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Problémy sovětské politiky

V dobe politických zvratu a stale citelnejsiho narušovaní zakladnich piiiru
politiky mocenských bloků se stává mezinárodní pozice moskevských vůdců
choulostivější. Minula léta, v nichž měl Sovětský svaz pejvnou kontrolu nad
událostmi v celém komunistickém bloku a' kdy mohl usměrňovat politiku
proti jedinému vážnému protivníkovi, Spojeným státům, které měly zase v
ruce nejvyšší trumfy "svého" bloku.
Vše bylo tehdy jednodušší, a protoiže na názoru "spojeneckých" vlád mnoho nezáleželo, rozhodování bylo snazší. Nejúčinnějším diplomatickým prostředkem byla moc a hrozba, hlavním bezprostředním cílem bylo dobrovolné
nebo násilné zvýšení počtu poslušných příslušníků vlastního tábora.
Bylo několik příčin - předsedy Wilsona, tro- severní část pod vlastní
kontrolou,
domácích i zahraničních, chu proto, že pro velkou důkladnější
které přivodily změnu část lidí je přání otcem než by měl Peking.
Posílení nebo udržení
taktiky Kremlu, výměnu myšlenky ; stáli jsme náhrozby za obezřetnější hle před vyřešením nej- amerického vlivu v Asii
vyjednávání, která se ke většího současného prob- se může koneckonců zdái.
všemu ještě stávají deli- lému: Kosygin přicházel Sovětům vítanější než
kátnějšími a nebezpeč- do západní země s přija- vzrůst čínské moci, což
nějšími. Snad i tato o - telnými podmíkami, dle ovšem okolnosti nedovokolnost přispěla k tomu, nichž bude možno ukon- lují říkat nahlas. Veřejně je naopak třeba h o d že v Moskvě zůstalí už čit válku ve Vietnamu.
brojit proti
delší dobu dva vůdcové;
Není pochyb o tom, ně hlučně
jeden diktátor by už na že Rusové mají zájem na americké agresi.
všechna
jednání
"na likvidaci
Bomby a příměří
vietnamského
vrcholku" nestačil.
konfliktu a dokonce ani
Za pobytu v Londýně,
Brežněv se dnes soustřeďuje na politiku domácí, tj. politiku komunistického bloku,- a K o sygin má na starosti zahraničí. V minulých týdnech měli oba dost příležitosti
prokázat
své
diplomatické umění.
Posel míru

nechtějí, aby padl i Jižní Vietnam p o d Hočiminovu vládu. Aspoň do té
doby ne, než budou mít

"těsně před oznámením
plánu na příměří" (jak
psaly britské listy, zčásti
pod vlivem
Wilsonova

projevuj, poskytli A m e ričané Kosyginovi příležitost k volání " f o u l " ,
když po
přestávce v
bombardování
vojenských
cílů
Severního
Vietnamu
byly letecké
útoky obnoveny a to s
odůvodněním, že H o č i minův stát využívá přestávky k zvětšení počtu
transportů
vojenských
jednotek a zásob na jih
a že nedává žádný důkaz
o skutečné snaze zahájit
rozhovory, které by mohly skončit dohodou.
V tomto bodě tedy Ko„
sigynova návštěva nic nového nepřinesla.
Sovětské námluvy
Sovětský
ministerský
předseda však přišel do
Anglie i s jinými plány,
z nichž návrh sovětsko-britské smlouvy o přátelství a spolupráci a
hlavně návrh
rozšíření
(Pokračování na str. 2)

V Praze se konal VI. všeodborový sjezd

Kam s nimi t

Je známo dosti všeobecně, že jednou z nejzbytečnějších složek diktatury
jsou odborové svazy. Nedávno ještě představovaly v Československu pozlacený karabáč. Letos se však už zdá, že ani jejich vládci si nejsou jisti tím,
kam s nimi.
moPřed
komunistickým laDory užitečnou
pučem v roce 1948 byly enskou složkou pro ná- ledna do 4. února 1967)
tup k moci. Po puči by- byla debata o tom, co je
y po jistou dobu pří- vlastně posláním odboroným nástrojem třídního vých organizací v sovětAkademik Ivan Málek, nový předseda oficiální
ské hospodářské soustakomunistické indoktrinafcní páky, "Socialistické aka- >oje.
demie" a člen ústředního výboru KSČ, zábavně poBrzo však začala jejich vě, značně mdlá a mlhaučoval stranické funkcionáře v "Životě strany" láva i užitečnost bled- vá.
(34/66) o nepřátelské propagandě a jak na ní:
Právem označil praž"Nepřátelská propaganda .. . dnes většinou nejde lout. S rostoucím rozčilz
hospodář- ský rozhlas tuto debatu
jednoduchou, otevřenou cestou. Je daleko zakrytější ováním
než dříve, a hlavní boj proti ní nemůže být proto kýdh i politických po- za "scholastickou",
nedirektivním atakováním, protože její útoky jsou jem- něrů stávaly se čím dál
b
o
ť
to
musil
být
fantané a často takřka nepostižitelné."
Proti "takřka nepostižitelným" útokům je prý nut- ím více pařeništěm míst- stický pohled na šestnáct
no bojovat hlavně preventivně, pozitivní propagan- lích tyránků nebo stře- set delegátů, kteří se sjedou. S tou vlastní propagandou je však podle I. Mál- liskem snah o "líbivou" li, aby porozprávěli o
ka potíž, protože západní propaganda se snaží doka- nzdovou politiku.
ničem, vyslechli
tisíce
zovat na průběhu vědeckotechnické revoluce, že proabbíhá rychleji v kapitalistických zemích, a na tomto
Bylo tomu tak zvlášť frází a odhlasovali
základě tvrdí, že kapitalismus je životaschopnější než ' dobách, kdy vládní strakta.
socialismus.
:antastové snili o giganOficielně se na sjezdu
"Ale právě na vědeckotechnické revoluci", říká
akademik Málek, "můžeme plně prokázat přednosti ických projektech a in- jednalo o "úloze odborů
socialismu, když budeme vysvětlovat její podstatu :egrovaném hospodářství při rozvíjení iniciativy a
a tudíž její vztah k budování komunistické společno- relého sovětského bloku.
organizování účasti prasti a naopak ukazovat budování komunismu jako
V
posledním
stadiu
se
cujících na řízení sociarozvíjení vědeckotechnické revoluce. To je, myslím,
jasný příklad pozitivní a ofenzivní ideologické prá- ndbory prostě, staly vý- listického
hospodářství,
• n
CC . . .
connými orgány hospo- problematikou politickoI. Málek musel prodělat s úspěchem kurs té nepřá- dářské politiky bez nejvýchovné činnosti, úkotelské propagandy. Jinak by přece nedokázal tak
tnenšího
zájmu
o
zastály odborů při zabezpečodaleko zakrytěji a téměř nepostižitelné, jemně soudruhy funkcionáře poučovat. Musíme však být Iva- vání dělnických zájmů. vání materiálních zájmů
ir&m Málkům vděčni. Mají totiž nespornou zásluhu
Není proto divu, že a zlepšování pracovních
o to, že je komunismus jakb ideologie i v praktickém
podmínek
nvotě stále více tam, kde je - téměř v koncích. Da- před V I . sjezdem odbo- a životních
rových organizací (který (Pokračování na str. 2)
la by se to říct i vědecky.

Více pozornosti vzbudilo ve světě jednání sovětského "muže
číslo
1-B" v Londýně. Trochu
ke zvýšení prestyže britského
ministerského

Propagandistický blábol

K situácii doma se dá povedať toto: Vrenie,
ktoré rozprúdili naši intelektuáli, prechádza
rôznymi vývojovými fázami. Nikdy však nedosahuje jasnosť, jednoznačnosť. Zostáva stále v
chaose preto, lebo neide na koreň veci. Príčiny
neúspechu vidí v kulte osobnosti, v dogmatizme
a vo všetkom možnom . len nie v tom hlavnom.
V tom, že komunismus je vo všeobecnej kríze,
ktorá sa najvypuklejšie ukazuje v hospodárstve
a v ideológii. Komunizmus prestal byť živou politickou ideologiou, ktorú by bolo možno aplikovať na potreby denného života. Skompromitoval
sa na poli vedy, histórie, umenia, politiky a hospodárstva. Nepriniesol, čo sľubol a pre ďalšie
generácie prestal byť príťažlivý už aj po stránke
citovej, ideálnej.
M. Múdry (Naše snahy I I / 5 )

VE ZNAMENÍ BÝKA
Tak či onak, každý na svém místě, připraveni rozdrtit, vybojovat a osvobodit, stali jsme se obětmi
kulturní invaze z Československa.
Československé
řady v zahraničí jsou dnes rozleptány lstivou infiltrací pravých záložníků a levých obránců, kteří to
na nás hrají systémem dvojitého vé: vyhrát a vybrat.
Nejsme sami. Šiky kanadských krajanů rozleptává
bratrovražedná polemika, zdali zdravit nebo nezdravit československé matadory s hokejkami. Austrálie
nedávno krutě trpěla za sveřepého nájezdu Rudých.
Tvrdí se, že i zcela pochybné panny při tom přišly
o vínek.
Nemá smysl plýtvat papírem, když je zcela jasné,
že jedna strana to hraje přičinlivě, ale fair, zatím co
ten druhý team to hraje profesionálně, leč s pomo.cí
zastupitelských úřadů. Myslíme, že je zcela jasné,
že v tomto zápase nesmí být mlha sudím. Myslíme
si, že českoslovenští profesionálové zajíždějí do ciziny s týmiž pocity a z týchž příčin, s jakými a z nichž
vyráželi mnozí z našich dnešních budovatelů socialismu na Heydriehovu akci. V obou případech lze
hlásat zásluhy a nevědomost. V obou případech šlo
0 zneužití talentu, pracovitosti, sobeckosti, a onoho
zvláštního pocitu, kdy si člověk namlouvá, že se dopracoval. A krkounství a podvědomé ješitnosti.
Uvědomujeme si, že toto jsou široké, ale přece jenom lidské problémy. Možná, že jsme se příliš dlouho zdržovali v anglosaském světě, abychom neprotestovali u Společnosti pro ochranu zvířat • proti zcela svévolnému zatahování všelijakého dobytka do
politických záležitostí. Dobytek z toho nemá rozum.
Máme na mysli senzační reportáž Večerní Prahy,
kterou napsal dr. V. Henzl pod názvem "Sparťané uviděli černé býky?" (28. 1.) Je to taková vědecká fikce. Autor byl v Austrálii s mužstvem Slovanu Bratislava, a přivydělal si zručně satirou na zdejší zbohatlíky, když sem zajelo mužstvo pražské Sparty.
Odnesli to černí býci: "A kolem dokola (zámečku s
věžičkami, jak tvrdí pisatel - pr.) na loukách samý
černý býk. Ani jediné zvíře tady nesmí mít bílou
skvrnu na těle." Dr. Henzl tu denuncuje známého
rasistu, na jehož farmě kvete zřejmá diskriminace,
skoro tak krutá jako v Jižní Africe.
Nejzajímavější na celém tom bratření přes rovník
a pevniny je ovšem to, že majitelé dobytka obyčejně
těžko poznávají, že jejich pohostinství je stejně směšné návštěvníkům, jako je pohoršující okolo. Snad by
měl Spolek pro ochranu zvířat zahájit patřičné kroky
1 na jejich ochranu.
I Společnost pro vědy a umění by měla protestovat. Pražský reportér totiž namlouvá československé
veřejnosti, že "bývalý kuchař od Šroubků". dělá nejen do neposkvrněných černých býků, ale též ,do
umění:
"Na stěnách tu visí díla slavných malířů z celého
světa, setkáte se tu s čínským porecelánem, s japonskými gobelíny, a když k večeru v krbu zaplápolají '
polena, budou Sparťané, stejně jako výprava bratislavského Slovanu před rokem, pozorně naslouchat
výkladu o umění, který tou svou podivnou česko-anglickou řečí přednese muž z mrožími vousy."
Pochybujeme, že "muž z mrožími vousy", štědrý
hostitel našich "zlatých hochů" z Letné a československého konsula, by se pustil na tak tenký led. Tím
víc pochybujeme, že by se dal "uvnitř mezi rozšklebenými čínskými bůžky, pod starým dřevěným stropem", do vyprávění o "gangsterech z blízkého okolí", jak se nám snaží namluvit zpravodaj Večerní
Prahy.
";Muž z mrožími vousy" si tohle všechno zaslouží.
Staročeské přísloví praví, že kdo "okolo močidla
(Pokračování na straně 2)
Published by F. Váňa,
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Problémy sovětské politiky
(Pokračováni se str. 1)
řvzájemnýph o b c h o d ů a
koordinování hospodářských
a
technických
programů o b o u zemí by l y přijaty, Brity se zájmem.
Takové návrhy mohou
mít konečně jiný význam,
než'jim připisují sovětští
'potentáti: m o h o u urychlit vstup Británie do Evropského hospodářského
společenství,
poplaší-li
dostatečně
některé evropské státy.
Kosygin
byl
přijat
Angličany celkem příznivě v snad si uvědomovali, že SSSR může mít po
vlas-tních
zkušenostech
více pochopení k problémům
rozpadávajícího \
sp impéria -, ale výsledek, j e h o diplomatického
jednání zůstal hodně nejasný.
/Problémy, s nimiž se
potýkal v minulých týdnech ve východním bloků. Brežněv, byly méné
publikované.
ale
pro
SSSR závažnější. U v o l nění' v- poměru vlád evropských. komunistických
států k Moskvě se hrozí
vymknout
kremelským
vůdcům' z ruky, a metoda^. jak udržet tyto státy
na- uzdě, se stává složitější.; Ráznému zákroku
v Evropě- brání události
na ;; Dálném východě Sověty potřebují na zá.pádaí hranici klid.

ky nerozhodnosti.
Nejjasněji se to p r o j e vilo počátkem
tohoto
měsíce, p o navázání diplomatických ; styků Rumunska
se
Západním
Německem. I když Rumuni uskutečnili jen to,
co sjednal Chruščov s
Adenauerem už před 12
lety, vnesli tím do komunistického bloku
další
prvek vzájemného odcizení soudružských vlád.
Zatímco Maďaři a BuL
haři by rádi Rumuny
brzy následovali, zůstává Československo
připraveno vážit hospodářské výhody a propagační

"Někteří lidé se d o m nívají, že v nové soustavě odbory by se měly
starat především o jejich
zájmy, to je zvyšování
mezd, sociální zabezpečení, rekreaci a p o d . "
T o je ovšem omyl, ří-

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

ODRA
TRAVEL SERVICE

'•' ;

ovšem cítil
rumunsko-západoněmeckou d o h o dou nejvíce ohrožen a
bií na poplach. Vyvolal
tím schůzku států V a r šavského paktu v p o l ském hlavním městě, aby
byla "prodebatována o tázka evropské bezpečnosti". Rumuni se zúčastnili delegací, kterou vedl
pouze náměstek ministra
zahraničí a dali najevo,
že jejich rozhodnutí je
v ě d čistě interní.

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 spláäyřPéšleme. :2a:..'vás kamkoli- též balíčky nebo peníze
•
. Mluvíme česky

ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V
srdečně zve všechny krajany

býka

v i u;vi d^ucílil se 2>u.Aíiy ±j
chodě, nádchy neujde". Tím méně ten, kdo se v něm
máchá.
Není potřeba brát takové "kulturní" podniky příliš vážně. Kopaná je kopaná a hokej je hokej. Chceme vidět dobrou kopanou a dobrý hokej. A nechceme, aby hrál na backu soudruh konsul. Ani aby seděl za pomezní čarou a ukazoval, kdo je a kdo není
v ofsajdu. Když sport, tak jen sport. Nejsměšněji
přitom vypadají ti Čehonové, kteří solidně solí, aby
se zalíbili, aniž by přitom tušili, že jsou středem
posměchu tady i tam, odkud vzešlo socialistické
světlo.
Kdybychom měli tolik peněz,, abychom byli bohatí, zakázali bychom si, aby o nás psali doma tak,
jako psali a píší o různých "mužích s mrožími vousy". Kdybychom byli tak bohatí, obšlápli bychom
si to na obci, abychom nebyli, i kdybychom vlastnili
farmu s černými býky, drženi za voly.
jun

Sovětský svaz se rázně nevyjádřil, což se zdá
za daných okolností dip7. 2- Na oplátku proti pro- 12. Z. Na příkaz čínské
lomacií nejvhodnější.
tisovětským
demonstra- komunistické strany pře-sv- cím v Číně
Walter
Uljricfat
se
se konaly vzala armáda kontrolu
prudké demonstrace před Pekingu. Obsazuje též. odčínským velvyslanectvím bojné části Mandžurie.
v Moskvě.
13. 2. Nej vyšší soud Indo-.
— Západoněmecký mi- nésie obvinil presidenta
devším by naHy posuzo- ního o d b o r o v é h o hnutí nistr zahraničí V. Brandt Sukarna, že v době 21 let,
vat koncepční
otázky, (jichž je přes pět milió- přijel na oficielní návště- kdy zastával presidentský
úřad, převedl -na.svá konkteré vytvářejí
dlouho- nů), vysvítá ze stížnosti vu Spojených států.
— Na Tasmánii vznikly ta v amsterodamských' a
předsedy
Ústřední
rady
dobé zájmy. A
někdy
požáry, při nichž přišlo o tokijských bankách přes
zájem jedsotirrce se m ů - adborů Miroslava Pastv- život 53 osob a které způ- $ 6 mil. státních peněz.;.
sobily miliónové škody.
že dostat d o rozporu s říka:
14. 2.. Při protibritských
tím* c o závodní výbor
'. . (Potíže - pr.) . . . 8. 2. Ve Varšavě byla za- demonstracích v Adenu
hájena schůze zástupců bylo zabito 7 Arabů a 8
prosazuje."
spočívají především ve členských států Varšav- britských
vojáků" bylo
zraněno.
Československý
zpra- špatné práci odborových ského paktu.
vodaj ( N e w Y o r k , 6. 2. srganizací. Pracující v — V Džakartě zemřel bý- — Jugoslávský president
67) charakterizuje dneš- některých závodech vy- valý ministerský předse- Tito přijel, na pětidenní
da C. Saleh.
návštěvu. Rakouska.
slovili nespokojenost s
ní situaci takto:
9. 2. Papež Pavel VI. vy- 16. 2. Na mnoha místech
tím, že nebyli včas a řád- dal další provolání k obě- Indie došlo k velkým výně seznámeni s novými ma stranám, aby ukonči- tržnostem na předvolebbudují sa. trom jednot)'
opatřeními, s tím, že ve- ly konflikt ve Vietnamu. ních schůzích. Předsedkyzájmů, p o d l e
není
10. 2. Při zemětřesení v ně vlády Indira Gandhidení závodů rozhodovala
Kolumbii zahynulo 25 o- ová byla na jedné z nich
rozdílu mezz zájmem j e d a zaváděla nové formy sob.
zraněna kamenem.
notlivce a společoosíiodměňování práce, aniž
Spokojují se siloiiou
je o d b o r o v é
organizace
SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZABAVY,
prdlonžeaé ruky režžsmi- projednaly s těmi dělníOBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
n e b o ť p o d l e jejicfi argu- ky, jichž se týkaly . . .
DKUHU
mentace háii zájmy j e d provede nejlépe
- . - Lidé se ptali, k čenotlivce m a . že hájí z á j mu j e vůbec dobré býl
my spoíečtrosKľJlie
členem o d b o r o v é organiKJ> b v rryio správné.
zace. neplatili
členské
TOTO KTTZCBI O EOTOZHOSTL
příspěvky nebo odmítal:
z a j m i , pak by to m o h l o
(ředitel Jaroslav Křepčík)
pokračovat v členství \
byt i csijcáceaiě tak, že of>~
ALEXANDRA GARDENS MELBOURNE
Revolučním
odborovén:
itajošxKi zájmů jednothnutí . . .
Telefon 63-3923
livce by odbery hájily
K disposici tři sály různé velikosti
V jiných závodech byzájmy společnosti.
Možno obstarat českou hudbu
ly špatné pracovní podT í m by ovšem ztratily mínky, nejasnosti ve výsvou. funkci být převod- robních
programecí:
Provádíme veškeré práce optické
ní pákou komunistické- apod.,
které
pracujíc:
přesně, rychle a za levné ceny
h o režimu. Jednota záj- mnohokráte
kritizoval
mů musí proto být j e d - bezvýsledně, a stěžoval
nostranná a uznává
se si na o d b o r o v o u organi
potud, p o k u d jde o zá- zaci, že v tomto směrt
573 Hampton St.
j e m společnosti . nehájí dostatečně jejicl
Hampton, S.- 7
Z e tohle všechno je zájmy a práva."
zřejmě členům RevolučTelefon 98 -5756
Jak to nedávno řek
jeden český publicista '
MELBOURNE
Praze:
"Lidé
nevěd
na
vždycky, kde je pravda
ale vidí dobře, kde je
lež."
FEI/vnr
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MATĚJSKOU
POUŤOVOU ZÁBAVU
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kterou pořádá v sobotu dne 25. února 1967
L I K É R O V Á LICENCE —

BOHATÁ

TOMBOLA

K tanci hraje orchestr kapelníka A . Vyhnala
Začátek v 8 hod., konec v 1.30

Rezervování míst: T e l e f o n 379-2156 nebo 48-7723

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

v sále domu Koschiszko, 313 Latrobe St-, Melbourne-City

Vstupné: # 2.00

ve znamení

KAM S NIMI?

(Pokračování se str. 1)
pracujících a mezinárodní činností Revolučního
o d b o r o v é h o hnutí".
Ostatně se zdá, že přece j e n o m mnozí lidé ještě nezapomněli na pravou úlohu odborů, p r o tože K S Č se cítila nucena předem poučit lid:

ká strana:
"Prostřednictvím
odborové organizace ustavujeme výrobní výbory,
Jednání SSSR ve vý- které by se neměly zajíchodní Evropě nese pro- mat o bezprostřední kažsto. ý- noslední době znám- dodenní zájmy, ale pře-

:: :

nevýhody
podobného
kroku.
Poláci
přijali
zprávu se značnými obavami a východní Němci
skoro s panikou.
Z a takové situace přijel d o ČSSR Brežněv ''na
přátelskou
návštěvu*.
Nebylo ovšem překvapením, že předmětem j e h o
pražských
rozhovorů
(podobně jako s polskými předáky) byla otázka
poměru k Západnímu
Německu.- s nimž " v ě r n ý
čs. spojenec" u ž navázat
neoficiální
jednání,
v
němž m í hýt v březnu
pokračováao-

20. 2. 1967

A

odborně provedou

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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ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE
— Dne 4. února přijel do
Prahy
na pozvání ÚV
KSČ L. I. Brežněv, kterého doprovázel tajemník
ÚV KSSS J. V. Andropov. Vítání na Hlavním
nádraží se zúčastnil kdekdo: Novotný, Hendrych,
Lenárt, Štrougal atd. Podle zpráv tisku šlo o "přátelskou návštěvu".
— Ve Spojovacím učilišti
Podjavorinských partyzánů v Novém Městě nad
Váhem
zahájila činnost
pťvní praporčická škola
. čs. armády. Jejími posluchači jsou chlapci ve věku
od 14 let.
Studium je
čtyřleté a končí maturitou. Škola má vojenský
režim.
tj
—. Karol Šmidke byl plně
rehabilitován - po smrti.
Novotný mu udělil u příležitosti nedožitých sedmdesátin jako ocenění jeho
"významné účasti při organizování SNP" čestný
titul hrdina ČSSR.
V
Brně položila
delegace
ÚV KSČ na jeho hrob
věnec, v Bratislavě se konalo slavnostní shromáždění spojené s odhalením
pamětní desky na nádvoří
závodu Tesla a v sále
SNR slavnostní zasedání
slovenského výboru Svazu
protifašistických bojovníků atd. Všechny noviny
přinesly oslavné články.
Rudé právo píše, že kritika šmidkeho na IX. sjézdu KSČ byla "revidována".
— V čele redakční rady
Katolických novin je místopředseda režimistického Mírového hnutí katolického duchovenstva prelát dr. Ant. Stehlík, probošt svatovítské kapitu^
ly. Církevním cenzorem,
je metropolitní kanovník
PhDr. Frant. Kotalík.
— O návštěvě západoněmecké delegace referovala ČTK takto: "Jako pokračování
předchozích
kontaktů se konaly v Praze rozhovory pracovníků
ministerstva zahraničních
věcí ČSSR s pracovníky
MZV Německé spolkové
republiky. Byly vyměněny názory a objasněna
stanoviska k různým otázkám. Shodně byló zjištěno, že vzájemná výměna názorů je užitečná ä
že v ní bude pokračováno."
— Mladá fronta píše, že
byly po několikaleté přestávce
obnoveny
konstrukční práce na yývoji
čsL sondážních raket. Byly - vybrány
tři druhy
dvoustupňových
raket,
jejichž dostup má být 40
až 5Gkm. Průměr hlavice
j e a všech 120 mm. Podařilo se prý úspěšně vyřešit odpojování - startovacího stupně od letového a
zapojení práce druhého
motoru.

čérňí Praha a dodává, že
tentokrát odsoudil obvodní soud pro Prahu 1 "tuzexomany" A. Š. na 4 roky a A. F. na 4£ roku nepodmíněně. Další dostali
tresty podmíněné, jakož í
peněžité tresty. Zabavené
věci propadly.
— Za loňský rok přijelo
do ČSSR 2,764.000 hostů
ze socialistických
zemí
(hlavně z Maďarska, Polska a Vých. Německa) a
755.000 osob ze Západu,
celkem tedy asi 3,500.000
osob. Z ČSSR odjely do
zahraničí téměř 2 milióny
čs. občanů, převážně do
sousedních
komunistických států.
— Ve věku 76 let zemřel
nejstarší člen Slovenské
akademie věd, přední čs.
orientalista Ján Bakcš.
— Na čs. ministerstvo
školství se
dostavil 25.
ledna představitel čínského velvyslanectví v Praze
a oznámil, že jeho vláda
odvolává všechny čínské
studenty a aspiranty ze
studia na čs. vysokých
školách. Důvod: " A b y se
mohli aktivně
účastnit
probíhající Velké prolétářské kulturní revoluce'!
— Mezinárodní konference solidarity s bojem pracujících a lidu Adenu,
která se konala v Damašku v Sýrii, se zúčastnila
delegace ÚRO, vedená zástupcem ředitele Institutu ROH Františkem Přerovským.
— V Čechách a na Moravě došlo k slabému zemětřesení, které si však nevyžádalo větších škod.
— Akademik J. Kostka,
profesor Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, dostal k 55. narozeiiinám titul
"Národní
umělec".
— Mezinárodní konvence
o žánrech v čínské literatuře, která se konala od
29. ledna do 2. února na
Bermudách, ze Zúčastnil
též akademik
Jaroslav
Průšek.
— Z celkového počtu 90
mezinárodních veletrhů a
výstav v letošním
roce
obešle Československo oficielně asi polovinu. Kro mě toho budou na dalších
výstavách zastoupeny jednotlivé čs. podniky zahraničního obchodu.
— Ve věku 69 let zemřel
v Praze profesor FAMU,
filmový režisér
Václav
Wassermán.
— V Egyptě dlí čs. - arabská expedice, védeňá bratislavským
profesorem
Jindřichem Välšíkérň. Má
za úkol
antropologický
průzkum Nubijčů.
— Čs. noviny se opět zmínily o 18-JÍ tunách zlata z
čs. státního pokladu, které nacisté uloupili a Spojenci po válce v Německu
zabavili.
USA
spojuje

— T n z e x o m á n i e , i přes
několikeré
projednávání
SWISS TRAINED
před trestními senáty, má
siále své vyznavače. NaWATCHMAKEKS
vazají «e známosti s ciK.
Eb ner
zinci a kupují se od nich
19 York St.,
valáty, které se opět dále
prodávají, a to samozřej- i/chod do Wynyard Stn.
m ě se ZĚSfcem. Řetěz se naproti pohyb, schodům)
Sydney
ovšem jednou přetrhne a
iucexoiíMHii se
ocitnou
Telefon 29-7543
pred soudem", píše Ve-

otázku vrácení zlata s požadavkem náhrad za zabavený majetek
amerických občanů.
— Čs. režisér Jiří Weiss
byl jmenován docentem v
nově zřízené Filmové akademii v západním Berlíně.
— V Ostravě - Přívoze
byla zahájena stavba nového nádraží, která má
stát 50 miliónů Kčs. Nádraží má být hotovo do 5
iet
— Od 1. února musí občané platit
zdravotnické
služby a výkony, které
nejsou nezbytné a jsou
poskytované na vlastní
žádost občana. Musí rovněž platit léčení, způsobí-li si újmu na zdraví při
páchání protispolečenské
činnosti, zejména při spáchání trestného činu nebo
pod vlivem alkoholu. Od
téhož data se vybírají
poplatky 5 Kčs v lékárnách mimo běžnou pracovní dobu.
— V roce 1965 bylo 6.525
pokusů o sebevraždu, z
toho mužů 2.276 a žen
4.249. Dokonaných sebevražd bylo 2.335 a u nich
je poměr obrácený: sebevraždu spáchalo 1.666 mužů a 669 žen. V Praze je
30 sebevražd na 100.000
obyvatel, kdežto Východoslovenský kraj vykazuje pouze 10 sebevražd na
100.000 lidí.
— V lednu bylo v Plzni v
blízkosti Nejedlého sadů
a
Komenského
ulice
zbouráno 20 domů,
aby
mohly být rozšířenj- komunikace. Mezi zbořenými domy je
restaurace
Plzeňka, dříve Vídeňská
kavárna.
— Podle listu Die Presse
vyjde
v
nakladatelství
Molden ve Vídni v nejbližší době román Ladislava Mňačka "Jak chutná moc", jehož vydání v
ČSSR bylo zatím znemožňováno.
— Šéf scénografie ND <r
Praze arch. Josef Svoboda dostal hlavní
cenu
londýnských divadelních
kritiků za nejlepší scénu
a to za výpravu k Čapkově hře Ze života hmyzu a Shakespearovu dramatu Bouře.
FEI/HD

Výročí únorového puče a psaní komunistického tisku

Ztracené iluze

Po Únoru ujišťovali českoslovenští komunisté, že stačí deset let k důkladné převýchově obyvatelstva a k celkové změně poměrů v zemi, že desítka let
jejich vlády přesvědčí každého o výhodách komunistického zřízení. V příštích dnech tomu bude už devatenáct let od únorových událostí v roce 1948,
a vzpomínky těch komunistů, kteří podobným tvrzením tehdy věřili, musí
být dnes hodně trapné. Vždyť i dnešní oficiální československá propaganda
jim musí připadat jako krajně nepřátelská.
Podívejme se jen na několik úvah, které uveřejnily koncem
měsíce čs. komunistické listy.
Bratislavská . Pravda
věnuje 28. ledna celý
" S o b o t n ý p r i h o v o r " Jána Jonáka přesvědčování čtenářů o nutnosti zavádět v zemi některé kapitalistické metódy. J o nák píše:
" V poslední d o b ě se
jaksi častěji stává, že nějaké opatření z d ů v o d ň u jeme - vedle věcných argumentů - i poukážem
na to, že i ve vyspělých
kapitalistických
zemích
j e to tak (rozuměj: tak,
jak to my právě chceme
zavést). T ě c h opatření,
při nichž jsme si takto
vypomáhali a vypomáháme, není málo. V každém případě dost na to,
abychom nemuseli být
velmi překvapeni,
když
se nás někdo ptá: p r o sím vás, co j e to za s o cialismus, když si bere
příklady o d kapitalistů,
když se na ně tak často
a ne v odsuzujícím smyslu odvolává?
Takové
otázky se vyslovují. A
nejsou dvakrát přjíjemné, n e b o ť opravdu není
j e d n o d u c h é vysvětlovat,
proč dnes hodnotíme p o zitivně to, co jsme ještě
před několika lety zatracovali."
" V í m e , jak to s tím
zatracováním
bylo:
se
špinavou
vodou
jsme
vylévali i dítě. Likvidovali jsme kapitalistické

isme odmítli i d o b r o u
ičelnou organizaci výro3y. Bourali jsme m o d h
sisku, a v lidech jsme vypěstovali pocit, že stač:
jen vyrábět, náklady nerozhodují.
Odstranil:
^sme vykořisťování, ale
neudrželi pracovní disciplínu. Bojovali jsme
proti živelnosti
trhu £
naplnili sklady nepotřeblými výrobky za miliardy korun. V takovém výpočtu by se dalo ještě
sodrobněji pokračovat."
" D n e s to všechno s
námahou
napravujeme
A tak je celkem logické
- d o d e j m e , že i zdravé
uvolňující
že i v agita:i a propagandě se stavíme na půdu faktů, seriózního
zkoumání
s
Siodnocení,
na
půdt
zdravého rozumu. A tet
cáže nezahazovat, c o j<
zřejmě dobré, užitečné.'
Jonák dále rozebírs
různá
opatření, kteří
prý jsou v kapitalismt
samozřejmá, ale v Česko
slovensku jsou přijímá
na některými lidmi neprávem s o d p o r e m Jd<
prý např. o zavírání nerentabilních
podniků
které se začalo v ČSSF
uskutečňovat.

Jde o to. " a b y c h o m s
z kapitalismu nevybíral
a na Z á p a d ě neobdivo
vali jen to, co se nám ho
dí", končí autor svoi
v v r o b n í v z t a h v a s n i m i neobvvfelft ooy.ttivnt kri

minulého

tiku poměrů v kapitalistické cizině.
Rudé právo z 23. ledna tr. zase
uveřejňuje
noticku, která je typická
pro náladu lidí p o létech
komunistického
režimu.
Ústřední orgán K S Č připouští, že j e dnes v
ČSSR dost lidí, kteří dávají najevo svůj o d p o r k
socialistickému
zřízení,
a rezignovaně vybízí příslušníky " o p r a v d u sjednocené většiny", aby se
s tímto o d p o r e m smířili.
V listě se praví:
"Stalo se nedávno v
jistém závodě, že zástupce velitele útvaru Lidové
milice najednou, neočekávaně
složil
funkci.
Když totiž při posledním
cvičném poplachu běžel
v plné polní d o závodu,
j e d e n občan p o něm h o - '
dil ošklivou,
urážlivou
nadávku - a třeba celé
městečko ví,
že právě
tenhle občan má už o d
Února m o c d ů v o d ů nenávidět L i d o v é milice a
že tedy využil
večerní
prázdné ulice, aby nenávist ze sebe vydávil, našeho soudruha se nadávka dotkla a skládal f u n k ci, protože se prý urážet
nenechá . . . "
"Kvůli
tomu
není
ovšem nutné toho " o d stupujícího"
soudruha
zatracovat. Propadl iluzi,
(Pokračování na str. 7)

Změny v čs. vládě
Koncem minulého roku se rozhodl ústřední
Výbor Komunistické strany Československa na
reorgafaizaci státní správy a na osobních změnách ve vládě a v některých centrálních úřadech. Toto rozhodnutí bylo v lednu tr. uskutečněno.
Z dřívějšího ministerstva školství a kultury
byla zřízena dvě ministerstva: školství, které zůstalo prof. dr. Jiřímu Hájkovi, a ministerstvo
kultury á informací, které převzal 42letý Karel
Hoffmann, narozený ve Stodu u Plzně, bývalý
ředitel Čs. rozhlasu, od r. 1963 člen ideologické
komise ústředního výboru KSČ a od loňského
sjezdu člen ústředního výboru KSČ. Je pozoruhodné, že do působnosti jeho ministerstva
spadají i otázky církevní.
Podobně bylo lesnictví vyjmuto z působnosti
ministerstva zemědělství1 a' nové ministerstvo lesního a vodního hospodářství převzal na výsluní
se opět hřející Josef
Smrkovský.
Dosavadní

Ústřední správa vodního hospodářství byla zrušena.
Vedle výměny ministra financí Richarda Dvořáka, kterého nahradil předseda Státní komise
pro ceny a mzdy inž. Bohumil Sucharda (viz
komentář (v minulém čísle H D ) , byli z vlády
propuštěni i "kontrolor a statistik" Pavel Majling, dále Vratislav Krutina (Krutinův nástupce
v čele ministerstva potravinářského průmyslu
není nám dosud znám) a ministr bez rezortu Karel Poláček (předseda Odborového svazu pracovníků v kovoprůmyslu).
Další změnou v organizaci státní správy je
vyřazení1 statistiky z dřívější Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a zřízení Státního statistického úřadu (jaký byl za první republiky).
D o jeho čela byl jmenován dosavadní náměstek
předsedy Ústřední komise lidové kontroly inž.
Jan Kazimour.

-4-

Drobničky z ČSSR
O SITUACI V KARLOVÝCH VARECH
V roce 1911 navštívilo Karlovy Vary 70.935 lázeňských hostů, r. 1918 - 67.675, 1946 - 12.913 a v
r. 1966 jich bylo asi 60.000. Přitom by do lázní
přišlo rádo ze zahraničí a od nás daleko víc než
70.000 hostů ročně . . . Za třicetpět let se nepostavil
v Karlových Varech ani jediný lázeňský objekt. Prováděly se jenom nejnutnější opravy a údržba. Mnoho bývalých lázeňských domů slouží ještě dnes jako
objekty úřadů nebo obytné domy... Ve vnitřním
městě v r. 1960 bydlelo 12.000 lidí. V současné době
jich tam žije 8.878. Kromě... pracovníků bydlí ve
městě kolem 2.500 obyvatel, kteří nemají prostředky
na družstevní výstavbu. Lidé by se konečně stěhovali, ale nemají zatím kam. Na uvolnění centra lázeňského města pro původní účely nejsou zatím vyhlídky . . .
Práce, 25. ledna 1967
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VLADIMÍR KOMÁREK PROPUŠTĚN

Čs. soud se přizpůsobil
Zprávy a komentáře československých časopisů o "zločinech" čs. uprchlíka Vladimíra Komárka-Kazana se četly loni v listopadu a počátkem prosince jako úvody k "prvotřídnímu" krváku. Listy ,
sice nikde nenapsaly, jakým způsobem se čs. bezpečnostní orgány zmocnily tohoto "čs. státního občana", pozvaného a hoštěného reprezentanty sovětského Inturistu, ale zato barvitě vypisovaly, jak
pracoval jako placený agent americké rozvědky už od roku 1945. Po roce 1948 prý organizoval v
Československu podle cizích instrukcí nepřátelské skupiny, kterým dodal peníze, zbraně, vysílačky
atd., aby s ním mohly spolupracovat v provádění špionáže a teroristických akcí. Vedením těchto
skupin pověřil Josefa Pavelku z Prahy.
"Zatčený Komárek při výslechu učinil obsáhlé doznání, ve kterém plně vysvětluje svou nepřátelskou činnost jako agenta cizí rozvědky", psalo R u d é právo 19. listopadu m. r. a počítalo zřejmě s
dalšími senzačními odhaleními a přiznáními, protože " v současné době se vyšetřuje Komárkova
trestná činnost, kterou prováděl v dalších letech v zahraničí". Nevybíravým způsobem psaly čs. listy např. i o smrti první ženy Komárkovy a naznačovaly, že byla zavražděna, protože věděla příliš
mnoho o Komárokvě "záškodnícke činnosti".

DALŠÍ INFORMACE O CIKANECH
Po zkušenostech s ko- šlo v Praze k soudu, kte- tora rozhodl pro další itatni skupmy a uioziL
V rámci plánovitého rozptylu cikánského obyva- munistickou
výrobou rý v době krátce po zat- průběh
hlavního líčení nu trest odnětí svobody
telstva, který je jedině možným řešením cikánské
různých
obvinění
nebyla čení na Ruzyňském le- vyloučit veřejnost. Jako ía osm let."
otázky, přestěhovalo se loni ze Slovenska do českých
Svou
zpravodajskou
obžalovaného
krajů 200 cikánských rodin. Do r. 1970 se počítá s však reakce západní ve- tišti sliboval spoustu no- důvěrníci
přesunem téměř 2.180 rodin. Další jejich rozptyl se řejnosti na vysvětlivky vých senzací. Místo to- jsou přítomni v jednací stručnost v tomto přípauskuteční uvnitř slovenských krajů a okresů- Sou- čs. propagandy taková, ho . . . Přečtětě si raději síni dva zástupci velvy- iě pak dovršilo
Rudé
časně se má zlikvidovat 511 cikánských osad z 988,
zprávu Rudého práva z slanectví U S A V ČSSR." Drávo 5. února, kdy najakou
v
Praze
očekávali.
v nichž nyní ještě žijí, a spolu s nimi i 80 cikánských
Celá Komárkova "ne- psalo:
soustředění v pohraničních oblastech Severočeského Zvláště Spojené státy 31. 1. tr.:
a Západočeského kraje... V ČSSR žije 215.0&0 ci- ostře odsoudily Komár" N a žádost
obhájce
"Hlavní líčení proti přátelská činnost" se tekánů, z toho 162.500 na Slovensku. Zatím však jen kovo zatčení a pirátský obžalovanému Vladimíru dy v obžalobě podstatně odsouzeného Vladimíra
10.000 rodin z 33.650 získalo nové životní návyky a. způsob, jakým bylo proVždyť
jejím ÍComárka-Kazana, státníKomárkovi-Kazanovi by- scvrkla.
splývá s ostatním obyvatelstvem. Ostatní zip v nevyhovujících podmínkách. V 11.869 chatrčích se vedeno. Veřejně reago- lo 30. ledna zahájeno u hlavním úkolem "bylo jen 10 občana U S A (! H D ) ,
ministr
zahraničí městského soudu v Pra- ilegální převádění osob rozhodl se městský soud
tísní na 15.500 rodin a přes 2.000 rodin bydlí ve val
zdravotně závadných bytech. Z 52.000 dětí chodí Dean Rusk a neveřejné- ze. Obžalobou krajského d o ' zahraničí.
Obžaloba v Praze, že se od výkonu
pravidelně do školy pouze 33.000.
ho jednání se zástupci prokurátora je
stíhán také. netvrdila, že Komá- zbytku trestu odnětí svoSvobodné slovo, 25. ledna 196. čs. velvyslanectví a čleproto, že v letech 1948 rek spolupracoval s A - body u odsouzeného u~
ZTRÁTY ZE ZMETKŮ V PRŮMYSLU
ny čs. delegace u Spoje- až 1950 jako placený a- meričany, naopak jedna pouští za účelem
jehoTeprve v letech 1964 - 1965 se podaříte zastavit ných národů se ujal pře- gent výzvědné organiza- zpráva říká, že byl. žalo- vyhoštění z ČSSR."
trvalý růst ztrát ze zmetků, který se v našem prů- devším senátor
Edvard ce cizí moci zorganizo- ván jako
bývalý agent
Komárek odletěl
omyslu projevoval po přechodném předchozím pokle- Kennedy (který zastupuzpravodaj- kamžitě ke své rodině, do
val a řídil na území Če- francouzské
su nepřetržitě od roku 1958 do roku 1963. Spokojeni
však být rozhodně nemůžeme. Jednak nám tyto je v senátě americké skoslovenska protistátní ské služby.
Ameriky a jeho případ
Komárkovo - organizaci, jejímž hlavztráty i v roce 1965 ubíraly víc než procento z ná- bydliště
Ještě
"skromněji" a tedy
dopadl
nakonec
rodního důchodu vytvořeného v průmyslu, jednak Massachussets), podrobním úkolem bylo organi- stručněji referovalo Ru- dobře. Z b u d e p o něm
v četných podnicích rostly tyto ztráty dál a navíc ně informovaný o celém
zované ilegální převádě- dé právo 2. února o vy- však několik
poučení:
stoupl počet reklamací. Je zvlášť nepříjemné, že ve
srovnání s rokem 1964 se v roce 1965 rozrostl počet případu několika zástup- ní různých osob do za- neseném rozsudku:
československá,
jako
reklamací ze strany zahraničních odběratelů, napr ci čs. organizací v U S A . hraničí, na kterých řídí"Senát městského sou- každá komunistická vlá. ve strojírenství. Svou úlohu v tom hraje skutečnost, Americké
úřady
pak cí nepřátelská agentura du v Praze uznal Vladi- da "ruzumí" jen síle tlaže hmotný- postih za zmetky je zcela nedostatečný. oznámily, že jako protiměla zájem. K tomuto míra
Komárka-Kazana ku, který se na ní vykoNejenže tento postih činí jen 1 Kčs za 10® Kčs zmetků, ale je velmi často "tradicí" četných podniků, že opatření nebudou vydá- účelu dopravil ze zahra- vinným, že v době od nává,
za nekvalitní i přímo zmetkovou výrobu dostávají vat viza návštěvníkům z ničí dvě vysílací stanice podzimu 1948 do prosinčeskoslovenské
soudpracovníci plnou mzdu. K dalšímu podstatnému sní- ČSSR a že Komárkovo
s příslušenstvím,
pro- ce 1950 v Západním N ě - nictví je dnes stejně zážení ztrát povede lepší využívání hmotné zaintere- zatčení bude mít
další středky k tajnopisnému mecku, Francii, v Praze
sovanosti na kvalitní práci a odstranění blahovolně
vislé na režimu, jako bystanovených limitů zmetkovitosti, které v četných ' pro ČSSR nepříznivé ná- spojení a několik pistolí a jinde na území Česko- lo dříve - rozsudek pozávodech vysoké ztráty legalizují.
s náboji. Z a pomoci pro- slovenska jako agent cizí slušně přízpůsobí přá! sledky.
i
Hospodářské noviny, 6. ledna 1967 | V článku "Případ K o - tistátní skupiny pak ile- zpravodajské služby or- ním vlády,
STATISTIKA OBCI
j márek" napsal H D 19. gálně převedl dvě oso- ganizoval činnost proti- (Pokračování na str. 6)
V současné době je v ČSSR celkem 10.565 obcí,
by.
Převedení
dalších
které mají místní a městské národní výbory. V prů- 12. m- r.:
osob bylo zmařeno zá"Československo
.
.
neměru připadá na jeden okres 97 obcí. Do 200 obysahem čs. bezpečnostních
vatel máme 1.397 obcí s MNV a 3.706 obcí od 208 počítalo zřejmě, že Koorgánů.
Jemu se tehdy
do 500 obyvatel, což je téměř polovina všech obcí. márkův případ bude mít
O. H E N R Y
Než bude vypracována dlouhodobá koncepce osídlení, ve světě tak velký ohlas, podařilo uprchnout. O d
navrhují členové výboru NS pro národní výbory nebo ještě spíše jedna té doby žil v zahraničí
William Pry byl na místě první. Na taková shroslučovat jen takové obce, nebo vytvářet společný
ruka čs. orgánů nevědě- až do října m. r., kdy na máždění byl odborníkem. S výrazem hlubokého štěstí
MNV pro více obcí tam, kde jsou výhody sloučení
la, co dělá ta druhá . . ." podkladě zatykače vyda- v obličeji stál nad mužem, přejetým pivovarským vonesporné . . . a kde občané se sloučením souhlasí.
zem a naslouchal jeho nářku, jako by to byla nejsladT a "druhá ruka" zača- ného v roce 1963 měst- ší hudba. Když se shluk diváku stmelil do hustě naLidová demokracie, 25. ledna 1967
ským
soudem
v
Praze
mačkaného kruhu, zpozoroval William prudké hnutí
la působit už na konci
NEDOSTATKY PLASTICKÉHO PRŮMYSLU
Situace v plastických, hmotách u nás není přízni- minulého
roku,
když byl zatčen. Vzhledem k v daVu přímo pr.oti sobě. Muži byli odhazováni stravá, zaostáváme za světovým průměrem asi o 9 let. náhle v čs. risku a v roz- tomu, že je projednává- nou jako kuželky při náporu jakéhosi pohybujícího se
Vyrábíme ročně asi 8.8 kg hmot na jednoho obyva- hlase zarazila jakékoli na trestná činnost namí- tělesa, které je kosilo jako náraz tornáda. Za pomoci
loktů, deštníků, jehlice z klobouku, jazyka i nehtů ratele, vyspělé státy pak 26 kg . . . Výhledy, ja;k je stao
Komárkovi. řená proti státu, soudní zila si Violeta Seymourová cestu davem přihlížejících
noví pro výrobu pětiletka, nestačí. Rozpor mezi spo- zmínky
senát na návrh prokurá- do první řady. Siláci, kteří dokonce dokázali získat
třebou a výrobou by ještě vzrostl. Proto je třeba u- Na konci ledna pak d o místo v rychlíků do Harlemu, odjíždějícího v 5.30,
vítat návrh ministerstva chemického průmyslu na
se zapotáceli zpět jako děti, když skočila do středu.
urychlení výstavby 24 kapacit, z nichž 8 má vyráDvě mohutné přihlížející dámy, které viděly svatbu
bět chemická vlákna a 3 plastické hmoty.
vévody z Roxburghu a často zastavily provoz na Třicáté třetí ulici, byly vrženy do druhé řady s roztržeSvobodné slovo, 21. ledna 1967
V síle
nými blůzami, když s nimi Violeta skončila. William
ZA PRACÍ DO CIZINY?
je jistota
Pry se do ní zamiloval na první pohled.
Správa pasů a víz ministerstva vnitra v dohodě
Ambulance odvezla bezvědomého agenta Amorova.
s jinými státními orgány soukromé cesty občanů do
William a Violeta zůstali ještě na místě, když se dav
zahraničí nepovoluje. Hlavním důvodem je nedostarozešel. Byli to praví čumilové. Lidé, kteří opouštějí
tek/pracovních sil v našem státě. Některé úseky námísto neštěstí hned po odjezdu ambulance, nemaií' v
je
největší
pojišťovna
rodního hospodářství jsou posilovány pracovními sisobě to pravé. Delikátní, jemnou příchuť události
v Austrálii a nabízí Vám
lami ze zahraničí (stavebnictví, doly, textilky a zelze řádně vychutnat až po jejím strávení - okukomědělství). Proto v současné době nelze připustit
' NE J VÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY"
váním místa, upřeným pozorováním protějších doživelný odchod našich pracujících za prací do ciziny.
speciálně
mů, oddáváním se snění vzrušujícímu mnohem víc
Pokud jde o povolení k trvalému vystěhování do
v pensijních a životních pojistkách
než extáze kuřáka opia. William Pry a Violeta Seyzahraničí, je povolováno tam, kde dochází ke slouNezávazné informace k porovnání sdělí
mourová byli- labužníky v oboru neštěstí. Věděli,
čení rodiny.
Práce, 28. ledna 1967
LUDVÍK SCHEER, tel. 62-0201, byt 88-5989
jak z každé nehody získat plné uspokojení.
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Valerij Tarsis: Sedmé oddělení (Ward 7). Collins 8C Harwell, Londýn

Povídka z tichého domu

Ještě je v dobré paměti mezinárodní skandál, který se zdvihl, když byla
prvně ve svobodném světě uveřejněna povídka sovětského spisovatele Vale.
rije Tarsise, nazvaná "Sedmě oddělení". Vyšla v roce 1965 ve třech vydá
nich, což se nestává často ani sáhodlouhým americkým ságám o zkaženém
sladkém životě. Teprve ted' se nám dostala do ruky, a je to zrovna dneí
aktuelní čtení. Představuje-li si někdo, že jde o novou "temnotu o polednách", jak ji vylíčil Koestler, nebo třeba i nový "jediný den" Alexandra Sol
ženicyna, je na omylu, Tarsis líčí nový aspekt života v Sovětském svazu vel
mí ironicky a vysloveně politicky. V "Sedmém oddělení" nenajdete an
zhroucené vůdce revoluce, jdoucí na popraívu, ani mužíky, kteří sbírají slup
ky brambor. Tatsis, který sám prošel "sedmým oddělením" a který byl so
větskou vládou prohlášen za choromyslného, došel ke kafkovskému a švej
kovskému závěru, že v diktatuře se má slušný člověk nejlépe v blázinci.
Tarsisova povídka o
rozumném bláznovi nemá vlastně ani děj. Soustřeďuje se na některé
postavy, s nimiž se spisovatel
sešel na sedmém
oddělení moskevského ústavu pro chořomyslné.
Bylo to oddělení, které bylo reservováno pro
lidi, kteří byli úřadům a
straně nepohodlní, ale
kterým se nedálo
dost
dobře ublížit z různých
státních důvodů. Stihl je
osud dobrého
vojáka,
neboť byli prohlášeni za
úřední blbý a posláni na
sedmé oddělení, kde, jak
říká jeden ze stálých zákazníků, se slušně jí,
dobře spí a může se říkat pravda, což se nikde
jinde v Sovětském svazu
nemůže
přihodit:
"Pro poctivého spisovatele je dneska místo jenom v blázinci."
Tarsisova kniha je místy sžíravá satira. Jako
když se zpovídá jeden z
osazenstva, kterého zavřeli proto, že podal
"zlepšovací" návrh na
potírání
rozvodovosti.
Návrh byl přísně ironic-

ký, ale chyba byla, že jej
někdo nahoře doopravdy
přečetl.
" O d té doby, co mě tu
zavřeli, mám vystaráno.
Je to můj druhý domov.
Když si chci odpočinout
a něco si promyslit, přijdu sem na kůru.
Jenom je chyba, že mě
pořád vyhazují. Já už tu
byl devětkrát. Tady potkáte nej zajímavější lidi
z celého Ruska. Kde jinde se najde tak dobrá
konversace? . . .
. . . Stal jsem se specialistou.
Stal jsem se
expertem na Chruščovovu nesmrtelnost - každoročně mu napíšu a poradím, jak by se měl co
nejrychleji stát nesmrtelným.
Vám bych to ale nedoporučoval. Přece nechcete, aby vás označili za šílence. Jenže šílenství je
stoprocentní
pracovní
neschopnost.
Já beru 70 rublů měsíčně penze - a to si ledackdo nevydělá poctivou prací. V blázinci žiju zadarmo a ušetřím si
něco, až mne zase vyho-

Právě se podívali na sebe. Violeta měla na krku
hnědé mateřské znaménko zvící stříbrného půldolaru.
William na ně upřel zrak. William Pry měl nezřízeně- křivé nohy. Violeta dovolila svému zraku, aby
se na nich vytrvale popásal. Tak stáli tváří v tvář
několik okamžiků, pohlížejíce jeden na druhého. Etiketa jim nedovolila, aby na sebe promluvili; ale na
fyzické vady bližních a na stromy v . parcích je v
Městě čumilů dovoleno civět bez ostychu. Konečně
se s povzdechem rozešli.
K příštímu setkání hrdiny a hrdinky došlo před
dřevěnou ohradou nedaleko Broadwaye. Byl to den
plný zklamání. Na ulicích se neodehrály žádné rvačky, děti se držely v patřičné vzdálenosti od kol tramvají, mrzáků a tlustých lidí v nedbalkách bylo poskrovnu; nikdo zřejmě necítil potřebu uklouznout
po banánových slupkách nebo zhroutit se při srdečním záchvatu. Nebylo nač zírat a Williama Prye
ovládl pocit nudy.
Vtom však spatřil, jak s e srocuje a strká mohutný dav před ohradou, na níž vylepují plakáty.
Okamžitě vyskočil v tom směru, porazil jakousi
stařenu a dítě nesoucí láhev mléka, a jako démon
si probíjel cestu tlačenicí diváků. Ve vnitřním kruhu stála již Violeta Seymourová bez jednoho rukávu a dvou zlatých plomb ä s vymknutým zápěstím,
ale blažená. Dívala se na to, co tu bylo k vidění.
Nějaký muž maloval na ohradu nápis: Jezte Brikletky - zaokrouhlí váš obličej.
Když Violeta spatřila Williama Prye, zapýřila se.
William vrazil loket do žeber dámě v černém hedvábném raglánu, kopl nějakého chlapce do holenní
kosti, uhodil jakéhosi starce do levého ucha a podařilo se mu vtlačit se blíže k Violetě. Stáli tam hodinu a dívali se na muže, jak maluje písmena. Pak
se již Williamova láska nedala déle potlačit. Dotkl

ií. T o je opravdický kommismus: každému podle jeho potřeb!"
Fiktivní hrdina povídcy Almazov však doktorům zamotal hlavu. Jeho
případ pronikl na Z á pad, a sovětská vláda na
nich žádá, aby lékařsky
dokázali, proč je Almazov držen v blázinci.
Je to velké dilemna:
potvrdí-li, že Almazov
je blázen, zjezdí je vláda»
která se chce Almazova
zbavit. A určitě budou
zavřeni, když řeknou, že
drželi v blázinci príčetného občana. S laskavým
svolením pacienta to vyřešili nakonec tak, že A l mazova "vyléčili" z kornatění tepen.
V "Sedmém oddělení 7
však najdete pasáže, které dnes vypadají jasnozřivě, uvážime-li, že kniha byla napsána ňěkdy
v- letech
1960 . 1965.
Obsáhlejší citát je zcela
na místě. Jeden z ruských historiků na sedmém oddělení
vykládá
budoucnost sovětské části světa:
" D ů v o d , proč

vydávají milióny na výrobu atomické bomby?
Naši lidé jim kladou za
vinu, že niči hospodářství namísto aby obranu
socialistického
tábora
přenechali nám _ ale neuvědomují si, že prvním
cílem čínské
atomové
bomby je Sovětský svaz.
Tak jako tak, ta nerozborná jednota socialistického tábora se hroutí jako domeček z karet.
Jak můžete vážně mluvit
o nerozborné jednotě,
když tu máme
několik
socialismů, které po sobě házejí tolik bláta, že
to vydá za studenou
válku.

Jediní pitomci, kteří
se ještě dnes drží marxismu, jsou naši ideologové. A ti nepochopili ani
to, že Číňani jsou sprostější na nás než na A meričany nejen z ideologických důvodů, ale že
potichu připravují svoji
vlastní Internacionálu . .
Když vyloučíte
naše
otevřené nepřátele - Čínu, Albánii a Severní
Koreu, a když si uvědomíte stupeň nepokoje v
ostatních zemích - pak
přijdete na to, že tak
zvaná socialistická třetina lidstva se vám scvrkla
na desetinu . . .
. . . Chruščov je čím
dál tím víc nenáviděn už byly pokusy o atentát
můžete
se divit,
když mají lidi hlad?
Proto, abychom zachránili Rusko, musíme
Číňani my, sovětští intelektuálc-

se Violetiny paže.
"Pojďte se mnou", řekl, "vím o čističi bot, který
nemá v krku ohryzek."
Plaše k němu vzhlédla, avšak z obličeje jí neklamně zářila láska.
"A vy jste si ho schoval pro mě?" zeptala se, chvějíc se prvním nesmělým vzrušením ženy, která je
milována.
Společně odkvapili ke stánku čističe bot. Strávili
tam hodinu civěním na znetvořeného chlapce.
Vedle nich spadl z pátého patra na chodník čistič
oken. Když přijížděla zvonící ambulance, stiskl William radostně Violetě ruku. "Nejméně čtyři žebra a
několikanásobná fraktura", zašeptal vzrušeně. "Nelitujete toho, že jste mne poznala, viďte, má nejdražší?"
"Já?"
odpověděla Violeta,
oplácejíc mu stisk.
"Ovšemže ne. Mohla bych s vámi stát a dívat se
celý den."
K vyvrcholení romance došlo za několik dní. Čtenář se snad pamatuje na mocné vzrušení, které zachvátilo město, když černošce Elize Janeové měla
být doručena obsílka k soudu. Kmen čumilů se utábořil před domem. Na ulici, přímo proti bytu Elizy
Janeové, položil William vlastníma rukama prkno
na dva sudy od piva. A tam seděli s Violetou po tři
dny a tři noci. Pak napadlo detektivovi, že by mohl
otevřít dveře a obsílku doručit. A tak také učinil.
Dvě duše se zájmy tak shodnými nemohly zůstat
dlouho jedna bez druhé. Když je policista toho večera odháněl obuškem, zaslíbili se jeden druhému.
Semena lásky byla dobře zaseta a vzrostla, zdravá
a silná, v čarokrásný květ. . . řekněme čuměnky.
Svatba Williama Prye a Violety Seymourové byla
stanovena na 10. června. Velký chrám uprostřed
města byl přeplněn květinami. Početný kmen čumilů

Dopis

Helence

ROBERT V L A C H
Léta jak mraky rozpadají se
dotyky větrnými.
Pověz, má milá, ještě znají se
moje sny s tvými?
Sny o lásce jak h\vězdy vyšly z drah
a čas je ve tmě zháší.
Jen ve vzpomínkách zůstal hvězdný
prach
po lásce naší.
Sen o minulém zbarvil mnohý žal,
a přec se ještě zdá mi.
Třm dodnes ižiji, co jsem miloval
před léty s vámi.
Za čím ty teskníš, ty čím pohrdáš
v domově unaveném?
Oči máš trpké, ruce chladné máš
nad jeho jménem.
Ithaka naše propadla se v čas
jak prsten do hlubiny.
Život, až jednou z vln ji zvedne zas,
už bude jiný.
Co zbude z toho, co kdo z nás měl rád,
co y snech jsme uchránili?
Domov nám bude stejně cizí snad,
jak dálky byly.
( Z e sbírky " T u zemi krásnou")
vé, bojovat na dvou
frontách: proti sovětskému fašismu a proti mongolskému nebezpečí,
K tomu však potřebujeme pomoc ze Západu,
hlavně z Ameriky . .
Já nevím,
třebas je

Tarsis opravdu blázen.
Řekněte mi ale, proč o so'ba tak rozumná a zkušená a příčetná jako je
soudruh premiér Kosygin jezdí na večeři do
Buckinghamského paláce?
jun

Prvotřídní
D Á M S K Á 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
Telefon 387-1402
na celém světě je zvlášť citlivý na svatby. Jsou to
však pesimisté kostelních lavic. Dělají si šašky ze
ženicha a posmívají se nevěstě. Přicházejí se na vaši
svatbu vysmát, a kdybyste unikl z Amorova zajetí
na bledém komoni smrti, přijdou vám na pohřeb,
usednou v kostele do téže lavice a budou plakat naď
vaším štěstím.
Kostel byl osvětlen. Kokosový koberec byl natažen přes asfalt až ke kraji chodníku. Družičky si
vzájemně špatně upravovaly mašle a mluvily o nevěstiných pihách. Kněz dumal nad tím, kolik asi za
obřad dostane, a pokoušel se odhadnout, zda to bude
stačit, aby si koupil pro sebe nový soukenný oblek a
pro ženu fotografii Laury Jany Libbeyové. Ba, Amor
se vznášel ve vzduohu.
A před kostelem se vlnil a vzdouval dav prostých
členů kmene čumilů. Byl rozdělen kokosovým kobercem a policisty s obušky na dvě tělesa. Tlačili
se jako dobytek, prali se, mačkali, naráželi na sebe,
padali, šlapali po sobě, aby viděli, jak děvče v bílém závoji získává licenci k tomu, aby mohlo prohledávat muži kapsy.
Avšak hodina svatby přišla a odešla a ženích s
nevěstou nepřišli. A netrpělivost ustoupila znepokojení a znepokojení se změnilo v pátrání, ale ženich
s nevěstou nikde. A pak zasáhli dva obrovití polícisté a vytáhli z rozzuřeného davu diváků cosi zhrouceného a pošlapaného se snubním prstenem v kapse
u vesty, a hysterickou ženu, která se probíjela ke
kraji koberce, potrhaná, potlučená a ukřičená.
William Pry a Violeta Seymourová, oběti zvyku,
se připojili k vřícímu davu diváků, nemohouce přemoci nepřekonatelnou touhu podívat se na sebe, jak
vstupují jako ženich a nevěsta do růžemi vyzdobeného kostela.
Přeložil Arnošt Schulz

H L A S

K A R E L MICHAL

ČEST A SLÁVA

(Pokračováni;
. "Tohle byl pan otec?"
Obrazy Dorota moc neutírala. Snad se trochu bála
šmidlat hadrem po strnulých tvářích pradávných rytířů z Loučky.
"No, táta," zavrčel rytíř a otevřel okno do nočrú
zimy. Jen ať je ofoukne, ty huby křivé, alespoň je
možná rozbolí zusb.
"Já jsem ho totiž znal," vysvětlil milý host. "A
vážil jsem si ho, rytíři, třeba šel rozdílnou cestou.
Ale vy už na něj nemáte tak mnoho vzpomínek,
viďte?"
Rytíř 'jen pokrčil rameny. Nač vlastně vzpomínat?
Jakýsi mátoha, tak hrozně moc dávno přecházel domem a vzdychal, jen vzdychal, a když si i někdy
připomněl, pohladil jen proto, aby i nad synem hrobově povzdechl.
"Tak jste tu zůstal nakonec sám z celého rodu.
Sám chlapec v takové složité době . . . "
Chlapec vždycky těžko snášíval, když nad ním
spínali ruce a fňukávali do sirotečků. I když se schovával, stejně ho vytáhli, jen aby ho mohli soucitně
oslintat a natřásat nad ním křesťanskou lítost. Chtíval vždycky kousnout. Chtěl kousnout i teď.
"Vždyť taky víc než pro jednoho nezbylo. O dvě
vsi s dvorcem jsme přišli, než táta zaplatil, co musel za to, že býval u té druhé víry a že tehdá volil
Fridricha. A ještě na něho kydali, leckdo mu to xnněl
říct v pravý čas."
"To jste vy snad taky podědil?"
Rytíř se ušklíbl.
"Víte snad něco? Já nevím o ničem takovém. Nemusím, když se nechci hrabat mezi lepší lidi."
Teď se zas pro změnu ušklíbl host.
"No ovšem, když se vám líbí tak, sedlačit, arare
bove et asino . . . "
, Rytíř rýpal nehtem do starého" rámu. Drž hubu,
říkal si, potáhne sám. Ale host až příliš vzpomínal.
"Co víte? Mně bylo, co dnes vám, nebo snad pár
let,.vic.. Moc. lidí muselo tehdy pryč, protože si chtěli
myslet, co chtěli. Váš otec tu zůstal. Měl křehké svědomí. Bůh mu dal rodinu. Cítil se povinen, zas Bohu
povinen, zapřít se, aby mohl dostát závazku k dětem. Vybral si to těžší. Nevím, jak pochodil. Kolikrát
myslívám, že lidé nemají mít děti, když je svět tak
hrozně zmatený, protože potom jim zůstaví úvahu,
zda je lepší otec mrtvý či křivý. Jenže, co o tom vím?
Já jsem to měl asi lehké. Strach jen sám od sebe není
ten pravý strach. Abych neukrivdil, tím víc si vážím těch, kteří si zadali ve jménu svědomí i před
.tím svědomím. Kteří se ohnuli ve strachu o jiné, a
věděli přitom, že to zahojí až soudný den. — Já myslím, že víte," tehdy host pohlédl rytíři do tváře, "že
•třeba slovem odpřisáhl, duší se váš otec nezměnil v
ničem. A vy jste jeho syn."
Potom bylo chvíli ticho.
"Koukejte se," řekl rytíř Rynda, "vždyť jste to
• mohli' říct rovnou a hned. Bylo by to lepší. Hned jak
se rozední, můžete obrátit na ruby celou tvrz s ves.nicí. A nechte si poslat dragouny, abyste si neusvínil krajky od toho, co se tu tak asi najde. My jsme
tady všichni katolíci, a docela dobří katolíci, až snad
na jednoho dědka, z vesnice, kterému strašívá v kotrbě. A na mši chodíme horlivě, když přijede farář
z. Kniňä, a k zpovědi taky do jednoho. Na svátky
a posty nemáme čas. Co chcete vědět víc? Zbraně,
cp. rtiam, jsem dávno ohlásil na úřad. — Jestli si j e
chcete, odvézt," rytíř Rynda pomalu rudnul, "tas.
je. špánembohem naložte. Vejdou se tak zrovna na
trakař. Jenomže pak mi sem nelezte pro berní. Hráběma už. dvůr neubráním!"
. " Vzal klobouk, s truhlice a sekl jím o zem, až se nalomilo olezlé, péro.
"A jinak nevím, co vás ještě baví. Tátu netáiíe
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»
můžete letět luxusním džetem
» Z AUSTRÁLIE D O H L A V N Í C H MÉST
>.,'.;
V E STŘEDNÍ EVROPĚ A Z P Ě T
» ; ve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob
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TRAVEL SERVICE

43-53 Elizabeth Street, Melbourne
(5. poschodí) Telefon 62-5757

20. 2. 1067

D O M O V A

Při návštěvě Melbourne se ubytujte v
prvotřídním krajanském hotelu v centru města ]

kra v klidu hnít. On byl on, já jsem já. Když mluHOTEL ELIZABETH
il do věcí, do kterých nemusel, tak si to vypil, a co
317 Elizabeth St., Melbourne-City
íá dál být? Já si hledím svého. Starám se o pole,
by mi tu lidi nechcípli a aby ta vaše posraná válka,
* komfortní ubytování se stálou pozornou oba aby měla co žrát!"
sluhou. Denní tarif $ 5.00 včetně snídaně
Rytíř tloukl židlí do podlahy až se mezi prkny
* v naší jídelně podáváme denně mimo neděle
vedal prach. Jako mlatec, který v šenkovně dokláprvotřídní kontinentální obědy i večeře
á svou pravdu silou, bez níž by si nebyl už ničím
* ve zvláštních místnostech pořádáme
ist.
taneční zábavy, svatby, a různé oslavy
Hosta se ale to houkání ani moc nedotklo. Asi byl
Telefon (6 linek) 67-9633
ivyklý. Sebral jenom klobouk s podlahy, maličko
ihladil chochol, jako by cítil nad tou škodou lítost,
Srdečně zve Jožka Let
i potom ho podal rytíři S poklonou.
"Zmýlil jste se, urozený pane. Ono je to jinak. —
ILy," vzdychl, "jak se zdá, se taky zmýlili. Račte dát
•yřídit našemu kočímu, aby zas nasadil náručnímu
ía levou zadní ten ozub, který mu před cestou uvolsouzených Komárkových
íil. Byl jste k nám laskav. Zas pojedem. A prosím, (Pokračování se str. 4 )
burcováním
světové pomocníků, by ovšem nelejte k nám připravit k povozu tamtoho člověka ze
iklepa."
(hlavně americké) veřej- Tiělo účinek. Z a těmito
"Proč bych to měl dělat,"" utrhl se rytíř.
nosti prokázal čs. exil v Ddsouzenými totiž nestoHost jenom drobátko zvýšil Mas.
Komárkově případu vět- jí váha velmoci, o jejíž
"Protože já vám to poroučím"."
"Tady poroučím já," řekl rytíř Rynda. "Svého do- ší váhu, než si snad vět- capsu má československá
lašeče, nebo co jste mi chtěl za veš vsadit do koži- šina exulantů uvědomu- Aida. právě zájem.
•ha, si pak vytáhněte z šatlavy sám. Ulehčovat vám je-svô nebudu. Já ho dřív dodám, kam patrL Beztak se
Nevyřízenou a smut- .
am ani neohřeje-"
nou skutečností zůstává,
Host celý zčervenal- Teď se zdál starší, jak mu na>ěhl nos a skvrny na češe, ale zas jako by kapánek že zatímco "hlavní viník"
lehce,
žyrostl. Už to nebyl chytrowš, jenž miwará 3 ťuká eyvázl nakonec
lo ledu, jestli si dá kapr k otrora říct. T e ď to byla jeho
pomocníci,
tedy
octa zásluh a věku.
"menší vinici", dopadli
"O tom, kam kdo patří, nevise nic. N e s á t e k tomu
iost rozumu, pane. Šatlava Je j e a m t pro lotiy, i d e : Josef Pavelka byl
;dyž snad ne v téhle z e n i a teď. A n e m
lidi, popraven a další oso bv
>d kterých byste se ~ohi očit cfi_ D o šatlavy! Je t-5 dostaly v roce 1952 mnoiůstojnik v čestné úužbě iiáte Äasacšef"
haletý, 1 doživotní žalář.
Rytíř Rynda se teď až dsyíal. staspe.
šije šaty dobře!
na českoslo- Vozdal
"Co to blábolíte? Všebo moc škodt! Ä uše -sáis Apelovat
venské soudy, aby s ohleíeskočím. Zavřete jEjánsf
A tehdy se drobná, rogirtílá, až treefea přespifišš dem na poslední proces
íinaná dáma vymrštila jako seäiD^o ísasSL
provedly rehabilitaci o d "Zavři hubu, hnáte, sfejtáfa, paaJfeo ztaiběláL aa-vaná! Když už nic, tak zspoě MtaaSfast ti patří za- Cfceete, aby se vaše děti
:hovat k lidem, kteří nají Ješsě aÉ§afaa ěess_ A table uaačily hrát na kterýkoii
si říká šlechtic. Fuji FlaTajixEÍkaľ S a e d n e ! HovHUDEBNÍ NÁSTROJ?
STŘEDISKO
íoďouro!"
Volejte (Melbourne)
PANSKÉ MÓDY
Bylo to překrásné. Meta to ife. Kozí oči zrovm
tel. 97-2515
164 Acland St., St. Kilda,
ilivaly vztek a jezdily jizfoo®, ř§R» aeglíjp hodit.
A. CHROMOVSKÝ
Vic.
tel. 94 2260
Stárnoucí, muž s piasem ffaaúbJbftu iaoccisaře sMe
lával koni a plášť- Už ísji zas w a - r Ohníček sť
.'rátíl pod kopku pspeiía. .gáfcwi
—ísžrsá, že tas: _vé návštěvy, které si jeden přál."
ani ohníček nesiL
% "To případně chápu. Jenomže, jak vám mám u"Prosíin, Kateřino. "Tm wt-ýe aft^aečssé. Sekněme
věřit?"
rytíř je spiše syrsess s s * dofep'BESE: svého e$oe. N e
~A já vám?"
má na tom víno. — 'Wáš
• iHl, uraKav pase
"Vlastně pitomá věc," kývl Donovalský, "že ještě
Jmenují se protíná DGecraláEý- ImtSSA Bagroval ke všemu si taky musíme věřit. Nakonec můžete poäký z B e j ä c a Owezáa. B c W W áárao a e aa. B e j tom říct, že jsem vás přinutil zbraní a mocí."
šicích- Teď ve- sliížšbě faáie FSÄäQe.*"
- T o bych si pomohl," brblal si rytíř. "Mám já se
"No teda, no jak » r lyisAiáikaš. rytíř.
dát vláčet? Viděl jsem ten váš glejt, a co je psáno,
"Velmi sanjoířejsafe. Yaážse, asi ty j a n f - y a£ dne j e dáno. Pro mně jste císařský komisař, baron tenska nemluví pravda. lisera SBEI enažsesešS- To nkšm tonoccc. A s chotí."
myslím, še opravdu Hanráe. rseoo ^a£š o s e s e . Vyřiď
Donovalský schoval pistoli. Urážela smysl pro praTA můj pozdzar msMzsgské EXJÍOSÍÍ. A F se RAN pětaaí
vou věc v pravý čas.
na Bešäcfcii daH_=
"No ovšem, co bych byl jiného," prohlásil div že
"Neoa lip, - iritiáhht ja Tjžrrg^ ""pafcžaasěcsu. jeim ue do duše uražen. "Mám zvláštní poslání ohledně
bšAnpsisě milosti. S n S & sněnu, tak as. Tase jtn hovězích kůží a skrytých jinověrců. No a váš zajažehajce, pastel
tec...^
Kyííř Rynda MssMfeě, posoaltai TafcTTwS^ mneog
Rytíř se zamračil.
dveře.
-Jako- ten ve sklepě? Jak tomu rozumím, bude to
*-Tak to ae," za-rrěeL "Takhle prossé oeo to za
velice podivný pták. Pustit ho nesmím a nemohu."
"'Já myslím . .
V race Donov alikého z Bejšic vyrostla pistole
"Co je mi do toho? Támhle v almárce je nějaké
přepěkné tepanou hlavnL
"Chcete se polepšit o pět kop za hlavu? Nechtěj tí olovo. Koukejte mi napsat stvrzenku, že jsem vám
ho předal do moci. a víc mě celá věc nebaví. Jsem
radím vámi Važte si svoji:"
já snad pohodný, abych se hrdlil o kdejaké lotry?"
Rytíř Rynda z dveří neuhýbaL
Tableta sprosťácká laskavost vypadala najednou
"Takhie to nepůjde," chytil se veřeje.
trochu divně. Pan Donovalský okrajoval pisátko, očiKohoutek zbraně se s cvaknutím napjaL
"Neblázněte," řekl rytíř Rynda. "Stejně byste s ma však strčil Kateřinu mezi rytíře a dveře.
Pokračování příště
ven nedostal. Brána je zavřená a čeleď vzfaůrs
Utloukli by vás hned na prahu. Ráno si jeďte, kar
vás čerti ponesou. Tím lip, čím rychleji. Teď běžt
> ZLOBÍ VÁS OČI ?
spát. V noci jsou tu cesty o život. Jede s vámi tak
i
Bolí Vás hlava?
vaše žena."
"Omyl," upozornila Kateřina. "Já nejsem žena ps
Norte brýle od O P T A !
f
na Donovalského. Nejsem ničí žena, když vás to bav
A venku
mi bude stokrát lip než tady. Mně tohl
stavení smrdí."
Jenomže rytíře nemohlo právě nic urazit. Nemi
'Capitol House, 109 Swanston St.
v hlavě místo.
"A když nejste jeho žena.. . jakpak s ním můžet
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
spolgčně jezdit?"
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
Ten, kdo je směšný, vždy méně nahání strach. Kc
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
teřina prskla do dlaně, Donovalský namířil hlave
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
k zemi. Rytíř to přičetl síle svých zlatých slov.
v nutných případech telegraficky
"Tak vidíte," řekl. "Do rána není tak daleko. J
budu taky rád, až se vás zbavím. Tohle jsou ty prí

V. KOMÁREK
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— Sokolská župa L-udevít
Štúr v Chicagu zvolila
starostou L.
Predainu,
místostarosty J. Bagela a
B. Studničkovou, jednatelkou M. Čiernu, pokladníkem J. Sopicu a dopisovatelem dr. A. Hřebíka.
— Starostou Sokola "Bratislava" v Chicagu byl
zvolen Jan Stančík, místostar. a dopisovatelem
dr. A. Hřebík, jednatelkou
A. Hřebíková,
pokladní
M. Poláková.
— V Detroitu _se konaly
v e dnech 28. a'29. ledna
sokolské slavnosti u příležitosti otevření nového
sokolského střediska, vybudovaného
nákladem
276.000 S.
— Na illinoiské universitě
přednáší českou a ruskou
literaturu Jana Tuzarová,
která přijela do USA s
rodiči v r. 1948.
— Dr. Antonín Hřebík,
který byl do roku 1948
starostou Čs. obce sokolské 3 který je v čele TJstředí čs. sokclstva v zahraničí, se dožívá 24. února tr. 65 let.
— Dne 4. ledna zemřel v
N. Yorku čs. exulant dr.
Jaromír Kosař, který měl
značně úspěchy v ametic' kém fotografickém průmyslu. Z obora fotografie
I vydal též úspěšnou kni] hu.
j — Britské úřady odmítly
udělit asyl 2ÍMeté Msrií
i Holdové. kieiá pri^els na
j návštěvu
do Londýna.

+
T

TB

i ť s a g o o d ihing t o have a

CHEST X-RAY

NOW C0H1PULS0RY FOfí ALL OVER 21
Go wlien ihc X-RAY UNIT visits your area
JE VE VAŠEM ZAJMU
dát si

ROENTGENOVAT PLÍCE
Pro všechny osoby starší 21 let je to povinné.
Sledujte, kdy navštíví pojízdná roentgenologická stanice vaši oblast.
isjued by THE VICTORIAN TUBERCULOS1S ASSOOATtON
406 LONSDAIE ST., MELBOURNE C.I.

ZTRACENEILUZE
(Pokračování se str. 3)
kterou jsme sami vytvořili". '. Mluvili jsme á psali
jsme před léty o nerozborné morálně politické
jednotě všeho našeho lidu tak dlouho, až jsme
zapomněli,
že
vedle
opravdu sjednocené většiny- přece jen stále existují lidé, kteří se nikdy
néztotožnili a nikdy nesouhlasili se socialistickým vývojem v této zemina kteří jsou proti tomuto vývoji. Když se tito "lidé nyní ozývají hlasitěji než dříve, je z toho
některým
soudruhům
•těžko na duši."
'•Nemělo by však smyslu.' vydávat nadále naše
přání za skutečnost.
V
né j ednom městečku j sou
r takoví občané, o jakém
šla řeč na začátku. A tak
s tím počítejme."
Tentýž list vybízí 30.
ledna k větší dávce hrdosti už tolik let převychovávaného socialistického
občana, a obrací se káravě proti přílišnému nadbíhání návštěvníkům ze
Západu. Píše:
" C o by tomu řekla cizina?
Z d á sé, že tato
známá otázka zase jednou, ostře zakroužila mezi námi Čechy a Slová-

ky. Blíže neurčený zahraniční host a jeho
předpokládaná libost či
nelibost se občas stáva
skoro něčím
jako všeplatným měřítkem - k o nečným
argumentem a
ještě
tučným výkřičníkem za ním. Co řekne
zahraniční turista - zpravidla je míněn ten "devizový", "ze Z á p a d u "
až uvidí záplavu lešení
a překopávek v matičce
Praze? Co si o nás pomyslí, jestli náhodou pro
jede Zadními Kotěhůlkami a zahlédne tam nepořádek na družstevním
dvoře? . . ."
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ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
zaháji školní rok v sobotu dne 25. února 1967. Vyučování se koná každou sobotu od 9.30 do 11.30 hod.
dop. v Technical Teacher's College, 11 Glenbervie
Road, Toorak. Po 11.30 se koná hudební kurs pro ty
z dětí, které se přihlásí. Zápis nových školáků se
koná před začátkem vyučování. Vzhledem k výnosu
zábavních podniků, pořádaných loni rodičovským"
sdružením při Čs. škole, se žádné školné nevybírá.
Bližší informace podají: vedoucí učitel M. Hubálek tel. 211-7688 nebo předsedkyně rodičovského sdružení E. Kováříková, tel. 93-7631.
KURS ANGLIČTINY se bude konat opět každé pondělí od 7.30 do 9.30 hod. večer. Podle počtu přihlášek bude kurs event. rozdělen na začátečníky a pokročilé. Zájemci o dopisovací kurs angličtiny ze
všech částí Austrálie se mohou přihlásit na adrese
Čs. školy. Všechny kursy jsou bezplatné.

s. televizi v soutěži mlaých zpěváckých talentů,
atervenuje za ní poslanec
. Biggs-Davison.
- Bývalý
starosta čs.
kautů dr. V. Fanderlík
slavil v Kanadě šedesátu.
- Čs. obec legionářská v
ahraničí zaslala sovětkému
ministerskému
ředsedovi
Kosyginovy
a jeho pobytu v Británii
rohlášení o zotročení Čekoslovenska.
- V kanceláři Vysokého
:omisaře OSN pro uprchiky v Ženevě pracují
K O P A N Á
V S Y D N E Y
rajané Kačírek a Haseiían.
PRAHA — PAN HELLENIC 1 : 1 ( 2 : 1 )
- V Paříži zemřela he- Ve druhém zápase Ampol Cupu získalo mladé mužečka E. Budlovská, man- stvo Prahy první body. Výsledek celkem odpovídá
elka novináře
dr. E. průběhu hry, která neměla vysokou úroveň, ale hýla
ýnka.
zajímavá četnými brankovými příležitostmi na obou
- Dřívější dvě sokolské , stranách. Řekové se ujali vedení v prvním poločase,
eanoty v Torontě se spo- , ale Praha vyrovnala po přestávce brankou Poveyho.
ily. Nová jednota má to- j Praha získává za tento výsledek 6 bodů. Pohár se'
0 vedení: starosta E. j hraje podobným systémem jako loňského roku - mužSypták,
místostarostové I stva jsou rozdělena do dvou skupin o 6 klubech' a
Martínek, M. Přístupa I dostávají 12 bodů za vítězství, 5 b. za nerozhodný
1 J. Rezek, vzdělavatelka výsledek a 1 bod za každou branku. Praha je ve skuZ. Peřinová, náčelník I. pině s Hakoah, Pan Hellenic, Polonií, Crôatií á Méšypták, náčelnice S. Cor- lita Eagles.
-rá'
iová, jednatel K. JeřáKOPANÁ
V
MELBOURNE
>ek.
SLA VIA — JUVENTUS 2 : 0 ( 1 : 0 )
- Na výroční schůzi chiagskéno oblastního výboPoprvé v historii nočních turnajů v Melbour-he'- se
-u Čs. národní rady ama- probojovala Slavia do semifinále, když' porazila-1 v
-ické byla většina funk- celkem nelíbivém zápase mužstvo Juvehtusu brancionářů zvolena na další kami Reida a Locktona. Obě mužstva- hrála pomalu
ibdobí. Předsedou je Bře- ale dosti tvrdě (o což se zasloužil i slabý rozhodčí).
islav Vaněk,
místopŕ. Za stavu 1 : 0 neproměnili Italové penaltu,, avšak
3sk.ar Pejša a Frant. Kal- konečný výsledek odpovídá průběhu- utkání;.
níš, tajemníkem Vlastislav Chalupa, zapisovateRozšiřujeme výrobu a proto
.em E. Dellín, účetní P.
Janečková a pokladníkem
přijmeme další zaměstnance:
Z. Bárta.
- Přemek Kocián vydal
v USA knižku o rodném
(Overlockers)
traj i "Historické boje ia
Mohou u nás začít okamžitě. Nejméně 8 hodin
Chodsku". Píše. že knížku
je psána ve vděčné vzpotýdně přesčas. Při práci od kusu nejvyšií- sazby
mínce na ty, "kteří mi od
v Melbourne
útlého mládí vštěpovali
Každý pátek dřívější ukončení práce (v 3:40 hod-.)
lásku k vlasti".
1 Moderní továrna blízko City a tržnice Victoř-iá
- Téměř celý výbor odPřijmeme také M L A D É D Í V K Y do učení
bočky Čs. národní rady
Hlaste se u: Mr. T O D E osobně
imerické na Long Islaníu, N. Y. byl na výroční
nebo telefonicky: 30-1458'
schůzi 3. ledna znovu zvoa to kdykoli, včetně soboty dopoledne
len. Předsedou je Vrat.
Bušek,
místopř.
Pavel
Blaho a Jan Svoboda a
tajemníkem Hanuš Lexa,
141-159 Capel Street
- V Rangúnu spáchal seN O R T H MELBOURNE
oevravdu pověšením úředník čs. velvyslanectví
v Burmě, 411etý FrantiOSAMĚLÝ?
Malý oznamovatel
šek Jurečka.
Pište ještě DNES o zaČS/Č/ČNRA/HD
jímavé informace, zasíBYT K PKONAJMUTl
v Surrey Hills-Melbour- lané ZDARMA- dobře
Z AUSTRÁLIE
zavedeným,
spolehli— František Bublá, kdysi ne. Část. zařízený. Ložni- vým seznamovacím klučlen baletu Národního di- ce, obýv. pokoj, jídelna, bem.
Dodáme
vám !
vadla v Praze a vedoucí kuchyně, garáž. Cena $ 11 STOVKY
skutečných
vlastní baletní skupiny, pro jednoho nebo $ 12 jmen z této doby s
byl jmenován zábavním pro dva, včetně elektr. • plnými adresami a- poředitelem nej většího syd- plynu. Inf.: tel. 82-5285.
pisem osob opačného
neyského hotelu Chevron.
KYJOVSKÉ KROJE
pohlaví. Představování
Vedle toho si ponechává ve výborném stavu vý- poštou. Nezávazné. Převedení agentury k umi- hodně prodám. Informace sně důvěrně'. Odpovíme
sťování místních i zámoř- a sjednání prohlídky kro- v obyčejně" zalepené'
ských umělců v zábav- jů:' telefon (Melbourne)
obálce. Členové'^ jsou
ních podnicích, na televi- 51-7467 - Bublá.
mnoha národností a to
zi atd. v Austrálii a v cez Austrálie i zě zámoří.
lé pacifické oblasti.
Udejte svůj věk, pohlaMelbourne
na
žádost
tétc
— V Melbourne zemřel
ví a plnou adresu (Ciorganizace
Josef
Kopeckj
po krátké nemocí čs. utelně) nä:
z
Kew.
List
píše,
že
před
prchlík JUDr. Miloš KaMILTON'S Dept.,
seda
Sdružení
představí
lina.
(H. D.) 1.
— Měsíčník
Sdružení uprchlíka z Českosloven
jak
Box 2871 G. P. O.,
australských řezníků, uze- ska p. Kopeckého
úspěšnéhi
Sydney, Austrálii
nářů a majitelů masného mimořádně
majitele moderního pod
. průmyslu uveřejnil v led- niku, který zde vybudova
jiná místa na Tasmánii,
n o v é m čísle delší zprávu za 12 let.
1 o demonstrování
vyhořel i nákladný' dům
a vyi světlení
kontinentálních — Při obrovských poží lékaře dr. Karla Matýska,
j metod sekání a klasifikace rech, které postihly něk který byl v té době ná
dovolené v USA.
masa, které předvedl v lik předměstí Hobartu

SPORÍ V AUSTRALII

OBRUBOVAĚKY

A»JS<JJ.ÍU =

turistům zdvořile s. po hostinné. maximálně jim
vyjít vstříc, pofaid j e to
jen možné? atd- alp. A
to bez ohledu na jejich
světový náxo-r a státní
příslušnost: . ba dokonce
i bez ohledu na jejich
momentální
devizovou
'Váhu", pokud to bude
zdvořilost 3 velkorysost
opravdová- Presto však
mohou nastat i tajcové
chvilky, kdy nezbývá nic
jiného, než se pěkně usmát a říci: '"Velice litujeme. vážený
pane.
ale přijel jste do socialistické země s jinými
zvyklostmi a zákony, budete se tomu muset během svého pobytu přizpůsobit." Mimochodem
řečeno, tak se to ostatně
dělá i "všude
na světě" . . ."

"Jak vidět, měli bychom si V této souvislosti rozhodně ujasnit alespoň některé základní
věci.
Jako například:
Ostuda je vždycky ostuda, ať se na ní dívají
Vrůstající
počet po" j e n " oči tuzemské nebo
dobných úvah, vysvětloi zahraniční."
vání, omluv a burcování
" A dále: jestliže dnes nepřidá jistě náladu k
máme ekonomický, kul- organizování
letošních
turní a nevím j aký zájem oslav výročí
"slavného
na dalším růstu cizinec- Února". Lze proto dost
kého ruchu (a to určitě spolehlivě
předpovídat,
máme), pak je samozřej- že to budou oslavy p o mě potřeba se na něj ta- někud zakřiknuté a zdaké zařídit,
přizpůsobit leka ne tak rozsáhlé, jase jeho potřebám, zejmé- ko byly v létech minuna se též chovat k ná~ lých.
FEI/-SV-

GLORIA

Mfg.Co P L
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jana Bělouška ze Šitbonc - zprava, Zdeňka Horsého z Třebíče, Frant. Šedu (snnd Tas.) - dopis v
-ed. a Jindřicha Fuchsu z Hradce Kr. (snad J. Am.).
KONTINENTÁLNI
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

ČSR má krasobruslařku světové úrovně

Mistrovství Evropy v krasobruslení
V lublaňské kryté hale se konalo v prvém únorovém týdnu 58. mistrovství Evropy v krasobruslení a tanci na ledě, které ve většině soutěži nezůstalo v ničem pozadu za předešlými šampionáty.
Z e staronových mistrů Evropy trochu zklamala jen sovětská dvojice Bělousová - Protopopov, která
tentokrát svou volnou jízdou nikoho nenadchla, a zdá se, iže už má vrchol své sportošvní kariéry za
sebou. Avšak i tentokrát ještě obhájila evropské prvenství, stejně jako Rakušan Emmerich Danzer
v soutěží mužů, A anglický taneční pár Towlero vá - Ford. Uprázdněn byl po odchodu Rakušanky
Reginy Heitzerové pouze trůn evropské krasobruslařské "princezny", na který se zásluhou povinných
cviků dostala 18letá východoněmecká reprezentantka Gabi Seyfertová ze Saské Kamenice.
Největším zážitkem příznivců krasobruslarskeho v jL.uo.iani vecu znamenite, KQVZ svou vynikající v o j sportu v Lublani však byla volná jízda 171eté čs. nou jízdou získal bronzovou medailí. Dobrým odramistryně Hany Maškové, která startovala jako po- zištěm k bitvě o umístění na prvních třech místech
slední a její vystoupení bylo také skutečným vy- byly povinné figury, ve kterých prokázal svou třídu
vrcholením. Už tři úvodní skoky (dvojlutz, dvojaxel a skončil na 3. místě za vysoce favorisovanými Raa znovu dvojlutz) vyvolaly nadšení v hledišti svou kušany: mistrem světa Emmerichetn Danzerem a jeho
mohutností, patřičnou výškou i naprostou jistotou krajanem Schwarzem.
Umístění dalších čs. krasobruslařů: v soutěži muprovedení. Mašková byla jedinou závodnicí, která
absolvovala kompletní soubor dvojitých skoků bez žů byl Filc 10. a Tůma 15., v soutěži žen Víchová
jediného zakolísání a celou sestavu naprosto bez 16. a Gašparová 18., v soutěži tanečních párů byli
chyby. A toho všeho si všimli i rozhodčí, kteří to Babická s Holanem 6. a Tůmová s Peškem 12. a ve
vyjádřili 5 prvními místy, zatímco Seyfertové dali sportovních dvojicích skončili sourozenci šrámkovi z
3 (jedno čs: rozhodčí inž. Hasenóehrl). Seyfertová Ostravy devátí.
však měla náskok 32,7 b. z povinných figur a ten jí
vynesl titul mistryně Evropy.
Také 161etý bratislavský Ondrej Nepela si na ME
V přípravě na mistrovství světa ve Vídni absolvovali hokejisté ČSR a Švédska dvě přátelská utkání v pražské Sportovní hale ve Stromovce, při kterých před vyprodaným
hledištěm
14.000 diváků
Do zakončení 1. čs. hokejové ligy ročníku 1966 - 67 ištědřili Čechoslováci Švédům pěknou lekci, když
zbývá sice týmům sehrát ještě po sedmi mistrov- vyhráli vysoko 8 : 2 a 7 :1ských zápasech, zdá se však už pravděpodobné, že
ČSR — Švédsko 8 : 2 (1 : 1 , 2 : 1 a 5 : 0 )
dramatičnost závěru soutěže se soustředí především
"Forčeking" Švédů (rozrušování akcí soupeře už
ha konec tabulky, na odsouzení, kdo sestoupí. Z kandidátů mistrovského titulu obstála totiž v posledních v jeho obranné třetině) dělal plné dvě třetiny Četřech kolech už jen Jihlava ( Z K L Brno mělo celou choslovákům velké potíže. Švédové se už v 7. minutě
sérii porážek a i bratislavští hokejisté ztratili veimi ijali vedení, a trvalo to téměř celou prvou část zá'cenné b o d y ) , která je v současné době v tak skvělé pasu, než se Suchému po skvělém úniku Havla poformě, že už její pětibodový náskok by za normál- dařilo vyrovnat na 1 : 1 . A i když pak ČSR vedlo
ních okolností mohl stačit k prvenství v čs. hokeji. 2 : 1 , 3 : 1 a 3 : 2 , nic nenasvědčovalo tomu, že do.'Vskutku vynikající hrou oslňuje reprezentační útoč- mácí tým dosáhne nakonec triumfálního vítězství.
;há řada Klapáče s bratry Jiřím a Jaroslavem Holíko- Hráči Tre Kronor byli totiž čs. hokejistům zcela
Syýrrii- i obránce Suchý, z čehož má trenér J. Pitner rovnocenným soupeřem. Velký zvrat ve hře nastal
•dvojnásobnou radost, neboť tito čtyři borci budou reak v 6- minutě poslední třetiny, když při velké
Vjisté'i na mistrovství světa ve Vídni velkou posilou skrumáži před švédskou brankou Jiří Holík prostřeinárodního mužstva ČSR.
lil a ČSR vedlo 4 : 2. Od té chvíle se už Švédové do
V Situace mužstev bojujících o záchranu je čím dále sonce utkání nezmohli na jednu pořádnou akci. Strůjtím dramatičtější. Až dosud byli stále na posledním :em vysokého vítězství čs. národního mužstva byl
místě tabulky hokejisté Litvínova, ti však získali hráč pražské Sparty Jan Havel, který svou rychlo{několik nečekaných bodů (zvítězili dokonce i nad stí, technickou vyspělostí i pohotovou střelbou bude
.obhájcem mistrovského titulu Z K L Brnem na jeho íistě velkou posilou ČSR ve Vídni. Havel vsítil 3
kluzišti 6 : 5 ) , naopak do pásma ohroženého sestu- góly, po jednom dali: Jiřík, Suchý, Jiří Holík, Gopem se dostalo mužstvo Zlína, a ani Kladno není Lenka a Černý.
ještě zcela zachráněno. A tak poslední kola mistrovČSR — Švédsko 7 : 1 ( 2 : 0 , 3 : 1 a, 2 : 0)
ské, soutěže budou ještě velmi napínavá a slibují
Čechoslováci nasadili hned od počátku vysoké tem. strhující průběhy zápasů.
po hry, ze kterého neslevili po celé utkání, aby v
'ľ Tabulka 1. čs. ligy p o 29. kole: 1. Jihlava 43 bodů, závěrečné třetině skandinávského soupeře svou exhi•score 143 : 59; 2. Bratislava 38 b., 3. Pardubice 35 b., bici opět úplně deklasovali. Švédové sice dali do toi 4:' Sparta Praha 35 b., 5. Z K L Brno 32 b., 6. Košice hoto odvetného střetnutí více snahy a tvrdosti, než
30 b., 7. Kladno 22 b., 8. Zlín 20 b., 9. Litvínoc 18 b., v prvém zápase, ale byli zase méně agresivní před
. 10. Vítkovice 17' bodů, score 88 : 133. — Střelecká ta- Lackého brankou (pardubický gólman slavil debut
bulka: 1. Nedomanský (Slovan Bratislava) 33 bra- v národním mužstvu), kde si neuměli vypracovat
nek, 2. Klapáč (Jihlava) a Wimmer (Kladno) p o 30, střelecké posice. K protiútokům vyjížděli jen ve dvo4, - 5. Dolana (Pardubice) a Jaroslav Holík (Jihla- jících, zatímco čs. mužstvo v celých pětkách, za po.va) po 23 brankách.
moci útočných obránců, zvláště jihlavského Suchého, kladenského Pospíšila a košického Machače, kteří
jsou ve velké formě. Branky ČSR: Suchý 2, Tikal,
Jiřík, Machač, Golonka a Jiří Holík.
* Přáním všech příznivců rakouského
lyžařského
sportu bylo, aby rakouští sjezdaři a slalomáři v y MISTROVSTVÍ V ODBÍJENÉ A POLITICKÉ
tužili neúčasti nej lepšího světového borce FrancouDŮVODY
ze Jeána Clauda Killyho na závodech "Tre - Tre" v
Japonské odbíjenkářky V. Německa jako "V. Něitalském Madonna di Campiglio a rehabilitovali se
za; loňské i letošní neúspěchy na mezinárodním fóru. obhájily v Tokiu znovu mecko" a Sev. Koreu ja
Celý tento podnik v Madonna di Campiglio nezačal absolutní světové prven- ko "Sev. Korea", a ne •
pro Rakušany špatně. Už v zahajovací den stál tu ství, když v závěrečném jak si funkcionáři komu
/na nej vyšších stupních vítězů za nejrychlejší čas ve utkání tohoto vrcholného nistických států přáli
.sjezdu Heini Messner, který měl ještě třetí den zá- světového podniku (který "Německá
demokratickí
vodů po prvním speciálním slalomu největší šanci byl zároveň i kvalifikací republika", respekt. "Ko
na vítězství v trojkombinaci. Svou pomalou a ner- pro OH r. 1968 v Mexico- rejská lidová republika"
vosní jízdou však svůj náskok ztratil, když byl v -City) deklasovaly druž- I ČSR byla "solidární" í
; kombinaci předstižen vítězem obřího slalomu Fran- stvo USA 15 : 12, 15 : 0 a nepojede tedy na OH dc
couzem Guy Perillatem. To však nebyla jediná po- 15 :8. - 2. USA, 3. Jižní Mexika (turnaj byl kva
rážka rakouského lyžařského sportu. Úplná pohroma Korea, 4. Peru.
lifikací), zatímco družstve
přišla na Rakušany v celkovém pořadí speciálního
Sedm států komunistic- SSSR na OH jede, nebot
slalomu,
neboť nejlepší Rakušan Heini Messner kého bloku odřeklo z "po- se automaticky kvalifíko
..skončil, až na 6. místě, když lepších celkových časů litických důvodů" účast, valo jako finalista OH r
dosáhli nejen čtyři Francouzi: Guy Perillat, Jauffrett, neboť pořadatelé tu už 1964 mezi nejlepších 6 \
Lacroix a Melquiond, ale i Švéd Rollen.
předem označili družstvo Mexieo-City.

DEBAKL ŠVÉDŮ V P R A Z E

HOKEJOVÁ LIGA

Znova neúspěch Rakušanů

RESTAURACE

Praha

375 High St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5381
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová

- - Ve zkratce - -

— llnásobný hokejový přeborník ČSR ZKL Brno,
který je už v domácí mistrovské soutěži bez šance
obhájit prvenství, bude chtít vyhrát v letošní sezóně
znovu Evropskou trofej. ZKL Brno se už kvalifikovalo do finále 2. ročníku PMEZ, když na kluzišti
soupeře v rakouském Celovci získalo nad rakouským
mistrem klagenfurter A C 3 ze 4 možných bodů (vyhrálo 6 : 4, v druhém utkání remisovalo 4 : 4 ; odvetná semifinálová střetnutí v Brně už funkcionáři
Klagenfurtu vzdali, prý pro nedostatek vhodných
termínů).
— Vítězi jihoamerického fotbalového mistrovství v
Montevideu se stali, reprezentanti Uruguaye, kteří
v rozhodujícím utkání turnaje porazili Argentinu
1 : 0 . Konečné pořadí jihoamerických přeborů: 1.
Uruguay 9 bodů, score 13 : 2; 2. Argentina 8 b., 3.
Čile 6 b., 4. Paraguay 4 b., 5. Venezuela 2 b., 6. B o lívie (obhájce titulu) 1 bod (za remisu 0: 0 s Čile).
Bojů nejlepších jihoamerických mužstev se nezúčastnili fotbalisté Brazílie, prý pro nedostatek vhodných
termínů: zdá se však pravděpodobnější, že po debaklu na světovém, mistrovství v Anglii chtějí funkcionáři brazilské asociace nyní nejprve zformovat
nový reprezentační tým, a až ten bude schopen pronikavějších úspěchů, pak teprve ho vyslat k důležitějším mezinárodním zápolením.
— Házenkáři pražské Dukly postoupili do čtvrtfinále
Poháru mistrů evropských zemí, když v 2. kole této
populární soutěže deklasovali lucemburského mistra
HB Duedelingen na jeho půdě 33 : 9 a 28 :13.
— Ve finském středisku zimních sportů Lahti probíhalo 61. mistrovství Evropy v rychlobruslení mužů, které tak trochu narušily třeskuté mrazy 28 stupňů pod nulou. Jury v závěrečný den ME musela rozhodnout, že místo závodu na 10.000 m pojedou rychlobruslaři jen 3.000 m. Led byl tupý a tak nikdo
nemohl očekávat senzační časy. Suverénem tohoto
čtvrtého závodu ME borců "dlouhých nožů" byl 24letý loňský mistr světa Holanďan Cornelius Verkerk, kterému stopli 4:41,2 min. A tímto vítězstvím
se stal absolutním mistrem Evropy pro r. 1967. 2.
Kaplan, 3. Matuševič (oba SSSR).
— Fotbalisté pražské Sparty sehráli na zpáteční cestě z Austrálie dvě přátelská utkání v Singapuru,
kde po exhibiční hře porazili vojenské mužstvo Singapore Joint Services 12 : 0 a reprezentační tým Singapuru 7 : 0.
— Vítězem skokanských závodů tzv. předolympijského týdne v St. Nizier poblíže Grenoblů se stai
8. února dvojnásobný mistr světa Nor Bjoern Wirkola. Tento "král lyžařských skokanů" byl na zájezdu v USA a do Grenoblů přiletěl až večer před
mezinárodními závody. Přesto zvítězil suverénně
skoky dlouhými £fl,5 m a 99 m, které byly i stylově
přímo ideální. Z čs. skokanů tam obstál nejlépe Jiří
Raška, který obsadil 7. místo. První skok mu nevyšel - skočil pouze 88 m -, v druhém však dosáhl 98 m.
— Sportovní svět byl překvapen zprávou, že Čína
odřekla účast na světovém šampionátu ve stolním
tenisu, který bude v dubnu ve Švédsku. V r. 1965
totiž získala Čína v Lublani 5 titulů světových přeborníků. Vysvětlení přišlo z Hongkongu: někteří členové čínského reprezentačního družstva v čele s mistrem světa Čuang Čche-tungem byli uvězněni jako
"živly stavějící se proti myšlenkám Maocetunga".
Před 2 lety psaly čínské listy, že triumf čínského
pingpongu byl možný jen proto, že všichni bojovali
za Maocetunga, za nimž stojí jako jeden muž.
HLAS
DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 5.-, jednotlivý
výtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo NZ) 2/-/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme na požádárJ
obratem.

