pikantní. Králík polemizuje se Závišem Kalandrou, který po válce vydal knihu s názvem České pohanství, a. který
byl jako velezrádce popraven spolu s Miladou
Horákovou a dalšími demokraty v ostudném procesu v roce 1950:

cesKeno LJionysa, Luanu aesaterac yaK cínu n a u la na česlkou obdobu De- ka), nýbrž nějakou obměnu verše nibelunžskémeter."
Doposud se bádání c ho. Podle něho ve feunejstarších pověstech če- dální družině Přemyských zakládalo na dvou slovců 10. století, hlavně
pramenech:
Kosmově Boleslava I., došlo k
kronice a kronice kněze symbióze slovanských a
válečníků,
Kristiána. Vladimír Kar- germánských
pak
i
pěvců
.
.
.
busický si ve své knize

klade otázku: jaké pra. . . Otázka vzájemnémeny měl Kosmas, když ho vztahu staročeského
"Kalandra
viděl za psal svoji kroniku ve a germánského veršování byla důležitá i pro ropostavami nej starších če- dvanáctém století?
ských dějin samá pohanJeho řešení: ". . . Je mantiky 19. století, Hanská božstva, teprve Bo- ochoten předpokládané ka prostě přeložil němecleslav I. je pro něho hi- staročeské zpěvy narou- kou píseň, kterou složil
storickou, plně reálnou bovat spíše na mohutný Václav II., do staročeštifigurou. Naproti tomu kmen epiky- germánské. ny a tím udělal z předktaíže Václav se mu pod Příznačně nepokládá za posledního Přemyslovce
rukama oroměnil na nra- verš staročeských zpěvů obratem ruky českého

přeslechla poslední napomenutí o' nějaké maličkosti,
vhodné pro koupelnu.
Šla jsem na ten večírek s obavami. Nikoho jsem
neznala a byla to má první společenská událost tohoto rázu. Ale strachovala jsem se zbytečně. Všechny
ženy tam mluvily najednou, každá zřejmě nerada
poslouchala, hrdla úbělová i zažloutlá, hlaďouuká
i pokrčená, chvěla se hlasy, chichotem a chřestěníir.
přečetných šňůr korálů. Nikdo si mě ani nevšiml.
Až po chvíli sama panna nevěsta si mě odvedla do
koutku, stranou ostatních:
'Jsem tak ráda, že jste přišla. Budete mi aspoň
moci povědět něco o českých mužích. Nemyslíte, že
jsem Udělala velmi dobře, když jsem se rozhodla pro
muže-kontinentálce. Většina mých známých si uvázala na krk Australany. A oni- ti naši muži jsou tak
hrubí, žádná jemnost, žádná pořádná výchova, u
stolu říhají, ženě ruiku nepolíbí. Víte co, povězte mi
něco o svém manželství a jak se k vám chová váš
muž."
"Děvenko, s mým manželstvím to není tak jednoduché. Svatbu jsem měla vlastně spojenu s útěkem."
"Ó, to je úžasně romantické," přerušila mě Diana.
"Nemylte se, měli jsme požehnání rodičů, utíkali
jsme času a událostem. Věrnost jsme si přisahali
pod obrazem prvního komunistického, presidenta
dnes obviňovaného z mnoha chyb a-přehmatů. Komunistický řád je vlastně neřád, nebylo by tedy
nic divného, kdyby jednoho dne byla všechna manželství z vlády onoho pána anulována, a ze mě se
stala svobodná matka. Určitým australským kruhům
není mé manželství také po chuti. Nedávno mě
navštívil jeden pastýř a nätoádal mě, abych konečně
legitimizovala status svých dětí jediným právoplatným sňatkem - kostelním."
"Vidíte, a Jerry mně pořád říkal, jaká spořádaná

básníka. . . "
Docela rozumný názor
vyslovil
Karbusicfcý,
když se opřél romantické teorii o existenci lidových pěvců (Záboj, Lumír). Spíš se domnívá,
že hrdinské zpěvy pocházejí od dvorních . bardů,
profesionálů, kteří žili
v e dvorní družině.
I kritik Králík musí
váhavě připustit: "Třebaže nezatajuji některé
kritické výhrady, domnívám se, že v zásadě Karbusický svou ústřední
tezi o vlivu epických
skladeb na Kosmu prokázal . . .
Ale nakonec tu má
rozhodující slovo střízlivá poučka historické vědy o pramenech: nemůžeme vědět víc, než co je
v pramenech . . .
. . . Nechci upadat do
pozitivismu,
ale soudil
bych, že o starých pověstech českých víme jen
to, co je v pramenech,
tj. prakticky v Kosmov i . . ."
•
Snad
bude
dobře
když zdůrazníme, že kritik Králík "nechce upadat
do
pozitivismu".
Možná, že to je klíč ke
všemu historickému bádání, které se dnes děje.
Autor se tu omlouvá,
že by snad to, co píše,
mohlo vypadat jinak,
než co myslí. Ž e
by
mohl
vypadat
jako
anachronismus, ba i úchylka.

rodina jste, jak šťastně žijete", povzdechla si Diana.
"Má milá, ale já jsem šťastná. Víte, kterýsi baník kdysi prohlásil, že štěstí je vzácná, křehounká
květina. Ale já si myslím, že je to obyčejná trvalka,
Jenže lidé jsou mizerní zahradníci. Stačí zalévat ji
úsměvy, přihnojovat laskavostí a vyroste do košatého keře, který vám to vaše štěstí pěkně ochrání od
kyselostí ostatního světa."
Diana se dívala trošku nechápavě, pak se zeptala:
"Řekněte mi, pamatuje si váš-manžel výročí vaší
svatby, nosí vám dary k narozeninám a líbá vám ruku každý den nebo jen při zvláštních příležitostech?"
"Jubilea - to záleží čistě na ženě, Diano. O tom
vás jistě už poučila maminka. Stejné dogma platí
pro muže všech ras a národností. Oo ho naučí žena
první měsíce po svatbě - dělá bez reptání všechna
příští léta. Když my jsme slavili celý první měsíc
společného života, nemohl mi dát manžel ani šperK,
ani kytici rudých růží. Bývalo by to bylo tehdy jaksi
nemístné, ba dokonce podezřelé. Rozhodně jsem ví-,
ce ocenila, že jsme si přilepšili k večeři bochníkem
dobrého chleba a místo moučníku si šli čichnout k
cukrářskému krámu."
"Říkáte, měsíc po svatbě - to jste tedy museli být
ještě na svatební cestě."
"Pravda - byli jsme tehdy ještě na cestě. Ubytováni jsme byli v podniku, který dodržoval velmi málo z toho, co udával prospekt, v podniku se špatnou
obsluhou. Obsluha tam vlastně nebyla vůbec žádná,
spíše to byla samoobsluha. Kdo si co neobstaral sám,
to zkrátka neměl. Jinak jste myslím udělala dobře,
zvolila-li jste si Čecha za životního druha. Jsme národem nejen chytráků, ale i chytrých lidí, jsme veselí, milujeme tanec a hudbu. Naši muži rádi zpívají - hlavně v koupelně. Nikdy svého muže pro to neokřiikujte, raději ho přehlušte radiem. Češi jsou vel-

ČLOVĚK A MOŘE
CHARLES BAUDELAIRE
Svobodný člověče, vždy budeš mít
rád moře!
Moře, své zrcaldlo; bud' duše statečná,
vždyť pluješ na vlnách
až do nekonečna,
tvůj duch je propastí, v níž není
méně hoře.
Rád ponořuješ se v klín svého obrazu
a rád jej objímáš, tvé srdce rádo slyší
při mořském hukotu svůj hukot
trochu tišší,
a přece nezkrotný a plný nárazů.
Jste oba diskrétní a oba stejně temní.
Kdo viděl, člověče, tvé dno,
tvé propasti!
Kdo viděl do moře, kdo směl je
vykrásti?
Tak mocně každý z vás na tajemství
své řevní.
A přece .vedete už celá staletí
boj jako šílení a zápasící chrti,
jak krvejžíznivci se opájíte smrtí,
vy bratři, žárlivci, vy věční atleti!
Přeložil Vítězslav Nezval

A tady j e chyba, která
se vine velmi dlouho historií historie; Historik,
muž vědy, najednou najde formuli, která mu
vyhovuje. Žije-li ve svobodné zemi, snaží se pak
dějiny vykládat ve světle této formule.
Vypadá pak jako švec,
který se . snaží
narazit
kopyto na nesprávnou
botu. Žije-li v diktatuře,
je jako Galileo, který, sice věděl, že země je kulatá, ale nesměl to říci.
Kritik Králík se v Plameni dožaduje "rozvi-

nutí diskuse" o nejštarších pověstech českých.
Myslíme, že to je velmi
problematické
řešení.
Ani vědecká diskuse není věda. Je to při nejlepším jenom
tříbení
myslí a příprava pro vědeckou práci.
Vědecká práce sama,
pokud je poctivá, musí
být vykonána v laboratoři nebo v pracovně, kde
si hledač musí pravdu
najít sám, aniž by se staral o to, zda-li překračuje to nebo ono dogma.
(Pokračování na str. 6.)

mi zruční - než by spoléhali na australského odborníka, raději si spraví všechno sami. Jen s tím líbáním rukou, to nevím - opravdu nevím. Jsme v podstatě obyčejní lidé. Během1 tisíciletí dali jsme světu
hodně vědců i dobrodruhů, básníků i obuvníků, ale
služebníčkování, to v nás není. Máme rovné tvrdé
hřbety, vždyť proto většina z nás je vlastně v-Austrálii. A věřte mi, Diano, není ani oč stát. Mám vždycky takový dojem, že muži líbají ruce jen milenkám
a vlastní ženu bijí."
Po několika dnech mě opět navštívila má přítelkyně. Skoro se zalykala, když mi oznamovala:
"Tak svatba nebude. Diana říkala, jak je vděčná
jedné dobré žeriě, která jí otevřela oči a zavčas prozradila, že tihle Češi k ničemu nejsou. Celý boží
den jen hulákají, jsou nehorázně lakomí, řemeslníka
dc domu nezavolají, manželku obdaří bochníkem - a
ta hrůza - milenkám líbají ruce a vlastní ženu otloukají."
Svědomí ve mně zanaříkalo. Co jsem to provedla o bylince štěstí vykládala a zlým jazykem ji popálila dříve, než mohla zakořenit. Ani tušení jsem
nikdy neměla, jak bídná je má angličtina.
"Ale možná, že nějaká svatba přece jen bude", pokračovala má přítelkyně. "Včera jsem byla na plese
pořádaném Sdružením pěstitelů siamských koček, a
kdo tam nebyl jako Diana s matkou a nějakým mužem. Snědým, kudrnatým, krásným. Měl se k nim
náramně, kytici přinesl, Dianě ruku líbal, staré ruku
políbil..."
"Že ruce líbal", vykřikla jsem. "Tak ručičky líbal."- Bláznivě jsem se rozesmála, hravě si odříkala
řadu anglických nepravidelných sloves a ubezpečila
se, že jsem nezkazila vlastně nic, vůbec nic. Jen snad
snížila statistiku rozvodů v příštím roce o jedno
čísličko.
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NOČNÍ ZPOVĚĎ
MOJMÍR
Sluníčko krásně svítí. Ležím na nemocničním lehátku na balkoně plicního oddělení a čtu knížku,
při níž jsem si v duchu vybavil mnoho příjemných
představ. Ty však po chvíli přerušil výkřik ze sousedního pokoje "Andulo, ty jsi b y l a . . . " Místo dokončení věty silný kašel. Zajímalo mne, co vlastně
Andula byla a vydal jsem se po zvuku kašle. Zastavil jsem se u postele, nad riíž visela cedulka: Victor
Sterling.
"Dobrý den", povídám.
Pan Sterling dokašlal a dokončil výkřik: " . . . potvora!" Pak zmírnil hlas a jakoby se nechumelilo,
dodal, podávaje mi ruku: "Vendelín Pěťák, těší mne,
posaďte se a podejte láhev Napoleona z nočního
stolku..."
5ií
Sfc
Denně jsme pili Napoleona a do omrzení hráli lízaný maryáš. Vinca pomalu vykašlával plíce a mezitím filosofoval: "Nemám stejně, pro co bych žil.
Exil mě zklamal. Pomáhal jsem finančně, kde jsem
mohl a předsedou mne neudělali. Andula mi utekla.
Smrti se vůbec nebojím!"
To jsem se dozvěděl mezi hláškami, flekem na
červenou stovku a kašlem.
Bylo k ránu. Sestra z noční služby mne vzbudila.
Victor Sterling se mnou chtěl nutně mluvit. Bylo
mu zle. Dýchal kyslík.
"Jsem v posledním tažení", přivítal mne. "Nekoukejte tak hloupě, taky se toho dočkáte. Žádný tomu neujde!"
Rozkaišlal se a zase začal dýchat kyslík. "Vezměte si láhev sám, dnes pít n e b u d u . . . " . Měl tak smutné oči, jako pes námořníka v básni Jiřího Wolkera.
"Můžete mi něco udělat?"
"Samozřejmě . . . " , koktal jsem.
. "Tak, pěkně prosím, pijte a buďte zticha!"
Mezi záchvaty kašle, dýcháním kyslíku a pauzami, kdy nabíral sil, slyšel jsem pak jeho zpověď.
"Jmenoval jsem se Rupert Rapaport. Pochybuji,
žc měl někdo někdy hloupější j m é n o . . .učil jsem se
číšníkem... pan vrchní Vokálek si ze mně pro to
jméno nadělal něco švandy . . . jinak však - byla válka, měl jsem se dobře . . . to víte, šmelinka, hlavně
cigarety... po válce jsem se nechal úředně přejmenovat . . . Vendelín Pěťák . . . byl jsem skromný, po
nejmenším penízku P ě ť á k . . . s novým jménem jsem
začal nový ž i v o t . . . chtěl jsem pomoci s budováním
nové republiky, proto jsem přebral hospodu v Sudet e c h . . . kšeft ale nešel, lidí tam bydlelo málo a brigádníci byli vždycky š v o r e . . . nechal jsem se přejmenovat po penězích, které jsem měl vždycky rád
. . . a tak jsem se vydal za k o p e č k y . . . v DP campu
se ve mne probudilo vlastenectví ... byl jsem činný
v Jednotě baráčníků v exilu, v Sokole,, v lágru Murnau jsem pomáhal plánovat Nové K a r t a g o . . . zpíval
jsem po schůzi Hej Slované s takovým zanícením,
že se chudák přednášející z toho rozplakal... v
Austrálii nebyl exilový spolek, kterého bych nebyl
členem, který bych finančně nepodporoval... vždycky jsem bojoval za česká práva, na schůzích jsem
nesnášel prznění naší drahé mateřštiny a nedovolil
užívat slova jako "sorry" nebo "bratře, 'zabukoval
jsi už sál?".. . pane, to jsem jim netrpěl... při tancování besedy jsem se zamiloval do Anduly, byla v
kroji, byla úchvatná... za pár měsíců byla svatb a . . . 120 kohoutů prasklo na o b ě d . . . za tři roky
vzala roha a v bance mi nechala deset b o b ů . . . o b chod však šel dobře i bez n í . .. dělám kvalitní výrobky, báječná lajna, zisky jsou dobré .. .vloni jsem
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K O N T I N E N T Á L N Í RESTAURACE

Praha

ZACHAR
navštívil Československo.. . nevím, proč jsem tam
vlastně jel, mohl jsem jet kamkoli, peníze u mne
nehrají velkou r o l i . . . do Tokia, do Mexika, do Paříže, k a m k o l i . . . ne, jel jsem do Československa,
snad ze sentimentality, snad jsem tam jel hledat
ztracené m l á d í . . . možná, že jsem se chtěl pochlubit, jak se mi v zahraničí dobře vede . . . n e v í m . . .
v Evropě mě všude natáhli, ale to už bývá osud
turistů... neumím v tom chodit.. . než jsem dojet
domů, vybrali mi kufry . .. říkají, že to dělají v
Itálii, já si myslím, že to vybírají celníci s plným
požehnáním nadřízených úřadů v Praze . . . doma,
když příbuzní zjistili, že jsem přijel s prázdnými
kufry, jejich Chováni zledovělo... patnáct let jsem
posílal sestře deset liber každý měsíc, a teď ani tu
láhev slivovice ze sklepa nepřinesla... prý ji šetří
na v á n o c e . . . jinak na ulici mne každý zdravil,
každý se se mnou zastavil... kouřil jsem ameriky,
každý spolužák si mne pamatoval... Praha je špinavá . . . většina lidí sabotuje plnění plánu . . . flákat se, je teď národní s p o r t . . . každý si myslí, že
nám tady lítají pečení holubi do huby . . . každý naříká, že nemá peníze a pak si koupí auto, které
reprezentuje výdělek za dvaapůl r o k u . . . j e to, člověče, Kocourkov . . . na Václaváku roste tráva mezi
domy a dlážděním, všude lešení kvůli omítce . . . měl
jsem tam taky milostnou aféru .. . byl to kus .. .
ovšem o mě tak nestála, chtěla bony do Tuzexu . . .
na ministerstvu si na mě taky jednou v y j e l i . . . na
mě! . . . naposílal jsem se domů přes dvě tisícovky
liber, na návštěvě jsem tam nechal sedům stovek . . .
každý ví, jak honí valuty a ještě si na mne v y j e l i . . .
že jsem tam jezdil. .. tady mi jde podnik báječně . . .
jen ta firma Pěťák Pty. Ltd. mne štvala . . . říkají
pane P i t a k . . . žralo mne to . . . no, tak se dneska
jmenuji Victor Sterling... ale vždycky jsem byl
vlastenec . . . dal jsem deset liber na sokolovnu, deset liber na Národní dům . . . mě nikdo nepřevez, pla tím příspěvky Ústředí do Brisbane i Ústředí do Adelaidy . . . mně je to fuk, já si to mohu d o v o l i t . . . nikoho tu vlastně nemám. . . slibte mi, že zařídíte,
aby mi vytesali na náhrobní kámen . ..
RUPERT RAPAPORT, vlastenec
nar. 29. 2. 1920, zemřel
to datum se dozvíte, umřu dřív, než vás pustí z nemocnice . . . "
Rozkašlal se a .. ..
*

*

*

Stojím u kameníka a objednávám náhrobek. Jsem
však v rozpacích. Mám nechat vytesat "vlastenec"
nebo "kolaborant"?
KONEC

ZDRAŽENÍ V ČSSR
(Pokračování se str. 3)
konalené
soustavy . plánovitého řízení. K tomu
musí směřovat také diferencovaná cenová politika, ovlivňující
poměr
poptávky a nabídky na
respektující - optimální
vztahy cen a jejich relací k nutným nákladům
atd. atd"
Možná, že po tomto vysvětlení přejde leckterému občanu chuť na další půllitr nebo na porci

pečené. K d y b y Ú V KSČ
napsal, že "úpravy" jsou
nutné vzhledem k dosavadnímu špatnému h o spodaření, to by občan
nerespektoval, ale "respektující optimální vztahy cen", to je jeho, to
bude respektovat. F E I / f
Chcete, aby se vaše dět:
naučily hrát na kterýkoi
HUDEBNÍ NASTROJ?
Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
A. CHROMOVSKÝ

T O JE SYMBOL . . .

NATIONAL
BANK

SAVIN6S
AGCOUNTS

* PENĚŽNÍ JISTOTY
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
VŠEHO DRUHU
Vkladní knížky, šekové účty,
Zasílání peněz do ciziny
příbuzným a přátelům —
Služby turistům atd. —
* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jednom
místě.
O podrobnostech se informujte v nej bližší filiálce

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED
and its wholly owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVÍNGS BANK LIMITED

375 H i g h St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5381
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek vepřové hody
Srdečně zve R. Danešová
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiii
Prvotřídní
DÁMSKÁ KREJČOVÁ
J. M Y D L A K O V Á
Fiat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Vic.
šije dle nejnovější módy
za výhodných podmínek
Návštěvy denně po 6. hod. večer a o víkendu
Informace obdržíte telef. v HD (42-5980)

PŘÍSLIB DO BUDOUCNOSTI ?
(Pokračováni se str. 4 )
Je přirozené, že v průměrně vyspělé zemi nelze uvažovat o přechodu
ke komunismu, nemá-li
to být přechod k spotřebnímu komunismu . . .
. . . Pokud socialistické
země disponují nižším
národním důchodem na
obyvatele a nižšími výrobními silami než přední kapitalistické státy,
nemůže být o přechodu
ke komunismu řeč. Dnes
není a v dohledné době
nebude socialistické země, kde by výrobní síly
a systém dělby a kooperace práce vyžadovaly
komunistické formy práce a rozdělování. Pokusy o přechod ke komunismu v průměrně vyspělých zemích
mohou
skončit neúspěšně a poškodit jej na dlouhé čas y . . . Přechod ke komunismu není a dlouho ani
nebude aktuální ani v
ČSSR, ačkoli j d e o j e d nu z nejvyspělejších socialistických zemí, protože ve světových relacích
patří dnes i ČSSR mezi
průměrné země. Než dosáhneme v ČSSR vyšší
úrovně výrobních sil než
ve vyspělých kapitalistických
zemích,
uplyne
mnoho desetiletí . . . "
Dne 28. září doplňuje
Ceconík
své vývody v
Pravdě v článku
"Čs.
úsilí o ekonomický realismus":

. . Začátíkem
šedesátých let se začaly- projevovat v ČSSR hospodářské
těžkosti,
které
svědčily nejen o nedostatečném zaběhnutí socialistického ekonomického
systému, ale i o jeho vážných poruchách. Z a takové situace se nedalo
vážně mluvit o budování
komunismu u nás. Ekonomická realita si vynutila střízlivější pohled na
ekonomický program socialistické společnosti. . .
X I I . sjezd KSČ byl začátkem obratu od ekonomického
idealismu
k
ekonomickému realismu.
O d dob X I I I . sjezdu
KSČ se na prvním miste
uvažuje o výstavbě vyspělé socialistické společnosti . •. .
. . . S naším společenským vývojem za poslední roky nemůžeme být
vůbec spokojeni. Avšak
nelze nevidět posun od
ekonomického a politického idealismu a romantismu k realismu. A to
je dobrý příslib do budoucnosti , . ."
Autor
ovšem nevysvětluje,
proč by měl
být snažší přechod ke
komunismu, kdyby se
stala socialistická země
nadprůměrně
vyspělou.
Ani pro to nemá Československo vzor,
resp.
vzory dokazují opak. A
to by mohl být příslib
do budoucnosti.
FEC/s

Nejstarší pověsti české
(Pokračování se str. 5) úvodníků z Rudého práV tomto smyslu byla va. A bájeslovní PřemyKrálíkova kritika názor- slovci na to doplácejí.
nější než desítky svazků,
jun
které se snaží narážet dějiny na čertovo kopyto.
DĚKUJEME VŠEM
Historické
bádání
je
dnes v Československu čtenářům, kteří posílají
výstřižky, upozornění a
zdiskreditováno.
zprávy k otištění a
Abychom řekli smut- kteří propagují Hlas
nou pravdu, smrsklo se
domova.
na vědecké rozepisování
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MOJMÍR ZACH AR ZEMŘEL
V minulých dnech' došla velmi smutná, nečekaná
zpráva: v Sydney odešel na: věčnost Mojmír Zachar.
Byl sice. už několik měsíců nemocen, ale zdálo sej
že krize se zákeřnou plícní chorobou je operací překonána. Ještě docela krátce před svou smrtí posílal
•příspěvek k uveřejnění v HD a v přiloženém dopise,
psaném zřejmě v dobré náladě, oznamoval, že počítá s brzkým návratem k návrhům a výkresům ve
svém zaměstnání. Tím větší a bolestnější bylo překvapení pro všechny jeho četné přátele.
Přítomnost Mojmíra Zachara v Austrálii byla znát
ode dne jeho příjezdu. Začínal v Melbourne, později
odejel vyměřovat na Novou Guinenu ("Papuánské
epištoly", které odtamtud posílal, přetisklo z_ HD
několik jiných exilových časopisů a "měly mimořádně
příznivý ohlas) a nakonec se usadil v Sydney. Byl
vždy aktivní, nezištný, dovedl se za pravdu prát,
dovedl pomáhat. Jeho zájem. o veřejný život, a
zvláště exilový život, byl • mimořádný a všestranný.
Dovedl stejně dobře zahrát v brance československého (a tehdy nejlepšího v Austrálii) hokejového klubu, jako svěřit papíru své zážitky nebo břitkou satirou se vypořádat s problémy místními i celého exilu. S Hlasem domova spolupracoval po celou dobu
jeho pobytu zde. Jeho nesporný talent k psaní se
začínal uplatňovat i v australském životě, když napsal několik úspěšných skriptů k televizním filmům,
texty "starojaponských her" pro japonského filmového herce v Austrálii atd.
-Mojmír Zachar dokázal hodně svou dobrou vůlí,
opravdovostí, svým nadáním. Bude. velmi chybět nejen své rodině, ale nám všem v Austrálii.
-svPOHŘEB MOJMÍRA ZACHARA SE KONAL DNE
26. října v Sutherlandu za účasti zástupců čs. organizací, HD a množství osobních přátel. Rozloučil se
s ním jménem všech jednatel Tělocvičné jednoty Sokol v Sydney M. Doležal.
Ústředí čs. demokr. organizací v Austrálii
a na N. Zélandě
oznamuje, že dne 22. října 1966 zemřel
v nemocnici Sv. Jiří v Kogarah, NSW.
tiskový referent Ústředí
br. M O J M Í R
ZACHAR
ve věku 45 let
Předčasný odchod schopného a pracovitého
funkcionáře je ztrátou celého našeho exilu
v Austrálii.
Ústředí vyslovuje nejhlubší soustrast jeho
manželce pí. Marií Zacharové a dětem
Zuzaně a Janě.

V síle
je jistota

A.M.P:

je nejvetší pojišťovna
v Austrálii a nabízí Vám
NE JVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY
speciálně
v pensijních a životních pojistkách
Nezávazné informace k porovnání sdělí
LUDVÍK SCHEER, tel. 62-0201, byt 88-5989
Velký"Výběr vín, lihovin a piva
(včetně Plzeňského)
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

i . KINDA & CO. PTY. LTD.

cr. Jonas & Vietoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
aebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)

Šestnáctiletý Čechoslovák by si rád dopisoval s
českým chlapcem (či děvčetem) žijícím v Austrálii.
Má zájem o sport, výměnu sportovních odznaků,
různých nálepek apod. Pište přímo na:
Václav Pšenička,
Městec Králové, Třebízského 650,
Czechoslovakia

Nezapomeňte si zajistit blahopřání přátelům ve
vánočním čísle Hlasu domova. (19. prosince 1966)

DOMOVA

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Wäy, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 20. listopadu 1966
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě Již můžete obědvat o 12. hodině
Hraji se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČ!

-7PROVOLANÍ K ČS. ŽENÁM
Národní rada žen svobodného Československa, se
sídlem v New Yorku, vydala k 28. říjnu provolání
k čs. ženám ve vlasti, v němž se praví mj.:
"Nejv.ětší a nejobtížnější úkol čs. žen dnes spočívá v tom, aby svoje děti uchránily před zhoubnými následky komunistické politiky, která způsobuje,
že lež a pezpáteřnost se stávají dominujícími lidskými vlastnostmi a udavačství měřítkem oddanosti ke
státu.
Nechť se pro nás 28. říjen stane nejen pojmem
národní svobody, ale pojmem svobody člověka vůbec. Protože není svobodný stát, ve kterém nežijí
svobodní lidé.
Vy, ženy v Československu, a my, čs. ženy v exilu,
mějme jednu společnou víru. Víru, že v naší vlasti
zvítězí idea svobody nad tyranií, právo nad bezprávím, dobro nad zlem."
Provolání podepsaly předsedkyně B. Papánková a
jednatelka L. Drobílkóvá-Dvořáčková.

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ
při Československé škole v Melbourne
Dne 17. října přiletěl do Londýna kardinál dr zve srdečně všechny rodiče a přátele Čs. školy na
Josef Beran, aby strávil 14 dnů v Anglii a Irsku řádnou valnou hromadu, která se bude konat v. soNa letišti byl přivítán představiteli britského kléru botu dne 5. listopadu 1966 v 9.30 hod. dop. v učebně
chargé ďaffaires apoštolské nunciatury, .zástupe Teohnical Teacher's College, 11 Glenbervie Rd., Tooexilových organizací, novináři, televizními repor rak. Na pořadu jsou zprávy funkcionářů za uplynulé
téry atd. Česky byl přivítán v letištním salonku pá období, zpráva vedoucího školy, volba nového výterem Langem a bývalým ministrem školství a spra boru, program příští činnosti a volné návrhy.
vedlnosti dr. Jaroslavem Stránským. Dne 18. říjn:
Nesejde-li se ve stanovenou dobu dostatečný počet
se konala oficiální recepce ve Westminšteru, které SÍ rodičů, koná se valná hromada o 30 minut později
zúčastnili biskupové z Anglie , a Walesu, 19. říjn; za každého počtu přítomných.
sloužil kardinál Beran mši sv. . ve Wéstminsterski
Těšíme se, že svou účastí na valné hromadě prokatedrále, 20. října navštívil Apoštolskou delegaci ; jevíte zájem o Československou školu v Melbourne.
večer se zúčastnil recepce pro klérus slovanskýcl
Za odstupující výbor:
národností ve Velehradě, dne 21. října si prohléd
E. Kovaříková,
D. Váňová,
dvě školy, letecký památník a Kennedyho memoriál
předsedkyně
jednatelka
22. se konala recepce v Čs. národním domě, 23. slou
žil mši sv. v polském kostele k oslavě Millenia ,
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
večer trávil s organizací Amnestie. Dne 24. odlete
do Irska, odkud se vrátil 28. října, aby s e zúčastni pořádá řádnou valnou hromadu v sobotu dne 26. lislavnostní akademie v Notre Ďame Hall a příští dei stopadu 1966 ve 4 hodiny odp. v hotelu Elizabeth,
oslavy čs. národního svátku ve Westminster Cathed 317 Elizabeth St., Melbourne-City (1. poschodí). NeralHall
Č sejde-li se ve stanovenou dobu dostatečný počet
členů, koná se valná hromada o 30 minut později
— Na mimořádné valne tteserve v L-ieveianau oy- za každého počtu přítomných. Návrhy k projednání
hromadě Masaryk Memo- lo zavedeno vyučování neb kandidátní listiny nového výboru zašlete píriál Institute Inc. v To- češtině, které vede Jind- semně nejméně 24 hodin předem na adresu sekretáře
rontě, jemuž patří Masa- řich Němeček. První kurs klubu: p. B. Diakovský, F. 1, 4 Lydia St., Bentleigh,
S. E. 14, Vic.
rykův dům a Masaryk- byl zahájen 20. září tr.
town, byla zvolena užší — Pavel Tigrid uveřejnil
ředitelská rada, v jejímž v pařížském měsíčníku
S. K. SLAVIA MELBOURNE
čele je Gustav Přístupa á Esprit (č. 349) rozbor sipřipravuje velkou
dalšími členy jsou B. Če- tuace v Československu a
SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
cha, -R. Fraštacký, V. šku- v newyorském East Euróv Dorchesteru, Alexandra Gardens
bal, J. Corn a L. Mysli- pe (č. 9) o čs. literatuře
vec.
a literátech.
a 4. prosince tr. do Mel- — V Sydney zemřeli:
— V Masaryktownu u To - — "Klub nových" y To- bourne.
správce Universitní knironta se konala tryzna za rontu, který sdružuje čs.
hovny na Broadway Adolf
generály R. Viesta a J. uprchlíky z poslední do- — Tělocvičná jednota SoBeneš a člen Sokola P.
Goliána, kteří padli za by, má po příjezdu dal- kol v Sydney jedná o zříŽurek.
Slovenského
národního ších 25 osob z Rakouska zení Sokolského národnípovstání. Promluvili: ka- už přes 100 členů. Noví ho domu. Navrhuje koupi — Česká jména najdete
nadský ministr obrany P. příchozí do Chicaga a domu s 2|- akry pozemků už v Austrálii skoro všuHellyer, gen. dr. M. Fer- okolí se zase sdružují v v Parramatě za $ 25.000. de. Tak i v parlamentě
Ve vlastním stavebním předloženém
seznamu
jenčík a dr. J. Lettrich.
"Klubu svobodné kultufondu má téměř $ 10.000 těch, kteří zatajili daně,
— .Dánsko poskytlo letos ry".
a vybízí členy i ostatní je uveden Oldřich Ferdi(do září) asyl 22 Čechům — V uprchlickém táboře krajany k upisování bez- nand Polášek z Tooraku,
v
Traiskirchen
u
Vídně
a Slovákům.
úročných, právně zajiště- "ředitel, ekonom, podni— Ředitel mezinárodního je též brankář Sparty Pe- ných půjček od $ 100 vý- katel" a dovozce obrazů
politického oddělení Brit- šek, v táboře Zirndorf v še k zaplacení zbylé část- z ČSSR. Jde o částku S
26.806. Č/S/NH/ND/VSS,
ské atlantické skupiny O. Z. Německu bývalý pri- ky cca. $ 15.000.
Piek byl. jmenován docen- mář z Chebu dr. Kudrna.
tem nové university v — Ústředí čs. demokraticV PRAZE- ZEMŘEL REDAKTOR LAUFER
Guildfordu. Přednáší me- kých organizací v AustráV noci z 18. na 19. října zemřel v Praze po krátké
lii svolává IX. řádný
zinárodní politiku.
nemoci ve věku 75 let významný čs. novinář, spor— Jiří Voskovec má jed- sjezd delegátů na dny 3. tovní funkcionář, autor několika spisů a rozhlasový
nu z hlavních rolí v B en
reportér Josef Laufer, jehož jméno je úzce spjato
Jonsonově hře "Alchimi-.
s dějinami čs. sportu. Už jako student v r. 1909 sposté" v Lincoln Center
lupracoval Laufer s redakcemi pražských deníků,
Theateř v New Yorku.
které pilně zásoboval aktuálními sportovními udá—- Profesor Harvardské
lostmi a organizoval zájezdy českých a později čs.
university Roman Jakobsportovců do zahraničí. Kdo by z nás při této příleson oslavil sedmdesátku.
žitosti nevzpomněl na jeho živé reportáže ze všeca
hřišť a zimních stadiónů v -Evropě, kterými se stai.
— Dr. Štefan Osuský se
brzy nejpopulárnějším hlasatelem čs. rozhlasu. Prázúčastnil zasedání Mezivě 3. října tomu bylo 40 let, kdy se v pražském utkánárodní komise právníků
ní Slavia - Hungaria objevil poprvé u mikrofonu
v Ženevě.
při přímém přenosu, a od té doby až do r. 1955, kdy
— V Quebecu v Kanadě
už jeho zrak slábl, měl Laufer stovky přímých rezemřel
náhle
Ambrož
portáží, které poslouchaly všechny vrstvy národa,
Briar, bývalý starosta T.
mladí jako staří, muži i ženy, hlavně proto, že v reJ. Sokol v Montrealu.
portážích sám prožíval, co se dělo na hřišti. A asi
— Nákladem Universum
na stará kolena Laufer nezahálel, a přivydělával si
Press Co. v New Yorku
tím, že každé úterý přispíval do sportovní ruizžks
vyšla knížka českých po"Zemědělských novin". Všechny své vzper- ".zky zs.
hádek
"O
holoubkovi,
více než padesátiletou činnost sportovního
který se na všechno ptal"
STŘEDISKO
a rozhlasového reportéra zveřejnil ve dvou fcišsásřL.
z péra
českoamerického
PANSKÉ MÓDY
."50 let v našem sportu" a "Hokej, můj osaď®. S Tassřspisovatele a básníka Jo- 164 Acland St., St.Kilda,
rem bezpochyby odchází jedna z velkým. pcsra*- ta.
sefa Martínka.
Vic.
tel. 94 2260 žurnalistiky a čs. sportu.
J5L. j a f f i ^
— Na universitě Western
KARDINÁL BERAN V ANGLII
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HLAS

DOMOVA

31. 10 1966

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Čs. ligu vede triumvirát

HLEDAJÍ;

Jaroslava' Staňka, nar. 15. 9. 1932 v Brně, hledá
bratr Míra, Josefa Tvrdoně nar. 1921 (dř. Kanada,
nyní Austrálie), Růžičku z Přeštic, Miloše Musila
nar. 8. 8. 1922 ve Dvoře králové (dř. Brisbane) a
Evžena Vajtauera.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s j na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

REKORD NA ROZLOUČENOU

Příznivci čs. kopané si v letošním 41. ročníku 1. ligy nemohou stěžovat na nezajímavost soutěže.
V pařížském předměstí Saint-Maur vytvořil 12.
Vždyť už 4 mužstva se vystřídala v čele tabulky. Ligu vede nynř (po 10 kolech) triumvirát Dukla
října 301etý francouzský běžecký fenomén Michel
Praha - Slovan Bratislava . Slavia Praha se stejným počtem 15 bodů, bodový rozdíl mezi 7. a 14. Jazy v posledním závodě své sportovní kariéry nový
mužstvem je nepatrný (3 body) a ivšude padá více branek, než v tutéž dobu v minulých sezónách, i světový rekord na 2.000 m. Časem 4:56,2 min. zlepZatímco mužstvo Trnavy po skvělém začátku zí skalo v posledních 4 zápasech pouze 2 body a kle- i šil dosavadní světový primát Němce Harolda Norpotha, vytvořený před několika týdny, o 1,6 vt.
slo až na 4. místo, dosáhl Hradec Králové za stejnou dobu 6 z 8 možných bodů. Z jednotlivců se i Před tímto závodem byla Jazymu předána tzv. Helmstřelecky prosazují hráči s přímým tahem na branku jako Mašek z pražské Sparty a Adamec z Trna- , sova trofej, jako nejlepšímu sportovci Evropy r.
vy, kteří také vedou s 10 góly střeleckou tabulku čs. fotbalové ligy. Silně však je dohání mladý j 1965, kterou mu udělila americká Helmsova společNedorost z pražské Dukly, který dal S branek, ovšem k několika zápasům nemohl pro zranění \nost hlavně za jeho loňský světový rekord na 1 míli:
3:53,6 min. (tento rekord byl mezitím letos překonán
nastoupit.
i Američanem Ryunem). - Od r. 1953 oblékl Miche*
Jazy 58krát reprezentační dres Francie, 12krát se
Jediným teamem, který zůstal letos ještě bez po- peno. - Sparta s celou radou nahradniku volila v stal mistrem země, na OH v Římě získal "stříbro" za
rážky, je Slovan Bratislava. Snad nejlepší .výkon Trenčíně defensivní systém se snahou uhrát bod a 2. místo v běhu na 1.500 m (za Elliottem), letos v
posledních let předvedl doma v utkání 9. kola s Trna- jejich porážka 0 : 1 byla celkem nezasloužená. - V Budapešti se. stal mistrem Evropy v běhu na 5.000
vou, nad kterou zvítězil zásluhou velkého nástupu Hradci Králové má "druhý dech" bývalý interna- m a vytvořil za své kariéry celou řadu evropských
2 : 1 ' (po 21 minutách vedl brankami internacionálu cionál Zdeněk Zikán. Když hraje, Hradeckým se i světových rekordů.
Hrdličky a Horvátha 2 : 0 ) . Obě mužstva předvedla daří. V utkání s Inter Bratislavou měl velký den a
40.000 diváků moderní, rychlý a na dramatické mo- jeho zásluhou (vstřelil branku a na druhou Tauchementy bohatý fotbal s vynikající střelbou. - Menší novi přihrál) mužstvo vyhrálo 2 : 0 . - - ZJŠ Brno prospokojenost s hrou už byla v Praze, kde Slavia sta- hrálo v Košicích s domácí Lokomotivou 1 : 3 . - Dručila s nováčkem Žilinou jen remisovat 1 : 1. "Červe- hý košický klub VSS ponechal body v Teplicích
Šest ze 36 utkání hokejového maratónu r.oěníku
nobílí" měli sice velkou převahu, dva-tři hráči Ži- ( 0 : 1 ) a pražské derby mezi Bohemians a Duklou 1966-67 má už 10 mužstev čs. nejvyšší soutěže za
liny však hlídali nejnebezpečnějšího muže Slavie Ve- vyhráli důraznější vojáci 2 : 1.
sebou. Podle dosavadní hry jsou tentokrát favority
selého a tak ostří domácího mužstva bylo zcela otuPražská Dukla aspiruje i tentokrát na titul. Její hokejisté jihlavské Dukly, kteří jako jediní ještě nevýkon je stále lepší, což prokázala v 10. kole v Bra- prohráli. Jejich velkou oporou je i v letošní sezóně
tislavě, kde dvěma brankami Štrunce a jednou Ne- "reprezentační pětka" s obránci Šmídem a Suchým dorosta porazila Inter 3 : 1 . - Sparta, hrající systé- a útočnou trojkou bratří Jiřím a Jaroslavem HolíČs. fotbalový mistr Dukla Praha měl v 1. kole 12. mem 4:3:3, zvítězila na Letné nad ZJŠ Brnem (hra- kem a Klapáčem. - Špatný start měl . naopak llnáročníku Poháru mistrů evropských zemí štěstí ve jícím bez několika zraněných hráčů v čele s Bub- sobný čs. mistr ZKL Brno, který byl po 4. kole (po
vylosování, neboť dostal za soupeře dánský tým BK níkem) 2 : 0, když měla trvalou převahu. - Slovan třech prohraných zápasech: dvakrát se Spartou 2 : 3
Esbjerk, který zůstal v obou. zápasech od začátku až Bratislava nenašel ani v Teplicích přemožitele (hrál a 3 :4 a v Pardubicích 1 : 5 ) až na předposledním
do konce v naprosté defensivě a jeho útoky by se 0 : 0). V utkání v Hradci s Žilinou nevyšel domácím 9. místě. Poslední dva zápasy však vyhrál: doma nad
daly spočítat na prstech. Dukla po vítězství na dán- nástup, při kterém.Šmidt nastřelil břevno, a tak zá- Zlínem 4 : 2 a ve Vítkovicích 4 : 0 a dostal se alespoň
ské půdě 2 : 0 vyhrála odvetu doma 4 : 0 a postoupila pas skončil 0 : 0 hlavně také zásluhou brankáře Ži- ne 6. místo. Obhájce mistrovského titulu ZKL hraje
mezi 16 nejlepších teamů Evropy. V boji o čtvrtfi- liny Placha který byl k nepřekonání. - Cenného ú- téměř v téže sestavě jako loni, chybí pouze jeden z
nále nebude to už mít tak lehké, neboť "narazí" na spěchu dosáhla Slavia, která zvítězila v Košicích naa nej slavnějších poválečných čs. hokejistů Vlastimil
Lokomotivou 2 : 0. Obě branky dal Veselý. - V Tren- Bubník, který se na "stará kolena" rozešel s klubelgický SC Anderlecht.
Pražská odveta na Julisce byla jen formální záleži- číně se domácí Jednota v zápase s Trnavou vypjala bem, neboť nesouhlasil s tím, aby se trenérem mužtostí.Téměř 90 minut se hrálo jen na jednu branku, k velkému výkonu, aby nakonec zvítězila 3 : 2 . - A stva stal jeho bývalý spoluhráč Bartoň. Hraje teď
technická a fysická převaha Pražanů byla přímo drti- konečně: mužstvu- Bohemians stačil ve Vršovicích v jen kopanou a to za ZJŠ Brno.
. vá, dánští fotbalisté však obětavě bránili v 7 až 8 utkání s VSS Košice jen průměrný výkon k vysoTabulka po 6. kole: 1. Pardubice, 2. Jihlava, (oba
hráčích. Ukázali snahu, ale málo fotbalového umění. kému vítězství 5 : 1. Zápas však byl nudný.
po 10 bodech); 3. Sparta Praha, 4. Košice (po 9 b.);
Branky Dukly: Vacenovský 2, Mráz a Štrunc po jedTABULKA: 1. Dukla Praha 15 bodů, score 29 : 7: 5. Bratislava 8 b., 6. ZKL Brno 6 b., score 19 : 18;
né. Střely na branku: 48 :' 5 a rohy 11 : 0 pro Pražany. 2, Slovan Bratislava 15 b., score 14 :5: 3. Slavia Pra- 7. Zlín 4 b., 8. Vítkovice, 9. Kladno (2 b.); 10. LitZe 16 účastníků II. kola PMEZ je známo zatím 14. ha 15 b., score 21 : 15; 4. Trnava 14 b., 5. Sparta 12 vínov b. b., score 15 : 36.
Jsou to kromě fotbalistů SC Anderlechtu, Vojvodiny b., 6. Trenčín 11 b., 7. Teplice 9 b., 8. Hradec KráNovi Sad, Reálu Madrid (obhájce), Linfieldu Bel- lové, 9. Bohemians (po 8 b.), 10. Inter Bratislava, kou brankou však si počínalo jako úplný začátečník.
fast, Valerengen Oslo a Dukly i mužstva: francouzský 11. VSS Košice, 12. Lok. Košice (po 7 b.), 13. Žilina — Turecko bude spolu se Španělskem a Sev. Irskem
Nantes (vyřadil islandský Rejkjavik 3 : 2 a 5 : 2 ) , 6 b., score 13 : 18; 14. ZJŠ Brno 6 b., score 11 : 21.
soupeřem čs. fotbalistů v boji prvého evropského
TSV 1860 Mnichov (deklasoval Omonii Nicosia 8 : 0
šampionátu.
a 2 : 1 ) , Inter Milano (po vítězství 1 : 0 doma nad
— Předsednictvo ústřední sekce čs. kopané uložilo
Torpedem Moskva uhrál v Moskvě bezbrankovoa
s okamžitou platností všem klubům .nepřipustit ke
r emisiu), Atletico Madrid (vyřadil švédské Malmoe
hře hráče s dlouhými vlasy a upozornilo na tento
2 : 0 a 3 : 1 ) , Celtic Glasgow (zvítězil nad FC Cu- Čs. košíkářky získaly na mistrovství Evropy opě zákaz i všechny rozhodčí.
rychem 2 : 0 a 3 : 0 ) , Ajax Amsterodam (porazil stříbrnou medaili, když zvítězily postupně nad Ju
Besiktas Instanbul 2 : 0 a 2 : 1 ) , Vasas Budapešť goslávií 74:56, V., Německem 69:54, Z. Německen — Parašutisté Aeroklubu Praha-Letňany překonali
(deklasoval Sporting Lisabon 5 : 0 a 2 : 0) a CSKA 87 : 33, Bulharskem 65 : 55, Francií 67 : 41 a v semi na letišti v Letňanech tři světové rekordy v seskoku
Sofia (po vítězství nad Olympiakos Piraeus v po- finále nad Rumunskem 83 : 54. Ve finále byly po padákem: skupina žen Záry.bnická, Kyselová a Matějovská při seskoku z výše 2.000 m se zpožděným
měru 3 : 1 prohrál odvetu v Aténách jen 0 ; 1).
raženy družstvem SSSR 66 : 74 b.
otevřením padáku výkonem 0,88 m a s okamžitým
O dvou zbývajících účastnících II. kola PMEZ se
- Na tzv. Leninově stadionu v Moskvě došlo
otevřením padáku z výše 2.000 m výkonem 1,36 m.
rozhodne teprve ve třetích vzájemných utkáních na říjnovou neděli k fotbalové senzaci: turecké národn Trojice Urban, šedivý a Horník vytvořila třetí svěneutrální půdě. Tak polský mistr Gornik Zábře po- mužstvo, které čtyři dny předtím po velmi slabérr tový rekord při seskoku z výše 1.500 m s okamžitý n
razil doma Vorwaerts Berlín 2 : 1 a odvetu ve vý- výkonu podlehlo Z. Německu 0 : 2, dokázalo zvítězí otevíráním padáku výkonem 0,88 m.
chodním Berlíně prohrál stejným brankovým pomě- nad semifinálisty mistrovství světa, fotbalisty SSSI — Vítězem 77. ročníku "Velké pardubické steeplecharem. Liverpool po vítězství 3 : 1 nad Petrolul Plčeš" 2 : 0. Mužstvo SSSR mělo sice převahu, před turec se" se stal nečekaně hnědák Nestor s jezdcem Kňaprohrál odvetu v Rumunsku 0 : 2 .
zíkem náskokem 10 délek před rumunským VampíO SVĚTOVOU TROFEJ V KOPANÉ
rem (Toduta).
vzchopí a — Bratři Jan a Jindřich Pospíšilové vyhráli v zápaVítěz "Jihoamerického Real Madrid
doněmeokém Knofdorfu-Gleibergu velký mezinárodPo remise 1 : 1 v Prešově se všeobecně očekávalo, poháru" v kopané Pena- hru vyrovná, ale od 65. ni turnaj v kolové, když v rozhodujícím" utkání pokdy byl Reálu
že účastník II. čs. fotbalové ligy Tatran Prešov utrpí rol Montevideo by rád o- minuty,
razili německou dvojici Wenzel-Bittenďorf 4 : 2 a rev mnichovské odvetě s předním teamem německé pakoval svůj úspěch z r. vyloučen . pravý obránce vanžovali se jím za prohru na mistrovství světa,
Pachin
za
napadení
Spen1961,
kdy
získal
"Světospolkové ligy Bayern Muenchen v 1. kole soutěže
která je stála světové prvenství.
"držitelů trofejí" úplný debakl. Slovenští fotbalisté vou trofej". V prvém ze cera, ovládli Uruguayci
se však v Mnichově vypjali k velkému výkonu a ne- dvou utkání s nejúspěš- znovu hru. .V okamžiku
HLAS
DOMOVA
chybělo mnoho, aby tu nedosáhli nerozhodného vý- nějším celkem Evropy - vyloučení Pachina vběhli
Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh
sledku 3 :3, který by jim býval stačil k postupu. Reálem Madrid - zvítězil do hřiště policisté a fotoAdresa: Hlas domova,
Několik málo minut před koncem utkání za stavu doma před zraky téměř reportéři, ale k žádným
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
3 : 2 pro domácí, R. Pavlovic (autor dvou branek 80.000 diváků 2 : 0, když incidentům nedošlo.
Telefon: 42-5980 .
Prešovských) bombou překonal už brankáře Maiera, obě branky vstřelil (v 39.
Dosavadní
vítězové ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
v posledním zlomku vteřiny však bránící útočník a v 82. minutě) střední
útočník Spencer. Domácí "Světové trofeje":
výtisk 20c.
1960
Mueller zneškodnil střelu na brankové čáře.
Také fotbalisté ZJŠ Brn(3 byli už vyřazeni z mezi- fotbalisté vyhráli po zá- Real Madrid, 1961 Pena- PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
národní soutěže o "Veletržní pohár", když po domá- sluze ve vzrušujícím boji, rol Montevideo, 1962 a předplatné tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo NZ) 2/-/-,
cím vítězství nad Dinamem Záhřeb 2 : 0 prohráli po v němž měli většinou pře- 1963 FC Santos (Brazí- US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec120 minutovém bojí odvetu na jugoslávské půdě 0 : 2 vahu. Na počátku 2. po- lie), 1964 a 1965 Inter Mi- kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
ločasu se zdálo, že se lano.
obratem.
a o jejich vyřazení rozhodl pak los.
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Bayera Mnichov-Prešov 3:2

