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Černobílé vánoce
Šťastné místo se pozná podle toho, že se tam lidé hádají o nesmysly, patřil k ní poválečný tlak
např. o to, jestli se smí v neděli do biografu, aniž by se urazil Hospodin a komunismu, který často
místní spolek pro zachování mrtvé neděle. Nešťastné místo se naproti tomu vynutil samostatnost pro
vyznačuje tím, že se tam lidé pro nesmysly zabíjejí. Takovým místem je lidi, kteří pro ni ještě ne
bývalé belgické Kongo, které se v současném neštěstí dělí o prvenství snad byli připraveni; patřila k
nim neochota kolonisájenom s Vietnamem.
Noviny byly v posledních týdnech zaplaveny zprávami o masakrech u torů vzdát se starých
Stanleyville. Mluvily o rozsekaných tělech, lidojedech, obětech, předho privilegií; patřila k nim
zených dravé zvěři a o jiném povyražení. Mluvily také o amerických le komunistická schopnost
tadlech, belgických parašutistech, černých vzbouřencích, Tšombeho vládě lovit v kalných vodách
a využít neštěstí jiných
a komunistických intrikách.
lidí ke svým vlastním cí
Jenom jedno se z těch porvali se o to břímě s komu podařilo urvat.
zpráv člověk obyčejně misionářským nadšením U pomníku Lumumbova lům.
Dávno před tím tedy,
nedozvěděl: oč v tom v Asii i Africe. Už ten
Už tenkrát byly tedy než došlo k masakru u
Kongu vlastně běží.
krát totiž byly vytýčeny vytvářeny podmínky ne pomníku Lumumbova,
Břímě bělochů
hranice toho, co teď zná snází vzniku a zrodu byly vytvořeny jeho
Nechceme tvrdit, že mě jako nové africké stá afrických národů. Pozdě předpoklady. Zodpověd
je nám celá situace jas ty. A nebyly stanoveny ji se ovšem přidaly dal nost za ten masakr pro
nější než pisatelům o- s ohledem na kmenovou ší komplikace. Patřila k to nepatří právě jenom
něch krvavých zpráv. příbuznost místních oby nim někdy neschopnost těm lidem, kteří stiskli
Zdá se nám však, že vatel. Byly stanoveny a jindy bezohledná žra- spoušť nebo mávli no
základ k tragedii dneš podle toho, co se právě vost koloniálních pánů; žem. (Pokrač. na str.2)
ního Konga byl položen
S více nebo méně odborníky v průmyslu?
dávno před tím, než se
oběti té tragedie a jejich
otcové vůbec narodili.
Byl položen ve chvíli,
Letos na jaře se usnesla československá vláda snížit počet pracovníků v
kdy na sebe Evropané administrativě o 34.500. Protože se blíží konec roku, kdy všichni počtáři a
vzali "břímě bělochů” a statistikové jsou náchylní vylézt ven se statistikami a výsledky, rozvinula
se i v tomto oboru zajímavá debata.

Snížení správního aparátu

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Současně prosíme všechny spolupracovníky a přá
tele za prominutí, že nám není možno přát všem
jednotlivě a že proto nezasíláme jednotlivá blaho
přání nikomu.
HD

Koncem listopadu si
pochvalovala
pražská
"odborářská” Práce:
"Pokud jde o snížení
počtu funkčních míst,
lze již dnes říci, že úkol
bude do konce roku
splněn. K 1. říjnu byl
podle zjištění Ústřední
komise lidové kontroly
a statistiky snížen počet
funkčních míst o 31.811
(což je 84.9 % z celko
vého úkolu)
Práce dále vysvětlu
je: "Abychom si dobře
rozuměli - nejde pouze o
snížení počtu funkčních
míst, nejde ani o nějaké
jednorázové snížení apa
rátu, jako např. v akci
77.000.
Jde o daleko víc. Sna
hou by mělo být, aby do
savadní snížení aparátu
bylo trvalé.”
Akce 77.000, zhruba
řečeno, bylo zcela pře
kotné a protektorátnické
přeřazování pracovníků
"do výroby”, zkrátka ho
nil se plán "einsatzem”.
Dnešní teorie snižová-

ní počtu administativních sil je jiná:
"... Jde o to, aby se
v podnicích a úřadech
zbavili nadměrného apa
rátu, který nemá ekono
mické opodstatnění. . .”
A tu, podle Práce,
jsou výsledky méně uspokojivé:
"Ukazuje se např., že
kvota ve snižování apa
rátu v národních výbo
rech bude sice splněna,
avšak mnohé národní vý
bory dosud ani nesáhly
na dosavadní systém ří
zení, nikterak ho nezjed
nodušily, nezdokonalily.”
To ostatně prý platí i
o velkých průmyslových
celcích:
"Najdou se ovšem ta
ké podniky, které čisté
svědomí nemají: pokou
šely se různým způso
bem
úkol. . . obejít.
Technické a hospodář
ské pracovníky vykazo
valy jako dělníky . . .”
(Pokračování na straně 2)
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Sláva na výsostech Bohu. A na zemi pokoj
lidem dobré vůle. Neboť nic není sladšího než
pokoj. Pokoj lidem na zemi; sláva patří Pánubohu a pokoj člověku; úžas a trnutí je na vý
sostech, ale na zemi budiž pokoj. Buď pokojné
srdce člověka, který obrací svou tvář k zemi;
a má-li nás co děsiti, ať jsou to strašné výsosti
se svou slávou. Ať nás zasáhne bič nekonečnosti
a boží bázně; ať hyneme úzkostí a rozkoší, pot
kávajíce Pána na výsostech, ale zemi a lidem
budiž pokoj. Pokoj, toť velikost malých věcí
a hlubokost věcí všedních; pokojná věc je po
svěcená, a pokojný člověk je dobrý, a pokojné
srdce je šťastné a pokojný den je požehnaný,
amen. Sláva na výsostech Bohu. Karel Čapek

JÁ BYCH SE RÁD VRÁTIL
Já bych se rád vrátil. Stačilo by mi jen ještě jed
nou prožít vánoce v Praze pod sněhem, podívat se
zase na Janovu horu, Ještěd, Třístoličník. Znovu
bych projel Svatojánskými proudy, zašel si po sto
pách Jiráskova Bratrstva na Spiš a na Šáryš. A tře
ba bych si vyšlapal i propustku, abych se mohl po
dívat i přes hranice do Šáryšského Potoka, kde tak
tragicky skončila jedna kapitola česko-slovenského
soužití. Vyšel bych na Výhledy a jako na dlani by
přede mnou ležel kraj psohlavců a paní komisarky.
A nevynechal bych ani Štramberskú trúbu a bílé
vršky kolem Žďáru. Hrozně rád bych se tam vrátil,
zvlášť o vánocích.
Ale taky bych chtěl, aby se vrátily chvíle, kdy
jsem se neromanticky díval na siluetu svatovítského
chrámu, mysle přitom na Vikárku. Chtěl bych znovu
jít po nábřeží, na kterém stojí naše Zlatá kaplička,
zajít pod její portál a podívat se, jestli zase dávají
Prodanou nevěstu nebo Hubičku, abych věděl, kam
nejít.
Rovněž bych chtěl, abych mohl projít Národní tří
dou, aniž by mne potkala nějaká manifestační maška
ráda, která by hlásala zdar a znoj československému
národu a která by právě spěla ze Staroměstského ná
městí na Hrad.
Rozhodně bych si vyprosil, abych byl uváděn do
nových slovanských sídlišť ať na pravém či levém
toku Vltavy či směrem k Neumětelům. Byl bych to
tiž ztracen, beznadějně ztracen, že bych netrefil ani
na Wilsoňák, který se dnes jmenuje docela rozumně
Hlavní nádraží, což ušetří další rozpaky příštím ge
neracím.
Pak bych se pustil zpátky do středu města, modle
se, aby tam ještě byl Mariánský obraz a aby tam ne
bylo Muzeum Vladimíra Iljiče. U Reprezenťáku bych
si dojatě zavzpomínal, jak před víc než dvaceti lety
jsem tam vystál značný dolík, očekávaje slečnu z
Břevnova. Chtěl bych přitom zapomenout na břevnovský hostinec U kaštanu, který později proslul ja
ko kolébka našeho socialismu. Přes Karlův most bych
se pustil až do Seminářské zahrady a přál bych si,
abych došel až k Máchovu pomníku, aniž bych spatřil
houf studentů, rozháněný policií, protože zpívali podvratné koledy.
U strahovského kláštera bych postál a myslil na
bílé mnichy, kteří ustoupili muzeu českého písem
nictví, protože kde není písemnictví, musí být jen
muzeum. Ale pak bych se už chtěl rozhodně probu
dit. A to tak, abych ve schránce na poštu opět našel
střízlivý deník, který by palcovými titulky hlásal,
že lorda kopla žirafa a že včera se konal pohřeb pěti
žen v domácnosti, které se staly obětí útoku na bašty
velkoobchodu při předvánočním prodeji. Uvědomil
bych si pak, že vánoce mají sice být bílé, ale ne za
každou cenu.
Ono je dojemné a patřičné s úctou a nostalgií vzpo
mínat na všechno to drahé, nádherné kamení sto
věžaté matičky. Ale bylo by asi zatraceně jiné, jít
na půlnoční s pocitem, že člověk nahrává reakci a
že si úřad může všelijak vykládat, když někdo zpívá
Sláva na výsosti bohu. O pokoji lidem dobré vůle ani
nemluvím, protože to je rovnou záškodnické heslo,
podlamující ideový boj našeho lidu s mezinárodním
kapitalismem.
A jak by to vlastně bylo s těmi lidmi dobré vůle?
Bylo by možno předpokládat, že úsekový důvěrník
se přes noc změnil v člověka dobré vůle a že nás ne
udá, že jsme lili olovo, které je potřeba k výstavbě
socialismu? Stane se i domovnice ženou dobré vůle
a nepřiloží ucho ke stěně? A zaštká doopravdy onen
činitel na mocném úřadě a odloží ad akta náš spis,
který jasně dokazuje, že jsme se už mnoho let pro
hřešovali proti tradici bílých vánoc a hřejivé vůni
domova?
Radujme se, veselme se bez bílých vánoc ve slun
ci nebo ve stínu. Žádný Ježíšek nenadělí nikomu
vše, co by si člověk přál. Ale tam, kde ještě žirafy
kopají lordy, si v žáru slunce vzpomeňme, že jsou
lidé, kteří sice mají zasněžené vánoce, ale že se ra
dují a veselí jaksi umírněně a s jistými obavami
jun.
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Poznámky k světovým událostem
NEJVHODNĚJŠÍ DÁREK

Bez vánočního míru
Svět není rozhodně ve znamení vánočního míru, a v prosincových udá
lostech bychom mamě hledali nějaký náznak vánoční pohody. Snad je to
zčásti proto, že pro tři čtvrtiny obyvatelstva světa neznamenají vánoce
nic a že tyto tři čtvrtiny hrají ve světě čím dál tím důležitější roli. Snad je
to také proto, že pro zbývající čtvrtinu znamenají vánoce především zvýše
ní obchodního ruchu, několik dni dovolené nebo důvod k napití.
že Tšombe spoléhat na nů, zejména V. Británie,
Vánoce v OSN
Jediným řešením, kte
ré by mohl optimista po
važovat za vánoční, by
la dohoda v OSN, že se
velmoci sice nedohodnou,
ale že vzájemnou dohodou
odloží krizi až do Nového
roku. Důvodem k této od
ložené krizi je odmítnutí
SSSR zaplatit podíl na fi
nancování vojenské expe
dice OSN v Kongu. Je to
ovšem odpor pochopitelný
vzhledem k tomu, že SS
SR podle zpráv přispívá
značnou měrou k financo
vání povstaleckých vojsk
v Kongu, a financováním
obou stran by se celá
konžská operace jaksi
prodražila. Zpráva o tom,
že Sověty změnily své sta
novisko v OSN, nebyla
nakonec potvrzena.

V Africe
Podle očekávání reago
vala většina afrických stá
tů na belgicko-americkou
intervenci v Kongu hla
sitým křikem. Egypt a ně
kolik dalších afrických
států zvýšilo vojenské do
dávky povstalcům, a tak
v Kongu pokračuje občanská válka dál. Ministerský
předseda Tšombe vsadil
dnes všechno na kartu
západního světa; zůstává
otázkou, do jaké míry mů-

Západ, a do jaké míry
může Západ spoléhat na
Tšombeho. V Kongu je
konkurence veliká. - A
zatím v Kenyi se stal J.
Kenyatta z ministerského
předsedy panem presi
dentem.

V Paříži
Konference
Severo
atlantického společenství
(NATO) v Paříži je vo
jenského spíše než poli
tického rázu. Debata o
proponovaných kombino
vaných atomových jednot
kách byla odložena, neboť
Francie s tímto americ
kým návrhem nesouhlasí
a podpora ostatních čle-

je také omezena určitými
výhradami. Kromě toho se
očekává, že Francie opustí
tuto organizaci do r. 1969.

Ve Vietnamu
Dlouho ohlašovaná ces
ta amerického vyslance
v Šaigonu, gen. Taylora,
do Washingtonu a jeho
návrhy na rázné řešení
nesla zatím žádné překva
pení. Gen. Taylor je zpát
ky v Saigonu, Jižní Viet
nam je právě tak rozdě
len jako dříve a síla ko
munistických
jednotek
vzrůstá každý měsíc. Budhistická opozice proti vlá
dě ministerského předse
dy Van Huonga vzrůstá a

K VÁNOCŮM: ČESKÉ KNIHY

je-li pravdou, že se histo
rie opakuje, pak události
v Již. Vietnamu jsou opět
na nebezpečné cestě.

Ve zkratce:
Státy Evropského hos
podářského společenství
se dohodly na společné ze
mědělské politice.
SSSR oznámil podstat
né snížení vojenského roz
počtu na příští rok. Rov
něž V. Británie oznámila
snížení výdajů na zbro
jení.
Očekává se, že koncem
r. 1968 budou mít Spoje
né státy flotilu 92 jader
ných ponorek a SSSR 80.
President Sukarno roz
pustil organizovanou sku
pinu, která se několikrát
otevřeně vyslovila proti
vzrůstajícímu vlivu komu
nistické strany v Indoné
sii. Zajímavé je, že mezi
jejími členy byl také gen.
Nasuntion, ministr národ
ní obrany.
-et

SNÍŽENÍ SPRÁVNÍHO APARÁTU
(Pokračování se str. 1)
A kde správní úřady
přišly s novotami a ná
vrhy na zjednodušení
administrativy, vyskytly
se obstrukce v nadříze
ných instancích, kde "ná
měty zůstávají. . . jaksi
bez odezvy.”
Hospodářství a sprá
va země jsou spravovány
byrokraty se stranickými
kvalifikacemi. Veřejně o

Darujte k vánocům
kvalitní a levné
PONOŽKY

FIT - WELL
J. & M. Voborský
3 Parslow St., Malvern, Vic.

Telefon 20-4219

-Naše rovyNÁŠ ZÁKAZNÍK — NÁŠ PÁN !
V. O. si koupila boty v ceně 120 korun. Za
dvě odpůldne nošení se u jedné boty odlepila
na špici podrážka. Šla je reklamovat, ale řekli
jí, že novou obuv dostat nemůže, peníze rovněž
ne a na opravu že bude čekat 3 týdny až měsíc,
Z. P. si dal zase v loňském roce zhotovit barev
né dioptrické brýle. Když si je nasadil, zjistil,
že jsou úzké a jedno sklo prasklé. Téhož dne
je dal do opravy, ale nemá je dodnes. Na urgenci dostal odpověď, že skla nejsou a že bude
vyrozuměn písemně. L. A. si koupil v listopadu
loňského roku elektrický sporák za 1.900 Kčs,
na který je 2 roky záruka. Letos v srpnu začal
špatně péci. Žádal proto záruční opravnu o
opravu. Uslyšel však výmluvy, že jsou dovole
né, pak zase aby sporák do opravy dovezl nebo
se obrátil na pojízdnou opravnu. Ta mu však
vůbec neodpověděla. Obrátil se proto na vý
robce, který jí napsal nositeli gesce, tj. Nechanice, ta příslušné krajské elekrotelevizní službě.
Odtud šel dopis opravně pověřené záručními
opravami. Pak už nic, ticho po pěšině ...
Rudé právo 30. 11. 1964

tom píše Radoslav Selucký v Mladé frontě (21.
11. 64):
"Není žádným tajem
stvím, že dosavadní sys
tém plánovitého řízení
nedokázal vytvořit pod
mínky, které by si vynu
tily, aby na vedoucí
funkce všech stupňů při
šli lidé takových politic
kých, odborných a lid
ských kvalit, jaké potře
buje ke svému plynulé
mu kvalitativnímu rozvo
ji ekonomika průmyslo
vě nasyceného státu . . ."
Starý problém, s nímž
Selucký a jiní už zápolí
dlouho: otázka kádro
vých posudků:
"Starý systém plánovi
tého řízení po sobě zane
chává velmi neutěšený
stav v kvalifikační struk
tuře vedoucích technic
kých a hospodářských
pracovníků. Statisícové
údaje z konce minulého
roku to dokládají neú
prosnou řečí čísel. . .”
Selucký také říká na
plno:
"Zásady nového sys
tému . . . počítají se změ
nami v kádrové politice
jako s nezbytným před
pokladem
úspěšného
ekonomického růstu . . .”
Českoslovenští hospo
dářští teoretici a techno
krati vědí, že bez nové
a zkušené technické in
teligence na vedoucích
místech je osud česko
slovenského hospodář
ství velice temný. Zase
Selucký:
"Je otázka, zda v sou
časné době máme dosta-

tek takových kádrů pro
nový systém k dispozici.
Zdá se, že nikoliv . . .
. . . Jen malé procento
našich vedoucích hospo
dářských pracovníků má
potřebné
mezinárodní
zkušenosti, informace o
tom, jak se řídí velké
moderní podniky ve vy
spělých kapitalistických
zemích . . .
Bude zřejmě nezbytné
poslat značné množství
talentovaných odborníků
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koslovenska 31s, Verne-Laurie: Trosečník z Cynthie
15s, Neff: Veselá vdova 17s, Flos: Lovci orchidejí
(3 díly) 39s, Oskarson: A nad úžinou mráz 17s,
Trioletová: Milenci z Avignonu 12s, Vachek: Muž a
stín 17s, Maupassant: Slečna Fifi 17s, Česká ku
chařka 49s - psaná anglicky 50s a mnoho jiných,
Ceny jsou včetně poštovného
VYŽÁDEJTE SI NAŠE NEJNOVĚJŠÍ SEZNAMY

THE INUBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

a schopných organizáto
rů do světa na zkuše
nou ...”
Je to tedy jako zača
rovaný kruh. Máme "na
dané” odborníky a "ne
zkušené”
odborníky.
Jenže o možnosti získat

zkušenosti bude opět
rozhodovat kádrové od
dělení, které se nevyznamenává zvláštní pružno
stí. A celá polemika dá
vá pěknou vizitku úrovni
hospodářství "v nekapitalistických státech.” vm

Černobílé vánoce

(Pokračování se str. 1) bílými a černými, která leko významnější: že v
Hádanka Konga
daleko přesáhne hranice nenávisti se nedá žít.
Kongo a jeho násled
Víme, že komunistům Konga.
ky
jsou o vánocích roku
jde o získání předmostí
Černá a bílá
1964 jenom dalším z
v Africe. Víme, že zá
padním velmocím jde Krvavé vánoce v Kon mnoha důkazů, jak úprávě o to, aby tomu za gu přivedou znovu k ži plně světu uniká pravý
bránily. Nejasnější už votu krvavé apoštoly na smysl vánoc.
Korouhve "vznešených
je, co chce takový Kasa- obou stranách. Ti bílí
budou
ukazovat
na
bar

nenávistí
” sálají stále
wubu, Tšombe nebo
vůdce povstalců Gbe- barské vraždy v Stanley- daleko více magnetismu,
nye. Jde jim o jednotu ville. Ti černí budou po než prostá slova prosté
-kwnároda, který neexistuje, ukazovat na opovržení, snášenlivosti.
s
jakým
jsou
přehlíženy
o vytvoření národa nové
ho, o osobní moc, o černé oběti a "černá ru
Kompletní staré
přednostní postavení své kojmí” ve srovnání s bí
ročníky
ho kmene, o nenávist k lými.
Hlasu domova
bílým? Nebo jde v je
Na obou stranách bu
zašleme kamkoliv
jich případě jenom o de kapka pravdy, která
za £1 (2.40$)
bezděké oběti studené úplně zastře pravdu daválky?
Jisté je, že hádanka a
problémy Konga nebu Vystrojíme za Vás odborně
dou dlouho vyřešeny.
svatby, oslavy narozenin, svátků, oslavy k
jakýmkoli jiným příležitostem, taneční zá
Armáda leopoldvillské
bavy atd. - ve Vašem domě nebo ve veřejné
vlády, vedená bílými
místnosti
žoldnéři, může porazit
Vyžádejte si naši nabídku
vzbouřence u Stanleyville i jinde. Jenom jedna
CATERING SERVICE
věc však po nich zůsta
majitel
Pepa Blahovec
ne s naprostou jistotou 28
Kerferd
St., E. Malvern, Vic.
hluboká nenávist mezi
Telefon 50-3859
MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
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— Čs. stranická a vládní
delegace, vedená A. No
votným, v níž byli dále
J. Lehárt, O. Šimůnek,
O. Černík, M. Sabolčík a
O. Pavlovský, byla přijata
se vší pompou v Moskvě.
Na její počest bylo uspořádáno velké shromáž
dění lidu, na němž Novot
ný ostře napadl čínské
komunisty. Společné ko
muniké zdůrazňuje odda
nost KSČ Komunistické
straně Sovětského svazu.
— Československo nabíd
lo jako první stát ze ze
mí za Železnou oponou
v Radě bezpečnosti, že
dodá kontingent vojáků
pro mírové síly OSN k
udržování pořádku v růz
ných částech světa, budou-li dodrženy určité
podmínky.
— Do Prahy přijel na ofi
cielní návštěvu rakouský
místokancléř dr. Pittermann. Současně přijeli
gen. ředitel továren VO
EST v Linci Koler a ře
ditel Lukešch, kteří podepsali dohodu o dodáv
kách zařízení pro Výcho
doslovenské železárny.
— Na cestě do Moskvy se
v Praze zastavila 7členná
delegace zahraničního vý
boru americké sněmovny
representantů, která mě
la rozhovory s čs. vládní
mi činiteli.
— Bývalý
šéfredaktor
Kulturní tvorby Miroslav
Galuška byl jmenován
generálním
komisařem
pro čs. expozici na Svě
tové výstavě v Montrealu
v r. 1967.
— Britské a čs. úřady bu
dou jednat v příštím ro
ce o urovnání čs. dluhu
britské vládě a britským
občanům ve výši £ 20
mil.
— Jako první svazek v
edici “Acta occupationis”
vydalo nakladatelství ČS
AV v Praze německy psa
nou knihu “Němci v Čes
koslovensku 1939 - 1947”.
— Rektoři Karlovy uni
versity v Praze a Humboldtovy university v Ber
líně podepsali plán vě
decké spolupráce obou
vysokých škol na příští
rok.
— Na dole Čs. armády v
Ervěnicích došlo k sesuvu
zeminy pod velkorypadlem. Škoda se odhaduje
na 1/2 miliónu Kčs a opra
va velkorypadla potrvá 2
až 3 měsíce.
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel.

BL 3970

19 York St.
(vchod z

Wynyardu)

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

VE ZKRATCE

— V Jablonci n. N. a ve
Frýdku-Místku byla zatče
na skupina pašeráků čs.
bižutérie do Polska. Jed
na skupina rozkrádala
podřadnou i dobrou bižu
térii ze skladů v Jablonci,
druhá předávala zboží na
Ostravsku Polákům, kteří
jsou tam na práci, a ti je
přenášeli přes hranice.
Čs. hospodářství tím prý
vznikly statisícové škody.
— V Praze se konalo za
sedání právních expertů
Eurovize a Intervize, kte
ré má umožnit rozšíření
vzájemné výměny televiz
ních programů mezi čle
ny obou organizací.
— Dva západoněmečtí děl
níci, K. Cramme z Ham
burku a M. Eibbest z Lebenstadtu, kteří od břez
na montovali v Gumárnách 1. máje v Puchově
technologické
zařízení,
byli “na žádost dělníků a
techniků” podniku vypo
vězeni z ČSSR, protože
“svými výroky a chová
ním soustavně uráželi na
še občany”.
— Nový metropolita pra
voslavné církve Dorothej
složil slib věrnosti státu.
— V bývalých Baťovýcn
závodech ve Zlíně (nyní
Svit Gottwaldov) se vy
rábí ročně 52 mil. párů
obuvi. Je to prý téměř
dvakrát více než před 30
lety. V r. 1965 se má vý
roba zvýšit o dalších 5
mil. párů.
— K 1. květnu tr. bylo v
Praze v evidenci doprav
ních úřadů 46.655 aut a
39.260 motocyklů. Z toho
nebylo přihlášeno 3.500
aut a 4.500 motocyklů
(pro nepojízdnost vozidel
nebo protože byly maji
telům odcizeny či opome
nutím majitelů).
— V Alžíru byla podepsána dohoda o použití
dlouhodobého úvěru, kte
rý ČSSR poskytla Alžírsku.
— V bývalých Baťových
závodech v Otrokovicích
vypukl požár, který způ
sobil škody přes 2 milió
ny Kčs.

— Na dole Zápotocký v
Orlové byli zasypáni
čtyři horníci, kteří byli
později vyproštěni mrtví.
— Instalace mexického
presidenta Gustava Diaze
Ordaze se zúčastnila čs.
delegace, vedená předse
dou zahraničního výboru
NS dr. F. Kriegelem.
Dne 27. listopadu by
la v Praze ustavující val
ná hromada Čs. obchodní
banky, akciové společno
sti. Zúčastnili se jí před
stavitelé 35 organizacíprůmyslu, zahraničního
obchodu, družstev, peněž
nictví a pojišťovnictví,
které se podílejí na celko
vém akciovém kapitála
banky ve výši 500 mil.
Kčs. Předsedou předsta
venstva a generálním ře
ditelem byl zvolen docent
L’. Kováčik, dosavadní
vrchní ředitel Státní ban
ky. Dále bylo zvoleno 9členné představenstvo a
7členná dozorčí rada.
— Dne 26. listopadu mělo
v Praze protestní schůzi
přes 300 studentů z Afri
ky, Asie a Latinské Ame
riky “proti agresi impe
rialistických mocností ve
Stanleyville”.
— Dr. Ladislav Rejman
byl jmenován mimořád
ným á zplnomocněným
velvyslancem v Řecku a
na Kypru.
— Oslavy jugoslávského
státního svátku v Praze
se zúčastnili J. Lenárt, A.
Dubček, O. Šimůnek, V.
Koucký, členové vlády,
poslanci, zástupci úřadů,
armády atd. “Přátelské
rozhovory a setkání, kte
rými byl slavnostní večer
naplněn, vyjadřovaly roz
voj upřímných styků a
vzájemné spolupráce obou
našich socialistických ze
mí”, píše Růdé právo.
— Dne 28. listopadu by
la dána do zkušebního
provozu
největší
čs.
elektrárna v Tušimicích
na Chomutovsku.
— Zemřel herec a režisér
R. Myzet, který pracoval
25 roků v Hollywoodu.
FEC/Č
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Problémy čs. školství

Jakou dnes dáte výchovu dětem a mladým lidem, takový bude zítřejší
svět. - Je to pravda - sice zjednodušená, která může mít a má výjimky
ale přesto je to pravda. A tak je na celém světě problém školství a výcho
vy jedním z hlavních problémů každého státu, bez ohledu na to, na které
straně které opony ten který stát je.
Snadno se řekne: dejte dětem to nejlepší; vychovejte z nich pořádné
lidi a užitečné občany; zmodernizujte výchovné metody. Ale co je to nej
lepší? A jak dostat z malého človíčka to nejlepší a potlačit v něm to nízké,
to laciné? A jaká je definice užitečného občana? A kdo to všechno bude
platit...? Otázek jsou tisíce a odpovědí desetkrát tolik; problém bez konce
a přece je nutno ho řešit každý den a každý rok. Školství a výchova zůsta
nou navždy nedořešeným problémem, ať už jsme dnes v Austrálii nebo v
Anglii, v Americe nebo ve Francii.
A samozřejmě je ta objeven a přijat v západ si můžeme utvořit, je ne
ké problémem v Česko ním světě i v první re gativní: že totiž reformo
slovensku, a je zajímavé publice už dávno před vané školství potřebuje
podívat se, kterým smě válkou. Do jaké míry se další reformu.
rem se - podle zpráv čs. k němu dnešní čs. škol Na středních školách
tisku - dnes ubírá.
ství hodlá znovu vracet,
Na středních školách
nám
ještě Literární no
Návrat ke
má k reformám dojít již
viny nepověděly.
Komenskému?
Zato V. Koucký na od 1. září 1965. Od po
V r. 1953 bylo škol značil několikrát v Ru čátku příštího školního
ství v ČSR podstatně zre- dém právu, kde vlastně roku mají se, podle RP
z 23. 10. tr., uskutečňo
formováno. Obecná a bota tlačí.
nižší střední nebo měš
". . . Je . . . nutné při vat "nezbytná opatření
ťanská škola byly nahra stanovení obsahu, metod k vyšší úrovni přípravy
zeny devítiletkou; po ní a organizace školní prá žáků pro vysokoškolské
následuje tříletá střední ce přihlížet k rozdílu me studium, podstatně zvý
škola (tzv. všeobecně zi žáky a klást na ně ta šit náročnost a vhodně
vzdělávací škola), která kové požadavky, jaké diferencovat učební
je přípravou pro vyso odpovídají jejich rozdíl plán.. .”
kou školu. Byla to bez ným předpokladům,” na
Vyskytují se však hla
pochyby reforma v kaž psal 24. 10. tr. a dodal, sy, volající po prodlou
dém směru pronikavá a že bude nutné bezoklad- žení tříleté všeobecně
ne příliš úspěšná, neboť ně a postupně ". . . vy vzdělávací školy na 4 ro
Literární noviny se o ní tvořit do 4 až 5 let tako ky; v tom případě měli
vyjádřily 31. října tr. v vou ucelenou koncepci by posluchači vysokých
devítiletky, jež by byla škol za sebou místo dva
úvodníku takto:
"Mnoho zavinil rok v souladu s požadavky, nácti let přípravného
1953. Komenského i je které klade naše společ studia 13 let, a jejich uni
ho dílo stihlo příliš po nost na úroveň a rozsah versitní studia by začína
hrom - jednou z nich základního vzdělání, i s la ve věku 18 až 19 let,
byla školská reforma potřebami dalšího prud tedy tak, jak tomu bylo
ze zmíněného roku, kte kého rozvoje.”
dříve.
Co si pod tímto pro
rá některé principy Ko
Universitní studium
menského postavila na gramem vlastně předsta
Mezi plánovanými
hlavu a jejíž chyby se vuje, zůstává ovšem i na
změnami ve vysokoškol
teď musí napravovat.” dále tajemstvím. Jediný
ském studiu si zaslouží
Komenský byl znovu konkrétní úsudek, který
pozornosti např.:
— zrušení dnešní unifor
mity v délce vysokoškol
ského studia, tj. zkrácení
studijní doby např. v
řenou a plnou kritiku uplynulých chyb a ne
zeměměřičství nebo far
dostatků ...
macii.
Existují soudruzi, kteří každý výrok měří
— omezení povinných
podle toho, zda přijde či nepřijde vhod burpřednášek a zavedení
žoaznímu nepříteli, a za svou nejhlavnější ko
přednášek výběrových a
munistickou činnost nepovažují zkoumání, vy
nepovinných;
jadřování a uplatňování stále se vyvíjejících
zájmů pracujícího lidu, ale hlídání druhých,
— zajištění rentability
zda nepoužili formulace, která by se mohla lí
vyššího vzdělání. Co je
bit buržoázní propagandě ...
tím míněno, vysvětlil "po
V kterémkoli stranickém orgánu a aparátu
lopatě” S. Pekárek v Li
se pochopitelně najdou ještě jednotlivci, kteří
ter. novinách 7. 11. tr.,
se bojí kritiky a sebekritiky, kteří mají nechuť
když napsal:
ke všem novotám a hlubším změnám, kteří by
(Pokračování na sir. 4.)
už předem každou smělejší kritiku naší minu
losti nej raděj i utopili všeobecnými řečmi o tom,
POJIŠTĚNÍ
že je to negování našich minulých úspěchů, že
domů, bytů, podniků,
je to samoúčelná kritika atd. Přitom ti soudruzi
Work. Compensation
aut, povinné ráčení
házejí vlastně do jednoho pytle skutečné nepřá
ŽIVOTNÍ,
tele s nejpoctivějšími komunisty ..
úrazové a nemocenské
Což je velmi hluboká pravda, na niž dopla
odborně provede
tila většina komunistických vůdců v minulosti
R. C. KUGLER
obyčejně životem.
FEC
(Melb.) XL 2421

Tendence cizí leninismu
Profesor Ota Šik je jedním z nejpřednějších
zastánců "československého NEPu”, nové ho
spodářské politiky. Šik byl letos nemilosrdně
kritizován zastánci starých hospodářských me
tod pro "podrývání” vlivu strany v hospodář
ském životě. Odpověděl svým kritikům pěkně
v Kulturní tvorbě (19. 11. 64). Řekl, že je mno
ho komunistů, kteří si myslí, že jejich vlastní
životní zkušenost se dá měřit jenom citáty z
Lenina a Stalina a že se od Lenina život zastavil.
A pak řekl, oč dnešním revizionistům jde:
"Takové dogmatické tendence odpuzují všech
ny myslící lidi a zvláště mladou generaci, kte
rá má vždy kritický postoj ke světu, vždy je
zdravě nepřátelská jakýmkoli dogmatům, vždy
dychtivá nového poznání a plná aktivního, tvůr
čího postoje ke svému okolí . ..
Marxista přece vždy musí pochopit, že kri
tika např. určité formy socialistického hospo
dářství neexistuje jen z pozic zpátečnických,
ale i progresivních, kapitalistickému hospodářství zcela nepřátelských. Nic není tak politicky
škodlivé jako představa, že lidé nesnášejí otev
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OBCHOD S TUZEXOVÝMI BONY
Kdyby to záleželo jenom na mně, tak na místě
zruším všechny tuzexové bony. Z čistě lidské útrp
Chování Československa po Chruščovově pádu vyvolalo na Západě dost komentářů o tom,
nosti nebo chcete-li z lásky k bližnímu. Co lidí se že po roce mírných změn nastoupila tamní vláda konečně samostatnou i když stále komunistic
už pro ty bony natrápilo a nasoužilo, neboť - soudě
podle toho trápení a soužení - bez bonů z Tuzexu kou cestu. Na ní prý budou více rozhodovat zájmy a hlediska vlastní před zájmy Moskvy, a to
se na této planetě zřejmě nedá existovat... Tolik i tehdy, kdyby je Sověty balily do pláště zájmů mezinárodního komunismu. Vystřízlivění se do
úvodem, abychom pochopili motivy jednání Miloše stavilo brzy: vlastní cesta se projevila jen tím, že čs. vláda presentovala změny v Kremlu "po
M. Ač poměrně mlád, vypracoval se vlastní pílí k lžičkách”, že považovala za vhodnější dělat obrat v propagandě a v posuzování střídání osob v
poznání, že tuzexové bony jsou pro lidské bytí ne
postradatelné. Na této teoretické základně počal roz centru komunismu s oddechem, který dá čas k strávení nových opatření. Pro Československo bylo
víjet svoji praktickou činnost. Tu i onde utrousil, konečně nesnadnější odepsat Chruščova přes noc a beze slova, když mu bezprostředně před pádem
že pokud bony nejsou, neznamená to, že by nemohly aranžovalo tak velkolepé přivítání a projevy oddanosti.
být, že jen postačí svěřit mu přístupnou částku v
Tím nechceme tvrdit, že v Československu nenastaly v letošním roce změny i pokud se týče po
Kčs a bony budou. Inu, lidé rádi zachraňují svoji
existenci, a tak se Milošovi brzo sešlo hezkých pár měru k Sovětskému svazu. Také ve střední a východní Evropě byl letos kolonialismus na ústupu.
stovek. A když náhodou narazil na nepochopitelné Československo je volnější, než bylo minulá léta, avšak není méně závislé na Moskvě, než jsou
ho jedince, který cíl svých snah spatřoval místo v dnes ostatní komunistické státy. Spíše naopak. Podíl Československa na tlaku, který narušil ko
bonech v docela prozaických naftových kamnech, munistický monolit, byl malý. Dá se rovněž tvrdit, že uvolnění, větší "osamostatnění” všech sa
slíbil tedy naftová kamna a neopomenul vybrat zá telitů, se dělo podle plánu, že s ním Kreml počítal už od doby, kdy začal nynější zápas uvnitř
lohu 560 Kčs. - Bonová živnost se počala slibně roz
víjet a všechno mohlo být docela bon, kdyby se ne komunistického bloku, zápas Moskvy s Pekingem. Plán byl pak jasnější zvláště potom, kdy Mosk
začali ozývat netrpěliví čekatelé tuzexového spase va hledala dorozumění s Titem.
ní. Ve strachu před jejich hněvem utekl se náš lidu
Ve změnách vnitřních, varováním. V té době si diná změna, která stojí městnanců -, jednak k
mil dobrovolně pod ochranu bezpečnosti... Už po
třetí v životě vystupoval 251etý Miloš M. u soudu které se týkaly bezpro povolával i Antonín No za zmínku: jeho předse změnám v organizaci a
jako obžalovaný. Tentokrát pro příživnictví, podvo středněji řadového obča votný na koberec před dou se stal "Španělák” hlavně k připuštění ho
dy a pokus o podvod. Dostal 21/2 roku nepodmíněně. na, přizpůsobovalo se stavitele všech složek in Laštovička místo Fierlin- spodářských zásad, pro
Večerní Praha 13. 11. 1964 Československo spíše no teligence.
Kontroverse gera. Toto
Národní ti nimž Karel Marx a je
MASOVOU POLITICKOU PRACÍ PROTI
votám, k nimž docháze mezi stranickými dogma shromáždění
postavilo ho následovníci vedli
LETARGII V ORGANIZACÍCH KSČ
lo v SSSR, než aby razi tiky a některými literá pak v listopadu "vůli li nesmiřitelný boj. Velkou
K zesílení masové politické práce, ve které se stá
le projevují nedostatky, k zlepšení informovanosti lo samostatné pronika ty nebo odborníky byla du” ještě víc na hlavu, změnou je i pokus o
když opět "jednomyslně zmenšení kritického ne
základních organizací a s ohledem na rostoucí úkoly vější změny. Na tomto dost otevřená a ostrá.
v nejbližším období přijímá ÚV KSČ tyto zásady:
neoblíbeného dostatku cizích - valut
Díváme-li se na toto zvolilo”
zjištění nic nemění okol
1. Členové a kandidáti UV KSČ, ministři a poslan nost, že jednou začatá období dnes, je zřejmé, Antonína
Novotného propagací zahraniční tu
ci NS, členové ÚKRK, redaktoři stranického tisku,
že
se
stranickým
dogma

presidentem
republiky.
ristiky v Československu.
změna
po
ruském
vzoru
členové a kandidáti ÚV KSS, poslanci SNR, náměst
Skutečná vůle lidu by
kové ministrů, vedoucí pracovníci ministerstev a šla nebo směřuje v Čes tikům podařilo dostat
Všechny letos prove
SNR jsou povinni nejméně dvakrát do měsíce koslovensku hlouběji, že celý uvolňovací proces la letos patrnější ve zvý dené změny, uvolnění,
aktivně se zúčastnit členských nebo veřejných schů je někdy důkladnější než pod kontrolu. Zatímco šeném počtu projevů ne různé formy osobní za
zí základních organizací strany, schůzí stranického
v některých nevýznam spokojenosti. Nešlo jen interesovanosti aj. mo
aktivu, besed pracujících nebo shromážděni pracu v Sovětech.
Začátek letošního ro- ných věcech ustoupili o výtržnosti chuligánů, hou režimu na okamžik
jících, na těchto schůzích vystupovat s referáty a in
formovat pracující o politice strany, úkolech a pro ku byl ještě ve znamení tlaku veřejnosti - třeba jak obvykle vysvětlovala pomoci. Mohou i poně
blémech, které strana řeší.
odlesku sjezdu KSSS, v tom, že povolili návrat vláda např. studentské kud zlepšit situaci oby
2. Krajské a okresní výbory strany rozpracují ty
jak
se projevil na sjezdu tradičních jmen někte deponstrace, ale došlo i vatelstva. Mohou však
to zásady na podmínky krajů a okresů a budou pra
vánocemi rým sportovním klubům ke stávce ve dvou prů též vyvolat větší touhu
videlně hodnotit výsledky masové politické práce ... KSČ před
Rudé právo 20. 11. 1964 1963. Především v řa- či že upustili od propa-. myslových
podnicích. řadového
občana po
RŮST NAKLADU NA ZEMĚDĚLSTVÍ
| dách čs. intelektuálů se gace Dědy Mráze -, k Nespokojenost lidí s re tom, k čemu je v Česko
V posledních letech se náklady na výrobu v země- projevovalo hodně opti podstatným změnám v žimem zvyšují i větší slovensku stále hodné
dělství vyvíjejí velmi nepříznivě. Tak např. zatímco mismu, který se obrážel zásadních otázkách ne možnosti poznat situaci daleko: touhu po plné
v r. 1960 byly předpokládané peněžní náklady v
došlo.
v nekomunistických stá obnově osobní svobody,
JZD překročeny na 1 ha půdy o 10%, v r. 1962 již na stránkách literárních
a
některých
odborných
činilo překročení 23% a v r. 1963 dckonce 24% ...
Nejpatrnější to bylo v tech a srovnávat ji s po touhu po právu každého
Celkem lze z dosavadního vývoje vyvodit závěr, že časopisů.
člověka dosáhnout a pro
otázce voleb, které se ko měry doma.
základní a oběžné prostředky poskytované zemědělVolání
po
všestran

naly v červnu. Na počát
Hospodářská situace žívat osobní štěstí.
ství se neprojevují v důsledku jejich neuspokojivéNení pochyb o tom,
ho využití v potřebné míře v růstu zemědělské pro ném uvolnění poměrů a ku roku
ohlašované státu je taková, že nuti
dukce, produktivity práce, ani v odpovídajícím růstu často dost otevřené kri "svobodné a nejdemo la vládu k nej závažněj že je komunistická vlá
čistého důchodu zemědělských závodů.... Nově na tice minulých praktik ve
da připravena povolit
vrhovaná ekonomická opatření representují značný všech oborech života če kratičtější volby” byly ším z provedených změn. jen tolik, aby zůstala na
nakonec stejnou fraškou, Došlo jednak k odbou
objem dalších prostředků vkládaných do zeměděl
lili straničtí funkcionáři jaká byla praktikována rání nebo zmenšení "vy dále v řadě s ostatními
ství ve výši zhruba 670 mil. Kčs...
Ministr inž. J. Burian, Zemědělské noviny 25. 11.64 výzvami, domluvami a ve všech minulých 16 le možeností socialistického státy sovětského bloku.
-světtech. Přinesly obvyklé státu” - reformou soci
téměř 100% "ja” vlád álního zajištění, zdraže
PROBLÉMY ČS. ŠKOLSTVÍ
ním kandidátům, a v no ním zdravotní služby,
Odebírají všichni vaši
vém
Národním shromáž nájemného, potravin atd. čs. přátelé Hlas domova?
(Pokračování se str. 3) da mladých talentova- dělnického a rolnického
"Vzdělání se podceňo ných a inteligentních, li původu, 22% z rodin dění byla provedena je bez zvýšení příjmů zavalo i morálně a občan dí dávala přednost vý pracující inteligence a
K tomu však přistupu na předměstí a komerční
sky. Mám na mysli so nosné chlebařině před 30% z ostatních rodin. tě byli rektoři a děkani
ciální původ: otec velko- "neefektivním” studiem. . . . Významným faktem nikoliv jmenováni, nýbrž je ještě jeden problém, televizní seriál. Přiznej
který lze vyčíst mezi řád me si, že je to problém,
kulak nebo intelektuál Tím ovšem nejsou vinní je, že přes 50% přijatých voleni.
A tak bychom mohli ky. Je to problém, jak leč je to problém, který
kandidátů pochází z ko
jedno byli. Spíše ten jen oni a rodíce.”
jít dál a vyjmenovat ješ vychovat z člověka dob se dá vyřešit.
velkokulak se mohl pře
S tím úzce souvisí tzv. munistických rodin.”
vtělit do slušivějšího třídní hledisko, o němž — nová úprava označo tě řadu dalších připra rého komunistu. Západ
Komunistický problém
převleku středního rolní se vyjádřil F. Povolný v vání absolventů vyso vovaných opatření. V ní země mají obdobný je však mnohem těžší:
ka, . . . než intelektuál Životě strany v říjnu tr. kých škol, protože ozna podstatě vyplývají ze problém: jak vychovat jak vychovat člověka,
čení zavedená v r. 1953 všeho dva hlavní poznat ze školáčků a studentů který nemá přehled; člo
zbavit se přívlastků, kte takto:
občany, kteří mají pře věka, který a priori za
ré v tvůrčím zápalu ob
"V podmínkách vyso se nevžila. (Např. absol ky:
a) fiasko školské re hled a zájem o to, čemu vrhne všechno, co rodná
vykle vymysleli jiní inte kých škol neztratilo ješ venti medicíny budou
se říká "res publica” ne strana prohlásí za blud a
opět formy z r. 1953;
lektuálové . . .
Řečeno tě svůj význam ani tříd pravděpodobně

hokynářskou
češtinou:
studium se prostě nerentuje ani rodičům, ani ab
solventovi. A záležitost
tak závažnou nemůžeme
nadále ponechávat volné
úvaze a připustit, aby řa-

ní hledisko. Většina stra
nických organizací se je
snaží uplatňovat, jak je
zřejmé z rozboru přija
tých kandidátů ... od 1.
ledna tr.: Z celkově při
jatých kandidátů je 48%

MUDr.).
Rovněž tak obsahuje
nový návrh zákona zave
dení dvou druhů vyso
koškolských profesorů řádných a mimořádných
- a opatření, aby napříš-

b) fakt, že Českoslo
vensko má dnes v oboru
školství problémy, které
jsou velmi podobné pro
blémům v jiných vyvinu
tých průmyslových ze
mích.

boli věc veřejná; jak v
nich probudit uvědomě
ní, že demokracie potře
buje k úspěšnému živo
tu vysoký stupeň kultu
ry a civilizace, jejímž
ideálem je víc než vilka

který přemýšlí o věcech,
o nichž hradní pán přemýšleti zakázal.

A to je, podle všech
náznaků, tvrdý oříšek.
-et
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1964: SVĚT V PŘERODU
Koncem roku hledá se
obyčejně muž roku a
událost roku. Bylo hod
ně kazimírů, bylo hodně
clownů, ale ze všeho nej
více bylo průměrnosti.
Ale postava, která by si
opravdu zasloužila pří
vlastek "muže roku”, se
přes zajímavost těch dva
nácti měsíců prostě ne
vybaví.
Událostí roku však
byl beze sporu pád Nikity Chruščova, který
zastihl svět, úplně nepři
pravený a zasypal konec
roku otazníky, na něž
zatím nikdo nemáme od
povědi.
Evropa
Evropa byla místem,
kde se střílelo na ostro
jenom na bažanty a kde,
s výjimkou Chruščovova pádu, nedošlo k ni
čemu, co by si zasluho
valo tak tučných titulků,
jako kdysi pád Česko
slovenska, maďarská re
voluce, nebo chronické
berlínské krize.
Ale přesto to byla prá
vě Evropa, kde byl pře
rod, o němž jsme mluvi
li, nej významnější, nej
pronikavější a nejpatr
nější.
Na Východě nezasta
vil Chruščovův pád změ
nu ve struktuře evropské
části komunistického svě
ta. Právě naopak okam
žik jeho odstranění uká
zal v plné nahotě, že pro
ces, o jehož existenci
jsme věděli, pokročil ne
poměrně dále, než jsme
předpokládali.
Ze všech satelitů je
nom Bulharsko připomí
ná dále doby, kdy jedno
prásknutí kremelského
biče stačilo k vynucení
vasalské poslušnosti
evropských komunistůJako barevné dětské
škatulky různých veli
kostí, které se skládají
jedna do druhé, probíhá
řetězový zápas uvnitř
komunistického světa.
Za podporu v zápase
s
Pekingem
platila
Moskva ústupky evrop
ským satelitům. Vyvinul
se zápas v zápase. Jed
notlivé
komunistické
strany chtěly těch ústup-

LÉKÁRNA
M ARKO V’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N. 3, Vic.
Telelon : 34-3700
Mluvíme česky

Klidný svět znamená z mezinárodně politického hlediska nudný svět. S tím na paměti můžeme
říci, že jsme se bohužel už dlouho nenudili. Všechna poválečná léta byla bohatá na tragedie, krize,
zoufalství, hrůzu, krutost a strach. Ani jedno z nich však nebylo nezajímavé, ani jedno z nich
nebylo nudné. Přesto se zdá, že rok 1964 byl ze všech nejzajímavější.
Byl stejně krutý a stejně dramatický jako léta předcházející. Jeho výjimečná zajímavost však
nespočívala ve výbuchujících granátech Vietnamu, neuvěřitelných masakrech Konga nebo záškodnických akcích proti Malajsii. Spočívala v atmosféře, visela ve vzduchu. Tkvěla v tom, že
svět roku 1964 byl viditelně pro každého, kdo vnímá, světem v přerodu.
Hlas domova napsal před nedávnem o závěrečné části roku, že "je to doba změn a přeskupování
sil, doba, v níž statický stav věcí, který se vytvořil v poválečných letech, začíná od základu mě
nit tvář.” A dalo by se jít dál. Rok 1964 byl rokem, v němž přijaté a dlouho platné vzorce přesta
ly platit a začaly být nahrazovány novými, teprve se formujícími skutečnostmi. Metamorfosy na
Východě a metamorfosy na Západě. Vývoj předhonil myšlení a my teprve čekáme a hledíme napja
tě, jak se před našima očima stává z obrazu, na nějž jsme tak dlouho byli zvyklí, obraz úplně nový,
ků víc. Pro svůj zápas s rálem de Gaullem a la- nom o Johnsona a Gold- třeba i v roce 1964 zajít
Moskvou potřebují však bouristická vláda v watera, demokraty a .re do Asie.
populárnější
základnu Anglii vedly čím dál tím publikány, velikost, prů
Obraz Asie byl ve
doma, za niž zase musí jasněji k něčemu, co se měr a podprůměr. Šlo srovnání s Evropou obra
platit ústupky. Moskva pro změnu dalo už delší o to, jaké možnosti má zem srovnání čínského
proti Pekingu - velká dobu očekávat: k faktu, v Americe extrémismus, komunismu s moskev
škatulka; sateliti proti že anglickou roli evrop a jak velké přízni se těší ským. Na jedné straně
Moskvě - menší škatul ské
kotvy atlantické střízlivost. Byla to také zralejší a usedlejší ko
ka; lidé v jednotlivých aliante začíná přebírat zkouška Američanů, a munismus, podřízený ná
Američani obstáli.
satelitech proti tamním Německo.
rodním zájmům vyspě
komunistickým stranám
Škatulky na Východě
lejší
společnosti, která
Jižní sousedé Spoje
- škatulka nejmenší.
a škatulky na Západě.
už
má
co ztratit. Na dru
Velká škatulka - rozklad ných států si přirozeně hé straně dravý komu
oblíbenou
Změny na Západě ne Severoatlantického pak neodpustili
nismus v původní primi
zůstávají příliš daleko tu; malá škatulka - roz dávku revolucí různé ve
tivní formě, podřízený
za změnami na Výcho klad Evropského hospo likosti. V tomto prosto
národním
zájmům spo
dě. Mění se poměr Spo dářského
společenství. ru se však nedá mluvit lečnosti, která teprve bu
jených států k evrop Důvodů mnoho, ale je o nějakých velkých změ
duje a hledá své místo
ským spojencům a mění den veliký: generál de nách. Castrův režim ani
nevyrostl, ani nezašel. ve světě a která zatím
se vztahy mezi samotný Gaulle.
Export revolučního nemá co ztratit.
mi evropskými spojenci.
Amerika
Výsledek: Drang nach
"castroismu” nenalezl za
Kde komunističtí sateliSueden:
do Vietnamu,
té nabyli rozšířené auto
Americkou scénu ovlá tím otevřený průchod.
Laosu,
Kambodže
a do
nomie, evropští spojenci daly přirozeně Spojené Nebezpečí však trvá,
jisté
míry
i
Indonésie
a
Ameriky nabyli rovno státy a události uvnitř protože trvají staré pod
Malajsie.
právnost.
USA byly zastíněny pre- mínky: feudální myšle
Západní spojenectví, sidentskými volbami. By ní, bída a korupce.
Události v tomto pros
kdysi nemyslitelné bez ly to volby, jejichž vý
toru
se týkají bezpro
Asie
Francie, nevylučuje teď sledek byl předem znám.
středně kontinentu, kte
možnost spojenectví bez Přesto však to byly za
Za ohnivými výstře rý jsme zvolili za svůj
Francie. Potíže s gene- jímavé volby. Nešlo je- ly studené války bylo nový domov. Každý dal-

Problém vyřešený, ale ne zapomenutý

Henleinovo dědictví
První polovina tohoto století je pro náš národ bohatá dějinnými událostmi: říjen 1918, květen 1945 a mnoho jiných. S odstupem času histori
kové rozhodnou o důležitosti jednotlivých událostí; aniž bychom však pod
ceňovali význam 28. října 1918, zdá se nám dnes, že odsun Němců v létech
1945-46 bude patřit mezi nejdůležitější z těchto událostí.
Vracíme se k věci proto, že neutichá hlomoz kolem odsunu, že tato otáz
ka je stále na programu a to jak mezi odsunutými Němci tak i v Praze.
Obě strany používají přitom k propagandě často nerealistické argumenty,
které mají sloužit u sudetských Němců k udržení soudržnosti a tím k zacho
vání jejich politické moci v Západním Německu a v Praze k postrašení do
mácího obyvatelstva nebo k zakrývání různých nepopulárních opatření ko
munistické vlády.
Po staletích mnohdy děpodobně našla jenom To však zůstává úkolem
nesnadného soužití Čechů mizivá menšina těch, kte publikací
obsáhlejších
a Němců, pod jednou stře ří by v zásadě s tímto než je novinový článek.
chou, došlo nakonec k odsunem nesouhlasili.
Stačí, podotkneme-li je
vystěhování 90% těch,
Znamenal vyřešení pal nom, že tzv. sudetští Něm
kteří tvořili téměř 1/3 čivého problému a tím ci si svůj osud sami urči
obyvatelstva historických příspěvek ke stabilizaci li tím, že v posledních
zemí.
střední Evropy.
volbách před druhou svě
Dnes je tento odsun
Ve světovém tisku i v tovou válkou hlasovali
historickou
skutečností. exilu existuje řada publi zdrcující většinou pro
Byla to bezpochyby pro kací, které důvody k od NSDAP a tím i pro “jed
postižené skutečnost sunu jasně shrnuly. Je nu říší”, pro nacismus a
tvrdá, někdy zbytečně téměř jisté, že bude nut všechno to, co následo
tvrdá, leč lze-li mluvit v né tyto důvody znovu a valo.
dějinách o historické spra znovu postavit před svě
Zatímco pro nás je te
vedlnosti. bylo to řešení tovou veřejnost a nedo dy tato skutečnost uza
spravedlivé. V Českoslo volit, aby na ně pomalu vřenou kapitolou, není
vensku i mezi Čechoslo usedal prach času a nános tomu tak pro Němce a
váky v exilu by se prav nepravd a nepravdiček. zejména ne pro ty, kteří

byli vystěhováni. A tak
se, po 18 letech, zejména
v Západním Německu
stále argumentuje a agi
tuje nejen za právo ná
vratu do Československa,
ale také za platnost tzv.
mnichovské dohody.
Pokud se této dohody
týče, je situace pro nás
jasná: hranice západní
části Československa jsou
hranice historické, zatím
co hranice stanovené mni
chovskou dohodou jsou
bez jakéhokoli historické
ho podkladu. Kromě toho
se v Mnichově jednalo o
Československu bez Čes
koslovenska; dnes by by
lo nemyslitelné, aby byla
podobná zásada uplatňo
vána při stanovení hra
nic i jakkoliv primitivní
ho státu někde v Africe,
na Borneu nebo kdekoli
jinde.
V Západním Německu
koná se však každoročně
sjezd odsunutých Němců.
Chápeme, že se chtějí se
jít lidé, kteří vyrostli ve
stejném prostředí, ve stej
ném městě či vesnici. Leč
tento pravidelný sjezd ne
ní sjezdem krajanským,
nýbrž sjezdem politickým,
a je nutné, abychom sle
dovali, oč pořadatelům
(Pokračováni na str. 6.)

ší úspěch čínského ko
munismu ve Vietnamu,
Laosu, Siamu, Indoné
sii nebo Malajsii týká se
z dlouhodobého hlediska
Austrálie právě tak jistě,
jako by k němu dochá
zelo kolem Port Moresby nebo Darwinu.
Asijské problémy však
v roce 1964 nekončily
čínským komunismem.
Hladomor v části Indie
a bezradnost, s jakou
před ním a podobným
zoufalstvím
absolutní
chudoby stojí svět, je vý
raznou připomínkou, že
komunismus může být
úplně odstraněn jenom
tenkrát, dokážeme-li na
před odstranit podmín
ky, z nichž žije.
Afrika

Černá Afrika byla dal
ším místem na mapě svě
ta, na nějž nebylo potě
šením pohledět.
Nové státy se ne
přestaly množit, což by
konečně nebylo nic zlé
ho. S novými státy mno
žily se však také noví
barevní diktátoři, kteří
nezůstávají v ničem po
zadu za svými "bílými”
vzory v bílém.
Bílí měli své potíže s
černými kolem rovníku,
černí měli své potíže s
bílými na jihu. Černí
barbaři na severu, bílí
barbaři na jihu.
Celkové se africké po
měry rapidně a pravdě
podobně
dlouhodobě
zhoršily. Masakr a belgická intervence v Kon
gu budou mít silný vliv
na další vývoj "černého
kontinentu”.
V Stanleyville a ko
lem něj dosáhla vzájem
ná nenávist černých a bí
lých takové intensity, že
na dlouhou řadu let vy
loučila poslední naděje
na vybudování pokojné
mnohorasové společnosti
v kterékoliv části Afriky.
Postarají se o to "kři
žáci” na obou stranách.
Jedni vidí jenom bílé
(Pokrač. na str. 6)
Chutný a výživný

Jogurt
PODMÁSLÍ &
KYSELÁ SMETANA
SÝRY
K dostání ve všech
potravinářských obcho
dech a delikatesech

“KEREN”
Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9-2752
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HENLEINOVO DĚDICTVÍ
(Pokračování se str. 5)
jde, jaké jsou jejich po
žadavky a argumenty,
jaký je postoj německé
vlády a jaký je ohlas těch
to sjezdů v ostatním
světě.

Nikoho snad nepřekva
pí, že vládní představite
lé Východního Německa
již před časem výslovně
potvrdili, že Východ. Ně
mecko nemá vůči Česko
slovensku žádné územní
požadavky a že z Východ
ního Německa nebyly
vzneseny ani oficielní ani
neoficielní požadavky na
právo na návrat. Nežije
tam mnoho Němců ze Su
det a ani by tam nemohli
své skutečné názory pro
sazovat.

V Západním Německu
je situace zcela jiná. Z
celkového počtu 54 mil.
obyvatel je přibližně 13
mil. poválečných přistě
hovalců nebo uprchlíků z
východu; z toho téměř
2 mil. Němců odsunutých
z Československa. Pod tlakem této silné a hlavně
vokální menšiny není
překvapující, že se k je
jich požadavkům vyjádři
li čas od času různí západoněmečtí politikové růz
ným způsobem, podle to
ho, kde a kdy se tak
stalo.
Snad nejdále zatím do
šel v požadavcích pro tzv.
sudetské Němce federální
(zápodoněmecký) ministr
H. Seeboehm na sjezdu v
květnu tr. v Norimberku.

Zprávy SVU
Přišlo několik dotazů, zda Společnost pro vědy
a umění - SVU (Czechoslovak Society of Arts and
Scienees in America) přijímá za členy pouze vědce
a umělce nebo také osoby, jež se prostě zajímají o
českou a slovenskou kulturu. Na vysvětlenou uvá
díme, že SVU má dvojí členství. Rádnými členy se
mohou stát vědci a umělci, lidé s akademickým vzdě
láním a dále ti, kdož se připravují na uměleckou ne
bo vědeckou dráhu. Osoby, jež nejsou činné vědec
ky nebo umělecky, mohou se stát přispívajícími
členy.
Každý člen dostává zdarma měsíčník “Zprávy
SVU” a podstatnou slevu na čtvrtletník “Proměny”
a na knihy, jež SVU vydává.
Členství v SVU není omezeno na osoby českého a
slovenského původu. Už nyní máme na dva tucty
členů, kteří vstoupili do SVU jen proto, že se zabývají českou a slovenskou tématikou ve svém povolá
ní jako profesoři slávistiky, historikové apod., nebo
že se soukromě zajímají o naši hudbu, umění a kul
turu vůbec.
Od svého vzniku v roce 1958 SVU neustále roste.
Koncem listopadu 1964 máme 770 členů ve všech
pěti dílech světa. Předsedou je René Wellek z Yale
University. Místopředsedy jšou Josef Korbel z Den
ver University, Victor Mamatey z Florida Statě Uni
versity a dirigent Rafael Kubelík. Ve výboru zasedá
dalších 35 profesorů, vědeckých pracovníků, spiso
vatelů a novinářů.
Dotazy a žádosti o členské přihlášky adresujte
laskavě gen. tajemníkovi: Prof. Rudolf Šturm, 107
Regent Street, Saratoga Springs, N. Y. 12866, U.S.A.
Tisk, služba SVU

Z ŽURNALISTICKÉHO SLOVNÍKU
Karel Poláček
Tento slovník míní parodistickým způsobem
zlehčovali novinářskou frázi a uváděti ji ve veřej
ný posměch. Autor by si přál frázi tak rozkotati,
aby z ní ani památky nezbylo. Avšak ach! Autor
cítí, že již na počátku své úlohy upadá v rezignaci.
Fráze je nezrušitelná. Rozpadává se pouze stářím
a zanikajíc dává život mladým. Fráze má podhou
bí, ze kterého rostou nové fráze na místě těch,
které zrezivěly.
ABRAHAMOVINY jsou padesáté narozeniny vy
nikajících mužů, jako jsou sokolští a menšinoví pra
covníci, přednostů a předsedů okrašlovacích a jiných
spolků, okresních důvěrníků, pořadatelů a táboro
vých řečníků. Abrahamoviny slaví také spisovatelé,
kteří mají dvě jména, jako: J. V., F. S. a j. Také oni
spisovatelé a novináři, jichž příjmení se skládá ze
dvou částí. Např. Čurda-Lipovský, Zyka-Borotínský,
Picko-Zásmucký, Viková-Kunětická. V článku o
abrahámovinách se konstatuje, že se oslavenec těší
oblibě pro svoji milou a konciliantní povahu. Tako
vý článek jest ukončiti zvoláním “Mnogaja ljeta!”
BAHNO. Rozeznáváme dvojí bahno. Společenské
a politické. Nej rozšířenější je bahno velkoměsta. Tý
ká se statistiky pohlavních chorob, prostituce, noč
ních lokálů a pochybných tančíren. Bahno politické
bývá na radnicích, v politických stranách, peněž
ních ústavech. Bahno se odhaluje, bahnem se také
třísní šediny zasloužilého odpůrce. V bahně se topí
osobnosti i celé skupiny. Poukázati na bahno je
záslužná činnost.

Dožadoval se nejen prá
va na návrat, nýbrž také
“navrácení ukradené sudetoněmecké domoviny”,
a hlásal platnost mnichov
ské dohody.
V červnu tr. na tiskové
konferenci ve Washingto
nu se vyjádřil jeho šéf
Dr. Erhardt v tom smys
lu, že Bonn nemá vůči
Praze žádné územní po
žadavky, a že, podle jeho
názoru, Hitler mnichov
skou dohodu roztrhal.
Novinářská konference
ani politický sjezd nejsou
ovšem závazným vládním
prohlášením, a ve Wa
shingtonu je nutno mluvit
jinak než v Bonnu nebo v
Norimberku. Pražská vlá
da se už po léta marně
snaží o jasné zamítnutí
mnichovské dohody bonn
skou vládou.
Řekněme si upřímně:
žádné prohlášení - oficiel
ní nebo soukromé - ani
žádná dohoda nemůže
dnes dát nikomu pocit
jistoty a bezpečnosti. Na
še generace viděla už pří
liš mnoho roztrhaných a
nedodržovaných smluv;
Hitler nebyl jediným po
litickým
oportunistou
svého věku.
I kdyby dnes vláda v
Bonnu podepsala a rati
fikovala zamítnutí ninichovské dohody a zřekla
se nároků na právo od
sunutých Němců na ná
vraty kdo zaručí, že jiná
vláda za několik let stej
ným způsobem takové
prohlášení nezamítne a
nezruší? A kdo by po zku
šenostech z včerejška byl
tak naivní, aby se doža
doval a aby přijal něja
ké záruky, že někde v
plenkách sladce nespí,
nebo někde za humny na
kluky neřve nějaká nová
metla lidstva.
A tak prohlášení nebo
dohoda, byť by zněla sebe pěkněji, by měla cenu
pramalou. V nejlepším

případě můžeme všechna
podobná prohlášení sle
dovat jako ukazovatele
směru, kterým se ubírá
veřejné mínění.
Abychom zamezili to,
že by se stokrát opakova
ná lež mohla stát pravdou,
musíme v první řadě rea
govat na propagandu H.
Seeboehma a spol. tím,
že udržíme před zraky
světové veřejnosti jasně
a objektivně důvody,
které vedly k odsunu
Němců z ČSR.
Čím dále potrvá dnešní
stav věcí a zejména rozdě
lení Německa, tím méně
bude těch Němců, kteří
by se jednou chtěli vrá
tit. Čím déle potrvá dneš
ní prosperita v Západním
Německu a v západní
Evropě vůbec, tím lépe
se povede odsunutým
Němcům a jejich potom
kům a tím méně budou
mít chuť na návrat. Ten
to názor není nějakou
snahou o utěšování; to
je skutečnost právě tako
vá, jako je onen historic
ký odsun.
I mnozí Němci hledí
dnes na tento “problém”
docela střízlivě, jak je
zřejmé z komentáře listu
Frankfurter Allgemeine
Zeitung, který se po re
ferátu o květnovém sjez
du v Norimberku věcně
zeptal: “Kdo by se chtěl
vracet do komunistické
ho státu?”
Dokud však bude ze
Západního Německa za
znívat volání po “právu
na návrat”, nesmí exilo
vý tisk složit ruce v klín
a někde si u piva říci, že
pro nás je celá otázka
dávno vyřízená.
-et

Můžete dostat vládní podporu do

£250
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1964: SVĚT V PŘERODU
(Pokrač. ze str. 5)
barbarství, druzí jenom
černé. Obé strany zaru
čují svou zaslepeností
nezhojitelnost vzniklých
ran.
Usekané ruce, rozpá
raná břicha, misionáři v
kotlích, vlastenci za mří
žemi, - veselé vánoce v
Africe.
Austrálie

Laosu a hlavně Indoné
sii vedla k zavedení vý
běrové branné povinno
sti. Pro většinu světa to
ovšem nevypadá jako
revoluční čin. Ale v ze
mi, kde otevřená hospo
da po šesté hodině zna
mená revoluci, a kde za
vedení decimální sousta
vy "otřese světem”, to
znamená bolestné a těž
ko přijatelné přehodno
Dokonce i Austrálie cení celkového myšlení.
začala v roce 1964 poci
I Austrálie tedy svou
ťovat, že není světem sa
ma pro sebe. I ona v tom malou mírou zapadla do
roce prošla událostí (na celkového rámce roku
místní poměry’) revo 1964. I ona byla neklam
CHCETE, ABY SE VAŠE
ně integrální částí světa
děti naučily hrát na kte luční.
-kwSituace ve Vietnamu, v přerodu.
rýkoli hudební nástroj
VOLEJTE (Melb.)
51-70 12
MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
A. CHROMOVSKÝ

CIZINCI se právem pozastavují. Cizinci s uzná
ním hovoří o naší práci. Díla našich velikánů si
vítězně razí cestu do ciziny. Cizinci chválí naše vý
robky, kuchyni a pohostinnost, kochají se velebným
panoramatem naší stověžaté matičky a jsou vysta
veni šikanám pohraničních úřadů.
ČECHOVÉ. Viz: Brak, Cizáci, Národ, obývající
naši drahou vlast. Jejich hlahol se ozývá od Šumavy
k Tatrám. Národ holubičí a nesvorný. Úpěli tři sta
let pod vládou Habsburků. Viz: Sveřepý a Hydra.
Čechové se opičí po cizině. Libují si v bratrovražedném boji k potěšení odvěkých nepřátel našich.
DŮRAZNÉ bývají resoluce a kroky, které podnikli
naši poslanci za příčinou odstranění tohoto nešvaru.
Viz: Kroky, Poměry, Neudržitelné, Do nebe volající,
Odpovědné kruhy a Rozhodující činitelé.
EJHLE! Viz: Farizeové, Dr. Beneš, Lžihumanita.
FARISEOVÉ. Viz: Ejhle! Fariseové kroutí pokry
tecky očima, provozují tanec mezi vejci, což je po
dívaná pro bohy. Metají písek do očí, zaslepují lesklý
mi frázemi a prolévají krokodilí slzy. Viz: Soudná
veřejnost, Lep a Vějička.
HLUBOKÝ dojem zanechala v srdcích poslucha
čů procítěná řeč.
CHLOUBOU naší jsou plody písemnictví našeho.
ISRAELITÉ jsou naši spoluobčané mojžíšského
vyznání, ucházíme-li se o jejich hlasy nebo příspěv
ky na dobročinné účely. Jinak jsou to zkrátka židé,
židi, židáci. Nářek v Israeli propuká, šlápneme-li
židům na paty.
JÍMAJÍ nás vážné obavy o naši samostatnost,
hospodářskou budoucnost a hrůza nad tím, kam až
může klesnouti vzdělaný člověk.
K velké radosti našich odvěkých nepřátel. Viz:
Viz: Němci. K naší zprávě dodáváme. K věci se ještě
vrátíme.

LHOSTEJNOST národní zavinila bělohorskou po
rážku a nyní zavinila, že kupujeme zboží u cizáckých firem. Viz: Brak.
MRVU ve svém oku vidí, ale že jejich organisace
valem upadají, to nevidí. Viz: Pštrosí politika.
NÁKLADNÝ je život zbohatlíků, nabobů a ma
tadorů. Budí pohoršení a roztrpčení. Nákladný život
bankovního úředníka vzbudil pozornost policie.
OSVOBODÍTELÉ vytvořili osvobozenskou legen
du. Kují pikle v zákulisí. V jejich rukou sbíhají se
nitky. Budou spřádati intriky tak dlouho, dokud lid
neprohlédne. Viz: Muž ve stínu, Hrad.
PLIVÁ se na lepší minulost a po všem, co je nám
svaté. QUO usoue tandem. Viz: Situace.,
RUŠNÝ je život v naší organisaci a život velko
města.
ŘADY naše vzrůstají. Postupujeme v sevřených
řadách. Řady odpůrců prořídly. V řadách nepřátel
svítá.
SUROVÝ kočí byl zjištěn. Surový útok na naše
velikány.
ŠKŮDCOVÉ naší národní věci a živnostnictva.
TĚMITO očividnými nesmysly se zabývati ne
budeme.
ŤULPASOVÉ jsou pořádní a věří těmto poví
dačkám.
ÚČINKUJÍCÍ byli štědře odměněni potleskem.
VEŘEJNOST je: široká, uvědomělá. Veřejnost se
právem ptá. Veřejnost je znepokojena, krajně po
bouřena, nedá se napálit, nesedne na lep, na vějič
ku, nedá se zaslepit lesklými frázemi. Pobouření se
zmocnilo naši veřejnosti.
ZATŘPYTILA se slza v očích i otužilých mužů.
Viz: Dr. Kramář.
ŽLAB viz: Koryto, Matadoři, Nabobové, Vyšplha
li, Místečka, Sinekury a Teplá.
Vyšlo u F. Borového v Praze roku 1934.
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CESTY ODBOJE A SVU
Prof. dr. Miloš Šebor, Cookeville, Tenn., USA

Historie se neopakuje, máme-li na mysli pouhou událost soustředěnou
v prostoru a čase. Jsou však spoje, které sdružují události v dějinné celky,
v nichž každý prvek má charakteristické znaky své éry. Tak doba od Vídeň
ského kongresu do vypuknutí první světové války byla naplněna tolika od
lišnými událostmi, a je obdobím nejdelšího klidu, jaký novověk poznal.
Okolnost, že nedošlo k jedinému světovému konfliktu, je prvek, jenž sluču
je léta 1815 - 1914 v éru celkové pohody a civilizačního vzestupu. Podobně
náš národní odboj za I. a II. světové války spolu se současným bojem proti
komunistickému imperialismu musí být hodnocen jako dějinný celek, jako
jediná kapitola národních dějin, jež nabývá pravého smyslu jen v celko
vém hodnocení přímého sledu všech událostí od roku 1914 do dnešního dne.
Pozorovateli stále ještě chybí nezbytný odstup pro tvoření spolehlivých zá
věrů. Lze však už dnes říci, že rozdíly našich tří odbojových směrů jsou spí
še v technice akcí než v zásadním pohledu na cíle,
Je-li tento předpoklad mezi novým státem Če ignoroval geopolitické a
správný, pak odboj v chů a Slováků a našimi socioekonomické svazky
první světové válce, od sousedy.
dunajského prostoru, a že
boj Masarykův, se pře Příští historik bude neučinil pokus vybudovat
vážně opíral o účinnost musit rozhodnout, zda rozumnější základnu po
vlastní národní armády, jsme ve dvacátých a tři válečného klidného sou
bojující po boku dohodo cátých létech nebyli spíš žití.
vých vojsk. ..
dalekozrací než krátko Odboj II. světové války,
ve zkratce odboj Benešův,
Je mnoho otázek, před zrací.
nimiž se bude muset za Zaměřeni na Paříž a na se dnešnímu historikovi
stavit historik, bude-li Londýn byli jsme na ho projevuje jako sled udá
chtít zůstat přísně objek ny vzdáleni tomu, co se lostí spíš politických než
tivní. Uvažme příkladně dělo v poválečné Vídni, vojenských.
jen jednu. Náš odboj z I. Budapešti a ve Varšavě.
Vojenská kapitola, zdá
světové války byl protiNezašli jsme příliš da se zůstává omezena na
rakouský až na smrt, jak leko ve své nesmiřitelné dvě věci: odstranění na
říkával Masaryk. Jeho nenávisti proti všemu ra cistického místodržitele,
spoluproduktem však by kouskému a uherskému? Reinhardta Heydricha a
lo stažení opony, kultur Nedopustil se I. odboj Slovenské národní povstání a zprvu i hospodářské, taktické chyby tím, že ní.

Obojí určitě zasáhlo do
vývoje účinněji než episoda posledního týdne
války, květnové povstání
v Praze.
Jinak se II. odboj pro
jevuje jako éra činnosti
politické, vedené za mi
mořádně složitých pomě
rů, v nichž se vzdáleně
rýsovala budoucí studená
válka mezi Západem a
Východem: jako pokus o
rekonstrukci demokratic
kého Československa, spjatého úžeji se sousedy a
tím i geopoliticky a hospo
dářsky začleněného do
oblasti Dunaje.
Odmyslíme-li okolnost,
že novým pojítkem se tu
stal komunismus, pak II.
odboj projevil více smys
lu pro realistické hodno
cení situace než odboj
první.
Charakteristiky III. od
boje se rýsují velmi zvol
na. Rozdíl od obou před
chozích odbojových dějů
spočívá ve stránce jak ne
gativní tak positivní. Ve
směru negativním je pod
statné, že se neopíráme
ani o vlastní vojenskou
organizaci ani o meziná
rodně uznanou vládu v
exilu.

Potlačená kapitola z československých dějin

SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ
Až do roku 1964 slavili Češi a Slováci doma něco, s čím měli velmi málo společného. Komuni
stická vláda se po léta starala, aby historická skutečnost Slovenského národního povstání zůstala
přísně v oblasti stranických čítanek. Slovenské povstání bylo donedávna dílem Slovenské komu
nistické strany - dílem, se kterým si bolševici nevěděli rady. Do nedávna bylo povstání malováno
jako vojenská akce, plánovaná štábem sovětské armády na Ukrajině (Nikita Chruščov byl ve štá
bu jeden z nejvyšších) a provedená buďto sovětskými parašutisty nebo jednotkami, které vedli
sovětští důstojníci. Husák a Novomeský doplatili léty žaláře na tuto koncepci dějin. Zločin buržoazního nacionalismu byl prokazatelně a dokazatelně spáchán na horách, kde Slováci stáli tváří v
tvář německým jednotkám.
Zhruba řečeno: Slovenské národní povstání bylo plánováno československou vládou v Londýně
a jednotlivými vojáky a politiky dávno před rokem 1944. Jako vojenská akce v rámci spojeneckého
úsilí proti fašistické frontě mělo Slovenské národní povstání veliký vojenský a politický význam.
Generál Viest byl zahraničním velitelem. Na Slovensku byl hlavní postavou povstání plukovník
slovenské armády Golián. Povstání mělo dvojí účel: ukázat, že politický postoj slovenského li
du je naprosto odlišný od toho, co naznačil režim monsignora Tisa, a dát sovětským jednotkám
příležitost překročit Karpaty za minimálních ztrát.
Je málo pochyb, že zakladatelem slovenského od V létě 1944 byla situace na ostří nože. Sovětské
boje byl Viliam Žingor, který odešel do hor v únoru armády byly na ofensivě v podhůří Karpat.
roku 1943. Není pochyb o tom, že před tímto datem
Slovenská národní rada měla v Čatlošovi a v ji
existovaly odbojné skupiny, ale jako partyzánská ných důstojnících nástroj, jímž mohla zmařit němec
skupina může být označena jen Žingorova.
ké plány na obranu Karpat. Političtí činitelé spolu
Žingorova skupina byla dlouho pomíjena mlčením se zástupci londýnského ministerstva národní obra
v komunistickém tisku - hlavně proto, že tato sku ny měli zájem na tom, aby nevyprovokovali masivní
pina byla především zapojena na odbojovou skupi německou vojenskou akci do září 1944.
nu v Baťovanech (štkp. Trojan, npr. Brnčal), na
Proto svolali konferenci, jíž se účastnili také před
skupinu, která např. v prvních dnech povstání ne stavitelé sovětských buněk v partyzánštině. Na této
jen zadržela německý útok na západní Slovensko, konferenci bylo dohodnuto, že tak zvané partyzán
ale i zajala vrchního velitele slovenské pro-německé ské oddíly pod sovětským velením se zdrží bojových
armády Čatloše.
akcí až do září 1944 - do termínu, ve kterém by byla
Čatloš sám věděl o organizaci povstání, byl zajat, slovenská armáda zorganizována natolik, aby mohla
když se rozhodl dát se k dispozici slovenským jednak zadržet postup německých jednotek z jihu a
povstalcům.
udržet karpatské průsmyky otevřené pro předvoj
Komunistický spisovatel Ladislav Mňačko prozra sovětských divizí.
dil v jedné ze svých “opožděných” reportáží, že dnes
Plánování celé akce bylo zničeno komunikém ka
žije Čatloš na svobodě na Slovensku - po létech pitána Veličko, který oznámil, že se dohodou cítí
věznění v Sovětském svazu.
vázán jenom do 21. srpna, protože prý dostal jiné
Hlavou povstání byla Slovenská národní rada, kde rozkazy “z ukrajinské fronty sovětských armád”.
Díky této intrice skončilo slovenské povstání na
komunisté měli menšinu. Slovenská rada spolupra
covala jak s londýnskou vládou tak s moskevským prostým vojenským nezdarem. Slovenští vojáci se
vedením KSS. Slovenské vedení mělo na mysli v bili s ostřílenými německými jednotkami kurážně,
prvé řadě vojenský cíl povstání - týž omyl, jakého ale výzbroj a zkušenost byly proti nim.
Pokud jde o karpatské průsmyky, slovenské oddíse dopustili Anglo-američani na západní frontě.
Sovětští partyzáni, vyslaní ze Sovětského svazu, ly na východní hranici vůbec neposlechly výzvu k
měli během povstání jenom dekorativní úlohu. So povstání a byly odzbrojeny Němci.
Viest a Golián měli před sebou hroznou perspek
větští parašutisté, shození do slovenského prostoru,
měli striktně politický úkol. Jejich představitelem tivu: buďto ustoupit co nejrychleji na východ, kde
byl podplukovník Asmolov, jejich slovenským mluv čekala Rudá armáda (ta, která čekala před Varša
čím Slovák jménem Veličko.
vou, když tam umírali Poláci pod velením Bora-Ko-

-7Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERYICE
6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Pošleme za váš kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347

V náš neprospěch je i
roztříštěnost politická, ba
i společenská. Naše vnitř
ní exilové styky a osobní
spojení jsou celkem vzdá
lené, nahodilé.
Složení naší exilové
společnosti vylučuje in
tervenci jakékoli národ
ní autority typu Masa
rykova nebo Benešova.
Dodejme však, že silnou
osobnost většina z nás
ani nepostrádá.
V dnešním odboji nej
de ani o akce vojenské,
ba ani o vytvoření ve
doucího směru politické
ho. Základ všech akcí, na
něž můžeme prakticky
pomýšlet, je pole kultury,
české a slovenské osvěty.
V tom se odlišujeme od
obou odbojů před padesáti a pětadvaceti léty.
Autoritativní vedení csvětových akcí je těžko
myslitelné. Síla kultury a
její vyhlídky na úspěchy
se spíše měří stupněm demokracie.
V tomto směru se nás
odboj podobá národnímu
obrození z počátku XIX.
století. I tehdy šlo spíše
o záchranu kulturních
hodnot než o jejich vy
tvořeni
Národní obrození bylo
vedeno nikoli jednotliv
cem, ale řadou nadaných
buditelů, pracovníků, věd
ců a umělců, jakož i tisí

ci drobných vlastenců,
jichž jména byla dávno
zapomenuta anebo neby
la ani někdy vyslovena.
Zdaleka dnes nejde o
to, aby se ukázala poli
tická síla exilu. Naším cí
lem musí být soustředění
na kulturně-demokratické
základně. Skutečností zů
stává, že za více než
šestnáctiletého trvání
poúnorového exilu
došlo k vážnému a zdá
se trvalému pokusu o za
chování našich kulturních
hodnot na světovém pod
kladě v založení Společ
nosti pro vědy a umění.
Politické kombinace a
snahy promítnout do exi
lu soustavu stran první
republiky - přiznejme selhaly.
Poslední dvě léta- však
vytvořila základy kultur
ní akce, jejíž vymezení je
v celku prosté: ukázat
svobodnému světu, že
jsme schopni života ve vě
dě i v umění, byť i pře
sazeni s kořeny do nové
ho prostředí.
Že jsme schopni přispět
k rozvoji dvou velkých
mezinárodních
hodnot,
věd a umění. Že jak jen
možno chopíme se příle
žitostí obnovit a udržovat
styky s naší vlastí a pře
klenout myšlenkové roz
díly mezi domovem a svobodným světem.

morovského), nebo začít boj na vlastní pěst.
Byl to boj na vlastní pěst. Slováci neměli ani ty
pověstné “tri preplněné autobusy”, o letectvu ani
nemluvě.
Je jisté, že Slovensko nepostihl osud Jugoslávie je
nom proto, že Němci už neměli čerstvé sbory, které
by mohli poslat na Slovensko.
Pomoc ze spojeneckých pramenů byla pramalá.
Slovensko bylo v sovětské sféře, a sovětská pomoc
byla hrozně pomalá.
V Banskej Bystrici přistály americké Liberátory,
které přivezly ani ne dvacet členů americké mise a
hrstku automatických zbraní. Francouzi se podíleli
na povstání četou pod velením kapitána de Lanourienna. Sovětský svaz poslal paradesantní brigádu v
takových kouscích, že něměla vojensky žádný vý
znam.
Nemylme se: slovenské povstání jako vojenská
operace byla fiasko. Politicky znamenala mnoho, aie
toto mnoho bylo zablokováno komunisty v minulosti.
Slovenské povstání mělo politický smysl a mělo
vojenský smysl. Vojensky selhalo. Neselhalo však
politicky. V roce 1944 ukázalo, že většina slovenské
ho národa stála na správné straně barikády, že tisovský režim byl pro Slováky jenom přechodnou
nálepkou.
Slovenské povstání by měli především uctívat Če
ši: když pro nic jiného pak proto, že slovenské po
vstání dokázalo, že naše cesty jsou společné.
Slováci si právem podrží prapor osvobození. Je
jich povstání začalo předčasně, ale nikdo nemůže po
chybovat o jejich smýšlení.
Je tragické, že mnohé ze Slováků přivedla jejich
účast v povstání na pokraj šibenice. A je ještě tra
gičtější, že mladá generace ví o slovenském povstá
ní méně, než kterýkoli uprchlík může vyčíst z ku
sých pramenů, které poskytují zdejší knihovny. jun
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Vzpomínky z dětství

VĚŘIL

JSEM

Věřil jsem, že světla svíček byla svatozář, zeleň
rozložité jedle smaragdy z oblak, stříbrné pozlátko
hvězdy noční oblohy, prskavky za korunu byly vlasatice od Betléma a balíčky kolem stromu dary ne
bes.
Zvědavost a klíčová dírka zničily iluze. A tak jsem
přestal věřit.
*
Za mřížemi spoutaného světa věřil jsem v ideály
demokracie.
Věřil jsem, že člověk, stvořený k božímu obra
zu, je strůjcem vlastních osudů, že čím vlastní roz
hodnutí, volí vlastní způsob života, dýchá pro svo
bodu, vyznává co chce, rozhoduje o svých zástup
cích a je ochoten přinášet oběti, kde obětí je třeba.
Padlé mříže, otevřené dvéře klece, zničily iluze.
A tak jsem přestal věřit.
Věřil jsem, že hodnota člověka leží uvnitř: v jeho
charakteru, v jeho poctivosti, v jeho snášenlivosti,
v jeho vztahu k věcem a lidem, ne v lesku “merce
desů”, tučnosti bankovních kont, výšce dividend a
společenském postaveni
Klíčová dírka života zničila iluze. A tak jsem pře
stal věřit.
* * *
Věřil jsem v černou a bílou.
Věřil jsem, že lidi, věci i myšlenky jsou buď
úplně špatné nebo úplně dobré, že pravda je jasná
jako křišťál a zlo temné jako uhel. Jenomže co je
pravda - plná, nezastřená a jednoduchá pravda?
Pochybnosti zničily iluze. A tak jsem přestal věřit.
***

Věřil jsem v “posvátnou rodnou hroudu”.
Věřil jsem tak dlouho, než jsem narazil na jinou
posvátnou hroudu, jinou, další, další a za ní ještě
další. Příliš mnoho posvátných hrud. Různé hroudy,
různí lidé, stejná posvátnost.
Skepse zničila iluze. A tak jsem přestal věřit.
*
*
*
Věřil jsem v poslání exulanta.
Věřil jsem, že jeho odchod z domova byla nejvyšší oběť, poslední gesto vzdoru, důkaz síly ideá
lů, symbol vůle pokračovat v zápase.
Exilní chrobáci, o nichž se Čapkovi ani nesnilo,
každý se svou privátní kuličkou, zničili iluze. A tak
jsem přestal věřit.
* * *
Věřil jsem v posvátnost vánoc a našel jsem po
hanský rituál výrobců spotřebitelského zboží. Věřil
jsem v hrdiny, než jsem poznal hrdiny. Věřil jsem
v lidi, než jsem poznal lidi. Věřil jsem v sebe, než
jsem poznal sebe.
Jsem demokrat, který poznal demokracii, komu
nista, který poznal komunismus, zachránce utiště
ných, kteří nechtějí být zachráněni, osvoboditel otro
ků, kteří jsou horší než drábové s bičem, milovník
psů, jehož pokousal pes.
Jsem součet zklamání, jsem člověk na světě. Jsem
průměr, který kráčí ulicemi, občánek, který se ptá,
“a co teď”. Jsem, jako všichni lidé, sám v temném
lese a hledám cestu ven. Nenajdu ji bez pevného
bodu ve vesmíru, a kde vzít pevný bod.
* * *
Všichni po něčem toužíme. Někteří lidé po bohat
ství, někteří lidé po slávě, někdo po domově, někdo
po mládí, jiní po lásce, ještě jiní po kráse a mnozí
po klidu.
Chci daleko víc.
Chci, aby svíčky zase byly svatozáří, zeleň rozlo
žité jedle smaragdy z oblak, stříbrné pozlátko hvěz
dami nočního nebe, balíčky kolem stromu dary ne
bes a prskavky za korunu - vlasaticemi od Betléma.
*
*
*
Co je pravda a kde vzít pevný bod?
Pravda je pevný bod. - A pevný bod je v svatozáři
svíček vánočního stromu.
Kadlík

JOSEF LADA
Než jsem se vždy nadál, přikvapily vánoce a s nimi ten nejkrásnější den
v roce - Štědrý den! Netěšíval jsem se na něj pro nějaké dárky - ty jsem
nikdy pod stromeček nedostával, ale těšil jsem se na vánoce pro jejich
krásnou náladu. Stromeček míval jsem sice jen malý a chudě vyzdobený,
ale měl jsem vždy z něho větší radost než některé bohaté děti, které měly
stromečky až do stropu. Stával na stole, zadělán pevně do starého železné
ho moždíře, aby se nepřevalil. Kol dokola visely na něm řetízky z barev
ných papíru, na větvích viselo cukroví zabalené v řasnatých papírkách a
červená panenská jablíčka se rděla ve svěží zeleni. Na některých větvích
byly připevněny různobarevné svíčičky a nahoře svítila betlemská hvězda,
vystřižená z pozlaceného papíru.
Ani nevíte, jakou jsem celých vánočních svátků od časného rána přebí
míval z toho skromně a všichni jsme se na to hali po vsi sem tam od
ozdobeného stromečku těšili již dlouho před vá statku ke statku drobní
ohromnou radost.
nocemi. A já jsem někdy koledníci. Z jednoho
Když bylo po štědro chodil za slouhou od dvora zvučela sborem
večerní večeři, která se prvního baráku až k po koleda:
skládala z černé omáčky, slednímu statku na dru Strunka, strunka
připravené z perníku, su hém konci vesnice; ta zelená se louka,
šených švestek, rozinek, koleda se mi vždy tak pásli tam dva pastýři,
mandlí, ořechů a syrupu, líbila, že jsem se jí ne jedli kaši z hrnka.
a z "černého kuby”, kte mohl nabažit.
A z jiného se ozývala
rého jistě každý znáte
Za vytrubování dostá
známá:
(jsou to vařené krupky val slouha všelijaké dár
se sušenými houbami), ky, které slouhová uklá Koleda, koleda,
Štěpáne,
rozsvítil tatínek na stro dala do velké nůše, a bý
co
to
neseš
ve
džbáně?
mečku svíčičky.
valo jich někdy tolik, že
musela
několikrát
od

Sotva
doříkali
a dosta
V tu dobu obyčejně již
li
jablka,
ořechy,
kousky
běhnout
domů
je
uložit.
také začínal obecní slouNa svatého Štěpána, vánoček i nějaký ten
ha vytrubovat po vsi vá
noční koledu. Začínal či jak se dříve říkávalo krejcar, honem zase spě
vždy stejně u baráků do "na prostřední svátek”. chali jinam, aby toho co
le pod pastouškou, a jak
mile jsme my děti za
slechly první veselé zvu
ky trumpety, vyběhl(Lidová říkadla z Moravy)
jsme ihned ven, aby
chom toto vytrubování
Štědrý večer jasný
dosyta užily od začátku
každému je milý;
až do konce.
dá nám Pán Bůh vína,
Od té chvíle, kdy se
požehná obilí.
tichou vesničkou rozlétAnděl v oblacích krásný se vznáší,
ly první jásavé tóny vá
noční koledy, začínaly
všemu stvoření radost přináší,
teprve opravdu vánoce.
sláva na nebi Bohu,
To slouhovo vytrubová
na zemi pokoj lidu!
ní bývalo nejkrásnější z

Stědrovečerní

nejvíce sběhali. Někteří
již měli nacpané uzlíky,
že je sotva vlekli, a pře
ce ještě tak chtěli i všech
ny kapsy naplnit všemi
dary toho vzácného dne.
Po vánocích se už za
se dlouhé noci krátily,
dne přibývalo, a nežli
jsme se nadáli, zase přiš
lo nové jaro. Sníh pod
paprsky teplého sluníčka
rychle roztával a led na
potoce i na Jedličkově
louži stával se vlhkým
a špinavým. Potom i po
praskal a rozpadl se v
menší kusy, které s prou
dem odcházely do řeky
Sázavy.
Na několika zbylých
krách jezdili kluci od
břehu k břehu, či z Evro
py do Ameriky, a tak do
kazovali své hrdinství.
Jízdy na křehkých krách
mohli se odvážit jen klu
ci opravdu nebojácní,
kteří se nebáli nepříjem
ného vykoupání ve špi
navé a ledové vodě.
Odstrkovali se dlouhou
tyčkou a svou klukovskou neohroženost dávali
najevo divokým pokři
kem, dupáním a poska
kováním na malém kous
ku ledu. Neodstrašilo je,
že každé jaro se jich v
tu dobu vždy několik vymáchalo až po krk v
bahnité vodě; vždy zno
vu a znovu chtěli ostat
ním klukům a děvčatům
ukázat svoji neohrože
nost.
( Z knihy
"Vzpomínky z dětství”)

Kristovo narození
Musulmanská legenda
Není Boha kromě Jediného Boha a Ježíš prorok křídly, a naslouchal slovům Jediného Boha, jehož
Jeho. Všemohoucí, jehož sláva kvete jako kvítí na jméno budiž pochváleno na věky věkův.
“Jdi na zem a zažehni nebeským ohněm v srdci
zemi a vůně slávy jeho naplňuje celý svět, hovořil
novorozeného dítěte lásku k lidem. Nechť přinese
takto:
“Pokoj a radost mé zemi! Pokoj a radost mým na zem pokoj a lásku.”
Tak děl Všemohoucí a dechl dechem svým, a od
lidem! Plna jest zbožnosti země moje a vírou ve mě
hoří srdce lidská. Dým se vine nad zemí a k trůnu dechnutí jeho vzplanula smolnice v ruce Gabriela.
I snesl se Gabriel nad domem nejmocnějšího krá
mému vystupuje vůně modliteb a oběti zápalných.
Nádhernými chrámy stkví se země. Na počest mou le na zemi. Na trůně ležel syn králův, prvorozenec,
budují skvostné chrámy, aby v nich oslavovali jmé jejž právě byla královna porodila. A před ním na
no mé. Radost a pokoj milované zemi! Radost a po kolenou klečeli vojíni i lid a přísahali věrnost krá
lovskému novorozenci. I řekl Gabriel králi:
koj milovaným lidem!”
Soudce, jenž soudí nebe i zemi, hovořil takto:
“Štěstí a radost přináším tobě! Syn tvůj je vy
“Štěstí a radost zemi! Štěstí a radost mým lidem! volen Allahem. Jím zavládne na zemi pokoj a láska.
Mé jméno jest jim svato. Ku poctě mé lesknou se Já zažehnu v srdci jeho nebeský oheň. On bude
ve slunci štíty a přilbice. Ke slávě mé pozvedají me samá dobrota, samá láska. Bude odpouštěti nepřá
če a kopí a posílají do nebe svou duši. Radost, ra telům svým, nebude se mstíti za urážky, nikdy nepozvedne meče.”
dost a štěstí zemi! Žehnám svému lidu”.
I padl král na tvář před poslem božím, roztrhl
Dobrotivý, posílající nám proroky, mluvil takto:
“Ale já nejsem v chrámech, nejsem v bitvách. roucho své a zvolal:
“Běda mně, běda, čím jsem pohněval Allaha? Proč
Jsem v lásce. Plna jsou srdce jejich lásky ke mně
a zbožnosti, ale není v nich lásky jednoho k druhé mám být otcem bázlivcovým? Syn mocného krále
mu. Požehnána budiž země i lidé, jež na ní žijí. Ať bude líbati ruce svých nepřátel! On bude polykati
rozkvete pokoj a láska na zemi! Pošlu jim proroka. urážky jako poslední otrok! Syn, který nemá nikdy
držet zbraně v ruce! Ó, lépe by bylo, kdyby se nebyl
Ten nechť jim zjeví přikázání má!”
Tak mluvil Allah, a byl dech jeho jako dechnutí narodil. Ó, lépe by bylo, kdyby matka jeho byla na
mne hanbu uvrhla, nechavši mne bezdětným! Ó, ra
vesny.
I předstoupil před něho na bílém koni Gabriel, ději kdybych byl umřel, nežli byl počat, než abych
hrdina hrdin, milovaný posel Allahův. I předstoupil viděl svýma očima jeho nicotnost! Posle nebeský!
na bílém koni, jakoby uprostřed sněžného pole, Nechť mne mine tak velký hněv boží! Smiluj se,
uprostřed serafínů, třepetajících malými bílými odvrať svou plápolající pochodeň od mého domu!”
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Skautské vánoce
Jiřina

Zacpalová

Tři krátká zapísknutí svolávala junáky k rannímu nástupu. Ti pořádní
už stáli v útvaru ve vykartáčovaných širácích a naleštěných botách, když
liknavci doskákali po jedné, ve spěchu navazujíce tkaničku na druhé botě.
Po rozkazu pokračoval vedoucí: "Do čela oddílu se po včerejšku dostává
skupina Jezevců. Jak víte, dosud vedli Mývalové, ale večeře, kterou nám
včera připravili, je stála mnoho bodů. To jídlo nelahodilo ani oku, tím
méně žaludku; jsem jen rád, že se vás dnes polovina nehlásila nemocných.”
Pak přidělil práci pro zbytek dne.
Mývalové dostali za úkol zjistit podrobnosti o malé osadě, v jejíž blíz
kosti měli hoši svůj vánoční tábor. Tomík, vedoucí Mývalů, důrazně nabá
dal svou četu: "Musíme to udělat pořádně, ať nám naskočí bodíky, a vyšoupneme Jezevce. Vy,” ukázal na dvojici nerozlučných přátel, "se vyprav
te do dědiny a poptejte se lidí, kdy byla osada založena, co se zde pěstuje,
zda chovají ovce či dobytek.” Druhou dvojici poslal zjistit něco o nerost
ném bohatství kraje, třetí pátrat po zprávách o lesních požárech, povod
ních a jiných pohromách. "Já se zatím poohlédnu po nějakých paměti
hodných budovách, ale myslím, že mimo hospody a jednoho krámu tu nic
zvláštního nenajdu.”
Tomík pak zabočil seskočil a chtěl se vrátit, ná historie. Ten Johnny
východním směrem od když vítr na chvíli po byl bratrem mé babičky,
tábora, kde se tmavěl ložil trávu a odkryl veli teď jsem tu zůstala sa
hájek. Včera tam zahlédl ký bělavý balvan, trčící ma, ostatní z kraje ode
rozdrbanou střechu. Vy kousek od srubu. Tomík šli.”
soké, zprohýbané a opá se k němu sklonil a sna
Konečně se junáci
lené gumovníky se pro žil se přečíst zbytek ně
plétaly s nízkou klečí, jakého nápisu. "Vypa dočkali soumraku. Sotva
sluncem vybělené spad dá to jako náhrobek”, probleskla první hvězda,
lé listy šustily jakoby řekl si, vytáhl kapesník, rozdělali malý ohýnek,
zmítány hadími tělíčky. nalil naň vodu z polní jen aby plameny nálady
Po chvíli došel na vol láhve a kousek kamene přidaly a jiskry neohro
nější místo, kdysi patrně očistil. Snadněji pak pře zily vyschlé louky. To
vymýcené, na jehož kon četl "Johnny, Christmas mík vytáhl sešit, chvíli
v něm listoval a pak za
ci stál starý dřevěný srub Day 1840.”
Když došel do vesnice, čal povídat:
se slepými okny a těžký
"První osadníci sem
mi, horkem rozestouplý- vyhledal starostu, který
mi dveřmi. Suchá tráva byl zároveň hostinským: přišli někdy kolem roku
prorůstala spáry a zakrý "Knihovnu tu máme, 1840. Byla to hrstka lidí
vala chatu až po okna. chlapče, ale tam by ses z jedné země, kteří za
Skupina tmavých boro toho moc o starém koste čali vypalovat lesy a
vic v pozadí napájela le nedověděl. Zajímá-li obracet půdu. Vystavěli
vzduch pryskyřičnou vů tě to, zajdi si do čísla si chaty poblíž sebe, jen
jedna rodina se odstěho
ní. Tomík nakoukl opatr 35.”
V čísle 35 otevřela To vala dál, na samotu. "Na
ně jedním oknem, ale
uviděl šerou prázdnotu. míkovi drobná stařenka: šemu Jeníkovi se tolik
Jen při jedné stěně stá "No, pojď dál, hochu, líbí tam ty borovice, asi
lo něco jako zbytek ve něco ti povím, něco ti mu připomínají starý do
likého stolu. Zklamaně dám přečíst, to je smut mov, usadíme se tedy

A zarmoucený archanděl odletěl a zaklepal na dve
ře boháčovy. Sláva boháčova byla větší slávy krá
lovy. Všemi směry šly jeho karavany, po všech mo
řích pluly jeho koráby, rozvážejíce do všech konců
světa nesmírné bohatství. Všechno měl boháč, a to
liko za jediný poklad modlil se k Allahovi: za po
tomka. I narodil se mu syn.
V touž radostnou hodinu předstoupil před boháče
posel Allahův;
“Štěstí a radost ti nesu! Nevyslovitelné štěstí
usmálo se na tebe. Tvůj syn byl vyvolen Allahem.
Jméno jeho bude Láska, a láskou k lidem zahoří
srdce jeho. On ztiší slzy a hoře. On rozdá chudým
své jmění. Sám bude choditi jako nej poslednější
ubožák, šťasten a rozradostněn láskou k lidem!”
I padl boháč před vyslancem Allahovým na tvář,
strhal se sebe drahocenné ozdoby a zaplakal:
“Ó, běda mně! Proč jenom na mne má být seslána
taková kletba? Můj syn bude žebrákem! On rozdá
vše, co nakupil jeho otec! Syn, který vše rozhází,
jaký horší trest může stihnout otce? Ah, jakými
obětmi mám uprosit Allaha, aby odvrátil záhubu
od mého domu? Jaké chrámy mám mu postavit, aby
se smiloval nad mou zbožností a nehubil mého dí
těte?”
Tak naříkal boháč, a zarmoucený posel nebes se
smiloval nad ním a odletěl od jeho domu.
Jako orel spustil se pak za chladné zimní noci v
jeskyni, jíž províval vítr, a kde se skláněla mladá
matka nad kojencem, umírajícím zimou. Porodila
jej zde, nemajíc jiného přístřeší, této noci.
A bylo líto archandělovi umírajícího hošíka, i
dotknul se ho svou hořící pochodní, aby se zahřál,
a hošík se usmál.
I rozesmály se hvězdy od úsměvu jeho.

poblíž nich”, vysvětloval
tehdy otec Jeníkův sou
sedům.
"Jen buďte opatrní,
ať vás nepřepadnou čer
ní”, domlouvali ostatní..
"Neublížíme-li
jim,
snad nás nechají také na
pokoji”, doufal Jeníkův
otec, který si s sebou při
vezl bednu knih a dělal
novým usedlíkům kněze
a rádce.
Přece však naučil svou
ženu zacházet s puškou,
aby měl jistotu, když od
cházeli s chlapcem dále
do polí a doma zůstala
jen matka s malou dce
ruškou.
Přišly první vánoce v
nové zemi. Počasí jiné,
jiné vůně, jen ten zná
mý pocit klidu a míru.
Na Boží hod připravil
otec na stůl modlitební
knihu a matka skládala
na talíře vánoční pečivo,
aby uctila sousedy po
ranní pobožnosti. Jeník
odběhl ke svým borovi
cím, snad si zavzpomí
nat, jak tam kdesi dale
ko je vídal v tomto čase
zabalené tichou jiskřivou
krásou.
V tom se zle rozštěkal pes. Dvéře se rozlét
ly a do jizby vpadl bílý
člověk. Špinavý, zarostlý,
v cárech. Jen namířená
puška v jeho rukách se
blýštila: "Potřebuji se
najíst a vyspat. Chci
čisté šaty a všechny vaše
peníze. Nedáte-li po
(Pokrač. na str. 10)

A užaslý Gabriel zvolal;
“Co jsem to učinil s ohněm daným mně Allahem!
V čí to slabé ruce dal jsem dar Allahův? Tvůj syn
jest nyní vyvolen Allahem!”.
Mladá matka padla na tvář a zvolala;
“Staniž se, jak se Bohu líbí!”
A Gabriel stál tu celý ustrnulý.
I rozlehl se hlas Allahův a smích nej dobrotivější
ho. Vesele se smál Allah, smály se hvězdy i měsíc
a smál se i hošík.
“Gabrieli! Gabrieli! Tak-li plníš mou vůli? Co jsou
mně, všemohoucímu, králové? Co jsou mně, vševládnoucímu, boháči? Co jsou nejsilnějšímu silní? Nejsouli všichni rovni přede mnou? A kdo jsou moji krá
lové? Moji králové jsou u chrámů, na tržištích. Moji
králové leží plni ran v blátě a prachu. Mým králům
jsou otevřena moje objetí. Moji králové jsou bohatí,
jsou poděleni nesčíslnými dary. Slzy jejich jsou dé
manty, jejich srdce jsou rubíny. Ze srdcí jejich splé
tám si věnec v době veselí. Slzami jejich zdobím
svůj plášť. Moji králové jsou mocní. Kletby jejich
jsou mi příkazem. Rozkazy jejich plním. Slova - oce
lové meče, jejich pohled - střela mohutná. Voje je
jich jsou nesčetné. Veškeří andělé nad nimi, churavými a bez přístřeší, tiše vějí křídly a chrání je. Mo
ji králové jsou mně milí a já vládnu nad nimi.”
A tak pěl Allah, směje se veselým smíchem, a s
ním pěly hvězdy, svítíce chudákům bez přístřeší. A
rozradostněn těmito slovy i úsměvem hošíka, vznesl
se jako orel archanděl Gabriel k nebi, a pochodeň
jeho zaplanula mezi hvězdami jako nová hvězda.
I spatřivše ji králové a boháči, šli se poklonit krá
li, narozenému za chladné noci v jeskyni.
Není Boha, kromě Jediného Boha, a Ježíš - pro
rok jeho.
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RORÁTY
Karel Václav Rais
Je advent tichý, plno mlhy všude,
jen stezky září sněhem ováty
a zrána okna po vesnici chudé,
kde na vábné se strojí roráty.
Vždy nejvíc děti. Šály, pleny váží
a "uši” skryté v čapce beraní,
již podkůvkami dupou na zápraží
a do kostela klušou na stráni.
Chrám zaleskl se v prostomilé kráse,
je všecek ztopen v jasné záplavě,
a píseň touhy v klenbách rozlévá se,
z úst dětí zvučíc vroucně, jásavě.
Těm dětem z dědin oči planou z řasy,
jak ze rtů zní jim píseň naděje,
že přijde Pán a zemi svoji spasí,
že brzy se již na lid usměje.
Jen věřte silně, připravujte stezky
a přesvědčeni buďte hluboce,
že přijde spása v drahý luh náš český,
že po advente budou vánoce !

Komu co dát
Karel Čapek
Normální průběh rodinného života, když se schy
luje k vánocům, je přibližně takový: Začátkem pro
since se rozumní členové rodiny (kromě dětí) s
nesmírnou úlevou domluví, že letos si nebudou na
vzájem dávat žádné dárky, beztoho jsou to samé
zbytečnosti, a člověk nemá pokdy, aby se s tím shá
něl, a ostatně vůbec nic nepotřebuje, a ono je těch
jiných výloh nad hlavu, tož jaképak copak. A je to.
Jen se domluvit, a věci se dají ohromně zjednodušit.
Asi po desíti dnech procitá v každém výše zmí
něném dospělém členu rodiny jistý neklid asi toho
to obsahu:
Já vím, že si nic nebudeme dávat, a jsem strašně
rád, že od nikoho nic nedostanu, ale nějakou malič
kost bych přece jen mohl druhým dát, oni to nebu
dou čekat, a budou mít tím větší radost; sic jsme
si dali čestné slovo, že letos žádný Ježíšek nebude,
ale vem to nešť! Však já koupím jenom nějaký capart.
Metoda, jak se vybírají dárky, je různá. Někteří
lidé chodí prostě po ulicích a dívají se do výklad
ních skříní, až jim něco padne do očí a oni pocítí
cosi jako inspiraci nebo vnuknutí: Ano, toto je to
jediné, co bych chtěl dát strýci Hugovi, a tady ta
manikura se vyskytla ve vesmíru jen proto, abych
ji daroval své sestře Anežce.
Tento druh lidí, který vybírá z toho, co uzří, je
poněkud lehkomyslný, ale štědrý. Opatrnější člověk
hledí předem nenápadně vyšetřit, který dárek by
byl vítán a naplnil by patřičnou mezeru v životě
toho, jenž má být obdarován. A staví se u své sestry
Anežky a hlaholí, že si k ní “jen tak zaskočil, proto
že měl cestu kolem”, ale přitom jede očima po všech
věcech, které tu jsou, aby zjistil, nechybí-li něco.
Barometr? Vázička? Noční lampa? Sestra Anežka
poněkud zneklidní a počne ujišťovat, že “dnes tu
nemá uklizeno, protože má tolik práce s těmi svát
ky”. Nebo ten opatrný dárce zapřede hovor se strý
cem Hugem, aby z něho mezi řečí vytáhl, co by si
tak přál mít. Konečně se doví, že strýček Hugo by
nejvíc chtěl mít hrom, aby jím mohl praštit do těch
berních úřadů nebo do čeho.
Konečně ti nejmetodičtější (k nimž se hlásím i
já) vezmou list papíru a napíšou si seznam všech
členů rodiny a co komu dát.
A nyní ten metodický dárce hloubá, co komu dát
Vzpomíná si na všechny možné předměty, které se
vůbec na světě vyskytují; bručí si, kudy chodí: “poč
kejme, tak to jsou: kravata, punčochy, obraz, teplo
měr, kapesní nůž, souprava k šití, kravata, kapesní
nůž, teploměr, kravata - sakra, a víc už nic? A ka
belka. Potom kapesní nůž a teploměr - kravata - a
kabelka --"
Víc a víc se ho zmocňuje pocit, že vůbec není na
zeměkouli dost darovatelných věcí. V inzerátech no
vin se dočte, že “nejvhodnější dárek jsou story”, ale
to přece nemůže kupovat. Nebo “kupte svým dra
hým k Ježíšku cenné knihy”, ale copak člověk ví,
které cenné knihy už ten zatrápený Toník má?
Člověk si tím namoří hlavu, a nakonec dá něco,
co tomu druhému bude jenom překážet. A sám dosta
ne samé zbytečnosti a bude předstírat, že má ohrom
nou radost.
Příští rok si musíme opravdu smluvit, že si
mezi sebou nebudeme nic dávat.
(Poznámka sazárně: Rukopis schovat a příští rok
otisknout zas!)

HLAS
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(Pokrač. se str. 9)
dobrém, vezmu si sám;
vás ale napřed uklidím,
abyste mi nepřekáželi.”
Puška
opsala
zářivý
kruh. Matka vykřikla a
skryla dítě do náruči.
Otec se opřel o modli
tební knihu: "Najíst vám
dáme, peníze nemáme,
teprve nedávno jsme se
zde usadili, začínáme no
vý život.”
Vandrák se ošklivě
zasmál: "Uvidíme! Na
před se prospím a vy si
možná zatím vzpomene
te, kam jste ukryli své
zlatky”, řekl a nacpal si
plná ústa pečiva.

"Všichni na dvůr”,
zavelel potom a hlavní
pušky dotlačil otce a mat
ku s děckem ke starému
gumovníku. Provazem je
přivázal k pni starého,
košatého stromu. Pak se
svalil ke dveřím jizby a
s puškou v ruce usnul.
Štěkot psa vyplašil ta
ké Jeníka ze snění. Když
se přiblížil stavení, usly
šel cizí hrubý hlas a zvě
davě proběhl vysokou
travou, lemující dvůr.
Hrůza a lítost ztlumily
jeho křik, když viděl,
jak slunce, probleskující
řídkým listovím stromu,

žhne na hlavy rodičů,
jak se matka snaží svým
stínem zaclonit děcko,
jemuž se malátně skláně
la hlavička, jak mouchy,
ničím neodháněné, jim
usedají na spocená čela
a dorážejí na vlhkost
očí.

být ale opatrní, aby nás
neuviděl dříve, než my
ho dostaneme na mušku.
Nedáme se přece zastra
šit jedním chlapem”,
povzbuzovali ho souse
dé. Prach a tráva tlumi
ly dusot koňských kopyt.
Kus před chatou, u ohbí
Chvíli tak němě, ne- cesty, muži slezli, předali
mohoucně stál, a najed koně ženám a pomalu se
nou se v něm začal ozý plížili ke sluncem zali
vat nějaký nový cit. Co tému dvoru.
si jako trocha radosti
Nejlepší střelci si
nad tím utrpením, z ně chystali zbraně, když Je
hož on, Jeník, rodiče a ník, ukazuje rukou ke
sestru
vysvobodí. dveřím, nedočkavě popo
Vzpomněl si, že už brzy běhl dopředu. V tom je
mají přijít sousedé na den z koní hlasitě zaržál.
pobožnost. Opatrně pro Vandrák se bleskurychle
to vycouval travou a pak vztyčil, několik výstřelů
začal utíkat směrem k zapráskalo a doznělo v
osadě. Neběžel daleko kopcích až kdesi na ob
když mu obláček prachu zoru. Ozvěna je roztříš
zvěstoval prvního jezd tila v cinkot, jako když
ce.
vánoční ozdoby se roz
puknou
v hromádku
"Rychle, rychle, ten
člověk tam leží s puškou, lesklých střepin.
snad je všechny zastřelí,
Vandrák se podlomil
než dojedeme", trhaně v kolenech a pak se tiše
pobízel Jeník sousedy a sesul k zemi, kde se už
vyprávěl vše, co doma tvořila rudá kaluž.
viděl. Pak se rozplakal.
Tělo Jeníkovo uložili
Byl přece jen
sousedé do stínu borovic.
ještě
lým
chlapcem,
ma- a to uta
Vandrák, asi uprchlý
jované napětí se muselo
vězeň,
z východních stá
provalit proudem slz.
tů, probuzelý zaržáním,
"Neboj se, Jeníku, za instinktivně vystřelil ve
chráníme je. Musíme směru zvuku. Na neštěstí

Žaluzie
Venetian Blinds)

Nábytek
Ledničky
Koberce
Záclony
Hračky
Osvětleni
Pračky
Televizory a radia
atd., atd.
Dřív než něco koupíte, zjistěte si cenu u nás.
Sdělíme Vám ji naprosto nezávazně. Dotazem nemůžete nic ztratit!

Paisley Home Furnishers
199 Hoddle St.,
110 Milleťs Rd.,
Collingwood, Vic.
North Altona, Vic.
Telefon 41-1377 a 41-6854
Telefon 314-6968
MILOSLAV HÁJEK, majitel

Pty. Ltd.
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střela zasáhla Jeníka,
který vyběhl, jen aby
vás zachránil, jen aby už
byl u vás . . .”, sdělovali
rodičům sousedé.
"Proč jen, proč právě
můj chlapec”, nařikala
matka.
"Opravdu nás zachrá
nil”, těšil ji i sebe otec.
"Kdyby sousedé přijeli
až sem nevarováni Jení
kem, byl by nás ten člo
věk při prvním shlédnutí
nebezpečí zastřelil všech
ny.”
Jediný náhrobní ká
men, Jeníkův, stojí na
tom podivném lesním
hřbitově. Ti staří obyva
telé chodili dál do sta
rého domu na bohosluž
by, avšak nová generace
si postavila kostel v roz
růstající se obci a dřevě
ná chata s hrobem za
růstaly travou a zapom
něním. Jen učitel ve ško
le teď občas připomene
novým žáčkům první ka
pitolu z historie jejich
osady.”

České

a

slovenské

VÁNOČNÍ

KOLEDY,
nejnovější populární šlágry, národní písně atd.
na nádherně balených importovaných 12”
dlouhohrajících deskách
dostanete u firmy

CARINIA RECORD BAR
18 Rawson Place, Sydney, NSW.
Na požádání zašleme ochotně a zdarma katalog
a desky odešleme kamkoli poštou.

České ornamentální klempířství
PLUMBEX METAL SIGNS MFG. P/L.
majitel Viktor Franz
116 Queens Rd., Five Dock, NSW.

Telefon 83-7720
Kovová písmena — bronzová, aluminiová,
kovové znaky, veškeré galanterní klempířství
Prodej všech druhů nemovitostí
Naše specialita: nové bloky domů
Realitní kancelář
O’MALLEY PARKER CO.
55 Falcon St., Crows Nest, NSW.
Tel. 92-0362, po úř. hod. 43-1666
Žádejte krajana Vl. Kučeru

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY

obracejte se na našeho zástupce

p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW.

Volejte večer FJ 7372

Tomík zavřel sešit a
skončil vyprávění: Juná
První český noční klub v Sydney
ci chvíli seděli tiše, roz
CLAREMONT — FLAMINGO RESTAURANT
pačití utajovaným po
hnutím, než zazpívali
101 Darlinghurst Rd., Kings Cross
krátkou písničku, jíž
Vyhlášený svými kontinentálními jídly a vínem,
končívali hlídku.
hudbou a zábavným programem
Pořádáme též svatby, zásnuby, oslavy nar. aj.
"Dobře
provedený
úkol, Tomíku”, pochvá
Volejte 3 5-56 7 7
lil ho vedoucí. "Myslím,
že jste zase předběhli
Chcete-li znát dnešní situaci v Československu,
Jezevce. Ty své zápisky
si schovej a ukaž je po čtěte knihu V. Dubna
“LEDY SE HNULY”
prázdninách učiteli děje
vydanou Universum Fress Co. v New Yorku.
pisu.”
Knihu můžete koupit za £1 prostřednictvím Hla
''Schovám si je”, řekl su domova.
Tomík. "A nejdříve je
ukáži své mamince, pro
KVÍZ O VLASTENECTVÍ
tože ona vždycky tvrdí,
Jiřina Zacpalová, Adelaide
že Austrálie
mimo dlou
Samu sebe jsem dokonale poznala až teprve po
hé řady guvernérů a
krkriketových testů nemá prostudování několika “kvízů”. Protože mi vyšlo
šest čtverečků záporných a čtyři kladné, dověděla
jinou historii.''
jsem se, že jsem osoba nesnášenlivá, podprůměrně
inteligentní, která si prachšpatně vyvolila životního
partnera. Jiný dotazník mi prozradil, jak jsem pla
chá, tichá a dosažené score mě ubezpečilo, že mé
manželství je víc než ideální.
Jen jednu stránku mé povahy si pořád nedovedu
dost dobře ujasnit: nakolik jsem zůstala Češkou a
nakolik jsem už podlehla asimilačním svodům země
australské. I rozhodla jsem se udělat dotazník vlastní.
Den ze dne budu pečlivě sledovat své počínání a
každý výrok “No, na tohle opravdu mohou přijít
jen ty “čajové hlavy” - označím večer písmenem Č.
značkou to země svého zrození. Budu-li jiný den
prohlašovat “a přece jen je to v té Austrálii lepší”,
připíši si večer ke dni A. Sečtu-li ta Áčka a Céčka,
musím nutně dojít k nějakému závěru, jak to vlast
ně se mnou dopadá.
V pondělí byl veřejný svátek - den výletů. Austral
ští přátelé nás odvezli k řece Murray. “Báječné
místo, jedno z nejkrásnějších v celé Jižní Austrá
lii”, prohlašovali. Horký den jsme proseděli na praš
ném břehu hned vedle silnice. Rozběhnout se neby
STŘEDISKO
lo kam - dokola samé karavany, piknikové koše,
PÁNSKÉ MÓDY
pivní láhve. Plavat se v té řece nedá, protože je
164 Acland St., St. Kilda, špinavá,
zrádná, zohyzděná napolo shnilými kmeny
Vic.
tel. 94 2260 potopených stromů. Hejna much bzučela, motorové
čluny hlučely, kol hlaholila falešnými chrupy ce
Nejvítanější dárky
zená angličtina, jejíž slovní poklady jako “Aj, Majt ’
k vánocům pro pány
a pod., mi dodnes dovedou rozběsnit ušní bubínky.
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Józef Mackiewicz: Road To Nowhere. (Cesta nikam). Collins & Harvill Press,

Londýn,

-111963

Bezvýchodný román
Ptáte se mne, jaký je rozdíl mezi Ruskem a Sovětským svazem. Sovětský
svaz je protikladem ruského národa a nemá s ním nic společného. Známe
tu starou anekdotu o pojednání o slonovi. Angličan napíše esej o honbě
na slony. Francouz pojednání o milostném životě slonů. Němec napíše sta
tistickou studii. Ale Rus vydá filosofický traktát: "Jsou skutečně sloni?”
Ta anekdota měla ukázat, že každý Rus je skeptik, člověk, který pochybuje
o všem. Odpověď sovětského občana by však začala slovy: "Jak Stalin na
psal o slonech”, a tím by to bylo vyřízeno. Nebyla by tu, kritika, nebylo by
pochyb. Je to přirovnání skepticismu k nesmyslnému přitakávám. Země
proti nebi. Ohně proti vodě.
(strana 89)
Co mají společného? Jazyk, řeknete. A co jiného? Čtyřhranný bajonet
a šedou uniformu. A řeknu vám, věřte mi, že v celé Evropě nejsou dva
národy, které by se tak lišily od sebe jako ten ruský a sovětský. Národ ne
dělá jazyk. Národ tvoří jeho duch, jeho naděje, jeho písně, jeho literatura.
Národ je hněten výchovou. Ruský národ byl vytvořen v devatenáctém sto
letí. Víte, kdy napsal Gogol "Revizora”? Za cara Mikuláše Prvního, který
byl znám jako Policajt Evropy. A přece dovolil, aby se hrála hra, ve které
byli vysmíváni policajti, státní úředníci, celá správa. A co Tolstoj, Dostojevský, Turgeněv, Čechov, Ščedrin - všichni ti velcí ruští spisovatelé byli
odbojníci a nespokojenci. Psali tak, jak psali, protože hledali pravdu .. .
(strana 87)
Józef Mackiewicz je prací - s Valentovým ro dvě ukázky z MackiewicPolák, který prožil vět mánem "Jdi za zeleným zovy knihy.
ší část svého života ve světlem”. Obojí kniha je
Myslí si někdo oprav
slepém střevu východní "černý román”, obojí du, že hrany jsou oprav
Evropy, v oblasti, kde tlumočí ostře a přesně du tak ostré, že hranice
se setkalo několik národ zážitky a pocity lidí, kte historie je tak jasná, aby
ností východní Evropy: ří žijí v nesvobodě od rá se dala odbýt anekdotou
Rusové, Poláci, Litevci, na do rána, kteří se mi a bonmotem?
baltští Němci a Židé.
lují a nenávidí, spolčují
"Cesta nikam” oprav
Druhou světovou vál a hádají, aniž vědí, jestli du nevede nikam. Líčí
ku prožil ve východních státní autorita za ně ne události v malém cípu
státech, střídavě okupo vyřeší jediným razítkem země, kde se stýkají hra
vaných sovětskými voj a podpisem smysl a směr nice Litvy, předválečné
sky a Němci. V roce jejich lidského živobytí. ho Polska a válečné Bě
Oba autoři však selha loruské republiky, a kde
1945 se dostal do Itálie
k polskému armádnímu li v jednom: ani "Cesta žijí
lidé,
minimálně
sboru. Od té doby žije nikam” ani "Jdi za ze Ovlivňovaní politickými
leným světlem” nejsou problémy.
na Západě.
Po přečtení jeho ro román. Obě zůstávají
Musíme být spravedli
mánové prvotiny si čte pronikavou a hlubokou ví k autorovi: byl donu
nář snadno udělá úsu reportáží - domníváme cen řešit situaci, která
dek. Mackiewicz jako ro se že je to proto, že je byla zcela jiná, než ve
manopisec selhal, ale ja jich autoři byli příliš které se ocitl Valenta se
ko reportér udělal kus blízko své látce, a že ji svým "zeleným světlem”.
příliš brzo dali v plen
záslužné práce.
Lidé v baltských ze
Srovnali bychom jeho veřejnosti.
mích a v zemích na vý
Výše jsme citovali chod od Československa
"Cestu nikam” s českou
Lužnice, Bečva, Dunajec, všechny ty bezejmenné
potoky, zelené a modré, prostínované hrou mraků
na letní obloze... Hostitel mě hrubě vyrušil ze
vzpomínání, vraziv mi sendvič do jedné a pivo do
druhé ruky. Večer jsem si kreslila veliké Č.
V úterý jsem si ale řekla, nejen krásou přírody
je člověk živ. Co mi tu vlastně chybí? Jaké výsostné
postavení tu zaujímám jako žena - hospodyně! Jak
se o mne starají všichni ti pekaři a mlékaři. Ani ve
snách už mě nestrašívá ten pocit nejistoty, čím se
skončí dvouhodinové stání ve frontě. Při úklidu jsem
měla naplno puštěné radio, abych přehlušila prač
ku. Tohle zkusit v nějakém činžáku, tak mi budou
sousedé i s omítkou padat na hlavu. Večer se v ka
lendáři objevilo A.
Ve středu jsem měla pozvání na schůzi matek do
školy. Projednávala se výroční slavnost čili féte.
“Musíš nám napéct zase nějaké pečivo, ty tvé konti
nentální zákusky jdou úplně na dračku”, poplácá
vala si mě paní předsedkyně. “A můžeme s tebou
jistě počítat u Stánku s pitím a zmrzlinou, není tam
té práce tolik”, líbezně se usmívala paní sekretářka.
“Zase mě dostaly ty ženské, stejně jako loni a léta
předtím”, skřípala jsem zuby cestou domů. Jaká to
australská vymoženost. Jestlipak doma máma někdy
pekla koláče pro školu! Kdyby si ji sem tam nebyl
býval pozval k soukromému pohovoru sám ředitel,
ani by nevěděla, kde školu mám. Č.
Ve čtvrtek jsem jela na vánoční nákupy. Na sotva
dokončené silnici jsem odvážně přišlápla. Vtom to
se mnou hodilo, ve voze něco zaharašilo a zlověstně
poklepávalo. V nové silnici byla díra jako po sopeč
ném výbuchu - památka to po vodárenské správě.
Jestlipak se tohle dělá ještě někde jinde ve světě,
že se nová silnice vzápětí zohyzdí vykopávkami?

měli daleko tvrdší osud
než my, Maďaři, Rumuni, Bulhaři.
Mackiewicz si zvolil
za ústřední figury man
želský pár, který sice ne
souhlasí s politickými po
měry po příchodu sovět
ských okupačních úřadů,
ale který se snaží vy
hnout jakékoli nepříjem
nosti. V tom není nic
zvláštního. Většina lidí
za Železnou oponou podepsala tak či onak pří
měří s okupanty.
Mackiewicz líčí, jak
se vlastně stala tato ro
dina uprchlíky, uprchlí
ky proto, že nebylo jiné
východisko.
Tady se zdá být jedi
ná morálka Mackiewiczovy knihy: jakmile udě
láte příliš mnoho kom
promisů s režimem, kte
rý je vám nadiktován,
tehdy ztrácíte i punc opravdového uprchlíka.
Útěk sám o sobě je
čin, který postrádá smysl,
pokud není možno jej
pochopit jako politický
čin, politické gesto. Útěk
sám o sobě nevede ni
kam - ale tohle všechno
autor jenom napovídá.
Na tom nemění nic,
že Mackiewicz ukazuje
nesmyslnost politického
činu v dané situaci. Po
láci v zabraném území a
Litevci v okupované Lit
vě neměli kam utéct. Če
kali na začátek války na
východní frontě tak
dychtivě, jako my jsme

Pak už jsem nadávala na všechno, na australský
nevkus, na neochotu australského personálu, no zkrát
ka nic mi nebylo po chuti. Den jsem zakončila
Céčkem.
V pátek mě přišla navštívit Paní: “Nemohla jsem
přijít dříve, stěhovali jsme se. ”
“Už zase?”, uklouzlo mi .
“Bohužel, už do pátého domu. Nemůžeme pořád
najít to, co by nám vyhovovalo, nač jsme byli zvyklí
doma. Na naši vilu, co živa budu, nikdy nezapo
menu.”
“A jé, to znám, teď přijde na řadu kultura”
řekla jsem si v duchu.
“Tolik let už jsme tady, ale já si pořád nemohu
zvyknout, taková surová země, žádné mravy, žádná
kultura, nikam se nedá jít.”
“Já bych měla pořád kam chodit, jen mít plat
takového ministra - teď po tom, co si jej zvýšili to by se to chodilo! Můžete si přece poslechnout
Shakespeara, poslechnout i prohlédnout Earthu Kittovou, v galeriích máte staré mistry, či má Paní
snad raději Dobella? Knihovny jsou plné. Teď tu
budeme mít i českého dirigenta, tak snad i víc naší
muziky uslyšíme.”
Paní vstala, přehodila si přes ruku košíček, z nějž
vyčuhoval populární ženský časopis, a mezi dveřmi
mi vmetla do tváře: “Jaká podlost, navádět mě po
slouchat komunistu, který mě vyhnal z domova!”
“Taky jsi mohla držet pusu”, řekla jsem si, když
jsem večer malovala A. Zostudí tě pro tu muziku u
celé české veřejnosti, a to ani nevíš, zda patří do
Klubíčka či Sdruženíčka!”
V sobotu mě rodina vyklopila u moře a jela se
povyrazit na kriketový zápas. Ležela jsem na vyhřá
tém písku a vzpomínala, jak se u nás v sobotu va
řilo a peklo, cídily se kliky a okraje sporáku, drhly

DÁREK K VÁNOCŮM
na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní vánoční číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
HD
Zasíláme do celého svobodného světa

DOMÁCÍ

PECIVO

VŠEHO

DRUHU

VÁNOČKY, ČESKÉ KOLÁČE,
drobné vánoční pečivo
obdržíte u firmy

KARLA CAKES
K. & A. Andrysíkovi
576 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.

(blízko Auburn Rd.)
Telefon 81-1026
Zajistěte si vánočky včas

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

41-6973
byt

čekali na vypuknutí dru
hé světové války.
Jejich představy o
osvobození byly mlhavé.
Jejich reakce na okupaci
ještě mlhavější. Mackiewiczův Tadeáš, jediný
představitel uvědomělé
ho odporu proti sovět
ské správě, hlásá jedinou
teorii, teorii o tom, že je
diná kulka, vypálená ve
správném
okamžiku,
změní dějiny. Jak je zná
mo, je to teorie velmi neteoretická a vysoce ne
bezpečná.
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"Cesta nikam” by mě
la být čtena především
proto, že nás seznamuje
s prostředím, v němž je
nom absolutní víra v
myšlenky, které jsou
hlásány v demokratic
kém světě, může přinést
odvahu a útěchu.
Jako román, "Cesta
nikam” se nevyšplhá k
závratným výšinám. Jako
lidské svědectví o dilemnatu, který stále hrozí v
nesvobodné části světa,
by nemělo být zapome
nuto.
jun

podlahy a večer děti, protože v neděli přicházívala
na návštěvu babička - tchyně - s vševidoucíma očima.
Ve vodě jsem cákala rukama i nohama - to z radosti,
že od tchýně a různých tetiček mě dělí bezpečných
čtrnáct tisíc mil. A.
Když jsem v neděli napočetla tři A a tři Č, roz
hodla jsem se, protože krev přec jen není voda,
vystrojit pravou českou neděli. Od sousedů se táhla
libá vůně opékaných kotlet; soused jimi otáčel, za
tímco sousedka si hověla na lehátku pod velkým slu
nečníkem. Já se dobrovolně potila u kamen a pekla
vepřovou se zelím a knedlíky. Ještě že i k české tra
dici patří spláchnout vepřovou pivem, jinak bychom
ten oběd asi ve zdraví nepřečkali.
Když jsem uklidila nádobí, třikrát jsem si nadech
la a láskyplně povídám: “Běž si, starouši, odpoči
nout na verandu.” Podíval se po mně ulekaně. S
hlubokým zadostiučiněním jsem si vykreslila čtvrté
Č, ač do večera chyběla ještě polovina dne.
Abych dokázala sousedům i sobě, jak pilná je
česká hospodyňka, vytáhla jsem z garáže sekačku.
Slunce pálilo, stroj ne a ne chytnout. Konečně za
bral, a já oškubla několik trsů trávy. Pak jsem na
jela na kameny, nože se zastavily, a ani cloumání,
ani kopání nepomáhalo. Zalomcovala mnou lítost a
vztek. “On si tam leží ve stínu, zítra prosedí celý
den: na mě čeká hora prádla a jako rekreace bě
hání s hadicí a kropení zahrady. Rozhořčeně jsem
zvolala: “Že by ses zvedl a pomohl mi. Australani
udělají doma všechno, já abych se strhala.”
Zaslechla jsem jen něco jako “Vždyť jsem si myslel,
že to není normální”; rychle jsem zavřela dveře z
zahanbeně přiškrábla do kalendáře maličké A
čtvrté. A tak do dneška nevím, jak na tom vlastně
s tím vlastenectvím jsem.
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Eine kleine Jazzmusik
Josef
Škvorecký
(Pokračování)
vychrtlý postarší mladík v kuratorní uniformě a je
Mezitím, rozechvěn slastným očekáváním, seděl jichž nositelé byli vyznamenáváni na pódiu čest
pan ředitel Czermack v poloprázdné Smetanově sí ným štítem Svatováclavské orlice. Čekal, ale toho
ni a pozorně naslouchal projevu o historickém večera se nedočkal.
určení českého národa v rámci Velkoněmecké říše.
Ve chvíli, kdy zjišťoval tuto trapnou skutečnost,
Projev držel pán s hlavou, podobající se dobře vrcholil koncert Maskovaných Banditů Rytmu no
ošetřované biliárové kouli. Po projevu se přikročilo vinkou sezóny, “Písní o Řešetové Lhotě”.
k dekorování zasloužilých árijců.
Řešetová
Mezitím koncert Maskovaných Banditů Rytmu
Lhota je domov můj,
pokračoval přesně podle ohlášeného programu. Že
odejdu tam,
charakteristická skladba “Na plovárně” od Josefa
k svým rodným árijcům ...
Patočky je vlastně Riverside Blues negra King OliSuzi Braunová na melodii skladby negroidvera a kvapík “Splašil se nám býk” Guenthera Fuern- zpívala
žida či snad židovského negroida W. C. Handywalda k nerozeznání připomíná žido-negroidní Tiger ního
ho, známé mimo výsostný prostor Velkoněmecké ří
Rag, věděla jen zasvěcená část publika a ta tím po še
(ale i uvnitř tohoto prostoru, i v městečku K.)
horšena nebyla. Pohoršena však nebyla ani naprostá
jménem St. Louis Blues.
většina nezasvěcené Části publika, zejména na balkó pod
Árijci od infanterie textu nerozuměli, ale aplaudo
ně, s výjimkou pana rady Prudivého, který v botách
vali přesto bouřlivě. Zato znalci v přízemí rozumě
jednoho z Banditů Rytmu rozeznal nové boty svého li.
Do potlesku a volání slávy mísil se potměšilý
syna Horymíra, jehož nutil přehrávat na piano smě
si ze Smetanových oper a kterého bláhové posílal chechtot.
A v té chvíli vstal kdesi v temnotě pohoršený árina hodiny hry na dudy k místnímu kostelníkovi.
jec
pan Bronzoryp, neboť rozpoznal, že jsou si zde
A my jsme hráli. Bože spravedlivý, který jsi stvo tropeny
z jeho rasy, na niž byl hrdý (přičemž
řil jazz a všechny krásy světa, jenom ty víš, jak jsme si nikdy šašky
nepoložil otázku, je-li také jeho rasa hrdá
hráli. Zdálo se mi, že sál v K. zmizel, že zmizel Re- na
něho), a počal si razit cestu do zákulisí. A my
gierungskommisaer Kuehl a všechno, a je tu jen hud zaduli
k poslední skladbě večera, až praskaly ušní
ba. Zdálo se mi, že jsem opustil notovou partituru a bubínky,
ztratila smysl a bylo jedno, jsouhraju něco, co ještě nikdy nebylo zapsáno do not a li poetickáaž aslova
duchaplná nebo kulhavá a banální, a
už snad nikdy nebude. Vzlyky saxofonů byly jako jenom ta hudba
měla smysl, jenom to, co bylo v
vzlyky andělů nebo velice trpícího člověka. Trubky jádru, v srdci, v nesmrtelné
duši té provokující, řvou
chraptěly jako sbory olympské, zpívající chorál na cí hudební bouře.
počest pronásledovaných. A když vstal Paddy a za
hrál velké improvizované sold v “Srdeční záleži
Tím končí šťastná část vyprávění. Zbývá dopo
tosti”, což nebylo nic jiného než Dippermouthovo
Heartbreak Blues, připadalo mi najednou, že jsem vědět ještě zlou část příběhu. V nadšení, které nás
zaslechl úpěnlivý a smrtelně úzkostný hlas pana uči po koncertě zavalilo, povšimli jsme si mezi rozjá
sanými tvářemi znalců, kteří se vecpali do šatny,
tele Katze, který volá, křičí a prosí.
Pan ředitel Czermack mezitím sledoval netrpělivě teprve velice pozdě rozběsněných árijských rysů pa
a s rostoucí nervozitou řadu jmen, která vyvolával na Bronzorypa.
V té chvíli také stejně tak rozběsněný pan ředi
tel Czermack, kterého rozpačitý výbor Kuratoria
pro výchovu mládeže v Protektorátu Boehmen und
DODÁME KAMKOLI
Maehren konečně přesvědčil, že nejde o omyl, ale o
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
nevysvětlitelný podvod, sedal do nočního vlaku z
do K. a v duši měl krev a vraždu.
Cena za 26 ozs láhev Prahy
Následky obou skutečností nedaly na sebe čekat.
běžná NAŠE
Cožpak my. Benny - Přema dostal zákonné mravy
OLD STURT, jihoaustr. brandy
22/- 17/9
a kytarista Zábrana byl vyloučen z gymnasia v K.
CROWN CHARTER,
skotská whisky
35/9 29/6 s možností dokončit studium na jiném ústavě. Já a
klavírista Jungwirth, syn zaměstnance dráhy, byli
CORTELL, imp. francouz. brandy
28/9 21/- jsme
postiženi podobně, přičemž u mne byl trest
COMBEAU, imp. francouz. cognac
50/9 31/změněn ve vyloučení ze všech ústavů Pro
NAPOLEON, imp. francouz. brandy 50/9
31/- později
tektorátu Boehmen und Maehren, neboť mého tatíka
NAPOLEON brandy,
odvezli do Belsenu. A tak a podobně byl zrui
(v původních láhvích z Francie)
56/- 32/6 zatím
nován
a zdecimován swing-band gymnasia v K.
WHITE FRIARS imp. anglický gin
27/- 20/6
Paddy Nakonec, napůl árijec, napůl žid, zaplatil
GALATEA, Blackcurrant Liquer
stáčený v Dánsku
45/9 29/6 tu srandu životem. Pan Bronzoryp, uražený ve svých
nejárijštějších citech, označil toho položida - který
CHERRY BRANDY,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6 však vydá za deset čistokrevných židů, jak usoudil
árijský muž - za hlavního původce a inspirátora
CHERRY VIKING likér,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6 provokační akce.
Halbjude Nakonec byl uznán provinilým proti
PUNČ z Dánska (orig. lahve)
45/9
29/6
árijské cti árijců města K., jak se obával. Jako s ta
CREME DE MENTHE z Dánska
(orig. lahve)
45/9
29/6 kovým s ním bylo naloženo.
VOTRE CACAO BRANDY likér z Dánska
Příběh však zde ještě nekončí. Zbývá ještě Suzi,
(orig. lahve), 1/2 lahve
26/6
18/6 sladká Suzi Braunová, která byla neoficiální man
CURACAO z Dánska - 1/2 lahve
26/6
18/6 želkou mrtvého trumpetisty a světlem našeho ban
CACAO PERRET likér,
du, kterou jsme všichni ctili a potajmu milovali. Po
z Dánska, 1/2 lahve
26/6
18/6 Paddyho konci Suzi chřadla. Pak přišla zpráva, že
MERUŇKOVICE, z Dánska, 1/2
26/6
18/6 Paddyho zastřelili. Propašovali ji motákem z Pankrá
LA DEVISE likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6 ce. A Suzi se zhroutila.
LA CITRON likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
Ale po čase se zdálo, že najednou zapomněla. ByFRANC. ŠAMPAŇSKÉ “Club Prestige”
stáč. ve Francii, 26 ozs.
38/9
26/6
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší,
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii

Volejte 314-6281

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A !

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
dodáme léky všech druhů

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

VOLGA-VOLGA
ZNOVU OTEVŘENA
POD ČESKÝM VEDENÍM
VAŠKA FRENCLA
VÝBORNÁ KUCHYNĚ
KABARET

Každou neděli specielní večírky
pro čs. veřejnost

la spatřena ve společnosti, kterou byste čekali ze
všeho nejmíň. Ve společnosti árijského muže pana
Bronzorypa. Říkalo se dokonce, že se stala jeho mi
lenkou. Samozřejmě, město ji odsoudilo. Kvůli Paddymu ji odsoudil i band. Nikdo se nestaral, co se
děje v Suzi Braunové, v sladké Suzi, která byla teď
už naprosto sama, na světě. Protože člověk je někdy
pitomec.
Ale příběh ještě nekončí. Nejen Paddy, ale ani
pan Bronzoryp se nedožil konce Protektorátu Boeh
men und Maehren. Našli ho jednoho mlhavého rá
na v jeho dobře zařízeném bytě rozvedeného muže
s prostřelenou lebkou. U postele, na které zemřel,
ležela Suzi Braunová a v ruce držela browning, je
hož nošení bylo povoleno spolehlivému árijci zvlášt
ním dekretem Sicherheitsdienstu. Střelila se do úst.
Tak zemřela, ubohá milá Suzi, a její líbezná ústa
už nikdy chraptivým hláskem nezazpívají: Moje
tělo i duši rytmus swingu jak ďábel si vzal. A její
sladké tělo přijala do svého klínu věčně pohostinná
země.
A takhle zemřela. Tak zemřel Paddy, nakonec i
Suzini rodiče, tak zemřel můj tatík i Horst Heusse
i pan učitel Katz, tak zemřel pan doktor Strauss,
Mifínka a Bob Zabiják. Tak všichni umřeli a my
tu žijeme.
Ubohá, sladká Suzi. Když sedím za pultem pod
neónovou mušlí v Parku oddechu a hraju svůj teno
rový part ve skladbách, které už Suzi neuslyšela a
nikdy neuslyší, vzpomínám na ni, na milou, líbeznou
Suzi Braunovou, a na všechny, kteří už odešli, a
zdá se mi, že do zpěvu saxofonu mísí se i její lahod
ně chraptivý hlásek a ona znovu zpívá, a já v du
chu, v slzách, ve smutku i radosti tohoto našeho ži
vota zpívám s ní:
I kdybych žil sto let,
slovo nevezmu zpět...
Spi sladce, sladká Suzi!
KONEC

TO JE SYMBOL . . .

* PENĚŽNÍ JISTOTY
* BANKOVNÍCH SLUŽEB
VŠEHO DRUHU
Vkladní knížky, šekové účty,
Zasílání peněz do ciziny
příbuzným a přátelům —
Služby turistům atd. —
* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jednom
místě.
O podrobnostech se informujte v nejbližší filiálce

Jméno : .................. ................................................

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 1965
SRDEČNÉ PŘEJÍ
všem svým přátelům, známým a zákazníkům
VLADIMÍR JIRÁK S CHOTÍ MARY LOU, 4128 JINDRA JANČA S RODINOU, 665 Hubert Ave.,

Park Ave., W. E., Brookfield, 111., 60513, USA

Glenroy, W. 9, Vic.

VLÁĎA, MILENA A HONZÍK BENEŠOVI, Hobart JAROSLAV KAFKA, 49 Greeves St., Fitzroy, Vic.
MILAN KANTOR, advokát, 170 Queen St., MelJIŘÍ DUŠEK, Cairns, Qld.
bourne, tel. 60-1621.
J. KRUTSKÝ, oprava aut, svařování, 23 Flinders St.,
MANŽELÉ KAŠPAROVI, 361 Burwood Rd, HawtEdwardstown - Adelaide

L. PALEČEK, Delta Shoe Service, 13 (2) King William

St., Adelaide
B.R. PANOCH, tesařské práce, 361 Prospect Rd.,
Blair Athol, Adelaide
G. PIPINAS, klub, 131 Hindley St., Adelaide
RODINA SLADKÁ, výroba košil Bohemia, 5 Daven-

port Tce., Magill - Adelaide
O. J. M. TREUTLER, řeznictví, Shillabeer Meat Store, 131 Islington Rd., Islington - Adelaide, tel. 46-2969
ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH ORGANISACÍ
V AUSTRÁLII A NA N.Z., F. Nový, předseda,
O. Mikulčák, jednatel
ÚSTŘEDÍ CS. DEMOKRATICKÝCH ORGANISACÍ
V AUSTRÁLII A NA N.Z., S. Pokorný, předseda,

dr. I. Schwetz, jednatel

* * *
Swiss Tr. Watchmaker, 22 Hunter St.,
Sydney, tel. BL 3970
VICTOR FRANZ, maj. fy. Plumbex Metal Signs
Mfg. P/L, ornam. klempířství. 116 Queens Rd.,
Five Dock, NSW, tel. 83-7720.
S. HANZAL, inzertní zástupce HD v Sydney,
c/- Bunnerong Hostel, Staff, Matraville, NSW.
V. KUČERA z realitní kanceláře O’Malley Parker
Co., 55 Falcon St., Crows Nest, NSW, tel. 92-0362.
J. & R. MIKEŠ, obchod koloniální a delikatesní, 203
Hay St., Haymarket - Sydney
PORTER & CO., prodej novin, 203 a Castlereagh St.
Sydney
*
*
*
ALCA TRADING CO. PTY. LTD, vedoucí ředitel
J. Kinda, dovoz, vývoz a velkoobchod elektrotechnic
kých a elektronických přístrojů, 114 Milleťs Road,
North Altona, Vic.
ANT. ANDRYSÍK S RODINOU, výroba cukrářského
pečivá, 576 Burwood Rd., Hawthorn, Vic., WA1026
E. A. BAŠTA, zástupce pojišťovny The Austr. Providehtial Assurance Association, 37 Waiora Road,
W. Heidelberg, Vic., tel. 45-6255
JOSEF BLAHOVEC, 28 Kerferd St., East Malvern
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII,
J. Viola, předseda, J. Bačák, jednatel
K. EBNER,

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Dr. ANTONÍN DIVIŠ, 239 Burwood Rd., East Bur-

wood, Vic.
MILOSLAV HÁJEK, Paisley Home Fumishers, 110
Miller’s Rd., North Altona, tel. 314-6968 a “Delco”,
199 Hoddle St., Collingwood, 41-1377
BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Auburn Rd.,
Hawthorn, Vic., WB 5498
M. CHRPA, optický závod, 6 a, Elizabeth St., Melbourne, MF 3256.
THE INLIBRUM BOOKSELLERS, maj. P. Jaborník.
Box 1888 R., GPO Melbourne.

Výbor a členstvo
T. J. Sokol v Sydney
přeje všem krajanům
spokojené a šťastné pro
žití vánočních svátků a
mnoho úspěchů do nového
roku
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ČESKOSLOVENSKÝ KLUB
.

V JIŽNÍ AUSTRÁLII
51 Coglin St., Brompton, S. A.

PŘEJE VŠEM KRAJANŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH

SVÁTKŮ A MNOHO ÚSPĚCHŮ

V NOVÉM ROCE

horn, Vic., tel. 81 - 6554.
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
J. KINDA & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo, víno,
likéry, 104 Milleťs Road, North Altona, Vic.
A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE
JOSEF A HILDA KOPECKÝCH, 22 Bernard St.,
přejí všem svým váženým zákazníkům
N. Balwyn, Vic.
Dr. FRANTIŠEK KOPEČEK S RODINOU,
Mont Albert, Vic.
195 Oxford St. (roh Flinder St.)
JAN KOŠŇAR, rámování obrazů, 112 Maribyrnong
Taylor
Square, NSW, tel. 31 - 2836
Road, Moonee Ponds, Vic., tel. 37 - 3109
EMIL KOŽĎAL, Exclusive Tailoring, 164 Aclar.d
Street, St. Kilda, tel 94-2260
MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
”Ellis”, 86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic, JA 6973
Veselé
R. C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 958 Nepean
svátky vánoční
Highway, Moorabbin, Vic,XL 2421.
a šťastný
OLDŘICH MIKULČAK, 3 Bowen Cresc, Melbourne
nový rok
S. C. 2, tel BM 2105
přeje všem svým
JOSEF NECHVÁTAL, krejčí, 468 Bridge Rd, Richzákazníkům
mond, Vic, JB 3841
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
VAŇHA
St, Melbourne, tel. 63 2231.
MANŽELÉ OSIČKOVI, Werribee Wine Store, 24
Žádejte všude
Station St, Werribee.
naše výrobky
ANTONÍN PAVLAS, c/- University House. Uni
versity of Melbourne, Parkville, Vic, tel. 34 - 3843
JAR. PETRÁŇ, výrobce moderního tepaného ko
vového nábytku, 3 Mawho St, Bentleigh, t. 97-2249.
JAN PICK S CHOTÍ, 137 Argyle St, St. Kilda, Vic. RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
a
tel. 94 6635
MNOHO ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI
MANŽELÉ POSPÍCHALOVI, Yosemite Tourist Hou
se, Barbers Rd, Kalorama, Vic.
V PŘÍŠTÍM ROCE
VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St,South Melbourne
srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
Exquisite Furnishing Co.
EMIL SVOBODA, tisk všeho druhu, 30 Regent St,
North Richmond
OTTO VANĚK
J. ŠAFRHANS. české knihařství "Maria Bookbin1
a
Carters
Ave., Toorak Village, Vic.
ding”, 16 Brunning Str, St. Kilda, Vic, tel 91 - 4164
Telefon
24 - 2044
JIŘÍ ŠVEC, český švec, 330 Smith St, Collingwood,
Vic, tel. 41 - 3503
OTTO A MARIE VAŇKOVI, 48 Pennell Ave,
St.Albans, Vic, tel. 65-9460
MANŽELÉ VOBORSKÝCH, výroba ponožek, 3 Pars- FERDA A VĚRA HERZQVI
low St, Malvem, Vic, BY 4219.
JIŘÍ VONDŘEJC, Midway Arcade Kiosk, 256 Collins
přejí všem svým přátelům
Street, Melbourne
FRANTIŠEK VOZABAL, krejčí, 26 Moore St, South
a známým
Yarra, BM 5618.
GUSTAV ZAPADLO, 34 Irwin Ave., North Alto
VESELÉ VÁNOCE A
na, Vic, tel. 314-7956.
HODNÉ ÚSPĚŠNÝ PŘÍŠTÍ ROK

GREEN GABLES CHALET

Warburton
ZDENA POSPÍŠILOVÁ & FRANTA KŮRKA
SRDEČNĚ PŘEJÍ
VŠEM PŘÁTELŮM A HOSTŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A MNOHO ZDARU
DO NOVÉHO ROKU
Telefon : Warburton 2077

HODNĚ RADOSTI O VÁNOCÍCH
A V PŘÍŠTÍM ROCE PLNOU SPOKOJENOST A ÚSPĚCHY

UPŘÍMNĚ PŘEJÍ VŠEM SVÝM PŘÁTELŮM

F. B. KAŠTÁNEK A ZLATA
139 Alma Road, St. Kilda, Vic.

VŠEM ZNÁMÝM A PŘÍZNIVCŮM
přejeme
SPOKOJENÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK
A. KOLROS S CHOTÍ
kontinentální krejčovství
38 Mills Street, ALBERT PARK, VIC
Telefon MX 3668

Příjemné užití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 1965
přeje všem svým zákazníkům
a přátelům

BUSSAU & CO.
TISKÁRNA

J. & Matysovi
majitelé

HLAS
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Světová lehká atletika 1964
Karel Janovský
Letošní lehkoatletická sezóna, která byla až na nepatrné výjimky zakončena olympijskými hrami
v Tokiu, je bezpochyby dosavadním vrcholem v dějinách tohoto sportu. Vždyť v olympijském roce
1964 zlepšili lehcí atleti světové rekordy v devíti klasických disciplinách: v běhu na 200 m, 400
m překážek, a v obou štafetách, v technických disciplinách pak v hodu diskem, ve vrhu koulí a v
hodu oštěpem, ve skoku dalekém a skoku o tyči. Navíc 21letý americký sprinter Bob Hayes vy
rovnal ve finale olympijských her časem 10 vt. světový rekord na stovku.
Tři z těchto nových nebo staronových světových rekordmanů na vrcholné světové soutěži v To
kiu neuspěli. Byli to Čechoslovák L. Daněk, Američan Ralph Boston a Nor Pedersen.
Nejstálejší formu z nich měl právě Daněk, který měl až příliš velké výkyvy ve výkonnosti. A to také
na Velké ceně Turnova posunul první srpnovou ne potvrdily olympijské boje. V kvalifikaci nejlepších
děli hranici světového rekordu na 64,55 m a v tré oštěpářů zůstal téměř dvacet metrů za svým světo
ninku v Tokiu “šel” dokonce o 1,40 m nad tento vým primátem, když hodil pouze 72,10 m a nedostal
světový primát. V olympijských bojích však dosáhl se do závěrečných bojů.
pouze 60,52 m a musel se spokojit jen se stříbrnou
Naopak další čtyři lehcí atleti - shodou okolností
medailí. Jeho druhé místo v Tokiu není jistě ne Američané: sprinter Carr, překážkář Cawley, kouúspěchem, i když všichni příznivci čs. atletiky dou lař Long a tyčkař Hansen, kteří v předolympijské
fali v Daňkovo olympijské prvenství. Nedostavilo sezoně zlepšili dosavadní světové rekordy, zvítězili
se, stejně jako žádnému ze světových rekordmanů i v Tokiu. Nejblíže svým světovým rekordům mě
v hodu diskem od r. 1912. Vždyť posledním držite li v Tokiu Dallas Long a dvoustovkař Henry Carr.
lem světového rekordu, který stál na olympijských Long dosáhl pozoruhodných 20,35 m, i když i on
hrách na stupních nejvyšších, byl v r. 1908 Ameri zůstal 35 cm za svým letošním světovým rekordem.
čan Sheridan.
Sprinter Carr, který 4. dubna v Tempe ve státě
Druhým světovým rekordmanem, který byl po ce Arizona zaběhl 200 m s úplnou zatáčkou za 20,2 vt.,
lou olympijskou sezónu nejlepším borcem své dis zůstal v Tokiu za tímto svým rekordem jen 0,1 vt.
cipliny a přece v Tokiu nezískal zlatou medaili, byl
Světovým rekordmanem, který mohl v Tokiu při
olympijský vítěz z Říma, Američan Ralph Boston. trochu větší konkurenci a obstojnějším počasí zaúto
Měsíc před olympiádou skočil v Los Angeles do dál čit na svůj světový rekord, byl americký překážkář
ky 8,34 m, kterýžto světový rekord ho postavil do Cawley. Ale i tak získal zlatou medaili za vítězství
role velkého favorita. V Tokiu však mu na rozmok- na 400 m přek. v dobrém čase 49,6 vt., což je výkon
lé dráze nevyšly první dva skoky, což ho tak trochu o půl vteřiny horší, než jeho oficiální světový re
znervosnělo, že se spokojil 2. místem, když kord z 12. září v Los Angeles. Kdo však z tohoto
dosáhl 8,03 m, což je o 4 cm horší výkon než měl vítězného kvarteta Američanů zůstal daleko za svým
Davies z Velké Británie. Že však je v současné době nejlepším výkonem, byl sympatický tyčkař Fred
nejlepším dálkařem světa, potvrdil na poolympij- Hansen. Vždyť jen tak tak zdolal 5,10 m a “v hodi
ském meetingu v japonské Osace, kde niu naměřili ně dvanácté” porazil své velké německé rivaly, když
8,21 m, tedy výkon, který by mu stačil k suverénní dosáhl o 18 cm horšího výkonu, než při zdolání svě
mu olympijskému prvenství.
tového rekordu koncem července v Los Angeles.
Třetím světovým rekordmanem, který v Tokiu ne Všech těchto sedm atletů vytvořilo světové re
uspěl, byl Nor Terje Pedersen. I on dosáhl 2. září v kordy v přípravě na olympijské hry v Tokiu, a tak
rámci mezistátního utkání Norska s ČSR v Oslo na tokijské boje nejlepších mužů antukové dráhy
fantastického světového rekordu, když hodil 91,72 m, zbývají v klasických disciplinách už jen dva světové
ale jemu se pro boje v Tokiu mnoho nevěřilo, neboť rekordy, které však stojí zato. Jsou to světové primá
ty v obou amerických štafetách - sprinterské i čtvrtkařské -, které dosáhly přímo fantastických časů.
SPORTOVCI ROKU 1964
Tak americkému družstvu: Drayton, Ashworth, Steba Hayes naměřili na 4 x 100 m rovných 39 vte
Poprvé v historii sportovních anket sekretariátu bins
a američtí čtvrtkaři: Cassell, Larrabee, Williams
“Mezinárodní sportovní korespondence” ve Stutt řin,
proběhli trať 4 x 400 m v nevídaném tempu
gartu “o nejlepší borce roku” byl předními sportov aa Carr
v.
neuvěřitelném
čase za 3:0,7 min.
ními žurnalisty, reportéry rozhlasových stanic a tele
nejlepších světových lehkoatletických výkonů
vizí 28 států zvolen plavec. Je jím 181etý americký r. Z1964
ještě za zmínku čas dvojnásobného olym
kraulař Don Schollander, student ze Santa Clara, pijskéhostojí
vítěze Bikily Abebeho z Etiopie, který pře
světový rekordman na 200 m a 400 m volný způsob běhl tradiční
maratón za 2:12:11,2 hod., což je čas,
a v obou kraulařských štafetách na 4 x 100 m a 4 x který při první právě z Tokia nechtěli sportovní
200 m, který v Tokiu jako jediný z olympioniků redaktoři věřit a domnívali se, že jde o omyl.
Získal čtyři zlaté medaile. - V anketě dostal 226 bodů.
2. Peter Snell (Nový Zéland - lehký atlet) - byl v
Tokiu po 44 letech prvním běžcem, kterému se na
olympiádě podařilo vyhrát závody na 800 m i
1.500 m. Snell je čtyřnásobným světovým rekord
manem na: 800 m, 880 yd., 1.000 m a na 1 míli
— 221 bodů.
3. Bikila Abebe (Etiopie - lehký atlet) - vyhrál jako
první vytrvalec v dějinách olympijských her po
druhé maratón a to v nejlepším světovém čase
všech dob za 2:12:11,2 hod. — 219 hodů.
4. Bob Hayes (USA - lehký atlet) - světový rekord
man na 100 yd stal se v Tokiu olympijským ví
tězem v běhu na 100 m v čase rovných 10 vteřin,
čímž vyrovnal světový rekord Němce Haryho, Ka
naďana Jeroma a Venezuelánce Estevese. Odbor
níci zastávají názor, že oficiální stopky japon
ských pořadatelů ukazovaly při všech závodech
čas o 0,1 vt horší, než byl ve skutečnosti, a že ve
finalovém běhu na 100 m stopli Hayesovi 9,9 vt,
což by byl nový světový rekord — 139 bodů.
5. Dawn Fraserová (Austrálie - plavkyně) - nej
úspěšnější sportovkyně olympijského roku zapla
vala 100 m volný způsob v novém světovém re
kordu za 58,9 vt. a v Tokiu získala prvenství ča
sem 59,5 vt - Ve své kolekci má už z olympijských
her r. 1956 v Melbourne, r. 1960 v Římě a r. 1964
V Tokiu 4 zlaté a 4 stříbrné medaile — 89 bodů.
6. Willi Holdorf (Německo) - olympijský vítěz v de
setiboji — 51 bodů.
7. Jacques Anquetil (Francie) - vyhrál už po čtvrté
nejpopulárnější silniční cyklistický závod Tour de
France — 49 bodů.
8. Lidia Skohlíková (SSSR) - na olympijských hrách
v Innsbrucku získala všechny čtyři zlaté medaile
v rychlobruslení na 500 m, 1.000 m, 1.500 m a 3.000
m — 33 bodů.
9. Al Oerter (USA) - už potřetí se stal v Tokiu olym
pijským vítězem v hodu diskem — 33 bodů.
10. Tamara Pressová (SSSR) - v Tokiu vyhrála
vrh koulí a hod diskem — 28 bodů.
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DOMOVA
MODERNÍ LEŠTĚNÉ

LOŽNICE
importované z Rakouska
možno koupit
NA DEPOSIT £ 20.
Ložnice sestává z pětidílné skříně (246 cm),
dvou nočních stolků, 1 toaletního stolku,
1 postele 200 cm široké.
K sjednání nezávazné prohlídky ložnic
volejte (Melb.) 63-1495 nebo 65-9525,
večer 51-8270.

24 hodin denně — 7 dní v týdnu
se můžete dobře najíst v

JÍDELNĚ J. MAŤÁTKA
28 Hoddle St., Collingwood, Vic.
(b
lízko
Victoria Pde. - Golden Fleece Garage)
obědy — večeře — po česku i po australsku
Větší neb lehčí občerstvení
kdykoliv

HLEDÁME
MLADŠÍ PANÍ NEBO SLEČNU
k přijímání telefonických i osobních
příkazů a k uvádění hostů v prvotřídním
melbournském hotelu. Nejvhodnější stáří
25 až 35 roků. Příjemný zevnějšek a dobrá
znalost angličtiny nutné. Možnost zaškolení.
Výhodná příležitost k dobré kariéře.
Interview zprostředkuje
J. K ř e p č í k, tel. 63 - 3923
Provádíme veškeré práce optické

přesně, rychle a za levné ceny
CITY :
6 A Elizabeth St
Melbourne, C. 1

Telefon 63-3256
HAMPTON :

Telefon 98 - 5756
Hampton, S. 7
573 Hampton St.

89 medailí čs. sportovců na olympiádách
Už od r. 1896 se - až na přestávky, způsobené obě
ma světovými válkami - schází každý čtvrtý rok
přední světoví sportovci k olympijským hrám, které
se staly skutečným měřením sportovní vyspělosti
jednotlivých národů. V tomto zápolení nejlepších z
nejlepších nehráli bezvýznamnou roli ani čs. spor
tovci. Vždyť od r. 1924, kdy sokolský tělocvikář
B. Šupčík získal čs. sportu za vítězství ve šplhu první
zlatou medaili, zněla na každé olympiádě alespoň
jednou čs. hymna a Čechoslováci dostali už 89 růz
ných medailí, z toho 29 zlatých, což je bilance na tak
malý národ výborná. Nejlépe si vedli gymnasté, kte
ří si z OH odvezli domů už 8 zlatých medailí, lehcí
atleti (zásluhou E. Zátopka, jeho manželky Dany a
Olgy Fikotové - Connolyové) a kanoisté se mohou
pochlubit šesti olympijskými prvenstvími, třikrát
stáli na nejvyšším stupni olympijských vítězů čs.
rohovníci, dvakrát vzpěrači a veslaři, jednou cyk
lista Daler, a s olympijskými hrami r. 1928 v Amste
rodamu je navždy spojeno nečekané Venturovo ví
tězství v jezdecké skokanské soutěži.
VIII. olympijské hry r. 1924 v Paříži:
B. Šupčík vyhrál gymnastickou soutěž ve šplhu před
Francouzem Seguinem a druhým čs. representan
tem Váchou.
IX. — 1928 v Amsterodamu:
major čs. armády F. Ventura porazil v boji o olym
pijské prvenství v jezdecké skokanské soutěži, teh
dy zvané “honební skákání”, 45 jezdců ze 40 států. Druhou zlatou dostal Ladislav Vácha za vítězství
ve cvičení na bradlech.
X. — 1932 v Los Angeles:
J. Skobla byl nejúspěšnějším vzpěračem těžké váhy,
když vzepřel 380 kg.
XI. — 1936 v Berlíně:
gymnasta Sokola A. Hudec získal zlatou medaili za

vítězství na kruzích. - Další dvě zlaté medaile do
stali kanoistické dvojice: VI. Syrovátka - Jan Brzák
a V. Mottl - Zd. Škrdlant za 1. místo kanoe dvojic
na 1 km a 10 km.

XIV. — 1948 v Londýně:
J. Tormajáko nejlepší rohovník welterové váhy, - E.
Zátopek za vítězství v běhu na 10.000 m, - kanoisté
Brzák - Kudrna vyhráli soutěž dvojic, J. Holeček
kanoe jednotlivců na 1 km a F. Čapek kanoe jednot
livců na 10 km, - a šestou zlatou získaly čs. sportu
gymnastky: Hansová, Misáková, Růžičková, Srnco
vé, Muellerová, Vermiřovská, Šilhanová a Kovářo
vá, které vyhrály v gymnastickém osmiboji soutěž
teamů.
XV. — 1952 v Helsinkách:
E. Zátopek vyhrál jako první běžec světa postupně
10.000 m, 5.000 m a maratón, - jeho manželka Dana
byla nejúspěšnější oštěpářkou olympijských her.
Ján Zachara se stal vítězem v rohování pérové váhy,
- kanoista Holeček opakoval svůj úspěch z předešlé
olympiády v-.Londýně, - a sedmé olympijské prven
ství čs. sportu získala veslařská čtyřka Mejta, Havlis, Jindra, Lusk s kormidelníkem Korandou.
XVI. — 1956 v Melbourne:
čest čs. sportu zachránila Olga Fikotová, nyní Connollyová (USA), která vyhrála hod diskem.
XVII. — 1960 v Římě:
olympijskými vítězi se stali veslaři dr. Pavel Schmidt
s Václavem Kozákem ve dvojskífu, - Eva Bosákové
za vítězství na kladině, - a Bohumil Němeček v ro
hování lehkého welteru.
XVIII. — 1964 v Tokiu:
Věra Čáslavská vyhrála tři zlaté medaile: v gym
nastickém osmiboji, na kladině a v přeskoku, - cyk
lista Daler vyhrál stíhací závod jednotlivců - a H.
Zdražila vzpěračskou soutěž střední váhy.
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PROHLÁŠENÍ KLUBU SVOBODNÉ KULTURY
V CHICAGU K 17. LISTOPADU

My, mladí Čechoslováci a studenti, žijící dnes ve
Spojených státech amerických a shromáždění v Klu
bu svobodné kultury v Chicagu, připomínáme si
význam 17. listopadu jako Mezinárodního dne studenstva.
Připomínáme si, že v tyto dny před 25 lety na
cisté zastřelili devět funkcionářů tehdejšího Ústřed
ního svazu československého studenstva, a nezapo
mínáme, že i komunisté stříleli do demonstrujících
studentů v únoru 1948, a že během své hrůzovlády
několik vysokoškoláků popravili.
Připomínáme si, že nacisté odvlekli na dva tisíce
vysokoškoláků do koncentračního tábora, a nezapomínáme, že také komunisté za svého panování po
zavírali stovky studentů, z nichž mnozí ještě stále
úpí v komunistických žalářích.
Připomínáme si, že nacisté uzavřením českých vy
sokých škol znemožnili 17 tisícům vysokoškoláků
dokončit svá studia, ale nezapomínáme, že i komu
nisté po léta znemožňují desetitisícům mladých Če
choslováků studia třeba i jen započít, a to z důvodů
třídního původu nebo pro antikomunistické stano
visko jejich rodičů.
Připomínáme si a nezapomínáme, že jak nacisté,
tak komunisté znemožnili a znemožňují stovkám universitních profesorů pokračovat ve vědecké a vý
chovné činnosti.
17. listopad nám tedy symbolisuje nejen nacistické
popření práva na vzdělání a zneuctění akademické
svobody v Československu. Symbolizuje nám dvojí
potlačení svobody ducha, dvojí ohrožení úrovně
vzdělání našeho národa. A protože se světová kul
tura udržuje a roste svobodnou výměnou duchov
ních hodnot mezi národy, snížení úrovně našeho ná
roda znamená i ohrožení kulturního rozmachu lid
stva.
Protestujíce proti odpírání vzdělání z důvodů po
litických, rasových, náboženských a sociálních, vy
slovujeme se u příležitosti 25. výročí 17. listopadu
1939 pro základní lidské právo — právo na vzdělá
ní — všem příslušníkům našeho národa bez roz
dílu,
Za Klub svobodné kultury
Roman Berka, předseda,
Chicago, listopad 1964.
LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VÁNOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 27. prosince 1964
jídlo
—
pití
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V SYDNEY

s kole d a m i
Na Štědrý večer: Půlnoční mše sv. ve 12 hodin
Hod Boží vánoční: Mše sv. v 11 hodin
Neděle 3. ledna: Mše sv. v 11 hodin
v kapli Ozanan House, 5 Young St., Sydney
Za tak štědrou duchovní i hmotnou pomoc v uply
nulém roce srdečně děkuje,
šťastné svátky přeje a
hojnost Božího požehnání všem vyprošuje
P. Stanislav Mika CSsR
5 Young St., Sydney, tel. BU - 6608
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V MELBOURNE
Boží hod vánoční:

Půlnoční mše sv. v kapli St. Patrick’s College,
v 1. poschodí
V 10 hodin v St. Patrick’s College v přízemí
V 11.30 hodin v kapli Bethlehem Hospital, 476
Kooyong Rd., Caulfield
Neděle 27; 12.:
V 10 hodin v St. Patrick’s College
V 11.30 hodin v Bethlehem Hospital
Nový rok:
V 10 hodin v St. Patricťs College
V 11.30 hodin v Bethlehem Hospital
Mše sv. jsou slouženy pro krajany každou neděli
v 10 hod. a v 11.30 hod. na shora uvedených místech.
J. Peksa
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
jakož i mnoho štěstí do příštího roku
přeje všem krajanům
Josef Peksa

duchovní správce
v Melbourne

DOMOVA

Vzhledem k svému stáří a zdravotnímu stavu
výhodně prodám nebo pronajmu

FARMU V GIPPSLANDU, VIC.
100 AKRŮ, s plným vybavením

40 krav nebo 250 ovcí,
velmi dobré místo, stálá voda
6 mil od Toara
Bližší adresa v HD

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— V New Yorku požádal o asyl 33letý ilustrátor
dětských knih Ladislav Svatoš, který přijel do USA
jako turista s velkou skupinou uměleckých a kul
turních pracovníků. Na tiskové konferenci řekl Sva
toš, že se snažil držet stranou politického života, že
však doma jsou všichni vystaveni ovzduší neustálé
ho neklidu a nervozního podráždění, což zvláště těž
ce postihuje a omezuje práci umělců. Řekl též, že
většina lidí je přesvědčena, že uvolnění z poslední
ho roku je jen dočasným politickým manévrem,
který má pomoci režimu překonat pasivní odpor
lidu. Důvodem k jeho rozhodnuti nevrátit se domů
byl jeho odpor proti komunismu, nikoli nespoko
jenost s finančním postavením. Vydělával si měsíč
ně téměř 3.000 Kčs, což by mu stačilo k příjemné
mu životu pokud se materiálních požitků týče. Na
proti tomu si uvědomuje, že jeho začátky v USA
mohou být těžké.
— Michal Rusňák z To organisací”. Je v ní 93
ronta byl jmenován řecko vybraných lidí, roztrouše
ných po celém světě.
katolickým biskupem.
— Jiří Voskovec hraje — Zpravodajská služba
jednu z hlavních rolí v F. C. I. v Londýně, vede
Shakespearově Hamletu, ná J. Jostenem, má nyní
dávaném na Broadwayi tři přílohy k anglickému
v New Yorku.
zpravodajství o zemích za
— V Anglii zemřeli, ve Železnou oponou: již del
věku 45 roků bývalý ší dobu je přikládán
úředník zemského národ zvláštní list se zprávami
ního výboru v Brně Alois o Rumunsku,
před ne
Uřičář a v 84 létech čest dávnem přibyl “Hlas Ku
ný člen T. J. Sokol v Lon by” a od listopadu tr. vy
dýně a Klubu čs. kolonie cházejí též zprávy “Tiv Londýně, president čs. betské tiskové agentury”.
odbočky British Legion. — Námořník z čs. lodi
Josef Kučera.
"Jiskra”, která zakotvila
— Ke zprávě v minulém ve skotském přístavu, po
čísle HD o smrti hlasatele žádal ve V. Británii o
RSE S. Kavana v Mnicho asyl. Je to asi 10. případ,
vě dodáváme, že dle ná kdy čs. občané, kteří při
zoru německých policej jeli v posledních 3 mě
ních orgánů šlo o sebe sících do Británie služeb
vraždu.
ně nebo na návštěvu pří
— Profesor národohospo- buzných, se odmítli vrátit
dářství na universitě v do ČSSR.
Albany v USA dr. V. E. — Z Rakouska dochází
Andic napsal pro měsíčník zpráva,
že vzdor velmi
Mezinárodní unie rolní
ků studii o prof. dr. V. přísnému policejnímu do
požádalo o asyl 14
Brdlíkovi a jeho vědecké zoru
turistů, když jejich
argumentaci o neúčinnosti čs.
čerpal benzín v
komunistického zeměděl autobus
Haugsdorfu.
ského programu.
— V New Jersey v USA —Národní rada žen svo
zemřel první předseda bodného Československa
Tatra klubů a Slovenské a pracovní skupina SVU
ho amerického klubu Ján v New Yorku uspořádaly
diskusi o situaci doma se
J. Martin.
— Při slavnostním aktu 4 uprchlíky, kteří přišli
v Památníku obětí nacis teprve nedávno do USA.
mu v Jeruzalémě převzal — Cyrilometodějská liga
Přemysl Pitter nej vyšší v Londýně připravuje
vyznamenání za pomoc, otevření krajanského kul
kterou poskytl za války turního střediska “Vele
židovským dětem. P. Pit hrad”.
ter řekl v krátkém proje — Kolumbijská universi
vu, že poctu přijímá jen ta uspořádala celoměsičv zastoupení těch mno ní výstavu prací bývalé
hých neznámých členů ho ředitele Státní grafic
českého národa, kteří se ké školy v Praze Ladisla
rovněž snažili zmírnit va Sutnara, jakož i před
utrpení
pronásledova nášku o jeho vlivu na
ných.
americké grafiky a recep
— Český národní výbor ci na jeho počest.
přenesl své sídlo z Londý — Český lékař a vědecký
na do Paříže. Řídí se dá pracovník
dr. Rudolf
le zásadami tzv. wiesba- Vrba, žijící v Anglii, svěd
denské dohody, kterou čil ve Frankfurtu v pro
uzavřel v r. 1950 gen. cesu s bývalými přísluš
Prchala s představiteli níky SS, obžalovanými
sudetských Němců. Ny ze zločinů, páchaných v
nější předseda ČNV Lu Osvětimi. Dr. Vrboví se
bomír Hanák prohlásil, podařilo z tamního tábo
že ČNV není “davovou ra v roce 1943 uprchnout.

-15-

MILÍ ČTENÁŘI HLASU DOMOVA!

— První číslo příštího ročníku Hlasu domova
vyjde 11. ledna 1964.
— Budeme Vám povděčni, pomůžete-li nám
rozšířit počet odběratelů.
— Naši práci značně usnadníte, vyrovnáte-li
předplatné bez upomínání.
Přejeme Vám všem ještě jednou hodně po
hody o vánočních svátcích.
HD
ZPRAVODAJSTVÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÝCH
SPORTOVCŮ V ZAHRANIČÍ

— Sourozenci Marie a Otto Jelínkovi spolu s Ajou
Vrzáňovou, známou pod jménem “Zanova”, vystu
pují s vekým úspěchem v krasobruslařské revui
“Ice Capades”,
— V Torontu byl ustanoven Výbor pro IV. sjezd
československých sportovců v zahraničí, který bude
uspořádán ve dnech 4. 5. a 6. září 1965 v Masaryktown u Toronta. Předsedou byl zvolen Jiří Meisner,
místopředsedou L. Myslivec, jednatelem V. Líska a
K. Štastný,
— V rwmci IV. sjezdu připravuje archivář svazu
Matěj Neumann výstavku čs. sportovců v zahraničí.
Prosí všechny, aby mu laskavě zasílali materiál na
adresu: 2071 Park Road, N. W., Washington 10,
D.C., USA,
— V Chicagu bylo založeno čs. hokejové mužstvo
pod jménem “Cicero Flyers”.
Příjemné svátky vánoční a radostnější nový rok
vám všem přeje
tisk. ref. Svazu čs. sportovců v zahraničí
ČS. ŠKOLA V MELBOURNE
Školní rok 1964 byl zakončen “Mikulášskou be
sídkou" na farmě Šumava, která měla úspěch jak u
dětí tak u dospělých. Školní děti zazpívaly koledy
a přednášely básně a všechny přítomné děti byly
obdarovány Mikulášem. Vedoucí učitel poděkoval
při té příležitosti všem, kteří se přičinili o zdárný
průběh školního roku, zvláště rodičům, kteří posí
lali své děti do školy často z velkých vzdáleností.
Vyslovil též díky těm, kteří umožnili svými dary tu
to besídku a vánoční nadílku, a popřál všem jmé
nem učitel ského sboru a rodičovského sdružení pří
jemné prožití vánočních svátků.
— Začátek příštího školního roku bude oznámen
v DH.
RUČNÍ VÁZANÍ KNIH

České

knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St„ ST. KILDA, Vic.

Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

OBĚDY — VEČEŘE
lehké občerstvení celý den

Town Hall Cafe
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční

— Herec Jiří Pravda od
letěl z Londýna do Bejrutu k natáčení exteriérů
pro film společnosti Co
lumbia “Pas do říše zapo
menutí”. Hlavní roli hraje
ve filmu David Niven.
— Bývalý “Čecho-Australan” akademický malíř
Zdeněk Rada uspořádal s
mimořádným úspěchem
výstavu svých prací v ka
lifornském
turistickém
středisku Carmel - by the
Sea. Zvláštní pozornosti
se těšily Radovy ukázky
progresivního malířství za
pomoci nových výtvar
ných látek.
— Křesťanská akademie
v Římě vydala jako 24.
svazek edice Vigilie kníž
ku Petra Dena (dr. L. Radimského) pod názvem

“Vzpomínky jen malé Stránky
prázdninového
deníku”.
— Profesor národního
hospodářství na univer
sitě v Bostonu Karel Holbík přednášel po dobu
jednoho měsíce na ital
ských universitách o hos
podářských
problémecn
Spojených států.
— V New Yorku vyšel
nákladem SVU nový ro
mán Egona Hostovského
“Tři noci” (předtím vyšel
už anglicky v Londýně).
Kniha má 208 stran a sto
jí $ 3.-. Objednávky na
adr.: Dr. J. G. Lexa, 47-16
Austel Place. L. I. City,
N. Y., 11101, USA.
— V Sydney zemřel ná
hle čs. uprchlík Franti
šek Bareš.
Č/N/SVU

HLAS
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DOMOVA

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Vítěz Anglického poháru ve čtvrtfinále "držitelů trofejí”

West Ham United - Sparta 2:0 a 1:2
Silně omlazené fotbalové mužstvo pražské Sparty má bezpochyby stále stoupající formu, chybí
mu však zkušenosti z velkých mezinárodních zápasů. To ukázala obě střetnutí 2. kola soutěže
držitelů trofejí s londýnským West Ham United, po kterých byli Pražané celkovým scorem 2 : 3
vyřazeni ze soutěže, i přesto, že v pražské odvetě měli na svých kopačkách přesvědčivější ví
tězství.
SPARTA HRÁLA V LONDÝNĚ 0 :2
Letenští bojovali srdnatě a plnou hodinu dovedli
systémem 4-3-3 udržet čisté konto. Hráli v tu dobu
velmi inteligentní kopanou, což také např. redaktor
Times ocenil, když napsal: “Po jednu hodinu to byla
ukázka hry mozků, utkání intelektu, které muselo uspokojit i šachistu.” V 59. minutě se však levý obrán
ce Táborský dopustil při bránění přestupku, pravý
křídelní útočník Sealey zahrával trestný kop, míč
se odrazil několikrát od hráčů Sparty, ale nakonec
nekrytý obránce Bond přímo z voleje získal vedení
1 : 0. Sparta i nadále praktikovala svou hru z prvních
60 minut a nebýt zranění Krause (v 70. minutě sta
čilo, aby udělal jediný krůček, a míč by se býval
dokutálel do prázdné branky Angličanů), kdoví, jak
by střetnutí dopadlo. O deseti lidech však Sparta
přece jen nestačila kondičně a necelých 7 minut před
koncem zápasu dostala od Sealeyho druhý gól.

::

Fotbalová liga

::

Dne 6. prosince skončila podzimní část 1. čs. fotba
lové ligy, která zastihla ve vynikající formě muž
stvo pražské Sparty. “Rudí” jako jediní ze 14 účast
níků nenašli v mistrovských zápasech přemožitele
a do jarního kola jdou s pětibodovým náskokem.
Mužstvo Sparty, jehož kádr tvoří mladí fotbalisté,
získalo v posledních třech kolech všech šest bodů
se scorem 11:0, ačkoli hrálo dvě z těchto utkání
venku. Naopak obhájce mistrovského titulu Dukla
Praha je ve velké krizi, a jediný bod, který Dukla
získala v posledních týdnech, je za remisu 1 : 1
doma se Slovanem Bratislavou.
11. kolo ligy probíhalo za hustého deště na blá
tivých, téměř neregulérních terénech. Pražská Spar
ta ovládla v Otrokovicích od 1. minuty hru, a zví
tězila 4 : 0, čímž se dostala opět po šestí letech do
čela tabulky. Slovan Bratislava podal v Košicích
velmi slabý výkon a podlehl zaslouženě 2 : 4. Duk
la Praha ponechala oba body v Bratislavě, kde pro
hrála s místním Slovnaftem 0 : 1. Trenčín po vítězství nad Slovanem Bratislavou a Kladnem pokračoval v serii úspěchů a porazil Trnavu 3:1. Ostrava
téměř deklasovala Kladno 5 :2, Teplice, ohrožené
sestupem, zdolaly doma šťastně ZJŠ Brno 1:0 a
prešovští fotbalisté způsobili velký smutek ve Vršo
vicích, když porazili Bohemians 3 : 2.
Předposlední, 12. kolo mělo slabou návštěvu, špat
né počasí, ale poměrně dobrou úroveň. Sparta Pra
ha deklasovala doma Teplice 6:0, (a to ještě bran
kář hostí Sedláček podal přímo oslňující výkon).
Dukla Praha se rozešla doma na Julisce se Slova
nem Bratislavou po utkání nevalné úrovně neroz
hodně 1:1, překvapením je remisa 0 : 0, které do
sáhli fotbalisté Otrokovic v Prešově, Kladno neztra
tilo naději na záchranu a porazilo Košice 3 :2, Trna
va vyhrála nad Ostravou 3 : 2, Slovnaft Bratislava
brankami “starých internacionálů” Šerera a Dolínského zvítězil nad Bohemians 2:1a střetnutí v Brně
mezi ZJŠ Brnem a Jednotou Trenčín skončilo 1 : 1.
Většina mistrovských zápasů 13. kola se hrála už
na sněhu, zbytek na směsi sněhu s bahnem. Sparta
Praha si přivezla z Trenčína velmi cenné body, když
zvítězila 1 : 0, Dukla prohrála pražské derby s Bo
hemians 1:2, Slovan Bratislava stačil doma hrát
s Kladnem jen 1:1, Baník Ostrava bez námahy
porazil ZJŠ Brno 4 : 0, Slovnaft Bratislava prohrál
nečekaně v Otrokovicích 0:1, Teplice ztratily do
ma oba body prohrou s Prešovem 0:2 a týmž
brankovým poměrem vyhrály Košice nad Trnavou.
Tabulka po podzimní části: 1. Sparta Praha 22
bodů, 2. Dukla Praha, 3. Prešov (oba po 17 b.), 4.
Ostrava, 5. Slovan Bratislava (po 15 b.), 6. Slov
naft Bratislava 14 b., 7. Trenčín, 8. Košice (po 13
b.), 9. Trnava, 10. Bohemians (po 11 b.), 11. ZJŠ
Brno, 12. Teplice, 13. Kladno (po 9 b.), 14. Otrokovice 7 bodů.

V PRAZE JEN 2 : 1
Anglická kopaná nám pro svou tvrdost, rychlost,
houževnatost, výbornou hru hlavou a důraznou střel
bu nikdy moc neseděla, přesto však mohla tentokrát
Sparta na Strahově vytěžit ze své obrovské převahy
více. Vždyť Angličané podnikli v 1. poločasu pouhé
dva útoky (při prvním “hokejovém breaku” se ve
13. minutě Sissonem ujali vedení 1:0) a o hře na
jednu branku jasně hovoří poměr rohů: 17 :2 pro
domácí. Jeden útok “rudých” za druhým se valil na
branku West Ham United, kde však stálo stále šest
nebo sedm jejích obránců. Sparta pak vyrovnala až
v 68. minutě Maškem, a teprve několik minut před
koncem si zajistila Mrázem vítězství. Mráz mohl své
mu teamu vynutit třetí zápas na neutrální půdě,
neboť ve 35. minutě neproměnil penaltu, což vlastně
rozhodlo o vyřazení. Sparťanů ze soutěže.
Čs. přeborník vyřazen z PMEZ

DUKLA-REAL MADRID 2:2
Přestože o čtvrtfinalistovi z této dvojice se roz
hodlo už v prvním střetnutí v Madridě, kde pětinásobný držitel trofeje Poháru mistrů evropských
zemí Real deklasoval pražskou Duklu 4 : 0, byl v
Praze o odvetu takový zájem, že by vedení čs. mistra
neuspokojilo vstupenkami všechny zájemce, ani kdy
by mělo k disposici ten největší stadion na světě.
Na Strahov se vešlo něco přes 40.000 diváků, kteří
však za velmi chadného počasí viděli jen střetnutí
průměrné úrovně a od obou mužstev jen odvarek
toho, co předvedla dva týdny předtím ve španělské
metropoli. Přispěl k tomu nejen zledovělý povrch
hřiště, ale i ta skutečnost, že už ve 13. minutě Real
vstřelil Felem vedoucí branku, takže vedl celkově
5:0, a mohl si být jist postupem. Hráči pražské
Dukly byli po celý první poločas deprimováni, tak
že se nedostali k jedné kloudné akci. Po změně stran
vyrovnali Pražané levým záložníkem Geletou na 1:1,
a v zápětí nato týž hráč získal vedení 2 : 1. Dukla
pak ovládla hru a zdálo se, že alespoň v tomto zá
pase zvítězí. Škrt přes rozpočet jí udělal necelé tři
minuty před závěrem Amancio (pravá spojka), který z dobrých dvaceti metrů překonal čs. brankaře
Koubu.
Kromě Realu Madrid si účast ve čtvrtfinale zajistila další čtyři mužstva: Inter Milano (obhájce vyřadil Dynamo Bukurešť 6:0 a 1:0), maďarský
Vasas Gyoer (postoupil v utkání s Lo. Sofia celkovým brankovým poměrem 8 : 7), německý 1. FC
Koeln (po remise 1 : 1 v Aténách s domácím Panathenaikos zvítězil doma v odvetě s velkou námahou
2:1). a DWS Amsterodam (vyhrál nad Lyn Oslo
5:0 a 3:1). - O zbývajících třech čtvrtfinalistech
se rozhodne mezi Liverpoolem a SC Anderlechtem
(1. střetnutí vyhrál Liverpool 3:0), Benfikou Li
sabon a švýcarským Chaux de Fonds (na švýcar
ské půdě hrály 1 : 1) a vídeňským Rapidem a Glas
gow Rangers (v Glasgow vyhráli Skoti 1:0).

Hokejová liga
V čs. hokejové lize se už v těchto dnech rozhodu
je o šesti účastnících závěrečných bojů mistrovství
republiky. O prvních 4 teamech (ZKL Brno, Brati
slava, Sparta Praha a Jihlava) je už prakticky roz
hodnuto, o zbývající dvě místa svádějí velké boje
hokejisté Pardubic, Plzně a Kladna. - Nejhezčím
mistrovským utkáním dosavadního průběhu letošní
ho ročníku bylo střetnutí Bratislavy se ZKL Brno
na kluzišti v Bratislavě, kde slovenští hokejisté svou
dravostí po dramatickém boji porazili hokejové “pro
fesory” z Brna 7 :4 (3 :1, 2:2 a 2:1). ZKL Brno
však zůstává s 27 body a scorem 192 : 32 v čele 1.
hokejové ligy. 2. Bratislava 26 bodů, 3. Sparta Pra
ha 25 b., 4. Jihlava 21 b., 5. Pardubice 15 b., 6. Plzeň
14 b., 7. Kladno 13 b., 8. Zlín, 9. Litvínov (po 12 bo
dech), 10. Vítkovice, 11. Spartak Praha Motorlet (po
9 bodech), 12. Košice (7 bodů, score 44:84).

Josefa Bartoše z Předhvozdí na Českobrodsko, Vác
lava Herberta, Bohumila Suchého nar. 2. 12. 1925
v Příbrami, Jaroslava (Harryho) Polívku (Syd.?) dopis v red., Růžičku z Přeštic, L. Martela, Sášu
(Alexandra) Urbana, Lidii Otrubovou, Vladimíra
Mojžíše (Syd.?) a Jiřího Šimůnka (N. Guinea?)
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme.
HD.
Malý oznamovatel
NAJDE

V

ZPRÁVY OSOBNÍ

TOMTO Dne 23. prosince tomu bu

exilovém bludišti moje
dcera středních let čest
ného čs. exulanta, vyso
kého, ne staršího než 35
roků? Foto vítáno a bude
opětováno. Pište na zn.
“Uvědomělý” do HD.
41-LETÁ ČEŠKA by se
ráda seznámila s kraja
nem. Zn. “Nový rok 1965”
do HD.
VELKÝ (přední) POKOJ
s přísluš. v Coburku
(Melb.) se pronajme pá-

de rok, co zemřel náš mi
lovaný manžel, otec a dě
deček
p. František Živec.
Kdo jste ho znali, vzpo
meňte s námi.
Anna Živcová, vdova,
dcera Věra Vojtíšková s
manželem a vnuk Robert.
Melbourne, prosinec 1964
noví. Informace: tel. 373656, adresa v red. HD.
Telefon 37-3656

Ve zkratce -— Čs. lehkoatletické družstvo se zúčastní v příštím
roce nové soutěže o Evropský pohár národů. Čs. mu
ži se dostali do skupiny s Polskem, Záp. Německem,
Itálií a Bulharskem (střetnutí bude vybojováno ve
dnech 21. - 22. srpna v Símě) a pouze vítěz postu
puje do finale, které se uskuteční 11. - 12. září v
Záp. Německu. Kromě toho vybojují Čechoslováci
v r. 1965 tato střetnutí: 30. srpna v Londýně s Vel
kou Británií, 4. - 5. září budou v Paříži soupeři Fran
couzů a 25. - 26. září se střetnou v Budapešti s Ma
ďarskem.
— V kladenské nemocnici zemřel bývalý vynikající
fotbalista a útočník Unionu Žižkov a pražské Sparty
Jan Dvořáček.
— R. Vytlačil, úspěšný čs. trenér, pod jehož vede
ním získalo čs. Áčko na mistrovství světa v Čile
stříbrnou medaili a rovněž olympionici obsadili v
Tokiu velmi čestné druhé místo, nastoupil koncem
listopadu v Sofii místo trenéra bulharského fotba
lového národního mužstva.
— “Podzimním vítězem” 2. čs. fotbalové ligy sku
piny A se stala Plzeň s 22 body, dvoubodovým ná
skokem před Slávií. O prvenství rozhodlo vzájemné
utkání, které Plzeňští vyhráli doma před 22.000 di
váky 1 : 0. Skupinu B 2. čs. ligy vede Dukla Praha
B s 18 body před fotbalisty Uh. Hradiště a Třince
(oba po 17 bodech), a na 1. místě skupiny C “pře
zimuje” Lok. Košice, která má 19 bodů, o bod více
než fotbalisté Žiliny a Nitry.
— Poblíže středojaponského města Fukuoka se první
prosincovou neděli běžel XVIII. ročník mezinárod
ního maratónu, pořádaný japonským časopisem
“Asahi”, který skončil velkým úspěchem japonských
vytrvalců, neboť obsadili všech prvních 12 míst. Stej
ně jako v r. 1962 proběhl i tentokrát jako první cí
lem 29letý Japonec Toru Terasava v novém traťo
vém a japonském rekordu za 2:14:48,2 hod. Nejlep
ším cizincem byl Novozélanďan Jeff Julian, který
obsadil 13. místo, druhým nejrychlejším zahranič
ním maratoncem byl Jihokoreánec Lee, třetím pak
Čechoslovák Václav Chudomel, který časem 2:24:53
hod. obsadil 23. místo ze 38 startujících.
— Čs. representační družstvo v házené o sedmi hrá
čích zahájilo turné Skandinávií v sobotu 5. prosin
ce v Kodani, kde remisovalo s Dánskem 18 : 18; čs.
ženy porazily Dánky 11 : 8. - O den později v Malmoe
zvítězili čs. muži v mezistátním střetnutí nad Švéd
skem 17 : 14.
Bývalí čs. representan rychlostí. V obraně bý
ti v ledním hokeji pro valých čs. internacionálů
hráli ve Zlíně s domácím vynikal Gusta Bubník a
mužstvem, příslušníkem kladenský Bacílek, z útoč
1. čs. ligy, jen 6 :9, když níků Roziňák, Bartoň a
předvedli dobrou techni Konopásek. Branky býva
ku, zdatnost, vtip a ho lých internacionálů dali:
kejové myšlení. Mladým Prchal 2, Roziňák, G.
hráčům Zlína však pocho Bubník, Hajný a Bartoň
pitelně nemohli stačit po . jedné.
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