Registered at the G.P.O. Melbourne for

transmision

by

post asaperiodicial

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ

Ročník X V I I .

FREE C Z E C H O S L O V A K N E W S P A P E R

NOVINY

Číslo 20.

Melbourne 2. října 1967
Veřejné popravy v Číně

Podle Maocefungova námětu

Někteří z nás pamatují veřejné popravy v městech "osvobozeného" Československa. Bylo těsně po válce, národ si lízal hluboké rány. Lidé se vraceli
anebo nevraceli z vězení a koncentračních táborů, rozvrácené rodiny sbíraly
střepy, z nichž by bylo možno začít zno(vu žit a také ovšem: vyřizovaly se
účty.
Lid si žádal a strana dodala, když ne "panem", tedy alespoň "circenses''.
N a holých prostranstvích stály šibenice, u nich kati a kolem dav "volající
po spravedlnosti". N a koncích smyček houpali se esesáci, gestapáci a udavači.
Bylo to bezprostředně po utrpení okupací, bezprostředně po masových hrobech á plynových komorách. Vinníci si většinou zasloužili "špagát". Ale myšlenka vystavované spravedlnosti, na odiv stavěných lidských jatek, obracela
žaludkv i těch nejhůře postižených slušných lidi.

Dnešní Čína je plná
protikladů a plná protikladů je reakce světa k
dnešní Číně.
Slyšíme toho hodně o
amerických bombách na
Vietnam, vidíme mnoho
spoutaných
vietnamských záškodníků, čteme
o izraelských zvěrstvech
vůči Arabům.

I můžeme se ptát: jak
A z těch šibenic a z byli zastíněni příchodem metu zpracoval . . . kuto, že toho tak málo vitěch cirkusových jatek se socialistického realismu. pujte červenou knížečku
díme a slyšíme o veřejzačal šířit zápach nové
"Myšlenky MaocetungoSlovo od našeho
ných popravách v Pekinkultury, právě tak zahnív y " na papíře, který ne"sponsora'*
gu a Šanghaji, jak to, že
vající, jako ta, kterou šíškrábe . . . Nezapomeňte Sartre nepíše "Žaluji'' a
V hlavních úlohách:
řili "kulturtrégři", kteří
příští týden vyladit tu- Bertrand Russell nesvose teď houpali ve větru. popravení nepřátelé lidu . . . Zvukové efekty: též stanici, na níž budou lává soudy nad režiséry,
Telejvizní produkce
lidu kteří "zpracovali podle
Rudé gardy . . . Barevné popravy nepřátel
pro
veliký
úspěch
opakoMnozí z nás to zne- efekty:
rudá krev . . .
Maocetungova návrhu"?
uctění vlastního národa Podle Maocefungova ná- vány . . .
(Pokračování na straně 2)
nikdy nezapomněli. Možná, že právě pro tu staZ projevu Antonína Novotného k vojákům
rou zkušenost nedovedeme jen tak beze všeho
přejít kusé zprávy o veřejných popravách MaoLetos vzrostl v Československu "boj o Novotného". N e že by byl presicetungových odpůrců v dent sám silnou osobností, ne že by ovládal plně aparát komunistické strany
Šanghaji nebo Pekingu. a vlády, ale ztělesňuje něco, co je dle názoru většiny .(především inteligence);
Čínská produkce byla nutno odstratnit z veřejného (života, má-li se vývoj skutečně ubírat k žádouoproti československé o- címu uvolnění.
rozbít jeho
bohacena
nedozírnými
Novotného
zásluhy tak se mu však zdá, že pitalismu,
možnostmi televize. N e - o "odhalení Slánského uvolnění šlo příliš dale- státní ústrojí".
jen dav kolem popravi- bandy" jsou veřejnosti ko a proto odpovídá na
O únoru 1948 tvrdil:
sté mohl spatřit sprave- dostatečně známy, a me- stupňovaný tlak intelek"Dnes, s odstupem dodlnost v praxi, další mi- tody jeho a jeho nohsle- tuálů snahou přitáhnout by a s ohledem na vývoj
lióny mohly ji sledovat dů se od dob stalinismu otěže.
mezinárodní situace, se
u televizorů.
Zda bude mít úspěch, plné potvrzuje, že cesta,
mnoho nezměnily. N o Odmítejte násilí ame- | votný souhlasil dosud se nezáleží ovšem jen na si- kterou jsme šli od osvoričkých televizních se- zmírněním režimu jen tuaci v Československu. bození v r. 1945, všechriálů! Mužové z U . N . C . tam, kde se právě nena- Komunistický blok však na politická
opatření,
L.E. i "Muž — netopýr" bízela jiná možnost. I už není ani zdaleka tak včetně rozhodného vyjednolitým celkem, aby stoupení v Únoru, byla
si mohl kdokoliv dovolit nutná, byla správná, propřehlížet vývoj v jednot- tože vycházela z třídních
livých zemích, aby mohl zásad, jimiž se naše koDne 12. září byla zahájena ve východním Berlíně
přivést
situaci kdykoliv
mezinárodní vědecká konference k 100. výročí vydání
munistická strana řídila
prvního dílu Marxova "Kapitálu". Z ČSSR se zúčast- znovu pod kontrolu.
a řídí i nadále."
nila čtyřčlenná delegace, vedená ředitelem Ústavu
Ž e může být podobné
pro politické vědy, členem ÚV KSČ Václavem Slaví"Nenechme se mýlit
nynějšího
kem. Ten pak měl hned první den zasedání časový zhodnocení
různými
teoriemi,'' postavu
v
Československu
projev: svěřoval se přítomným s vlivem Marxova díia v Československu. Prozradil, že Marxovy myšlen- velmi blízko skutečnosti, kračoval Novotný, "kteky tam mají dnes větší vliv než kdykoli předtím. Ko- dokázal sám
Antonín ré se snaží někteří lidé
runu jeho vývodům dodalo tvrzení, že (citujeme reNovotný
projevem
k ab- propašovat do veřejného
ferát z Mladé fronty ze 14. 9.) "nová soustava ekonomického řízení v ČSSR, uskutečňovaná za vedení solventům vysokých vo- mínění, že nebylo třeba
ÚV KSČ, podává důkaz o rozvoji marxistického myš- jenských škol dne 1. zá- takto
postupovat. ..
lení v Československu a zároveň klade-nové požadav- ří na Pražském hradě, Buržoazie nezbavená plky na teoretickou práci". To je ovšem dobrý vtip,
protože nová soustava se snažila co nejvíc odbourat který si v mnohém neza- ně své moci by se necímarxistický nános z hospodářského života. Snažila se dal s projevy komunistic- tila poražená, . . . stále
o to tolik, že to bylo strážcům komunistické čistoty kých pohlavárů před 10 by formovala své síly a
nemilé. A tak právě v době, kdy Slavík trilkoval v —15 léty,
hledala by cesty, jak naBerlíně o marxistickém "Novém hospodářském moNovotný nejprve kon- rušovat a nakonec svrhdelu", uštědřili marxističtí pohlaváři v Praze nové
soustavě mocnou ránu, kterou se snaží vyrazit i ten statoval, že se po druhé nout dělnickou moc . . ."
zbytek elánu, s nímž se chtěli vydat někteří národo světové válce v ČeskoV mezinárodně polihospodáři na cestu k ozdravení hospodářské situace: zbavují je opět možnosti skutečně iniciativnějšího slovensku naplnily "ide- tické části řeči zaútočil
řízení podniků. Je to jen malá ukázka chaozu, který je Velké říjnové sociali- Novotný znovu na Spoprávě vládne mezi vedoucími činiteli komunistického stické revoluce'' a že se jené státy ve věci VietnaČeskoslovenska.
-«•- podařilo "rozbit moc ka- (Pokračování na str. 2}

HROZBY Z

Marxistická nová soustava

HRADU

Jestliže něco si čs. vláda nemusí vyčítat, tedy
to, že by snad byla opomenula jediný nátlak a
jediné vnější opatření, aby dostala mlÁňeř na
svou stranu. Ještě v historii nevyrostla generace,
kolem níž všechny výhledy a východy byly tak
dokonale ucpány. Tím více muselo znepokojit
vládu, když nejnekompromisnějšř protesty proti
systému byly proneseny mladými komunistickými spisovateli, a když právě z této strany se zase
jednou ozvalo, dlouho umlčené slovo "občan"
a bylo posta|veno proti poddanství. Jak se to
mohlo stát? Nijak jinak, než že tu působí samostatná, nikým neovlivňovaná, /vždy znovu sama
ze sebe se obrozující sila života a přirozenosti.
Ferdinand Peroutka

KDE PROTESTOVAT ?
Černý manifest československých spisovatelů' a
umělců vzbudil velkou pozornost ve svobodném světě. Měřítkem jeho přijetí byla zmatená reakce československé propagandy (viz str. 5). V Austrálii reagovaly na manifest obšírně The Australian Jewtsh. News.
z 22. září. Přinesly dopis anglo-židovského spisovatele
Wolfa Mankowitze, který si položil závažnou otázku:
"Píši vám, protože se obdivuji vaší odvaze a v zoufalství nad vaší situací. Jako občané totalitního státu jste se dopustili neodpustitelného zločinu. Vyslovili
jste se pro svobodu projevu a za právo umělce, který
slouží společnosti, vyslovovat pravdu tak, jak ji vidí.
Žádáte o pomoc spisovatele ve svobodných zemích.
Ale co my můžeme udělat, abychom zmenšili nebezpečí, ve kterém nyní žijete? ..,. Jaké gesto solidarity
můžeme udělat, jež by se nestalo dalším kouskem
přitěžujících důkazů? Jak promluvit a jaká slova
zvolit, aby se nestala hřebíky do vašfch rakví?
Dovoláváte se svobody projevu a my svobodní spisovatelé vaše volání plně podporujeme — ale ke komu mluvíme? Přece k zapřísáhlým nepřátelům svor
body projevu, k těm, kdo pevně věří, že každá lež je
stranicky ospravedlnitelná..."
IMankowitz tu rozvířil starý spor o účelnosti volání
k hluchým uším. Zamysleme se však nad podstatou
celého případu. Jde tu o kolektivní protest. Ti, kdo
jej podepsali, musili vědět, jaké riziko na sebe berou
a co se jim může stát. Předpokládáme, že podepisujíce, měli už zváženo, kterou cestou se chtějí dát.
Máme tedy z pouhého útlocitu a z opatrnosti, o níž
nevíme, je-li oprávněná, odepřít pomoc člověku, který je utlačován? Bouřící se spisovatelé jistě vědí, že
na základě jejich manifestu jim nemůže být poskytl
nuta přímá pomoc. Jistě však čekají pomoc morální,
jak ji ve svém manifestu žádají.
Není na nás se ptát, zda-li jejich faktika je správná. Přirozeně, že vidíme jejich problémy jinak než
je vidí oni sami. Nemáme však práva jejich žádost
oslyšet. Spisovatelé a umělci mají za povinnost vybojovatsvoji bitvu na domácí půdě. Naší povinností
je jim poskytout co největší a co nejúčinnější pomoc
a povzbuzení.
Slyšeli jsme dost často názor, že vření mezi spisovateli je záležitostí určité třídy lidí, vzdálených člověku z ulice. Svazy spisovatelů, výtvarníků atd. prv
vydávají své časopisy a své práce za naprostého tíezájmu "pracující" veřejnosti. Jejich, hlasy prý jsou
hlasy volající na poušti. Myslíme, že kdyby tomu tak
bylo, že by československá vláda měla podstatně méně starostí. A že starosti má, že se obává vlivu tohoto
"nepatrného kroužku nespokojenců" — což je výraz
československé propagandy, nikoli náš — o tom svědčí zcela jednoznačně její dnešní činy.
Víme toto: od předčasného ukončení sjezdu Svazu
spisovatelů letos v létě se datuje otevřená roztržka
mezi Komunistickou stranou československa a vedením Svazu spisovatelů. S jejím členstvem vede strana
tu otevřený, tam skrytý boj od. roku 1956, od roku,
památného nejenom maďarskou revolucí, -ale i vystoupením Jaroslava Seiferta a Františka Hrubíňa na
jiném spisovatelském sjezdu. Není pochyb o tom, že
tento boj zvedli první spisovatelé a že v" něm neustali
dodnes. Domníváme se, že českoslovenští spisovatelé
došli k témuž názoru jako sovětský spisovatel Valerij
Tarzis, který prohlásil, že čestný a rozumný člověk
může žít v' sovětském státě buďto za mřížemi nebo
v blázinci.
Setkáme se ještě s jinou námitkou. Přijdou k vám
lidé, kteří budou tvrdit, že j e strašně jednoduché
podněcovat a štvát, když žijeme tady za bukem. Vsadíme se, že vám také vyloží, že j e to tak snadné jako
(Pokračování na straně 2)
Pnblished by F. Táňa,
8. Moorhouse St., Ríchmond, Vic., 3121
Printers: "Unification" Pty. Ltd.
497 Collins St., Melbourne, Vic.
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H L A S

D O M O V A

2. 10. 1967

Podle Maocetungova námětu
(Pokračování se str. 1)
Rozumět Rudé čině
Je třeba rozumět Číhě, je třeba pochopit asijskou mentalitu obrovského čínského mraveniště, dovídáme se na vyévětlenou.
Jenomže zase: zrada
Spočívá v našich hlavách,
y našich vlastních pamětech. Vzpomínáme na
doby,, kdy koncentrační
tábory vysvětloval versailleský mír, na doby,
kdy milióny mrtvých ukřajinských sedláků vysvětloval strach ze západního obklíčeni, na
doby,
kdy
pološílený
Stalin popravoval nejbližší kamarády proto, že
v Americe měli kapitalismus;
;

ta omlouvá vraždy, ani
to, že prožité utrpení ospravedlňuje
profanaci
justice.
Věříme něčemu -úplně
jinému. Z a koncentrační
tábory a plynové komory byl zodpovědný zrůdný fašistický režim Adolfa Hitlera. Z a milióny
mrtvých
ukrajinských
sedláků a za povražděné
druhy byl zodpovědný
ohavný komunistický re-

žim Josefa Stalina. Z a
profanaci československé
justice byl zodpovědný
polokomunistický a bezpáteřní režim poválečné
republiky. A za hromady
mrtvol v Kantónu a cirkus veřejných poprav v
Šanghaji nebo Pekingu
není zodpovědná asijská
mentalita
Číňanů, ale
zrůdný komunistický režim "předsedy" Maocetunga.

D o omrzení jsme vybízeni k přátelství k velkému čínskému národu.
Nevíme, proč! Nejsme
to my, kdo vysvědujeme
hrůzy dnešní Číny mentalitou celého národa.
Mnoho zločinů bylo v
historii napácháno ve
jménu toho či onoho národa. Ani jeden nebyl
spáchán celým národem.

Hrozby z Hradu

(..ťOKracovani se sir. i )
mu, opakoval báchorku
o izraelské agresi proti
arabským státům a odsoudil politickou praxi v
Západním
Německu.
Pochválil však "pokrokové směry a mírové
A kruh se uzavírá; snahy, které se v Němecvzpomínáme
na
holá ké spolkové
republice
prostranství, na šibenice, projevují.'
íiä käty ä na dav kolem
Novotný není zřejmé
nich, které, prý vysvětlovalo utrpení, jímž tehdy spokojen s výchovou, a
žádá, "aby od nástupu
prošlo Československo.
dětí do školy daleko víNárody a režimy
ce bylo působeno v duJsme zastarali a odmí- chu zásad socialistické
táme ' pokroková vysvět- společnosti. Dítěti snosí
lení.
být ve škole srozumitelNeVeřime v existenci ně a jasně vysvětlována
národů, jejichž mentali- podstata rozdílů mezi socialistickou a kapitalistickou společností, musí
se učit chápat, co se ve
světě děje, proč je válka
ve Vietnamu, proč ještě
dnes některé národy musí bojovat za svobodu. A
v neposlední řadě mají
mladí lidé vědět, proč
Vozdal
šije šaty dobře
musíme mít armádu ... ."

loazm ideologie a propagující různé kapitalistické směry v politické práci, v ekonomice, v kul:uře a vůbec v životě liií . . . Zvláště nemůžeme
ířipustit hlásání kapitaistické morálky, buržoizní ideologie na stránkách naších časopisů, v
mihách, ve filmu, televi:i a rozhlase. Výchova a
prostředky působící na
-tváření veřejného raračli a myšlení lidí imisí být
síně v rukou našeb® so-

-kw-

KDE PROTESTOVAT 1

(Pokračování se strany 1)
schvalovat válků ve Vietnamu, když nejste vojenského věku. Odpovězte jim, že ani neštveme a nepcJnécujeme. Že nás požádali naši přátelé doma,, aby i'.osa
jim pomohli, a že jste rozhodnuti jim pomoci. A řekněte jim, že jste přesvědčeni, že čím větší poplaA
vzbudíte, tím lépe pro ty doma.
-Komunistická vláda se dnes ocitla v situaci, kde š
nemůže zacpat uši a dělat si své. Sesypalo se toho
na ni najednou příliš mnoho, než aby mohla "likvidovat" jako za starých dob. Domníváme se, že odboj
spisovatelů je jenom jedním z problémů, které mus£
řešit. Dospělo to dnes tak daleko, že Ladislav Můačko
rovnou řekl, že být trestán režimem je jako dostal
yyy.iiamprtánf
Určíte můžeme podstatně pomoci s "Akcí manifest". Je mezi námi spousta lidí, kteří mají vlivné
styky v zemích, kde žijí. Měli by udělat co nejvfc,
;aby se manifest dostal na veřejnost, do parlamentů,
'na univerzity, do odborů. A ť informují své poslance,
ať mluví ze svých kateder, ať diskutují s lidmi zu
svých pracovištích.
Černý manifest nám dal po téměř dvaceti létech
příležitost dokázat, že existence československého
eaáhz je oprávněná. Že je to politická, nikoli jen zeměpisná záležitost.
jun

Jestliže
komunistická
strana uplatňuje svou
vůli na všech úsecích našeho života a j e také odpovědna za vývoj ke komunistické
společností,
je logické, ze x tohoto 13. 9. Káfaýrský rozhlas o- 25. 9. Členové čínského
mái-ml, že bývalý vojen- vyslanectví v Tunisku byhlediska bude prováděna, ský velitel Abdel Hakim
li vypovězeni ze země.
i kádrová polínka
z Amer spáchal sebevraž- — Francouzští komunivšechna szšssi adaiiaiss- do. Nepotvrzené zprávy sté zaznamenali v obecxaúvjú opatřeni. M i - í i snkmly o tom, že šlo o ních volbách značné zisky.
"Hommelův případ" a že
být strana odpovědna za byl Amer donucen vzít Dostali 25% všech hlasů.
26. 9. Kolem Suezského
vývoj, nrnsá to isýt v prvé jed.
kanálu došlo k- novým
řaslě kotatsaissÉ 2 dále li- 29. 9. Americká bombar- přestřelkám mezi izraeldé plně soesalĚsíBa odda- dovací letadla útočila pro- skou a egyptskou armání, fcdki na. &etx berou ti severovietnamským dě- dou. Izraelské bombardolostřeleckým
bateriím, vání města Suezu a IsmaApodobor steré
lišáckého stáčí a plsě cdpověáisoist,
způsobují
těžké lie způsobilo velké ztráty.
1
Tfn? členo- ztráty americkým oddísviivňovány naší kossc- jako
27. 9. Italský president
vé. ssrasy,, kíeS na odpo- lům těsně pod demilitari- Saragat přiletěl na návlisrickou stranou. .
zovanou
zónou.
dávají
štěvu Austrálie.
. . js-ou ovšem mezí tidhaýtli
21. 9. Podle zpráv z Wai-ědeckvnu pracovjaácv li- straně xžraku. za dásíeá- shingtonu bylo ve Vietna- 28. 9. Zástupci Kanady,
Indonésie a Francie vyié. kteří jsou opakem ssé pcosszsEvsai. Její txsli- mu zabito v r. 1967 více zvali ve svých projevech
Američanů než v před- v OSN Spojené státy, aby
(pokrokových pracovní- t i y
"
cházejících 6 létech. Ame- zastavily
bombardování
ků) . Jejich názory, jeričané ztratili od prvního Severního Vietnamu.
jich vystupováni a "celá
ledna letošního roku 6.721
jejich činnost jdou proti sahs za a jak j e prak- nmžúMalý oznamovatel
zájmům země, proti zá- ticky apJataováisa. politi- Í2- 9. Siamská vláda pojmům strany, proti zá- ka. naší stzamy ve stárni, slala do jižního Vietnamu
16-LETÝ CHLAPEC
jmům socialismu, proti hospodářské, kulturně u- TOjesské oddíly v síle 2 Prahy, známý zdějšíht;
3JWQ mužů.
krajana, by si rád dopisomezinárodním
zájmům m.ělecké i výchovné čšar
23- 9. Rumun Manesou val s asi stejně starýir.
komunistického
hnutí. nosti, jak j e zajoezpeče- byi zvolen téměř jednochlapcem v Austrálii-.
Sledují zájmy, jež se na no, aby tato politika ne- hlasně předsedou Valného O adresu pište do HD.
Stěžoval si dále, že
Spojených
hony rozcházejí s cíli ko- oyla narušována lidmi, šjromáždění
" d o výuky a výchovy
munistické strany, a ži- kteří mají nepřátelsky aárodů. Je to první repre- Chcete, aby se vaše děti
proniklo, bohužel, mnozentant
komunistického
votem našeho lidu . .
poměr ke komunistické státe, sterý zastává tentc naučily hrát na kterýkoli
ho pacífismu, bezstarostHUDEBNÍ NASTROJ?
" Z n o v u chci zdůraz- straně, k socialismu, ale uřsd.
nosti a lehkomyslnosti,
24. 9. Novým zástupcem
Volejte (Melbourne)
rozmohl se liberalismus nit, že vedoucí silou a ří- ani lidmi, kteří zkreslo- španělského
diktátora
ZNAČKA KVALITY
tel. 97-2515
spojený
s
objektivis- dícím činitelem v proce- váním a nedodržováním Fraaca byl jmenován adA STYLU .
A.
CHKOMOVSKÍ
su
všestranného
rozvoje
zásad
politiky
strany
omirál Luis Carrero Blanmem ...''••
Prvotřídní ručně šité
socialistidké
společnosti slabují politickou, ideo- ce.
obleky"
A pak už útočil naplje
komunistická
stra- vou a morální jednotu
164 Acland St., St. Kilda,
no :
Vic. Tél. 94-2260
n a . . . T o je stěžejní naší společnosti..."
Plánujete cestu . do zámoří
"Je nutno tyto ' jevy princip našeho života a
148 Martin St,
nebo máte v úmyslu pozvat
Novotného
návrat
k
Gardenvale. Vic.
odsoudit a zamezit tomu, nemůže tomu být jinak,
své příbuzné na návštěvu?
Tel. 96-2651
projevům
aby byly nadále pod rou- máme-li cíl vybudovat stalinským
Obraťte se s důvěrou na
Též prodej veškerého
provázela
opatření na
škou tzv, objektivity ve komunistickou
společpánského koiiféfcčního
hospodářské " i kulturní
skutečnosti
hlásány
nazboží
nost. Nebo ji snad mají
frontě, která rovněž znaČistírna a opravy obleků ; zory vycházející Z bur- budovat lidé — bývalí
menají velký krok zpět v
pravicoví národní sociauvolňovacím procesu.
HWnwí.1- | MfsmAíaA
listé, klerikálni a sociálně
Provádíme veškeré práce optické
Nezdá se však, že je tc
27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
demokratičtí bijci — jimž
přesně, rychle a za levné ceny
poslední slovo v zápasí
jsou tyto cíle na hony
Telefon 62-2908
dvou směrů. T o spíš řekvzdáleny a kteří dnes
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
ne realita denního živozprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
nebo
znovu vystupují s názota — realita, která neměletadlem
kamkoli.
Za
hotové
nebo
na
splátky.
ry, proti nimž strana v r.
Mluvíme česky
la jen. komunistického
1945 bojovala?"
573 Hampton St.
vychovateleFEI/-sHampton, Vic.
"Pohříchu si tito lidé
Telefon 98-5756.
myslí, že jsou — kdoví
Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou
kým — přímo -předurčeni zahájit nebo vést jakýsi obrodný proces v naší
Isurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-2421
společnosti i v naší ko958 Nepean Highway, M O O R A B B I N , S. 20.
munistické
stráně . . .
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ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE

Příklady špatného
hospodaření v Československu

— Od 10. do 19. září se
konal v Bmě I X . mezinárodní strojírenský veletrh.
Vystavovalo
přes
1.100 firem z 33 zemí.
— Náměstek ministra vnitrního obchodu F. Růžička prohlásil, že zásoby v
obchodě se v 1. pololetí ve
srovnání a loňským rokem snížily o 3.7%. Největší pokles zásob vykazují textilní výrobky —
celkem o 319 mil. Kčs.

— V Nošovicích u Frýdku-Místku se staví nový
pivovar s roční kapacitou
300.000 hl. K dobré kvalitě piva má přispět voda z
řeky Morávky, kam -stékají beskydské potůčky.
— V září byli z ČSSR vyhoštěni: americký příslušník F. Petrlák pro "napaiání čs. spojenectví se Sovětským svazem a pro
ítyavé výroky o čs. zřísení," dále F. Polaček ze
—- V Severomoravském 2áp. Německa a W. Simokraji mají tíživé problé- leit z .Rakouska pro "nemy s umístěním žen. V egální ohehod", O. Kosoučasné době je tam bez ář z Lince, "který byl za
práce 1.418 žen, k nimž /álky ve službách Gestapřibylo asi 3.000 dívek, pa" a W. Biegel ze Záp.
které skončily v červnu Německa, bývalý sudetškolu. V kraji pracuje ský Němec, "který svých
15.000 žen na nočních :est zneužíval k propagasměnách a 12.000 na rizi- drevanšismu".
kových pracovištích, čili — V Bratislavě náhle
skoro čtvrtina .zaměstna- ;emřel přední odborník
ných žen je umístěna v reterárních věd a vedoucí
nevhodném
zaměstnání. xracovník Virologického
Zmenšená možnost zamě- istavu. ČSAV, akademik
stnání v průmyslu .má v 3AV Ivan Brauner.
kraji též příznivý vliv: — Na trati z Prahy do
pomáhá v náboru pracov- Jrna se vy kolej il rychlík
ních sil pro zemědělství. re stanici Hradec nad Svi— Ing. Z. Urbánek píše avou. Parní lokomotiva
v Rudém právu (29. 8.): metla železniční " hradlo
"Od.r. 1962 -životní nákla- : demolovala část stanicdy trvale rostou a v dů- íí budovy. Tři železničáři
sledku zpomalení vývoje, . jedna cestující zahynuli,
nominálních mezd dokon- .2 osob (včetně strojvece ve dvou létech pokles- loucího) bylo těžce zrala průměrná reálná mzda lěno.
dělníků a zaměstnanců.
Za zboží, které si mohli v — "Dvacet zástupců rúzr. 1960 koupit za 100 Kčs,
bylo nutno v r. 1965 vynaložit 102-80 Kčs".
—Na počest 50. výročí
Velké říjnové socialistické
revoluce odpracovali občané Jihomoravského kraje v prvním pololetí tr.
9,940.462
brigádnických
hodin a vytvořili dílo v
hodnotě 146,394.000 Kčs.
K témuž účelu se zatím
nejvíc činil Stredoslovenský kraj a na druhém místě byl kraj Východoslovenský. Z českých krajů
byl nejpilnější Západočeský. Celkově je zatím zaznamenáno
127,400.000
brigádnických hodin .a
vykonané dílo za více než
1| miliardy Kčs.
— Novotný měl na Hradě
rozhovory s hlavním velitelem spojených ozbrojených sil států Varšavské
smlouvy, maršálem So větského svazu .Ivanem
Ignatjevičem
Jakubovským. Rozhovorů se zúčastnili vedoucí čs. vojenští pohlaváři,
— Mladá fronta píše, že
mladý .slovenský středoškolský profesor .matematiky Vojtěch Filo z Piešťan se stal členem Jednoty amerických matematiků a to na doporučení
amerického
matematika
slovenského původu Hlavatého z harvardské university (nikoli prof. V.
Hlavatého z Indiana university), který se seznámil s kvalitou Filova vyučování matematice.
— ČSSR měla k 1. červenci 14,305.031 obyvatel,
z toho 6,981.460 mužů a
7,323.571 žen." Za první
pololetí přibylo 33.484 lidí
(loni 45.681). V českých
zemích bylo 9,853.267 obyvatel, "na Slovensku
4,451.764.

nýcíh masových .organizací
ze Severního a Jižiiího
Vietnamu" se sešlo v Bratislavě ve dnech 6. až 12.
září s "velkou skupinou
amerických občanů, .aktivních v protiválečných a
radikálních hnutích", aby
si "vyměnili názory na
válku v.e Vietnamu", píše
RP.

Úsporné kabely

a úsporný provoz

Celkovému krachu československé ekonomie v minulých dvou desetiletích,
který nakonec donutil komunistické pohlaváry k souhlasu s politicky riskantm ™ i změnami metód hospodářského řízení, s e dá porozumět
snad nejpřesvědčivěji z referátů o jednotlivých případech, menších omylech, jak se teíf
čas od času dostanou na veřejnost. Chybné plánování, dezorganizace, neochota převzít zodpovědnost a neodborné vedení jsou jen některé z tíživých neduhů, ale měly podstatný jvliv na celostátní stav hospodářství.

— Bratislavská Smena píše: "Kurz, za ktorý sa preO jednom "škandolózdávajú tuzexové koruny
medzi občanmi na čier- nom nepodarku" referonom trhu osciluje okolo val nejprve krátce brati6 Kčs."
slavský Večerníma to už
— Dosavadní šéf opery 27. června tr. P o *dalsíčh
Národního divadla a sou- menších zmínkách v jičasně umělecký ředitel ných novinách podává
České filharmonie Jiří
informace
Pauer odešel na tvůrčí podrobnější
dovolenou, : po
jejímž pražská Kulturní tvorba
skončení odjíždí s ČF na z 31. srpna, která píše:
turné do Kanady a USA.
" Z denního tisku jsme
K 1. lednu 1968 svou
funkci šéfa opery opouští. se dozvěděli, že v Praze
Současně podal demisi do- v létech 1959—1962 bylo
savadní provozní správce položeno 110 km kabelů
opery ND Hanuš Thein.
Prozatímním
zástupcem typu H A K A S , jejichž
šéfa opery se stal dosa- poruchovost proti kabevadní hlavní .dirigent Bo- lům klasických typů je
humír Liška, který přišel asi desetkrát větší; za tři
do ND Z Plzně teprve leroky
provozu
kabelů
tos na jaře.
H A K A S připadají na je— První okresní zemědělské sdružení na Sloven- den km dvě havárie.

létech 1967—1970 se kabely, H A K A S budou vyměňovat; znamená to1, že
se Praha musí téměř celá opět rozkopat. Výrobce kabelů - 'Kablo Kladno.

mi kovy jako "prvořadý
poíiticko-hospodářsk-ý úkol a v roce 1950 se stalo
čs.. státní normou, a to i
proti názoru odborníků.
Nízké investice do /kabelového
průmyslu
a
tendence šetřit daly -nakonec ivzniknout kabelům H A K Á S , kabelům
bez pancíře, jen s Tenkým olověným pláštěm, "a
jutovým obalem. Takové
-kabely se nesmějí nikde
na světě pokládat přímo
do země. Důsledky: například v r. 1964 škody
způsobené 300 poruchami -kabelů na území republiky dosáhly částky
několika desítek miliónu
korun.''

Bratislavský výzkumný ústav kabelů a izolantů se k příčině poruchovosti vyjádřil takto: Z a čátkem roku 1949 bylo
vydáno "Přechodné ustanovení'' pro kabely a vodiče, které předpisovalo
na přechodnou dobu snížení tloušťky ochranného olověného pláště o
20 až 30% a snížení tloušťky ocelového pancíře
dokonce o 40 až 50%.
Toto
ustanovení
bylo
sku bylo ustaveno v Nitře.
Některé kabelové traprosazováno kvůli šetřeNitře.
sy nemohly být vůbec uPodniky Kablo Kladní železnými i neželeznýFEI/HD vedeny do provozu. V
na a Středočeské energetické závody (které -kabely v Praze pokládaly)
se odvolávají na "vyšší
příkazy": nebyly..peníze,
uzemi, kam aopaaiy jen streiy oarazeiic .
vlastní olovo a měď ^nePřehnaná horlivost čs. pohraničních orgánu
mohly tyto "odražené střely" zasáhnout někomáme — muselo se šev plnění příkazu shora a hlavně prudká reakce
lik členů prchající rodiny a jiné vniknout do butřit. "Přechodné ustanorakouských úřadů i veřejnosti na nelidské činy
dovy rakouské celnice, to se nepokusil vysvětlit.
vení" bylo prý už zrušečs. pohraničníků zřejmě přivedly čs. ústřední
Zato však dodal, že "řada skutečností svědčí o
no, kabely opět budou
úřady do rozpaků. Hned 1. září svolal dr. Z .
tom, že poslední případy . . . jsou součásti rozna světové úrovni. "ŠeTrhlík z ministerstva zahraničních věcí tiskovou
sáhlé provokační kampaně.. ." V Šindarově
tření"
ovšem dopadlo
konferenci v Brně, na níž hovořil o dvou "polipřípadě prý "vyčkájval na rakouské straně v otetak, že kabely položené
továníhodných případech" střelby v pehraničvřeném voze volkswagen už od -rána rakouský
v létech 1959—1962, kteních oblastech s Rakouskem, které prý jsou znecelní inspektor, který vystoupil z vozu, až když
ré měly (podle bratislavužívány rakouským tiskem proti ČeskoslovenŠindarova rodina začala prchat k hranicím, a
ských novin z 28. 7. tr.')
sku. Kampaň prý vrcholí právě v době před
zcela zjevně jim pak pomáhal". Pomáhat zravydržet 40 roků, imisi
brněnským veletrhem. Dr. Trhlík vědomě lhal,
něným uprchlíkům se zřejmě nemá.
být vyměněny už nyní a
když řekl, že "kdo chce z ČSSR emigrovat, může
Pražská Práce ze 7. září uveřejnila odpověď
to nákladem 20,5 miliózcela legálně". Dodal též, že "režim na čs. hraM Z V na další rakouský protest, na střelbu u
nů -Kčs.
nicích — všeobecně známý — však zůstane zaDěvína, při níž byl zabit východoněmecký
chován a bude-li změněn, tedy z našich potřeb
Jiný případ z nynější
uprchlík (viz minulé Číslo H D ) . Prajvi se v ní:
a důvodů, nikoliv pod tlakem zvenčí".
Prahy, případ dezorga"
.
.
.
K
použití
zbraně
došlo
bez
úmyslu
vést
Zmínil se rovněž o protičeskoslovenské propanizace, nerozhodnosti a-,
palbu na území Rakouské republiky . . . Nelze
gandě v souvislosti s "utonutím'' Ch. Jordana
neschopnosti vedoucích,
vyloučit, že přitom mohlo dojít k odrazu Střel
v Praze. Připustil sice, že případ je "stále nevypopisuje Večerní Praha
na
rakouské
území.
Vzhledem
k
tomu,
že
hlídka
jasněný,'' ale hned ujistil, že "některé spekulace
(24. 8. tr.):
předpokládala poranění sledovaných osob a v
či dohady, že'Jde o vraždu, jsou zcela nepodloúmyslu poskytnout jim nezbytnou
pomoc
. " K d y ž vyrostl -za 'prv-tií
žené".
(!, p.r.), přeplavala bez-zbraně do prostoru
republiky
.někde nový
V Praze vyrukoval na obranu proti "štvavé
ochranné kamenně hrázky v toku íéky Moravy.
činžák nebo .-dokoncec-ekampani proti ČSSR" náměstek ministra národPo-zjištění, že sledované osoby již nejsou v tomlý .blok domů; ještě dřív
ní obrany a velitel Pohraniční stráže ČSLA geto prostoru, vrátila se hlídka zpět. . . Jestliže v
než
záclonky "v oknech
nerálmajor inž. K. Peprný, který sdělil novinádálném případě d o š l o . . . k neúmyslnému naruobjevily se v okolí nové
řům, že "za poměrně krátkou dobu bylo zadršení státních hranic Rakouské republiky, povafiremní štíty. T o bylo v
ženo na 200 osob, které se prokazatelně připražuje to (vláda ČSSR za politováníhodný výjimečdobách, kdy platil nevovaly k nelegálnímu přechodu státních hranic
ný případ. N a čs. straně vzbuzuje podiv, že z
smlouvavý zákon nabídnebo se o něj pokoušely" — ti všichni zřejmě
rakouské strany byla v této souvislosti insc^poky a poptávky.
nevěděli o ujištění dr. Trhlíka, že mohou'emivána hysterická kampaň zcela mimořádných rozgrovat legálně.
N a červeném vrahu v
měrů. Protičeskoslovenské útoky a, z rakouské
Praze 6, dnes už pomahi
Důkaz o ohleduplnosti čs. pohraničníků podal
strany provedená represivní opatření jsou evilegendárním
sídlišti,
Peprný sdělením, že "jen ve 4% případů za celý
dentně škodlivě pro vývoj oboustranně prospěšbydli přes 8.000 obyvaletošní rok bylo při zadržování narušitelů státných vzájemných (vztahu . . .''
tel. Ještě do nedávna zde
ních hranic použito zbrani''. V případě útěku
Podivná je humanita režimu, který hledá výrodiny Šindarovy (viz. H D . č. 18) prý příslušnebyla ani jedna prodejmluvy pro narušení státních hranic, ale ani se
ník pohraniční stráže nepoužil zbraně, když měl
na — nic, co zahrnujeme
nepokouší ospravedlnit skutečnost, že střik' na licelou rodinu na naprosto jistý dostřel, ale "tedo tzv. občanské vybavedi, provinivší se jen tím, že nechtějí žit pod jeho
prve když uprchlíci nereagovali na výstražné Vonosti. Zato
uprostřed
vládou.
lání, vystřelil do země, aby nezasáhl rakouské
(Pokračování na str, 7)

Kampaň proti kampani

H L A S
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D O M O V A
Po devíti létech znovu

Rudolf Firkušný v Austrálii
ZÍSKÁTE
v mnoha směrech, budete-li
ukládat své úspory v

State Savings Bank
Vaše peníze jsou tam naprosto bezbečné, zaručené vládou státu Viktorie. Tato "státní" '.banka trvá již 126
let. Vaše úspory vám vynesou také
víc, protože baňka platí dobré úroky, a mohou vám též pomoci k získání půjčky na vlastní dům. To je
jen několik z mnoha služeb State
Savings Bank, které vám mohou
prospět. Informujte se na všechny
v nejbližší pobočce.

UKLÁDEJTE v
The State Savings
Bank of Victoria

ČSSR v přímé řeči
DNEŠNÍ MLÁDEŽ N A VOJNĚ
Ŕada velitelů a jiných vojenských funkcionářů tvrdí: Pozor, s mládeži není všechno v pořádku! Někteří
se svěřují, že jim není do smíchu, když si představí,
co bude, až se z chlapců ve vojenském stane generace
dospělých. Leckterý velitel je přesvědčen, že mladý
člověk je dnes výlupek všech nectností. Je mnohdy
drzý a nevychovaný, je to člověk, který ze všech hodnot uznává., pouze sebe. šlápneš mu na kuří oko a on
si počíná tak, jako kdyby se mu stala ta největší křivda. Je prý až chorobně nepříčetný, když si na vojně
nemůže ponechat účes podle svých představ . . . Mezi
mladými je nezanedbatelné procento takových, které
nijak netíží svědomí, když okradou svého kamaráda.
U některých pak jako kdyby nebyl vůbec rozvinul
lidský cit...
S. Buchlak v Obraně lidu, 19. 8. 1961)

Žijeme v době "big bitu", v době, kdy správně přistřižená kotleta; znamená víc než hudební nadání, kdy děti dědí pěvecké kariéry otců, jako kdysi dědily pekárny, zavedené živnosti a obchody
s koloniálním zbožím. Korunované hlavy a hlavy států se už neklaní Mozartům a Beethovenům,
jsou již patrony opravdového umění. Místo toho pasují na rytíře chlupaté zoufalce s kytarami a příručním bubnem, kteří sice nemají s muzikou nic Společného, ale vydělávají národu tvrdé valuty.
A protože žijeme v takové době, tvrzení Rudoi fa Firkušného, že ta mladá generace o něm am
kdy neslyšela, nezní už tak hluše, jako před devíti léty, kdy jsme je od něho zaslečhli poprvé.
Tedy také této mladé československé generaci, která nevyrůstá jenom doma, ale i v cizině, by n d
být určen tento rozhovor s našim největším pianistou. Nedoufáme, že by ji přesvědčil o tom. i e
v hudbě je víc než Dean Martin a Frank Sinatra, víc než Seekers nebo Petr, Paul a Mary, dokonce
i víc než Rolling Stones nebo, Bůh nedopusť, Beatles. Je však možné, že alespoň někdo z té generace, dohnán zvědavosti, začne se ptát, kdo to vlastně je ten Firkusný, který vyšel z téže země jako
on, a možná, že se spustí úplně a vydá se na výzk umy za hudbou, kterou provozuje člověk, o něn=ř
slyšel mluvit čtverhranné staříky kolem sebe.
Jeho odměna nebude okamžitá, nebude v prvním stříbře té nové zkušenosti, bude až na konci
dlouhé cesty, která |vede od hekání, masovou reklamou vydávané za umění, ke křišťálu klavírního
tónu, který jim mohou dát jenom prsty tak velikého umělce, jakým je Rudolf Firkušný.
Tedy pro ty, kteří snad
Opravdu ještě neslyšeli:
Rudolf Firkušný je jeden z nej větších pianistů
naší doby a přitom nenáročný, skromný člověk,
který nevystavuje svou
velikost, Čech, který zůstal Čechem po třiceti létech v cizině, a navíc báječný společník.
T o poslední nám udělalo čáru přes rozpočet.
Z "pracovního večera'',
z něhož měl náš rozhovor vyjít, stalo se kouzelné přátelské posezen:
lidí, kteří jsou rádi, že se
zase po létech sešli. N ě
co se snědlo, něco se vy
pilo, hodně se toho na
mluvilo, ale ani řádk;
nebyla napsána.
Co následuje, není ob
vyklý novinářský rozho
vor, ale věrný opis řádel
Rudolfa Firkušného, tak
jak nám je ochotně poslal k bodům, jimiž jsmi
ho nakonec z nouze tele

fonicky zásobili.

pianistů si vysoce c e a Ž K j l
Arthura Rubinsteina,
dolfa Serkina, V l a d i s a n a l
Horwitze a SvjatoslawuäB
Richtera. Velkými zážifr-9
ky pro celý život b f t f J Ě
koncerty Schnabelovy a f l
Rachmaninovy."
JB
Nebesa komponisti 3H

Austrálie po devíti létech
" O d mé poslední návštěvy se hodně změnilo
a myslím, že k lepšímu. .
Pokud
se
hudebních
změn týče, nemám ještě
ucelený obraz, protože
jsem zatím hrál jenom s.
orchestrem v Melbourne.
I u tohoto tělesa jsem
však pozoroval pokrok.
Jinak jsem hrál zatím jenom recitály v Sydney a
Canbeře. V Sydney by
ovšem potřebovali nový
koncertní sál, což se prý
uskuteční
v
dohledné
době. Totéž platí v menší míře i o Melbourne,
kde ale není situace tak
kritická.''
Práce s čs. hudebníky
" Z českých hudebníků
se samozřejmě stýkám
jak přátelsky tak na podiu s Rafaelem Kubelíkem. Z d e v Melbourne
jsem měl znovu možnost

Pre pracovný úraz nepracuje denně v závodoch na
Slovensku priemerne 4.000 ľudí. Straty vo výrobe a
náklady na -likvidáciu dôsledkov dosahujú ročne okolo troch miliárd korún. To je v porovnaní s inými
priemyselne vyspelými krajinami skoro trikrát viac.
A to napriek tomu, že zákonné úpravy bezpečnosti a
TRESTY ZA NEDOVOLENÉ PODNIKANÍ
ochrany zdravia pri práci majú v našej socialistickej
Pam J, M. z Prahy 5 od března I9b2 az do Června republike dlhoročnú tradíciu. —: Vo väčšine z 22 zá1967 kupovala převážně v partiových prodejnách sa- vodov na Slovensku, ktoré dali do prevádzky po 1.
tén a brokát. Šila z méně hodnotného materiálu januáru 1961 a ktoré orgány ROH proverovaii, bola
ubrusy, polštáře, přehozy a na objednávku drapérie. nadmerná hlučnosť, koncentrácia chemických škodJejí syn — výtvarník na ně maloval olejovými barva- livín, chýbajú alebo sú nevyhovujúce hygienické zami různé květinové vzory. Manžel ji pak vozil jejich riadenia. Tak isto manipuláciu s materiálom, ktorá je
Volhou po vesnicích v Čechách ... Lidé platili za sou- v priemyselne vyspelých štátoch až na 80% zmechapravu až 750 K č s . . . Ani je nenapadlo, že metr látky nizovaná, u nás je zmechanizovaná iba na 15—20%.
přijde paní J. M. na 23 či 27 korun, v nejhorším příPredvoj, 24. augusta 1967
padě ha 32 Kčs, tedy, že při spotřebě 8 metrů tkaniny
'VÁŽNÉ PROBLÉMY" ZÁKLADNÍCH
na jednu soupravu vynaloží 184—356 Kčs. Svou práci
ORGANIZACÍ KSČ
na sťiupravě ocenila na 50 korun, malby podle znaVážné problémy vznikají při uplatňování vedoucí
leckého vyjádření měly hodnotu 50—60 Kčs. Na jedné soupravě vydělala J. M- asi 350 korun... Za trest- úlohy strany v těch organizacích, kde je malý počet
ný čin nedovoleného podnikání, z něhož měla čistý členů; v nich dochází ke slučování funkcí a není řídzisk nejméně 52.750 Kčs, trestní senát obvodního sou- kým zjevem, že den strany současně zastává i tři
du pro Prahu 5 vyměřil nepodmíněné tresty odnětí funkce... Jednou z příčin tohoto stavu je sektářství
svobody obžalované J. M. na 3 roky, jejímu manže- v mnohých stranických organizacích. Tíha stranické
lovi na 2£ roku. Syn dostal 20 měsíců s podmíněným práce v nich leží většinou na několika málo funkcioodkladem na 5 let. Kromě toho byli všichni odsou- nářích, ti samozřejmě nemohou nahradit ostatní, a
zeni ;k peněžitému trestu v celkové částce 45.000 Kčs. proto masová politická práce, výchova a přesvědčování jsou v podobných případech nahrazovány proDále propadá jejich osobní automobil zn. Volha.
stým vyžadováním plnění povinností, místo osobní
Rudé právo, 1. září 196" agitace a přesvědčování se používá místních rozhlasů
(Pozn.: Na výrobní a prodejní režii — stroje, mate- apod. Život stranických organizací tím trpí, jejich
riál, cestovní výlohy atd. — soud zřejmě nebral zře- přitažlivost klesá, mladí pak nemají dost zájmu
tel).
vstoupit do jejích řad,... funkcionáři argumentují,
že politická práce je dnes obtížná, že není zač bojo2.242 MRTVÝCH N A PRACOVISKACH
J v-., uwuiv * ""V7 , jt*.. WÍW v
»uuyvu u Al- vat a proč přesvědčovat. To ovšem není pravda...
vot pri prá«i 2.242 ľudí a mnoho sa ich v dôsledku
Tajemník OV KSČ Praha-východ J. Zeman,
úrazu stalo trvalo alebo čiastočne práceneschopnými.
Rudé právo, 5. 9. 1967

irát s přítelem Tancijudkem a poznat nového
československého umělce
/ osobě
znamenitého
flétnisty Arnošta Bouřka. Těším už se také na
koncerty v Brisbane, které bude řídit Rudolf Pekárek. Při nedávné návštěvě Vídně jsem se setkal s Jarmilou Novotnou
a hrál Dvořákův koncert
za řízení československého dirigenta Košlera. V
Bernu, rodišti mé desetiměsíční
dcerky,
jsem
hrál s orchestrem, který
řídil tam hostující Karel
Ančerl. Jak vidíte, styk
s našimi muzikanty je
velmi čilý po celém světě."
"Únava" koncertního
pianisty
" I při určité únavě,
kterou mé povolání přináší, myslím tím stálé cestování a občasné opakování repertoiru, jsem
ještě nikdy neměl pocit,
že by se mé povolání stalo pro mne jenom rutinou. Naopak, s každýrr
koncertem cítím větší í
větší zodpovědnost vůč;
sobě i dílům, která
produkuji. Pro nás hudebníky proces zdokona
lování nikdy nekončí. A
už to je zárukou, že hudba pro nás zůstane vždycky spíše posláním ne:
povoláním."
Z říše velkvch oianistů
"Vždycky jsem obdivoval velké umělce, a ť je
jejich obor jakýkoliv. Z

"Mám
samozIejjaÉ m
hudbu rád a jako r q s v l
dukční umělec se s n a ž á a a
být objektivní ke
v n l
skladatelům, jejichž éä*. j |
hraji.
JI
Mou velkou lásV—jB
vždycky byl a bude
zart a ovšem J a n a č t i , *
.jemuž vděčím za m n o h q S
osobně.''
S rodinou kolem světa. a|
"Cestování s naší d e - 4
setiměsíční dcerkou V e — *
ronikou není tak obnfřnr,?jB
jak se na první p o m a t l i
zdá. A každá případaiiB
obtíž je mnohonásoiariHU
vyvážena
zvláště
dlouhých cestách,
U r a
přítomnost rodiny vytwi-9|
ří tak důležitý pocit ém^M
mova, ať už je člověk » j M
Paříži, Vídni, Bernu a H f l
bo Melbourne.''
<•
Česká hudba v A u s t a M S
" Z české muziky ' " " M
tentokrát
v
AustrjHH
Dvořákův klavírní IbommI
cert, Martinů
klaviaiS
koncert č. 3 a. na s v ý d w l
recitálech Janáčkova sBjjH
nátu 1. 10. 1903, M a f l O l
nů Riťournelles a SckomH
novy České tance.
~3|H
Po skončení' "'aus&nflH
ské cesty" se vrátím
fl
Spojených
států,
M B
mám své obvyklé t a a j B
až do března a potom M H
du znovu do Evropy.™ ||B

. SWISS TRAINKD w Ě
WATCHMAKXX5
K.
Ebner
|H
19 York St,
WĚ
rchod do Wynyaid 3 ) j M
naproti pohyb. s c h o d M j H
Sydney
JH
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Ohlas výzvy československých spisovatelů v Českoslovesnku

Přiznání jenom v náznaku

Nejspolehlivějším ukazovatelem účinnosti manifestu čs. spisovatelů k západní veřejnosti mohla být jedině reakce v Československu. Uplynulé
týdny prokázaly, lže Uveřejnění výzvy spisovatelů k podpoře jejich boje
proti vládnoucímu systému chytilo čs. vládní představitele nepřipraveny. Ba
co víc, sled událostí dokonce ukázal, že by tento manifest mohl být daleko
autentičtější a rozšířenější, než by se skeptik domníval. Po uveřejnění textu
výzvy v anglických Sunday Times (3. 9. 1967) — viz H D XVII./19 — přispěchal sekretariát ústředního výboru s klasickým dementi:

Formální zásady demokratického způsobu překonávání rozporů, dali
přednost zmätenosti před
jasnou a rozhodnou cestou dovršování naší rezoluce . . ."
Odborářská Práce na" N a dotaz Československé tiskové kanceláře sdělil sekretariát Ú V Svazu čs. proti tomu tvrdila ještě
spisovatelů, že uvedené prohlášení nevydal ani Svaz, jeho volené orgány, ani 13. 9. 1967, že "manifest
se na něm jakýmkoli způsobem nepodílely. Sekretariátu Svazu není rovněž je zřejmým podvrhem
známo, že by je připravili čs. spisovatelé nebo jejich skupiny samostatně. Čs. pověstně už z námých paSpisovatelé vyjádřili svůj politický postoj letos v červnu v rezoluci I V . sjezdu dělatelských dílen emiSvazu a v dopise tohoto sjezdu ústřednímu výboru Komunistické strany Če- grace a špionážních ústředen . . . "
skoslovenska.''
Někdy kolem 15. září
Toto dementi popírá totiž něco, co nikoho ani ye snu nenapadlo: nikdo
se konečně našel někdo,
přece výzvu spisovatelů nevydával za oficielní výplod Svazu. Rozumělo se sakdo prozradil propaganmo sebou, že je to výzva kulturních pracovníků jako jednotlivců. Upřímně
distům, že se zbytečné
řečeno, nikdy bych nehádal, že na spisovatelský manifest odpoví pražský reodkopávaj i.
žim tak zmateně, jak tomu bylo.
Ústřední výbor Svazu
Strhla se bouře a naznačuje, proč tento
Nikdo povolanější ne- čs. spisovatelů vydal 14.
pštros strčil hlavu do pí- charakter patrně musí nohl potvrdit, že je od- září toto prohlášení: Ú V
sku, ježto je to jeho při- mít. Nevyvrací, že ho bojný duch ve Svazu. Svazu se na dnešním plemohl vzdělat i někdo u ?udé právo (18. 9.-Í967) nárním zasedání v Praze
rozená reakce.
Ani tak spolehlivý o- nás a vyvést za hranice :o vysvětluje a rozmazá- seznámil s tzv. maniferákl, jako je Rudé právo, — ať už z vlastní inicia- vá, aby nikomu neušlo stem čs. spisovatelů a
některých umělců . . .
si nevěděl rady. Uchýlil tivy či iniciativy odjinud. Vystoupení
se pro jistotu k oblíbené^ Může ovšem mít čistě idí'' na sjezdu spisovaÚstřední výbor se nemu dryáčnictví,
které zahraniční
rodný- list, :elů:
míní zabývat tímto "mavšechno předem popírá mohly k němu přiložit
"Naši přátelé pochopi, nifestem", protože jde
a palk částečně přiznává. přičinlivou ruku i někte- íe tam, kde se jedná o jednoznačně o podvrh.''
. "Západ
má
novou ré známé firmy z řad po- náležitosti, které vyžadu- (Literární noviny 15. 9.
jí celospolečenskou mo- 1967 a Rudé právo téhož
senzaci! Ba přímo bom- litické emigrace) . . ."
Jej to všechno kompli- ailizaci tvořivých sil, jas-' dne).
bu! Jak by ne: v Československu se desítky spi- kované spiknutí proti ko- tiý program a jednotnou
Něco s tím "podvrvůli uskutečnit takový hem" však asi nebylo v
sovatelů a dalších inte- munismu.
". . . Články v Literár- program, bývají autori- pořádku, neboť v témže
lektuálů vzbouřily proti
teroru a násilí "vyslove- ních novinách, Mňačkův tativní zásahy nezbytné a čísle Rudého práva se
ně fašistického" charak- útěk do Izraele a jeho jen těžko se lze vyvaro- skvělo oznámení:
prohlašování, že se u nás vat toho, aby se někteří
teru . . ."
"Ústřední výbor SvaHlavní obranou reži- oficiálně podporuje an- lidé — ať již z princi- zu se na plenárním zasemu je, že nebyly uveřej- tisemitismus, vystoupení piálních názorových dů- dání 14. září v Praze rozněny podpisy na výzvě. některých lidí na nedáv- vodů nebo z malicherné hodl pověřit dočasným
Je to všecko podfuk, ale ném sjezdu ávazu spiso- ješitnosti apod. — nedo- vedením svazové agendy
najednou se vrací k de- vatelů, smrt židovského stali do rozporu s těmi, Milana
Jariše,
Ivana
menti Svazu a pokračuje amerického občana Jor- kdo v praxi linii strany Kříže, Jana Procházku,
dana, ostraha hranic s a socialistického státu Karla Ptáčníka, Miroslanelogicky:
kapitalistickými
zeměmi tlumočí a za její realizaci va Válka a Vlastimila
"Masové
vystoupení
Maršíčka jako tajemníka
má tedy anonymní chá- — to vše se stává zámin- nesou odpovědnost.
rakter. Prohlášení sekre- kou ke kampaní proti naNikdo nemůže žádat, pověřeného vedením setariátu Svazu z 5. záři ší zemi . , . . ' ' •
abychom z obav, že utrpí kretariátu Svazu, (pok.6)

JINAK ROZUMNÝ LEV
ZDENKA NEUMANNOVA, Praha
Naprosto se mi nezdá spravedlivá literární snaha
demonstrovat záporné lidské vlastnosti -na bajkách,
prý pro poučení lidstva. Dokonce mi nikdo nevymluví, že se k této. literární odrůdě u'chylovali. jakkoli
slavní Spisovatelé jen z nutnosti a, částečně ze zbabě.losti. Dokazuje to, ostatně i imaginární životopis .Ezopúv, "v. němž šé říká, že tento .proslulý bajkář měl
nejvíce řečí a jal se vymýšlet jednu bajku za druhou
k oklamání strážců, když ho vedli na popravu, Nesou hlásím ani s francouzským filosofem Fontenellem a
s jeho tvrzením: Chcete-li povědět pravdu nějakou,
dobře-uděláte, když ji vložíte do "bajky, bude tak
ještě pěknější. Kdepak: Nehodí se to prostě do naší
doby a je to zhola k ničemu. Zkuste si'třeba vymyslet
seberozkošnější bajčičku o oslovi nebo volovi, abyste
tím lapidárně vyjádřili fakt, že ten či onen činitel je
nebetyčný pitomec. Nikdo to na sebe nevztáhne a také proč by to dělal.
Neznamená to ovšem, že by dneska byly bajky zcela opomíjeny. Myslím, že dokonce bujejí, jak dokazuje nedávno vydaný katalog -krátkých filmů. Ale
kdo na sebe například vztáhne pro své poučení a nápravu bajku o ptáčkovi, který se nudil, nepracova
a nezpíval, pak však dostal nápad, že si postaví hnízdečko, pracoval a byl spokojený? Nebo bajku o včelce, která chtěla sbírat med na svůj vlastní vrub, leč

nakonec se přesvědčila, že jen v kolektivu a v družné
práci může. spokojeně žít? Nebo příběh o moderním
drakovi, který poznal nesmyslnost požírání princezen
a na radu malého pasáčka raději pomáhal lidem v
práci a stal se užitečným pomocníkem? Či příhody
malé chytré myšky, jež zbavila své kamarády věčného nebezpečí koček? A nemůže mě dokonce přesvědčit o tom, že. nemá pravdu ani další v katalogu
inzerovaná, bajka, :ž.e„ "byrokracie dovede zničit i jinak rozumného, lva". Vyloučeno,- třebaže jsem se dosud; se^ívy moc neznalá.. '.
Přesto m ě však tato myšlenka zaujala a jinak rozumný lev mě začal pronásledovat. Denně a všude.
Neopouští mě ani na chvíli, chodí vytrvale vedle mě
a chová se úplně nemožně, i když asi královsky. Vůbec nevypadá na to, že by se dal čímkoli zničit, spíš a
naopak. Dělá zásadně to, co by mě nikdy nenapadlo
udělat, protože člověk je přece jen pán tvorstva a tudíž rozumnější a uvážlivější. Nikdy se nedá odhadnout, co provede v té či oné situaci, a je jen prokazatelné, že se vždycky strefí vedle. Nedávno skolil
svou pádnou tlapou ubohou paní listonošku jen proto, že mi doručila dopis s důvěrnou žádostí o kádrový
posudek a blanket na hlášení brigád a sběru na měsíc
říjen, (naplánujte předem a přiložte potvrzenky
sběrny). Nevím, co ho to chytlo, protože já. píšu kádrové posudky s vášní, a co bych dělala s volným časem, kdybych nemohla plnit své občanské povinnosti
a běhat po domě s nejrůznějšími, tak zajímavými
soupisy. V obchodech se choval zatím vzorně až na
jeden nemilý případ, kdy v třetí frontě pozřel beze

My,

co j s m e se

smáli

MIROSLAV HOLUB
Byli jsme vykázáni
ze třídy, z náměstí,
ž herny,
z burzy, z tržiště,
z obrazovky a
zlaceného rámu,
jakož i z jakékoli
historie,
my,
co jsme se smáli.
. Město povyrostlo vážností
o dvě poschodí
a odposlouchávací zařízení
lépe odposlouchávala
(v tom tichu)
a strážci bran
'
ještě lépe střežili brány
a láska sahala po noži
a nůž sahal po krvi
(v tom tichu)
a krysy byly ještě více
krysami (jež se nesmějí, nikdy),
jak jen jsme byli vykázáni,
my,
.
" -.
co jsme se smáli.
Něco pterodaktylů
kroužilo těžkým nebem
a z květináčů rostly
přesličky a plavuně
a elegický mastodont
vyhlížel z radnice,
zdali se nevracíme,
my,
co jsme sé smáli..
Nejvraceli jsme se.
Šli jsme vymletou dlažbou,
dlouhou, nekonečnou ulicí
mezi skladišti a továrnami,
mezi obrobnami a sběrnami,
mezi popsanými zdmi
a prázdnými domy,
kroky, kroky, kroky,
protáhlým, vřetenovým prostorem
mezi keři, mezi krtinami
a
"
minovými poli
a
někdo zakopl
v tom tichu . .. a ono nic. Jen ticho,
-a tak jsme se smáli.
zbytku prodavačku u výdeje zboží a-bylo pak zatěžko
se téhož dožadovat. I u ostatních zákazníků vzbudila
jeho ukvapenost nelibost.
,
"TsrěčhcTaňi zjišťovat, kolik už zničil tiskovin, brožurek, novin, dokonce, i celých knih mnohdy nákladných. Něco prostě nesnese a mstí se pak na .tom, co
mu právě přijde pod ruku, pardon, pod tlapu. Nesnese také pohled na prádlo došlé z prádelny a posledně
je celé rozsápal, třebaže nebylo víc šedivé a zmuchlané než jindy. Je mu docela jedno," že "mě fiňánčhě
vyřídil. Netroufám si- před ním zapnout televizor,
aby náhodou nebyl zrovna-; slabší pořad, protože by
dozajista zdrápal obrazovku, a bojím se jít na nevyzkoušený kus do divadla, aby nezhltnul biletářku.
Hrůza mě jímá, co asi provede příští týden na celopodnikové schůzi, a nechci to ani domýšlet. Nemohu
docházet na úřady a nemohu jezdit tramvaji, protože
by se vbrzku stalo úřednictvo a průvodčí úzkoprofilovou záležitosti.
Prostě nemá ponětí, co se o něm tvrdí v bajkách,
filmové nevyjímajíc. Zdaleka není rozumný, nedá se
přesvědčit o nesmyslnosti svého počínání a o tom, že
požírat oběti podle zásady vinný nevinný, berte to
pořadě, je přinejmenším neprozřetelné. Teď ho například už delší chvíli přesvědčuji, že noviny nebudou lepší, vyhubí-li všecky novináře s předsednictvem příslušného svazu včetně. Nechce to zaboha po •
chopit a upírá na mě domněle rozumné oko. Opět
nevím, co má a lubem a co v příštím okamžiku....
Literární noviny

HLAS

ČEST A SLÁVA

KAREL MICHAL
(Pokračování)

"Musel niu jen věřit. Ketězy, jimiž byl připoután
za ruce za nohy ke skále, stvořil oheň. Nejlepší článeček po článku vznikaly na témže plameni, a kuli
je dávno z jeho pochyb, z jeho ústupků, váhání,
kliček. Poznal to až pozdě, a sup byl dochvilný.
ľotom už zbylo jen čekat a čekat, až na témž plameni si někdo ukuje šíp."
Návaly lítosti nad vlastním osudem přicházejí
jako padoucí nemoc. Bez výstrah a vždycky v nepravý čas. A právě tak konči. Vlna se odvalí a zanechá oběť na písku studu. Donovalský ještě po•táhl a dodal, nyní už s příměsí míru a šklebu:
• "Vy jste prostě moje jediné potěšení."
"Já vám nesu další," křikla Kateřina, přehazujíc
-koni otěže přes krk. "Hlídka u kapličky viděla rejíara. Za lesem."
Starý pán teď už ztratil myšlení na city. Hvízdl

Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně žve R. Danešová

Jezdecmu rpStáhl.

"Ho," řekl, "opia, Liz!"
A ted? si i jeho pořádně všimli. Byl všední. Z těch,
co :si přijdou a zabiji, xtěbo dají v náhlém rozmaru
dítěti chleba či měděný groš. M ě l n o h y a ruce. Možná, že sám .kdysi oral, .sil. Možná, ie se taky schovával při bouřce jpod stromy s .halenou .přes hlavu i
prosil o život nebe. Snad si to ještě dneska v noci j ř i jramriěl,. než Usnul opilý j o d břichem koně. Byl
t> to lepší? .Znovu se narodil z kaprálské zloby a
•vlastního smutku, když prvně s pocitem pýchy a ra-

V Á S

OČI?

Noste brýle od O P T A !

O P TO

(

Capitol House, 113 SwanstonSt.
M E L B O U R N E , (vedle kina Capitol)
8. poschodí

Telefon

63 -2231

DODÁME LÉKY VŠECH DRUHťr

•

' Vaäim .príbuzným i bez" lékařského předpisu,.
y putných případech i telegraficky

Praha

375 High St., St. Kilda, Vic.

š xiátral v holstrú, v němž točívá u sedla zbraň. Če1 sdín Matěj jen vzrušením zajektal a hledal přes hla\ eň, kam si pak střelí.

Rejtar se podrbal, pohlédl na vrata a potom za-

zarecitoval Donovalský v zoufalé potřebě- ujistit se,
že už i tohle na světě bylo.
"Nemohl byste dát, rytíři, zatopit? Je mi tady
chladno."
Rytíř neochotně přiklekl k hraničce roští a mrzáckých dřev.
"Ani to netáhne," .špačkoval zavile, "do komína
svátí, j e teplo dost. A proč. jste to pustil? Co vás tc
trefilo? Mohli jsme mít o .zhraň a -hlavně o koně víc.,:
"No jistě. Co prosím," řekl Donovalský. Třásl se.
Rytíř ho prohlížel s naprostou nechuti od ukopaných
špic na botách z daňčiny až -k límci, jenž byl už žlutý a šedý. Sešel, odhadl, a .nejspíš i na duchu. Už brzj
ho vezme hadrník s pytlem.
"Slyšíte snad ještě, ne? Já bych pro příště nesnesl
aby se jednalo bez mého přání. Nemůže se táhnoir
najednou čehý hot. Lidi to zpitomí."
" A tak, a tak, arci," jektal ten věchýtek. "Snac
jsem je na to měl připravit předem."
"Nač?" Rytíř se vztyčil. Pracoval k výbuchu, ten
tckrát vědomě a v dobrém úmyslu skončit boj o moi
hned v zárodku, "Dejte si pijavky. To chcete jakt
říct, že mi- tu vy, jo, vy berete velení?"
Kapitán zařehtal jako tragický kůň. Zřejmě by
ovlivněn.
"Velení čeho?"
"Vy nebuďte drzý," hřměl rytíř. " K tomu snad ne
•máte odnikud rozkazy. A kdyby, tak si je sežerte
Vstaňte!"
Vlastně to mohlo být docela spiknutí. Důstojník ne
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RESTAURACE

Otevřeno po celý den - obědy i veéeře

silný, měl groše, jež lidé za hradbou sčítali zlostně a
Venku byl ještě den, uvnitř však dík prknům tak,na každý chlup. Však, mrcho, zadek sis vyžral a z natak že vidět.
šeho, -co? No počkej, spadne tř!
"Nulla .salus bello, pacem nunc poscimus omneš,"
Snad se vztek ;povětřím přenesl na zvíře. Bočilo.

Bolí Vás hlava?

KONTINENTÁLNÍ

d osti tasil. Teď umře. Byl všední. Přesto naň civěli
t ík jako na kuře, které už bez hlavy naposled přel běhne dvůr.

"Kuš," sykl kapitán.
Nešlo to moc hladce. Rukavice musela dolů, do hu :
t y, a teprv potom se objevil s červenou pečetí zmač* :áný list. Vojáček ho strčil za botu, najel až ke brá1 .ě a pažbou zabušil doprostřed vrat.
Rytíř Rynda vyvstal vedle děla. Vítr čechral peří.
"Copak je," hulákal se zpupnou nevolí.
Voják zvedl psaní.
"Brief," křikl nahoru. "Brief fuer den gnädigen
] lerrn kaiserlichen komissar vom Herrn Kreishaupt1 nann!"
si.
Rytíř se naklonil a .natáhl ruku ke koni. Voják mu
"Saprlot!"
Pacholci už sami od sebe běželi tarasit bránu a 1 icukl.
'Tersoenlieh, ja?"
sháněli si zbraň v dětinné důvěře, že někdo proRytíř
jen zavTčel, a voják povolil vtělené moci. List
myslil, co z toho bude. Rytíř se současně lekl a pojutoval vzhůru. Rytíř ho rozlomil.
itěšil. Druhé víc. Věděl, že obstojí. Jen škvíry, kte- ]
"Čert se v t o m . . . "
xými tu a tam do něho foukalo, musel z a k y t o v a t
Písmenka nikdy nic chytrého neznačí. A je-li jich
ráznými činy.
nálo, lze je tím spíš svěřit vzdělaným oslům.
"Na hradby," řval honem. "Nábíjet! A založit lun- '
Donovalský se v tom přehrábl očima. Pak 'divně
:ty! Trubači, trub!"
"Počkej, pán žertuje!" Kapitán vyběhl od pípy, ^průsvitněl. Střapeček bradky mu bezmocně klesl.
"Was zum trinken," chraptěl tam dole posel. "Was
slyše to pizdění vojenské vědy. Skočil a ještě včas
iUtrhl Matěji od huby plech. "Chtěl se jen podívat, ,varmes!"
-jestli jsi nevyhnil. Běž. — Rejtar. A paní to přijela
Rytíř se nahnul k listině, jako by dovedl rozluštit
prostě říct. Nevydala doufejme žádné rozkazy, že?" ; stříšky a ocásky neznámých slov. Donovalský ho
Teď přišel čas, aby předvedl, zač bere. Vojáci však ponechal na suchu. Znovu od začátku pro sebe
a kurvy prokáží svou cenu v rozhodných chvílích.
srblal a ševelil nedlouhý text. Pak se sklonil dolů. —
"Nebylo potřeba," řekla Kateřina. "Já jsem ho
"Ja wirklich? Und ist das wahr?"
viděla. Byla jsem už blízko. Jede sám, krokem."
Obstarožní jezdec pokrčil rameny a urovnal koni
Kapitán odfrkl.
na krku srst.
"Paní je odvážná. Jednou ji pověsí a nás s ní. —
"Ja, leider," oznámil naprosto mrzutě. "Kann man
Patrola před houfem to není, jeli by aspoň dva. Ten schon nicht machen, *sist wirklich so."
hledá faráře. Kuchta už stačila asiže splašit hejtDědičný pán z Bejšic zmačkal list v prstech, až zamana, že se jí nevrátil. A rejtar si možná zavětří chrastil. Kapitán se štrachal se šancí a odtud žebříokolo, nežli sem zajede. Kdyby čichal dobře, mů- kem zas vzhůru na ochoz.
že ho objevit?"
"Dejte mu otevřít," skandoval na hlucho a ukazo/ Rytíř se zakřenil. Boj, jenž měl přijít tak prostě jak val to pro názornost rukou. "Jak vjede pod bránu,
kroupy, se zase rozplizl v nimravou příhodu. A navíc píchnu ho do hrbu sudlicí." .
ho píchlo v žaludku svědomí. Svěcený škapulíř je
RQzpřáhl se jí jak oštěpem na ryby a čekal. Závora
.možná bez ceny, není-li zaplacen po daném slově.
už skřípla, ruce se podruhé napřely, a pak se starý
"Copak vím? Dal jsem ho pohřbít a zaorat," odsekl pán najednou vzbudil.
rozhodnut, že blízko zahrabe pro mír se zesnulým i
"Ne," jekl, "nechat to! Drž vrata. — Weg! Zuobě smluvené husy.
rueek," křičel a odháněl jezdce jak mouchu.
"Hic sucnt in fossa Bedae Venerabilis ossa," vtípí
"Jak to," bouřil rytíř, ale pušky už se sklonily. PoDonovalský obzvlášť nezdařile. I jemu ležel velebný sel stočil koně se zřejmou nechutí a hned mu nasadil
; pán v břiše, vyčítaje mu tam, jak špatně svým časem ostruhou klus. Hamouni mizerní, nic za to nedali, za
ihospodařil jeho dobrou smrtí.
takové zvěsti, fuj tajil, fuj:
"Nic," řekl kapitán. "Přesto ho najde. My mu poDonovalský ťapkal najednou vetchý a shrbený až
íňiůžeme. Aby ho neztratil, lehne si pak vedle. Nepia- k sciiodům do domu. U nich se zastavil. A všechno v e
išit. Nestřílet. Počkat si tady a sundat ho hákem. dvoře stálo s nim. Ve vzduchu teď náhle viselo sděMožná jich hledá víc." Dloubl do rytíře. ''Povel:"
lení jak žebřík Jakubův. I kapitán přestal vyrábět
Rytíř mu dloubanec oplatil, až důstojník hekl a za- kolečka na čele.
řadil se půlkrok zpět.
"Musím vám oznámit," vymačkal starý muž se
"Znamení! Neslyšíš? Znamení na volnou cestu!"
zřejmým úsilím, "že byl před pěti dny společnou doPraporec na hlásce se dvakrát sklonil.
hodou obou stran sjednán a uzavřen, tedy,.mír. Ano."
Rejtar pohodlně naklusal za nosem rovnou pod saA nikdo ani muk.
-mou tvrz. Byl to už postarší lhostejný brouk v nikdy
"Do prdele," řekl kapitán tiše.
.snad nepraném strakatém sukně. Kůň byl vyčesaný,
&
%
sjf
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Telefon 94-5381

Přiznání jenom v náznaku
(Pokračování se str. 5 ) |
Plenární zasedání vza-í
lo rovněž na vědomí, že 1
na ustavuj icí schůzi kontrolní komise Svazu dne
5. září byli zvoleni předsedou Z . Pluhař a místopředsedou L . Luknar, jako tajemník byl schválen
V . Pelikán.
Ústřední výbor -dále
vyslechl zprávu o odsouzení kandidáta Svazu Jana Beneše městským lidovým soudem v Praze
a usnesl se vyloučit ho z
řad kandidátů Svazu."
Úhrnem: objevil se
manifest, který byl i
skeptiky ve svobodném
světě zkoumán. Jestliže
se zdál podezřelý, pak i
takový T h e £conomist v
Londýně uznal, že dává
smysl. Komunistická propaganda pak sama dodala důkazy, hořeji citované, že všechny obžaloby
v něm obsažené mají
podklad.
Myslím, že vrcholem
tupství byla čistka ve vedení Svazu spisovatelů z
14. 9. 1967. Dva a půl
měsíce po "Volbách" ve
Svazu bylo opět "zvoleno'' nové vedení, a Rudé
právo schvalovalo čistka

akožto
'-nevyhnutelný
utoritativní zásah."
Proč čistka mezi "inenýry duší,,' když malifest byl dílem špionážiích ústředen a zrádné
migrace? Proč omlouválí, že var ve Svazu je díem "některých
lidí"?
estliže komunisté žádaí, aby byli jmenováni ti,
:teří manifest údajně
jodepsali, proč nevydá
'eřejnosti jména "někteých lidí," kteří se domáíali svých práv na sjezdu
ipisovatelů?
Souhlasíme potud, že
nasové tajemství neexiituje tam ani tady. Maíifest ívšak způsobil, že
;ude ministesrtvu vnitra
:načně nepříjemné veřejíě zakročit. Ocitujeme
ilespoň jednoho ze svo3odných spisovatelů, kteří se ozvali. Anglický
spisovatel W o l f Mankowitz zdůraznil:
"Každý
násilný čin
proti jednotlivému československému spisovateli vytvoří nesmiřitelné
nepřátele z těch spisovatelů a umělců na Západě, kteří po celý život
byli příznivci socialismu-komunismu.''
vm/FE/E/AJN

mravným posuňkem naznačil, že není ochoten, a půlkou zadku pro jistotu přisedl rytíři meč. K vraždě se
však nikdo patrně nechystal. Kateřina shrábla bičíkem dříví a starý si nad ním protíral klepavé ruce.
"Prosím vás, trochu klid," žebronil. "Nezlobte mě
ještě ke všemu, no!"
Rytíř dosud věřil v moc křiku.
"Mně tu nemá .nikdo co kázat moresy. Nejsem v
žádném žoldu. Já jsem svůj pán. A tohle mi smrdí
nějakou pletichou. Ven s tím! Mně .už jste se dlouho
zdál poťouchle učený."
Churavá opička nabyla urážkou hrstky -sil.
"Skončete sprostoty! — Chápejte, to, co.se teď-stalo..."
"To tedy.asi-že nechápu. Ne. Kdo .pořád moc chápe, iuráváneleně. M ě nepopletete!"
"D to .snad neběží. To, co se změnilo, znamená konec všech válečných podniků obou stran v poli .a tudíž i v týlu. :Stačí" vám to, probůh?"
Rytíř teď usoudil, že buďto poslechli čehosi, co v
té mazanici opravdu stálo, nebo to všechno j e nějáký
-cajbrkumšt. Oč jde, to doposud neuměl vyložit, :ale
nevadilo. Naletěl jednou na papíry .s pečetí, a poučil
se. Néhodlal být podruhé za vola.
"O čem to melete?"
Donovalský měl teď příliš co dělat se sebou, než
aby bádal, co obnáší kdokoliv druhý.
"O mírové smlouvě, bohužel. Je to .závažná věc.
Och, Bože!"
" A jděte. Závazná pro koho?"
"Právě že pro všechny," řekl otráveně kapitán.
"Když je mír, nesmí se už střílet.' Proti rozkazu, to
by byla vzpoura, a na vzpouru je podle veškerýchregulí smrt."
"Regule," zabouřil si rytíř slabě a naposled, "mluvíte jak všivý aktuár, vy!"
Pokračování příště

2. 10. 1967

PĚATELÉ

H L A S

D O M O V A

-

Čechoslováci

Soutěž SVU

HLEDAJÍ:

jinaricna ijrezmu, nar. iyz4, z Kromerize (neoo
Předsednictvo SVU rozhodlo, že k padesátému výzprávu" o něm) hledá:' J. Vrzala, 6 rue du Pont de Lo- . ročí vzniku Československé republiky vypíše soutěž
di, Paris 6e,. France..— Dále se hledají: Vilda Koc- | na nejlepší vědeckou práci s československým náměman (Adél?), Václav Volek z Plzně-Zátiší, Ján Mat- tem. Provedením tohoto rozhodnutí pověřilo publiko (Syd?), Ladislav Kolář (nar. 28. 8. 1936 v Často- kační komisi SVU. — Do soutěže mohou býti přijaty
nicíoh okr. Klatovy. Odešel db ciziny 5. 12. 1955, od nejen práce českých či slovenských autorů (ať již žité doby je nezvěstný. Sdělte jakoukoli zprávu o jí v zahraničí nebo v Československu), ale i práce
něm), Václav Poštolka (dříve Sydney), Jaroslav Voj- autorů národností jiných. Předpokladem je, že práce
ta (nar. v Obořanéch u Tábora) a Vladimír Horáček je z některého vědního oboru, nebyla dosud publi(dř. Sydney — zpráva).
kována a její rozsah převyšuje 200 stran psaných
strojem.
CS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ pořádá společně s ostatVýsledek soutěže bude oznámen při slavnostním
ními cs. organizacemi v ivielbourne oslavu českoslo- banketu na IV. sjezdu SVU ve dnech 30. srpna až 1.
venského národního svátku v sobotu dne 28. října září 1968 ve Washingtonu, D.C. a tam budou také,
1967 v sále hotelu Elizabeth, 317 Elizabeth St., Mel- podle možností, vítězové soutěže účastníkům předstabourne-City. Po společné večeři v 7.30 bude mít hlav- veni. Práce poctěná první cenou bude vydána knižně
ní. projev docent dr. Frant. Knopfelmacher.
péči SVU. — Účastníkům soutěže se doporučuje, aby,
pokud možno, předložili své práce v angličtině. NeRODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI CS. ŠKOLE V MEL- splnění tohoto doporučeni není však na závadu, proBOURNE - zve vsecnny rodíce a příznivce skoiy n:
tože v posuzování rozhodne kvalita práce a nikoliv
varnou nromadu, která se koná v neděli dne 22. říjn; jazyk.
ve 2.30 hod. odpoledne na farmě "Šumava" u Belgra
Uzávěrka soutěže je dne 1. března 1968. Do tohoto
ve South.' Návrhy k jednání na valné hromadě těcn
data
mohou zájemci předložit své práce v originálu
kteří by se nemohli z jakýchkoli důvodů valné hro
mady zúčastnit, sdělte na adresu jednatelky rodičov a jedné kopii, psané strojem ob. řádku předsedovi
ského sdružení: D. Váňová, 8 Moorhouse St., Rich publikační komise na adresu:
Czechoslovak Society of Arts and Sciences in
mond, 3121, tel 42-5980.
America, 381 Park Avenue South, Room 1121
New York, N.Y. 10016, USA
DP. S. MIKA, 100 GURNEY RD.. VILLAWOOD
-SYDNEY, 1el. 72-7381, Oznamuje, že krajanská ducnovni sprava v Sydney koná nyní služby boží dva- M A T E V Y R O V N Á N O P Ř E D P L A T N É H D ?
krát za -měsíc a to- první neděli v měsíci v 11 hodin
dop. v kapli Ozanarn House, Young St., Circular
Qu-ay a každou třetí neděli v měsíci ve 2.30 hodin
odpoledne v kostele sv. Pavla, 100 Gurney Rd., Willawood. Po bohoslužbách je přátelská beseda.

ÚSPORNE KABELY I PROVOZ
(Pokračování se str. 3)
sídliště stojí budova, tzv.
objekt 31, zející už několik měsíců prázdnotou.
Určen je pro základní
obchodní síť a služby dobyvatelům sídliště. Podle
původních plánů měl být
v provozu koncem roku
1964. Stavba byla dokončena teprve v prosinci 1966, zkolaudována
byla letos v lednu, v provozu však není objekt
dodnes.
Nejdřív se hledal tzv.
operativní správce budovy; Hledal a nenašel. Nikdo z uživatelů nechtěl
na sebe převzít odpovědnost za správu budovy.
T o se odehrávalo v únoru a v březnu . . .
25. 4ubna vydala rada
N V P na základě návrhu
finančního odboru N V P
tzV. směrnice pro převod
" správy (vlastnictví) objektů sloužících jiným účelům než bytovým. Podle- této směrnice měl být
objekt 31á na červeném
vrchu převzat do správy
Obvodního podniku bytového
hospodářství
( O P B H ) v Praze 6. Měl
být . . ., ale nebyl.
. . . Nakonec se našly v
polovině
klvětna
dva
podniky (Obuv a Textil), které byly Ochotny
15. června zahájit v jim
určených
prodejnách
provoz. Zdálo se, že je
tím všechno vyřízeno.
Zdálo, ale nebylo.
O P B H tvrdošíjně trval na svém, že nepřevezme objekt do správy,

generální investor. opět
trval na tom, že dokud
objekt nebude mít správce, nebudou jeho uživatelům vydány- klíče. Te-*
prve 15. června se umoudřili na O P B H a 19.
června písemně požádali
generálního
investora,
aby určil den předání objektu 31a. Stalo se tak 7.
července.
Mezitím íia jednom z
pražských nádraží čekal
vagón s obuví, který si
n.p. Obuv objednal pro
prodejnu na Červeném
vrchu. N e ž došlo k dohodě o vydání klíčů, byl
vagón predisponován na
jinou
prodejnu.
Ale
přesto vše se zdálo, že
kolotoč zmatku kolem
objektu 31a je u konce a
že se občané už v létě dočkají zahájení provozu.
A l e to se také jenom
zdálo.
O P B H převzal objekt,
ale zdráhal se převzít zařízení. objektu. Ona totiž
zatím prošla záruční, lhůta praček, které jsou. už
přes rok zamontovány v
objektu. Pak se přišlo na
to, že generální investor
opomněl nahlásit připojení elektriky a zapojení
plynu atd . . . Prodejny
jsou prázdné dodnes. . . '
V P píše, že další lhůta k zahájení provozu v
objektu 31a byla stanovena na září. Zda byla
dodržena tentokrát, tedy
9 měsíců po (opožděné)
kolaudaci budovy, zatím
nevíme.
FE/V
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— Zástupci čs. organizací
v Torontu položili 24. září věnce k poctě presidentů 'T. G. Masaryka a E.
Beneše v Masaryktownu
v Scanborough.
— Koncem července se
zabil letecký poručík US
námořnictva v záloze Michal Nedělský z Joliet, 111
Prodělával
krátkodobý
výroční výcvik, při němž
řídil malé tryskové letadlo, které havarovalo při
přistávání na letišti Cecil
na Floridě. Nedělský sloužil 2 roky na mateřské letadlové lodi ve vietnamských vodách a byl- vyznamenán leteckým křížem a 15 medailemi.

Řecku j e asi 20 Čechů a
Slováků a nálada je tam
špatná, protože formality
dalšího vycestování jsou
ielší než v jiných zemích.
V táboře Zirndorf v Západním Německu je přes
100 čs. uprchlíků. Rovněž
ve Švédsku, Dánsku a
Morskú jsou menší skupil y osob, které uprchli letos z Československa. Torontský "Klub nových"
ioná stále velmi prospěšIOU činnost svými informacemi novým čs. uprchlíkům ve všech zemích.

— Prof. dr. Jiří Nehněvajsa z USA začal předlášet sociologii na universitě v Heidelberku v
— Z výpravy Čedoku na Západním Německu, kde
EXPO 1967 v Montrealu zůstane po dobu jednoho
požádalo 7 osob dne 3. zá- roku.
ří v Torontu o asyl. Z u- — V Torontu náhle zemprchlických táborů v Ev- řel čs. legionář Jaroslav
ropě přiletělo do Kanady Šoula.
26. srpna na 50 nových čs. — V presbyteriánské neuprchlíků a další skupina rnocnici sv. Lukáše v Chikoncem září.
ragu zemřel ve věku 65
roků Dp. Vilém Shonka,
— V nemocnici sv. VinD.S.B., děkan fakulty pro
cence v Clevelandu zemfysiku na- koleji sv. Prořel ve věku 50 roků íarář
topa v Lisle. Pohřební
Osady Svaté rodiny Edobřady vykonal opat svavard Rumpľík.
;oprokopského kláštera a
— V Traiskirchenu u Víd- tancléř koleje Daniel Kuně, j e nyní asi 200 čs. u- čera, O.S.B. .
prchlíků. Jsou mezi nimi — Na schůzi v Montrealu
i tři, kteří prožEi komu- •ozhodl výbor Ústředí
nistickou věznici v Leo- 5sl. svobodného Sokolstva
poldově:' F. Bim, V. Štencl 7 zahraničí, aby peníze z
a J. Hrubý. V italských najetku Ústředí v Londýtáborech Latina, Capua a ně byly bezúročně zapůjTerst "bylo v září asi 60 čs. íeny sokolské jednotě v
uprchlíků. Bývalý primář Sydney -pro stavební .fond.
vojenské nemocnice v Plzni pplk. dr.. Němeček a — V srpnu zemřel v Sydinž. Oblomáký vycestovali ney náhle majitel delikas rodinami z Itálie koneč- tesního obchodu J. R. Mině do USA. V uprchlic- keš.
kém táboře Lavrion v
NH/KN/Věst./HD

SPORT V AUSTRÁLII
K O P A N Á

iťs a good thing to žiave á
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Go when tbe X-RAY UNITvisits your area

Zajistěte, aby měli všichni členové vaší
rodiny

provedeno

toentgenování

plic.

Kdokoli může mít tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenést ji na ostatní. Je zvlášť důležité, aby se starší členové

rodiny

podrobili

jednoduchému

tomuto

rychlému,

zjištění. T.B. se dá léčit

snadno a rychle. V případě potřeby delšího léčení, vyplácí se živitelům

rodin

pense. Roentgenování je zdarma. Budete
vyrozuměn "poštou, kdy

bude

roentgen

prováděn hromadně ve Vaší čtvrti n''t>o
' městě.
The Victorian Tuberculosis Association,
406 Lonsdale St., Melbourne

V

S Y D N E Y

PRAHA - SOUTH COAST 2 :1 (2:0)
V "poháru útěchy", kterého se zúčastnilo. .8. mužstev ze spodní části sydneyské ligové tabulky a 4
mužstva z druhé divise, porazilo mladé mužstvo Prahy ve Wollongongu slabý tým domácích. Hosté si zajistili vítěžství už v prvním poločase, kdy měli jasnou
převahu a skórovali brankami Armytaze a G. M a nuela. South Coast- měl více ze hry po změně- stran,
ale náskok Prahy nedohonil. Všechny tři branky byly
vstřeleny hlavou.
Ve finále soutěže 4 vedoucích mužstev porazil nečekaně St. George-Budapest tým Apie 5 : 2, ačkoli
Apia vedla 2:0.
-raKOPANA

V

MELBOURNE

SLAVIA—POLONIA 2 •?, * 9.-O
Další .zápas Slavie v- Dockertyho poháru měl téměř
přesně týž průběh jako předcházející zápas" s -George
Crossem: Slavia hrála s Polonií i po prodlouženi nerozhodně (trochu zásluhou Goodwina, který - dal
vlastní branku) a v opakovaném utkání, hraném 20.
září večer, zvítězila zaslouženě "bombou" Goodwina
a brankou Reida v posledních vteřinách zápasu.
Semifinále: SLAVIA-iSUNSHINE CITY 3 : « (SzCi
Mužstvo první divize, Sunshine City, které se proti
očekávání probojovalo až do semifinále Dcckstyfeo
poháru, nebylo pro Slavil "rážným socpeřess. a fen.
malá. střelecká pohotovost slavistáciSso š&ata. zatemnila dalším tníJňim v síti čžršzsiSaei Mrftu S U l i h v E
Rainey, Reio s.
"V
káiii zvítězži šeský Sýss H r i j g
mxAtumi. f&kwfr
1:0.
SDĚLTE N Á M A D ^ S Y S V Ý C H

WŘÁTM

ZAŠLEME J D i U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .

HLAS

- 8 -

DOMOVA

Ve zkratce

Sport doma i v zahraničí

Řídí K a r e l

Janovský,

Mnichov

Vítězství, s nimž se nepočítalo

Ve Stockholmu: Švédsko - ČSR 105 :107

Čs. lehkoatletické družstvo mužů neodjíždělo do Stockholmu k čtvrtému mezistátnímu střetnutí se
Švédy s velkým optimismem. Jednak postrádalo několik svých velkých opor, navíc pak všichni ještě
měli v živé paměti debakl z r. 1964, kdy prohráli se Skandinávci na jejich půdě 93 : 119. A zdá se,
ře tyto dvě skutečnosti se zračily i |v prvním dnu bojů, po kterém silně omlazený čs. reprezentační
tým prohrával už rozdílem sedmi bodů (55 : 62). V prvé disciplině závěrečného dne však vyhrál
Hraš suverénně 400 m přek. v čase rovných 52 vteřin, a to byla zřejmě injekce pro ostatní. Bojovali
pák o každý bod, aby nakonec vyhráli i závěrečnou štafetu na 4 x 400 m, kterou strhli ještě vítězství
na svou stranu.
Střetnutí probíhalo pred 7.000 diváky za studeného konem 59,76 m porazil o 2,96 m Švéda Brucha), 3
a deštivého počasí. Čs. družstvo vyhrálo 11, švédové ČSR vyhrálo i obě štafety (4 x 100 m za 40,7 vt. s
S disciplin.1 Ve 3 disciplinách obsadili Čechoslováci 4x400m zásluhou J. Trousila za 3:10,0 min.).
Čs. ženy porazily ve Stockholmu Švédky 65 :52,
obě prvá místa: ve sprintu na 100 m zvítězil mladý
Šváby před Demečem (oběma stopli jen slabší čas Nejeennějších výkonů dosáhly výškařky, které obsa10,6 vt.), na 200 m Kříž (21,5 vt.) před Kynosem dily obě prvá místa. Zvítězila Valentová (1,73 m)
(21,6 vt.) a v trojskoku Nemšovský (16,08 m) před před Faithovou (l,70m).

náhradníkem Vyčichlém (15,58 m). Závod na 400 m
vyhrál veterán čs. družstva Josef Trousil (za 47,4
vt.), 800m Tomáš Jungwirth (1:52,2 min.), 1.500m
Letošní ročník 1. čs. fotbalové ligy má, alespoň doJosef Odložil (3:51,2 min.), 5.000 m mladý Petr
(14:49,0 min.), v hodu diskem dominoval Daněk (vý- sud, v dějinách čs. kopané nevídaný průběh: po 7. ko-

Fotbalová liga

SSSR obhájil Evropskou trofej

Na Centrálním stadiónu v Kyjevě došlo třetí zářijový víkend k finálovému zápolení nejlepších šesti
evropských reprezentačních družstev, která po dva
dny před zraky téměř 100.000 diváků bojovala o Evropský pohár národů v lehké atletice mužů. A ačkoli
se v Kyjevě nepodařilo žádnému z borců pozměnit
tabulky světových nebo evropských rekordů, přece
toto finále přineslo několik pozoruhodných výkonů,
bylo-zajímavé a dramatické do poslední discipliny,
závěrečné štafety na 4 x 400 m, která rozhodla o pořadí ňa prvních 3 místech. Evropskou trofej obhájili
reprezentanti SSSR, kteří však
stejně jako v 1.
ročníku soutěže přéd dvěma roky ve Stuttgartu —
zvítěžili nad oběma německými týmy náskokem pouhého bodu.
Dramatičnost, dobrá úroveň v řadě disciplin a zájem v celé Evropě znovu potvrdily oprávněnost existence této mladé soutěže, škoda jen, že každý stát
nereprezentují v každé disciplině 2 atleti, jako tomu
je v normálních mezistátních utkáních, a že je problematické i hodnocení závodníků (6—5—4—3—2—1),
Rozdíl mezi vítězem a. druhým by měl být 2 body.

le je v čele tabulky 5 slovenských mužstev, která
hrají moderní, útočnou kopanou a stále mají i za zraněné hráče dobrou náhradu v mladj-ch talentech,
které se trenéři nebojí postavit. Naopak ligové akci-;
pražských týmů klesly hluboko pod normál. Obhájce
mistrovského titulu Sparta prodělává krizi a je na
předposledním místě tabulky. Nedaří se ani Slávii
(ta v 5. koie, ve 168. derby, porazila Spartu 1 : 0
brankou, kterou dal v 60. minutě po volném přímém
kopu obránce Knesl. Utkání nebylo valné úrovně,
prý "jednooký porazil slepého"), a Bohemias je označován za kanidáta sestupu. Čest hlavního města musí
zachraňovat Dukla, která má i přes dosavadní porážky stále reálnou šanci na prvenství v lize, alespoň
v podzimní části soutěže.
5. kolo: Slávia—Sparta 1 : 0, Trenčín—Bohemians
3 :' 1, Slovan Bratislava—Žilina 5 : 0, Teplice—Ostrava 1:0, Lokomotiva Košice—Trnava 0 : 0, Dukla
Praha—Inter Bratislava 3 : 4 a Plzeň—VSS Košice
2:2.

| 6. kolo: Inter Bratislava—Teplice 1 : 0, Žilina—Slá; via 4 : 3, Ostrava—Lokomotiva Košice 3 : 0, VSS Ko šice—Slovan Bratislava 3 : 0, Trenčín—Plzeň 1 :1,
Bohemians—Trnava 1:5. Utkání Sparta—Dukla Praha bylo odloženo na polovinu října.
;
7. kolo: Dukla Praha—Žilina 3 : 0, Plzeň—BoheKonečné pořadí národů: 1. SSSR 81 bodů (8 zla- mians 2 : 2 (6. remisa Plzně v 7 ligových zápasech),
tých medailí); 2. V. Německo 80 b. (4 zlaté); 3. Z. Slovan Bratislava—Trenčín 4 :1, Slávia—VSS KošiNěmecko 80 b. (2 zlaté); 4. Polsko 68 b.; 5. Francie ce 2 : 3, Teplice—Sparta 2 : 1, Lokomotiva Košice—
57 b.; 6. Maďarsko 53 bodů.
Inter Bratislava 1 : 1 a Trnava—Ostrava 3 : 0.
Sovětské žejiy obhájily "Evropskou trofej národů"
TABULKA: 1. Slovan Bratislava 10 bodů, score
naprosto bezpečně, když zísikaly 51 bodů, osmibodový 16 :6, 2. VSS Košice 10 b., score 16 :. 8, 3. Trnava,
náskok před V. Německem; 3. Z. Německo 36 b., 4. 4. Inter Bratislava, 5. Trenčín(po 9 b.), 6. Dukla Prapolsko 35 b., 5. V. Británie 34 b., 6. Maďarsko 32 b. ha 8 b., score .13 :10 (utkání se Spartou k dobru), 7.
Za větrného a chladného počasí dosáhly ženy v Ky Ostrava 8 b., score 11 :9, 8. Teplice 7 b., 9. Žilina,
jevě několika pozoruhodných výkonů: Polka Kiřsten. 10. Plzeň (po 6 b.), 11. Slávia Praha 5 b., score
steinová zaběhla 100 m za 11,2 vt. a 200 m za 23,0 vt., 12 : 15, 12. Lokomotiva Košice 4 b., 13. Sparta Praha
Ruska Okorokovová skočila do výšky 1,79 m a dál- 3 b., score 6 :11, 14. Bohemians 2 body, score 8 : 20.
kařka Západního Německa Beckerová zdolala 6,63 m.

Veslařské mistrovství
Překrásné umělé jezero francouzského lázeňského
města Vichy bylo v druhém, zářijovém víkendu dějištěm 54. mistrovství Evropy ve veslování mužů, které
Účastí ..družstev Austrálie a hlavně U S A dostalo nádech světového šampionátu. Vždyť tu do bojů zasáhl
rekordní počet 105 lodí z 25 států, a tak odbornici
označili tento podnik za jakousi generálku veslařů
pro O H v Mexico-City. K velkému překvapení sportovní veřejnosti se absolutními vítězi stali veslaři
V. Německa, kteří získali 2 zlaté a 3 stříbrné medaile!
Achim Hill vyhrál soutěž jednotlivců ve skifu a druž-'
stvo Einheit Drážďany soutěž čtyřek s kormidelnikem. O dalších 5 titulů mistrů Evropy se rozdělili
svorně veslaři dalších 5 států. Ve čtyřkách s kormidelníkem dominovali veslaři SSSR; ve dvojkách s
kormidelníkom získali zlatou medaili Italové Baran-Sarnbo; v dvojskifu obhájil evropské prvenství švýcarský pár Buergm-Studach; dvojky bez kormidelníka vyhrála americká dvojice Hough-Johnsson a v osmiveslicích zvítězili veslaři Německé spolkové republiky před osmou U S A a SiSSR.
Čs. veslaři získali pouze 2 bronzové medaile. Třetí
byli dvojskifaři Petr Krátký-Jaroslav Hellebrand a
dvojka Miluška-Kolesa s kormidelníkom Kuchaříkem.

2. 10. 1967

D R O B N Ý VÍTĚZÍ VE FOREST HILLS

Dne 12. řijna se dožije 1 i : 1. 2.500 diváků (z nichž
ve V. Británii náš nej- iobrá polovina byli Čeúspěšnější tenista, deseti- • choslováci), kteří
dali
násobný mistr republiky přednost tomuto střetnutí
a wimbledonský přebor- před semifinálovými záník z r. 1954, Jarda Drob- pasy hlavní soutže, oceniný, 46. narozenin, přesto lo jeho výkon a po skonstále ještě předvádí hru, čení střetnutí mu připrakterá se líbí i těm nejná- rilo dlouhotrvající ovace.
ročnějším vyznavačům bíStejně jako na letošním
lého míčku. S běháním aeoficiálním mistrovství
po kurtu už je to ovšem jvěta ve
Wimbledonu,
slabší, ale jeho hra na si- zvítězili i na přeborech
ti i servis jsou stále ještě CJSA v pánské dvouhře
obdivuhodné. Mezi teni- Australan J. Newcombe
sty své generace nemá (ve finále porazil Ameripak Drobný vážnějši kon- čana Graebnera 6:4, 6 : 4
kurenci, což znovu doká- a 8 : 6) a Američanka Bilzala soutěž "veteránů" na lie Jean Kingová (zvítěziamerických
tenisových la nad Ann Haydonovoupřeborech v newyorském -Jonesovou z V. Británie
předměstí Forest Hills, 11 :9 a 6 :4), a budou tak
kterou Drobný vyhrál na- zřejmě na konci sezóny
prosto suverénně, když ve figurovat v čele světovéfinále porazil Američana ho žebříčku tenistů pro
IG. Mulloye 6:8, 6 : 3 a rok 1967.

— Fotbalisté pražské Dukly hráli v Neapoli, kde p®
dlouho nevídaném výkonu zvítězili nad FC - NapoU
1:0, a to brankou, kterou dal v 50. minutě Štrimc z
centru Vacenovs-kého. Oběma týmům chytali výteční
brankáři: neapolský Zoff pádem pod nohy Brumovského a Jelínka zabránil vyloženým brankám, v
brance Pražanů zlikvidoval dvě téměř vyložené šance
Italů Viktor.'
— Na "Svitkovskérn stadiónu" v Pardubicích se jely
tradiční motocyklové závody plošinářů o Zlatou přilbu, kterou si nakonec mohl nasadit 351etý Švéd Ove
Fundin, který neměl v závodě vážnější konkurenci.
2. Briggs (N. Zéland), 3. Kasper (ČSR). — O týden
později stal se Fundin na Wembley stadiónu v Londýně už popáté absolutním plošinářským mistrem
světa, s čímž se dosud nemohl pochlubit žádný z motocyklistů.
— Student stavební íakulty v Praze Pavel Kupka obsadil na 15. mistrovství světa v moderním pětiboji.ve
švédském Jonkopingu velmi čestné 7. místo. Mistrem
světa se stal už po čtvrté Maďar A. Balezó s 5.056 body, před sovětským pětibojařem Šaparnisem a Švédem Fermem. Maďaři obhájili znovu i titul mistrů
světa y soutěži družstev. 2. Švédsko, 3. SSSR, 4, Z.
Německo, 5. Anglie, 6. V. Německo, 7. ČSR. Startovalo 20 reprezentačních týmů.

SPARTA VITEZI V OSLO
Čs. fotbalový mistr Sparta Praha, který prodělává
hráčskou krizi a je po 7. kole 1. čs. ligy na předposledním místě, zvítězil ve své premiéře 13. ročníku
Poháru mistrů evropských zemí na stadiónu Bislet v
Oslo nad norským přeborníkem Skeid Oslo 1: 0, a má
tak už velkou šanci na postup mezi 16 nejlepších klubových- celků Evropy. Sparťané měíi od začátku
střetnutí hru zcela ve své moci, jejich útok však se
nedokázal vypořádat se zhuštěnou obranou (někdy
až o 7 lidech) domácího mužstva, jehož technika zůstává daleko za předními evropskými týmy. Jedinou
branku utkáni vstřelil ve 43. minutě 1. poločasu hlavou "kanonýr rudých" Mráz. Navíc nastrelili pražští
útočnici dvě tyče. Sparta jako celek podala solidní
výkon a zaslouženě zvítězila.
NEŠŤASTNÁ P O R Á Ž K A T R N A V Y

V osmém ročníku druhé nejpopulárnější evropské
fflutěže klubových celků, v soutěži "držitelů trofejí",
•eprezentují čs. kopanou hráči vítěze "Československého poháru", Spartaku Trnava, jejichž debut lze
;značit za nešťastné. Trnava prohrála v Lausanne s
nužstvem švýcarské 1. ligy Lausanne Sports 2 :3,
Dřesto odborníci zastávají názor, že tuto nešťastnou
porážku v odvetě doma 4. října zkoriguje a postoupí
io dalšího kola. Mužstvo Trnavy vedlo totiž už v 17.
ninutě 1. poločasu nad Lausanne Sports zásluhou
svého středního útočníka Ševce 2 : 0, střelec obou gó,ů Švec i záložník Jan Zlocha se však v téže minutě
gaTlili. Švec zůstal na hřišti (nebyl však docela fit),
Zlocha opustil hrací plochu a už se nevrátil. Trnava
musela hrát většinu utkání s 10 hráči. Vedla si statečně. Když se už zdálo, že uhraj e v Lausanne remi •
ru 2 : 2, inkasovala v poslední minutě z kopačky švý:arského zadáka Armbrustra třetí branku.

GLASGOW CELTIC PORAŽEN
Kromě utkání Sparty v Oslo došlo v 1. kole 13. ročníku Poháru mistrů evropských zemí k celé řadě
střetnutí. Účast mezi 16 nejlepšími mají už-zajištěnou dva mistři: západoněmecký přeborník Eintracht
Braunschweig (který postoupil bez boje, neboť jeho
soupeř Dinamo Tirana zápas vzdal) a rakouský mistr
Rapid Vídeň (trénuje Rudla Vytlačil), který ze soutěže vyřadil Besiktas Istanbul 1 : 0 a 3:0. — Letošní
PMEZ má už i prvé velké překvapení: obhájce trofeje Glasgow Celtic prohrál v prvém utkání na domácí půdě se sovětským týmem Dinamem K y j e v
1:2. — Dalši střetnuti: Manchester United—Hibernians La Valetta 4 : 0, Ajax Amsterodam—Real Madrid 1 :1, Gomik Zábře (Polsko)—Djurgaarden Stockholm 3 : 0, FC Basilej—Hnidovre Kodaň 1:2, FC
Dundalk (Irsko)—Vasas Budapešť 0 :1, St. Etienne
(Francie)—Kuopio Palloseura (Finsko) 2 : 0, Olympiakos Pireus (fiecko)—Juven-tus Turín 0 : 0, FC
Chemnitz (V. Německo)—SC Anderlecht (Belgie)
1:3.
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obratem.

