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Výročí na něž nikdo nezapomněl ,

Po padesáti letech
T - U W I ^ .NJVVI-VITY U A OI.UÍUV

hradské posádky klíčová místa hlavního města Ruska. Druhý den padl Zimní palác, sídlo provisorní vlády, a salvy lodních děl oznamovaly, že se křižník Aurora přidal na stranu vzbouřenců. Začala bolševická revoluce, která
ovlivnila osudy světa víc, než kterákoliv jiná událost dvacátého století.
Historie praví, že Leninovy pohnutky byly. čistě ideální — volnost, rovnost, bratrství v beztřídní společnosti bez státu. Historie rovněž praví, že
aby toho ideálu bylo dosaženo, milióny musely být vyhladověny k smrti a
statisíce umučeny a povražděny. Vedle těchto miliónů, proti nimž vypadá
součet mrtvol Belsenu, Osvětimi a Daehau jako nevýznamná hromádka popele, vedle těchto miliónů, které přišly o život, defilují milióny, které přišly o svobodu. •
l o vsechnep, a na to
nikdy nesmíme zapomenout, se stalo, aby byl
naplněn ideál beztřídní a
bezstátní společnosti.
Oslavy a jvzpomínání
Po padesáti
letech
zastavil se svět,
aby
někde oslavil, a jinde
alespoň . vzpomenul události, z níž se zrodila
druhá velmoc dnešního
světa; kterou známe pod
jménem Sovětský svaz.
Zatímco v Moskvě a
jiných městech komunistického bloku vlály pra.
pory a duněly oslavné
salvy, v ostatním světě
hemžily se televizní reportáže,
rozhlasové
vzpomínky
a tučné úvodníky. Mrtvolám věnován byl letmý pohled,

svíce pauly se vyrooe
cementu, celkovému hospodářskému růstu, zdařilé industrializaci, politickému vlivu, vojenské
moci, výzkumu vesmíru
a\ vyhlídkám na "mírovou koexistenci".
V souhrnu těch oslav a vzpomínek a, v
celé atmosféře toho padesátiletého výročí, lidský život byl mimoděk

vržen na vanu a ve
srovnání s. výrobou cementu shledán byl nevýznamný..
Dvojí význam
Snad by to ani nemělo překvapovat, protože
kdykoliv- se
měří význam, který měla' některá událost pro svět, malé i větší buňlky, z nichž
je ten svět složen, zů-

stanou neodvratne zapomenuty.
7. listopad 1917 v
tom není výjimkou. Jenom fenomenální jasnovidec by byl mohl tušit všechny ty věci, ktere toho dne oznamovaly
salvy krížniku Aurora:
konec svobody baltských
států; finské vojáky, umírajkí na. obranu své
země;
řeckou revoluci;
pád Polska. Rumunska,
Bulharska,
Jugoslávie,
Maďarska
a Albánie;
malajské
povstání; záškodníky ve Venezuele
a
Bolivií;
berlínský
most a berlínskou zeď;
pád československé demokracie;
kubánskou
blokádu; občanskou válku v Laosu; partyzány
(Pokračování na sír. 2)

Nové předsednictvo Svazu československých spisovatelů

Presidium bez hlavy

Rudé právo z 27. 10. 1967 oznámilo, že den předtím se konalo zasedání
pléna ústředního výboru Svazu československých spisovatelů:
" V úvodu vyslechlo a schválilo zprávu tajemníka svazu Vlastimila Marííčka o svazové činnosti a zprávu Jozefa Bžocha o zasedání Svazu slovenských spisovatelů. Ústřední výbor Svazu čs. spisovatelů se jednomyslně usnesl poslat ze sjvého zasedáni blalhopřejný pozdrav Svazu sovětských spisovatelů k 50J výročí Velké říjnové revoluce.. .''

Dlouhodobé plánování

Rada vzájemné hospodářské pomoci (COMECON')
vznikla jako protiváha Evropského hospodářského
společenství. Jenomže, zatímco se západoevropské
státy dohodly jak na usnadnění a zjednodušení vzájemného obchodu, tak na jednotném postupu v jednáních se zeměmi mimo Společenství, státy komunistického Moku bylý — aspoň donedávna —- "sjednoceny" tak důkladně politicky, že se k sjednocení
hospodářských, problémů už nedostaly. A tak se Radě, podařilo "vzájemně hospodářsky pomoci" asi tak,
jak to vysvětloval ďr. Jam "Vintera dně 10. říjiia v
pražském rozhlase. Ve své informativní přednášce
řekl mj.:
"Jestliže zahraniční (socialistický) partner zboží
má a chce je prodat jen za volnou měnu, je to složitější a širší problém... Protože směnitelnošt měn
v socialistickém táboře neexistuje, vytváří se úrčitá kategorizace zboží. Dám. hned příklad: Bulhaři
vyvážejí zielenmu do Západního Německa; dostanou
za ní marky. Za marky koupí válcovaný materiál,
který do téhož teritoria vyvážíme my. A dostáváme
za něj taky marky. Jenomže my za marky nakoupíme v Západním Německu třebá polyesterovou stříž
či mouku, které Bulharsko prostě nemá. My tedy
nejsme ochotni dát válcovaný materiál či kaolin ci
uhlí za zeleninu a opačně -zase Bulhaři svou měď,
olovo, zinek za naši bižutérii. Bohužel tomu tak j e . .
Nejde' o administrativní překážky, jde o vážné ekonomické rozdíly a problémy, jde o různou hladinu
.velkoobchodních, cen; maloobchodních cen a cen v
zahraničním obchodě. Jdě především o dostatek zboží, dostatek zboží technické kvality..."
V závěru přednášky si dr. Vintera právem povzdechl:
"Je to veJmi komplikované a zamotané. Rada to
řeší už pět, šest let, a bál, bych se říci, že to v nejbližších letech skutečně vyřeší .'.."
Je to tedy pěkný příklad dlouhodobého plánování.

!, . Ústřední
výbor
se
představil ve
složení:
Oldřich
Daněk,
Jan
, Drda,
Eduard
Goldstuecker, Milan
Jaríš,
Ivan Kříž, Arnošt Lu' stig', Vojtěch Mihálik,
Jan Otčenášek, Jan Pilař, Karel Ptáčník, • Jan
Skácel, Stanislav Smatlák, Jiří Sotola,
Pavol
Šťevček, Ladislav Ťažký
a Miroslav Válek,
í Je těžké charakterizovat
složení
výboru.
Drda, Jaríš, Kříž, Pilař
se především- • anagažoj vali jako staliňisté, za. tímco jiní z výboru jsou
| známi jako přispívatelé
proskribovaných časopisů.
Milan
Jariš,
Ivan
.Kříž,
Karel Ptáčník a
Miroslav Válek
byli v
"prozatímním
výboru'',
- pověřéňém
vedením
t Svážu letos v září.
!
Jenže členem tohoto
sboru je-také Jan Procházka, který byl mezitím''' vyloučen ze Svazu
a strany. Na červnovém

Ano, měl jsi strach. Z čeho? . . . A (cíc a víc
jsi se bál. Nejdřív Galoviče a potom všeho.
Bál jsi se stínů — vzpomínek na lidi, které
jsi uštval, vykopl a zničil? Měl jsi opravdu
strach už tehdy, když jsi mi řekl, že v politice
není přátelství? Koho jsi tenkrát měl na mysli?
Ty, kteří ti stáli v cestě za kariérou? Nebo už
sis představoval, jak jednou budeš stát sám a
sám, a nebudeš vědět, jestli sekyra padne zprava nebo zleiva? Řekl jsi si: čím víc moci, tím
větší bezpečí? Bylo to proto, že jsi hromadil
víc a víc moci ve svých rukách, že jsi se opevňoval ve své pozici — někdy nepoctivě? Z a starých časů jsi byl silný, zdravý — a šťastný.
Zvýšila moc tvé štěstí? Nebo ti dala něco .víc,
tiěco mpcnějšího? A když, co?
Ladislav Mňačko, "Jak chutná moc'', str. 215

VÝROČÍ SE ZPOŽDĚNÍM
V ulicích vlály tříbarevné prapory; ve školách
promlouval pan zemský školní inspektor; vojenská
kutálka břeskně vyhrávala; modré, zelené a khaki
uniformy ze všech legionářských front pochodovaly
v sevřených útvarech; tasené šavle se leskly v slunečním světle; dělostřeleetvo rachotilo p o kočičí ca
hlavách; nad hlavami hřměly dvojplošníky značky
Avie: dámy se vykláněly z oken a ohrožovaly existenci květináčů a diváků na chodnících; starostové
a radní hovořili květnatou řečí na provisorně v y stavěných tribunách; hřměly dělové salvy; žactvo
se veselilo neb po proslovu bylo volno.
Zkrátka slavilo se jako o vánocích, že se narodil,
jenomže tentokrát šlo o československý stát.
Mnoho se přihodilo .od těch dob. Osmadvacátých
říjnů se urodilo jako hub po dešti. "Legionáři" Mau
Mau pochodují po Nairobi, po dláždění nových
ulic rachotí dělostřeleetvo, pod jiným nebem vlaji
tři i vícebarevné prapory, v jiných školách se raduje žactvo, že má po proslovu volno.
Jenom ten náš osmadvacátý řijen upadi nějak v
zapomění. Osud si divně zahrál se státem Masarykovým i s jeho odchovanci.
A proč by ne, řekne si člověk světem protřelý.
Tu je nějakých států a tu je nějakých oslav.
Omedálované hrudě se vzedmou pobouřeně a
ústa vlastenecká zamumlají hroznou kletbu. Ale v
tom, co ten cynik-světoobčan řekl, je něco pravdy.
Zrození státu neznamená vůbec nic, pokud současně néznamená také zrození svobody občanu toho
státu.
Naše doba není chudá na příklady, kdý vytvoření
nových států znamenalo méně, ne více svobody pro
lidi, žijící na jeho území. Není chudá na případy,
kdy cena státní nezávislosti zahrnovala také Vrchovatou mírou pohřeb občanských svobod.

;jezdu spisovatelů byl
dokonce zvolen předsedou SvazuTuto funkci
zřejmě
aikdy nemohl
vykonávat. Ani Vlastimil Marsíček, který zatím je tajemníkem. není členem
predsedníctva.
Naproti tomu se zdá,
•e Svaz slovenských spx;ovateIů nebyl
osobním změnami příliš dot:en.
Z
význačnějších
:lenů.
kteří
nepřijali
runkce v novém ústředí
ílovenského
Svazu, je
sílám humorista Domiíik Tatarka.

Jsme-li přesvědčeni, že zrození toho našeho státu si zaslouží přece jenom den ke vzpomínkám, nepotřebujeme k tomu prapory nad hlavami — ty ať
vlají "velké říjnové revoluci". Nepotřebujeme k
tomu dělostřeleetvo v ulicích. — to a ť rachotí "revoluci únorové". Nepotřebujeme k tomu proslovy
na tribunách — ty ať ověnči květnatou řečí třebas
výročí založení komunistické strany.
Všechno, co k tomu potřebujeme, je malé místo
v srdcích .a trochu zdravého rozumu' v hlavách. Místo v srdcích na cit k domovu, bez něhož je člověk
jenom neživý kus mramoru.' Trochu zdravého- roz u m u - v hlavách, abychom si uvědomili, že. "stát,
to jsem já", nebo "stát, to je naše 'strana", není
žádný stát. Stát, z něhož m y "jsme vyšli, stát, v
němž jsme se narodili, byl státem svobodných lidí.
Byl výsledkem úsilí lidí, "kteří věřili, že stát j e pro
jedince, ne jedinec pro stát; že stát je výrazem,
vnější schránkou,
obalem společnosti svobodných
lidí; že jediné oprávnění státu je ochrana svobod
občanů; ze stat není náplň, .ale jenom výrazem ideáíů; ideály jsou náplň.

Podle
soukromých
správ z Prahy se zdá,
:e "hendrychiáda"
se
eště nekonala.
Nedošlo zatím ani k
rozpuštění Svazu ani. k
jeho decentralizaci, jak
jimi původně vláda hrp-

Jenom takový stát si zaslouží den ke vzpomínkám, a je to stát, který nemá geografických, hraníc.
Nebylý tribuny,.. pochodující uniformy . ä vlající
prapory. Nebyly proslovy, nehrála hudba a nehřměly letecké motory. Kdekoliv však kráčel tento "nebo
kterýkoliv jiný osmadvacátý říjen čéskoslovenský
občan po svobodné půdě, všude byla příléžitošt pro
den ke vzpomínkám. Protože on, pokud óvšěm' áezapomněl, si. zachoval .náplň, kdežto Hdem doma
zůstala jen prázdná forma.
-kw-

Je ovšem možné, že
ninisterstvo kultury buíe postupovat proti Svam administrativně.
To
(Pokračování na straně 2)
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v Burmě; masakry v ulicích Budapešti, záškodníky v Siamu; nukleární zbrojení; Rudou Čínu a čínskou
kulturní
revoluci; bomby v Hong
Kongu;
masové hroby
v Katynu; znásilnění Tibetu; šarvátky na Boráeu; válku na Středním
východě; zábor východního Polska a zábor
Podkarpatské
Rusy;
problém
rozděleného
Německa;, válku ve Vietnamu . . .

REŽIM ZASAHUJE

munistickeho světa a o
jeho nových hospodářBylo by pošetilé tvr- ských reformách. Slyšídit, že teď nevzpomíná- me o liberalizaci, která
me padesátileté
výročí prý vede k demokracii,
jedné z nej,větších revo- o hospodářských opatřelucí v dějinách lidstva. ních, které prý vedou k
Otázka je: veliká v čem,!!'formě hospodářství kapitalistickéíio.
Jestližé
veliká jakým směrem?
je
tomu
tak,
za
jak úJsou lidské tragedie,
spěšnou
možno
považokteré se počítají na mivat revoluci, která se za
lióny,
ospravedlnitelné
své padesátileté existenmodernizací státu? "Dá
ce topila 36 let v krvi
se jí ospravedlnit degrajenom proto, aby velidace lidské důstojnosti,
kým obloukem utrpení
dá se jí vysvětlit ničení došla tam, kam demokduchovních hodnot?
ratická část světa dávno
Mnoho toho dnes sly- dorazila cestou pokojné-kwšíme o liberalizaci ko- ho vývoje?
Velká revoluce

odříkání exilu; tápání v
neznámu;
tvrdohlavý
odpor; přikrčené návraty;
politickou bezpohlavnost; věrnost přesvědčení;
odstoupení
ideálů; problémy odstalinštění; hlédání správné cesty . . .

Tolik o minulosti a
tolik o přítomnosti, událost na událost,
lidský
život na lidský život, osud na osud, a každá
jednotlivá
jednotka,
každé jednotlivé dění s
vlasovým
pojítkem k
Osobní význam
jednomu
listopadovému
A od malých buněk k ,
těm nejmenším, k li- dni roku 1917.
dem. Co' pro- ně, pro
mne, pro vás ohlašovaly výstřely v listopadu
1917: smrt; vězení; ztrá- (Pokračování se str. 1)
tu ' politické
svobody; vždycky potřebuje čas.
Další
zajímavostí je,
ztrátu existence;
ztrátu
že
zřejmě
zatím ústředrodiny;
ztrátu
vlastní
ní
výbor
nezvolil
předzemě; ztrátu důvěry v
lidskost; útěk přes hra- sedu Svazu spisovatelů.
nice", uprchlické tábory; Spisovatelé tedy dosud
mají předsednictvo bez
vykořenění; nové země;
hlavy.
nové životy;
nové exiPoselství českoslovenstence; bolest oddělení;
ského svazu sovětským
spisovatelům
obsahuje
Odebírají všichni vaši
obvyklá
oselství
- zdůčs. přátelé Hlas domova?
razňuie se význam přá-

Presidium bez hlavy

PÁREK

K

telství se sovětským li- 1kou nesnášenlivost'' spidem, vděk Říj nove re— <sovatelů a jejich "odmívoluci
za socialistické ttání lidové kritiky", ktezřízení Československa,
irá prý. byla spojena s
V
závěru
zdravice '"nadměrnými
požadavtvrdí, že "neexistuje u Iky demokratické svobonás ani jeden významný (dy á nezávislosti elity".
spisovatel,
starý jako
Otázka je, co vydává
mladý, který by se na :za "lidovou kritiku'' a
vlastní oči neseznámil (co považuje za "nadse Sovětským svazem a tměrné'' požadavky deživotem jeho lidu".
imokratické svobody.

HLASU

DOMOVA!

Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
lěmž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřáni
Zasíláme do celého svobodného světa

ČESKÉ
VE

VELKÉM

KNIHY
VÝBĚRU

. Toman: Don Juan $ 1.70, Bass: KlabzuoůVa jeaeláctka $ 1.10, Jean-Pierre Chabrol: Jeden muž naí c $ 1.10, M. Rajský - V. Kropp: Rumunské arabeky $ 2.50, M. Voříšková: Makaphovy dary $ 1.50,
íapek: První parta $ 1.00, Bezxuč: Básně $ 150,
'aorálek: Lidová rčení $ 4.10, Jirotka: Saturnin
í 1.60, Herrmann: U snědeného krámu $ 2.10, Poche Janáček: Prahou krok za krokem $ 4.00, Jirásek:
áezi proudy (3 díly) $ 4.20, Staré pověsti české (vý>or) $ 1.-, Dostojevský: Uražení a ponížení $ 2.30,
'eroutka: Demokratický manifest $ 2.-, Šrámek: Léto
iřihrává $ 2.30, Kutinová: Krakonošský špalíček 80c,
Simenon: 3 X Maigret $ 2.50, Greene: Ministerstvo
trachu $ 1.70, Baar: Parní komisařka (3 díly) $ 5.10,
íauriac: Cesty k moři $ 1.10, Vachek: Bidýlko $ 1-50,
Vrbes: Romaneta $ 1.50, Safér: Svět hmyzu $ 2.80,
iaar: Hanýžka a Martinek $ 2.80, Rais: O ztraceném
« v c i (2 díly) $ 3.70, Poláček: Muži v ofsajdu $,1.80,
Nezval: Manon Lescaut $ 2.10;
Běhajew: Skok
k> prázdna $ 1.80; Bří Grimmové: Pohádky o
škůdcích 60c, Jindřich Plachta: Pučálkovic Amma
Í 1 , F. Pilař: Dýmka strýce Bonifáce $ 1.50, O. Hen•y: Romance čumilů $ 1.50, Miloš Zapletal: Světlušky
^ 1.30, Josef Mařan: Jak zvířata zabydlila zeměkouli
Í 2.40, Karel Plicka: Žijeme v Praze $ 4.70, Alois
íirásek: Temno $ 2.30 a mnoho jiných.
Ceny jsou včetně poštovného

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, G.P.O. Melbourne, 3001

Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu dortová

Telefon 42-5980

ZE DNE NA
1. 11. Král Husejn prohlásil při své návštěvě v
Londýně, že Jordán přijme zbraně odkudkoliv, i
ze Sovětského svazu.
— Při předvolební kampani na Filipínách bylo
zabito 21 osob a 50 zraněno.
2. 11. Rhodéský
parlament odhlasoval zákon o
"apartheidu", který
je
skoro kopií
podobného
zákona jihoafrického.
— Sovětská kosmická kabina přistála
hladce n*
Venuši.
3. 11. Singapurský ministerský předseda Lee řekl
po návratu ze Spojených
států, že se — přes zřejmé odhodlání presidenta
Johnsona a jeho vlády bojí, že si veřejné mínění vynutí americký ústup
z Vietnamu.
— Americký ministr ná-

Je to patrně nadsáz•RP/KT/tp
ka, ale něco třeba na
tom je. Možná, že kdyby spisovatelé
neznali
na vlastní kůži sovětské
poměry, že by s nimi neměla vláda tolik potíží.
Z kovaných stalinistů,
SIDNEY MYER MUSIC BOWL
kteří prošli komunisticneděle 19. listopadu 1967
kými kriminály a nepoučili se, vynořil se na
Začátek ve 3.15 hod. odp.
významném místě F. J.
Sólisté: June Bronhill a Reginald Byers
Kolár.
Australian Symphony Orchestra
Stal se hlavním re' řídí Hector Crawford
daktorem Kulturní tvorJe to první "Lidový koncert" sezóny 1967/68
by. Z a slánskiády byl
vězněn
jako podezřelý ' vlelbourne, který j e pořádán v koncertní "mušli"
Uexandra Gardens a na který je vstup volný. Sc
španělák a hned po proisty budou svtěoznámá sopranistka June Bronhl
puštění vydal se na obra- ová a vynikající tenor Reginald Byers. Na progr;
nu "kultu
osobnosti''. : nu je též' milostné dueto z "Madame Butterfly'
Někteří lidé
se nikdy íonferenciérern je Geoff McComas.
nepoučí.
j

Lidový
koncert

YANOCtM,

na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ

Opatření československých úřadů proti "odbalíým" čs. spisovatelům pokračujú V poslední době
jyiy úředně odebrány pasy filmovému kritikovi A.
ľ. Liehmovi, který se měl zúčastnit kulturního íertivalu v Mannheimu a přednášet ve Stockhobna
ía pozvání švédské spisovatelské organizace, a dále
iramaturgwi Pavlu Kohoutovi, který se měl zúčastnit premiéry své hry "Kolem světa za 80 duř*
v Mnichově. I ostatním kritikům čs. komunistické^*
režimu má být na dohlednou dobu zamezena návštěva západních států. F.

Vrhl se nyní v Kulturní tvorbě
(19. 10. i
67)
na
nespokojence J
pod titulem "Demokracie nebo elitářství?"
" Z d á se nám zarážející a bolestně překvapující, že se 22 let po
osvobození a po socialistické
revoluci,
která
zlikvidovala
antagonistické třídy, pro j fevily v
části naší
publicistiky
teorie "eliť', a co horního, i elitářský, aristokratický, panský přístup
k
některým
otázkám
kultury a ideologie . . .
Domníváme se,
že to
je
vedlejší
produkt,
škodlivá z p l o d i n a . . . "

Zvláště si Kolár stě- j
. j žuje na "nedemokratic-

DEN

rodní obrany McNamara
oznámil,
že
Sovětský
svaz dělá pokusy s i j k leární pumou, která může být doručena pomoci
umělých družic na kterékoli místo na zeměkoulL
4. 11. Laoský ministerský
předseda
Souvana Fouma přiletěl k návštěvé
Austrálie.
5. 11. V Jemenu došlo t
puči, který byl proveden
důstojníky, nedávno se
vrátivšími z exilu v Egyptě.
Byl proveden r
době, kdy byl president
generál Sallal na cestě do
Sovětského svazu.
6. 11. Indická vláda oznámila odhalení komisiístické organizace v západním Bengálsku, která
připravovala záškodnkié
akce po vzoru Vietkongu.
— Indonéská vláda nabídla své služby k pokusu o zprostředkování přiměří ve Vietnamu.
7. 11. Při oslavách 5GL
výročí fiijnové revoluce
bylo vMoskvě dohodnuto^
že konečně dojde v přšřtím roce k dlouho připr*- vované
konferenci zástupců
komunistickvA
stran, ťrčelem je zřejmě
odsouzení politiky Rudé .
Číny. Konference se nezúčastní
(kromě
č:ny)
Jugoslávie, Rumunsko 1
Albánie.
9. 11. Ve sporu dvou revolučních skupin v Adenu, FLINT a FLOSA,
»J
přidala
jihoarabská • armáda na stranu FLN. T j y s
očekávat, že to bude znamenat omezení nynějších*
teroristických akcí.

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

1

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

ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V M E L B O U R N E
srdečně zve všechny krajany na
PESTROU

M I K U L Á Š S K O U ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 2. prosince 1967

v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
Vstupné $ 2.00

Začátek v 8 hod. večer, konec v 1.30

Dárky se přijímají u pokladny od 7. hod. večerní
L I K É R O V Á LICENCE —

BOHATÁ

TOMBOLA

K tanci hraje orchestr kapelníka A . Vyhnala
Reservování stolů: tel. 379-2156 (Rosenfeld), 48-7723 (Kimía)

13. 11. 1967

ČESKOSLOVENSKO
Cécile Hugelová. První
den se hlavně štvalo proti "zločinům amerických
agresorů" a byl vznesen
požadavek stažení izraelských vojsk z okupovaných území. Pak se konal slavnostní večer na
počest fiíjnové revoluce,
na němž měla hlavní
projev místopředsedkyně
Federace Freda Browno— Na ostravském
dole
vá z Austrálie.
Vítězný únor došlo k závalu hornin, čímž bylo — Loni připadlo na 100
odříznuto od světa 10 tisíc obyvatel 108 nových
horníků. Čtyři z nich se onemocnění tuberkulósou,
podařilo brzy vyprostit, tj. o 4.2% méně než v
jeden byl nalezen první roce předcházejícím a o
den mrtev, další, těžce 15.4% méně proti průzraněný, byl
převezen měru let 1961-1965. Údo nemocnice. O zbýva- mrtnost na tuto chorobu
jících 4 zpráva nemlu- však poněkud vzrostla.
Zemřelo 14.4 osob na
ví.
100.000
obyvatel
proti
— V prvním pololetí tr.
13.7 v r. 1965.
bylo
uzavřeno
49.065
manželství (loni v téže —.Malířka Toyen (Marie
jedna
z
době 48.091) a povoleno Čermínová),
představitelek
9.546 rozvodů
(9.994). hlavních
Na 100 uzavřených man- českého surrealismu, se
želství
připadlo
letos dožila 21. září 65 let.
19.5 rozvodů (loni 20.8). — Na Dole čs. armády v
— Počátkem tr. bylo v Karviné se uvolnila horČSSR 10.665 obcí a to v nina, která zavalila dva
271etého ' inž.
českých krajích 7.534 a •horníky:
na Slovensku 3.131. Prů- Karla Kubíčka z Doubraměrná' rozloha obce byla vy a 291etého Emila Da12 km2 á průměrný po- ňu ze Sedmerovce u Povážské Bystrice. Byli vyčet obyvatel (včetně velproštěni už mrtví.
koměst) byl 1.338. Slovenské obce jsou v prů- — Na staveništi vodního
měru větší jak rozlohou, díla Želivka ve Všechlana
Benešovsku
tak počtem obyvatelstva, pech
r 9.588 obcí má do 2.000 vnikla voda a jíl do buobyvatel, 760 od 2.000 dovaného tunelu. Ze zábyly
vyproštěny
do 4.999 obyvatel,
176 valu
od 5,000 do 9.999 obyva- mrtvoly 341etého J. Kleitel. Měst nad 10.000 oby- na a 381etého S. Němečvatel je 141 (100 v če- ka.
ských
zemích a 41 na — V opavských MrazírSlovensku). České' země nch přišel o život 261etý
mají '4 velkoměsta (Pra- elektromontér O. Mosch
ha, Brno,
Ostrava
a a další montér byl těžce
Plzeň), dalším největším zraněn.
městem je Olomouc (77. — Před učňovským zá000 obyvatel) a pak nej- vodem na Českomoravské
mladší" české město Ha- třídě v Praze se zřítilo
vířov (74.500).
Sloven- lešení, které zasáhlo násko má 2 ' velkoměsta hodného chodce, naštěstí
(Bratislavu a Kosice) a ne těžce.
dalším největším městem — Jediný
čs. důl na
j e Nitra (40.500 obyva- břidlicovou krytinu je v
tel), pak Prešov (39.500) Nových Těcha-novicích v
a Žilina . (38.700 obyva- Severomoravském kraji.
tel).
— V Praze se konal IV.
— V říjnu byl na náv- mezinárodní jazzový feštěvě ČSSR generální ta- stival.
jemník
Komunistické — V posledních 6 letech
strany Austrálie Lauren- bylo v Praze zrušeno více Aarons s chotí.. O je- ce než 100 závodních jího návštěvě píše RP: delen. Jako důvod se u"Došlo k výměně infor- vádí nezájem
strávníků
mací o činnosti obou bra- a nerentabilita.
trských stran a názorů
— V roce 1929 žilo v
. na některé závažné otáz- Praze asi 800.000 obyvaky mezinárodní politiky tel a y jejích ulicích jez-,
a mezinárodního
komu- dílo přes
1,000 taxíků.
• nistického hnutí. Potvrdi- Dnes má Praha milión
la se při tom plná shoda obyvatel a Dopravní podnázoru
představitelů. niky
doufají, že budou
" obou s t r a n . . . "
moci do konce letošního
— V Praze
sé
konalo roku zvýšit počet taxíků
čtyřdenní zasedání Mezi- na 665. Soukromé taxíky
národní demokratické fe- nejsou povoleny. (Někoderace žen, která prý; lik MNV z okolí Prahy
sdružuje na 70 ženských vydalo licence soukrom(kómunistických)
orga- níkům, ale muselo je zrunizací z celého světa. No- šit).
' vou generální
tajemnicí — Dne 20. října byl z
byla : zvolena Francouzka ČSSR vyhoštěn západoněmecký
příslušník ErChcete, aby 'se vaše děti win Hoffmann, narozený
v r. 1913 v Ostravě-Vítnaučily hrát na kterýkoli k-ovicích, pro hanobení
HUDEBNÍ NASTROJ? socialistického zřízení.
Volejte (Melbourne)
— Velvyslancem v Konžské demokratické repubtel. 07-3515
lice byl jmenován MarA. CHROMOVSKY
tin Macúch.
— V Praze byla podepsána kulturní dohoda,
se Súdánskou
republikou. Má docházet k v ý měně universitních profesorů, vědeckých
pracovníků,
kukurnich
a
sportovních delegací, kt
spolupráci
mezi rozhlasovými a televizními tostitucemi atd.
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VE ZKRATCE
— Dne 23. rýna zemřel
ve věku 91 let hudební
skladatel národní umělec
Jindřich Jindřich.
— Podle Práce přibylo v
ČSSR
za posledních 10
let 24% duševních chorob a neuróz.
— Novotný se zúčastnil
výlovu jihočeského rybníka
Dvořiště.
Podle
zpráv čs. tisku byl v závěru "pasován starodávným rybářským právem,
zvaným ferule, na rybáře" a dostal
rybářský
klobouk s volavčím pírkem.

- 3
"Důvěru, kterou nám projevuje strana, nezklameme."

Sjezd ČS. novinářů

Práce novinářů se dá lépe a snadněji kontrolovat než dílo spisovatelů a
umělců vůbec. Československý žurnalista je také při své práci více závislý
na podpoře stranických a státních orgánů. V neposlední řadě pak měli
Hendrych a spol. od sjezdu spisovatelů koncem června do poloviny října
dostatek času připravit V . sjezd čs. novinářů tak, aby se jeho jednání nevymklo z rámce plně vyhovujícího režimu. T o se také podařilo.
V . sjezd čs. novinářů byl zahájen Ve velkém sále Slovanského domu v
Praze 19. října a trval jen dva dny. S ohledem na "dobrou přípravu" to
úplně stačilo.

mu -hlásání myšlenek cizích socialismu,
živení
pochybností o uplynulé
etapě naší
společnosti
— Karel Bejček z Vídně
přijel do ČSSR dne 25.
a
znevažování
dnešní
květina tr. jako turista i.
současnosti. V Literáruž se do Vídně nevrátil.
ních novinách se p o p u Teď píší čs. noviny, že
larizovala
stanoviska
byl dříve ve službách
CIC a že byl už v r. 1954
zcela protichůdná k p o odsouzen pro vyzvědačlitice KSČ, byla vedena
ství (v nepřítomnosti) K
tisková kampaň,
která
trestu smrti. Byl proto
požadovala
nastolit na
při své turistické návštěvě zatčen a nyní souzen
sjezdu
Úvodní slovo měl ú- spisovatelském
krajským
soudem v Č.
opozičně politické p r o b střední
tajemník
Svazu
Budějovicích. Ke všemu
lémy a požadavky . . . "
se přiznal, . dostal jen 3 čs. novinářů Adolf H r a let žaláře a trest prý při- decký.
Hradecký
' zakončil
Tlumočil
nejjal. Byl odsouzen za vy- prve pozdrav předsedy svůj projev
ujištěním-,
zvědačství v létech 1948 Svazu novinářů
SSSR že " p o d o b n é tendence,
1951.
M . V . Zimjanina, který jaké vládly v redakci Li— Podle zpráv Katolic- věnoval
sjezdu
rudou terárních novin, nikdy
kých novin byli jmenoneměly v naší organizavlajku
"jako
symbol
váni v Mikulově dva noci místo, byly jí vždycky
ví sídelní kanovníci: Jo- družby a přátelství''.
sef Dvořák, nar. v Dačicizí".
V e svém projevu se
cích a Vojtěch
Samec,
nar. v
Kloboukách . u dále dotkl "negativních
Pak následovala zcela
Brna.
projevů v žurnalistice''. "nezávadná" diskuze o
— Letošní sklizeň obilo- Vysvětloval,
že
"šlo návrhu nových stanov a
vin bude podle odhadu o především o psaní něk- odpoledne
dominoval
706.000 tun vyšší než loterých kulturních časo- dlouhým projevem Jiří
ni a proti průměru let
zejména Literár- Hendrych.
Jeho infor1961 až 1966 vyšší o pisů,
1.012 tisíc tun.
Rovněž ních novin a Kulturního mace, kritika i burcovávýnos cukrovky je letos j života"
a
pokračoval: ní byly nakonec daleko
vyšší. U brambor se o- •
i "Žel.
Literární noviny víc
"s oudružské"
než
čekává
jen
průměrná í
při
j
e
h
o
projevu
k
spivzaly
do
svého
prograsklizeň.
FEI/HD
N a sjezd se dostavila
delegace Ú V KSČ, zatímco
vláda
formálně
zastoupena nebyla - ministr inž. K. Hoffmann.
zastupoval také jen KSČ.
Delegaci vedl Jiří H e n d rych a dalšími
jejími
členy byli vedoucí ideologických oddělení O V
K S Č a Ú V KSS F. Havlíček a M . Pecho.

sovatelům, i když si v
silných slovech i tentokrát liboval.
Shromážděným československým propagandistům řekl m j . :
"Nepřátelská
propaganda se pokouší vytvářet u nás atmosféru bezvýchodnosti, vrátit nás
ke kapitalistické
alternativě
jako
jedinému
možnému
východisku
rozvoje naší společnosti.
Naším posláním • je čelit této snaze především
pozitivní
propagandou
socialistického
rozvoje
naší společnosti a ekonomiky, jak' jej vyjadřují
směrnice
XIII.
sjezdu . .'
Vyslovil dále nespokojenost s tím,
že čs.
tisk, rozhlas a televize
Řádně neobjasnily
lidu
smysl opatření z července tr.. kterými vláda reagovala na některé p r o b lémy souvisící se zaváděním nové soustavy, že
"nedovedly
dovést d o
(Pokračování na str. 5)

Družstevní demokracie
Soukromé zprávy o poměrech, které vládnou
ve velké části Jednotných zemědělských družstev v ČSSR, jsou ovšem daleko barvitější, ale
i úřední čs. zpravodajství podává často zajímajvý obrázek, i ono dává možnost nahlédnout,
jak vypadá v praxi zesocializované čs. zemědělství. Poslední takové režimní informace čerpáme ze Zemědělských novin, které se rozepsaly
20. října tr. o řízení J Z D , přesněji " o družstevní demokracii při řízení družstevního podniku''.
Jako přípravu k V I I . sjezdu J Z D uspořádala redakce Z N anketu, do niž přispělo na 100
předsedů J Z D . První otázka ankety se týkala
účasti družstevníků na správě J Z D . Zásadní
problémy J Z D se mají rozhodovat na členských
schůzích. Podle zmíněné ankety je účast na
těchto schůzích 57%, avšak pravidelně se zúčastňuje jen 46.5% členů. Na schůze vůbec nechodí 36.9% kolchozníků. Z N poznamenávají:
"Tato čísla nabízejí mnoho otázěk." jále členská schůze reprezentuje mínění všéčH -drůžitevníků, jestliže se jí účastní zhrut?a4 jen pplpvina
členů a přitom chodí pravidi?hě~dokbhče^méně
než polovina? Plní za těchto okolností' švoú
Úlohu? A proč určitá část družstevníků schůze
ignoruje?"
Anketa prý přinesla i některá vysvětlení: v
družstvech je mnoho starých členů, "kteří ztrácejí zájem na celodružstevní věci", ve slouče-

ných družstvech bývají potíže s cestou na schůzi atd.
" A l e existují ještě další příčiny," píší Z N .
"Tak ve sloučených družstvech se schází mnoho lidí, diskuze je pak svízelná a . . . těžko se
ve změti různorodých názorům formuluje stanovisko. Přitom se schůze stává někdy kolbištěm,
kde se vyřizují osobní záležitosti a jednotlivci
svádějí boj o ryze osobní zájmy, bez ohledu
na zájem družstva. Proto se na členských schůzích objevuje spousta podrobností, které znemožňují projednat zásadní otázky. A právě o
tyto rozhodující doklady a návrhy se projevuje minimální zájem."
Redakce Z N srovnala podle zmíněné ankety témata, o kterých se na schůzích členů J Z D
nejvíce diskutuje, do tohoto pořadí:
1. odměny jednotlivých členů, 2. způsob odměňování, 3. pracovní a výrobní podmínky pracovišť, 4. finanční stav družstva, 5. organizace
práce, 6. celoroční výrobně finanční plán, 7.
investice. Výhledový plán a problémy
nové
technologie jsou prý až iv nejzazším
pozadí
zájmů.
Vezmeme-li v úvahu i okolnost, že účastníci ankety, soudruzi předsedové J Z D , se v odpovědích spíše snažili zakrýt skutečný stav v
jejich družstvu, než špatný stav a nezájem rveličovat, utvoříme si teprve obrázek "družstevní
demokracie", který si režim po dvou desetiletích "výchovy" a nátlaku za rámeček jistě nedá.
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O cestách do Československa — čtenáři mají sloVo
s MODERNÍ KERAMIKU
všeho druhu
dodá

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

ČSSR zblízka
ÚROVEŇ VYUČOVÁNÍ
Do učňovských škol přicházejí žáci se špatným
prospěchem a je na nich vidět, že množství látky,
která jim podává základní devítiletá škola, nejenže
nestrávili, ale ani nezaregistrovali. Že situace nebude lepší ani v tomto školním roce, ukazuje výsledek
kontrolního diktátu, který jsme zadali jako informační práci u žáků 1. ročníku naší školy. Diktát
se skládal z osmi vět a souvětí, které měly 88 s l o v . .
Celkem psalo diktát 122 učňů a učnic; bez chyby
nenapsal diktát nikdo, 24 učňů napsalo diktát d® 5
chyb, 32 do 10 chyb, 32 do 15 chyb, 15 do 20 chyb
á 19 učňů udělalo více než 20 chyb. Někttéří učňové
udělali i přes 40 c h y b . . . Nemůžeme se divit, že asi
polovina učňů má potíže i s teoretickou výukou v
odborných předmětech, které vyžadují čtení a porozuměni t e x t u . . . Domnívám s e . . . , že příčina nedostatků je v tom, že nemáme diferencovanou školu
od šesté třídy, že nediferencujeme podle schopností,
, žé nerozlišujeme studijní á ostatní typy žáků. Myslím si, že i z psychologické stránky vyučovacího
procesu je nesprávné žádat u tak rozdílných žáků,
jaké máme Ve třídách devítiletek, aby se naučili témuž množství bystřejší i méně schopní. Např. v matematice je chceme naučit všem
goniometrickým
funkcím, ale žáci nezvládli dělení desetinnými čísly,
učíme je složitým souvětím, ale oni nepoznají slovní
druhy.

JÍT NEBO NEJÍT :
Návštěvy Československa bývalými exulanty a demokraty z řad čs. vystěhovalců vyvoláivají stále
mimořádný zájem čs. zahraniční' veřejnosti. Svědčí o tom došlá korespondence, dotazy, osobní i
telefonické hovory.
Hlas domova vyjádřil svůj názor na tyto cesty v posledních dvou letech několikrát. Řekli jsme
jasně, že žádný z nás by neměl být ochoten zapo mínat na minulost ve jménu touhy po domove a
řekli jsme i proč. Dnes dáváme slovo čtenářům. Z korespondence došlé v .'poslední době uveřejňujeme bez dalšího komentáře několik dopisů, které se tímto problémem zabývají nebo se ho aspoň
nějak dotýkají. V příštích čfelech uveřejníme event. i další názory, pokud řeknou k danému problému něco podstatně odlišného, než je uvedeno níže. Běžně bereme zřetel na dopisy plně podepsané (i když plné jméno pisatele bez výslovného svolení neuverejníme).
HD
AUSTRALSKÝ
STRÝČEK

Možná, že si ani neuvědomujete, jak dalekosáhlý význam mají ty
návštěvy.
Když necháme tu .velkou
politiku
stranou, australský strýček a australská tetička
vytváří "image" v naší
staré vlasti. Těch pár dolarů, které to stojí, je
nejlepší propaganda, na
jakou se Západ kdy
zmohl za celých dvacet
let. A je to propaganda,
za kterou platí jednotlivec, je to osobní záležitost. U ž se ustálil názor, že změna přijde zeM. Zberovský, učňovská škola v Klatovech, vnitř, ne zvenku. NávUčitelské noviny, 28. 9. 1967 štěvy "strýčků a tetiček"
NEDOSTATEK VODY V KOŠICÍCH
z ciziny k změně pomáNedostatek vody, citelný v iiosicicn uz pres ava hají . . . Byl jsem v Čeměsíce, se prodloužením suchých dnů až do podziskoslovensku na "sentimu stává kritickým. V odpoledních hodinách voda
neteče nejen v posledních poschodích výškových mentální cestě", jak jste
domů, ale mnohdy na několik hodin vyschnou i ko- to jednou nazvali, a. nehoutky v přízemí. Dokonce je vážně ohrožen provoz stydím se za to . . . RepV některých zdravotnických zařízeních bez vlastního zdroje Vody, jmenovitě v kojeneckém ústavu. — rezentoval jsem se podVydatnost zdrojů v Drienovci, Čmeli a Turni pod- le svých možností, neděstatně k l e s l a . . . Přitom se však v Košicích vodou lal jsem Austrálii ostuprokazatelně plýtvá. Např. ze 100 kontrolovaných du. Je možné, že výlosplachovacích zařízení 70 netěsní a ve dne i v noci
i — pokud ovšem voda teče — uniká pramének zby- hy moje a dalších tako: tečně do k a n á l u . . . Poškozené uzávěry si však ob- vých návštěvníků pone; čané nemohou opravit — poslední zásilku gumovýci I sou ovoce, jaké si celá
kuželků a bronzových sedélek, které agresivní voda
ve
Wa; rychle narušuje, vyexpedovali z Domácích potřeb propaganda
i 17. února. A tak několikahaléřová součástka přispí- shingtonu, v Mnichově,
; vá . k potížím, které letošní sucho způsobuje v na- v Kanadě nebo v Austrái šein nejmladším velkoměstě a které by snadno moh- lii nikdy nemůže koupit.
- ly vyvolat hygienické a zdravotní závady.
Místo programů,
které
Rudé právo, 17. října 1967 jsou
neosobní,
dává
LESNÍ DĚLNÍCI STÁRNOU RYCHLEJI
návštěvník z Austrálie
Všechna dosavadní
pozorování antropologů, fy- 1osobní důkaz o bytelnoziologů, biocliemiků a dalších odborníků potvrzují, 1sti a prosperitě v neko' že lesní dělníci stárnou rychleji než ostatní. Ve vě- :
státě . . .
ku 45-50 let jejich pracovní výkonnost prudce kle- jmunistickém
sá. V této době róste úrazovost zejména ve skupině •Nechci se vymlouvat na
těžkých úrazů. Příčinou je těžká, fyzicky namáhavá Jpolitiku.
Věřte mi, že
práce ve ztížených přírodních a povětrnostních pod- j
nejhezčí chvíle jsem zamínkách. Takovýto vývoj, jak ukázala mezinárodní :
konference bezpečnosti a hygieny práce'v íesnictví, ,žil, když jsem si vyšlápl
právě probíhající ve Vysokých Tatrách, je typický sám na Devět skal, vizejména pro Československo. U nás pracuje v les- děl jsem Nové město a
nictví 110.000 lidí, z toho při těžbě dřeva 30.000. Za '
horu.
i posledních deset let však ubylo 20.000 dřevorubců. Ž
! ď á r a Žákovu
; Jednou z příčin je vysoké riziko práce, špatné pra- 1T o samo o sobě stálo
: covní a sociální podmínky. V loňském roce bylo v za celý trip . . .
našem lesnictví 9.000 pracovních úrazů.
Každým
rokem přijde o život na 50 lidí. Úrazovost neustále
F. K. Fairfield
.stoupá a je nejvyšší ze všech odvětví výroby.
Práce, 19. říiňa 1967
ČS. POHOSTINSTVÍ NA EXPO 67
Tržby tří milionů kanadských dolarů dosáhly 12.
' října čs. pohostinské podniky na Světové výstavě
Expo 67 v Montrealu. Původní značně napjatý plán
celkové tržby činil 2,285.000 dolarů, plán však bude
• překročen asi o milión. Průměrná denní tržba měsíc co měsíc roste. V květnu činil průměr necelých
14.000 dolarů, v srpnu 20.000 a minulý měsíc byl
průměr daleko za hranicí 21.000.
Práce, 13. října 1967

V

RÁMCI

SVĚTOVÉ

SITUACE

S ohledem na světo
vou situaci není třeb;
ani kritizovat
cesty d<
vlasti.
Děláme-li
to
přivlastňujeme si větš
důležitost,
než máme
Změní se světová situa
ce proto, že se jel pai
Vopička podívat na má
mu?
Nechte s kliden
každého
rozhodnout
zda má jet nebo ne, be
vlasteneckých
pouček
Nic ve zlém. Posílejti
noviny také na adresu .
XX

JAKO

T_T

Cesta do Československa jé jako zrada . . . Po
válce mi nikdo nezůstal
doma. V době, kdy jsem
byl v Anglii a v Rusku
(v armádě, p. r.), moji
příbuzní zahynuli a moji
přátelé měli později ty-

J. G. Sydney

JDE O DOLARY
Stalinsky teror pominul, ale nedá se vůbec
mluvit o demokracii jsou zde
jiné zastřené
formy,
které postihují
nás, občany republiky,
např. v . zaměstnání, ve
škole
apod . . . Státní
rozpočet
je v situaci,
kdy každý dolar. či libra je vítaný, ať je přiveze kdokoli. Turista z
dolarové oblasti je zde
velmi vážený , . .. .
Z dopisu z ČSSR čtenáři F. Š., San Francisco
PROSTÝ

DŮVOD

Kozciiujete se nad cestami do vlasti jert proto, že na cestu nemáte
a nebo hlavně proto?
Anonym
I NNCF

Í-A-Y

II\

ZKLAMÁNÍ
NOVÝCH
UPRCHLÍKŮ

NESTOJÍ
O NIC vŕc
POUŽIT
VŠESTRANNOU
BANKOVNÍ SLUŽBU
THE NATIONAL
Vkladní knižky *
Cestovní šeky *
Služby cestujícím *
Zařizování investic *
Vklady na úrok *
Pravidelné poukazy a inkasa .*
Uschová cenín *

Kdybych jel do Č.,
jisti bych M vrátil jako

V . H . Preston

:

ZRADA

ZTRATIL BYCH
ÚCTU K SOBĚ

jiný člověk. Ztratil bych
něco ze svého já, ztratil bych úctu sám k sobě . . .

_

též potíže se sovětským
režimem. jako předtím s
nacistickým. Když přišel
komunistický puč, byl
jsem (v cizině).
Vím
ale, co se přihodilo mým
kamarádům.
Někteří z
nich byli pro komunismus a ti to odnesli nejvíc. Kdybych teď přijel,
mnozí z mých kamarádů
by byli zklamáni, protože linie se má držet. Je
to jenom
můj
osobní
názor, ale • myslím, že -v
době, kdy hordy amerických poraženců obléhají ministerstvo války,
je nejlepší pro bývalého
vojáka držet se zpátky,
ale dát si pozor, aby nepomáhal nepříteli.
Cestou do Československa
bych nepříteli
chtě-nechtě pomáhal. Tohle byste snad nějak lip. než
já mohli říct čtenářům.

Služby pro zahraniční obchod *
B p T H E
\ ~ Y .OF

NATIONAL
Á U S T R A I: A S I A

BANK).
.LIMITED

. Používejte raději The National Bank,

Vzpomínali. jsme, " s
manželem opět na jednu dlouhou
debatu s
přáteli v Traiskitchenu
• (uprchlický tábor u V í d : ně, p. r.) v loňském roce před
naším odjezdem. Rozprchli jsme' se
odtamtud
od té doby
.skoro všichni - . do Kanady, do U S A , sem -,
ale i za ostatní snad mohu i dnes
sdělit,
jak
jsme. byli venku překvapeni názory ..a nezájmem starších uprchlíků.
Debatovali jsme
tehdy
o exilovém. tisku, který
tam docházel, i o . došlých soukromých zprávách, á hodně . věcí se
nám zdálo . neuvěřitelných.- Doma stále, ještě
věří .hodně, lidí, že v poúnorových
exulantech
je výkvět národa a to i
přes
zklamání, ; které
sebou
přivezli - . první
turisté z jejich řad.' V
Rakousku
jsme si přiznali větší zklamání nad
našimi
předchůdci.
A
teď? Je mi ž toho někdy
smutno . . .
M. ' V . , Liverpool u

Sydney

HLAS

13. 11. 1967

DOMOVA

Okrádanie
vo velkom i malom
"BILANCIA CHARAKTEROV"

spomenieme
Popři ůplaitkářstve, o kterom sme písali v minulom čísle H D , je ďalším konkrétne
jednu:
vedúca
palčivým problémom československého komunistického režimu aj predra- aspoň
žovanie A okrádanie spotrebiteľa. V článku "Bilancia charakterov — Ókrá- predajne mlieka v Krpedanie spotrebiteľov ve veľkom i malom" priniesol Ľud z 24; augusta 1967 ľanoch v okrese Martin
mala viackrát
manko
niekoľko zaujímavých podrobnosti:
nad tisíc korún. Nechali
súčty
pri konzumácii;
"Vlastnosť . okradnúť 21.000 korún."
ju v predajni; aby jej
V článku "Okrádanie atď." Ako príčiny tohto
spotrebiteľa u nás nevyumožnili manko vrátiť
mrela, ba naopak, po- s úsmevom" v Pravde stavu uvádzá "príleži( ! ) , no preradili j u z
tosť,
veľmi
priaznivá
žo
6.
septembra
napísal
dľa informácií
Štátnej
funkcie vedúcej za preobchodnej
inšpekcie v Jaroslav Maško m. i. na rýchle obohacovanie
davačku. V tomto roku
sa, ktorú uľahčuje vcelBratislave stúpa,
alebo toto:
však s nóvoii vedúcou
ku
minimálna
vnútrosa udržuje tiá úrovni
" Z a minulý rok zo
urobili manko vyše 9.000
kontrola,
vlánäjšiého roku. Napr. všetkých kontrolovaných podniková
korún. Riešenie? Novú
za prvý polrok 1967 u- konzumácií v reštaurá- zhovievavá voči väčšine
veďňcu odvolali, bývapredražení.
robili pracovníci Štátnej ciách na Slovensku bo- zistených
lú "osvedčenú'' mankárobchodnej inšpekcie v. lo 45,1 pere. predraže- Pre nikoho, nie; j é tajomkú tam nechali a vedúže. nesvedomití
Západoslovenskom kra- ných. V o Východoslo- stvom,
cim še stal . jej manreštaurácií
ji v 268 závodoch reš- venskom kraji" dokonca pracovníci
žel.''
a.
výčapov
"vedia
dotaurácií a jedální
319 63)6 pere., čo. znamená,
Stúpanie trestnej činnáíkiipóV, ž čoho
bolo že z 3 nákupov spotre- hnať'' prípadnú blokopokutu,
uloženú nosti, hlavne rozkrádavyše 46 percent predra- biteľa v 2 prípadoch vú
orgánmi, nia, badať podľa Práce
žených. Ž é to neboli okradli. V tomto roku kontrolnými
vždy len
"maličkosti", kontrolné orgány zopa- už v najbližších.. hodi- z 26.
septembra aj v
dokázuje prípad z bra- kovali previerku statoč- nách prevádzky vo svo- JRD. "Len v Západotislavskej
reštaurácie nosti
predaja a zistili, jom podniku. Pri nedo- slovenskom kraji" - u"Dukla", kde mali od- že v reštauráciách v Ko- statočnej kontrole "svo- viedol Júlis Čajko v
vähtí účtovať namiesto šickom okrese
okradli je ' urobilo v negatív- článku "Index rozkrá843,40 Kčs až vyše 1280 spotrebiteľa
predraže- nom zmysle aj uvoľne- dánia:
340 percent" korúh. Z a tákéto á po- ním v 45,4 pere. z kont- nie cenotvorby v reštau"súdy uložili
náhrady
dobné "omyly" dali in- rolovaných prípadov, v ráciách, ktoré sa - využiza
trestné
činy
rozkrášpektori
v 475 prípa- okrésé
Spišská
Nová lo v mnohých prípadánia
v
poľnohospodárdoch
na
ešte
širšie
podoch blokové pokuty v Ves v 70,3
pere. a v
riadespotrebite- skych závodoch
hodnote 39.000 korún a okrese Poprad dokonca škodzovanie
ných Výrobnými poľnoz rozhodnutia krajského v 71,4 pere. kontrolova- ľov na cene."
hospodárskymi
správainšpektora sá vyinkaso- ných nákupov.
PodobPodobný stav ako v
mi
(VPS)
v
r.
1964
valo ďalších 53.700 ko- né, aj keď
menej vy- reštauračnom systéme je
rún.
Nedomeriavanie puklé a časté prípady
178.000, o rok na to už
podľe vyššie uvedeného
pri pive, víne, alebo lie- predražovania sa zistili
článku Jaroslava Mešku 365.000, ale vlani až
hciviiiách zostáva naďa- aj v ostatných
sloven- aj v obchodných
pre- 609.000 korún. Z tých,
lej bolesťou Väčšiny vý- ských krajoch.''
dajniach. " Z a
mnohé čo sa škoda nevyčíslovačapníkov.
priám kuriózne situácie la - neznámych páchaNej častejším
je poPodobná situáciá bola dľa Pravdy "okrádanie
aj
V potravinárskych na miere a váhe podávapredajniach, kde ž 579 ných nápojov á jedál.
nákupov bolo 268 pre- Hneď ná druhom mieste (Pokračování se str. 3) rekl rlenarycn:
dražených, teda takmer - 40 pere. prípadov - vědomí celé veřejnosti,
"Očekáváme od všech
polovica. V týchto za- predstavuje
účtovanie že tato opatření nejsou čs. novinářů, že budou
riadeniach dostiahli po- nesprávnej ceny, ďalej proti nové soustavě, ale i v příštích letech výkuty výšku viac ako úmyseľne
nesprávne odpovídají její logice''. znamnými
pomocníky

- 5 VÝZVA
! knihovnám a archivům krajanských a exilových
spolků a organizaci a jédnotlivčům.
V rámci oslav 50. výročí založení Československé
republiky, které se budou kbňat v říjnů ř. Í968 vě
Washingtonu, uspořádá washingtonská odbočka Československé národní rady americké výstavů různých dokumentů a památek. Na výstavě budě na
příklad originál washingtonské dekláráce čs. nezávislosti, kterou president Masaryk poslál 18. říjná
Í918 presidentu Wilsonovi.
Tato
deklarace býla
mnoho let považovaná za ztracenou a byla nalezena
teprve p 0 úsilovném pátrání ve starých dokumentech a mikrofilmech několika amerických úřadů.
Odbočka Washington Československé národní řády
americké by ráda soustředila na této výstavě Vélnii
mnoho výzaiamných památek a žádá proto o spolupráci naši krajanskou veřejnost v celém světě. Uvítá
všechny dokumenty, knihy a fotografie a zajímá se
také o časopisy, noviny a články, týkající se vyhlášení československé nezávislosti a jiných událostí,
ňa příklad i vítání čs. legionářů doma i za hranicemi.
Prosíme snažně všechny
přátele, aby na naši
výzvu odpověděli možno-li do ledna 1968 a zaslali
všechny příspěvky na adresu jednatelky washingtonské odbočky Československé národní rady ame-'
rieké:
Mrs. Anna M. Faltus; 4708 Kénmore Ave.,
Aipt. 303, Alexandria, Va. 22304 (USA)
VUSTRALSKA ODBOČKA FONDU SPOJENÝCH
NARODÚ PRÔ POMOC DĚTEM,
(jejíž pokladnicí je paní I. Čapková) vzpomene 21
let .trvání této pomocné organizace pořádáním výročního trhu a to v pondělí dne 20. listopadu 1967
od 10.30 hod. dop. do 9 hodin večer v dolejším šálé
ríiélbournské radnice vé Swanston St.; Gity. Můžete tam výhodně nakoupit spousty různého zboží,
např. dětské prádlo, vlněné věci, hračky, knihy,
různé dárkové předměty, pečivo a sladkosti, -kuchyňské:.potřeby, zlatnické zboží a mnoho jiných věcí.
Výtěžek prodeje bude použit k podpoře dětí na celém světě, které trpí hladem, nemocemi, ignorací.
Zvláštní příležitost se naskytá těm, kdož dovrší
21. rok současně s U-N.I.C.E.F., tj„. ve dnech 11. az
16. prosince 1967. Pro ty budě připraveno na v ý - ;
ročním trhu 20. listopadu mezi- 7. až 9. hod. večeř
zvláštní uvítání a budou jim předány dary. Bližší
informace sdělí pí. Čapková, tel. 52-1311.
teľov . v jedinom okrese bolo 107. A čo doteraz neodhalená činnosť?
80 percent z uvedených
prípadov sá týkálo Jed-

notných
roľníckych
družstiev.
Nedovolene;
si prilepšovali nieleri rádoví členovia, ale často
aj funkcionári."
FBI

SJEZDČS. NOVINÁŘŮ

PLETIVO

k ohrazování všeho druhu .".vvelmi

dodá za
levné

ceny

ONDREJ MENDAN
7 James Ave., KEW, Vie., 3101
Špeciálni výška nebo hustota dle objednávky -

Plánujete cestu do zámoíí
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se š důvěrou nä
ODRA
„ a č ? ? ^ ^

TRAVÉ L

SERVICE

27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Telefon 62-2908
: Poradíme
vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu
lodí
nebo
Letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.

Mluvíme česky

'

JIILI

: své

>3 LI. EURO. v

U.U.WJ.M

generální
linie . . .
ukládá.''
Dne 20. říjná
byla
další rozprava, které se
zúčastnilo celkem 33 účastníků. Potom delegáti schválili. ňóvé stanovy
i navrženou kandidátku
členů ústředního výboru, načež byl - podle
zprávy .Rudého práva "jednomyslně a za bouřlivého potlesku
přijat
dopis sjezdu
ústřednímu výboru Komunistické strany Československa", který v závěru vy-

vinářů naplno:
"Je pro nás závazkem,
že nás strana považuje
za přední aktiv a že oceňuje přínos naší práce
pro poznávací činnost i
pro prosazování stranických usnesení a závěrů
v životě naší -společnosti . . . Důvěru," kterou
nám projevuje - střáňa,
nezklameme!"

strany v zabezpečování
politických a ekonomických úkolů při výstavbě
naší země. Je třeba každodenně ukazovat všem
našim občanům . - - , co
znamená
v
praktické
Náď
dodržováním
práci uplatňování zásad
těchto
závazků
mají bííít
socialistického.
internaVyslovil se také "pro
ošvědčěm íežimis'£é,;; poneustále se zvyšující mí- cionalismu a socialisticstavení v čelo
SČSN;
ru svobod", ale "dokud kého vlastenectví..."
především
znovu
potvrbudou na světě existo" . . . Tisk, rozhlas a
zený
genérálňí
tajemník
vat dva světy, do té do- ..televize mají' před selanřnfp TT-a ca] cf-TM
nr,- A . Hradecký.
FFT
by bude u nás svoboda
. . . mimořádně veltřídní i demokracie tříd- kou politickou i morálProvádíme veškeré práce optické
nf.
ní zodpovědnost. . (Na
přesně, rychle á za levné csny
Po' stručném a nezá- více než 4.000 novinávážhéin referátu o vý- řích) záleží, do jaké míznamu tiskového zákona ry bude tvář všech naa o "vážném problému"; šich masových prostředkterým je, jak zabezpe- ků ideového
působení
573 Hampton St.
čit v českých
krajífch " opravdu socialistická, s
Hampton, Vic.
Telefon 98-5756,
větší množství zpráv " o jakou profesionální doživotě,' úspěších i potí- vedností, ale také s jažích lidí na Slovensku" kou politickou,
občana naopak jak vc sloven- skou a etickou
odpoském tisku více infor- vědností
budou
plnit
movat o českých zemích, všechny
ty své úkoly,

Podobně
jako předtím Hradecký věnoval i
Hendrych
zvláštní pozornost Literárním novinám a jejich "znárodnění'' označil za opatření
"mimořádné,
neradostné, avšak nezbytné".

-wr. CHRPA

Optical Service
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JEDNOTLIVÁ ČÍSLA " H L A S U D O M O V A "
můžete kupovat V těchto prodejnách:
ADELAIDE:
G . Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A .
BRISBANE;
Goíden Prague Delicatessen, 352 Brunswick Street,
Valley.
MELBOURNE:
líovínový stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinders St. (proti Commonwealth Bank), City
MčGill's Newsagency, 183 Elizabeth St., City (proti G P O )
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, St.
Kilda
SYDNEY:
Porter & Co., Newsagency, 203 a (Jastlereagh St.,
Sydney - City
M A Ĺ A ' s Delicatessen, 203 Hay Street, 'Sydney-Haymarket.

DOMOVA

Krize v Uruguayi,

OL

^borcheóter

. (ředitel Jaroslav Křepčík)

konsolidace v Brazílii

DVA SOUSEDNÍ STÁTY
Pozornost zápaldního kontinentu se v těchto dnech upíná k vnitropolitickému vývoji ve dvou státech Jižní Ameriky. Paradoxně jsou to sousedé —
Uruguay a Brazílie — kde věci jdou, tak říkajíc, obráceným směrem.
Uruguay je v krizi. Země, která po vzoru Norska, Nového Zélandu nebo
Velké Británie uvedla v život systém rozsáhlého sociálního zaopatření, je
opět ria pokraji hospodářského á politického zhroucení. Několikrát v po
sledních letech se projevily podobné symptomy, yždy se je nějak podařilo
překonat, a vždycky se zákonitou nutností se ZQOVU objevily. Jejich příčiny
jsou prosaické, i když ideologickým základem dnešního stavu byla idealistická snaha uskutečnit jakýsi fabiánský socialismus ve státě, který pro to
nemá dostatečné hospodářské předpoklady.
Dnes například čtyřicet procent Uruguayců
jsou státními zaměstnanci. Třetina všeho obyvatelstva pobírá od stát;u pensi - v .té či oné podobě. Každý zaměstnanec může odejít do výslužby po třiceti letech
zaměstnání s plným platem nebo gáží.

SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ Z A B A V Y ,
OBCHODNÍ KONVENCE; OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe

13. 11. 1967 _

práva, a uvaluje
ncjmenší povinností. V posledních deseti letech se
životní náklady znásobily dvaatřicetkrát - a to
přes
veškerou pomoc,
kterou Uruguay dostává
v rámci Spojenectví pro
pokrok.

Jedním z důsledků této inflace j e to, že ona
Telefon 63-3923
penze, kterou zaměstnaK disposici tři sály různé velikosti
Státní
systém
dává nec pobírá, je vlastně
:
, '
Možno obstarat českou hudbu
občanům
co
ne i větší třicetkrát
menší
nežli
původní plat před třiceti lety.
3 ť V J K l U V « l řvLUD S L A V l A FVJK1 MfcLKUUKiNb
Drahým
důsledkem
srdečně Vás
zve na
jsou vlny stávek, které
paraiysují
hospodářský
život. V minulých dnech
stávkovali bankovní úKTEROU POŘÁDÁ N A UKONČENÍ SEZÓNY
ředníci, kteří odmítali
v sobotu dne 25. listopadu 1967
proplácet
státní
šeky,
V DORCHESTERU, A L E X A N D R A AVENUE,
MELBOURNE
takže ani
pensisté ani
(sál "Chester")
státní
zaměstnanci neHraje Eda Zlatý se svým orchestrem
dostávali platy.
Likérová licence
Bohatá tombola
Třetím důsledkem je
Vstupné včetně večeře S 4.00
to,
co už po
dlouhou
Předprodej
vstupenek:
dobu je vážnou vnitro63-3923 (Dorchester) nebo 94-6635 (Piek)
politickou hrozbou: SoA L E X A N D R A GARDENS, MELBOURNE

TANEČNÍ

ZÁBAVU

Milí přátelé,
toto j e Jack Little, můj věrný přítel a kolega po mnoho let, který vede kandidátku
viktoriánské D. L. p . ve volbách do senátu dne
25. listopadu 1967.
. Vaší pomocí může získat vedoucí kandidát
J. Little mandát do senátu, jako jsem jej já
získal před třemi léty. Senátor Gair i j á potřebujeme jeho podporu v parlamentě.
Jak j e Vám známo, měli jsme úspěchy v
roli hlídačů v senátě, ale mohli b y c h o m udělat v í c pro bezpečnost Austrálie a pro lepší

/eiSKy s v a i

a

vyi-nouu-

ivropské režimy
systenaticky podporují urujuayskou levici v naděli, že se jí podaří vyuíít obecné sociální nespokojenosti
k politickému zvratu. U ž několikrát došlo k diplomaickým
skandálům, komunističtí diplomaté byI z Uruguaye vypovězeni, protože se prokázala
jejich účast na organizování
stávek a veřejných demonstrací.
N a jih od Brazílie politický osud je tedy na
vážkách, zatímco v Brazílii samotné dochází ke
konsolidaci. Vláda presidenta
Costa e Silvy
zřejmě překonala potíže,
s kterými
ještě počátkem letošního roku musela počítat.
Byla to zejména takzvaná
široká
opoziční
fronta, kterou se snažili
vytvořit bývalý levicový

parlamentních zástupců.
Věřím, že senátoři D. L. P. jednali odpovědně a účinně a že vydatně přispěli k v y ř e šení mnoha aktuelních problémů. Obracím se
k V á m výzvou, abyste
volili
kandidátku
D. L. P. v čele s dynamickým
kandidátem
Jackem Littlem.
Srdečně Váš,
(F. P. Mc Manus) senátor za Viktorii

VE VIKTORII VOLTE TAKTO :

•wrwiiiiSZaB

TEAR OUT THIS HOW-TO-VOTE TICKETAND TAKE IT WITH YOU WHEN YOU GO INTO THE BALLOT BOX
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A [ 6 ] HAKNAN
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í ~4~| CQRHftCK | b [TI LITTLE
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WEBSTER

ĚM^PTMK

OF VICTORIA

ELECTION OF SENATORS

VOT1NG IS COMPULSORY'

j c [~7~j vickers-wilus |q(~9~ cohen

e[T] DOWLING C[8j WEBER
g p n JOSHUA

' IT IS ESSENTIALTHAT YOU PLÁCE A
NUMBER IN EACH SQUARE AS-SHOWN.
OTHERWISE
VOTE !S WASTED.

J e [12] sibson

o[jO]p0YSER

I [Í4| Milhe

E [ÍŠ] WILLIAMS

[TŠ]

B8UNHIH6:

o [ l T | PRiMMER

'' BÍJTHORISED BY SENÁTOR F. P. MCMSNUS, 560 LONSTMLE ST., MELBOURNE

VF V Š F f H nSTATNIttl CTÁTFfH
si vyžádejte lístek D. L. P. jak volit
("HOW TO
V O T Ě " Card) v e Vašem státě a pak napište číslo

Vozd

šijee šaty dobře

ZNAČKA KVALITY
A STYLU
Prvotřídní ručně šité
164 Acland St., St. Kilda
Vic. Tel. 94-2260
148 Martin St.,
Gardenvale. Vlc.
Tel. 96-2661
Též prodej veškerého :
pánského konfekčního
zboží
čistírna a opravy obleků
Vhodné vánoční dárky
>resident
Goulart, bývalý president
Kubitichek,
členové
rodiny
bývalého
presidenta
V^argase a před lety velni vlivný guvernér stáni, ve kterém je Rio de •
faneiro, Carlos Lacerda.
Množí se známky toho,
Ee tato opoziční fronta
>e rozpadla - hlavně
proto, že došlo ke značnému odklonu od dři- •
/ější
diktátorské linie,
cterou zavedl vojenský
režim za generála Bran:a po puči v roce 1964.
I
na hospodářském
poli je možno zaznamenat ozdravění. V brazilském Sao Paulu skoníila konference takzvané Interamerické
rady
pro obchod a výrobu,
jejímž
předsedou
byl
zvolen
bývalý
ministr
plánování Brazílie, Roberto Campos.^ Interamerická rada si předsevzala úkol, který může
přinést revoluční obrat
i o hospodářského života Latinské
Ameriky.-.
Na základě
multilate- .
ráiních dohod mezi střelo- a
jihoamerickými,
podnikateli s evropskými a severoamerickými ;
společnostmi mají .být'
vytvořeny nové, mezinárodní hospodářské jednotky, které by jednak
přilákaly zahraniční kapitál a jednak
zvýšily
produktivitu i zaměstnanost v Latinské A m e rice. Plán je v pokročilém stadiu - zbývá jen
vypracovat status účastí
zahraničního
kapitálu,
nežli věci budou uvedeny do chodu.
Pavel Berka/FE

do každého čtverečku přesně tak, jako j e na lístku
(a to i vedle komunistického kandidáta,
jinak b y byl Váš hlas neplatný).

protože

Vyrovnejte laskavé
PŘEDPLATNÉ

HLAS
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Ladislav Mňačko:Kterakchutná moc (The Taste of Power), Weidenfeld & Nicholson, London, 1967.

Komunistický Remarque
Jedním dechem bychom se měli ptát, jak opravdu chutná moc a komu
opravdu avoní hrana. Po dvou knížkách vydaných na Západě je dnes
Mňačko pasován na "socialistického Hemingwaye''. Je pravda, že jeho první
pokus o román "Jak chutná moc" je daleko lepší než jeho "Opožděné reportáže". A l e je taky pravda, že Mňačkovy knihy, stejně jako knihy jiných
autorů, kteří píší v sovětském světě, mají zvláštní pikantnbst, která není
dostupná spisovateli ve svobodném světě. Jsou (vzácnými opály pravdy a
života, nalezenými v poušti sovětské nudy a literární negramotností. A protc
se lesknou lépe, lesknou se radostněji.
Mňačko má dalekou cestu, chce-ti se stát "socialistickým Hemingwayem".
A byl by blázen, kdyby, se na takovou cestu vydal, jeho "Opožděné reportáže'' byly reportáže. "Jak chutná moc'' není nic jiného než brilantní reportáž, což ale néznaknená, že nepatří do literatury. Remarqueova "Západní
fronta" byla geniální reportáž, překonaná jenom jeho "Cestou zpátky".
Mňačko héní romanopisec. Myslím, že ňá to nikdy nepomyslil. "Jak chutná
•>; moc'' je proste zápis událostí á vztahu v životě revolucionáře, který se změnil iv tra&iédii. V tragedii Jánošíka, z něhož se stal Lomikar.

Ale srovnání Mňačka
s Remarquem není je^
nom formální. Remarqueův
poručík
Rahe
taky stále toužil vrátit
se na stará bojiště, kde
vykrvácelo jeho mládí.
Nakonec se vrátil do
Fleury - á zastřelil se
nád starým zákopem.
Mňačkův Frank je
dvorní fotograf, který
sbírá staré fotografie
revolucionářů v jejich
nestřežených momentech
á jako Rematquéův Rahe touží po starých
dnech války a revoluce.
"Jak chutná moc" je
záznam o životě jednoho člověka, kterého zahubila moc, která zpočátku chutnala, sladce.

Komunistický.. . státník,
bývalý partyzán a soudruh, umírá v Mňačkově knize zrovna včas. Jinak by bylo nutno organizovat další státní proces, protože moc nejenom korumpuje, ale taky hrozí.
Toto je Mňačkova
diagnóza společnosti a
představitelů společnosti
v tak zvaně svobodné
socialistické
struktuře:
moc nejenom láme charakter, ale je zrodem
strachu. Nietsche by se
mohl přiučit v . socialistické společnosti: Wille
zur Macht je jenom začátek. Základ úspěchu v
diktatuře proletariátu je
schopnost zůstat u moci,

protože v této "rovnostářské''
společnosti je
Z rodného místa připříliš mnoho., vlků.
šla delegace, ale jinak
Mňačkův Frank je ze nikdo- Velikán se o d r o stárých
revolucionářů, dil sobě a svým Sousedlouho
předtím,
kteří to myslili
příliš dům
dobře. Z těch, kteří ne- než mu příslušel leštěný
váhali
riskovat,
když státní katafalk;
šlo O kůži, ale kteří
nikdy nepochopili,
co
znamená zacházet s mocí, když jim' spadla do
klína.

JIŘÍ

Jak to Mňačko líčí,
tribun lidu zradil kdekoho z lidí, kteří mU věřili. Zradil živoucí lidi,
aby mohl vládnout abstraktnímu lidu. Zradil
vlastní ženu, zradil partyzánskou milenku, zradil
soudruhy.
Zradil,
protože
musil
zradit,
protože se bál moci a o
moc.

Jeho starý
přítel a
soudruh
z
předválečných let, z doby povstání a z. doby porevoluční
(Mňačko zřejmě schvaluje všechno, co se stalo v letech 1945-1,948)
vyrostl, z okresního ko- : Jak to čtu a rozumunisty ve státnickou mím, je tragedie tohoto
podobu.
'.
(Pokračování na str. 6)

PSÍ POVÍDKA
-.

Frank ve své úloze
dvorního fotografa pozoruje mašinérii státního pohřbu. Kolem rakve
velikána
přecházejí lidé, které tam státní moc
nakomandóvala, aby byl
pohyb a ruch, a taky
občas lidé, kteří měli s
velikánem něco společného. Ti, kteří si na něho vzpoměli pro maličké věci, které udělal, a
ti, kteří přišli buď proto, že nesměli nepřijít,
nebo že chtěli svojí přítomností spáchat poslední urážku.

SÝKORA

Jedu tramvají. Kam? To vám může být celkem
jedno. Stojím na plošině u otevřeného okna, aby
mi vítr jakoby čechral vous. Ve skutečnosti tak ale
stojím proto, aby si občané nevšimli mého porostu
a já tak byl ušetřen vtipných narážek. Vtipné narážky jsou dvě: Hele, Castro! a Hele, Matuškal
' Vedle mne sedí chlapeček, vedle něho maminka
a dále už je normální osazenstvo. •
Chlapeček dobře vidí, že mám vousy. Je to ještě
malý chlapec, možná ještě ani mluvit nedovede.
Chlapeček mne vidí: Malá baculatá ručička mě
tahá za -černý svetr.- (Jedu, 'teď už vám. to'prozradím,; na koncert.:'Smoking si- neberu proto; aby se
mi přátelé nep.osmíyali, že nemám ani na svetr.) Copak asi chce chlapeček?
Š dětmi je legrace. Mám děti rád.
Baculatá ručička mi ukazuje na tvář:
Máš fousy. Seš čert!
Překvapil: mne, chlapeček. Nic mu- neujde. S tím
-čertem střelil trochu vedle, ale uznávám, ^že. nemůže vidět, zda mám. rohy či ne. Maminka se. smě- '
je a rozhlíží se kolem, co na to osádka. Osádka se
směje. Chlapeček to vidí a slyší a směje se taky,
Já ne. B y ť společenský samouk, vychoval jsem:-:
. Sfi ke slušnosti. Maminka- dychtivě hledí na svoji
1 .
ratolest a čeká, co udělá.
.
On čeká, co udělá . ona. Snad očekává. radu. í$á
ještě malou hlavičku, jeho velký mozeček je ještě,
malý, nedokáže' ještě souvisle Konverzovat. Konečné!
'Seš čert, máš fousy!
..
Geniální dítě, Hraje si-s. větou jako žongléri
' :. ČeÄujŕcí' to1 ipatřičnl oceňují a chlapeček zá .vše' obecného smíchů dostává bonbón a obrázkový, ča' sopis.
T o se mu'však, mazánkovi, zdá-, málo, protože se
. s otázkou v,očích dívá n a maminku- Odkudsi- padne
chlapečkovi do. klína ještě jeden bonbón a . chlapeček,nelení ť
.. _
-.,.
Fousatý čert, ty'. .:
-•'-.

OBDĚNICE

MILOSLAV

DOUBRAVA

Je smráknuto a lépe vedet o vnějšcích
večer je vypuklý a kroky V něm

jsou snazší
a vše sé jasní v prostřednost tichou
Vše se jasní jen tento večer nikoli ;
v jeho úpatích teplo krve a chlad
?
se olézají
a slova vyřčená se do ticha schytáyají.
Pojď a sedni
.. v lících máš kulacení kamenů značené
prach z luk holých jak by ti ústa dmul
v očích tma mezikamenná stojí ti
sám jsi jak by z hrábí ulomen
Pojď a sedni
blahořečme té tmě která holý povrch
nechá
a skolébává vše v kruhy stojící
v oční důlky vypuklé a blanou
stažené v klid
Vše se jasní jen tento večer nikoli:
pojď a sedni do jeho úpatí
kde kořenů a chrlhlíků prastarých
naseto je jak trávy
nad nimi nepoznáš pak kmen ani tělo
. nepoznáš ani studnu ani řeč nepoznáš
a obé piješ hltavě a hmatáš obé hltavě
neb večery jsou holé pode tmou
mrtvi jsme napůl a podoby s veselím
přijímáme
za hřbety uvízlí ve večeru {vypuklém
v němž lampy praskají a oheň
zatéká do děr
a nic neruší živé podobenství t a m . . .

Mám chuť potřást chlapci rukou, ba co víc, mám
Zaštekej! nakazal jsem mu prísne.
huť zatřást celým chlapcem:
Trošku mu přeskočil hlas, ale bylo to ono. Naklo' Zatím • se však třese pouze tramvaj smíchem di- nil, jsem se až k němu. Nesmíš mluvit, porušil bys
•áků. Nen'e,'to. bych se natřásL Naklonil jsem se k kouzlo, zašeptal jsem výstražně. Kývl a štěkl. Pohlá-péčkexví - a ušm.ál jsem se. Polekal se, potvora. - hladil jsem. ho očima: Jsi pes. Jsi peš Rek. Dal mi
íejseín čert, vysvětluju lahodným hláskem. Jsem bonbón a já jsem souhlasně a naposledy tiše fiafl.
>es. A trodhu jsem ftafl.
Dále to už chlapeček obstarával sám. Štěkal asi miV očích mu svitla pomatenost Věděl, že nejsem nutu, až celý zčervenal. Díval jsem se oknem ven
ert, ale nebyl si jistý, zda nejsem pes. Nabídl jsem a slyšel jsem. No tak, Petříku, už přestaň:
au bonbón, ale v poslední chvíli ucukl.
Haf, haf,, haf, odpověděl chlapeček Hek. :
Nejseš pes!
'
.
Spokojeně jsem naň mrkl a přikývl jsem; -PoroAh, ty ďáble! Uvidíme! Naklonil jsem se k ně- zuměl. a spustil dlouhotrvající štěkot.- Zadýchal; se
r,u: Proč?
a svoje sólo zakončil dlouhým záVýtím.
Chlapeček se zamyslil: Chodíš po dvou nožičkách
Petře, okamžitě přestaneš! rozzlobila se matka.
ako lidi!
A prudce otočila jeho tvář k sobě. Zarputile jí za' Postřehne všechno, náš malý Einstein.
štěkl-do obličeje.
....;>... ,
- Chodím po dvou; ale jsem pes! zavzdoroval jsem.
Petře! V jejím hlase bylo slyšet prosbu. •
'apomněl jsem. si doma košík, soukal isem ze sebe.
Haf!• odpověděl Rek.
- • •• •
Čošík, víž,' abych někoho náhodou nepokousal, ale
Tak dost! rozčílila se maminka a zacpala chlapci
á nekoušu, jsem hodný pes. No a po dvou chodím ústa. Kousl ji a podrážděně zavrčel.
>roto, že by mne jinak bez náhubku nepustili do
V duchu jsem. si poklepal na- rameno:' Jsi dobrý
ramvaje, dělám se sebe č l o v ě k a . . . ! .
pedagog, haf!
Jak se jmenuješ? vypálil otázku.
Haf, hafhafhafhaf! znělo vítězně tramvají. Cestu' Bingo, odpověděl jsěm už klidně. Jsem pes-Bin- jící začali reptat.. Už by mohl chlapeček přestat! zaio: Haf.
''
slechl .jsem..:- potěšené. Matka b y l a - n a : pokraji" zoufalství.
Chtěl bys být psem? lákal jsem ho do pasti.
Petře, Petříčku, prosím tě, přestaň, koupím.. ti
Chtěl! a nadšením se. mu zaleskly oči. Chci být
opravdového pejska, ano?!
. .... .
pes Rek! a zalapal po dechu.'
Haf, vrrrr, ozvalo se uraženě.
" Můžu tě začarovat, hárum bárum haf!, řekl- jsem
A' potom'- si už nešťastné matky' ani nevšímal..'
> dramatickým přízvukem. Chtěl si kleknout, na .se-•
Proštěkal dvě stanice, ochraptěl, ale umlčet se
ladlo, ale maminka mu' v tom zabránila. Všichni
sěstujíeí v čele s chlapcovou maminkou napjatě oče- nedal.
Přišel čas, abych vystoupil;
kávali, kdy mne' usadí. Viděl jsem - v matčiných'
Nemohl -jsem si odpustit, abych se na něho na
ačích, že -až chorobně touží po tom, aby chlapec,
řekl "seš-čert" anebo "máš fousy". Zaťal jsem ^zuby,. rozloučenou- neusmál a abych významně: nezdvihl
• .- . .v
i.
Chlapeček se mezitím d.oštračhál pod palici osudu/ obočí. Nezklamal.
Hafhafhafhaf! řekl mi na r o z l o u č e n o u . " ' r
Zažebronil: Cfici být začarovaný pes Rek! ZačaPočkal jsem, až. se tramvaj rozjela. Oknem, jsem
ruj -mě, prosím, prosím! Zachmuřil jsem se, mezi
zuby jsem drmolil .nepravidelná latinská, slovesa a ještě zahlédl chlapečka Reka. Maminka měla hlavu
rukama jsem trochu hrabal ve vzduchu, jako bych v dlaních.. Chlapeček měl červenou a -upocenou tvá. řičku.-a.; štěkal z posledních sil:
- se topil.
...'...-..
.
, ' ...
Hafháíhaľhafhaľhaíhaf! ,
Zapůsobí! o to: Spustil j sen; ruce a dodal už y ma- '
Láskyplně, jsem zamával ušmíváje. se-.pod vousy.
teřštině: Teď jsi -pes Béätí •'
Haf! '
....
- ' .: Literární .noviny:/.66
Mlčel'
tvářil 'se blaženě.
.-.'.

HLAS
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KAREL MICHAL
(Pokračování)

ČEST A SLÁVA

Ze tmy se ozval smích.
"To každý, blázínku, má někde takovou zahradu.
Vy taky, jenomže nevíte o světě nic. Každý stojí o to,
cc nikde není. Co nikdy nenajde, co nikdy není to.
Je to klid, jistota. Najít ji, chtěly bych určitě jinou.
Na to jednou přijdeš. Nech toho. Pojď s námi, slyšíš!"
Nehty zaškraibaly po látce rukávu, jako když zvířátko prosí ó důvěru. Cukl.
"Vy jste asi strašlivě uibozí, když u vás vždycky a
všechno j e jinaik. Tak Co je? Táhněte. Nemáiríe «polu
nic stejného."
Světla se hýbala za okny. Bouchaly dveře a koně
Si přešlápli. Někdo šel s lucernou ke kůlně s vozy.
Kateřina chvíli čekala, až zmizí. Pak uhnula hlavou
ze světla, které teď blikalo z okenic dolů.
"Tak dobře, ty blázne, když to chceš všechno mít
s parádou. Vyspím se s tebou. No! co koukáš! Na to
se nekouká. Chceš?''
Rytíř vskutku koukal. Tentokrát naposled.
" J a k . . . Jakže?"
"Jakkoliv, k čertu. Teď, tady, hned. Není čas. Nebo
snad někde, kde není tak zima. Tak co je? Stačí?"
"Ale co, no totiž," blábolil rytíř, kterému v z d o r
tomu dni divů zhouistl dech,. " v y ke mně . . . vy ke
mně chováte lásku?"
" Kdo o tom hovoří? Co to sem pleteš? Vyspím se
s tebou. Proč, moje věc. Abys už, ty osle, zapomněl
na černé a bílé. Tím se zapomene, když se to vydaří.
Jenom tím. — Co, milý, půádeš pák s námi?"
Rytíř ve tmě supěL Žena jen přivřela oči a hledala
zády lavici za sebou. Neměla teď právě myšlení na
freje. Chtěla jenom se ctí odbavit to, čo mohla pro
svoji čest nejvíce učinit. Ruce ji nahmátly. Natáhla
svoje a sevřela hlavu, huňatou jak těžká beraní leb.
Zaťala tam prsty.
"Drž, kurvo," ozval se vzteklý, škrcený hlas. "Drž,
děvko špinavá, ať táhneš do konce aspoň tu jedna
lež. Teď už jé jedno, co od tebe dostanu. Drž!"
Vykopla před sebou kolenem. Plesk. Rána drobné
ruky, jež znala vyvrátit koňský krk, si i ve tmě našla
tvář. Plesik a plesk. Zprava i doleva. Pak se Kate: řina otočila a odešla tám, kde svítil dům.
*

Jindřich Donovaíský seděl u ohniště, před sebou
vak. Ž něj list po listu přikládal do ohně balíček
: spisů.
Kateřina shodila s ramen plášť, rukou si přejela
po vlasech a usedla tváří od světla. Čéský pán podaroval ohni další list. Chvíli se díval, jak černá
a hoří.
"Kapitáne" řekl napůl úst, "co vy teď budete po
válce dělat?"
Kapitán byl hotov, převlečen do šedých sluhovskýčh šatů a hrál si s dýmkou a korbelem.
"Budu plést z hovna bič," odvětil. "Už si nevysloužím ten český regiment. Mohlo to trvat tak o
rok dýl. Ale zas, nebýt těch třiceti, do dneška jsem
někde dřel v tořečce kůže. Teďka už je konec. Výš
už to nepůjde, a to bych musel vysměj čit kdejakou prdel, aby mi nechali aspoň kumpanii. Nahrne
se tam moc erbovních, od stavu."
"Tak tedy hodláte překovat meč v rádlo, jak praví básník?"
"Dám si ho nad postel pro dobrou památku. Já
. jsem mu povděčný, živil mě dost. Když mi zatlačíte,
odstupné mi aspoň vyplatí, a nejsem ještě tak k
ničemu chlap."
Vypjal slepičí hruď a hmátl po kníru.
"Nějaká vdova, tak ne cu moc stará, bude ještě
ráda. Ted'., je 'moc. vdov, žejo, a lepších. Nejraděj
bych někam k furverku, tam ,je vždycky toho. pořádku třeba, Nebo obchod pící. Člověk má u vojska známosti. A copak vy, pane královský rado?"
.... Ještě než domluvil, veřeje vrzly. Rytíř nepozdravil. Sedl si. Nikdo mu neřekl nic.
" J á ? No ...." Donovaíský naklonil k papírům .přisleplQU a 'dneska už hodně třaslavou hlavičku ze
. skla a páipěří. Svazeček listů se mu v-j.ruikou tenčil.
Nad jédním zaváhal.
"Tohle na památku. — Já toho nenechám. Možná
5LOB Í
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Bolí Vás hlava?
Noste brýle
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Zapitol House, 113 Swanston St

MELBOURNE, (vedle kina Capitol)

8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
Vašim- příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

ze alespoň drobečky retovat a volat, že jsme tu.
Jez téhle naděje bych umřel prázdnotou.. Příliš
sem uvykl. Ale už chci taky ze služby odejít. Člověk má znát svůj čas, a nechci nikomu být ještě
>ro 'plezír. Ale chtěl bych mít čas, nežli mě zahra>ou, sepsat líčení té války co byla, a s ní i našeho
:elého snažení, jak jsem ho viděl a prožíval. Bude
o víc, než se vám dnes zdá. Počkejte časem, až už
ady nebudu. Creditur quidquid Graecia mendax
udet in história fabulari."
Kateřina se zasmála jak syčák v kostele.
"No, to j e záslužné! Já se zas hodlám etablovat
ak kurva bez konfese. Rajon si vyberu na Pont
íeuf. Když ale prokážu zásluhy o svatou věc, možlá mě krajané založí na bordeL Přijď tě si, přátelé,
á vám dám slevu. My Češi musíme dál držet popolu."
Kapitán se zařehtaL Tohle byl vtip podle jeho
;usta.
"No ale fuj," řekl Donovaíský. "Takové šprýmy
e pro dámu nehodL Celá se třesete, asi jste prodŕehla. Ohřej em vám víno. Rytin, buďte té dobroy. Já si musím napřed dodělat tohle. A pak se
těžte taky převléct, můj milý. Musíte se ustrojit
ako zbrojný doprovod. J a t o kavalíra vás nevedu
r průvodním listě."
Rytíř "beze slova přistavil konvici k ohni. Pak se
rrátil na své místo pod obrazy.
"Jestli vás to snad urazilo," řekl starostlivě Dolovalský, "není to má vina. Nejde to jinak, než se
iostaneme ze zsemě. Potom vám připadnou zas porty, jaké vám náleží-"
Rytíř se nepohnul.
"Prosím vás, běžte. Musíme vyjet hned brzičko
jo ránu-"
"Rytíř nepojede," sdělila Kateřina týmž tónem,
akým se říkává prší, je středa.
"Ale prosím vás," rozmrzel se Donovaíský, "teď
lení zrovna nejlepší čas na trucy- Co je? O poddá
lé se darmo bát. Nic se jim tu přece nestane. Seknu
im, co mají mluvit. Faráře jste zabil pro faro vy,
idyž jste spolu pili. To by šlo, ne? — ČS někdo 2
iás, třeba nakonec já- Me, adsum, qui faL"
Rytíř si jen mlčeL Zarůstal do sebe.
"Ta vaše děvenka, a ť máte klid, může potom přilít za vámi ven. Máme ještě v zemi -své věrné lidi
Zatím ji pomohou, ukryjí. Nemějte strach. Ještí
lěco chcete?"
Nic. Ani palicí. Až zase Kateřína.
"Povídám, rytíř tu zůstane. Bude si b o j o v a t "
"Nádherné," řekl Donovaíský hlasem všech ze
stárlých rodičů, kteří k své lítosti už nemohou na
bít přerostlým • dětem. "Králové neměli sQy dost
a Honza ná hnoji přepere draka. Pět mušket či ko
lik, pár chlapů od vidlí, a proti sobě co? Regiment:
Deset? Třeba i padesát, aspoň se vojákům v ton
míru neukrátí žíly, nežli je vyplatí. Jenže i škadro
na to srovná, protože pro vás se, holoubku, nepohni
jediná noha. Ani tu, ani tam. Blázni jsou každérm
pro plezír. Nec Hercules contra plures, a vy jst<
prosím kdo? Zemánek z Pořičan!"
"Arci," řekl rytíř. "Ponechte mé věci mně."
"Tó právě nemůžu, hochu, to nejde- Vaše věc
mají příliš společného s mými, a já bych chtěl jed
nou umírat v pokoji. Sekli mi, co je čest, že p r
pud jednat tak, aby si člověk nepřipadal hnusný
víc, nežli je nezbytně nutné! Na svědomí si vá
nemohu vzít."
"Mně vaše svědomí nebaví," odpověděl rytíi
Sekl to bez hněvu. Byl tady cizí. Už neměl máto
hám ze snu co říct.
"Prosím vás! Mám před vámi kleknout? Vždyl
j é vám rozumím, jste mladý, ohnivý, chcete se bii
jenomže k tomu je třeba si vybrat místo a čaí
Vždyť tady byste teď musel jít k silnici jak lapka
oděrač, přepadat vozy a mordovat pro pecen, a ja
ko zloděje vás taky u cesty. poyěsí. Kdo j e slabý
je zlý, na silné nestačí. Chudí vás proklejí, vlasta
vás prodají a městští drábi vás utlučou za ploten
pro obecné dobré. Tak chcete žít? Tak chcete snai
nakonec umírat? M<£jte přece rozum!"
Rytíř neprojevil, že by měl či neměl. Seděl. Pa:
přihodil na oheň dubovou stolici. Kapitán se kýva
jako žid. Blbě se chichotal. Přebral už míru.
"Jediným - majetkem vojáka," pozvedl suchý prší
"je život, anžto j e jeho a jediný. I voják musí bý
ještě živ, má-li se uživit. A t u d í ž . , . hyk!"
"Poprvé jste vtipný, co máme čest se znát. A ne
pijte tolik, spadnete s kozlíku. — Poslyšte, Václavi
vy blázne zelený, dám vás svázat, když si nedát
povědět, a rozvážeme vás za zemskou hranicí. Ta
se pamatujte! Synku můj. .Krajane!"
Rytíř se zahleděl do okna. Mezi prkny byly svěl
lejší škvíry.'
,
"Svítá," řekl. Sundal se stěny meč a za pás Í
nacpal všechny tři bambitky.
"Spánemibohem," rozloučil se tiše' a prošel svěl
nicí. Zaskřípaly dveře.
"Kapitáne," bouřil královský rada, "jděte za nín

Zařizuj ete-li byt nebo dům, poraďte se s námi
Jsme výhradními representanty
pro senzační dekorační materiál
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z místního i dovezeného materiálu
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375 High St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5381
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Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová

Komunistický Remarque
(Pokračování se str. 5)
diktátora podobná velmi zastaralé hře o Macbethovi, v níž úlohu lady Macbethové hraje
komunistická strana.
V tom se různím £
Ladislavem
Mňačkem
protože Mňačko uznává
jakési
oprávnění celé
československé tragedií
do určitého data. Pc
tomto datu začíná stopovat úpadek a konečný pád komunistického
velikána. Toto datum j t
posunuto nejméně o deset let.

překladu v ruce, je to
dokument.
Je to reportáž, není
to soud. Je to zpráva,
která sahá hluboko, .velice itiformovainá zpráva, ale není to celá pravda.
Mňačko
ukázal. na
jednom z komunistických velikánů, jak ideály revoluce . odumírají
jako listopadové listí.
To, co postrádáme , v
knize "Jak chutná moc",
je totální odsouzení systému od jeho prvopočátku, prosté
zjištění,
Mňačko plně schvalu ' že komunistický přelud
je a s nesmírnou pýchoi je omyl, že dějiny Kolíčí ilegální akce komu ' munistické strany Českonistických
funkcionáři slovenska jsou omyl v
na Slovensku. Pokud si : rámci
většího
omylu,
pamatuji, boj o česko • že diktatura
jakékoli
slovenskou
demokraci • barvy vede k degeneraci
byl spojen s bojem t 1 myšlenek, k degeneraci
právní jistotu.
svobody.
Mňačko
vypráví < >
A máme-li reportéra
svém partyzánském po • . Mňačka při ruce, chtěli
lobohu s takovou ver ' bychom se zeptat: jesdivou ("jinak se to neda • že
jeho
komunističtí
lo dělat" - říká Mňač • soudruzi trpěli a umírako), že to, oč vlastn : li, co je odhodlán nadnes jde, že to, prot t psat o nekomunistických
čemu se bouří, je vlastn- : obětích
komunistické
jenom vedlejší výrobel : diktatury?
celého systému.
'Nežije dnes za ŽelezMňačkova. kniha "Ja! : nou oponou. A ť jako
chutná moc'' je polovi - spravedlivý
komunista
čatá. Uvědomujeme s: , řekne své ano nebo ne
že býía psána v diktátu - ke křivdám, jejichž oběře a že se autor domni - tí nebyli soudruzi. .
val, že by mohla být vy
Nemá to co dělat, s
dána v Československu . jeho knihou, ale mělo
Jistě si kladl určité me - by to mít něco spoiečze, když ji. psal. Jak j i něho
s
Ladislavem
máme teď v anglickér i . Mňačkem.
jun
honem! Svažte ho, zatkněte!" Než něco provede. Slyšíte? Kapitáne!"
Kapitán pokojně, sladce spal, rozložen na .stole.
Duchem byl daleko, ve světě plném vdov a obchodů senem. Spal spánkem vojáka, který je čaro.vně
nevinný jak spánek dítěte. Když ho Donovaíský
popadl -za vlasy, jenom si zamlaskal.
. "Střídání," vrněl. A pak zase bouchl palicí o
dřevo.
"I pokynul král služebníkům svým a strážím, a
aj, oni spali," řekla Kateřina. "1 objevila se na zdi
ruka, píšící písmem ohnivým . . . "
(Pokračování příště)
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Dopisy redakci:
MANIFEST ČS. SPISOVATELŮ
Často marně vykládám levicovým Angličanům, cc
znamená ztráta svobody. Oni m f samozřejmě nevěří a často si asi myslí, že jsem třeba zabila svou
babičku či ukradla slepice a musela u t é c t . . . C o se
týká toho propašovaného manifestu
československých spisovatelů: trochu nás dojal a trochu rozzlobil á ták jsme napsali s Jirkou dopis Sunday Times, (který otiskly na čelném místě), v e kterém
j s m e podotkli, že je-li někdo zarytým marxistou s
komunistou, ,pak nemůže očekávat, že bude žít svobodně. "Diktatura proletariátu" byl jejich program
a tu mají na krku. Dovolávat se takových odpůrců
komunismu, jako byl Čapek, Masaryk, Šalda-a Kennedy, j e pošetilé a hlavně nečestné. Uveřejnění manifestu (i našeho dopisu) prý tuze namíchlo místní
české komunisty, kteří to vše považují prostě za
"rozmazávání trapného skandálu". K d y b y to nebyle
tak smutné, mohl by se člověk zasmát jejich hlouposti . . .
Han£ Pravdová, Londýn
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D O M O V A

UPOZORNĚNÍ

PŔATELÉ

ČTENÁŘŮM

V e vánočním dvojčísle Hlasu domova, které vyjdť
18. prosince 1967, uveřejníme Vaše

blahopřání k vánocům
A
K
NOVÉMU
ROKU,
zašlete-li nám objednávku a režijní poplatek 60c dc
14. prosince tr. Sdělte laskavě, máme-li uveřejnil
Vaši plnou adresu, event. adresu Vaší firmy, nebe
jen Vaše jméno bez bližší adresy.

Luďka Doležala (Luis Monlaque) hledá sestra v
Holansku (snad Sydney), Vildu Kocmana z Nuslí zpráva, Karla Boehma z Ostravy a Helenu .šleisovou, nyní provdanou v Austrálii.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, k-do
s : na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

Větší blahopřání s vlastním textem dle objednávky
NEPROMEŠKEJTE TUTO NEJVÝHODNÉJŠI
PŘÍLEŽITOST BLAHOPŘÁT NEJVÉTŠÍMU
POČTU KRAJANŮ

RUČNÍ VAZÁNt KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164

Překvapila mne sentimentální zmínka o "vrývánJ
zlatým písmem p o d společný nadpis Zasloužili se c
. stát" v konečném odstavci článku "Černý manifest^
( H D č . 19/67, p. r.). Je to možné? Tamní umělci
byli, jsou a budou komunisté a jako takoví nemohou mít socialistický stát podle Marxe. Ten je možn ý j e n tehdy, když se národ drží hesla: Přej a bude
ti přáno — a to oni nedovedou. K d y ž j i m režim snížil válbničkové odměny a upravil nároky na ně, nastalo vření. A l e psali, hráli a tvořili, jak jim režirr
ukládal, a byli pilní, dokud se dobře odměňovalo.
K d o to vše znal, nemůže projevit takovou sentimentalitu. Chtějí-li být socialisty, mají dle toho žít —
ne zrovna v odříkání, to není účelem socialismu, ak
lidslky. Pokud brali jiným, blahosklonně se usmívali, když došlo i na ně, ejhle, jak volají dc světa "Protestujte!" Ti, co nešli v těch prvních řadách prc
komunismus, poznali těžký život a chladné zdi věznic a táborů a většina z nich živoří dodnes . . .
J. S., Soutih Yarrc
Ti spisovatelé udělali k očištění jména Čech s
Slovák v očích ciziny zřejmě víc než kdokoli z dom o v a před n i m i . . . (Návštěvník z ČSSR) tvrdil —
a zdál se být dobře informovaný —, že jsou si vědomi možných následků. Prý je už utvořen jakýs
podzemní kulturní výbor, který má svobodně sledovat kulturní záležitosti a v případě potřeby podporovat ty, toteří budou režimem nějak ostřeji po
stíženi;..
M. V., Francií

HLEDAJÍ:

L t i u v i s t u
s u m. a v A
Ločke's Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU

:

kterou pořádá v neděli dne 19. listopadu 1967
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě Již můžete obědvat o 12. hodině

Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu p o celý den.

Čechoslováci

Československá škola v Melbourne
srdečně zve všechny dětí i dospělé na

—Vvzahraničíevšech střediscích — K stému výročí české
Čechů a Slováků ve svo- ííebrasky se konaly ve
bodném světě se konaly Wilber oslavy, kterých se
: vzpomínky na 49. výročí zúčastnilo 50.000 krajanů
Guver28. října 1918. Vedle p r o - a jejich přátel.
Nebraska F.
jevů, oceňujících význam nér státu
této události, byly větši- Morrison a jeho manželnou
předvedeny i "hod- ka se zúčastnili průvodu
v čs. národních krojích
notné kulturní pořady.
— Krajanské divadlo v a paní Morrisonová zpíN e w Yorku uvedlo 1. říj- vala českou píseň. Bohana v N e w Yorku ( k osla- tý program písní, hudby |
vě 100. výročí
založení a tanců řídili dr. Kučera j
Sokola v N. Y . ) a koncem a Klásek.
října v Torontě (k osla—- Matice vyššího vzděláv ě 28. října)
Stroupežní v Chicagu (předseda
nického veselohru "Paní
Jar. Brousil, jednatel dr.
mincmistrová". Hru
uJan Mička) poskytla popravil a režii představem o c 28 studentům, kteří
ní měl Jan Snížek.
dokončili s úspěchem stuEINE FESTE BURG I S T EHRENBURG
— V Torontě zemřel ná- dia.
Jsem dalek toho být brusem jazyka německého hle ve věku 67 roků K a češtiny na
vedoucí ti- — Lektorem
avšak " B u r g " j e v němčině femininuim, tj.' Die Burj rel Nekola,
Masarykova do- universitě v Syrácusách,
a tedy Eůie feste Burg — pokud ovšem Eine feste skárny
New Y o r k , : se stal Karel
Burg není míněno jáko licentia poetica. ( K článkí mu.
na str. 5 v minulém H D ) .
J. V. Gardenvalt |— Dne 17. listopadu o - Skácel, kterému se podai slaví sedmdesátku Julius řilo uprchnout loni přes
: Firt, kdysi ředitel nakla- bulharsko - turecké hraN o v ý
v ý h o d n ý
druh
•
; datelství Borový v Pra- nice. Popis svého útěku
Skáycel knižně pod
POJIŠTĚNÍ VŠEHO DRUHU
: : ze, za války člen Státní vydá
i rady v Londýně, po vál- názvem " M á odysea za
Vám zařídí
:
: ce generální ředitel Me- svobodou". Napsal také
I lantrícha a poslanec, v knihu "Rozšířené repor• druhém
exilu
ředitel táže" o svých zážitcích v
koncenthráč Slavie, Port Melbourne
i ; newyorské kanceláře čs. komunistických
rácích
(byl zatčen v r;
. N E Z Á V A Z N É INFORMACE A D O T A Z Y
; • oddělení
Rozhlasu Svo- 1950). Tato kniha má v y telefon 61-3937, po úřed. h o d i n á c h 98-1506
: • bodné Evropy, od r. 1956
jít v příštím roce anglic^| až do svého pens iono vá- ky v newyorském naklaní v r. 1965 ředitel této datelství Harper.
stanice v Mnichově.
Známý melfoournský podnikatel
— Sdružení českých spol- — V N e w Yorku se dožiOLDA TOČÍN
sedmdesátky
Olga
ků v
Cedar
Rapids v la
koupil rozsáhlou farmu jakož i výrobnu
USA oslavilo 30 let trvá- Hurbanová, vdova . po čs.
olivového oleje a nakládaných oliv
ní. Hlavní projev měl T. velvyslanci v USA a místopředsedkyně
Národní
B. Hlulbuček.
proslulé značky
— Nej starší český pěvec- rady žen svobodného Čeř
. skoslovenska.
k ý sbor v U S A --Lumír
Hlahol - T y ľ ' v Clevelan- — E. Táborský uveřejnil
Objednávky a informace na adrese:
de oslavil 8. října sté vý- v čtvrtletníku "The ' R e CARMEL OLIVE OIL CO.
of
Politics"
(Č.
ročí svého založení. Na view
vydávaném uniioslavě v České národní 29/3),
Box 60. P. o:
síni vystoupil též znárnj versitou v Notre Dame,
L E E T O N , NSW., 2705
baritonista Miloš Nekol- Ind., studii "Třídní b o j ,
Dodávky po, celé Austrálii
proletariát a
rozvojové
ný z Chicaga.
Melbournští zájemci mohou objednávat
země".
telef. 306-4202
— V Londýně požádala
o asyl 221etá Miroslava
Obdržel jsem 10 výtisků Karlová. Dostala povolení k pobytu s podmínkou,
JEDNOAKROVÉ PARCELY ZA $ 795
ŘÍMSKÝCH MISÁLŮ
na neděle a význačnější že si najde zaměstnání.
v okolí Warfaurtonu
svátky. Je to nezměněný Ovládá prý 4 jazyky.
otisk druhého, upravené- — Večerní Praha napsaMalebně umístěné na svazích Mt. Beenak, se
ho a doplněného vydání la, že Jiří Voskovec by
stálým potokem, zavedeným přívodem elektz r. 1960 s dodatky. Cena se v letošní sezóně rád
$ 2.20 včetně poštovného. podíval do Prahy "až se
řiny a telefonu, veřejná cesta.
Zájemci pište na adresu: mu podaří uvolnit se v
Volejte majiteli (Melb.) 32-3706
Píše také, že
Václav Novotný,
P. O. divadle".
nebo nechte zprávu na č. 63-4291
Box
129,
Kensington, V . přeložil do angličtiny
hry z repertoáru
Činoi NSW., 2033.

D A V I D Hí G H

CARMEL OLIVE

1

MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU
kterou pořádá v neděli dne 3. prosince 1967
od 3. hodiny odpolední
" N A Š U M A V Ě " u South Belgrave
Vánoční koledy

Hudba

Příchod Mikuláše a rozdávání dárků
Buffet

Občerstvení

Po besídce můžete " N a Šumavě'' večeřet

SKANDÁL V MEXIKU
Předolympijský týden v Mexico-City, který byl
beze sporu pro všechny zúčastněné sportovce dobrou
generálkou na boje o olympijské medaile, které tu
budou probíhat v říjnu 1968, skončil nevídaným
skandálem. Krátce před závěrečným ceremoniálem
vrátili totiž jugoslávští vodní pólisté pořadatelům
stříbrné medaile za 2. místo v turnaji. Chtěli tak
protestovat proti tomu,
že za vítěze turnaje byli
prohlášeni sovětští reprezentanti. Vedoucí jugoslávské delegace Milan Ercegan k tomu na tiskové konferenci v Mexico-City prohlásil: "Na olympijských
hrách rozhoduje v e vodním pólu při rovnosti bodů
rozdíl branek a ne poměr branek. Tak. aspoň bylo
rozhodnuto před třemi roky v Tokiu a tímto ustanovením se měli pořadatelé řídit i na Předolympijském týdnu. Jugoslávie měla — stejně jako družstvo
SSSR — 9 bodů, o 2 branky však lepší brankový
rozdíl než sovětští vodní pólisté, a tak j í náležela
zlatá medaile!" V další" části svého protestu Ercegan prohlásil: "Jsem přesvědčen o tom, že vodní
pólisté Maďarska, když už neměli šanci na prvenství, v posledním zápase úmyslně prohráli ( 1 : 3 ) s
družstvem SSSR,- aby se stalo vítězem turnaje. K
tomuto názoru jsem došel po rozhovoru s m a ď a r skými vodními pólisty před i po zápase se Sovětským svazem. Maďarští hráči přijali s úsměvem p o rážku."
*
Do jaké míry. jsou jeho slova pravdivá, těžko říct.
Předseda plavecké Unie FINA William Berge Phillips z Austrálie myslí, že Ercegan nemá pravdu. O
střetnutí SSSR — Maďarsko řekl: "Bylo to tvrdé
utkání j a k o každé jiné, i když snad vedené i$řece
jen v přátelštějším stylu než zápasy předešlé!" —
Přesto nařčení vedoucího olympijské delegace Jugoslávie jsou tak, závažná, že se j i m i zřejmě budou
muset dodatečně zabývat jak Mezinárodní olympijský výbor tak i Mezinárodní plavecký svaz. K jakému výsledku dojdou, dá se -v současné době těžko
říci. Jedno však j e jasné: pořadatelé Předolympijského týdne se měli řídit předpisy a ustanoveními,
která jsou platná -pro b o j e o olympijské medaile.
K. .Tanovsi-ŕ
herního
klubu
a
to
aktovky L. Smočka, hru.
A Vostré
"Na koho to
slovo padne" a Topolův
"Jejich den". Plánuje uvedení těchto her v N e w
Yorku.
' ČS/NH/AL/HD

DĚKUJEME T S U
čtenářům, kteří •pawžfap
výstřižky, t p m ě r f a
zprávy
k
&
kten
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HLAS

DOMOVA

13. 11. 1967

Ve zkratce

SPORT DOMA I V CIZINĚ

Řídí K a r e l

Janovský,

Mnichov

Vítězství, které už asi soupeři nepomůže

Španělsko - Československo 2:1 (1:0)

Když na Nový rok 1930 skončilo v Barceloně prvé mezistátní fotbalové utkání Španělsko —
ČSR (Španělé vyhráli 1 : 0 ) , nikdo z přítomných 25.000 diváků si asi tehdy nepomyslil, že na další vzájemné střetnutí reprezentantů obou států na španělské půdě a hlavně na vítězství nad Čechoslováky budou muset vyznavači tohoto ve Španělsku nejpopulárnějšího sportu čekat bezmála 38 let.
Mezitím sice došlo ke 4 střetnutím fotbalistů obou států — třikrát v ČSR a jednou v r. 1962 na
mistrovství světa v čilskéin Viňa del Mar — , ale pokaždé z boje vyšli vítězně Čechosloiváci. Proto
už dlouho před šestým mezistátním utkáním v Madridu, hraném v neděli 22. října, snilo fotbalové
Španělsko o velké revanži. Ta se sice španělským hráčům zdařila, když dokázali zvítězit nad ČSR
i 2 : 1 , radostnou náladu fandů však kalí skutečnost, že toto těsné vítězství dává jejich mužstvu už
jen nepatrnou naději na prvenství v I. kvalifikační skupině soutěže evropského šampionátu reprezentačních jedenáctek a tím i na postup do čtvrtfinále. Čs. fotbalové národní mužstvo by si totiž
za předpokladu, že doma porazí Irčany stejným scorem 2 : 0 jako v Dublinu — mohlo dokonce dovolit prohrát těsně v Turecku.
>
aaaknea, který posílá míč do španělské sítě. Italský
rozhodčí Shardeíla prý však předtím zastavE svým
hvizdem čs. útok pro ofcajd. Hráči ČSR protestují,
ale zbytečně. Španělsko vede 1 : 0 .
Po přestávce mají domácí znovu velký nástup a
jejich drtivá převaha je korunována v 62. minutě
druhým gólem, jehož autorem j e střední útočník
Garate po Amanciově centru, ale také po hrubé chybě jinak dobře chytajícího gólmana Viktora z pražské Dukly. Viktor tentokrát "zaspal" a na míč vůbec nereagovaL Československo prohrává 0 : 2 a musí nyní samo vsadit vše na útok, chce-li v zápase
ještě čestně obstát. V 70. minutě má štěstí, když
Obránce Táborský vykopává míč z prázdné branky;
necelých 5 minut na to však zakládá Sparťan Veselý po pravé straně velmi pěkný, rychlý útok, přihrává Masnému, který otálí se'střelbou. Zdá se. že
ČSR má již po brankové příležitosti, míč se ale
dostává na levé straně k trnavskému Kunovi a ten
prudkou bombou překonává konečně španělského
brankáře Iribara: 1 : 2. Španělé, které stála hodinová ofensiva mnoho sil, jsou už vyčerpáni a ČSR má
ještě šanci na vyrovnáni. Hráči však v posledních
minutách jsou nepřesní ve střelbě, španělsko vyhrává 2 : l a vyhrává zaslouženě, neboť bylo tentokrát lepším týmem, produkujícím rychlou, moderní
kopanou, s přesnou kombinací
(systémem 4-2-4),
ale k štěstí Čechoslováků s nepřesnou střelbou. Bylo
i techničtější, čs. fotbalisté však bojovnější.
Tabulka I. kvalifikační skupiny mistrovství Evropy: 1. Španělsko 6 utkání, 8 bodů, Score 6 : 2 , 2.
ČSR 4 utkání," 6 bodů, score 7 : 2 , 3. Irská republika, 4. Turecko (po 3 b'.). — Zbývají dvě střetnutí:
Už jen pouhá 2 kola zbývají do zakončení pod- Turecko — ČSR a ČSR — Irská republika.
zimní části 1. čs. fotbalové ligy a je už jasné, že na
čele tabulky "ipřezimuje" některý ze slovenských
týmů, které zatím zcela dominují v mistrovské sou. těží. Nyní už jiím patří dokonce prvních 7 míst. Nej' bííže k podzimnímu prvenství má Jednota- Trenčín,
Dne 1 listopadu žila Trnava ve fotbalovém opomusí však v příštím kole'doma obstát s jedním z jení.
Vítěz "Československého poháru"
Spartak
dalších kandidátů na přebornický titul — Sparta- Trnava (po porážce 2 : 3 na maďarské půdě) zvítěkem Trnavou. Nejlepším českým mužstvem jsou
zil v odvetném finálovém utkání 25. ročníku kdysi
: Teplice a'pak — k velkému překvapení
nováček
soutěže- Plzeň. Ovšem bodový rozdíl mezi těmito slavné soutěže o Středoevropský pohár nad Dozsou
dvěirria týmy ä pražskými kluby se už značně snížil. Ujpest zaslouženě 3 : 1 a stal se poprvé držitelem
této cenné trofeje. Utkání, které se hrálo před vyMužstvo pražské Sparty je už,zřejmě na nejlepší prodaným hledištěm 25.000 diváků, nezačalo prc
cestě k ^lepšení. Dokázalo v 11. kole soutěže hrát v trnavský tým slibně. Už totiž ve 3. minutě se MaBratislavě s domácím Interem nerozhodně 3 :3 a ďaři ujali svým slavným internacionálem Benem
mělo takřka • vítězství na dosah ruky. — Pražská vedení 1 : 0 . Ale ani tato branka nemohla hráče
. Dukla-1 ó svém- vítězství - had Slovänem Bratislava Trnavy položit "na lopatky",. spíše naopak — byla
•3: 2 rozhodla-prakticky V šedesáti vteřinách, když vzpruhou ke generálnímu útoku na maďarskou
od 46. - 47. minuty Strune a Vacenovský (z penalbranku, který vedl ke konečnému vítězství. Trnavty) upravili stav z 0 : 1 na 2 : 1. Pak "stařec" Masopust zvýšil na 3 : 1, a Slovanu se po velkém finiši ští fotbalisté, kteří předvádějí už delší dobu. moderpodařilo v závěru Cvetlererh výsledek jen "vylep- ní, útočnou kopanou, vtipnou a nápaditou hru, došit". —- Pražské derby Slavie a Bohemians -skončilo sáhli "tak zásluhou gólů Švece, Kuny a Kravarika v
po nezajímavém průběhu smírně 1 : 1 : —- K překva- mezinárodním zápolení prvého většího úspěchu.
pení došlo v Ostravě, kde- domácí Baník prohrál s
Žilinou vyhraný zápas:' Ostrava vedla 2 : 0, ležérHLAS
DOMOVA
ností zadních, řad ještě prohrála 2 :3. — Tepličtí
Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh
fotbalisté zvítězili doma nad Plzní 3 : 1 , Trnava ve
Adresa: Hlas domova,
své "staré --formě" deklasovala VSS Košice 3 : 0 a
8; Moorhóuse St,, Richmond, Vic., 3121
Lokomotiva Košice stačila hrát doma s Trenčínem
Telefon: 42-5980
nerozhodně 1 : 1 .
LIGOVÉ POŘADÍ: 1. Trenčín 16 bodů,
score ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
výtisk 20c.
22 :13; 2. Trnava,-3. Inter Bratislava (po 14 b.); 4.
Slóyáh Bratislava -13 to.; 5. VSS Košice 12 b.; 6. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMORÍ: lodí zä přibližně totéž
-Lokomotiva Kó&icě, 7. Žilina,'8. Teplice (po 11 b.); předplatné tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo NZ) 2 / - / 9. Plzeň, 10. Dukla Praha (po 10 b.): 11. Ostrava US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — .Výši letec9 b.; 12. Sparta Práha, 13. Slavia Praha ( p o ' 8 b.); kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádán)
obratem.'
14. Bohemians 7 bodů, score 13 : 23.

V dnešní "moderní kopané" se uz z převahy j e d noho mužstva v zápolení předních evropských týmů
dají těžko vyvozovat nějaké důsledky, těžko lze mluvit o nějaké větší doméně toho či jiného mužstva.
Každé totiž nyní už hraje podle potřeby, prostě
účel světí prostředky. Když 1. října v Praze potřebovali španělé v zápase s ČSR uhrát remisu, dali
veškeré síly na obranu, když pak inkasovali na po" ěátku druhého poločasu branku, otevřeli hru a mocně útočili. V madridské odvetě, hxané přesně o tři
týdny později, si Španělé uvědomili, že mají jakous: takous šanci na postup do čtvrtfinále evropského
šampionátu jen tehdy, jestliže Československo ve
svých dvou zbývajících zápasech v Turecku a v
Praze (s fotbalisty Irské republiky) ztratí 2 body a
oni navíc zvítězí nad ČSR přesvědčivě. Zahájili proto střetnutí ve velkém stylu., v obrovském tempu,
útok za útokem sě Valil, nä čs. branku. Čs. foťbali• sté však šikovně bránili (tentokrát zase oni přijeli
k zápasu s úmyslem uhrát nerozhodný výsledek) a
plných 33 minút uhájili čisté konto. A právě v době,
kdy už. se zdálo, že španělská ofensiva zeslabuje, že
čs. fotbalisté přežili tg nejhorší, došlo k pohromě.
Levý křídelní útočník . Jose Maria odcentroval ve
33. minutě táhlý míč, na který mu vystartoval záložník Pirri s nevídanou rasancí a v překrásném
výskoku opřel celou váhu do míče a bombou ho
poslal hlavou za Viktorova záda. Španělsko vede
1-:• 0. Chce svůj náskok zvýšit, ale těsně před odchodem hráčů db kabin k přestávce je to bratislavský

Fotbalová liga

TRNAVA VYHRÁLA SP

— Nejstarším čs. závodem — 71. ročníkem slavných
Běchovic — byla zakončena atletická sezóna -předolympijského roku. Vyhrál ho Mládek z Lovosic za
20:51,8 min. před Júzou z Brna. (30:24,0 min.-). Cíl
nebyl tentokrát na žižkovské Ohradě, ale z rozhodnutí "Veřejné bezpečnosti" v.ulici " V Domově". Na
start přišlo za ideálního počasí 600 závodníků, mezi
nimi byl poprvé vůbec i bývalý světový rekordman
na 1.500 m Stanislav Jungwirth, který startoval-v
kategorii 31-44 let a trať zaběhl za 34:54,4 min— 311etý Novozélanďan Dennís Hulme se stal automobilovým mistrem světa formule I. pro rok 1967,
když na stroji Brabham-Repco získal z 9 jízd letošního světového šampionátu 51 bodů. 2. J. Brabham
(Austrálie) 46 bodů, 3. Jim Clark (V. Británie) 41
bodů.
— V prvním utkání "Světového poháru" v kopané
v Glasgově zvítězil Glasgow Celtic nad vítězem Jihoamerického mistrovství
klubových celků. Raeingem Buenos Aires 1 : 0 . . Střetnutí mělo dobrou úroveň a sledovalo je 110.000 diváků. V odvetě v Buenos Aires zvítězili podle
očekávání domácí 2 :1
(Celtic vedl v 22. minutě brankou z penalty). V
rozhodujícím utkání na neutrální půdě v Montevideu získal pohár Racing vítězstvím 1:0 po velmi
tvrdém zápase, ve kterém bylo vyloučeno 6 hráčů.

Daler rekordmanem

Poprvé v 981ete historii ma čs. cyklistika světového rekordmana. Je jím 271etý olympijský přeborník ve stihacích jízdách na 4.000 m Jiří Daler Brna, kterému se na "Předolympijském týdnu" v
Mexico-City, v nadmořské výšce 2.240 m, podařilo
na skvělé betonové dráze po více než třítýdenní aklimatizaci pozměnit hned tabulky dvou světových rekordů. V oficiální soutěži této tzv. "malé olympiády-"' zajel sólově ve stíhačce na 4.000 m čas 4:45,94
min. a mimo soutěž na 5 km s pevným startem mu
stopli fantastických 6:05,64 min., čímž překonal' dosavadní světový rekord Itala Ursiho o 5:36 vt. V
semifinále stíhacích jízd na 4.000 m "šel" Daler
časem 4:43:35 min. (a jeho italský přemožitel Chamello dokonce na 4:42,95 min.) pod svůj světový
rekord, ale tyto časy jsou vedeny jen jako nejlepší
světové výkony. Mezinárodní cyklistický svaz uznává totiž za světové rekordy jen časy, dosažené v sólové jízdě.
KDO S K Ý M V EVROPSKÉM POHÁRU?
L C rul in i^i-riyí
_ Koie
l-/-vl a souteze
íí
"držitelů
tím španělsko - ČSR by- trofejí"
s
Torpedem
lo v Madridu provedeno Moskva. Sparta hraje -1.
losování 2. kola obou utkání doma., trnavští, zanejpopulárnějších evrop- hajují na hříští soupeře.
ských fotbalových soutěV 2. kole PMEZ se
ží klubových celků: Po- střetnou
tyto
dvojice:
háru
mistrů i soutěže Hnidovre Kodaň - Real
"držitelů trofejí".
Madrid, Dynamo Kyjev Soupeřem pražské Spar- Góraik Zábře, Rapid Víty bude (stejně jako před deň - Eintracht Braunrokem soupeřem Dukly) schweig, Beníica Lisabelgický přeborník SC bon - St. Etienne (FranAnderlecht, který má v cie), FC Sarajevo - ManEvropě dobré jméno.
chester
United,
Vasas
V situaci ne zrovna zá- Budapest - Valur Reykviděníhodné jsou fotbali- javik a Juventus Tur in. sté vítěze Českosloven- Rapid Bukurest. Zápasy
ského poháru
Spartaku mají být sehrány do 13.
Trnavv. kteří hraií v 2. prosince.

Hokejová liga
.uosavaani pruoen i . cs. no-isejove ligy naznačil,
žs úroveň mistrovských zápasů je dobrá, lepší než
v tutéž dobu před rokem. Zdá se, že důkladná letni
příprava hráčů zlepšila fysickou kondici a tak se
na ledě více než kdy jindy bojuje nesmlouvavě o
mistrovské body. Mužstva mají za sebou po 10 lir
gových zápasech a už je možno říci, že se začíná r ý sovat- rozdělení sil. V - č e l e je silná trojka: Sparta
Prahaŕ ZKL Brno a Dukla Jihlava (dostala se db
formy dříve, než se předpokládalo), která uniká
bratislavskému Slovanu, a z ní zřejmě vyjde vítěz.
Ani jeden z týmů však nezůstal už bez porážky:
Sparta zvítězila sice nad Jihlavou 7 :.3,. prohrála
však se ZKL Brno 2 : 7 . Brněnští zase ponechali
body v Jihlavě (3 :'7), a tak se zdá, že i nadále bude hrát velkou roli domácí prostředí a "hráčská výdrž", které rozhodnou o vítězi 1; čs.. ligy. — Za "velkým triumvirátem" je pole tabulky ligy. víceméně
vyrovnané a je dosti pravděpodobné, že všichni
až na toho nyní posledního —: si zachrání ligovou
příslušnost. Tím "černým vzadu", který opustí nejvyšší soutěž, bude asi Cho-mutov (i když má ve své
brance skvěle chytajícího internacionála Mikoláše).
Pořadí: 1. Sparta Praha 18. bodů, score 61 :28;
2. ZKL Brno 18 b., score 51 :25; 3. Jihlava 17 b.; 4.
Bratislava 10 b.; 5. .Litvínov -9 b.; 6, Pardubice o
b.; 7. Kladno 7 b.; 8. Košice, 9. Zlín (po 6 b.); ÍQ.
Chomutov 1 bod.
'
.

