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N a bojištích Vietnamu

Prohraná válka ?
Vietnamská válka se stala časti svetovycti uaaiosu, na Ktere jsme si asvy*.u, motnycn opojenycn staViděli jsme její začátky i její pomalý růst. Viděli jsme proměnu od záškod- tech nabývají hrozivých
nika V d^rrnglj fc těžkému delostrelectvu a ruským raketám na straně jedné rozměrů. Rozhodnutí na
a od hrstky poradců po létající pevnosti na straně druhé.
bojišti není v dohledu.
Viděli jsme postupný přechod od prvních nesmělých protestů po dnešní Prestyž presidenta Johnmasové demonstrace a "mírová hnutí''. V průběhu a vlivem války ve Viet- sona zazvonila o dno.
namu jsme viděli vyskočit statistickou křivku popularity amerického presi- Blíží se presidentské voldenta až k samému vrcholku a potom její střemhlavý pád do hlubin zatra- by.
cení veřejným míněním. Úměrně s její sestupnou tendencí pokračovala také
Jinými slovy, americká
sestuoná tendence americké popularity ve světě.
vláda, už dávno pod tlaA válka ve Vietnamu pitulace H a n o j e by sa- světě dají Johnsonově kem jak "holubic" tak
pokračuje. J e to krvavá mozřejmě znamenaly ko- vládě dost času, aby vo- "jestřábů", bude asi muválka, která však nebude nec. Ani jedno, ani dru- jenskými prostředky při- sit povolit jedním nebo
rozhodnuta ani bomba- hé však není pravděpo- pravila vietnamské ko- druhým směrem.
Dvě možnosti
ve munisty k politické pomi na H a n o j , ani na bo- dobné. • Američani
rážce.
Vietnamu
jsou
příliš
siljištích kolem Saigonu,
První cesta vede k úna Hočiminově stezce, ní, než aby připadalo -vN a ostří nože
plné porážce, ať už se
ani pod demilitarizova- úvahu komunistické ví- . Jak vojensky tak po- najde jakákoliv formulnou zónou. Bude roz- tězství, a jejich ruce jsou litický stav vietnamského ka, tence zastírající tenhodnuta na
stovkách příliš spoutány" politický- konfliktu se ocitl ve sta- to fakt. A vede samo:
malých, front v ulicích mi pouty, než aby sé da- diu, které dává tušit blíz- zřejmě také k nedozírlo
počítat
s
úplnou
kovzdálených měst, v bukost kulminačního bodu. ným následkům takové
dově Spojených národů, munistickou porážkou.
Zručně organizovaný porážky, které budou
v parlamentech těch nejJde proto čistě o otáz- odpor proti americké in- zvučet od jednoho konce
" vzdálenějších zemí. ..ku vytrvalosti. J d e o to,. tervenci roste v celém světa k druhému a je. Bude rozhodnuta všu- jestli v veřejné mínění a světě. Tzv. proti-viet- jichž následkem padnou
Mr>nAlrr*ri> X7 ca- f Pokračování na straně 2)
de tam, kde se přikládá nrJiťirírv tlak rlnma í ve
í to nejmenší polínko k
Literární noviny pod lidovou správou
podlomení americké vy' trvalosti ä amerického
odhodlání.
Ve Vietnamu
To neznamená, ze by
Nebo se jim také říká Hoffmanovy povídky, neboť bdící ministr se jmesamotná válka ve Viet- nuje Karel Hoffman. Švejk by řekl, že je to literární čubička, jako bývala
namu neměla vliv na ko- c. a k. Politika. My si myslíme, že potlačením práce jednoho časopisu (nebe
nečný výsledek. Z h r o u - několika časopisů.) nelze potlačit jejich vliv. Časopis změní redakci, časopi;
cení v Saigonu nebo kaPřispůsobí se čtenáři' sjezdu spisovatelů.
Což
je nakonec hlavn
Spisovatelé v Česko
Svobodné cestování
problém. V západnícl slovensku ' budou nyu
"Podívat se do světa bylo vždy touhou mladých lidí. Není proto divu, že nám docházejí dopisy, ve kte- časopisech jsme nedávní podrobeni osobním čist
rých se nás mladí lidé ptají, jak se levně dostat za četli komplikovaně stu kám, až se představitel
hranice. Jednou z takových možností jsou Meziná- die o tom, jak se najed KSČ budou vtírat v je
rodní budovatelské tábory, na které jsme se zeptali nou Československo do jich soukromí.
v cestovní kanceláři ČSM v Praze."
ľ
Rudé právo ze 4. říjn
To píší Zemědělské noviny z 12. října, a po uji- stalo do popředí v aka
štění, že jde o "pracovní tábory různých většinou pa- demičké vzpouře prot 1967 například řeklo:
cifistických organizací" v západních zemích, sdělují, sovětismu.
"Společným jmenova
že zájemci musí počítat s prací "humánního charakNení to akademick. telem vystoupení L. Va
teru" nebo s budováním silnic, letišť nebo stavbou
domů, že zaplatí za cestu, pojištění a za poplatky (do vzpoura. - Není to vůbe culíka, I. Klímy, A
V. Británie 600 Kčs, d 0 Rakouska a Německa 380 Kčs, vzpoura jedné třídy. Spi Liehma, .ale i některýc!
.do; Francie a jiných zemí Evropy 590 Kčs) a že pak sovatelé na sjezdu je dalších, např. M. Kun
budóu v táboře pracovat 5 dnů-v týdnu za byt a stranom tlumočili ve svén dery a K. Kosíka byl —
vu.
"
Na zprávě Zemědělských novin si lze dost dobře žargonu to, co slyšel pochopitelně v různé mí
ověřit, jak svobodné je v Československu cestování dnes a denně mezi lidem ře a v různé formě — ge
do ciziny:
mezi lidmi, abychom s nerální nesouhlas s po
Hlásit se k práci v cizině mohou vysokoškoláci, vystříhali - otřelého mar litikou strany nejen na ú
event. pracující od 20 do 30 let, kteří znají aspoň
seku kultury, ale přede
jeden západní jazyk a hlavně kteří "aktivně pracují xistické'ho slangu.
v Čs. svazu mládeže". Výběr studentů provádí faPokud jde o tzv. Čer vším v oblasti politik
kultní nebo vysokoškolské výbory ČSM, ostatní mlá- ný manifest, Svaz spiso samotné. Byla vznesen
dež vybírají závodní organizace nebo krajské výbory vatelů popřel jeho exi obvinění z krajního ne
ČSM. Pobyt v táboře trvá zpravidla 10 až 21 dní.
Menší počet mladých pracovníků může odjet i do zá- stenci. Později ovšem by dostatku demokracie,
moří, dokonce i do Japonska. Pro zájezdy v příštím lo připuštěno, že jeden podačování svobody
létě se musí zájemci hlásit nejpozději do konce listo- advacet spisovatelů pc také, berme to, jak to je
padu tr.
rlr^rwaln i a k v í i n m t ř í r n
(Pokračování na str. 2
Žadatelé, kteří projdou s úspěchem všemi prověrkami ČSM, si pak musí sami obstarat pas a výjezdní
Published by F. Táňa,
í doložku, tj. projít daiší prověrkou, tentokrát policej8. M o o r h o u s e S t . , R i c h m o n d , V i c . , 3 1 2 1
n í Protože tedy není předepsáno, zda úspěšní žadaPrinters: "Unification" Pty. Ltd.
telé musí zaplatit za cestu drobnými nebo velkými
. bankovkami, dá se tvrdit, že je cestování z ČSSR do497 Collins S t . , M e l b o u r n e , V i c .
. cela svobodné. Režimisté io občas tvrdí.
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Volám po skončení útlaku cenzurou, trvale
nesnesitelnou, kterou trpí naše literatura po desítky let a s níž se Svaz sovětských spisovatelů
nemůže nadále smířit. Tato cenzura, prováděná
organizací s nejasným štítkem Glavlit, o níž není zmínka v ústavě a která je proto nezákonná,
o níž se jako takové veřejně nepíše, je velikým
jhem pro naši literaturu a dává lidem s literaturou neobeznámeným možnost úplné kontroly
spisovatelů. Díla, která by mohla vyjadřovat vyspělé myšlenky lidi, která by mohla v pravý čas
a prospěšně ovlivňovat království ducha nebô
vývoj sociálního uvědomění, jsou zakazována
nebo překrucována cenzurou a to z důvodů, které jsou malicherné, egoistické a které jsou z celonárodního hlediska krátkozraké . . .
Alexandr Solženicyn v dopise sjezdu Svazu sovětských spisovatelů a redakcím sovětských kulturních časopisů (které jej
ovšem neuveřejnily)

SMRT V HORÁCH
Toto je přízemní svět, který trpí j e n o m přizemní
věci, protože j e s á m p ř í z e m n í . N e m á r á d l i d i v e t ř e tím poschodí,, nesnese lidské m r a k o d r a p y , n e n á v i d í
lidské velehory. V e věcech m o r á l k y , ideálů, odříkání
a sebeobětování je to svět podprůměru, v němž iubohý průměr vypadá jako nadprůměr.
O i d e á l e c h s e m l u v í u 'kafe, o z á s a d á c h u piva, o
tažení za jejich záchranu u láhve klaretu. Zapomíná
se n a n ě u p o h o d l n é h o k a n a p e a u šekové knížky.
Člověk, který j e p ř i p r a v e n p r o s v é přesvědčení k
s e b e m e n š í oběti, s e istává vzácností. Člověk, k t e r ý j e
za n ě j o c h o t e n d á t e x i s t e n c i a život, j e m r a k o d r a p
a velehora.
N i k d y nevíme, k d e se takový vzácný člověk vynoří, Ž á d n á rasa, ž á d n ý n á r o d a - ž á d n á ideologie n a n ě j
n e m á monopol. K d e se vynoří, t a m se vynoří a n e zmizí proto, že h o jeden ignoruje a druhý předstírá,
že n i k d y n e e x i s t o v a l .
Někde v bolivijských horách zemřel právě takový
člověk.
Byl to m u ž , jehož přesvědčení nemohlo b ý t vzdálenější našemu. Jestliže m y jsme n a jihu, on b y l n a
severu. Jestliže m y jsme n a západě, o n b y l n a východě. Jestliže m y j s m e n a h o ř e , o n b y l dole. N e n á v i d ě l ,
co m y m á m e r á d i , p o p í r a l , č e m u m y v ě ř í m e , v y z n á val, č í m m y o p o v r h u j e m e , b o j o v a l za to, co m y s e
s n a ž í m e zničit.
K d y ž j s e m p o p r v é četl o zastřelení E r n e s t a " C h e "
Guevary, pocítil i s e m n a p ř e d radost a potom úlevu.
Zmizel jeden trumf z komunistického rukávu, odešel
"'červený b e d r n í k " Latinské Ameriky, k o m u n i s m u s
ztratil bezohledného a nebezpečného stoupence.
A p a k jsem o t o m č l o v ě k u a o t o m o d p ů r c i , k t e r ý
p r ý t a m ležel v u m a z a n é u n i f o r m ě se sedmi střelnými r a n a m i v těle. začal u v a ž o v a t .
Guevara nebyl obyčejný komunista, ani obyčejný
komunistický vůdce.
O b y č e j n í k o m u n i s t é a jejich p ř e d á c i žijí s v é vlastní přízemní životy. N e m a j í n i c společného s "mrakodrapy," ze všeho nejvíce jsou vzdáleni "velehorám."
Intriky v zadních pokojích, manipulace zabedněnců,
zneužívání ubožáků a skládání manifestů nemají nic
společného s velikostí, zvláště stojí-li n a jejich konci
doba diktátu, koryt a tučnění.
M y s l í m si, ž e G u e v a r a nebyl takový komunista.
I on, jako každý komunista, musel asi žít z nenávisti,
p r o t o ž e k o m u n i s t a b e z n e n á v i s t i n e n í k o m u n i s t a , a- u ž
proto se nikdy nemůžeme dohodnout.
V jeho životě jsou však určité kvality, které h o v y sunují n a d p r ů m ě r a z'přízemí d o l i d s k ý c h hor. 'Nem y s l í m n a jeho zápas- v k u b á n s k ý c h h o r á c h p r o t i ' B a tistovu režimu. Více revolucionářů, vlastenců a fanatiků odešlo a odchází d o lesů, h o r a džunglí. Myslím
n a okamžik vítězství, k d y m u ležel u n o h o u celý t e n
malý ostrovní svět a přišla doba tučnění, prebend,
přijímání holdů a torza n a poštovních známkách.
Člověk, který v dnešním přízemním světě všechno
toto odmítl, k t e r ý t o v y m ě n i l z a nové nebezpečí, n o v é
džungle a novou revoluci, musel b ý t člověk výjimečný.
'
.
.
'
.
N a to tedy ted! vzpomínám, když čtu o té malé postavě v zelené uniformě se sedmi střelnými ranami
v těle.
Zůstala úleva, protože nepřítel je nepřítel, ale odešla r a d o s t a n a její místo s e dostavil stesk. N e n í t o
stesk n a d m r t v o l o u .nepřítele, k t e r ý .konec k o n c ů
zemřel za své přesvědčení, .

Je to stesk nad námi a nad demokracií, která nabízí lidstvu o tolik víc. než komunismus a přece čeká
v pralese Zipohodlněloíti, zištnosti a bankovních kont
marně na své Guevary.
-kw-
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Prohraná válka?
(Pokračování se str. 1)
další státy a vypuknou
další krvavé' revoluce.
Druhá vede.k velkému
rozšíření konfliktu se
vším nebezpečím, jež v
sobě skrývají možnosti
čínské a — méně pravděpodobné — ruské intervence.
President Johnson
Nikdy jsme nepovažovali presidenta Johnsona
za druhého Kennedyho
nebo skutečného velikána mezi americkými presidenty. Jeho "střední li-

nii'' ve Vietnamu však jravda, že nebyl úplně
považujeme za zásadně jez výsledků.
správnou.
Podívejme se na reak s
N a rozdíl od "holu- ri Asie, jíž se mazaní i
bic" nepokládáme za ře- Doctíví ale pošetilí "bošení ústup z Vietnamu. jovníci za mír" nejvíce
N a rozdíl od "jestřábů" jhánějí.
Všimněme si událostí
nepokládáme za řešení
v Indonésii, které nelze
nukleární bombu.
>d amerického postoje
Jeho dosavadní trpě- /e Vietnamu úplně odlivě zdlouhavý postup dělit. Všimněme si reakzdá se nám nejspráviiěj- :e socialistického miniší. Otázka je, jak dlouho sterského předsedy Sinještě bude politicky ú- gapuru. Všimněme si
nosný.
ioučasné cesty japonskéReakce Asie
ho ministerského předSato,
"pro-čín
J e pravda, . že dosa- sedy
vadní americký postup ských'' sentimentů neunepřinesl zatím konečné trální Burmy, podivného
vítězství. J e však rovněž tance v porculánu kam-

bodžského antiamerického ministerského předsedy
Šihanuka
nebe
někdejšího neutrálního
ministerského předsedy
Laosu, o Malajsii a Siamu ani nemluvě.
Žádný z nich se netváří jako úhlavní nepřítel
americké "přítomnosti' 1
v Asii, žádný z nich s:
nepočíná tak, jako by
považoval "dominovou'
teorii za hloupý výmysl
Pentagonu. .
Rozdíl spočívá v tom
že oni jsou hned za pa
lebnou čárou, kdežte
podvodní i krátkozrac
"bojovníci za mír" v hlubokém zázemí.
-kw
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Vozdal
šije šaty dobře

(Pokračování se str. 1)
byl vypovězen boj straně, kterak by proti straně
bylo třepa hájit demokracii a svobodu . . ."

Ú d a j n ě je proti Komunistické straně Československa hrst spisovateZNAČKA KVALITY
ilů. Poslanec
Oldřich
A STYLU
j
Švestka
však
napadá
Prvotřídní ručně šité
obleky
fplénum:
164 Acland St., St. Kilda,
"Je zapotřebí učinit
Vic. Tel. 94-2260
^
kroky, které dosvědčují,
148 Martin St.,
2
že nemůžeme trpět, aby
Gardenvale. Vic.
Tel. 96-2651
j
jednota
strany byla oslaTéž prodej veškerého
t
bována
těmi, kdo se jí
pánského konfekčního
c
zboží
I odcizili a kdo si přáli,
Čistírna a opravy obleků áby přestala být ukázně>
| ným,
r
organizovaným cel-

Naše rovy
PŘÍSPĚVEK LIDOVÉ DEMOKRACIE K 50.
VÝROČÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ REVOLUCE
Je ovšem závažné; jestliže se úzká skupinka
snažila reprezentovat spisovatelskou obec jako
"intelektuální elitu", oprávněnou kritizovat a
poučovat z jakési nadřazené pozice Komunistickou stranu Československa, vedoucí sílu naší
Národní fronty a- našeho života vůbec. Takovouto scestnou snahu odsoudila nejen KSČ sama,. ale odsuzuje ji každý poctivý občan republiky. Uvítat ji mohli — a táké uvítali — někteří
organizátoři pomlouvačných kampaní ze zahraničí, kteří se oháněli horkými péry napájenými
žluči kdysi v dobách studené války a dnes namáčejí péra v kalaináři nových argumentů o rozkolu a konfliktu mezi KSČ a intelektuálními
vrstvami národů Československa.
V očích soudného člověka obstojí takové tvrzení stejně málo, jako kdysi před téměř dvěma
desetiletími tvrzení jednoho ze zahraničních propagandistu, že v Československu dostávají poukazy na boty jen straničtí funkcionáři.
Olvšem ve chvílích, kdy celý socialistický svět
se chystá k oslavám 50. výročí Velkého října,
nehodlá nepřátelská propaganda mlčet a chytá
se i nejchatrnějších stébel — snad právě proto,
Že taková lze nejsnadněji překroutit.
Lidová demokracie, Praha,
10. října 1967, str. 1.

kem schopným jednot)
pro tvůrčí činnost. . .
Souhlasím
proto
předloženými návrhy . .
Neodsuzujeme tyto lid
z vystoupení na sjezd u . . ., toho či onoho j<
třeba vyloučit ze strany
neboť jejich poslední vy
stoupení nebyla náhodná a plynula z pozice
kterou soustavně zastá
vají . . .''
Stupeň insinuace a ú
toku na spisovatele bud<
nejlépe zvýrazněn jinýrc
odstavcem
Švestkov;
projevu. V něm napad;
profesora Václava Čer
ného, romanistu na slovi
vzatého (tlumočníka ne
jenom francouzské po e
zie, ale i Sartrea) dlouhc
umlčeného a dlouho pro
následovaného:
"Je
charakteristickí
pro situaci, že i Václav
Černý, jehož postava ji
dostatečně známa, poku
sil se uveřejnit článek, <
němž šíří názor, že prc
nás j s o u . . . původním
zdroji naší existence la
tinská katolicita a kultur
ní svět románský.. . ."
Záleží zřejmě na tom
zda opozice může bý
klasifikována jako pod
vratná a špionážní, nebe
jako podvratná a ne
Škodná.
Literární noviny s<
staly erárními novinami
Svaz spisovatelů už nem;
co mluvit do vydávání
Vyšly pod novým ředí
telstvím. Vyšly jako a
vantgardní časopis: vši
chni byli proti tomu.
7. října 1967 vyšlo čís
lo s jednodenním zpožděním. Redaktorem j<
nyní dr. Jan Zelenka, ;
"řídí redakční kruh'' —
blíže neurčený.

Dr. Zelenka prozradil
něco z porodních bolestí
vy miško váného časopisu.
"A tak jsme přece vyšli. Normálně bychom se
tak prostému zjištění nedivili. Každý redaktorský kozák ví, že noviny
se dají udělat, i kdyby
celá redakce byla na
vandru.
Jenomže tentokrát byla hra přece jen trošku
jiná. — V zasvěcených
kruzích se tvrdilo, že Literární noviny nevyjdou;
v ještě zasvěcenějším
kruhu se vytvořila promyšlená hradba, aby nevyšly . . .
Výtvarník poslal nové
redakci dopis, že si zakazuje používat hlavičku
listu, kterou graficky navrhl, podobná přání obsahovalo i několik dalších dopisů.
A nechyběl ani čerstvý
vtip, že časopis teď budou vlastně (Lit)-erárni
noviny — eufemisticky
opis konstatování rozhlasové propagandy ze Z á padu, že "dostanete náhubek a je konec svobody."
Spisovatelé kolem Li, terárních novin, byli obviněni z levičáckjch nálad, jejich žalobci patrně

MODERNÍ KERAMIKU
•leh o dráhu
dodá

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

KONTINENTÁLNÍ

RESTAURACE

Praha

375 High St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5J81
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noe
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová

ZE DNE NA DEN
16. 10. Castro ohlásil 3
denní státní smutek nad
smrtí "Che" Guevary.
17. 10. Siamská vláda popřela, že její nové posily
pro Vietnam přesáhnou
20.000 mužů.
18. 10. Singapurský ministerský předseda Lee navštívil Spojené státy. V
jednom ze svých projevů
tam řekl, že přijel zjistit,
jestli mají Američané vůli zůstat ve Vietnamu až
do úspěšného konce bez
ohledu na délku konfliktu.
19. 10. Konžský president
Mobutu dal povolení k
odjezdu 130 evropských
námezdních vojáků, kteří
byli zajati vládní armádou.
20. 10. V Japonsku zemřel
bývalý ministerský předseda Jošida.
21. 10. Australský ministerský předseda Holt ohlásil v parlamentě, že
Austrálie pošle do Vietnamu dalších 1.700 mužů a
tankovou eskadronu.
21. 10. Egyptské řízené
střely sovětské výroby,
potopily u Port Saidu izraelský torpedoborec Eliat. •
— Francouzský ministr
národní oforanv Mesmer

oznámil další pokusný výbuch vodíkové bomby.
— V západním Borneu
došlo k šarvátkám mezi
komunistickými záškodníky a oddíly indonéské armády.
22. 10. Vlna "mírových
demonstrací" proti vietnamské válce vyvrcholila
protestními pochody ve
Washingtonu. Téhož dne
byly pořádány podobné
demonstrace po celém
světě.
— Spojené státy oznámily, že obnovují dodávku
zbraní na Střední východ.
23, 10. Izraelské dělostřelectvo ostřelovalo a zničilo egyptské rafinerie v
Suezu.
— Francouzský ministr
zahraničí Couve de Mourville řekl, že V. Británie
nemůže přistoupit k Evropskému hospodářskému
společenství, dokud nedá
do pořádku vlastní hospodářské poměry.
— Německý kancléř Kiesinger slíbil v Londýně
podporu anglické, žádosti
o členství v Evropském
trhu.
26. 10. Sovětské válečné
lodě připluly k "přátelské
návštěvě Port Saidu".

SWISS TRAINED
jsou pod vlivem nálad
WATCHMAKERS
pravičáckých. Z a starých
K.
E b ne r dob se popravovalo v
19 York St.,
Lubljance za to i za to. vchod do 'Wynýard ' Stu.
Nyní se už nepopravu- naproti pohyb, schodům)
je. Popravy jsou jenom
Sydney
literární. A administraTelefon
29-7543
tivní.
jun

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás zve na

TANEČNÍ
V

ZÁBAVU

KTEROU POŘÁDÁ N A UKONČENÍ SEZÓNY
v sobotu dne 25. listopadu 1967
DORCHESTERU, ALEXANDRA AVENUE, MELBOURNE
(sál "Chester")
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Likérová licence
Bohatá tombola
Předprodej
vstupenek:
63-3923 (Dorchester) nebo 94-6635 (Piek)
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ČESKOSLOVENSKO
— Dne 9. října byla podepsána na Zbraslavi dohoda o hospodářské a technické pomoci Československa Severnímu Vietnamu na r. 1968 a na další léta. Podle ní poskytne
ČSSR materiální pomoc,
zčásti na dlouhodobý bezúročný úvěr. Ma dodat
stroje, zařízení, léky, vybavení pro nemocnice,
pomoc v oblasti vědeckotechnické a "různé prostředky k upevnění obranyschopnosti země" (tj.
zbraně a výzbroj).
— Dne 23. října přiletěla
do Paříže čs. delegace,
vedená
ministerským
předsedou Lenártem, k
jednání o užší spolupráci
s francouzskou vládou.
Lenárí jednal s de Gautlem.
— Na dole Pionýr v Orlové bylí při odstraňování
nahromaděného materiálu v základovém kanálu
strženi uvolněným materiálem 441etý horník z
Havířova, otec tří dětí,
který utrpěl smrtelný úraz, a ing. J. O., který byl
těžce zraněn. V mp. ŽBC
u Rokycan byl zabit zámečník Karel B. z Kamenného ířjezda a další
zaměstnanec byl těžce
zraněn. Na Dole Mládeže
.v Novákách přišel o život
471etý horník Martin F. a
na seřazovacím nádraží v
Plzni byl usmrcen posunovač, 271étý Josef V.,
otec 2 dětí.
— Československo kdysi
stavělo cukrovary po celém světě. 27. září píše
RP, že se staví v Hrochově Týnci moderní cukrovar s kapacitou 40.000 q.
(Dosavadní největší čs.
cukrovar v Trnavě má
kapacitu 30.000 q řepyi.
Celou stavbu včetně všeho zařízení provádějí —
polské podniky. Všechno
technologické zařízení i
veškerý potřebný materiál se dováží z Polska.
— Za první pololetí tr.
přibylo
do
bytových
družstev 23.000 členů. Na
byt čekalo celkem 167.000
družstevníků. V Praze
mají bytová družstva přes
28.000 členů, kteří musí
na byt čekat 8 i více let.
— Ceny Čs. spisovatele za
rok 1967 dostali: J. Bednář za sbírku básní "Má
Praho, město múz",' P.
Šrůt za básnickou knížku
Přehlásky, Norbert Frýd
za prózu "Vzorek bez ceny a pan biskup", Dušan
.Hamšík za práci "Genius
průměrnosti",
František
Hrubín za - knížku "Lásky", J. Smetanová za soubor povídek "Ustláno na
růžích", L. Vančurová za
knihu vzpomínek na Vladislava Vančuru "Dvacet
šest krásných let", J. Janů
za studii "František Hečko" a I. Háj ek za překlad
románu J. Updika "Kentaur".
— Večerní Praha (16. 9.)
napsala: '-"Není to žádné
tajemství: v hlavním městě je několik set učitélek,
které nepracují ve svém
oboru proto, poněvadž
pro ně není místo. Jednou z hlavních příčin toho je
úbytek dětí a tříd. Ve
školním roce 1963/64 na-

VE

vštěvovalo základní devítileté školy v hlavním
městě 119.463 dětí, v následujícím roce 114.853 a
ve školním roce 1966/67
dokonce 103.978. Od 4. září tr. je na pražských devítiletkáeh 0 126 tříd méně než v uplynulém Školním roce."
— Z referátu Kultúrneho
života (29. 9.) o schůzi
výboru
Svazu slovenských spisovatelů: "Výbor v obsáhlé diskusi posoudil případ emigrace
Ladislava Mňačka, zbavil
ho funkce člena výboru a
plně se ztotožnil š prohlášením předsednictva Svazu k tomuto případu . . .
Na uprázdněné místo ve
výboru postoupil Vasil
Grendža-Donskij . . . Dále
se výbor seznámil s písemným vyjádřením Dominika Tatarky, který po
volbách do Výboru a
předsednictva SSS jakož
i do ÚV S Č S S . . . nepřijal
svazové funkce. Výbor
akceptoval jeho demisi a
vzal na vědomí, že novým
členem výboru se stává
druhý náhra dník Laj os
Turczei. Za člena předsednictva byl výborem
zvolen Ladislav Novomeský . . . " Předsedou SSS se
stal Miroslav Válek. Redakci časopisu Romboid
přejímá místo něho Alexandr Matuška. Novým
šéfredaktorem
Mladé
tvorby se stal Ján Buzássy, když Petr Hrivnák resignoval.
— V Západoslovenském
kraji soudy uložily náhrady za rozkrádání v zemědělských závodech v r.
1964 178.000 Kčs, v 7.
1965 už 365.000 Kčs a loni
dokonce 609.000 Kče. Práca z 26. 9. píše, že se krádeží dopouštěli nejen čle-

ZKRATCE
nové JRD ale i funkcionáři: "Jeden z okresov napísal: Z počtu 33 trestných prípadov 28 (85%)
spáchali funkcionári...",
dodává Práca.
— Bývalá členka divadel
Národního a Vinohradského Andula Sedláčková
dostala k 80. narozeninám
titul zasloužilá umělkyně.
— Při autonehodách loni
zahynulo 1.700 osob a
43.000 bylo zraněno. Na
30 obyvatel připadá 1 automobil a počítá se, že do
r. 1980 bude 1 auto na 10
obyvatel.
— Do prvních ročníků vysokých škol nastoupilo 2.
října 24.500 posluchačů.
Celkem je na vysokých
školách 140.000 studentů,
z nich 46.000 studuje při
zaměstnání.
.— V říjnu dlela v ČSSR
syrská vojenská delegace,
vedená ministrem obrany
generálem Hafeik Ben Ali
Souleiman al-Assadem.
— Dne 6. října bylo ustaveno první okresní zemědělské sdružení ve Východočeském kraji — na
Chrudimsku. Rovněž na
Benešovsku se utvořilo
zemědělské sdružení. To
chce začít v příštím roce
se stavbou velkovýkrmny
prasat ve Zdislavicích s
kapacitou 200 vagónů masa zá rok a později postavit podobnou velkovýkrmnu v oblasti Voticka.
— Na 5 denní oficiální návštěvě byla maďarská
stranická a vládní delegace, vedená Jánošem Kádárem a prvním tajemníkem maďarské komunistické strany Janoem Fockem. Stále se při ní zdůrazňovalo
čs.-maďarské
bratrství.
— Okresní soud v Brně
-městě odsoudil "bývalé-
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Opětná změna čs. hospodářské politiky?

O ek
Hendrychův referát na zasedání Ústředního výboru KSČ koncem minulého mesice, v nemz kritizoval cs. spisovatele a ohlásil ostrá . protiopatření
v kulturní oblasti (viz minulé číslo H D ) , vyvolal takovou pozornost veřejnosti, že téměř zapadl jiný projev z téhož zasedání, který se zabýval problémy
stejně závažnými pro nynější režim v Československu. Byl to referát tajemníka Ú V KSČ Lubomíra Štrougala "o vývoji národního hospodářství a životní úrovně v letošním roce''.
Štrougalův referát i pozdější komentáře čs. tisku jasněji prokázaly, že vývoj čs. hospodářství, řízeného "novým způsobem'', přivedl vládnoucí režim
do velkých rozpaků.
O potížích čs. ekonomie jsme už psali v článku "Nové řízení a inflace'' v minulém čísle H D .
Štrougal se jimi zabýval
důkladněji a oznámil některá rozhodnutí
ÚV
KSČ, která by měla čelit vzniklým těžkostem.
Manipulace při tvoření nových velkoobchodních cen umožnily cenová zvýšení průměrně o
28 až 29%, tedy asi o
10% víc, než považovali
čs. národohospodáři za
zvýšení maximální. Výho vedoucího ambulantní
provozovny Služeb města
Brna" 341etého Miroslava
Koehlera ze Žideníc do
žaláře na 6 roků, protože
"se obohatil na úkor majetku v socialistickém
vlastnictví o 76.801 Kčs".
Srozumitelnější vysvětlení: vedoucí holičského závodu holil a stříhal "na
černo".
— Dne 12. října byl z
ČSSR vypovězen rakouský turista Kurt Kroužek,
který prý se pokoušel v
Brně prodat rakouské pasy.
FEI/HD

sledkem
byly
snadné: vě, která má značný zá"papírové" zisky někte-- jem právě o čs. těžký
rých podniků, s kterýmii průmysl.
zase souvisel zvýšený inS těmito zřejmými oflační tlak na domácímL hledy na zájmy sovětskétrhu. Současně s tím při-- ho bloku pak jasně koncházely neúspěchy v za-• trastuje. úřední zpráva o
hraničním obchodu, ne-• zmíněném zasedání Ú V
rozhodnost při likvidacii ' KSČ, v mz se praví:
zastaralých, silně pasiv"Předním úkolem je
ních podniků a hlavně: soustředit všechny síly
nepoměr růstu mezd k: na zabezpečení úkolů lezvyšování produktivity.
tošního roku a současně
štrougal se ovšem ne-• věnovat plné úsilí přízmiňoval o tom, že mno-• pravě plánů na rok 1968,
hé potíže zavinuje neod-. skoncovat přitom s opabornost vedoucích, že o-• trnickým přístupem a v
čekávaná výměna "za-. zájmu ekonomické rovsloužilých straníků" zaL nováhy a dalšího růstu
odborníky nebyla prove-• životní úrovně pracuj ídena. Nemluvil ani oi cíeh využít veškerých
nutném zásahu do čs., možností, zdrojů a rehospodářství, který by zerv, které jsou v národznamenal zvýšenou pod-. ním hospodářství." (RuV
poru lehkého, výnosněj-. dé právo 28. IX.)
A tu jsme u zásadních
šího průmyslu na úkor
průmyslu
těžkého,
V rozporů: Mluví se o
tomto posledním bodě se "skončení s opatrnickým
komunistické , Českoslo- přístupem' a současně
vensko ovšem ke změně sílí v lůně strany snaha
ani odhodlat
nemůže, o opětnou změnu hospoprotože by změna nebyla dářské politiky, o návrat
přijata příznivě v Mosk- k dřívějšímu centrálnímu řízení.

Úplatkárstvo kvetie
Bratislavska Práca zo 7. septembra sa zaoberá
problémom úplatkárstva, ktoré sa stává v ČSSR
nebezpečným nešvárom. Citujeme Prácu:
"Mnohí nesvedomití ľudia si z možností, ktoré im plynú z ich pracovného zariadenia, prípadne funkcie, robili ďalší zdroj neraz nemalých
prijmov, keď voči občanom, s ktorými prichádzajú do styku, néraz bezohľadne uplatňujú zásadu "keď chceš — daj ešte niečo bokom". . .
Pracovník na ministerstve poľnohospodárstva
a výživy, ktorý mal možnosti zabezpečiť pre
JRD mechanizačné prostriedky, prideľoval ich
"diferencovane'', podľa toho, kto dá viac — jemu. Ti, čo brali, i ti, čo dávali, ocitnú sa v najbližších týždňoch pred súdom . . .
Alebo opačný prípad: Stavivá, krajský závod
v Košiciach, pridelili rôzny stavebný materiál
JRD v Kecerovských Pekí'ainoch. Z družstva
prišli aj s nákladným autom, vedúci skladu v
Košiciach im však material nevydal. Vraj ho nemá na sklade. Skladník však potvrdil, že taký
materiál na sklade je. Prečo asi vedúci skladu
takto postupoval?
Najhoršie na veci je, (že požadovanie niečeho
"bokom" a podávanie "naviac" sa už ani nepokládá za čosi obzvlášť odsúdenia hodné. V jednom dome na Čmelíkovej ulici v Bratislave visí
ešte i dnes napríklad takáto ponuka: "Vymením
dvojizbový štátný byt I. kategórie v centre mesta
za štvorizbový družstevný. Platím v hotovosti.

Poskytnem určité odstupné. Informácie Pošeň,
Chlumeckého ulica č. 7 . . ." Teda bez bázně a
hanby, celkom oficiálne navrhnutý úplatok. Napokon takéto "riešenie'' dosť masovo naznačují
mnohovravná značka "určite sa dohodnem'' v
najrôznejších inzerátoch v dennej tlači .. .
Úplatkárstvo sa stájvá veľmi nebezipečným nešvárom s ďalekosiahlymi dôsledkami v našom
živote. Je síce pravda, že sa převinuje nielen ten,
kto berie, ale aj ten, kto dáva, no jednako ľudia
si predsa len medzi sebou povedia, koľko mu
dali. Vedomie, že jednotlivci "berú", vrhá nepriaznivé svetlo aj na takých, čo naozaj neberú,
snižuje morálny kredit pracovníka nejednej inštitúcie v očiach občanojv, podporuje pocit neobjektívneho rozhodovania. O to dôraznejšie by
sa teda malo proti tomu bojovať.
Aká je však prax? Všeobecne sa napríklad
vie, že oblasťou, kde sa hojne "berie'', je napríklad predaj stavebného materiálu. Úplatky málokedy prasknú, lebo si na to jedni i druhí dávajú pozor. Niekde však predsa, najmä vtedy,
ak ten, či úplatok dal, nebol celkom uspokojený
vo svojich nárokoch. Tak sa napríklad dokázalo
poberanie úplatkov trom procavníkom tehelní v
Drienovskej Novej Vsi. Dôsledok? N a tri mesiace im snížili plat — od 130 do 200 Kčs. Poí kládali to súdruhovia, čo takto rozhodli, za dostatočne výstražné?''
Práca/FE

Podle některých stranických pohlavárů už no.
vá hospodářská soustava
prokázala, že její přijmutí byl omyl.- "Mají
snad pravdu v tom, že
její zavedení, uvolnění
jednotlivých podniků a
jejich vedoucích, nelze s
úspěchem provést bez
všeobecného
uvolnění
poměrů v zemi. Mají
pravdu v tom, že důsledná aplikace nových zásad by vážně oslabila pozici vládnoucí strany.
Mají ovšem' i pravdu
ti národohospodáři, kteří tvrdí, že by čs. ekononie návrat k dřívější soustavě na dlouho neunesla.
Členům Ú V KSČ tedy
zbyla jen útěcha: na zasedání Ne j vyššího sovětu v Moskvě v polovině
října referoval hlavní sovětský plánovač Baibakov o problémech sovětského hospodářství — se
stejnou
nerozhodností,
co a jak podniknout, jako předtím Štrougal v
Praze.
-sv-
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Z rozhlasového projevu Ferdinanda Peroutky
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

M.CHKHA

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

Optical Service
ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP
NOVA SÚSTAVA A (NE) ZAMESTNANOSŤ
Počty absolventov stredných odborných škôl na
Slovensku už dnes prevyšujú plánovanú potrebu prírastkov odborníkov v niektorých oboroch, napr. v baníctve, hutníctve, chémii a v stavebníctve. Podobný
vývoj ša očekává aj v strojárstve a elektrotechnike.
Hovorí sa o neochote ^podnikov prijímať do zamestnania ženy z domácností, pracovníkov so zmenenou
pracovnou schopnosťou, pracovníkov pre podnikové
pracoviska výskumnej a vývojovej základne. Začínajú sa prejavovať tendencie k omedzovaniu pracovných možností pre príležitostne zamestnaných, ako
napr. pre brigádnikov, študentov, poľnohospodárske
obyvateľstvo počas zimného obdobia a pod. Všetky
tieto javy — či už výslovne, alebo podvedome — sa
dávajú do súvislosti s novou sústavou riadenia a najmä s pôsobením stabilizačného odvodu, který má zamestnanosť priamo ovplyvňovať... K opísaným problémom pri zaraďovaní nových pracovníkov dochádza k situácii, keď sa bežne hovorí o relatívnej vyčerpanosti voľných zdrojov pracovných síl v ČSSR.
Jestvuúca napätosť v bilancii pracovných síl v mnohom však je dôsledkom toho, že na funkciu zamestnania sa nazerá ako na prostý zdroj príjmu a súčasne
sa prehliada-* jeho prioritná, t.j. ekonomická funkc i a , . . Vplyv nových ekonomických pravidiel na vývoj zamestnanosti nemožno ešte zodpovedne posúdiť . . . Vyskytujú sa obavy, že "vývoj zárobkov sa pribrzdí natoľko, že nebude možná dodržať pôvodné
koncepcie rastu priemerných miezd...
Práca, Bratislava, 26. septembra 1967
STÍŽNOSTI OBČANŮ
JtiozDorem poznaucu vypiyvajicicn ze suznosn podaných občany státním a hospodářským orgánům v
loňském roce se 3. října zabýval výbor Národního
shromáždění pro národní výbory. Jejich počet vzrostl
ve srovnání s rokem předminulým téměř o 13.000 a
přiblížil se 177.000. Stížtíostí přibylo hlavně na nedostatky ve službách obyvatelstvu, v zásobování a na
nesprávné jednání, zneužívání funkcí, rozkrádání a
nehospodárnost... Více než polovina stížností byla
neoprávněných. Poslanci doporučovali proto, aby notoričtí stěžovatelé hradili alespoň část nákladů na
prověřování neoprávněných stížností.
Rudé právo, 4. října 1967
35 ARÚ ORNÉ PŮDY NA OSOBU
Jak uvádí údaje Ústřední správy geodézie a kartografie, skladba našeho půdního fondu se nadále zhoršuje. Z celkové výměry je zemědělské půdy jen
55.9%, z toho orné 39.5%. Na počátku letošního roku
připadalo na 1 obyvatele 50.05 aru zemědělské a 35.49
aru orné půdy. Od roku 1937 je to pokles o více než
10% a tendence je nadále sestupná. Neustále ubývá
půdy zejména v důsledku investiční výstavby a těžby, které zabírají ročně kolem 12.000 hektarů zemědělské půdy. Zde by měl již sehrát svou náležitou
úlohu především nový zákon na ochranu zemědělské
půdy, který vstoupil v platnost koncem minulého roku.
Rudé právo, 6. října 1967
HOSPODÁŘŠTÍ VEDOUCÍ SE MUSÍ I NADÁLE
SKOLIT POLITICKY
iicujii B^K xiuaimuaiatLjdi piauuviimu a yiat/Ujivuiii
a řešení různých problémů klade vysoké nároky nejen na jejich odbornou ale i politickou zdatnost. Aby
byli na tuto činnost co nejlépe připraveni, je třeba,
aby si soustavně doplňovali i politické znalosti. Vedení našeho podniku proto spolu s celozávodním výborem KSČ při stanovení zásad kádrové práce určilo,
že od hospodářských pracovníků bude kromě odborných znalostí a předepsaného
vzdělání požadovat i
potřebné základní znalosti1 marxismu-leninismu. Na
základě toho jsme v podniku vypracovali systém doplňování odborných i politických znalostí hospodářských pracovníků. Někteří vedoucí hospodářští pracovníci budou hlubší politické znalosti získávat stu-

VÝROČÍ ŘÍJNOVÉ REVOLUCE
V Rusku je oslavovano padesate vyroci komunistické revoluce. Mohlo by být receno, ze se oslaviije
s mezerami, ne celých padesát let. To, co ruští komunisté sami přiznali o Stalinově periodě, znemožnilo jim ji oslavovat. Stalinova perioda trvala celou polovinu z padesáti let.
Ruská revoluce byl mohutný děj historický. Není země, která by nebyla pocítila otřes, jenž z ní
vycházel. I když její vlastní pozitivní výkony na poli sociálním nebyly vynikající, i když ve všem, co
se týká hmotné úrovně života, zůstala daleko za svými sliby, přece aspoň nahnala strach jiným, a pod
jejím vlivem sociální otázka v celém světě se řeší rychleji, než kdyby ruské revoluce nebylo.
Rusku samému revoluce mnohé ,dala a mnohé nedala, leccos vzala. Bude jistě vypočítáváno, že,
kde v Rusku dříve se vyráběly milióny kilovatů elektrické energie, vyrábějí se nyní biliony. Bylo by
ovšem možno připomenout, že uplynulo padesát let al že také všude jinde, kde dříve se vyráběly
milióny, vyrábějí se nyní bilióiíy. Ale nemůže být pro objektivní mysl pochybností o tom, že komunistická revoluce probudila k cílevědomé a tvrdé činnosti zemi, která dotud měla pověst netečností.
Rychlým tempem přinesla průmysl na pláně a stepi — ačkoli patrně každý jiný by byl váhal žádat
od obyvatelstva tu cenu, kterou ono muselo za to zaplatit.
Kdo chce, může ukázat zejména na sovětskou
itomickou sílu a průkopnické výkony v prostoru
— ačkoli ovšem to je
velmi specielní obor bez
velkého vlivu na život
člověka na zemi. O těchto a četných jiných zásluhách budou zajisté v
těchto dnech ruští komunisté mluvit sami. Není
nebezpečí, že by byly zamlčeny. Ostatní svět bude uvažovat o svém poměru k rusíké revoluci a
proč odmítl ji přijmout
jako vzor pro sebe.

strane Z/apad, az hluboko do dělnických mas,
chápal, že by se musel
vzdát mnohého, co už
měl, kdyby přijal ruský
vzor . . .

viditelných
okolností.
Dnes je už téměř neuvěřitelné, že celé davy se
přidávaly ke komunismu
z touhy po svobodě. Ale
bylo tomu tak. T u , nepochybně, propagandistické umění se sešlo s nějakou touhou v lidech.
Sovětské Rusko trpělo
prodlužovanou hmotnou
tísní, ale mnozí přece nepřestávali věřit, že Rusko
učí a ukazuje, jak se mít
dobře. Když v Rusku za
Stalina se vraždilo prostě
nebo se vraždilo složitěji
pomocí falešných procesů, v mnohých ještě nepohasla víra, že je tam
sídlo spravedlnosti a že
tam panuje bratrství lidí.
Výteční ti propagandisté,
sovětští komunisté!

Kdo chce, může se pustit do nekonečného zápasu s komunistickou ideologií, v němž vždy
bude dáno slovo za slovo. Ale více lidí došlo ke
kritice komunismu jinak,
prostěji. Oni pozorovali
komunistické činy
—
mnozí
žili
uprostřed
nich. Věděli, že někde
leží theoretické knihy o
Měla forma ruské re- tom, co je to komunisvoluce schopnost stát se mus, ale vnímali předeuniversální nebo byla vším komunismus, jaký
podmíněna
zvláštními byl obsažen v jeho jedruskými poměry? Ruské notlivých činech. Neptali
pětiletky nemohly nic ří- se: je tato theorie správci průmyslovému zápa- ná? — nýbrž: jsou tyto
Dnes síla starých koudu.
Západ
nechápal
zel pominula. Nakonec
činy správné? .. .
nadšený rozruch, který
každé hnutí bude posuvznikl v Rusku, když na
Snad největší ze sovět- zováno podle toho, jak
polích v Ukrajině se ob- ských úspěchů byl ú- rozvíjí nebo utlačuje člojevily první traktory, a spěch propagandistický. věka. Sovětský komunisRusko ihned začalo vy- Nějakým způsobem, sko- mus nemohl nakonec být
učovat svět v traktoro- ro jakoby kouzlem, mno- oceněn jinak, než jako
vém umění. Tu Západ, ho lidí bylo přivedeno k omezující, lidem způsob
odkud traktory přišly, tomu, aby sovětský ko- života abnormálně předzajisté nepotřeboval rus- munismus posuzovali ne pisující režim. T o po cekého vedení. Na druhé podle jeho činů a podle lá desítiletí mohlo být
jasně
srozumitelno
z
diem ve večerní universitě marxismu-leninismu, faktů. Z d e lidé byli treostatní budou postupně navštěvovat čtyřsemestrál- stáni, zač nejsou trestáni
ní politicko -ekonomický kurs v závodě.
nikde jinde na světě. SeJ. Dolníček, TESLA Pardubice —
znam hříchů, jichž soRudé právo, 6. října 1967
větský občan se mohl i
mimoděk
dopustit proti
KOCOUR A CIZÍ ŘEČÍ
státu,
je
dnes
groteskní,
Zaštěká pes. Myš v díře poučuje mladé: Děti,
ale mnozí ztratili život v
při tomto zvuku nesmíte Vylézt ven.
této grotesce. Pod tlaZamňouká kočka. Myš pokračuje v instrukkem' a výhružkami holé
táži: Tak děti, tohle je vůbec největší nepřítel
moci lidé žili v pokrytecnašeho rodu. Při tomto zvuku se přikrčte a netví, proti němuž viktovylézejte.
riánské pokrytectví, na
Zamečí koza. Myš pokračuje: Tohle je ne- které je tolik žalováno, se
škodné zvířátko, klidně vylezte.
jeví jako nicůtka.
Jedna myška za druhou vylezou z díry. NapoSnad, uprostřed tolika
sledy stará. A ve vteřině leží všechny mrtvé před
politických
směrů, jsme
dírou. Opodál si brouká do fous starý kocour:
Kdyby' dnes jeden neznal cizí řeči, tak se ani se stali skromnějšími a
nenažere!
Práce, 23. září1 1967 nečiníme si už nárok vědět, čím politika má bvt.
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Isurance Brokers
Tel. (Melb.)95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, S. 20.

Ale dosti dobře víme,
čím nemá být: nemá ustavičně ohrožovat člověka a nemá ho zbavovat
důstojnosti. Ale právě to
se tak dlouho dělo v těch
padesáti létech, jež jsou
nyní oslavována . . .
Ruští vůdcové se budou chovat se slavnostní
sebedůvěrou v
těchto
dnech. Ale oni vědí a jiní vědí, že věci přišly jinak, než bylo očekáváno
na začátku. Velký skok
nepřišel, štěstí nebylo
strženo s nebe na zem, je
to zase známý, obyčejný
život, daný celkovým, lidským stavem, a hmotně
dosud chudší než jinde.
Základy. k socialismu
byly položeny znárodněním výrobních prostředků, ale dosud nikdo neví, co je to socialistická
morálka. Byl vybudován
monopol moci, kterému
patřily všechny, továrny,
všechny rýče a lopaty,
všechna potrava a všichni soudci a básníci.
Z -různých,,patrně neodolatelných příčin téxi. to monopol se drobí,
obyvatelstvo
volá po
tom, aby také politická
moc byla- socialisována.
Ale režim je si nejíst, kolik svobody může dát občanům, aniž by se sám
podkopal. A je postaven
proti nyní převládajícímu mínění, že jen systém, který je v něčem
nepřirozený,
vyžaduje
tolik násilí,.kolik'ho bylo. " . . • '
. A režim pravděpodobné sám si není jist, jat
daleko se svým věčným
politisováním bude moči
pokročit do moderní doby. Jednoho dne hlavni
otázka bude stát ve vsi
jasnosti: zda politická
diktatura jedné vrstvy,
která sama je vzdálena
vědě a odbornosti, diktatura proletariátu, bude
schopna vyhovět složitým požadavkům pokroku v druhé polovině
dvacátého století.

30. 10. 1967
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Ilja Ehrenburg: Poválečná léta 1945—1954 (Post-War Years). MacGibbon & Kee, Londýn 1966

Epilog paměti Ilji Ehrenburga
"Věděl jsem, když jsem začal psát Paměti, že budu kritizován. Z e se najdou ti, kteří řeknou, že jsem zamlčel příliš mnoho věcí. a že se najdou druzí,
kteří, budou tvrdit, že jsem prozradil příliš mnoho. V předmluvě k druhému
svazku Pamětí (Poválečná léta jsou čtvrtým a konečným dílem) v roce 1963
jsem napsal: Tato kniha rozvířila mnoho diskusí a kritických sporů. Chtěl
bych jenom zdůraznit, že je to kniha o mém životě, o hledání, omylech a objevech jednoho člověka. Je proto nejvýš subjektivní, a já jsem nikdy netvrdil,
že píši dějiny určité doby."
Ehrenburg byl v té době plně připraven vyhnout se konečnému účtování.
Hlavním rysem posledního svazku Pamětí je jeEo obhaj obný tón. Ehrenburg
si uapř. s chutí zacitoval malíře Picassa: "Už jste ve věku, kdy už nemusíte
hájit pravdu za všech okolností. Vzpomeňte si na onoho mladého muže v Palestině, jehož zrovna proto přibili hřeby na kříž." Picasso sotva tušil, že
jeho rada byla zcela zbytečná. Ehrenburg se po čtyřicet let (vyhýbal kříži jako
čert. Picasso tu radil zkušenému kejklíři, jak metat kozelce.
jistě se najdou lidé, kteří tvrdí, že Ehrenburg řekl příliš mnoho. Valná většina si po přečtení Pamětí' nutně řekne, že je toho tam příliš málo. Všichni
se patrně shodnou v tom, že Ehrenburg byl velmistr polopravdy.
"Není na světě problé- tového míru, sjezdil celý :ovat, přistoupil k oknu
mu, který by nemohl být svět v létech studené vál- i postavil se do pozoru
vyřešen dohodou. Nikdy ky jako obchodní cestu- tak, jak se stojí před
jsme nezamýšleli a ani jící s mírem sovětského mrtvými. Neviděl jsem
zeleň stromů a sněhové
teď nezamýšlíme doká- ražení.
zat správnost našich myšVšude potkával báječ- vločky, viděl jsem pouze
drahé tváře . . . "
lenek silou zbraní."
né lidi, kteří s ochotou
Drahé tváře mrtvých
Ovšemže není pro- podepisovali mírové ape- se nějak nedostaly na
blému, který nelze řešit ly. Po apelu s nimi mohl stránky Pamětí.
jednáním. To je část diskutovat o mykénských
Školní příklad je kapipravdy.
Druhá
část vázách, o sovětské poezii
tola, věnovaná Vladimípravdy tkví v tom, že a o míru.
ru Clementisovi. Je plna
Vznešená slova o míruO lidech a přátelích, s vzpomínek a přecpána
milovností idejí napsal nimiž prožíval "strašná
sentimentem.
Ehrenburg v roce 1950 v léta" poválečná i předČástečně je to vzpomoskevské Pravdě, když válečná, neříká nic než
mínka na bujaré večírky
Sovětský svaz zorganizo- trivia. Stačí se podívat
"pod vieškom*', částečně
val útok na Jižní Koreu. na index knihy, což je
heslo v literárním slovEhrenburgův život byl obyčejně část, již nikdo níku pod jménem "Dav*',
zhruba rozdělen na dvě nečte, aby bylo jasné, o částečně důkaz; ze Ehfáze. V prvé žil jako so- čem Ehrenburg hlasitě renburg sbíral dýmky.
větské nezvedené dítko pomlčel:
Clementisova tragedie
na Západě, kde se mu
Achmatová, Aligero- je vylíčena velmi chvatklaněli pokrokáři, stižení vá, Asch, Babel, Bergol- ně. V roce 1963 už bylo
výčitkami sociálního svě- zová, Blok, Majakovský, bezpečné hlásit se k zráddomí. Druhá fáze jeho Mejerhold,
Michaels, nému popelu mrtvého
žiivota patřila zcela neza- Panová, Pasternak, Tai- přítele.
krytému kortešování li- rov, Zoščenko . . . SeEhrenburg obsáhle lídem, jichž se bál. Tak to znam je zdaleka neúplný.
čí, jak mu Glementis
alespoň začal tvrdit v
V závěru Pamětí Eh- kdysi poslal "zapekačku"
předposledním díle a tak renburg napsal sentistarého slovenského báto tvrdí i v posledním.
mentální odstavec:
či, který z ní kouřil přes
Vždy
pln
pochyb,
"Když jsem psal o přá- třicet let. Dokonce prý
vždy nadšen pro nad- telích, kterých už není, jednou zachránila život
zemskou myšlenku svě- přestal jsem někdy pra- bačovu synkovi.

ÁNIMO, HOMBRE !
Vilém, Gran Embustero (Venezuela)
Dnes jsem si znamenitě pochutnal u "Portuguése".
Joe, můj přítel ikuchař, mi servíroval nejen čaj a topinky, ale i skopovou pečení .a to v tak velkém množství, Že bych býval ve svém životě neuvěřil, že může
člověk tolik sníst na jedno posezení a na úvěr. Mé
obavy z přejedení a z následků ustoupily, když přede
mne na stůl postavil láhev rumu.
Mezitím se snesl do baru polostín slunečního západu.
Můj dobrý humor stoupal. Byl jsem okouzlen. Naléhavě se mi zachtělo vykouřit doutník venku ňa
nočním vzduchu. Nasycený, spokojený, nadšený, jsem
vyšel před bar shlédnout údolí Caracasu ve světle
luny. Na spánek neměl jsem ani pomyšlení.
Na pískové cestě stála neznámá žena 6 vlasy pěkně
barevnými — barvy mrkve — a s držením těla dostatečné drzým. Při zvuku mých 'kroků pohlédia tím
směrem a otázala se: "Jsi to ty, Františko?" Trochu
polekána, dodala: "Kdo je to?"
"Nejsem Francisko", odpověděl jsem.
"Není to on!" zvolala. "Kdo jste? Co chcete?'^
ftekl jsem: "Je mi líto, že jsem vás polekal Přišel
jsem sem vykouřit doutník, a protože jsem cizinec,

Baca se ji ochotne
vzdal ve prospěch Ehrenburga, když slyšel, že
ji podědí Rus. Clementis
prý Ehrenburgovi tehdy
napsal, že starý bača miluje Rusko, "jak naši otcové je milovali".
Ehrenburg komentu-!
je: "Předčítal jsem Clementisův dopis přátelům, použil jsem ho na
;sej. Dýmka se dávno
domila, ale příběh o starém Slovákovi, který se
i/zdal své dýmky, protože miloval Rusy, mne
stále dojímá.
Clementisova výhrada,
"že je bača miloval po
stáru, jak je milovali naši otcové", mě taky dojala. V této výhradě člověk vystopuje historii
Davu, osud Clementisův, Novomeského
a
mnoha jiných přátel."
Čímž chce Ehrenburg
říci, že oběti Stalinových
čistek milovaly Sovětský
svaz moderně j i, praktičtěji. Neříká, že jejich
láska byla Osudnější.
Paní Clementisová byla propuštěna z vězení.
Ehrenburg ji potkal na
pražské ulici: "Nesmíte
se mnou mluvit", řekla
mu a rychle odešla.
Ale Ehrenburg neopomene zdůraznit, jak . si
vzpomíná, že kdysi' Clementis recitoval jeho báseň: "Věrnost srdci a
věrnost osudu . . ."
A nezapomene zdůraznit, že Clementis zemřel
jaiko vzorný komunista.
Člověku je z toho nanic. Meine Ehre heisst
Treue — nepřipomíná to
opasky a helmy jiné diktatury? Je to opravdu to
jediné, čím si stárnoucí

myslil jsem, že nebude na škodu, uvidím-li Caracas
v měsíčním světle."
"Ah, vy jste přišel vykouřit doutník! Myslela jsem
— ovšem — přirozeně — polekala jsem se tolik."
Přistoupila blíže ke mně. "Jak překrásná noc, že
ano?"
"Překrásná."
' T y jste zde poprvé? Jak se vánTtu líbí?"
"Ňuže, ujišťuji vás, že se mi zde líbí. Skutečně —
máte okouzlující Mas."
"Přispíšil jste si. Vaše srdce se pro mne rozbušilo,
ačkoliv jste mě viděl sotva dvě minuty potmě."
"Příjemný hlas je příjemný v temnotě jako ve
světle. Vždycky jsem si přál setkat se s ženou příjemného hlasu a krásné tváře, jako je vaše."
"Opravdu? Bylo by pro mne ctí, kdybyste nelhal.'
"Nuže, je tomu tak. Kdybyste se zajímala o mne
jen z polovice, pokládal bych se za šťastného."
"Vyznáváte mi lásku?"
"Myslím, že ano."
Rozesmála -se, pohlížejíc mi do očí.
"Pravím to se vší vážností", řekl jsem a náhle jsem
ji vzal kolem pasu.
"Jakže? Vy se mě odvažujete dotýkat?"
"Není mnoho věcí, kterých bych se pro vás neodvážil."
"Měl byste se stydět. Za koho mě máte?"
"Promiňte mi. Chtěla byste se za mne provdat?"

Ještě ten přejdete les —
Slunce k večeru se skláni —
a než zář, jež zdobí ves,
sejde s věžních bání,
překročíte českou mez.
Teď se vrátil, jenž nás ved. —
My však jako laňky skoky,
neb jak spěchá let,
zrychlili jsme svoje kroky,
cestou jdouce k lesu vpřed.
Luhem, ivětříčku, mi věj,
ovlaž moje líce vzňaté —
září jasnou v tváři mně lej
ještě v vlasti slunce zlaté —
tak! — Ted' vlast se dobře měj.
Již jest meze překročena,
za mnou leží česká zem.
V zříceniny rozvalen,
tamto leží hrad ten starý l
V modré roucho zahalen,
pod ním stojí lesík jarý,
černá věž ční z něho jen.
Taký hrad — to vlast je tvá!
Hrdé stavby sešlé rumy,
pohled' na ni zdaleka,
snad tvé žalující dumy
z tuhého ji vzbudí sna!
(Poslední báseň K. H. Máchy — 1836)
bojovník chce zaštítit poslední dny života?
Jestliže je pravda, co
autor tvrdí závěrem, že
ničeho nelituje, je to opravdu spousta papíra
na popis promarněného
a celkem zbytečného života.

Stalin,
Malenkov,
Chruščov, třídní boj, občanské váliky, vlastenecké
války, mírové války, pogromy, čistky, tání.
V každé době platilo:
Ein fester Burg ist Ehrenburg.
jun

SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZABAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede

nejlépe

^Jlie

^ÓORCHEÁTER
(ředitel Jaroslav Křepčík)
A L E X A N D R ATelefon
G A R D E63-3923
NS, MELBOURNE
K disposici t ř i sály r ů z n é velikosti
Možno obstarat českou hudbu
"Za nic n a světě. J a k á myšlenka!" Soucitně dodala: " N y n í s e p ů j d e t e v y s p a t . Myslím, že n e j s t e zvyklý
pít.lihoviny, n a noc."
" C h c e t e t í m říci, že j s e m opilý?"
"Kolik sklenic jste vypil? B u d e lépe, půjdete-li
s p á t . Z í t r a r á n o ' v á m b u d e lip." P o j ď t e s e m n o u a n e m y s l e t e u ž na. to."
Vzala m ě za r u k u s mateřskou něžností a lehce m ě
postrčila s m ě r e m do t m y .Klopýtaje o k a m e n y , m r u čel jsem: "Skutečně m u s í m b ý t opilý, v á š hlas m ě
omámil."
P o b í d l a m ě : " D r ž t e se m é r u k y . S e s t o u p í m e touto
stezkou a p a k už víc nezakopnete."
"Nevím, j a k se m á m omluvit, ani n e m o h u vyjádřit díky z a laskavost, když s e n a l é z á m v e stavu t a k
žalostném."
Vstoupili jsme d o jednoho ranče. Zakopl jsem b
p r á h a p r o t o j s e m začal p o s í l a t v š e c h n y s t a v i t e l e do
pekla.
^
O n a řekla: "'Doufám, že se nerozpláčete. Nikdy
jsem nevěřila, že b y m u ž mohl plakat. Neplačte." •
"Nepláču, a l e chtěl bych vědět, co b u d e s t í mslibovaným spaním."
i
" N e s t y d í t e s e m l u v i t o t a k o v ý c h v ě c e c h ? S p á t budete až potom."
i
" P o čem?"
S " P o t o m , proč jste přišel", a se sympatickou shovíI v a v o s t í m i d o d á v a l a o d v a h u : " Á n i m o , h o m b r e ! " • • -.
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KAREL MICHAL
(Pokračování)

ČEST A SLÁVA

"Jen plačte, sypejte hlavu svou popelem," zvěstoval dědeček, "neboť více nežli statkové vezdejší
; vám duše hynou a vznikají pod jhem Ancikrista.
Nadchází opětně čas velkých konání . . . "
I rychtář se urval.
"Krucifix, mlč!"
Dědeček tentokrát nezvolil pravý čas. Možnosti
lepšího příštího se zdály na. dosah i v tomto vezdejším životě.
"Ty sám jseš Antikrist," běsnila vesnice, "proto, že z ďáblova návodu jsi nás do celého neštěstí přived. Tys zamordoval velebného pána a pročpak, nebyl zlý. Čert ti to nakúkal, a teď by do toho chtěl
stáhnout nás. Ale jen nemysli, my se mu nedáme!"
; Rytíř se podivil. Jen chvilku. Vždyť jsou to jen
prostí robotní, děti, jimž potřeba všechno a mnohokrát vysvětlit, překdákat, nežli jim dojde. Ne: chápou ještě tak snadno i ty věci, jež nejde nacpat
:
do bachorů. A špatný pán, jenž by nenašel sdostatek zvučných a nakonec vlastně pravdivých slov.
"Co to blekotáte? Kdo z vás je bez viny? Byli
,- jste u toho, když se mordovalo? Byli! A myslíte, že
' vás bude kdo šanovat, když každý pro sebe zaleze
na pec? To, co jste načali, je třeba dokonat. Copak
- si jiného můžete volit?"
Leč vzdor těmto pravdám děti dnes obzvláště zloc bily.
"No to je divná věc, zač bychom pykali," mrzutě
repetil veškeren lid. "My jsme velebnému pána
:
vlásek nezkřivili, a jinak se tu nic špatného nestalo.
Však oni to páni zajisté bedlivě vyšetří. Nás se to
netýká. Copak my za něco můžem?"
Rytíř se zachmuřil jak mračno, z něhož se posypou už facky místo krup. Když děti po dobrém po. chopit nechtějí, je třeba být přísný. Tohleto ostat: ně nemohou mít ze svých makovic.
"Kdopak vás navedl k poťouchlým rozumům?"
"Urozený pán ví," chlácholil rychtář, "že se svou
vrchností jsme v dobrém i v zlém stáli, a dá-li
Bůh, vždycky budem stát, když pro své potřeby
dojdeme pokoje."
"Chcete klást podmínky," křikl si rytíř, "chcete
rebelovat?"
"Právě že nechceme. Nás vždycky tiskli a jistě
dál budou, jenže když teďka má skončit ta nezdoba, i nám se nakonec tak či tak odleví. Tak proč
bychom to, s dovolením, kazili?"
"Blbí bychom byli," souhlasil vzadu chór, kde nebylo vidět.
"Vždyť vaše milost nám nechala uvážit," převáděl rychtář do schválených slov.
"Už jste uvážili. Přísahali jste snad!"
, Ten pokus o zálud rychtáře pobouřil. On a pán
nemají tohle snad potřeba.
"Pravda, přísahali. Na rozkaz své světské vrchno: šti. Ale když nový král už o nás nestojí, když sám
. války nechal, tak musíme asi posloutíhat -koho dřív.
.Tyhlety věci jsou ostatně panské. Kdyby i došlo ke
• špatnému, tak vaše milost si už k rovným cestičku
.najde. Zaplatí si pár kop a bude. Ale nás pak budou
Xčtvrtit a z kůže dřít, lámat nás v kole, a my máme
-rodiny."
i Obličeje, mnoho, a stejné jak vždycky. Co je to
- obličej? Huba? Spíš oči. Hubu lze zakřiknout, poděsit, zalepit, jenomže oči, ty se vždycky uhnou. Za kaž- dými něco, za všemi nic. Nehledívali tak. Jsou dobří
a -vždycky poslechli. Teď -mají rozumy. Něco je naj e d n o u ha uzel, někde je potřeba ten uzel říznout,
'udělat velkou věc, z níž vzejde větší, z rozseknutých
úzlů navázat zase řeč. Blah ten, kdo může říct budiž
teď velká věc.
"Tak dobře, sousedé. Znáte mě přece. Rostl jsem
tu s vámi, a třeba erbovní, duší i jazykem jsem jako
z . vás. Sami jsme zůstali, sami si svoji při proti všem
vyhrajem. Všechny vás dědičně propouštím z člověčenství. Slyšíte to dobře? Výhostní listy dám hned
dneska připravit. Od zítřka jste všichni svobodní lidé! Ale jenom ti z vás, kteří se ukážou hodnými své
čerstvé svobody."
Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
SERVICE
27-39 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 česky

DOMOVA

Přece jen to byla velká věc. Nebylo slýcháno,' £
všem z toho divně luplo v krku. Vlastně i- rytíři
První se však ozval někdo až tam vzadu, u stěny
"Svobody, té si tak ukousnem, když budem všichni
iýn!"
Jouza si tím vzal na svobodu zálohu. Hned všal
schoval hlavu, a kolem ho zády přikryli. Rytíř hc
aaštěstí asiže neslyšel. Hovořil bodře a vesele, jai
ten, kdo je si jist.
"Dnes ještě jako vaše vrchnost vám naposled poroučím na tvrzi. Ženy a děti ať utečou s dobytkerr
io lesa."
Oči se zvedly od prkenné podlahy, jež tu byla z t
vsi na rychtě jediná. Rytíř však už měl dnes' očí dost
"Co čumíte? Notak!"
Už nikdo nečuměl. Očí se stočily zas dolů.
"Urozený pán snad," hladil si rychtář pleš,- "nemůže tak kvapně o věcech soudit. My leccos rozdílné
chápeme, a čas to porovná. Je třeba zvážit."
Rytíř se rozhlédl světnicí. Nechytil jediný pohled
Oči už nebyly. Ale to za nimi nejsipíše bylo.
"Slyšeli jste. Já jsem rozhodl a jako vrchnost váir
poroučím konat. Zítra ať jediný nechybí!"
Už se nerozhlížel. Meč cinkl. Dveře se přibouchl}
do ticha.
"Bů," udělal někdo za hodnou chvíli.
.

*

Veřeje visely ke straně. Pes štěkl, pak poznal a zů
stal rozumně v boudě. Hláska byla prázdná. Jen i
domě na patře se ještě svítilo,
Rytíře obešel divný strach.
"Copak je," zahřmotil. "Copak tu už nikdo nedrž
stráž?"
"Já hlídám," řekla ze tmy Kateřina.
Rytíř pozvedl lucernu až nad hlavu.
"Proč si nebalíte dávno rance?"
"Co vám řekli boží bojovníci?"
Rytíř jen zavrčel.
"Tchoři jsou! Tchoři!"
"No a co? Vždyť za to nemohou. Každý je časti
tchoř, když chce být naživu. Bude jim zle, ať tak ne
bc tak. Měl byste tu zůstat, bude vás potřeba. Jenom
že to nejde."
"Alespoň že tohle víte!"
"Já to myslím jinak. Ten hřebík v hlavě vám sed
moc hluboko. Už by vám překážel. Sbalte si sám. ra
nec, půjdete s námi."
"Kam s vámi? Co je to zase za pletichy?"
"Tam, kam my. Pak jinam. Věřím, že někde je ze
mě, kde se dá žít aspoň trochu míň hrbatě."
Ve tmě bylo slyšet, jak pěkně řinčí meč.
"Utíkejte sami. Já bitvu neztratil."
"Ještě ne. A to vám tolika vadí? Před kým tu pro
boha chcete hrát hrdinu? Já už jich viděla! Všichn
jsou jen směšní. I ti, co vyhrajou. Ti snad víc. Máte strach, že si vás chcem hloupě přivázat na krk'
S tím jsme počítali. Pro začátek ještě peníze jsou, s
pak se o vás už ledakdo postará. Zasloužil jste.se tú
kolik jste dokázal, a Jindřich zná lidí s dlouhýma r u
kama. Patent vám vymůže, třeba je po válce. Ostatn
je na vás. Statečný člověk se neztratí. Dobře?"
Rytíř nic neříkal. Coural se dvorem, jako by nesly
šel. Domu se vyhnul. Zamířil si na plácek u valů
kde kdysi byla věž. Teď se tam rozrůstal mrzáck:
sad.
"Nemyslete, že jsem musela orodovat," řekla Ka
teřina za ním krok co krok. "Jindřich to nabídl OJ
se neurazil. Je to slušný člověk, a má. vás na srdci.'
Meč chrastil, jak se vlekl kolem kořenů.
"Na srdci. To hlavně. Tak vy jste si" všechno spo
četli předem?"
"Museli. Aspoň to. Na divných cestách se musí u:
počítat s nejhorším. Vždycky."
Jak vítr zafoukal, lucerna prskla a uhasla. Měchý
byl spálený, už dlouho doutnal.
• .«'
"To není nic zlého," oslovil znovu ze-tmy tmouc
chraplavý hlas, "že vám pomůžeme z toho, do čehi
jsme vás taky veštvali."
"Vy," řekl rytíř, "vy? No to je vrchol!"
"Nemám špatnou paměť," upozornila tma, "jenž<
teď je konec. Všechny to mrzelo. Vypukne obdob
starosti o břicho. Špektákl už skončil, íytíři. Vzbuďt<
se. Všichni ostatní už odešli dojit."
"Tak vy si myslíte, že jste mě do něčeho strčili,'
rozchechtal se rytíř, "že jste mi něco snad dovedli ku
kat. Jakpak byste mohli? J á jsem vám nikdy nic ne
věřil. Jen jste mi svou falší pomohli objevit, jak cc
má být, a tak. Můžete zas běžet. Nevíte sami nic.'
A kopl s rozběhem' do kmene, až ustydlé větve za
čaly zvonit.
"Nechte ho, ponese," řekla Kateřina.'
"Najednou! Černé je zas bílé? To se. vám podobá.
"Černé nebo bílé, můj Bože, koho to baví? Ted
jistě nikoho. Když chcete bojovat, máte to arci mít
Ale bojujte tam, kde to má smysl."
...
"Aha," řekl rytíř, "na tom vám záleží'! Mohu ván
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POVINNÉ ROENTGENOVÁNÍ
Ve státě Victoria byla uskutečněna první série povinného roentgenování plic. V tomto boji proti tuberkulóze bylo provedeno přes 2 milióny roentgenů $23^
při čemž bylo. zjištěno 938 případů akutní t u b e ď s lózý' a 7.421 lidí, kteří , byli dříVe chyceni tuberkulózou, ale v nichž byla nemoc právě nyní v klidu.
bylo zjištěno přes ÍO.OOO dalších abnormalit, včetně
srdečních chorob, nakažlivých polypů a rakoviny.
Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že se k roentgenování nedostavili- mnozí přistěhovalci, pravděpodobně proto, že jieznali své povinnosti v této v ě d .
Zákon vyžaduje, aby se roentgenování, plic (kteréJe
bezplatné) podrobily všechny osoby starší 21 let.
Druhé hromadné roentgenovní již začalo a ředitel
tuberkulózního oddělení na ministerstvu zdravotaictví vyzývá všechny občany, aby se k roentgenování
dostavili a aby na tuto .výzrvu upozornili i spoluzaměstnance a ostatní krajany. V těchto dnech' (až do
23. listopadu) se provádí hromadné" roentgenování v
těchto* melbourhských předměstích: Suňshine, B r a y brook, North Altona, Brooklyn, . Kingsville, West
Footscray, Tottenham a Yarraville.
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Go when t h e X-RAY UNIT vísits your area

Zajistěte, aby měli všichni členové vaší
rodiny provedeno roentgenování plic.
Kdokoli může mít tuberkulózu — můžete být jejím nosičem á přenést ji na ostatní. Je zvlášť důležité, aby se starší členové rodiny podrobili tomuto rychlému,
jednoduchému zjištění. T.B. se dá léčit
snadno a rychle. V případě potřeby, delšího léčení, vyplácí se živitelům rodin
" státní " pense. - Roentgenování- je zdarma.
:.'... Denní; listy oznámí, kdy - bude roentgen
' prováděn hromadně ve vaši čtvrti nebo
....
městě.
The Victorian Tuberculosis Association,
406 Lonsdale St., Melbourne

být dobrý! Dáte mě zabít, když nepůjdu po vašem?"
" K d o vás chtěl "zabíjet? Plácáte! Kde jste to vzal?"
"Nelžete zbytečně. -Kapitán byl alespoň upřímný."
V "Kapitán, lhal! Ten lump!"
"Lhal nebo lžete vy. Což o to běží? Všichni "jste už
lhali. Vy vždycky, pokud vím. - — -Krom snad s tím
pitomým čoklem a -zahradou," připomenul" v prosté
potřebě alespoň někoho poranit. "Teď máte možnost
najít'si sv.ou'zahradu. Běžte si: ji hledat." "
(Pokračování přížté)
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UPOZORNĚNÍ
mOYOLANl NABODNI RADY ŽEN SVOBODNÉPŘÁTELÉ
HLEDAJÍ:
Do konce roku výide HD ještě 13. a 27. listopadu
HO ČESKOSLOVENSKA K 28. ŘÍJNU 1967
a
vánoční
dvojčíslo
18.
prosince.
V
tomto
dvojčísle
Letošního výročí, zrodu Československé republiky
Miroslava Hrádka, Jiřího Deršáka z Kolína, JosefaTqxnaínáme v ovzduší nesmiřitelného boje za obno- [uveřejníme Vaše blahopřání k vánocům a novému Šikolu a Zdeňka Horkého z Třebíče.
vení demokracie. Jedním z nej j asnějších' důkazů o Iroku a to buď s udaným textem a ve vyžádané veZjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, k-do
tom jsou projevy spisovatelů na jejich nedávném
likosti nebo otiskneme Vaši plnou adresu (povolání, s.' na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
sjezdu a jejich manifest.
HD"
československo vzniklo před 49 léty z touhy lidu. po telefon atd.) pod společné přání (za poplatek 60 cen- nesdělujeme jeho adresu tazateli.
svobodě a vyvíjelo se v duchu masarykovských zásad tů).
HD
JJEUIVUIL1VA USLA 'HIÍASU UUMUVA
lásky člověka, k člověku a úcty k.jeho práci'.
V tomto Československu, po dvaceti létech komunimůžete kupovat v těchto prodejnách:
stické nadvlády, kdy nebyly rozřešeny žádné lidské
ADELAIDE:
otázky, přinášející člověku životní uspokojení, v tento Československu, kde jménem zrůdné, tzv. třídní — Vladimír Andrle, 211e- :ardinála Berana do USA G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
BRISBANE:
demokracie, třídní svobody a třídní spravedlnosti by- ý čs. student, který je u i Kanady v loňském roce
ly utraceny stovky životů a celý národ upadl do stra- vých přátel v Oxfordu, >od názvem "Novým svě- Golden Prague Delicatessen, 352 Brunswick Street,
chu a životní resignace, v tomto československu musí ložádal o asyl ve V. Bri- em". Má 197 stran. Pro- Valley.
dnes česká a slovenská inteligence a celý národ boMELBOURNE:
lejní cena není stanovejovat za obnovení nejzákladnějších lidských práv ánii. Britské ministerstvo ía. Dobrovolné příspěvky Novinový stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinmitra
mu
povolilo
pobyt
proti hrstce dogmatiků, kteří, jsou mocenskou politiíejméně na jeden rok. Po )udou použity k sociál- ders St. (proti Commonwealth Bank), City
kou, udržování u vlády proti vůli národa.
iplynutí této doby bude íím akcím kardinála Be- McGilľs Newsagency, 183 Elizabeth St:, City (proti GPO)
Víme, jak těžký jest to boj, ale víme také, že touha ozhodnuto "podle danýcn •ana.
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, St.
pc svobodě přežila všechny totalitní režimy a česko- >kolností".
—
V
USA
zemřela
funkKilda
slovensko nebude výjimka. Věříme rovněž, že československé ženy v tomto boji sehrají významnou úlohu. — Ve Vídni požádala o ňonářka ČSNRA, Sokola,
SYDNEY:
isyl osobní referentka 5s. národní rady žen a
Národní rada žen Svobodného Československa
Porter & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St.,
slovenské
národní
rady
ialších
organizací,
čs.
Betka Papánková,
L. Drobílková-Dvořáčková,
- City
r Bratislavě Růžena Hre- íxulantka Milada Raška - Sydney
předsedkyně.
jednatelka.
MALA's Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Hayjičková se svými syny, 17 Kovačová.
I market.
etým Janem a 151etým
—
Na
valné
hromadě
cleRODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ
Ladislavem.
Pii
ejiajie sji-uitt v ivieiuu.uiitc
— Národní svaz českých velandské odbočky Svazu
konalo dne 22. října 4. řádnou valnou hromadu. Pc catolíků v USA oslavuje is. sportovců byli zvoleni:
ZLOBÍ
VÁS
OČI?
zprávách odstupujícího výboru a udělení absolutorií etos padesát let své čin- předsedou F. Wolf, místo. . . byli ňa nové období zvoleni:
losti, V r. 1917 se pod, je- př. M. Šanda, jednatelem
Bolí
Vás
hlava?
předsedou H. Strakatý, místopř. J. Janeček, jedna- 10. štítem zařadili čeští L. Hrmádka, pokladní M.
telkou D. Váňová, pokladní E. Kovaříková, zábavní ícatolíči v USA do čs. Vorisová a tiskovým refeNoste brýle od O P T A !
referentkou V. Zlatá, knihovnicí J., Adamová, ostat- zahraničního odboje, ve- rentem Z. Pražák.
ními členy výboru: M. Macáková, R. Osičková, Z leného Čs. národní radou — V Sydney zemřel náhle
Havlíček a G. Skružný, revisory účtů A. Semeckž v Paříži. Ve dnech 29. zá- po srdečním
záchvatu
a K. Rehn.
ří až 1. října tr. se' konal známý krajanský pracovv Clevelandu sjezd spoje- ník a úspěšný podnikatel
Capitol House, 113 Swanston St
ný s jubilejními oslava- Jaroslav Pražák, majitel
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
mi, kterých se zúčastnili řeznického a uzenářského
8. poschodí
Telefon 63 -2231
ílenové ze všech částí závodu "Porco". Bylo mu
LETOVISKO
"ŠUMAVA
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
USA i z Kanady. V neděli 45 roků. Zanechal manLocke's Way, poblíž Belgrave South
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
1. října se konal velký želku a 2 děti.
srdečně zve všechny krajany na
v nutných případech i telegrafieky
průvod českou čtvrtí ŽižČSNRA/Z.P./V./HD
KATEŘINSKOU
kov a pak slavné bohoslužby v kostele P. Marie
Lurdské, které celebroval
biskup Jan Mořkovský z
Houstonu.
' kterou pořádá v neděli dne 19. listopadu 1967
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
— Funkcionáři Svazu čs.
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
sportovců v zahraničí na
r. 1967/68: čestní předseJídlo
.— p i t í
dové J. Maleček a dr. Z.
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Peters (oba New York),
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
předseda M. Voíbořil (N,
Y.), úřad. místopředseda
a gener. sekretář L. Hromádka (Cleveland), minyní k dostání v anglickém jazyku pod jménem
stopř. L. Myslivec (Toronto), F. Wolf (Cleve
PLETIVO
land) a J. Grégr (Chicago), pokladník J. Lech
k ohrazování všeho druhu
(N. Y.), zapisovatel J.
dodá za
Grégr (Chicago), tiskový
iv e 1 m i l e v n é c e n y
referent Z. Pražák (CleKniha Ladislava Mňačka, jednoho z nejvýznamnějších komunistických
veland),
archivář
M.
ONDREJ M E N D A N
Neumann (Washington),
spisovatelů poválečné doby, který byl nedávno zbaven čs. státního
7 James Ave., KEW, Vic., 3101
členové výboru: F. Louda,
hlavára a jeho cestu až na vrchol moci. Vydání knihy bylo v ČeskosloF. Juhan, J. Petlička, L.
. Speciální výška nebo hustota dle objednávky
Průdek, V. Turek, J. Chavensku zakázáno. Filmová'práva tohoto díla zakoupil Hollywood (Buřt
dim, K. Fišer, J. Sládek,
Lancaster) a film má být natočen v příštím roce.
J. Kučera, dr. F. Novák,
J.
Zahálka
a
O.
Svoboda,
POZEMKY K PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR
révisoři L. Vomáčka a- J.
Yarra Junction District
Patřičný (N. Y.). Adresa
K objednávce laskavě použijte dolejší formulář.
gen. sekretáře: L. Hro: Parcely 1 akr za $ 795
mádka, 10 809 Verno.i
Deposit ^ 100, splátky # 4 týdně
Ave., Garfield Hts., Ohio,
:
',' Úrodná, v y č i s t i a půda, veřejná cesta,,
44 125, USA.
zavedená elektřina, stálý potok
Please supply
copy of T A S T E O F P O W E R
— Zapisovatel montrealVolejte majiteli (Melb.) 32-3706,
ské odbočky Svazu čs.
by Ladislav Mňačko.
nehlásí-li se 63-4291
sportovců v zahraničí Jan
Sedláček získal na mistI enciose $ 3.15 plus 25 cents postage for each copy.
rovství Kanady v jízdě na
STATNÍ BANKA VE VICTORU
kanoi, které se konalo na
POSKYTNE 120 STIPENDIÍ
EXPO 67, zlatou medaili
Name:
•,•••
The State Savings Bank of Victoria udělí asi 120 ve skupině "Warcanoi" J.
stipendií po $ 90 studentům středních škol, kteří mají stříbrnou ve čtyřce. PřesAddress:
..
V
účty u .této banky. Banka současně poskytuje zvýšení tože je jedním z nových
některým z letošních stipendistů. Studenti, kteří bu- čs. uprchlíků (je v Kanadou k 1. 1. 1968 mladší 16& roku, musí projít aspoň dě 2 r.), uplatnil se už i v
Collins Book Depot Pty. Ltd.
v 6 předmětech (intermed. standard), nebo kteří bu- civilním životě: je vedoudou nejvíše 17£letí, musí projít aspoň ve 4 předmě- cím výroby diamantových
86 Bourke Street, Melbourne, 3000
tech — "leaving standard". — Žádost je nutno podat nástrojů krajanské firmy
během listopadu na formuláři, který dodá současné Diacon of Canada v MontTelefon: 32-4911
'
.. .
s podrobnými informacemi: The Secretary to the realu.
Bursary Trustees, State Savings Bank of Vic., corner — V Římě vyšla bohatě
Elizabeth & Bourke Sta., Melbourne.
ilustrovaná kniha o cestě

Čechoslováci v zahraničí
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Mnichov

SSSR podeváté košíkářským mistrem Evropy

Čs. košíkáři v Helsinkách druzí

30. 10. 1967

Ve zkratce
Prvními čtvrtfinalisty nově zrozené fotbalové sešteže evropského šampionátu reprezentačních mužster
jsoú Maďaři, kteří mají v V. kvalifikační skupině z
5 utkání 9 bodů, a tak už nemohou být nikým bodavé
dostiženi. 2. V. Německo a 3. Holandsko (oba po 5 bodech)', 4. Dánsko (3 body).
— Z 16 fotbalových. týmů, které budou bojovat v
Mexico-City a olympijské medaile, mají účast zajištěnou zatím 3: obhájci zlaté medaile Maďaři, pořádající: Mexico a vítěz asijské skupiny Japonsko (vyhrálo kvalifikační turnaj v Tokiu před fotbalisty Jižní Koreje; oba po 9 bodech, .Japonci však lepší brankový poměr).
—.,171etý. americký student Mark -Spitz ze Santa Clara v Kalifornii, je v současné době nejlepším světovým plavcem. Na mezinárodních závodech v Berlíně
posunul hranici světových , rekordů na 100 m motýlka
(55,7 ,vt.) a na 200m motýlka (2:05,7 min.)..
— Vítězem 78. ročníku jednoho z nej namáhavějších
světových dostihových závodů — Velké pardubické —
še stal sovětský kůň Dresděn s jezdcem Sokolovem,
o 5 délek před koňmi Mocnou, Nestorem a Kostřavou. V cílové rovince měl už náskok osmi délek před
Dresděnem čs. kůň Lůkava, 150 m. před cílem měl
však pád a ten ho připravil o velké vítěžství. Z 26
koní doběhlo pouze 10.
— Mistři- světa v odbíjené mužů — Čechoslováci —
utrpěli při svém velkém loňském triumfu v Praze
jedinou porážku s Japonci (prohráli s nimi v době,
kdy už měli titul mistrů světa v kapse, 2 : 3 ) , kterým se však nyní v Jihlavě a v Hradci Králové revanžovali, když je porazili v přátelském zápolení
dvakrát 3 : 1 .

Po "sedmi hubených létech'', ve kterých čs. mužská košíková šla ne mezinárodním fóru od porážky k porážce a její reprezentanti obsadili na posledních dvou evropských šaimpionátech 7. a jednou
až 10. místo, "našli si" Čechoslováci znovu návrat mezi košikárskou elitu. Na XV. mistrovství Evropy V Helsinkách dokázali porazit druhé nejlepší družstvo mistrovství světa — Jugoslávii —, silný tým
Polska, tv semifinále Bulhary, a obsadili po 8 létech (od ME v r. 1959 v Istanbulu) opět druhé místo v Evropě. Jejich výkony byly pro experty velkým překvapením. Silně omlazený čs. tým překypoval bojovností a nadšením, technikou a taktikou, jeho hra byla založena na rychlosti a důrazu,
a tak úspěch se musel dostavit. Zlepší-li si hráči ještě střelbu jak z pole tak i z trestných bodů a najdou-li účinnější systém proti osobní obraně, pak mohou v příštích létech ohrozit i družstvo SSSR
(složené z basketbalistů pobaltských států). Tentokrát košíkáři SSSR ještě získali titul nejúspěšněj5íh« Arnžstva F.vronv (celkově už Dodeváté), když ve finále porazili Čechoslováky 89 : 77.
Konečné pořadí: 1. SSSR, 2. ČSR, 3. Polsko, 4. BulŠkoda, že k utkání nemohl nastoupit zraněný (v semifinále s Bulhary)-Pištělák, střelecká opora týmu harsko, 5. Rumunsko, 6. Finsko, 7. Itálie, 8. Israel,
ČSR, a že v nástupu boje s družstvem SSSR nervo- 9. Jugoslávie, 10. Španělsko, 11. Francie, 12. Sečko,
sita svazovala Čechoslovákům ruce a nutila je hrát 13. Maďarsko, 14. V. Německo, 15. Belgie, 16. Holanaž pod koš, kde se mohli těžko prosadit. Když si čs. sko.
Na předolympijský turnaj v Sofii je už dnes přitrenér Heger tuto chybu uvědomil, bylo už o mistru
Evropy rozhodnuto. "Stříbro" však je za dnešní vel- hlášeno 19 družstev, mezi nimi většina účastníků miké mezinárodní konkurence jedním z největšíčh strovství Evropy v Helsinkách. Právo účasti na OH
v Mexico-City si mohou vybojovat jen dva nejlepší.
úspěchů čs. košíkové.
ŠTÁB LÉKAŘŮ N A OLYMPIJSKÉ HRY
Na XV. mistrovství Evropy v košíkové mužů došlo
k velkým přesunům v pořadí elity. Kromě SSSR
V důsledku množícího se "dopingu" na mezinárodTrnava víťazí
udrželi si své postavení pouze Poláci. Zatímco 2. týin
ních sportovních podnicích, rozhodla lékařská komise
Fotbalisté Spartaku Trnavy zdolali v druhé nej- CIO, že všichni vítězové zimních olympijských hešr
světového šampionátu, Jugoslávci, obsadil až 9. místo, na "výslunní" se dostali znovu Bulhaři, Rumuni jopulárnější evropské fotbalové soutěži, v soutěži v Grenoblů i letní olympiády r. 1968 v Mexico-City
a hlavně Finové, kteří jsou čím dále tím nebezpeč- 'držitelů trofejí", prvou překážku, když po porážce v se budou muset podrobit lékařským zkouškám, které
Lausanne s místním Lausanne Sports 2 :3, zvítězili mají potvrdit, že držitel olympijského "zlata" neponější.
/ trnavské odvetě zaslouženě 2 : 0 a postoupili do 2. užil před závodem nebo během závodu žádných pokola, tedy mezi 16 nejlepších družstev. Mužstvo Trna- • vzbuzujících prostředků, že jeho výkon nebyl vybičovy působilo chvílemi dojmem unaveného celku, přes- ván nějakou zakázanou drogou. Namátkově se budou
Fotbalová liga
to v druhém poločase předvedlo líbivou kopanou. pak provádět i kontroly dalších účastníků OH. LéV 1. čs. fotbalové lize se v posledních dvou týdnech Lausanne Sports udrželo s Tmavou tempo hry pouze : kařská komise stanovila seznam těchto zakázaných
hrála mistrovská utkání 9. a 10. kola, která přinesla v prvních 20 minutách, když však ve 25. minutě "posilovačích prostředků". Problémy prý jsou s ká-ještě větší úspěch slovenským týmům (nyní je už 6 Adamec získal Trnavě vedení 1 : 0, byli Švýcaři se vou a vitaminovými pilulkami, které mohou být
- slovenských mužstev v čele tabulky), naopak muž- svým typickým způsobem obranné hry ("rieglem") u rovněž "dopingovými prostředky".
' stva Prahy uzavírají tabulku. K Slavii, Spartě a Bo- sonce.
Jednotlivé národní svazy byly pak požádány o sděhemians sě přidružila í Dukla a tak 11.—14. místo
Zvláště po změně stran se útok za útokem; valily na lení, jakou dobu poskytnou závodníkům, startujícím
; v lize patří hlavnímu městu republiky. Příznivci
.-Sparty však pevně věří, že'se mužstvo brzy dostane švýcarskou svatyni, štěstí a také velmi špatné rozho- ve více disciplinách. Atlet, který poběží dvě tratě,
z pásma ohroženého sestupem. Sparťané porazili v dování žápadoněmeckého sudího Riegga. zachránily může být .vážně poškozen, absolvuj e-li rozběhy nebo
dohrávaném střetnutí Duklu 3 :0, hned nato zvítě- Švýcary od debaklu. Nakonec však rozhodčí své pro- finále příliš brzo za^sebou.
zili doma nad Ostravou 1 : 0, a tak v posledních, dvou hřešky vykompensoval, když necelou minutu před
Zatímco muži budou muset absolvovat antidopin: mistrovských zápasech získali více bodů než v pře- závěrem utkání uznal pravému křídehiímu útočníku gové testy, ženy, držitelky zlaté, stříbrné a bronzové
Trnavy, nováčku Martinkovičovi, branku po předcho- medaile, se musí podrobit gynekologickému vyšetře, dešlých osmi utkáních.
zí hře rukou. Ani to však už nemohlo mít vliv na po-9. kolo: Slovan Bratislava—Bohemians 1 :1, Trna- stop Trnavy do 2. kola, neboť i výsledek 1 :0 by sta- ní, zda jsou skutečně ženského pohlaví.
va—Sparta Praha 3 :2, Teplice—'VSS Košice 1:0, čil (při stejném počtu vstřelených branek se.góly.na
Dukla Praha—Jednota Trenčín 0 : 4 (v 19 minutách cizím hřišti počítají dvojnásob, tedy- Trnava by v tom
Hokejová liga
vedli hosté 3 : 0 ) , Lokomotiva Košice—Žilina 3 :1, případě celkově vyhrála 5 : 3).
Slavia Praha—Škoda Plzeň 2 : 1 a Ostrava—Inter
ZKL Brno a pražská Sparta získaly v 5 mistrov• Bratislava 0 : 0 .
ských utkáních plný počet 10 možných bodů a hrají
MOSKVA V Í T Ě Z Í V GRENOBLU
v současné době nejmodernější, účelný a líbivý hokej.
10.
kolo:
Sparta—Ostrava
1
:
0-,
VSS
Košice—Lokor
motiva Košice 1 : 2, Slovan Bratislava—Slavia Praha
Při- příležitosti otevření nejikrásnějšího zimního "sta- ZKL Brno vyřešilo prý konečně i otázku trenéra (je
- 1: 0, Žilina—Trnava 1 : 1 , Plzeň— Dukla 3 : 1 , Bohe- äión-u na světě — olympijské haly v Grenoblů.— byl jím bývalý hráč klubu F. Vaněk) a získalo velkou
mians—Inter 1 : 1 a Trenčín—Teplice 3 : 0. — Do- •íspořádán mezinárodní hokejový turnaj, kterého se posilu příchodem mladého reprezentanta Machače hrávané střetnutí: Sparta Praha—Dukla Praha 3 : 0. původně měla zúčastnit reprezentační mužstva Ka- Košic. Dokázalo zvítězit např. v Pardubicích 2 : J,
Pořadí: 1. Trenčín 15 bodů, score 21 : 12; 2. Inter nady, USA, SSSR a ČSR. Nikdo však z těchto Hoke- v Litvínově 4 : 3 , doma nad Bratislavou 6 :2, a tak
, Bratislava, 3. Slovan Bratislava (po 13 b.); 4. Trna- jových velmocí nechtěl ukázat už nyní své karty pro má všechny předpoklady na prvenství. — Velkého
:. va,. 5. VSS Košice (po 12 b.); 6. Lokomotiva Košice, OH v Grenoblů, a tak Kanada tu startovala pouze soupeře bude však mít v hokejistech pražské Sparty,
7. Plzeň (po 10 b.); 8. Ostrava, 9. Žilina, 10. Teplice s 9 hráči, které měla na posledním mistrovství světa, kteří v čele s Tikalem, Havlem a dalšími, zkušenými
. (po 9 b.); 11. Dukla Piraha 8 b.; 12. Sparta Praha, mužstvo USA mělo rovněž tak polovinu svých opor hráči (navíc s několika mladými nadějnými hoke13. Slavia (po 7 b.); 14. Bohemins 6 bodů, score z posledního MS, SSSR vyslal do Grenoblů klubový jisty) budou jen neradi "rozdávat" svým rivalům licelek Dynamo Moskva- a vedoucí , čs,. ledního, hokeje gové body. — Obhájce mistrovského titulu — Jihla: 12:22.
poslali na turnaj dokonce jen ..výběr druhé ligy ; Ťén va, je v letošní sezóně-ještě nevyrovnaným týmem
pochopitelně obsadil až 4. místo, když. prohrál s. rep- (odešlo z vojny domů několik" hráčů). — Čtvrtý-z
Slovan "Bratislava
rezentačním týmem Kanady 2 : 3, s Dynamem Mosk- aspirantů' na přebornický -titul
PROMARNĚNÁ ŠANCE SLAVIE
va 4 : 6 a s hokejisty USA tak trochu nešťastně 6,:.8. — měl zatím, špatný start. " . ...
V prvém poločase odvetné!^ mezinárodního střetTabulka 1. čs. hokejové ligy po 5. kole: 1. ZKL
Pořadí: 1. Dynamo Moskva 6 -bodůT" score 15:6;
-,' nutí soutěže "Veletržních měst" s předním týmem
Brno
10 bodů, score 24 :9; 2. Sparta Praha 10, score
2.
USA
4
b.;.
3.
Kanada
2
b.;
4.
čs.
výběr
Obez
bodu).
; německé spolkové ligy 1. FC Kcelnem udivili "červe28 : 13; 3. Jihlava 7 b.; 4. Litvínov 5 b.; 5. Bratislava;
; nobili" své fandy dlouho nevídaným výkonem, hezkou
6. . Zlín; 7. Košice (po 4 b.); 8. Pardubice 3 b.'; 9.
: kombinační hrou, vtipem a skvělou hráčskou improMISTROVSTVÍ SVĚTA V PLAVÁNÍ
Kladno 2 b.; 10. Chomutov 1 bod, score 12: 27. —
vizací. Dokázali po 39 minutách utkání vést brankaMezinárodní plavecký
bylo možno -tento podnik
J mi zadáků Tesaře a Lály 2 : 0, navíc pak propásli 6 svaz FINA určil zvláštní uskutečnit, a sami nabídli,
HLAS
DOMOVA
. téměř vyložených brankových příležitostí. Vyrovnali výbor, který má zkoumat, že by mohli být v Ženevě
i tak do odchodu hráčů k přestávce do kabin dvou- zdali je v praxi uskuteč- prvními pořadateli.
Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční - kruh ;
brankový náskok Němců z Kolína n.R. Očekávalo se, nitelný "švýcarský plán"
Adresa: Hlas' domova,
.
že Slávisté dají asjpoň jednu branku navíc a probojují na uspořádání světového
8.
Moorhousé
St.,
Richmond,
Vic.,
3121
'
'
se do 2. kola Veletržního poháru. V 51. minutě však Šampionátu v plavání. Mi- Chcete, aby se vaše děti
Telefon: 42-5980
••: útočník soupeře Lcehn pohotovou přízemní střelou strovství světa by se mě- naučily hrát na kterýkoli
iOCNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
- snížil stav na 1:2. Pražané se nechali touto náhod- lo konat jednou za 2 ro- HUDEBNÍ NASTROJ?
výtisk 20c.
nou brankou deprimovat, 9 minut nato Koeln vy- ky, a to vždy rok před a
Volejte (Melbourne)
PŘEDPLATNÉ DÓ ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
3 rovnal na 2 :2, a byl konec slávistických nadějí. Zá- rok
po
olympijskýcn
jředplatné tj. austr. $ 5.-, '£ stg (nebo NZ)'.2/-/-,
tel. 97-2515
pas se proměnil v . úplnou "fotbalovou beznaděj, hrách. Ženevští plavečtí
1
JS $ 6.- nebiy ekyivá.lenť v jiné měně, — Výši letecnudu". Němci se spokojili s výsledkem 2 : 2 , který experti jsou přesvědčeni
A. CHROMOVSKY
kého' příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
jim stačil k postupu a Slávisté resignovali.
o tom, že už v r. 1969 by
obratem.

