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Tin Hendrych odsoudil spisovatele na schůzi Ú V

NEWSPAPEb

KSČ

Rozchod s marxismem i stranou

Lidová demokracie z 30. září otiskla na první straně obsáhle vynatky z zeni i zakladum nasi poprojevu kulturního diktátora Československé socialistické republiky Jiřího litiky.''
Hendrycha. Podstata projevu: "Předsednictvo Ú V KSČ zaujalo stanovisko
" Ž e šlo o zneužití sjezk těm členům strany, kteří svým postupem na I V . sjezdu spisovatelů i v du, potvrdila řada dijeho přípravách hrubě porušili stanovy strany a ocitli se na protistranické skusních vystoupení spiplatformě.
sovatelů, prohlášení skuSoudruh Hendrych informoval poté o závěrech předsednictva Ú V KSČ
piny 21 spisovatelů i
a Ústřední kontrolní a rejvizní komise k porušení stanov strany spisovateli
rozhodnutí
některých
A . J. Liehmem, Pavlem Kohoutem, Ludvíkem Vaculíkem . . .
spisovatelů
opustit
Bez rozhodných a důrazných opatření se nelze obejít ani v oblasti informačních prostředků Svazu spisovatelů. Předsednictvo Ú V KSČ soudí, že sjezd.''
je nezbytné, aby Literární noviny byly převedeny do působnosti ministerV žalobě na činnost
stva kultury a informafcí.''
Milana Kundery potvrrienarycn
aaie proJmenovaní spisovatele
dil Hendrych
pravdu
byli vyloučeni ze stra-, i ilásil, že je třeba post- nářů se spisovateli."
přísloví, že
potrefená
1
V jednom směru mu- husa kejhá nejhlasitěji:
ny. Nebyl ztrestán spi- • it politický vliv KSČ ve
svazu
spisovatelů.
síme být Hendrychovi
sova tel Milan Kundera, •
"Nemohu se ubránit
Stane se tak "indivi- vděčni.
Jeho
expozé
patrně proto, že nebyl
dojmu,
že otázku bytí a
a
skupinovou pročistilo vzduch a pove straně, ačkoli i jeho iuální
nebytí
národa
. konstrumimo
orgány j tvrdilo
řadu
pověstí,
Hendrych patřičně zjez- 1Draci"
uje Kundera jen proto,
svazu
'spisovatelů.
které
dosud
kolovaly
dil.
i:
aby mohl zaútočit proti
Aby si nikdo nedělal; jen jako pověsti:
těm, kteří podle jeho
Spisovatel Jan Pro- luze, oč jde, Hendrych
"Spisovatelský
sjezd
cházka byl zbaven člen- íadekretoival:
mínění
ohrožují naši
se stal jevištěm politicství
v
předsednictvu.
kulturu - její evropský
" V tomto směru je ké demonstrace, byl zneSvazu spisovatelů pro
lutné posílit pravomoc užit proti
vůli většiny kontext - a tím prý ohro"omyly
v
t v o r b ě " . . i zemních orgánů stra- přítomných spisovatelů, žují samu národní exiHendrych
také
ostře íy, obnovit
pravidelné 'k vyjádření proudů ci- stenci."
napadl slovenského spi- jsobní kontakty stranic- zích socialistickému zří(Pokračováni na straně 2)
sovatele Vladimíra Mináče.
Sovětská politika v nesnázích
Ten vystoupil už před
rokem ze Svazu a prohlásil, že je "iluzí myTezko rici, jestli jde o pocit méněcennosti nebo pozérství tzv. osvícené
slet si o Ú V Svazu, že
bude orgánem morální aokrokoívosti. Jisté však je, že značná část západního tisku vykládá všechautority, orgánem prav- no, co se kde přihodí, jako úspěch sovětské a neúspěch americké politiky.
Nedávná válka na Středním východě nebyla žádnou výjimkou. Sovětské
dy a spravedlnosti''.
í zbraně byly v troskách nebo v rukou Izraele, sou družské arabské armády buďto přestaly existovat
nebo byly ve stavu rozkladu, skutečnost, že Kreml
V několika minulých cisiecn jsme reierovau o vsadil na špatného koně bila do očí. A přece se
střelbě na čs. - rakouských hranicích a o porušohovořilo a psalo o velkém politickém vítězství Sování rakouského výsostného území čs. pohraničníky
při pronásledování uprchlíků. I když se vedoucí čs. větského svazu.
komunisté stále ještě snaží tyto činy ospravedlňovat
Vysvětlení bylo jed- ] ky obhájců dekadenta vymlouvat, zdá se, že pobouření rakouské veřejnoduché:
porážka a zni- j íídh feudálních režimů,
nosti vyvolalo příkazi ústředních čs. úřadů, aby se
:
např. v Saudské
pohraniční hlídky vyvarovaly porušení hranic sou- čeni sovětských zbraní ako
sedního státu. Svědčí o tom i .případ Joachima Hueb- jenom zvýšily arabskou , Arábii. Proti těmto přenera z Východního Německa, který přeplaval 18. závislost na Sovětském ; :itkům doby
bylo pak
září řeku Moravu jen 1J km od místa, kde byl předsvazu; americká neutra- ] )oměrně snadné stavět
tím jeho krajan R. Schlenz čs. pohraničníky zastřelen. Čs. hlídky zpozorovaly Huebnera, až když už byl lita připravila Spojené i pochybné příklady pove vodě, a pak už na něho palbu vůbec nezahájily, státy o poslední arabské ] roku v Egyptě, Sýrii
takže se dostal bezpečně na rakouskou stranu.
přátele.
i lebo Jemenu jako výRovněž v případě rodiny Šindarovy (HD č. 18. a
Samozřejmě že je to i upky všech ctností; a
19.) se ČSSR nakonec podřídila tlaku světového vectností,
řejného mínění a vyhověla žádosti Mezinárodního podivné a vratké tvrze- j Jatron těchto
z toho
logickým ; sovětský svaz,
Červeného kříže, aby byl zadržený 121etý syn Cti- ní, otevřené
bor Šindar vrácen rodině: byl odeslán 19. září le- námitkám
na
všech < 'šeho těžil značné politadlem do Curychu, odkud odejel k ostatním čle- stranách.
i :ické zisky.
nům uprchlé rodiny do Rakouska.
N e j d e však ani tak o
Útěky z ČSSR i defekce těch, kteří odjeli do ciPoslední
válka
na
ziny na povolení a odmítli se vrátit, pokračovaly i to, co obhájci "sovět- • středním východě toto
po ukončení letní turistické sezóny. Tak např. ského
vítězství"
na , všechno změnila.
Nic
Stockholm hlásil, že tam požádal o asyl Jaroslav Středním východě řekli, .
íepřípomíná
dekadenci
Poláček (je to tajně vysvěcený kněz a proto se ho
co říci za- . i feudalismus méně než
ujali katoličtí kněží ve Švédsku). V Dánsku požáda- jako o to,
lo o asyl 10 Čechů a Slováků a hned příští týden pomněli.
3okro'kový stát Izrael.
5 čs. turistů. V Palermu na Sicílii zůstali 13. září
Vyměněné úlohy
STic není vzdálenější po4 čs. turisté, kteří se plavili výletní iodí po Střédoútok proti
Spojené
státy byly kroku než
zemním moři. "Hlas nových" z Toronta oznámil 15.
samotné
existenci
malé;
září, že až do té doby požádalo z každé čs. výpravy na Středním
východě
i
o
národa.
na EXPO 67 průměrně 5 osob o asyl v Kanadě. už
dávno
okolnostmi
Největší přírůstky čs. uprchlíků hlásí ovšem stále
zatlačeny do slepé ulič- (Pokračování na str. 2)
Rakousko a Západní Německo.

PORÁŽKA V POUŠTI

Klidnější hranice - další útěky

V projevu A . Nojvotného k absolventům vojenských škol bylo řečeno: "Naše demokracie
je třídní a našé svoboda j e třídní. T o m a w m a .
že pro diskusi je u nás plná svoboda, probíhá-li
v socialistickém duchu a sleduj e-li zdokonalování a rozvoj socialistické společnosti ve všech
oblastech. Z d e meze nejsou a nebudou a také
nemohou být, protože socialismus j e vlastní
tvořivost práce rukou i ducha a je mu cizí
strnulost, šablona, dogmatismus." Důkazem této skutečnosti jsou otázky nastolované na jednání pléna ústředního výboru. T i , kdož zneužili
tribuny I V . sjezdu spisovatelů, nejsou tak naivní, aby tato stanoviska neznali. Protože v jednání sjezdu šlo o základní otázky politiky, informovali jsme stranu o skutečné situaci a mo-.
bilizovali ji proti scestným tendencím.
Jiří Hendrych na zasedání Ú V KSČ,
Lidová demokracie 30. 9. 1967

POZNEJ SVOU VLAST !
Pánibůh nebo příroda, někdo do nás vložil podivíou věc, které říkáme svědomí. Je to nepříjemná
rěc, jíž je těžké vyhovět.
.....,,
Když se člověk chová, jak se chovat má, neříká
nu svědomí "ty jsi pašák" a neplácá ho po zádech.
Všechno, co od něj slyšíme, je: to bys neměl, to
íesmíš, to se nedělá, že se nestydíš, fuj., a počkej,
;y to schytáš!
Z těchto důvodů odehrává se mezi námi a našim
svedomím větčný zápas. Než provedeme nějakou
umpámu, je to svědomí třeba nějak umrtvit a
>pít rohlíkem. Zloděj bere od těch, kteří si to iaoíou dovolit, zaměstnavatel platí málo v zájmu ná•odní prosperity, zrádce zrazuje v zájmu ušlechtié věci.
Vada je, že to svědomí nemůžeme zahodit nebo
lechat za sebou. Je s násilníkem v temné uličce,
e s nenažrancem u žlabu, je s diktátorem u mifcrolonu, do něhož mluví o svobodě a, věřte tomu nebo
íe, pokoutně a bez pasu je také s turistou na
;estác>h.
Co, ptáte se, má svědomí co dělat s turistou na
:estách? Přijde na to, o jakého turistu běží a kam
ná ten turista namířeno.
Turista, který se jede na letní byt "nalokat čerstvého vzduchu", neuslyší "to se nesmí a to se nelělá". Ale turista, který kdysi odešel ze své země,
protože tam nebyla svoboda, který si pak patnáct
.et hrál na exulanta a bojovníka za svobodu a který se tam pak vrací, a přestože ví, že je tam svoboda
iále za mřížemi, takový turista má svého svědomí
plné ruce.
A tady jsme u jádra problému, jímž nás obdařila smrt Josefa Stalina a reformy Nikity Chruš;ova:' jezdit či nejezdit do země, z níž jsme kdysi
i?yšli s ideály, když ne vždycky v srdcích, tedy alespoň na rtech?
Jsou lidé, kteří jeli a přece se s tím problémem
poctivě vypořádali. Ti lidé řeknou otevřeně: já
zim, že bych neměl, ale jinak nikdy neuvidím tátu,
inak nikdy neuvidím tu školu, ten kostel, ten dům,
:q údolí, tu louku, tu řeku, ten les, tu košatou lípu,
;u náves, _to náměstí...
Proto tedy jedou. A kdo z nás j e . . . ať hodí kar
nenem.
Horší je ten druhý typ, který začne namáčet v
slivovici rohlík pro svědomí dříve, než se podvozky
.etadla, které ho nese na tu dlouhou cestu, poprvé
>dpoutají od rozjezdové plochy letiště.
Jsou to tito lidé, kteří s sebou potom přinášejí
:pátky kramářskou jarmareční hantýrku o cenách,
íemlí, šunky a hořčice a pitomé lži o tom, že všeckío už je zase v pořádku, neboť demokracie a svóDoda znovu ožily na území Československé republiky. Jejich "zápas se svědomím" dostává j e pak do
lových konfliktů se "svědomím, jak" se z nich podvědomě stávají hlásné trouby pražského režimu.
Nemáme v úmyslu s nimi debatovat o tom, kolik
stojí šunka v Československu, protože by v nás nezanechalo nejmenší dojem," ani kdyby j i tam dávai zadarmo. Neodcházeli jsme z nedostatku šunky,
>dešli jsme z nedostatku svobody, jíž není možno
měřit metrem a z níž se nedá odvážit deset deka
lbového.
Politická svoboda, která provází demokracií,
auďto je anebo není. Měřit ä vážit se dá jenom
míra teroru, který nedostatek svobody provází. Souhlasíme, že teror polevil a že bota režimu spočívá
(Pokračování na straně 2)
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(Pokračování se str. 1)

Tomu odporoval "di"Kčío to je, to se: sice, skusní příspěvek'5 Ludv článku neříká, ale je víka Vaculíka, a na ně. si- to možno přečíst v ho si přichystal Hendjiných statích: jsou to rych nejtěžší zbraně:
mocenské orgány, je"Nejdrastičtěji zazněl
jich zásahy, jsou to in- tento tón ve vystoupení
stituce stranické, státní spisovatele
Vaculíka,
:,atd., to jsou spolu s ši- který z pozice povýšenérokou nekulturní veřej- ho intelektuálního anarností ti vandalové, kte- chismu odsoudil nejen
ří podrážejí nohy kul- socialistickou moc, orgáturnímu rozvoji."
ny socialistického štátu,
Z r temného negativu ale i volené zástupce lii Hendrychova
projevu du, včetně ústavy, jako
use .rýsuje dnešní, politic- temný zdxoj
likvidace
ká a mravní .pozice spi- občanství. V e sivých zásovatelů. Lze oprávněně věrech dochází dokonříci, že ve svém celku se ce tak daleko, že sama
drží tradice "být svědo- existence
komunistické
mím národa".
strany je pro něj v rozPodle
Hendrycha poru s ústavou.
ovšem "znásilňují paraLogika
anarchie
je
lely", když si připomíneúprosná
a
končí
jak
nají "vedoucí úlohu spisovatelů v dnešní spo- ukazuje postoj spisovalečnosti na základě srov- tele Vaculíka - v napronání s dobou obrozenec- stém rozchodu s markou • či názory Palacké- xismem i stranou."
ho".
O d tohoto okamžiku
Hendrych tu cudně Hendrychova řeč zní úzamlčel - jinou ; episodu: plně hystericky:
manifest spisovatelů v
" V poslední době se
první světové válce, ma- proti socialistickým zenifest, který pevně definoval budoucnost národa a nového státu.
Tyto názory, podle (Pokračování se str. 1)
Úlohy byly vyměnědnešní státní ideologie,
jsou jenom "průhled- ny. Z patrona pokroku
nou zástěrkou nad poli- se stal patron dekadentickými záměry - snížit ce. Z apoštola práva nástěžejní principy našeho rodního sebeurčení se
štátu' a zřízení - vedou- stal nepřítel toho práva.

mím cílevědomě rozpoutává rozsáhlá antikomunistická kampaň.
M á jednak
podepřít
stupňující se ůtočnost
imperialismu, jednak ve
světovém veřejném mínění snížit
50. výročí
Velké říjnové revoluce.
V této antikomunistické kampani j e naše strana obviňována ze zvůle
proti inteligenci, z nekultúrnosti, z antisemitismu, dokonce fašismu.
Antikomunistický nástup nemůže zůstat bez
odpovědi. A s tvrdou
odpovědí musí počítat i
ten, kdo se k této propagandě propůjčuje nebo j í pomáhá . . ."
Spisovatelům se tedy
dostalo (a ještě dostane)
tvrdé
odpovědi.
Jak Hendrych řekl, je
chybné zakládat "smysl
naší kultury i její program na tzv. negaci stalinismu''.
Stalina jsme se, soudruzi, odřekli, ale to
neznamená, že se jím nebudeme řídit.

"Mimořádně nesprávlé," řekl Hendrych, " j e
3ak stanovisko pokoušející se ztotožňovat kult
Dsobnosti
se
socialismem.''
A l e naopak,
jesdiže
se snažíte potřít kult a
jste pro
"negaci stalinismu", je to ještě více
mimořádně nesprávné.
Mimořádně
nej nesprávnější je, když jako
socialistický
spisovatel
začnete mluvit
jenom
jako obyčejný spisovatel.
Hendrych
to má z
první ruky: za první republiky "velké
umění
oněch let aktivně zápolilo se skutečností (buržoázni republiky - pr.)
a bylo těsně spjato se
sociálním pokrokem, s
lidem, s. dělníky, s komunistickou stranou . ."
Hendrych se diví. I
my se divíme. Proč není
velké umění spjato s komunistickou stranou? A
proč není velké umění?
vm

Porážky v poušti

důkazy toho, čo říká- ' 'ýchodě. " A n i zdaleka
me, nejsou vzácné.
i íe. Střední východ byl
impulsem, jiskN a jednom konci svě- : enom
•ou,
kterou
potřebovali
e
:
ta jsou degradováni g ~
nerálové, na druhém je ' : náporu na něco, co
odmítnut biograf festi- 1 iž bylo očividně špatné.
Spadla kamufláž. Úvalu sovětského filmu.
:očník
a záškodník seNarušené zázemí
cí úlohu dělnické třídy
Někde
komunistický
jmul
na
krátký, ale doa komunistické strany".
Nemluvíme do větru, spisovatel zavrhne svou
| vládu, jinde je "pokro- itačující okamžik masku
I koívý'' sovětský tisk při- pokroku a míru. V e fa.ešném, ale přece jenom
rovnáván k Hitlerovu.
íčinném krunýři se uA všechny stopy vecázalo zranitelné místo.
dou jedním
směrem, !
Začal útok a začalo
všechny stopy vedou do
irolení.
Sinaj ské pouště, kde prý
Sovětský svaz získal velV e slepé uličce
ké politické vítězství.
A jak už bylo řečeA tady se dostáváme
10, vyměnily se úlohy,
k tomu, o čem se pronová velmoc ocitla se
Máte-li pouhých $ 3.400, můžete je invepagátoři
neomylnosti
pro změnu ve slepé u: . , sto vat ďo nového, plně pronajatého bloku
sovětské politiky
jaksi
[ičce Středního výcho: . 10 bytů
zapomněli zmínit. Dodu a hledá cestu ven.
stáváme se k drolení ko* Č I S T Ý V Ý N O S 10%
Nebude to snadná cemunistického zázemí, u• proplácený každé 3 měsíce
sta.
Střední východ se
vnitř i vně komunistic* VLASTNICKÝ TITUL
NA
VAŠE
nedá
zamést pod kobekého bloku,
pro nějž
JMÉNO
byla sovětská pro-arab- rec.

16. 10. 1967

POZNEJ SVOU VLAST

mírněji na krku dnešního československého občana.
Nesouhlasíme, že byla nastolena svoboda, protože
si občané vyměňují politické vtipy u piva.
Politická svoboda bývá provázena svobodnou politickou akcí, vyjádřenou vytvořením volně fungující politické opozice. Až v Československu k něčemu takovému dojde, začneme uvažovat o cestě domů, bez ohledu na to, kolik tam bude stát uherský
salám nebo bude-li tam k dostání ementhalský sýr.
Jsme přesvědčeni, že se ani vánek nepohne a nic
v nás nebude šeptat, že se to nesmí, že se to nesluší
a že se to nedělá.
-kw;

ZE DNE NA

Z. 10. Jordánský
král
Husej n přiletěl do Moskvy k rozhovorům s představiteli sovětské vlády.
4. 10. Izraelský ministr
zahraničí A. Eban trval
ve Spojených národech
na tom, že jediné řešení
problémů Středního východu spočívá v přímých
rozhovorech mezi Izraelem a arabskými státy.
5. 10. Sjezd britských labouristů se postavil proti
vietnamské politice ministerského
předsedy
Wilsona.
8. 10. Sovětský nukleární fyzik dr. Boris Dotsenko požádal v Kanadě
o asyl.
7. 10. V Bolívii byla oznámena smrt někdejšího
nejbližšího Castrova spolupracovníka Che Guevary. Byl zastřelen vládními oddíly při akcích
proti partyzánům.
9. 10. Francouzský marxistický spisovatel přiznal po Guevarově smrti
před bolívijským soudem,
že se též aktivně zúčastnil záškodnických protivládních akcí.
10. 10. Vládní oddíly Nigérie
dobyly
Enugu,
hlavní město odtržené
provincie Biafry.
11. 10. V Tel Avivu bylo
oznámeno
sestřelení egyptské stíhačky MIG 21.

"KAŽDÝ CENT,

TO! McKenzie, Steven P. L.
70 High St., St. Kilda, Vic., 3182
Please send me particulars of your
ST. JAMES' C O U R T J O I N T V E N T U R E
NAME

:

ADDRESS :

MLADÉ DĚVČE
s trochou znalosti na
elektr. šicím stroji, které
by se chtělo zdokonalit.
Výhodná příležitost.
MODERNA
EMBROIDERY
231 Elizabeth St.,
Melbourne - City
tel. 67-4583
STARŠÍ PANÍ
k dohledu na 2 větší školní děti a jen na lehkou
práci v moderním domě
se hledá. Pěkně zařízený
pokoj, dobré podmínky.
90 St. Georges Rd., Toorak, tel. 24-5670,
RESTAURACE

Praha

NEMOVITOSTI "

Navštivte nás. U nás se mluví též česky. Nebo
:•.: si vyžádejte písemné informace včetně plánu
a fotografií. Tel.: 94-0571

Přijmeme:
ZKUŠENOU
VYŠÍVAČK U na stroji. Výhodné
podmínky , možnost přesčasu, práce od kusu.

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

VLOŽÍM DO

RŮST

Malý oznamovatel

KONTINENTÁLNÍ

• KTERÝ UŠETŘÍM,

* STÁLÝ KAPITÁLOVÝ

12. 10. Japonský ministerský předseda Sato přiletěl k návštěvě Austrálie.
13. 10. Jihovietnamský
president Thieu navrhl
přímé rozhovory s Hočiminem. V prvním veřejném projevu po svém
zvolení prohlásil, že požádá Američany o přerušení bombardování na
severu, bude-li jeho návrh přijat.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

Rádi věříme, že teď
ská politika , startovním
Sovětský svaz "vykonávýstřelem.
vá umírňující vliv" na
Vzpoura spisovatelů
arabské extrémisty, jak
Dokonce i tak vzdále- hlásá západní tisk, a ráné věci, jako vzpoura di věříme, že by si nad
československých spiso- tím vším rád umyl ruce.
vatelů, mají svá vlasová
Chyba spočívá v tom,
pojítka k událostem na že tu umírněnost vyka- větské komunisty a, jeStředním východě.
zuje až teď a nevykazo- jich vlivem, komunisty
Tím
nechceme říci, val ji v době, kdy jeho všude ve světě,
nijak
že čs. spisovatel, polský zbraně a jeho podpora snadná,
pírotože
jsou
generál nebo maďarský nakonec vedly k debak- příliš hluboce zúčastnědemonstrant ztratili své lu Sinajské pouště. Ce- ni.
iluze teprve na Středním sta ven.nebude pro soZápadní
tisk
může

l

t0TTCHRPA

573 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon 98-5756.

Optical Service
dál do omrzení mluvit
o "sovětském vítězství"
na Středním
východě.
Máme dojem, že by se
bez toho
vítězství
v
Kremlu docela rádi obešli.
-kw-
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H L A S

ČESKOSLOVENSKO
— Přátelství k Sovětskému svazu stoupalo v Československu
takovou
měrou, že se předsednictvo ÚV Svazu čs. - sovětského přátelství rozhodlo přijímat za členy masové organizace, podniky,
závody, JZD, školy atd.
Znamená to, že počet členů prudce stoupne, že
mnozí občané budou členy několikrát.
— V příštím roce mají
být zahájeny velké vodohospodářské úpravy na
jižní Moravě.
V první
etapě
bude
upravena
Dyje v délce 22 km mezi Břeclavi a Novými
Mlýfny, další etapou je
výstavba nádrže u Nových Mlýnů. Počítá ' sě
též s budováním velkoplošných
. závlah
na
37.000 ha. Celé dílo má
být hotovo v r. 1975 a
má vyloučit záplavy asi
na 26.000 ha půdy. Oblouková nádrž u Nových
Mlýnů bude přes 16 km
dlouhá a v nejširším místě bude měřit 3.5 km.
Vodní hladina bude asi
3.400 ha.
— Ďne 1. září uveřejnily
Literární noviny příspěvek dr. F. Potúžila, v
němž žádal, aby "i u
nás se stala věc lidských
práv předmětem co nejširší diskuse a aby bylo
revidováno naše původní abstinující stanovisko
k Deklaraci". Dne 15. 9.
se k němu připojuje v
témže listě. dr. P. Stránský, který
doporučuje
anketu o tom, jak dalece
zejména mládež ví o
Deklaráci.
— Antonín Novotný . pokračoval v září v cestování, které mu má vynést
větší popularitu ů "lidu". Při ' cestě na jižní
Moravu
navštívil vinobraní ve Znojmě, spojené s oslavou 740. výročí
povýšení Znojma na město a 640. výročí návštěvy českého krále Jana
Lucemburského ve Znojmě. RP píše: "Dostalo se
mu uvítání i od. "purkmistra
znojemského .z
roku-1327- Fridolína; královského sudího Zdeňka
z Plavče, městského písaře a konšelů". Novotný
se odměnil projevem, v
němž obhajoval střílení
na čs. hranicích a čs. politiku
proti
izraelské
"promyšlené
agresi
s
hlubokými • politíekvmi
cfli"_.
— Špatné plánování vykazují • továrny na hospodářské stroje. Vysoká
"cena brzdí prodej, takže
na skladě zůstalo neprodaných strojů a zařízení
v hodnotě asi 1 miliardy
Kčs.
— Dne 15. září zemřel v
Praze ve věku 75 let jeden z nejztiřivějšieh Stalin istů, člen "ÚV KSČ a
poslanec NS Jan Haraš.
— Arcibiskupský palác v
Praze na Hradčanech, se
opravuje nákladem 1,5
mil. Kčs. Rovněž jiné
církevní památky se opravují, aby se tím podpořil cizinecký ruch.
— Velkou cenu mezinárodního filmového festivalu v italském Berga-

VE

mu získal film "Sedmikrásky" čs. režisérky Věry Chytilové. V kategorii
krátkých filmů udělila
porota jednu z hlavních
cen filmu režiséra Z. Kopáče "Úzkost".
Zlatou
medaili získal " čs. film
režiséra Juráje Jákubiska
"Déšť".
— Dne 18. září přijel do
ČSSR předseda iráckých
odborů a předseda Mezinárodní konfederace arabských odborů Hashim
Ali Muhsin, "aby . si vyměnil názory na některé
aktuální otázky ' mezinárodního odborového hnutí",,
,..',..'.
— Dne 10. září. se konalo
v Radnicích u Rokycan
odhalení pamětní desky
slavné
rodačce,
pěvkyni1 Gabriele Steffani,
rozené Roubalové, známé pod, přídomkem La
Boema. Studovala zpěv
v Praze,., pak zpívala v
Prozatímním divadle, potom v divadle Carcano v
Miláně a od r. 1867 se
objevovalo její jméno na
návěštích celé Evropy a
později i ostatního světa.
Nakonec zakotvila v Melr
bouřné
jako koncertní
pěvkyně a učitelka zpěvu na melbournské konzervatoři. Zemřela v r.
1922. ' . . • ' . . .
— V Essenu v Západním
Německu byla 24. září
otevřená výstava kreseb
a koláží národního -umělce prof, A. Hoffmeistra.
Vrchní starosta Essenu
označil výstavu za "další
krok
v
prohlubování
vztahů mezi národy obou
sousedních zemí".

ZKRATCE
se konalo I. pražské quadriéiiále 1967' - mezinárodní přehlídka
jevištního
výtvarnictví a divadelní
architektury. Národní expozice mělo 11 evropských a 5 zámořských
států
(Austrálie, Brazílie," Japonsko, Mexiko a
Tunisko).

D O M O V A
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REHABILITACE
S VÝHRADAMI

Časopisy v ČSSR
k 30. výročí úmrtí T. G. M .

Ctenan československých novin byly v minulém měsíci svědky pozoruhodné rehabilitace: třicátého výročí smrti T . G. Masaryka si všimlo dokonce -hned několik časopisů. Největšf zájem vzbudil článek Jana Procházky
na pt|vni straně Literárních novin z 15. září, doprovázený (zřejmě jako na
podporu Procházkovy úvahy) na třetí straně téhož listu přetiskem článku,
který uveřejnil Julius Fučík v konmmstkkém týdeníku "Tvorba" v září
1937 s názvem " O tradici TGJvT\ Delší vzpomínky na T G M uveřejnily i
— Senát obvodního soudu pro Prahu 3 vynesl Kulturní tvorba (14. 9.) a Svobodné slovo (15. 9-), ty ovšem vzpomínky
21. září rozsudek nad převážně kritické.
třemi africkými studenV Literárních
novi- bylo, ze neco tak dnes
Bylo by samozřejmě
ty, kteří 9. června přepadli a zranili V. Nec- nách píše Jan Procház- ního napsal vzdělanec
nesmyslné tvrdit, že byl
káře a další. dva uměl- ka:
. .
roce 1898 . . .
marxistou. Nebyl. A byce. Jeden student z Ghalo
by směšné zapomínat,
"Bylo
•
mi
osm
let,
Masaryk
byl
filosc
ny dostal 7 měsíců a jiný
z Tanzanie 5 měsíců ne- edyž T . G. Masaryk f em, který neustále a rái že nepochopil Říjnovou
podimínečně, další stu- .imřel. Maminka plaka- vstupoval do
praktk revoluci. Spolu s Masadent z Ghany 5 měsíců
.a,
tatínek
říkal,
že
to
kých
šarvátek,
vedl rykem ji nepochopili i
podmínečně na 2 roky.
profesury
se
s
vášní
za jiní jeho současníci. A
>
námi
bude
špatné.
Všichni tři musí zaplatit
za
ošetření
zraněných Kdekdo měl doma scho- býval poiíškoQ. Hlása nejenom jeho současníbylo by jistě
umělců. Kromě toho ve- vaný Pestrý týden s četné zásady a sám po ci A l e
de proti nim Hudební dibláhové soudit jeho zjev
dle
nich
kupodivu
í
jed
vadlo . v Karlině občan- obrázkovým seriálem z
ve vztahu k událostem
pohřbu. na1. A při všem byi vidskoprávní řízení, v němž Vlasarykova
v
Rusku. Pilíře jeho
žádá náhradu 40.000 Kčs Vzpomínám si . . . na pedagogem a vychová
české koncepce tvořili
za- zmařené představení Bduarda
Beneše,
jak telem, neboř věáěi, i
Hus, Havlíček, Palac10. června.
vést jakýkoliv- ; náxxx
lad rakví přísahá . . .
ký. Břehem, ke kterému
znamená nepřetržitě svá
— Výnos zahraniční tuNevysvětlitelnou
nározpřáhnuté
směřoval,
ristiky za loňský rok byl
dět zapas s j ^ o ^^fny
345 miliónů devizových hodou mi přišel do ruky mi vlastnostau. "Z&saz byla samostatnost. Bez
škole,
korun, z čehož bylo pou- (na zemědělské
©hledu na všechny mýlžito 12 miliónů na devi- 3o válce) vědecký spis. ňoval, že úspěch
ky to byío
gigantické
zové krytí • zahraničních ZalistovaJ jsem v něm. ho díla j e závislý m d í l o . . .
zájezdů čs. občanů.
charakteru, těch, kteří ji
Nalezl jsem následující
Fascinuje mě vitalita
uskutečňují. Byf-ií txzsá
— Ve
Východosloven- ívahu:
ském kraji bylo v pován i nepřátelí, JjyJo- a
"Práce je
nechuť",
slední době zlikvidováno
především, pro Gces Je ie, který pochopil, že
57 cikánských
osad. V ssal Masaryk. " V potu
neznámou úcta a. txxle nmí příhodná doba jít
tomto kraji žije celkem váře
máme
dobývat
ranci k názorůns, se ktr U odpočinek, poskládal
85.000 cikánů, tj. 7.2%
:hleba, a přímo zatraobyvatelstva.
rými sám
w w t b ý l «áo zavazadel část kni:ení spočívá na práci;
Získával
stoapmrr.
a s hovny, s vervou mladí— Dne 9. září zemřel ve
cdekdo se práci vyhývěku 45 let bývalý osobkomukoliv
rs*c3a3aal ka. se vmísil do explozí
i člověk nej praco viprvní světové války.
ní tajemník V. Clementi- bá,
qnŤŤ k o mukolxv
V.Ví
,,
se na
ministerstvu za- ejsi. . .
Mobilizoval
krajany.
— Průměrná ' měsíční hraničních věcí M. RupPsávaly se o EČa siz V profesorských dopiZdálo se mi to velice
mzda byla v první polo- peldt. Literární noviny
vici r. 1964 1426 Kčs, r. píší, že po odhalení "pro- pravdivé. Nezvykle ori- bomyslné "životopisy.--. sech jim úsečnými věta1965 - 1.473 Kčs, r. 1966 tistátního
T . G- Masazyicawi w mi vysvědoval, že" by
spikleneckého ginální na muže, těšící— 1.496 a letoe 1.574 Kčs. centra"
byl soustružní- lo se tak všeobecné váž- že být Ihceseejoé.. je-l měli prodat
řeznické
Nezapočítávají
se prů- kem a elektromontérem,
d jtT2± krámy a výtěžek věnoměrné
příjmy v JZD, od r. 1956 byl zahraničně i ostí. Přečetl jsem v- pcáve
které jsou nižší.
:
"^^ssSs vat utopickému odboji.
politickým
redaktorem om i smysl pro huzicr, ve
ak vzácný
zejssésa e ir í^^mšď^s ČeáosIoVY22 Mnozí to skutečně udě—, Katolický
noviny listu Kultúrny život.
lali
(Pokr. str. 7)
vzpomínaly 10. 9. pade;
je
ja^fw^
Pczoznhodsé
FEI/HB řtátníkůsátin svého
"církevního
censora" prof. dr. F. Kotalíka, kanovníka v. v.
metropolitní kapituly u
sv. Víta.
— V Praze se konalo 20.
Část xítob j e v brzké době neprodejná, zatím"NejvážaěfšÉa problémem vnšmSao t$6e. j e
září zasedání ÚV Národco vzrosti nedostatek hledaných druhů výrobnesooiad mezi sgraktirroo výroby a. spotřeb?*
ní fronty, které za předfcŠL Knpeá sSa. obyvatelstva se zvýšila, ale necož se psojevuje jednak rydaiym t.wmrm ánsednictví A. Novotného
vzrostla nahídka zboží v druzích a kvalitách,
cfxxžů podniká a zvyšosrámm funti, jednak
jednalo o přípravách "voleb" do aárodnžcí! výbokteré jsou žádány, čili do oběhu se dostávaly
iimlmJi! nínit witfwn zásob 2 SOOČaSOČ BemOEBOrú. Slovenské
národsí
Pf SUity které nejsou plně kryté nabídkou zbosaí vytwieBé důchody
realixow*% i t f e t w j l
rady ' a Národního, sEsfbží.
Vznikly tedy všechny předpoklady k inflag
á
w
f
r
l
u
m
ť
i
B.
Surbarda
21.
září
v
cspzrniážděaí v BřžštÉn roce.
ci.
(Je zajímavé, jak důsledně se čs. národoT—Mw^ifr.
s
e
tím
s
ivifitT/
— Od 1. září Je v Pssze
bospodáři vyhýbají tomuto "kapitalistickému"
otevřena kancelář letecse potkalo zavádění nového hospodářského
ké spoJefeasE A i r Csaapojmenování.)
systéma. Z různých kusých zptav cs. IrJui \xc
da_ Letadla této sgeiecV letních měsících se proto vláda rozhodla
š odSat o tomto problému asi takový o b r á t í :
Qosíž začEOQ iětst do
k zásahu: v mnoha podnicích nařídila zastavit
Monopolní postavení umožnilo mnoha, podČSSR počážkera gřgtfho
roka. Večerní Praha pívýplatu záloh na celoroční hospodářské výsled«uu zvýšit letos bezdůvodně velkoobchodní
še, že pražské oíxáodiií
ky a stanovila nové směrnice pro regulaci mzdoceny výrobků a. současně mzdy, vyplácené zčásti
místnosti společnosti buvého vývoje. Je jistě typické, že tyto úpravy
jako zálohy na vyšší podnikový zisk. Všeobecně
dou sloužit hlavně pro
nevyšly jako vládni nařízení, ale jako "orienpat stoupaly mzdy rychleji než produktivita
vyřizování letenek, zajištění víz a dalších formatační pokyn oborům a podnikům". Podniky,
práce. Tak za první pololetí tr. byly mzdy vyšší
lit
tzv.
příbuzenských
které vykázaly neoprávněné zisky, mely možv průmyslu o 5% a ve stavebnictví o 5.7%,
návštěv. V Torontu pak
nost je bez postihu vrátit do 15. září státní
přičemž
produktivita
práce
vzrostla
na
jednoho
se na letišti postará o čs.
pokladně. Po tomto datu začaly zvláštní propracovníka jen o 4% v průmyslu a ve stavebobčany, kteří tam jedou
na návštěvu, česky mluvěrky podniků.
nictví dokonce jen o 3.3%. Podobné poměry
vící personál. President
jsou i v ostatních odvětvích a službách. Přitom
Tento vážný zásah do vývoje čs. hospodářství
Air Canada G. R. McGreještě si některé podniky zlepšovaly hospodářské
byl doprovázen prohlášením Antonína Novotgor velel" za války čs. pivýsledky tím, že vyráběly na sklad, že se dolotům v Anglii a dostal
ného, že jen stranicky uvědomělí soudruzi moČs. válečný kříž.
statečně nestaraly o odbyt. Tím se stalo, že se
hou být v čele podniků. Čili zpět tam, odkud
za půl roku zvýšily zásoby o 6 miliard Kčs.
nový systém hospodářského řízení vyšel.
— V Bruselském pavilónu v pražské -Stromovce

Nové řízení a inflace
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Pokoutní zrušeni rozsudků nad "členy Slánského kliky'*
Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

_

ODRA
TRAVEL SERVICE

aeuKmmz x « a i » u «
17-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Telefon 62-2908
. Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme český

Kukátko do ČSSR

JMÉNEM REPUBLIKY!

w
i
Jednací číslo N e j vyššího soudu <v Praze je 1 Tz 031/63. Jde o šedesátistránkové rozhodnutí N e j vyššího soudu z 14. května 1963, proti němuž "není žádný opravný prostředek přípustný". Toho
dne projednal Nejyyšší soud "ve veřejném zasedání'' v senátě složeném z předsedy dr. Jaroslava
Pastorka a soudců dr. Otakara Baláše a dr. Jana Hlaivičky "stížnost pro porušení zákona podanou
generálním prokurátorem v trestní věci Rudolfa Slánského, Bedřicha Gemindera, Ludjvíka Frejky,
Vladimíra Clementise, Rudolfa Margolia, Otto Fischla, Otto Šlinga a André Simoneho''. Po čtyřech
letech mlčení vyšlo rozhodnutí Nejvyššího soudu - v exilu, kde bylo vydáno jako zvláštní příloha
k 31. číslu pařížského čtvrtletníku Svědectví.
Pokud jde o formu, říká Svědectví: "Soudní výnos je rozmnožen na cyklostilu na bídném žlutavém papíru po obou stranách, místy téměř nečitelných a opatřen na poslední straně červeným
razítkem Nej!vyššího soudu. Tento usmolený spisek pak odevzdávali úředníci ministerstva spravedlnosti rodinným příslušníkům popravených a zemřelých oběti, nebo těm obětem politických
procesů, které přežily."
Nebyly zrušeny rozsudky nad třemi osobami, které byly popraveny spolu s dnešními "osvobozenými"'. Rozhodnutí soudu se nezmiňuje o Josefu Frankovi, bývalému zástupci generálního tajemníka KSČ, Bedřichu Reicinovi, který byl náměstkem ministra národní obrany, a Karlu Švábovi,
náměstku ministra státní bezpečnosti.
Ljy i iicjpí.vc vy&iyuiiiiu.
Jen tak mitmcnoaem
Vysvetlení je patrne rozsahu zrušuji.
jako
spolupracovník
v tom, že všichni tři
Nejvyšší soud zjistil konstatuje:
vlastně začali vyšetřová- z "protokolu o hlavním
"K
hlavnímu líčení "špiona'' Hermana Fielní Slánského případu a přelíčení, že státní soud jyli obvinění připraveni da, potom jako slovennacionalista,
pak
teprve později byli sa- - právě tak jako před ak,
že tzv. závěrečné ský
mi obviněni.
ním státní prokurátor a protokoly museli se učit jako sionista, znovu ja(Obžalovaný
Loebl orgánové vyšetřování - aazpaměť a ještě před ko spřeženec Slánského
bylo s nimi a posléze "mu bylo Vlanapř.
vypověděl
při v průběhu hlavního líče- procesem
Kohoutkem
přezkoumávání
přípa- ní při provádění důka- Funkcionáři ministerstva dimírem
du, že mu Karel Šváb zů, tedy i při samotném lárodní bezpečnosti ho- sděleno, že "dosud sejednotlivých vořeno a byli přesvěd- psané protokoly o výzačátkem roku 1950 vy- výslechu
obžalovaných
postupo- čováni v tom- směru, povědích se musí přehrožoval zabitím v ruval jednostranně v je- aby vypovídali
zyňské věznicí.*)
přiesně psat a to proto, že je
členem
"protistátního
podle protokolů.
Rozhodnutí Nejvyšší- jich neprospěch.
Státní soud neprovedl
ho soudu také prozraPro případ podstatné- spikleneckého centra".
které ho odchýlení se od těchzuje, že alespoň
proti jakékoli důkazy,
, Loebl byl vězněn od
čtyřem vysokým ůřed- by svědčily ve prospěch to protokolů před soukonce listopadu 1949, a
níkům státní bezpečnosti obžalovaných, postupo- dem bylo zajištěno zmaposlední změna ve skripokolnosti, ření takovéto výpovědi.
bylo vskutku zahájeno se objasnit
tu byla nařízena začáttrestní řízení. Byli to: které ukazovaly na klad- Na některé z obžalovakem roku 1952! •
Antonín Prchal,
Karel né stránky jejich činno- ných bylo působeno i
Absurdnost obžaloby
Košťál, Bohumil Dou- sti . . . "
nezákonným
zatčením
je
nejvýráznejší v přípabek a Vladimír KohouJe zcela důvodné po- jejich manželek."
du
André Simona z mitek.
dezření, že rozhodnutí
Jeden z těch, kdo unisterstva
zahraničních
T i t o muži řídili vý- Nejvyššího soudu ještě nikli
šibenici,
Evžen
slechy a provinili se kryje mnoho
zločinů Loebl, uvedl při rehabi- věcí. Simone se přiznal,
"porušením socialistické proti
"socialistické zá- litačním procesu, že je- že se upsal britské Intelligence Service, jmezákonnosti".
konnosti".
ho přiznáni bylo pětnovitě
jejím
agentům
Všech osm odsouzeJen tak mimochodem krát změněno, než bylo
ných bylo rozhodnutím podotýká, že generální vtěleno
v
"závěrečný Willertovi a Cowardoz května 1963 osvoboze- prokuratura
a Estébé protokol", což je jem- vi.

PROČ ZTROSKOTALA "IDEOVÁ VÝCHOVA"
Ideová vychová na školách... neměla . . . v sooe
dost síly k tomu, aby na vzniklých zbořeništích vytyčila nové, solidní stavby. Proč? — Asi proto, že
dělat vychovatele není totéž jako dělat zedníka:
měli stavební materiál, měli podrobné plány, měli
dost dělníků — ale nepodařilo se jim získat nás ke
spolupráci. Nenadchli nás svými administrativními
metódami ani svým nadšením vyvolaným úředními
prášky. Nepřesvědčili nás ani bohatstvím nástěnkovéhoa později kádrového materiálu. A tak staveniště zůstala plná. jen trosek. I my chceme bydlet,
bydlet v novém domě. Musíme si jej však postavit
Sami; Ti, kteří nám měli, nebo dokonce i chtěli pomoci, ti se osvědčili jen v první fázi t— a buldozerem dům nepostavíte.
F. Tyralík,
Valašské Meziříčí, v Literárních novinách 15. 9. 67
KSČ "STAGNUJE"
Zamýšlíme se nad příčinami stagnace v mnohých
záikladních organizacích, které po celou řadu let nepřijaly ani jediného nového člena strany... Dosavadní vývoj ukazuje, že v příštím období se značně
početně oslabí závodní organizace a organizace v
JZD. Odchod komunistů z aktivní činnosti bude
znamenat lna určitou dobu posílení vesnických a
uličních organizací. Tento proces současně vyvolává
nepříznivý vývoj sociálního složení strany — pokles
počtu dělníků a družstevních rolníků. Zarážející je
dále tendence, že převážná část z vyškrtávanýeh a
vylučovaných ze strany tvoří — i když z různých
příčin — právě dělníci... Často slýcháme, že strana není už tolik přitajivá; toto mínění mimo jiné
ovlivňuje složitost mezinárodní situace, včetně rozporů v mezinárodním hnutí. Na mladou generaci se
snaží působit antikomunistická propaganda... Je i
nemálo pohodlných, sobeckých i těch, kteří tvrdí,
že jim ze členství ve straně vyplývají jen povinnosti a žádné výhody*.. Ukazují,se nám nereálné
naše představy o možnosti přijmout takový počet nových členů, který by dokázal nahradit ty, kteří odcházejí z pracovišť . . .
F. Ručka,
organizační vedoucí jihomoravského KV KSČ,
no. Nejvyšší soud vyřkl, zpracovaly obžalované a nější slovo pro skript na
Nejvyšší soud- nyní
t
v Rudém právu, 14. září 1967
že byl porušen zákon a svědky
"psychickým a sebevraždu
před
sou- zjišťuje:
STATISTIKA O JZD
že se rozsudky v celém fyzickým nátlakem''.
dem.
(Pokračování na str. 6)
Po roce 1956 dochází k velkemu rozmachu združstevňování na vesnici, rozvoji výrobních sil, lepším
hospodářským výsledkům JZD a jejich většímu přínosu společnosti. Hodnota nákupu z JZD stoupla za
posledních pět let o 20% a v současné době činí
20 Jttld. Kčs, tj. dvě třetiny celkového nákupu
(Ze zvukového záznamu)
rostlinných a živočišných výrobků... V uplynulém
To přece víte, že jsem byl v Československu? Ne? tu líbí, co ríkam ceskym děvčatům a tak podobne.
roce hospodařilo podle údajů Státního statistického tfo tak byl a užil jsem si! Seknu vám, otvíral byste
úřadu na polovině zemědělské půdy v ČSSR a při 3či, jak se tam všecko změnilo. A ty lidi, víte, to Šaramantní gentlemani, a vychovaný. Vždycky vás
průměrné výměře 614 ha zemědělské půdy celkem isem poznal, že ty tam mají docela jinou duši. A nechají domluvit a pěkně poslouchají. Moc mi to s
6.483 JZD. Výměra společné půdy na 1 JZD v po- /olnost je tam, úplná volnost. Tam teď můžete na- nimi utíkalo. Popíjeli- jsme plzeňské, to víte, člověsledních pěti letech stále vzrůstala, i když absolutně iávat skoro na všecko — a taky že lidi nadávají! ku vyprahne, když trochu hovoří. Ale nemyslete,
se původní fond družstevního sektoru snížil asi o Komunistu tam vůbec nepotkáte, jako když už tam že to byli ňácí prosťáčci. To byste koukal, co všech10%. — Celková produkce dosáhla za oělý družstev- žádný nejsou, a všichni vás tam mají rádi, každý no o Austrálii vědíl A mají opravdický zájem o
ní sektor výše téměř 32 mld. Kčs. Výsledky jsou vám to řekne. Ale jinak takhle si vás nikdo ani ne- krajany, a kdyby mohli, tak by podle potřeby poznačně rozdílné podle výrobních oblastí. Nejiepší všimne, i když samozřejmě se neutají, že je tam mohli, to mi říkali. A informace — no, co vám mám '
jsou řepařské a pak klesají od kukuřičné k horské žlověk od protinožců, to dá rozum. To jako já jsem povídat! Já tu žij.u už sedmnáct let, ale až od nich
oblasti... Vnitrodružstevní akumulace v JZD činila přijel takhle v poledne a hned bylo moc slávy. Pří- jsem se musel dozvědět takový privátní věci o nás
na í ha zemědělské půdy 672 Kčs. Společenská spot- buzní, známí, všichni už čekali, povídalo se, popí- tady, že byste žasnul. A o biznisu našich tady věřeba se v poslední době u JZD v kukuřičné oblasti jelo, byl hezký den a pak prima noc — zkrátka se- děli taky víc .než já. Tak co já jim povídal,, z toho
pohybuje nad 140 Kčs a klesá na polovinu v horské děli jsme dlouho. N o a ráno jsem po té noci vyspá- moc nechytili, a když něco, tak jen pravdu, tak co
oblasti. Roste též osobní spotřeba na důchodu. Loň- val v prachových peřinách, a to byste nevěřil, už bych to neřek', přece nic neskrýváme. A pak,. jak
: ského roku činila asi dvě třetiny celkového důcho- před osmou přišli dva, aby si popovídali — jen tak, říkám, oni jen tak, ze zájmu. Taky o pár lidech se
' du, ovšem, v řepařské a kukuřičné oblasti byla od přátelsky. Ale kdepak mne budit, to prý ne, to ne- zmínili. Ne, nevyzvídali. to jen tak mimochodem. —
průměru (2.534 Kčs) asi o 400 Kčs vyšší, ale v hor- spěchá, ozvou prý se jindy. Ozvali se až asi za ho- No samozřejmě, ty já znám, ale co jsem řek', to neské o 500 Kčs ná jednotku plochy menší... V druž- dinu a jen telefonicky. Moc příjemný hlas měl ten, byly žádné pomluvy. Pomlouvat, to já nemám rád.
: stvech pracovalo v minulém roce trvale asi 750.00C co volal, a že jako, když bych proti tomu nic neměl, Byli opravdu tak slušný, a všechno odtud se jim mupracovníků. Kromě toho se zúčastnilo zemědělských že by je moc těšilo, kdyby se. mhou mohli strávit ni- selo zdát důležitý, že je to tak. z daleka, fiíkám,
; prací přes půl miliónu brigádníků. Jeden trvale jakou chvilku v družném rozhovoru. Povídám si, tak vychovaný lidi tady nenajdete. Měli pochopení,
; činný pracovník odpracoval v roce 514 pracovníci proč by ne? Tak jsme si to ujednali na druhou ho- že všechny krajany znát nemůžu a kolikrát říkali
jednotek (norem). Odměna za 1 pracovní jednotkt dinu. Ale víte, jak jsou slušný, přišli už v jednu a "Toho v y asi neznáte", a pak se divili, že jich znám
přesáhla v minulém roce 21 Kčs. Naturální odměna že -prý třeba počkají do těch dvou. Moc milí páni. dost. Přece nejsem taky všední a když můžu vyhovět, rád to udělám. Jo, taky se ptali-, proč nejezdí
členů byla necelé 2 Kčs na 1 pracovní jednotku.
Ten jeden se představil jako Ullmann a ten druhý domů víc lidí, všichni jsou tam přece vítaný — leda
Rudé právo, 15. září 1961 ani nevím jak. No a pak, semhle-támhle, jak se mi prý tak pět-šest lidí z Austrálie, ty jako přej by tam

Byl jsem v Československu
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Zvláštní vpomínka na 25. výročí smrti Stefana Zweiga v literárním měsíčníku

"Plamen"

Jinotaj a parabola
N a první pohled by se nezdálo, že jde o nějaké příliš aktuelní výročí.
Ĺ
Stefain Zweig, velký německý spisovatel, spáchal sebevraždu v Brazílii v
únoru 1942. Dobře, máme tu čtvrtstoletí, řekneme. Zarazilo mne trochu,
U
když jsem spatřil toto výročí slaveno v letošním květnorvém čísle literárního
o
měsíčníku "Plamen". Teprve když si člověk přečte celkem nezávazný čláinek dr. V . Feldsteina "Humanista Stefan Zweig'' a obrátí zraky na následující stránku, začíná se mu jasnit. Redakce přetiskla jako hold Zweigovn
n
umění úryvek z Zweigovy studie "Castellio proti Kalvínovi", nazvaný "Kal[vínofva Ženeva''. Souvislost se začne objevovat, když si uveiíomíme, že zmíiněně číslo "Plamene" bylo poslední číslo před sjezdem československých
b
spisovatelů v červnu, kde se pak spisovatelé veřejně vzbouřili proti jinému
u
druhu faínatismu a útlaku. Teprve když si přečteme tento úryvek (a jiné
é
příspěvky "Plamene"), pochopíme, v jaké odbojné náladě šli českoslovenští
3
spisovatelé na! sjezd. A také pochopíme, proč se dostal pokoutní cestou do
o
zahraničí spisovatelský "černý manifest''. Zweigův popis Kalvínovy Ženevy není pouze jinotaj, ale přesný a brutální příměr podmínek boje za svoibodu svědomí dříve a nyní.
j
vsechny
diktatury přísnost
jsou
samými žil, jak je jeho morák
začínají
s
nějakou základy kalvínského u- teror dodržován . . . , je
ideou", začíná úryvek, čení.
Podle Kalvínovy hož poslání je od samé
stanoveni0
"ale každá idea nabývá koncepce nemá člověk ho začátku
tvaru a barvy teprve právo kráčet tímto svě- velmi nejasně: má bdi t
člověkem, 'který j i usku- tem vzpřímen, s hrdým nad obcí, aby Bůh by•1
tečňuje".
pohledem a čistým svě- uctíván s náležitou či
" N a malovaných de- domím, nýbrž má usta- sto tou."
Nyní už nemůže být
skách
vypadá
Kalvín vičně setrvávat ve straPánem, být pochyb, kam Zweig mí jako horečnatý, vlastním chu před
duchem spalovaný a vy- zkroušen a pokorně sklí- ří:
čerpaný extatik, . . . ale čen ze své nenapravitel" N e b o ť v Kalvínov ě
jakmile pohlédneme níž, né nedokonalosti.''
totalitním pojetí státur,
rázem se zhrozíme jeho
Nepřipomene
vám při naprostém splynut:í
rukou. . .*'
tohle jiné učení, které, všeho světského se svě
Z w e i g ů v ' spoťák
se hlásajíc slovo člověk, jež tovým názorem spadá
zaostřuje na ruce diktá- prý zní hrdě, zavedlo pod kontrolu vrchnost:i
do automaticky napříště 1
tora: ". . . Není ani mož- věřící s nevěřícími
no si představit, že by hrůzné fabriky, kde se každý nejsoukromější ži výslóvn ě
tyhle
kostnaté
prsty z lidí dělá hnůj histo- votní projev,
někdy dokázaly uchopit rie? Člověk je výkal, ří- je uloženo biřičům kon sistoře bedlivě sledová t
něžně květinu, polaskat ká Kalvín.
teplé ženské telo; vztáhPříměr j e ještě zřej- jednoho každého obča.nout se srdečně a ra- mější ve Zweigově po- na. Nic nesmí uniknou t
jejich
pozornosti,
a tid
dostně
vstříc
příteli. pise Kalvínova státu:
Jsou to ruce neúprosné
" O d prvního okamži- nejen každé slovo vyi
nýbrž je nutn<3
bytosti..."
ku obklopuje tento ge- čené,
bdít
i
nad
stanovisky ;a
Zweigova studie se niální organizátor své
neomezuje jen na oso- stádo, svou obec plotem názory."
Jímá nás hrůza, jalc
bu Velkého inkvizitora. z ostnatého drátu, splehistorie
opakuje
Líčí také režim, který tí paragrafů a zákazů - se
ordonance* V ž d y ť i my jsme tohLe
Kalvín do rozesmáté a takzvanými
smavé Ženevy zavedl: mi - a zároveň vytváří zažili:
" K d e je denunciantstv•i
"Kázeň a neúprosná zvláštní úřad, aby střejezdit neměli, ale jinak každý. Opravdu to bylo prima odpoledne. No a nakonec rukou potřásli, popřáli
pěkný pobyt a i řekli,- kde jsou k máni pěkný děvčata. Na mou duši! A taky že tam byly. Vůbec, v
Praze je pěkných holek a každou můžete mít, když
jste tak exotickej, z Austrálie. A nej lepší hotely,
restaurace, všude si vás hledí a to za pár babek —
jak Uvidí dolary nebo vůbec něco z ciziny, hned
má každý velký respekt. A což na venkově, byl jsem
tam dva dny u strýce. 'Ta česká krajina, ta vůně
všude, .to bylo nádherný, na to nemůžete zapomenout. — Ale já tak povídám a vy ani muk. Co tomu
všemu říkáte? Nic? No, něco byste přece měl říct,
ne? Něco se zeptat, jak to tam bylo a tak. Že tam
byl taky ten —, jo ten blonďák? No jo, třeba to
: všechno viděl jinak, každý může mít jiný náhledy.
Ono, jak se to v.eme. Vlastně, dyť já taky — no — heleďte — to všechno nemá cenu, žejo? Já vím, vy
víte! Tak co,vám vlastně vykládám? Tak já vám
to teda řeknu naplno, mně snad bude lip. — Tak
t y příbuzný nejdřív, to bylo fajn, opravdu. Ale hned
druhej den jsem měl po náladě, když zavolal ten
fíZl z ministerstva vnitra, že mne chce ještě s druhým vidět. Tak to vám řeknu, že jsem z toho byl
nejprve 'docela posranej. Ale pak si povídám: hele,
jseš Čížek, tak co se budeš bát dvou Čížků, a pro
jistotu jsem si dal předem pár štamprdlat. No, nic
mi pak neudělali, byli opravdu docela o-kej. Ale
kdo si má vzpomínat na to, jak to bylo v osmačtyřicátým v Německu, když jsem utek', jestli mě
někdo nenaváděl k práci proti Československu, kde
Všude jsem byl potom- a koho jsem znal, komu jsem
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v samé zásadě nejen pžipuštěno, ale
dokonce
požadováno, stávají se
ze strachu denuncianty
í lidé jinak poctiví . . .
A p o několika létech
by vlastně mohla konsistoř
svou
hlídačskou
organizaci
klidně zrušit,
protože ze všech
občanů se stali dobrovolní kontroloři.
V e dne v noci naplmije kalný proud denunciace náhon až po
okraj a udržuje tak
mlýnské kolo duchovní
inkvizice v nepřetržitém
chodu.'' '
S jakými pocity asi
spisovatelé, .
chystající
se na sjezd, četli tyto
řádky:
" . . . Je
samozřejmě
zakázán sebemenší stín
nebo záblesk duchovní
svobody ve slově tištěném nebo mluveném.
A jako nejhorší zločin
ze všech zločinů j e zakázána jakákoli kritika
Kalvínovy
diktatury:
výslovně je vybubnováno varování, aby se
nikdo neopovážil mitrvit
o věcech veřejných jinak než v přítomnosti
Rady.
Zakázáno,
zakázáno,
zakázáno, je to úděsný
rytmus . .
S údivem
se Zweig
ptá, jak mohlo takovou
diktaturu snášet "republikánské město, které žilo celá desetiletí v helvetské svobodě*':
"Kalvínovo tajemství
není nijak nové, j e to
věčně
staré
tajemství
všech diktatur: teror . . .

psal domů a takoví věci. A taky kdo prej teď pomáhá novým uprchlíkům v Austrálii — jako bych
já to věděl, jako bych se o to staral! Čtyři hodiny
mne vyslýchali, i o svojich lidech z konzulátu vyzvídali. Nejvíc mne ale žere, že všichni, co tam přijedou, nejdou k výslechu. Z toho, co ti dva říkali,
je skoro sichr, že tam dostávají už odtud z Austrálie typy, koho si mají vzít na paškál — a to ían'e
štve, že jsem to byl taky já a že mne rozbírali tak
dlouho. Moc jsem jim toho opravdu neřek', ale stejně mám na sebe vztek, — ani tolik jsem kecat nemusel. Trochu mne popletly ty jejich sladké řeči,
trochu strach a- něco taky pivo. To víte, bylo toho
na mne najednou moc. A na tohle rnám ještě větší
zlost, když si vzpomenu na příjezd zpátky. Kdyby
mne zde bejval aspoň někdo trochu vyšetřoval, kdyby za mnou přišel něj akej ten austrálskej tajnej a
chtěl vědět co a jak — moh' by, vždyť mne sem vzali jako politickýho uprchlíka! Ale vůbec nic! A v
práci? Džou byl na dovolené, a tím to pro-ně končí.
Některý zajímalo moje povídání o děvčatech a tak,
•ale ouřední nebo bossovo vyzvídání žádné. A druhej den jsem sám ztratil chuť ve fabrice něco vykládat. To totiž ke mně přišel starej Australák a
vyklopil mi najednou skoro důvěrně, jak -se měl
před válkou fajn "na výletě v Německu. . Lidi tam
byli samá ochota a byli docela spokojený tehdy. A
což ten pořádek, ty silnice a to všechno, to nebylo
nikde jinde v Evropě. Povídal, že za války se nacisti zhoršili, ale když on tam byl, byli lepší, než j e
tady kreslily noviny. Jel přes celý Německo a vůbec žádný koncentráky neviděl. — Ale ještě o Pra-

Dva verše
ALEXANDER BLOK
Noc ják noc, a ulice je posti.
"Tak to věčně je.
Komu šeptala tvá čistá ústa
slova naděje?
Jenom siré mlhy s římsy k a n o u . . .
Jsem tu sám.
Níbesa svou duší rozhněvanou
vyzývám.
Všichni vědí: není, není štěstí
v tomto údolí.
Kolikrát už svírali jsme v pěsti
pistoli...
A pak zase vstanem příští ráno.
Zase žijeme.
D e n jak den: vždyť řešení je dano:
Všichni zemřeme!
*

*

*

D o západu .potápělo
město svoji mrtvou tvář,
na kameně šedé tělo
chrstlo slunce žhavou zář.
Cihly fabrik, křišťál oken,
narezlý tvíd kabátu,
větrem rozcuchaný loken
všechno stálo v šarlatu.
Jiskrně se blýská hř^va
pozlacených spřežení,
nebem letí jurodivá
ňadra oblak v dychtění*
Rudý slouha vláčí vědra
vody rudě opilé.
Prostitutce hoří bedra
v podvečerním defilé.
A zvon na věži, jež pne se
nad střechy a nad štíty,
vyplazuje, houpaje se
jazyk, krví zalitý.
Přeložil Vojtěch Jestřáb

Organizovaná hrůzovláda
dokáže vždycky
dělat zázraky, a Kalvín,
kdykoli šlo o jeho autoritu, neváhal tento zázrak znovu
uskutečňo-

vat . . . "
A l e ženevské občany
nezlomily
"barbarské
rozsudky smrtí", Znovu
Zweig:
(Pófcračovini ' «tr. O

ze: tara jsem žil nejprve naplno — všecko jsem prošel, všude jsem byl, co bylo večer otevřeno. Vedle
příbuzných tam byla spousta kamarádů — starých
i nových — a všem jsem se náležitě ukazoval. Však
to stálo dvě tisícovky a ty jsem taky lehce neušetřil. Ne a ke konci, když' jsem musel trochu přibrzdit,
abych vystačil, tak jsem tas najednou nějaký ty
kamarády ztratil — nezbyl jim pak na míié- čäs. I
příbuzný měli velký starosti, zdá-mii do odjezdu- něco zůstarte, co bych jim ťám nechal' pro TTJZEX. Vůbec, já vám řeknu, že hejvětší změna v lidech j e
tam ta, že jsou' žhavější' Ha penfcre n e ! v každým
kapitalistickým státě. A na venkově? Krajina je
tam hezká, to jo, ale kdybyste slyšel "ty historky o
blázitíci v, kolchozu, os je strejda, přešla by vás
chuť obdivovat přírodu. A tak jsem přijel zpátky
tak nějak rozpolcenej. Nejsem ufňukaná bába a
přece jsem ťám jel. Pořád si pamatuju, jak jsem
kdysi utíkal v noci-přes kopečky, jako kdybych byl
něj akej zloděj nebo co, a ví m, že mi' teď dali povolení stejný lidi, co jsem před nimi utíkal. Třeba
kluk, co mě tehdy udal kvůli strženému komunistickému plakátu, j é teď velký zvíře v nějakém krajském výboru, říkají- mu- täky poslanec. A tak, vitae,
na jedný straně bych byl radši, kdyby tam jezdilo
víc lidí, co jednou utekli jako já — to bych se pak
cítil lip, neměl bych sám ná sebe tak vztek —, ale
přece zase nechci vypadat u některejdh lidí jako nějakej blbec, který to tam chválí jen pro ty laciný
holky a pro to jejich obdivování dolarů. Tak ale,
co myslíte, jak mwm mluvit? — Co — snad mlčet!
Úplně mlčet?

-6HLAS

KAREL MICHAL
(Pokračování)
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DOMOVA

SLÁVA

JMÉNEM REPUBLIKY!
[Pokračování se str. 4 )
" Z e zprávy zahraniči tě zpravodajské rozved1 ly ze dne 9. 10. 1952
datum je důležité - po>ravovalo se 3. 12. 1952
'
" pr.) j e patrno, že kronení na
i aě Cowarda
« istatní agenty, v tomto
|iodě uvedené, žádných
' (oznaťků.
Coward dle této zprá' y je znám pouze jako
; .utor divadelních a hu( lebních
děl a scénářů
1 ilmů.''

znání jeho zásluh byl
odsunut z funkce gene' Důstojník seděl na truhlicí, jen loutka, jíž se bez- nice. Neměl rád řeči, jimž nelze rozumět, a sdílel
rálního prokurátora a
nadějně vyvlíkly ze všech údů dráty, a čekal patrně, s rytířem odpor ke travičství spletených, jež zblbli
• až se jim zatopí. Rytíř ho přece jen měl příliš za 00. Vnfh a hledí se nějak udržet na světě, kde stačí
bylo mu
svěřeno "věhňupa, než aby v něm hledal složitou lest. šlo však dvacet či padesát slov. Daroval rytíři přes okraj
decké poslání" v oboru
.zřejmě o víc než vzpouru zbabělých, kterou lze po- džbánu škleb čistého svědomí. Rytíř se ho chytil.
socialistické zákonnosti.
tlačit řevem a zbraní.
"Já věděl, příteli, že vy jste poctivý. Vám se neStížnost pro porušení
"Tak rozumně," řekl. "Dali . jste; mi ;slovo, a já popletlo černé a bílé. Chceme se snad taky dát zavžít do klece z plkanic? Tak ať nám společně pozákona
byla
podána
; vám. Co se vlastně stalo? Nevěříte mi už?"
"Nechtějte týrat," řekl Donovalský. ."Nemůžeme líbí Pojďte.!" .
"generálním prokuráto"No," řekl kapitán, "já bych šel. Válka, i taková
za to, že nikdo z nás si sám neděládějíny. Postihlo
rem'' (Urválkem? - pr.)
nás to zas jednou jak potopa židy. Z celé naší věci ta vaše hovězí, dá jednomu chleba. Nikdo, nic neuž v lednu 1963. A rozplatí, ale co najdete,je vaše. Jenomže mám svou
; zbývá j e n . . . ale nač se drásat?". . '"'"'
čest. Já musím poslouchat, víte. A kdybych snad
hodnutí Nejvyššího sou"Jen se ncšanujte. Zbývá co?"
nechtěl, nedostanu patent, až se to zas příště podu namočilo notně té"Společenství duší." .
Neodplakat si to před chvílí na dvoře, jistě by řádně sesrspjeJ"
hož vědce Urválka v
starý pán zaplakal teď. Tak málo lákavá se mu ta . "Copak j e to možné," vydechl zdrceně rytíř, "cokvětnu 1963.
Co si o
pak jste ták špatní, že se jen můžete otočit na
idea zdála.
tom
myslit?
Rozebrat proč kdo snad případně lže a jak, je čtyxákn? Copak se změnilo, proč jste šli do boje?"
A . co si také myslit o
Noel
Coward _ náš
"Mír," řekla do vzduchu Kateřina. "Je přece po
; vždycky složité. Rytíři nezbylo "než zase věřit,
•i "Tak to, neuznáme," navrhl. "Beru tp na sebe. Já válce. Je pc ní, ne? Kdo, válka, co, není. Najednou. , nuž v Praze!
úloze Antonína ' Novot(
Tak."
' nic nepodepsal."
Domníváme (se, že ného? Nejenom je po
"Nejsme už součástí válčící strany. Od této chvíle . "Nežli se vrátím, tak ať jste pryč," bafl. "Na cepoděkování
>ro
dnešní režim v Če- ruce vřelé
' j e každý boj crimen fractae pacis públicae. Soukro- stu si můžete vzít čtvrt prasete. My Češi jsme s ]
mé rauibířství. Mně radost nečiní nazývat to takhle, vámi už provždy hotovi. Kalíte jen vodu, jste uvnitř : koslovensku je nejdů- Karola Bacílka, tehdej] ežitější poučení na kon- ' šího ministra národní
• jenže,' když se mění věc iure humano, mění se i vyhnili PczaíSe nám naši poctivou věc."
Nadzvedl pod paží meč, aby nebrkl, a vyšel.
( :i
názvy, jako když se mění člověk sám. Totéž není
soudruhu
výnosu
Nejvyššího bezpečnosti,
u ž totéž, když se to odlišně jmenuje. Nejsme na , "Poslyšte, Jindřichu," řekla Kateřina' najednou ' oudu:
Novotnému za pečlivé
!
Měsíci, jenže i tam by to platilo. Souvislosti vždycky ostře, "já dosžam, že ho v tom nechcete snad neusvědčujícího
"Proti tomuto rozhod- sbírání
ií vrhají na skutky: světlo, a,.rozhoduje -stín, to už je chat. On j e raše vina. My za něj ručíme."
materiálu
proti
Slánské"
Zmocněnýjednatel
české
rebelie
si
zamnul
oči
s
íutí
není
žádný
opravný
s
.i; tak prokletí. — j á to nevymyslel. Můžete si to sám
, jrostředek přípustný."
mu, ale je také v paměti
i-, ověřit, hochu. Ale nepůsobte prcrtó bolešti sobě *i churavými pytlíky.
:
"Má drahá, má. drahá," povzdechl, "to jsou už '
nám."
Strůjci
hanebného skutečnost, že - Antonín
"Kašlu vám na vaše .2fcuirveiié . světlo.," ryčel ne- opravdu nectaíné Eovmy. I vy už myslíte, kdo není srocesu mohou nyní vol- Novotný byl hned po
být Milota z Dědic?" "
:j vzdělaný rytíř, jemuž to po zlém šlo přece jen lip. pitomý, že EESSÍ natoč
*
*.
*
Slánského
íěji vydechnout. Mrtví odsouzení
"Pakliže jestliže, v kecech jste honěný. Ale myslíte,
pověřen funkcí generáljyli
usmířeni,
čtyři
pože já jsem se s vámi dal do kupy, abych vám poBez světla se dosial rytíř jen za bránu. Tam párli mohl k zlatému, řetězu na pupek, co?"
krát narazil o sMums' a musel zpátky. Hledání lu- . icejní vraho uni byli od- ního tajemníka strany.
j "Velmi nám křivdíte," řekl Donovalský, sebrav cerny mu však nešálilo rozvahu, a cestou jeho vztek itranění (jejich
tresty
Antonín Novotný to
své poslední. Cítil, že co nejdřív mu praskne hlanad zradou rosil "Ještě přsá rychtu si přisupěl jak jyly - alespoň ve dvou má teď černé na bílém.
va, ale nedovedl nikomu odepřít rozhovor, jenž,
případech - Nejvyšší soud rozhodl
: může urovnat pro život nezbytné Šuplíčky hodnot. 'zlý pes. Teprv když od cšléva zavanul rodný pach inámých
"Chápu vás. Zkuste vy chápat mě. j á věnoval věci hnoj e,. pocítil úlevu. Z ofapróe: brblaly rozvážné hla- itrašně mírné), tehdejší mrtvým vrátit stranickou
sy.
Svět
se
ještě
točí,
fidé
l
a
m
pokupě,
a
hvězdy
celý svůj život, ne jenom pár týdnů. Prohrál jsem.
generální
prokurátor legitimaci a " Novotnému
Jenže to je moje osobní ,bolest. Adversa magnos svítí, jak se hvězdám patři,
Srovnal
si
závěsník
a
vsSoajsíL
N
i
i
č
y
tu
nekle'
jyl
s
poctami
povýšen. imunitu před zákonemprobant, to povídal Plinius, a vitam regit fortuna,
hon sapientia, což říkal zas . Cicero," sypal z nevíry pal. Ani teď. Zvlášť teď ne~ Jde naezi své, jež jsou
V naší nové společnoProkurátor
Urváíek
ve svou vlastní výmluvnost sentence jak prasklé ŕodňí a nejbližšl
sti i mrtvoly slouží poliiaj.il
nečekané
pocty
v
"Sousedé," začaL Dál však . Jaká wnrohl, a na- '
stojací hodiny, jež bijí jedenáct, pak dvacet šest a
půl a nakonec ještě tři čtvrtě na Čtvrtou. "Vidíte, stalo ticho, v němž mluvčí poiySá dbšeáím knedlík. sřeznu roku 1963. V u- tickým účelům. j/EE/vm
se vším je nutno se pomocí rozumu usmířit, jde-li Rychtář s ním cítil a přái š. rase aajft ta starou
o člověka jak pouhou osobu. A jako oud moci, kte- pohodu.
"Pochválen buď Pán Ježžš Kxšstss. Vaše milost
• rou mi svěřili, mám přece povinhost,. jsem vázán asi š jistotou ví . . . "
•přísahou a musím třeba i v neštěstí koncovat svě(Pokračování se str. 5) napsal
v
závěrečném
Rytíř se nalezl. Usmál se.
řené tak, abych neztropil zbytečnou škodu. Je ne"Ženevské
občany odstavci:
"Buďte té. jistoty. Vím,
v svědomité chtít se upálit na hranici z cizího stavem
• 'Totiž to, říkají, že prý až j e vajaě inesec?'*
především
vyčerpalo
" A i když bude toto
ní. To by naší věci pramálo prospělo. Pokud jí ještě
.
Rytíř se dokonce široce tsädíhL
ono soustavné znechu- město
co dokáže prospět."
(Ženeva - pr.)
. " A , " řekl, "o to? Tak žádaý strach, nás se to necování a každodenní za- vykazovat bezpočet zbož.
Rytíř měl pocit, že shledá snad důvody, když jde týká. Někdo vám nakúkal do hlavy' tínäľ"
o pravdu tak prostou a jasnou.
ných, bohabojných ob"Hxnhmhm," přebíral si to dav a PítBa se z toho strašovaní . . .
. " A co. ti," připomněl, "které jste vy nechal pří- osmělil.
. . . Tyto
zákazy
se čanů, pilných teologů a
sahat? Ti,nejsou podle váš vázáni ničím?"
"Sakra pes! Ten voják povídal, stavil se tadyhle záměrně týkaly samých vážných učenců, nezrodí
' "Jak víte, ani ne. Bylá to přísaha pro forma, král u Jouzy na pivo, a Jouza zná drobet po německu.
-Fridrich není-už Fridrich a ani král, a krom toho
"Tak dávejte pozor," řekl rytíř, ""abyste tomu maličkostí a nicotností, se v něm po celá dvě
vlastně poddaní nemají, nemohou přísahat přímo snáz rozuměli. Někde si upekli nějací, že toho ne- aby se každý jednotli- století po. Kalvínovi ani
,panovnické pspbě,.; Mohou jen, holdovat, a to nic chají. Pro ně to snad platí. Oč ti se prali, to nám vec cítil ustavičně vinen jediný malíř, ani jediný
neznačí. Casus foederis zdě nestává. Slíbili pouze v břiše - neleží, na jejich paktech nám tím pádem
a aby vládl
ustavičně hudebník, ani jediný umně emissa manu. Motbu je zase tak pro forma Z záleží prd. Pro nás platí j-ei to, j a t jsme se dostrach
z
všemohoucí,
mělec světového význapřísahy vyvázat, pro jejich ľ vaše ..pokojné svědo- hodli. Tak je to. Pravím vám, sousedé, buďte si
vševědoucí autority. '
mu.
mí. . V y jste nepřísahal. Nejste přece ničím zavá- jisti."
zán mrtvole, a princip je vždycky v čase a prostoru."
Reakce,
nešťastných
Všechno kromobyčejLid vydával ještě silnější bzukot. Jen ať se po•"Kušte," hýkl rytíř. "Já z toho rozumím, že tak radí. Dělá jim to dobře, radit se. Zvykli. V šiku zas
Ženevanů
byla ovšem né je zde obětováno oči tak nechcete držet slovo a že mě hledíte zas po- odvyknou. Nebude č a s - A teď je? Rytíř si maličko
byčejnému, tvořivá svoplést. To se vám .nezdaří, jako se vám to nepodařilo podupl. Pak znovu. Radostně naslouchal šporně, přirozená:
předtím."
;
boda
bezpodmínečné
"Jen
nebýt
nápadný
jak zvoní.
Donovalský vzdychl.
servilnosti.''
ani
oděvem,
ani
ukva"Tak už víte všechno. Co chcete vědět víc?"
"Ŕekl jsem vám, co vím.. Vždycky. Mějte si mě
Spisovatelé patrně cíNic. Už to "Věděli. Jenom se- šťouchali jak malí peným slovem, ani. veZa biiupá, protože jsem prohrál co se kde dalo; ale
y jedno, věřte. Ten, kdo nechce, vidět, čb vidět lzé, dokela, kdo z nich to dá do slov a pustí z huby. " selou tváří! Hlavně ne- tili, že mají závazek pro
"Když nám vaše milost dovolí," zmotořil se rych- upadnout v . podezření, -budoucnost:
nemůže být moudrý, rytíři. Nikdy." .
' .
tář, jsa k tomu nakonec ten pravý, "po našem pod. "Kecy," uzavřel to rytíř.
" A až se v Ženevě
danském .rozumu je to sic jak vaše milost teď pra- zůstat nepovšimnut!
Kapitán pil rovnou ze džbánu. Neměl rád. škle- vila, ale- přece ne snad do mrtě tak. Když, jak líběj
Ženeváné
prodlévají konečně po tak dlouhé
říkat/ j e -už- tomu konec... totiž lip, pokavád to ješ- nejraději doma, tam je době opět narodí umětě trvalo,:- bylo to slabé k životu i k smrti. Pořád přece jen do jisté míry lec, bude celý jeho žiZařizujete-li byt nebo dům, poraďte se s námi!
jen hlídat a- peřiny sbalené, nemohlo se na trh, a
závora
před vot jedinou
revoltou
vůbec nic. Když má ale teď být už pokoj od všeho, chrání
Jsme výhradními representanty
1 zkoumavými
zraky
a proti znásilňování osobbude
i:
lecjaklip.
Alespoň
za
chvíli.
A
to
nám
a
tupro senzační dekorační materiál
.díž i vaší milosti :je velmi potřeba."
'
j podezíráním . . . "
nosti.
' Rozhlédl se jizbou, a hlavy takaly. Moje řeč, souStefan Zweig psal o
Teprve ve svém nejsede, moje řeč, tak!
" Kalvínovi "a měl na my- nezávislejšim
občanovi,
DODÁME VÝHODNĚ VŠE POTS.EBNÉ
"Počkat," řekl rytíř. "O to tů neběží. To hovada
sli Hitlera. Českosloven- v Jean Jacquesovi Rousz místního i dovezeného materiálů.- : ':
.žijí jen pro kousek žvance; V y jste přece lidé."
četli o seauovi, se Ženeva ko' -"Leč lidé poddaní," zanotoval rychtář píseň pro ští spisovatelé
každý"'čas.' "Na nás je pokorně pracovat a hledět Kalvínovi a myslili na nečně zcela osvobodí od
:vrchnosti i sobě nahradit,- co jsme zanedbali v těž- přítomnost.
1 a Carters Ave.. Toorafc Village, Vic.
Kalvína."
kých časech. Urozený pán přece sám nejlíp-ví, jak
' Telefon 24-2044
Českoslovenští
spisojsme. velmi bídní. Na polích lebeda, zelné hlávky • A cítili patrně, že muhnijou,-dobytek jen tak tak a kozy nedojí. Vždyť sí něco. udělat, aby se vatelé odmítli čekat dvě
Porada•i rozDočet i sou nezávazné a zdarma
by jeden: brečel"
(Pokračování příště) nesplnilo to, co Zweig stě let.
jun

Jinotaj a parabola
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RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI CS. ŠKOLE V MELBOURNE zve všechny rodiče a příznivce školy na
valnou hromadu, která se koná v neděli dne 22. října
ve 2.30 hod. odpoledne na farmě "Šumava" u Belgrave South. Návrhy k jednání na valné hromadě těcn,
kteří by se nemohli z jakýchkoli důvodů valné hromady zúčastnit, sdělte na adresu jednatelky rodičovského sdružení: D. Váňová, 8 Moorhouse St., Richmond, 3121, tel 42-5980.

D O M O V A

—- Norsko - československý pomocný , spolek v
Oslo zařizoval
letos už
po šestnácté prázdninový
nr\Twt- Tvrn dp+i rs. linrch-

Rehabilitace s v ý h r a d a m i
(Pokračování se str. 3)
Státníkům, kteří měli
plno svých starostí, podrobně a na pokračování vysvětloval starosti
Čechů a Slováků, a to
s takovým zápalem, že
, mu uvěřili, ač mu nerozuměli . . . V
šedesáti
osmi letech skutečně dosáhl toho, že nervosní
Wilson,
unavený Clemenceau,
podrážděný
\ Lloyd George schválili
poměrně bez zájmu bizarní náčrt hranic nového státu. Vrátil se domů
k presidentské agendě,
rozhodl se, že začne po
obědě pravidelně chvilku odpočívat. I sám už
připouštěl, že mládí má
z větší části za sebou.
Říká se, že říkal: nebát
se a nekrást. . . !

terárních pruzích. Procházka šel v hodnocení
Masaryka dále, než kdokoli v Československu
před ním po roce 1948.
V
Kulturní
tvorbě
napsal Jan O. Novák
článek
"Osobnosti
a
systémy'', v němž autor
připouští,
že vznik a
budování ČSR spojovali s jménem T G M jeho
stoupenci i jeho protivníci. Systém, který byl
založen na Masarykově,
liberálním
demokratismu, byl však prý odhalen jako slabý po jeho
rezignaci. Pokud jde o
jeho politickou činnost
však uvádí mj.:

T . G. Masaryk
nesporně může mnohé povědět i dnešnímu socialistickému člověku.
Mladé
revoluce
se
celkem logídky ptají jenom, kdo je pro a kdo
je proti. Á l e naše revoluce úž je dospělejší. A
je nejenom
socialistická, je i čeáká a slovenská. A navíc evropská.
Kulturní člověk může
sáhnout do knihovny i
pro bibli. A nemusí to
dělat proto, , že by se
chtěl dát na stará kolena pokřtít.

"Masarykův
metodologicky široce založený
přístup ke konkrétní politice a jeho názory na
řešení problémů české
společnosti- na přelomu
století se od tradiční české politiky příznivě odlišovaly svým demokratismem a plným využitím zázemí
tehdejšího
evropského
myšlení.
Avšak vyrostly v ostré
konfrontaci
s marxismem - a tuto půdu nikdy neolpouštěljj, poputovaly tradiční českou
politiku svou
velkorysostí a modernismem a
přitahovaly
na
druhé
straně tehdejší
socialistické hnutí."

Chtěl jsem jenom říct,
že j e
dobré, že se o
mrtvých už mluví dobře . . ."
Tento článek - i s pochopitelnými opatrnými
výhradami, které v něm
jsou - vyvolal mimořádnou pozornost v čs. li-

Novák uznává, že na
základě
Masarykových
názorů
vybudovaná
první
republika
byla
"mladým
buržoazním
státem na
úrovni - z
hlediska buržoázni demokracie - poměrně vysoké . . ."

Z L O B Í

V Á S

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

|

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
i
M E L B O U R N E , (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutnvch Dřínadech i teleerafickv

O pomeru komunistu
k T G M se praví v tomto "týdeníku Ú V KSČ
pro politiku a kulturu'',
že byli vždy
jeho zásadními odpůrci a "měnili jen formu svého politického poměru k němu podle okolností společenského
vývoje".
Podle Nováka
teprve
Mnichov
"přivodil situaci, která pocit nutnosti podstatnějších změn.
nemocného mocenského
systému učinila obecnějším''. Předtím to byli
jen komunisté, kteří volali
po
"energických
změnách".

líků z Německa a Rakouska. Do Norska přijelo celkem 65 čs. dětí, které trávily
prázdniny v
norských
rodinách.
Z
nich 28 (15 chlapců a
13 děvčat) ve věku 6 až
15 let bylo též tři týdny
v české letní škole (v
budově Norsko-čs. spolku)
ve Storsandu na
Oslofjordu. Ve
třetím
týdnu školy přijel do
Storsandu na návštěvu
kardinál dir. J. Beran.

— V září bylo opět zahájeno vyučování v 9 českých školách v Chicagu.
— V Ciceru u Chicaga
zemřel bývalý redaktor
Katolíka Antonín Jandáček.
— Ve dnech 28. srpna až
2. září se konal v Gazadě
u Vairesského jezera v
Itálii sjezd českého náboženského střediska Velehrad a kongres pracovníků Křesťanské akademie. Sjezd řídil kardiná]
dr. J. Beran. Generálni
sekretář Křesťanské akademie prof. dr. K. VráSvobodné slovo (znač- na oznámil, že Akademií
ka " š k " ) se snaží říci bude vydávat kromě dosavadního
měsíčníku
asi to, že Masaryk byl
"Nový život" ještě čtvrtdobrý
bojovník
před letník "Studie". Šéfreprvní světovou válkou, daktorem nové revue by]
ale špatný president re- jmenován dr. K. Skalicpubliky, poněvadž nebyl ký z Říma a básník Ivan
Jelínek z Londýna. Remarxista,
třebaže jeho daktorem edice krásné liprvní republice "vzhle- teratury
"Vigilie"
byl
dem k tehdejšímu obec- jmenován Petr' Ovečka.
ně sílícímu evropskému — Mnohé exilové a kraorganizace
v
vzestupu sil
proti-de- janské;.
mokratických nelze po- USA a v Kanadě pořádaly
vzpomínky k 30,
minout její, byť i jen výročí úmrtí TGM.
relativně
demokratický — V Clevelandě se konaly od 26. do 29. zár
charakter''.
oslavy 50. výročí trván:
V závěru píše "šk": Svazu českých katolíků
ochotníci 2
"Třicet let od úmrtí Divadelní
Chicaga
předvedli
pašie
T . G. M . j e dostatečným odstupem, kdy již — Hudební skladatel £
dirigent Karel Husa ponehrozí
zneužití
této depsal
angažmá
prc
připomínky pro reakční francouzský televizní orcíle, abychom se .. . za- chestr, bruselský symfomysleli nad Masaryko- nický orchestr a 4 koncerty s Filharmonií %
vým dílem a zhodnotili Buffalo ve státě N. York
v dějinném kontextu tu- — Čs. obec legionářská
to
nesporně význam- Sokol Londýn a krajanskí
nou osobnost naší novo- spolky položily 17. zář
dobé historie v celé je- věnec na dům, z něho:
jí složitosti a protiklad- T. G. Masaryk řídil odboj. Pietni vzpomínkj
nosti tak, abychom ne- 30. výročí úmrtí "TGM SÍ
zavírali
nekriticky oči zúčastnil též
předsedí
legionářské \
před
zápornými strán- Čs. obce
kami jejího působení a Brazílii J. , Souček, kterj
položil věnec,
zdobenj
na druhé straně, abyčs. a brazilskými barvachom po
zásluze dal; mi.
místo vsemú, co v díle — MUDr. Eliška Bosley
T . G. M . bylo opravdo- Šoulová z Hamiltonu. ^
Kanadě přednáší na uni
vé a pozitivní.''
versitě v Ženevě.
Celkem je tento člá- — V opálových polici
nek listu "Čs. strany so v Andamooka
v Jižn
cialistické" jen
důka- Austrálii byl zastřelei
zem, že v Českosloven , Ján Hollý, rodák ze Zá
hoří na Slovensku, otei
sku nebude možno psá : 6 dětí.
o
dějinách ještě
as
ČS/NH/HI
dlouho objektivně. F í

Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Isurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B I N , S. 20.

Chcete, aby se vaše děti
naučily hrát na kterýkoli
HUDEBNÍ NASTROJ?
Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
A. CHROMOVSKY

- 7 »
CS. OBEC LEGIONAftSKA^
za spoluúčasti s
Ss. národním sdružením ve Viktorii, Českým ochotlickým divadlem v Melbourne a Rodičovským sdružením při Ós. škole v Melbourne srdečně zvou na

oslavu čs. národního svátku

sterá se bude konat v sobotu dne 28. října 1967
/ místnostech hotelu Elizabeth, roh Elizabeth. &
Lit. Lonsdale Sts., Melbourne - City.
Od 6.30 do 7.3Ó hod. bude společná večeře (á la
;arte). Zahájení oslavy v 7.35 hodin.
Hlavní projev bude mít docent dr. František
Knopfelmacher.
Doufáme, že se zúčastní co největší počet krajanů
a jejich přátel.
Po Skončení pořadu bude volná zábava, pro níž
j e připravena prodloužená uzavírací hodina.

SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

MELBOURNE

DVA POHÁRY SLAVIE MELBOURNE
Když skončilo první mužstvo Slavie v letošní
viktoriánské lize až na 7. místě, čekal jistě málokdo zázraky v Dockertyho poháru.. Hráči- se však
na konci sezóny "našli", probojovali se až do finále
této druhé nej význačnější státní soutěže a v něm
pak podali proti silnému týmu Hellasu zcela mimořádný výkon. Jejich převaha byla dokonce větší než
ukazuje výsledek 4:0. Zvláště ke konci zápasu neproměnil slavistický útok zbytečně několik vyložených příležitostí. I když celé mužstvo představovalo dobře vyrovnaný celek a hrálo s chutí, přece: to
byla zvláště obrana, která převyšovala soupeřovu
stranu o třídu. Slavia tím vyhrála Dockertyho pohár letos už potřetí.
Na Olympijském stadiónu měla Slavia ten den
před 10.000 diváky už dobrý začátek. V predzápase
se utkalo druhé mužstvo Slavie ve finále "Armstrongova poháru" s reservou Polonie a po celkem
vyrovnaném průběhu zápasu zvítězilo brankou, kterou vstřelil McGorquondale v posledsní minutě zánasu.
K O P A N A
y
S Y D N EY
PRAHA — MELITA 4 : 0 (4 : 0)
V semifinále "poháru útěchy" mělo mladé mužstvo Prahy snadný úkol. Hned v prvním poločase
nastřílelo 4 branky a vyprázdnilo hlediště, které
sestávalo většinou z maltézských fanoušků. Scheinflug dal dvě branky (první z penalty), G. Manuel
jednu a jedna byla vlastní.
PRAHA — HAKOAH 1: 2 (0 : 2)
Ve finále měla Praha převahu v prvních 15 minutách hry, ale pak odpadla a Haikóah- si zajistila
vítězství dvěma brankami. Před změnou stran se
zranil Blanco, kterého nahradil Tracey. Ve druhém
poločase Scheimflug skóroval po trestném kopú a
Praha několikrát ohrozila branku soupeře před koncem zápasu, ale vyrovnat se jí nepodařilo.
-ra-

ČESKÉ
VE

VELKÉM

KNIHY
VÝBÉRU

spolehlivě dodají

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melb*ume
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu doraova

Telefon 42-5980

MODERNÍ KERAMIKU
všeho druhu
dodá

Meera Ceramics Studio
majitel Vladimír Mirvald
26 Beatty St., West Ivanhoe, Víc.
Telefon: 49-3564
Zvlášť velký výběr moderních lamp a figur
PftATELÉ

HLEDAJÍ:

L. Markla, Vladimíra Sadilu z Přerova, Josefa
>emou$kého a ing. Přemysla Hartmana (hledá spoužačka).
Od 1. října bylo podstatně zvýšeno poštovné v
Austrálii. Pomozte nám udržet vydávání listu bez
zvyšování předplatného tím, že vyrovnáte včas
předplatné.
HD
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DOMOVA

Ve zkratce

SPORT DOMA I V CIZINĚ

Řídi

16. 10. 1967

Karel

Janovský,

Mnichov

N a d ě j e na postup do čtvrtfinále M E stouply

Československo - Španělsko 1 : 0 (0 : 0)
'. Od. posledního startu španělského fotbalového národního mužstva v Praze uplynulo už přes 31
let. Stejně však jako 26. dubna 1936, kdy ČSR zvítězila nad Španěly brankou pravé spojky Z a jíčka 1 : 0, byl i tentokrát zájem o zápolení reprezentačních jedenáctek obou států mimořádný. V
pořadí 5. mezistátní střetnutí ČSR — Španělsko, hrané v rámci I. vydání evropského šampionátu
národních týmů, mělo vynikající úroveň, a i když čs. mužstvo nehrálo bez chyb (hlavně v útoku),
zlvítězilo na hřišti Slavie v Edenu po nadšeném a bojovném výkonu zcela zaslouženě 1 : 0. M á tak
nyní velkou šanci vyhrát I . kvalifikační skupinu a postoupit do čtvrtfinále evropského mistrovství.

— "Světový fotbalový výběr" (sestavený však jen i
evropských hráčů) zvítězil v exhibičním střetnuti,
uspořádaném k sedmdesátým narozeninám nejslavnějšího brankáře světa Španěla Ricarda Zámory, nad národním mužstvem Španělska v Madridu
3 :0. Dvě branky dal nejúspěšnější střelec posledního světového šampionátu Portugalec Eusebio z
Benfiky Lisabon, autorem třetího gólu byl Mazzola z Inter Milana; oba dva předváděli na hřišti
70.000 diváků skutečně brilantní fotbalové kousky.
— Pětinásobný vítěz
"Tour de France" Francouz
Jacques Anquetil vytvořil na "stará kolena" v e svých
33 letech nový světový rekord v hodinovce, když
zajel v Miláně za 60 minut 47,494 m a byl tak o
147 m lepší než držitel dosavadního světového primátu jeho krajan Roger Rivieře.

— Na 42. "Šestidenní" motocyklové soutěži v polském Zakopaném vyhráli čs. reprezentanti Jasanský, Miarka, Vytlačil a Zemen po 6 letech znovu
druhou nej významnější soutěž této tzv. olympiády
motocyklistů, "Stříbrnou vázu", když dojeli na Jap.iK Aie
Li. ZKtUCUVUiUI, ctvatíjv Li y i c u c i i i ŮVJ1X1 wách a ČZ do 250 a 350 ccm bez trestných bodů a
výkonem útočnou formaci a nedovolili scorovat. Je odsunuli reprezentanty V. Německa a Německé spolvšak zajímavé, že i v této části zápasu to byli Če- kové republiky na další místa. "Stříbrná váza" tak
choslováci, kteří měli několik brankových příleži- putovala už podesáté do ČSR. — Hlavní soutěž "Šetostí. Přímo "vyložená šance" se naskytla v 81. mi- stidenní" — Mezinárodní trofej — však získalo už
nutě Adamcovi, který postupoval úplně sám proti popáté za sebou šestičlenné reprezentační družstvo
Irribarovi až z poloviny hřiště, nedokázal však míč V. Německa na strojích M Z 175, 250 a 350 ccpa před
dopravit do sítě. A těsně před závěrem vystřelil ne- reprezentanty Rakouska a ČSR. 4. SSSR, 5. Švédbezpečně Kuna a španělský gólman jen s námahou sko, 6. Z. Německo, 7. Itálie, 8. Anglie, 9. Polsko.
vyrazil na roh.
— španělští tenisté Santana, Gisbert a Arilla vyHrálo se před téměř 40.000 diváky oboustranně hráli v Barceloně prvé mezipásmové střetnutí Datvrdě, houževnatě, ale fair způsobem.
visova poháru nad reprezentanty Equadoru suveTabulka I. skupiny mistrovství Evropy:
rénně 5 : 0 a v semifinále se utkají s vítězem zá1. ČSR 3 utkání, 6 bodů, score 6 : 0 , 2. Španělsko pasu tenistů J. A f r i k y a Indie.
5 utkání, 6 bodů, score 4 : 1 , 3. Irsko 5 utkání, 3 b.,
score 3 : 7 , 4. Turecko 5 utkání, 3 b., score 3 :' 8.
D O Z S A UJPEST — T R N A V A 3 : 2

Silně omlazeny cs. reprezentační tym se nezaiesa
mnohem zkušenějších hráčů soupeře a pustil se od
prvního "hvizdů západoněmeekého rozhodčího Schulenbuťga s velkým elánem do útočení, získal územni převáhu a v prvé půlhodince jen zaváhání útočníků- v ; rozhodujících, momentech a trochu i smůla
připravily Čechoslováky o dvoubrankový náskok.
Španělé v té době útočili jen o třech, byli však veltní nebezpeční. Ve 33. -minutě po faulu Popluhara
na středního útočníka Španělska Marceli in a měla
zase ČSR štěstí, když levé křídlo José Mária nastrelil přes čs. "zeď" tyč. Celkově však se dá říci,
že čs;. fotbalisté udávali, až do 47. minuity zápasu tempo hry. V této minutě totiž španělská obrana jen s
největší námahou odvracela míč od své branky, záložník Adelardo se chystal převzít vysoký míč, zdálky. všaik: se k němu dostal dříve nabíhající bratislavský Horváth. Ten šel s míčem, doslova jako tank,
Vítěz "Československého poháru" v kopané SparStáhl si ho s jistotou ná své kopačky, postoupil s
tak Trnava prohrál sice v prvém finálovém utkání
ním ještě několik metrů dopředu a z hranice velkdysi slavné soutěže o "Středoevropský pohár" na
kého čtverce vypálil. Dobře mířená, tvrdá střela,
Zlé časy přišly na příznivce kopané v hlavnítr
míč se navíc odrazil od země,změnil trochu směr a městě republiky.. Kromě nejméně populární Dukly maďarské půdě s Doszou Ujpešť 2 :3 (tedy stejně
slavný španělský brankář Irťibar v podivné poloze která j e na 6. místě tabulky, uzavírají všechna tř jako v prvém střetnutí soutěže "držitelů trofejí" v
vsedě sledoval, jak se za ním vlní sít'. ČSR vede 1: 0. tradiční mužstva Prahy — Slavia, Bohemians i Lausanne), přesto i tentokrát zanechal dobrý dojem
a není jistě v trnavské odvetě 1. listopadu bez naTato branka byla pro Španěly velkým signálem Sparta — ligové pořadí. V 8. kole "vypili" hráč děje na úspěch. Fotbalisté Trnavy, kteří mnohdy
obhájce
mistrovského
titulu
—
pražské
Sparty
—
ka
k otevření-hry, neboť si uvědomili, že prakticky jen
předváděli skutečně líbivou a přitom účelnou koremisa by. jim dávala větší šanci na vítězství v I. lich hořkosti až do dna, když prohráli doma (ní panou, vedli- ke konci 1. poločasu brankami inter'kvalifikační skupině mistrovství Evropy
(ztratili hřišti Slavie) dokonce s nejslabším týmem nejvyšš j nacionálů Kuny a Adamce 2 :1. V závěru zápasu
Už 2 body remisami v Dublinu se Svobodným Ir- čs. fotbalové soutěže, s Čambalovou Lokomotivoi však měli tak trochu, smůlu. Když totiž sami neproskem a v Instanbulu s Tureckem 0 : 0 ) . Mnohokrát Košice 0 : 2 , a klesli po dlouhých letech na posledn měnili vyloženou brankovou příležitost, z protiútomísto tabulky. Stejným brankovým poměrem 0 :! ku 4 minuty před koncem dostali od Fazekase třeprohrála i dvě další mužstva Prahy: "červenobílí' tí gól.
ponechali body v Trenčíně a Dukla prohrála v K o
šicích s domácím YSS, který se dostal poprvé v hi
Mezistátní, střetnutí lehkoatletických. reprezentan- storii čs. kopané do čela tabulky. Čest Prahy, zachra
G L A S G O W CELTIC V Y Ř A Z E N
tů,ČSR a Mad'arska mívají už tradičně dobrou úro- ňovali tentokrát jen fotbalisté Bohemians, kteří po
Poprvé
v dvanáctileté historii' nejslavnější evropveň a jsou vždy zajímavá do poslední discipliny. razili doma Baník Ostrava 2 : 0 . O velkou senzaci 8
ské fotbalové soutěže klubových celků —• Poháru
Letos však, při 22. vzájemném utkání, kdy obě druž- kola 1. ligy se postarali fotbalisté Plzně, kteří přec
vedoucí mužství mistrů evropských zemí — byl obhájce trofeje v y stva postrádala několik svých es, byla tradice za- vyprodaným hledištěm porazili
řazen hned v 1. kole. Slavný Glasgow Celtic, který
chóváiiia jen zčásti: i přes silný vítr s nepříjemným soutěže Slovan Bratislava 3 : 0 . Spokojenost s vý- bude v příštích týdnech bojovat o Světovou trofej,
déštěm a chladným počasím viděli diváci v Koši- sledkem, méně už s předvedenou hrou, byla i 1 ve 13. ročníku P M E Z neuspěl: prohrál doma se socích po oba dny hodnotné boje a řadu pozoruhod- Žilině, kde domácí zvítězili nad Teplicemi 2 : 0 . / větským Dynamem K y j e v 1 : 2, v kyjevské odvetě
ných výsledků, o vítězství silně omlazeného čs. tý- konečně: dobrou úrovefi mělo zápolení v Bratislavě 4. října měl hru ve své moci, stačil však jen remimu (který startoval v Košicích bez několika zra-; kde místní Inter exhibiční hrou v prvních 75 minu sovat 1 : 1 , a to znamenalo konec účasti v letošní
něných reprezentantů, návíc pák 4 cíny předtím od-; táeh- utkání (vedl už 3 : 0 ) vyhrál nad Spartaken soutěži.
letěla skupina včele s půlkařem Tomášem Jungwirt- Trnavou 3 : 2 .
hem na Předolympijský týden do Mexico-City) nePořadí ligy: 1. VSS Košice 12 bodů, score 18 : 8
bylo však už po pryním dnu pochyb. Čs. reprezen- 2. Inter Bratislava, 3. Trenčín (po 11 b.); 4. Slovai
tační družstvo porazilo finalisty 2. ročníku Poháru Bratislava 10 b.; 5. Trnava 9 b.; 6. Dukla, 7. Ostrá
evropských národů přesvědčivě vysoko 112: 93, va, 8. Žilina, 9. Plzeň ( p o 8 b.): 10. Teplice 7 b.. 11
^xyxiijjijsjij'uii ooju ouuijer.uiareK v íviexieo-uiiy
když vyhrálo 11 z 19 disciplin (ve 12. disciplině, ve; Lokomotiva Košice 6 b.: 12. Slavia Praha 5 b.; 13 se mělo původně zúčastnit jen 6 reprezentačních
štafetě na 4 x 400 m, byla obě družstva diskvali- Bohemians 4 b.; 14. Sparta Praha 3 b., score 6 :13 družstev. Mezinárodní odbij enkářská unie spolu s
fikována) .
Mezinárodním olympijským výborem však nyní rozhodly, aby místo 6 bojovalo v Mexico-City o mef Néjhódnotnějšího výkonu dosáhla čs. sprintérská;
daile 8 týmů.
štafeta, které ve složení: Kříž, Kynos, Derneč a Šváby naměřili pěloiý čas 39,6 vt. Výškař Huebner zdoO 2 zbývajících účastnících se rozhodovalo v poDne 30. září se otevřely brány, zimních stadiónů,
lal 2,11 m a Daněk hodil diskem 59,74 m. — Také aby přijaly hokejisty k.ligovým bojům. A už 1. kolo slední zářijový týden na turnaji v jugoslávském
.maďarský tým: nenastoupil kompletní, pro celkové- ligy-proběhlo ve znamení vítězství favoritů. Obháj- Slavonském Brodu. Suverénními vítězkami se staly
hodnocení -mezistátníhp štřětnuítí" však by měl vý-;; ce mistrovského titulu" Dukla Jihlava vyhrála ve volejbalistky ČSR, které vyhrály všech 5 utkání;
irznam jen start oštěpáře ' Ňemetha a běžce na 3.000 -Zlíně -7 •:• 1,- dvojnásobný vítěz "Evropského poháru" spolu s nimi si "letenky" do Mexico-City vybojovam přék. Ioniho, ani však" tó by nic nezměnilo na ví-jj Z K L Brňo (s celou řadou mladých hráčů) deklaso- ly i Polky. Kromě ČSR a Polska, startují na OH v
tězství ČSR. •
i val doma hokejisty Košic 10 : 2, Slovan Bratislava Mexico-City i družstva: Japonska, SSSR, Mexika,
"..-; Také ženy byly úspěšné, když v Košicích porazily porazil Kladno 6 :0, Sparta Praha zvítězila v Par- Peru, U S A a Jižní Koreje.
^Maďarky 66 :51. Nový .čs. rekord na 4 x 100 m vy-: dubicích nad marodkou pronásledovanou
domácí
; tvořilo kvarteto: PutnoVá, Šmerdová, Glesková á Teslou 4 : 3 a Litvínov si přivezl domů oba body z
SPARTA P R A H A - SKEID OSLO 1 : 1
Seifertová, kterému stopli 45,4 ví.
; Chomutova, kde vyhrál 5 : 3.
WDoajce muiu mistra ±-onaru
mistru
evropV rámci mezistátního střetnutí ČSR — Maďarsko
republiky Sparta Praha ských zemí.
Nezlepší-li
: byl odstartován i 37. ročník Košického márátónu,
HLAS
DOMOVA
prodělává stále ještě vel- však v příštích týdnech
•'jehož vítězem se stal 261etý Nedo Farčič, který poVychází čtrnáctidenně. fiídí redakční kruh
mi -vážnou hráčskou kri- mužstvo Sparty svou hru,
chází z Banjaluky, reprezentoval Jugoslávii- v mnoAdresa: Hlas domova,
zi. Potvrdilo to i odvetné pak nemá ve 13. ročníku
ha mezistátních utkáních na 5 km a Í0 km, ale žije
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
utkání P M E Z s norským
už 3. r oky ve švédském městě, Vaesteras. a má právo
Evropského poháru co popřeborníkem Skeid Oslo,
Telefon: 42-5980
reprezentovat švédský svaz. Tedy
jihoslovanskohledávat.
Sparta
může
(Austr.) $ 5.-, jednotlivý s kterým Sparťané hráli
--švédský vítěz Farčič zaběhl-trať Košického mara- ROCNI PŘEDPLATNÉ:
v Praze jen nerozhodně mluvit o štěstí, že v zatónu za 2:20:5,3,8 hod. 2. Merawi (Etiopie) 2:21:58,2
výtisk 20 c.
hajovacím kole dostala
hod. . . . 27. Chudomel
(ČSR) 2:31:40,6 hod.
(dr. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž l i l , a jen dík vítězství
za soupeře
slabší tým
v
nqrském
hlavním
městě
rKantoř.ék odjel několik dnů předtím ria- Předolym- předplatné tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo N Z ) . 2/-/-,
postoupili do 2. Norska,- protože bv se
; pijský týden do Mexico-City.).: — V. Košickém ma- US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec- ( 1 : 0 )
ratónu startovalo 122 běžců z 18 států, z toho 52 za- kého příplatků do různých zemí sdělíme na požádání kola nejpopulárnější sou- silnějším soupeřem těžko
těže
klubových celků - obstála.
í hraničních; závod dokončilo 117 maratónců.
obratem.

Fotbalová liga

ČSR - MAĎARSKO

112 : 9 3

Čs. odbíjenkařky do Mexika

Hokejová liga

