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Tání na západní frontě

Zataženo na východě
Sovětský svaz se šachoval v dramatu, který se odehrává v Indonésii,
vzorně - z amerického hlediska. Ani sama americká Central Intelligence
Agency si nemohla vymyslit záludnější zápletku. V jihovýchodní Asii stojí
dnes Sovětský svaz jako tichý společník amerických útočníků ve Vietnamu
a jako sympatizující ochránce odbojné protikomunistické armády v Indonésii.
Neměli bychom však zapomínat, že kdyč je na východní -frontě sklon k
bouřkám, že na západní frontě raší tání. V e všech ministerstvech zahraničí
na západní straně Železné opony nepochybně řeší otázku: jak daleko toto
tání půjde, jaik dalece bude vojensky a politicky únosné?
Z,e se meni rronty studené války, o tom nemůže být pochyb.
Jestliže
někdo před dvěma třemi lety pochyboval, zdali
je
čínsko-sovětský
konflikt dost hluboký na
to, aby
rozdvojil dvě
proletářské velmoci, má
dnes odpověď na dlani.
Jde dnes o to, aby pro
Dálný východ nebyl opominut ani střední ani
nejbližší
východ - východní Evropa, která nabízí Západu nejhotovější a nejvíce uvědomělé
odpůrce komunismu.
Je znepokojivé, že se
vyskytuje dost známek
toho, že především Amerika se zdá být hotova
k většímu " o b c h o d u " se
Sovětským svazem, než
se nám zamlouvá.

je patuciie vy nuncii JJUmocí diplomatických úřadů. Měli jsme už mnoho sporů v našem exilu
na toto téma, a pochybujeme, že bychom mohli něčím přispět k argumentům pro a proti.
Vraťme se jen o několik roků d o minulosti
a připomeňme si, jaké
tvrdé boje byly svedeny
o Tuzex. Před několika
lety bylo slovo " T u z e x "
bojovým heslem, rozdělovačem exilu na ty pro
a na ty proti. I to pominulo.

Ustaly temer natrvalo
horké spory o to, kdo
má v které Američany
sponzorované organizaci
představovat co a koho.
Přestali jsme naslouchat
hlasu Evropské rady, porobených národů, výboru toho a rady onoho.

:i. Londýnský Čechoslovák z 13. října přinesl
zprávu o tom, co se "'administrativně" přihodilo
v Shromážděni porobených národů:
"Koexistencionalistická linie hrozí
škrtit
činnost Shromáždění porobených národů - ideologicky i hospodářsky.
Nyní je již hrubým zásahem za pomoci povolných činitelů zbavila patrně nej lepšího a nejagiinějšího činitele, generálního tajemníka Rumuna
Brutuse Costeho, který
byl hlasováním pod americkým tlakem zproštěn
úřadu."

Snad prvně od zrození těchto mezinárodních
a národních těles je dnes
Je to jedna z ukázek,
dobře se podívat na to,
jak se americká politika
co dělají, jak to dělají
orientuje na Asii a nea proč.
klade důraz na evropské
Mění se dnes fronty, poměry. Patrně k tomu
a bývalí nepřátelé vypa- přispívá nejen znechucedají jako zítřejší spojen- (Pokračování' na str. 2)

Řada neúspěchů pekinských komunistů

Papírový čínský drak?

Mluvčí západních demokracií, od předních politiků po poslední novináře,
:as od času zdůrazňují nadřazenost demokracie nad jakýmkoli jiným poliN a turistické frontě ickým zřízením. Ale vezme-li člověk v úvahu větší díl jejich projevů, ústnaší dnešní 5 "koexisten- ních i písemných, odhalí bez námahy hluboké stopy pocitu méněcennosti.
Neuspechy
zapadni
Clovek pro to hledá omyl v Kašmíru,
kde
ce" vidíme houfy krajanů, kteří obšťastňují na- politiky jsou přirozená těžko důvody jinde, než byly přeceněny schopvždycky v obvyklém
obdivu k nosti Pákistánu, omyl v
ši vlast "tvrdými" dola- věc, a máme
ry. Platí tak výkupné za Američany, abychom jim neznámému a stejně ob- Himalájích, kde byla úmožnost vidět romanti- za né vynadali. Neúspě- vyklém pohrdání tím, co plně Vadně odhadnuta
reakce
světa na holou
zovaná místa svého mlá- chy komunistické politi- se nám zdá všední.
dí a lidi, kteří si zroman- ky však většinou zůstaA nikdo ať si nedělá hrozbu Indii. Omyly v
afro-asijské
tizovali zahraniční kra- nou úplně přehlédnuty iluze: nic není pro mno- přípravě
omyly
v
jany.
nebo jsou chápány je- ho lidí tak všední a tak konference,
Otevře-li takový ro- nom s námahou a po del- obyčejné jako svoboda. Africe, omyly na Kubě
a ze všeho nejposlednějmantik- ťtpnatřlrn? n^ta ší době.
Nepochopitelné
ší, ale největší omyl v
neúspěchy
Indonésii.
Je to zmíněný už poBota v Indonésii
Mezi 21. září a 10. říjnem navštívilo 75 českoslo- cit méněcennosti a obdiv
venských turistů Spojené státy a Kanadu. Výprava k neznámému, který takChruščovův Sovětský
byla v New Yorku, Washingtonu, Pittsburku, Chica- řka přes noc změnil v zá • svaz utrpěl dvě porážky:
gu, Detroitu, Buffalu (Niagara), Torontu a v Mont- padních očích "carskou" jednu v Maďarsku a
realu. Jezdili dvěma autobusy. Měl jsem možnost s
několika důvěrně mluvit, a pro zajímavost sdělu- Čínu mandarínů v mo- druhou na Kubě. Rudá
derní velmoc, jdoucí od Čína utrpěla podobnou
jí jejich dojmy.
Přirovnáváním cen a výdělků se shodovali v ná- úspěchu k úspěchu. D o - porážku v Indonésii.
zoru, že standard amerického dělníka je čtyřikrát konce i kdysi neomylný,
Ale zase, přes hromaaž šestkrát vyšší než dělníka československého. Po- ale dnes už méně nezná- dící se důkazy, západnídivovali se obrovskému počtu aut, automatickým výtahům, skvělé telefonní službě (např. okamžité spo- mý Sovětský svaz začal mu světu trvalo. hodně
jení z New Yorku do Chicaga) a kvalitě všeho zboží. vypadat ve srovnání s dlouho, než přišel k poKaždý turista musil složit. 15.000 Kčs a ještě ně- čínskou neomylností jak- znání, že to, co se přihokolik stovek za poplatky atd. Od nich jsem se do- si méněcenně.
dilo v Indonésii, opravzvěděl i obsah filmu "Bílá Paní", který byl nedávno
A najednou - západní du byla porážka komuzfilmován v ČSSR. Je to prý senzační film, daleko
nismu a Rudé Číny.
ostřejší, než byla hra "Král Vávra". Biografy jsou člověk si to těžko vysvětTypické byly zprávy
nabity a lidé se prý válejí smíchy nad vtipnou kriti- luje - jeden omyl neokou komunistických funkcionářů.
odborníků, kteří odmítamylných za druhým.
Zdůrazňování tohoto filmu čs. turisty v cizině je
Omyl ve
Vietnamu, li důkazy o komunistické
pro dnešní poměry v Československu zřejmě charakúčasti na Untungově puteristické. Snalha izolovat se od režimu je tam stále kde byla podceněna a (Pokračování na straně 2)
merická
odhodlanost,
jasnější.
J- P. New York

Čs. turisté v Americe

Dnes se ocitáme v situaci, M y je docela dobře
možné si představit, že by pro rozvoj socialismu
a literatury socialismu mohl udělat víc i vzdělaný
a tvořivý nemarxista než jednostranně vzdělaný
a málo tvůrčí marxista... Vstup nové generace
má zcela zvláštní příchuť - přidávají se k ní mnozí z těch, kteří po lét^t museli mlčet, mluví jejími
ústy, imputují názory, které jsou mimo zkušenosti mladých, a působí v jejich tvorbě i projevech
jako buřinka na hlavě dítěte . . .
Jan Xrefulka v Literárních novinách ze 16. 10. 65

NÁRODNÍ FRONTA A NASAKOM
I Ferdinand Peroutka, jehož jenom nejextrémnější z našich extrémistů mohou považovat za přítele
komunismu, kdysi tvrdil, že to bez komunistů ve
vládě nejde.
Léta utíkají, a co se stalo před sedmnácti léty,
vypadá čím dál tím zamlženější. Pokud však paměť
slouží. Peroutka v tom přesvědčení nebyl sám. Totéž tvrdil v těch kritických dobách president a totéž
tvrdili v různých obměnách téměř všichni- nekomunističtí ministři. Až na pár "rebelů" to pak po nich
svorně opakovaly věrné partajní duše.
Jak se říká, "dospěli jsme k názoru". A názor
tehdy byl, že v naší situaci, s osvoboditelem v sousedství, s lidovou demokracií doma, a tak vůbec to
prostě jinak nejde, než že komunisti "musí dostat
svoje". Komunisté tedy dostali svoje, najmě ministerstvo vnitra a národní obrany.
Mohli bychom teď, jako v minulosti, do nekonečna debatovat o té prohrané bitvě. Mohli bychom
dále a do nekonečna hledat obětní berany toho, co
jsme koneckonců prohráli všichni: president, ministři, poslanci, novináři, i věrné partajní duše. A
nade všechno bychom mohli do nekonečna debatovat
o tom, jestli bylo přece jenom v tehdejší situaci možné isolovat komunisty mimo vládu a přežít jako svobodný a samostatný stát.
Snad jenom nějaká zázračná cesta zpět; možnost
zažít to všechno znovu a vyzkoušet prostředky, jež
jsme kdysi neměli odvahu vyzkoušet, mohla by nám
dát odpověď. Bohužel zázraky jsou z módy, a nikdy
proto nebudeme s určitostí vědět, jestli byla záchrana možná.
O jednom nás však ta doba poučila, na jednu otázku nám dala odpověď: poučila nás, že s komunisty
ve vládě jsme to nikdy vyhrát nemohli, že podepsání Národní fronty rovnalo se podepsání národního
zatracení. Bylo nám řečeno, že Národní fronta znamená jednotu sedláků, dělníků a intelektuálů,' jednotu, kterou národ nutně potřebuje v době bezprostředně po strašné válce.
Dnes víme, že Národní fronta byla jenom komunistická zbraň.
Ne tak "Nasakom", který se najednou stal důležitý na druhém konci světa, a o němž nás západní
novináři ujišťují, že je osobním vynálezem presidenta Sukarna.
Pro nás je jistě zajímavé, že president Sukarno
vynalezl najednou v Indonésii něco, co komunisté
vynalezli v Československu i jinde už před dvaceti
lety. Neboť Nasakom není nic jiného, než nové jméno pro Národní frontu. Oficielně má vytvořit jednotu
národa v těžkých dobách, neoficielně, pokud nás neklame úplně zrak, má vytvořit zadní vrátka na cestě
ke komunistickému státu.
Byl-li třeba nějaký důkaz, byl jím nedávný puč
v Džakártě, který se nezdařil jenom proto, že jeden
generál nebyl náhodou doma a druhému se podařilo
přeskočit zahradní zeď. Jinak byl komunistický pokus o převrat v Indonésii, přes geografickou vzdálenost, hodně podobný tomu, co se kdysi přihodilo
v Československu.
Předcházela mu infiltrace vlády, infiltrace armády, infiltrace odborových organizací a infiltrace mládežnických front. Chyběl snad jenom komunistický
soused.
President Sukarno však přes všechny očividné důkazy trvá na tom, že Nasakom je nutný a že je tedy
nutná národní jednota, jež musí zahrnout i komunisty. Protože stará Aiditova strana byla zdiskreditována, hodlá, pokud mu to armáda dovolí, vytvořit
novou, národní komunistickou stranu.
Existence "národního komunismu" byla prokázána v Jugoslávii, Rumunsku a Polsku.a bude jistě
prokázána i jinde. Všechny precedenty, které máme po ruce, však nasvědčují tomu, že komunismus
se může změnit v "národní" teprve tehdy, když je
u moci, nikdy ne v době, kdy o moc usiluje.
Nasakom jako nástroj národní jednoty není tedy
o nic opravdovější než byla Národní fronta. V konečných důsledcích může znamenat
komunistický
stát nezávislý na Moskvě i Pekingu, nikdy ne však
stát vnitřně svobodný.
Na druhém konci světa o tom vydává svědectví
naše nešťastná země.
-kwPublished by F. Váňa,
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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událostí

Světové napětí polevilo ?
Jestliže dnes optimisté ívrdí, ž e světové napětí polevilo, lze jejich názor
odůvodnit jenom poukazem na to, že je dnes světové napětí roztříštěno na
několika frontách, a že žádná z nich nehrozí bezprostředním výbuchem. K
tomu by však bylo nutno podotknout "snad", neboť právě v Rhodesii, která
je nyní v popředí světového zájmu, není ani tato možnost vyloučena. V e
Vietnamu nejsou americké "úspěchy" takového rázu, aby odpovídaly poměru či lépe řečeno nepoměru sil mezi americkou armádou a vietnamskými
komunisty. Situace v Indonésii také není úplně (vyjasněná, i když se role?
jednotlivců i skupin v říjnovém puči rýsují již podstatně jasněji než před
14 dny. Mír mezi Pákistánem a Indií pak je právě tak daleko, jako byl v
okamžiku sjednání příměří.
mírové mise se
rozejel do Rhodésie sám
britský ministerský předseda se štábem poradců.
I když výsledek této návštěvy není v době psaní
tohoto komentáře znám,
zdá se, že i když vláda
Rhodésie neustoupí teoreticky od svého úmyslu
prohlásit nezávislost země
bez britského
souhlasu,
dojde v praxi k odkladu
provedení tohoto rozhodnutí. Jinými slovy, sud
prachu je tam, kde byl
včera, jenom zápalník se
dnes zdá o něco delší.
Sukarno
nebo generálové?
Dnes už není pochyb o
tom, že v pozadí indonéského puče byla nejen komunistická strana, ale také obě vedoucí postavy
politického života v Indonésii, dr. Sukarno a dr.
Subandrio. V minulém
čísle jsme napsali, že dr.
Sukarno zůstane na svém
místě tak dlouho, jak se
to bude armádě a jejím
generálům hodit. Vzhledem k "tatíčkovskému"
mythu, jímž byl Sukarno
po desetiletí obestřen, je
možné, že se tato doba
protáhne a že budeme ještě delší čas svědky toho,
že Sukarnó volá po okamSWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
f'vr'hnrl t WimvurHn^

:item skončeni protíkonunistických demonstrací
i odmítá potlačení PKI,
:atímco armáda komunit y pronásleduje' a komuíistickou stranu prakticky zakázala. Podle všech
láznaků dr. Subandrio
svoji roli - alespoň v dnešíí Indonésii - dohrál.
3mrt 6 indonéských geíerálů nebyla marná.

ničních ministrů v Alžíru,
která má rozhodnout o
tom, zda se bude príltí
týden konat odložená konference
představitelů
afro-asijského bloku. Toto
oznámení přišlo po zprávách o neshodách při
předběžných jednáních a
o opozici čínskému "vedení" tohoto bloku. Během
posledních šesti
měsíců
hrála Čína svoji roli veAfro-asijský blok
doucího "potlačených nábez Číny?
rodů" tak důkladně a tak
Čína oznámila, že se nediplomaticky, že z ní
aezúčastní schůzky zahra- dostávají strach i její vel-

mi blízcí přátelé.
K tomu je nutno pozramenat, že podle zpráv z
Hong
Kongu
odhalHo
sčítání lidu v Čině, které
se konalo minuléiK> roku,
skutečnost, že počet rfcského obyvatelstva pžesáhl 750 miliónů. Oficielně však tato Ssíšce potvrzena nebyla, a řfegž-p
statistiky ssáie irřáději
staré číslo
obyvateL

V soboto 6. listopadu 1965 v 8 hodin večer
zahajuje

*

STAR

CLUB

MARINĚ PARADE, ST. KILDA,
(za Palais de Dance)

O d p o v ě ď není zvláště
obtížná.
Komunistický
puč pro ně znamená úspěšný puč a puč v Indonésii úspěšný nebyl.
Jak jsme již řekli, ruku v ruce s podvědomým pocitem, že je komunismus
neomylný,
kráčí pocit o vlastní podřadnosti. Obětním beranem toho pocitu jsou
Spojené státy a ve Spo-

Naše rovy
NESMIŘITELNÝ KONFLIKT O TULENĚ
Dočasný zákaz lovu tuleňů pro průmyslové
a obchodní účely je podle názoru sovětských
vědců jediný prostředek, jak tato zvířata zachránit před vyhubením. V rozsáhlém výzkumu trvajícím šest let sovětští vědci pečlivě zkoumali stáří tuleňů, místa, kde se shromažďuji a
páří, i statistiky o jejich lovu. Došli k závěru,
že máji-li být tuleni zachráněni, je třeba nejméně na nejbližších pět let úplně zakázat jejich lov.
Podrobná pozorování v Bílém a Grónském moři svědčí o "katastrofálním zmenšování" tuleních stád. S podobnými návrhy přichází i nejznámější americký novinář Walter Lippman,
který říká: společná osa Spojené státy — Západní Německo uvnitř Atlantického společenství by musila přivést oba tyto státy do nesmiřitelného konfliktu s Francií a Sovětským svazem a znamenala by konec všech snah o sjednocení Evropy.
Doslovné znění článku "Vymírají tuleni?" ve
Vídeňských svobodných listech (8. října 1965)

VIC.

SMORGASBORD KABARET

K tanci hraje kontinentální orchestr
Výtečná strava
Pořádáme též svatební hostiny, oslavy křtin, narozenin a všech jiných společenských událostí.
Sál pro 120 hostů.

ZATAŽENO NA VÝCHODĚ

(Pokračování se str. 1)
Nebojujeme totiž proObchod Je
ní s evropskými spojen- ti sovětskému nebo čínTak se afesgoŘ rozhodl
ministeiský jasedsesia Sin- ci, ale i chladné zhodno- skému komunismu. Bojujeme proti
komunisgapuru. i3exý ozsasall, že cení faktů.
Singap-or zaisají opět obTo,
čemu se říkalo mu. Tečka. Na západní
chodní styky s
frontě dnes tají ledy. N a
Malajsie se pĚr^.vc:ěpodo£>- studená válka, je zcela
ně oprávia&2ě ásoeaiívá, normální válka ve Viet- východní frontě se bože tento oociaod by by] namu, a v Indonésii jsou jujev přímésa irwpgra s bez- vážky na rovině. Je bez
V politické situaci, ve
pečností llalzjše, neboť
které
je, by možná byl
je nz cfiesšii, že Indoné- debaty, že těžiště sporu
Sovětský
svaz připraven
je
dnes
v
Asii.
sie vTužíje s^jfci se Sink ústupkům na frontě,
gaoarsEE k pohodlnější
Další
korouhvičkou,
infiltrací TTffiigjskéžso pokterá momentálně
není
loGSSnoTa.
-e1 která ukazuje, jak vítr tak důležitá, kdyby na
vane, je další "příspějeho vládu byl učiněn
vek" československé vládiplomatický nátlak.
dy k "mezinárodnímu
Sovětský svaz bojuje
dorozumění": Českoslojených státech ze všeho Když. pJtíxmaík Untung venská vláda se najed- dnes hrdelní zápas proti
komunismu Mao-Cetunzahájil ssfhJ komunistic- nou rozhodla
nejvíce C. I. A .
prosadit
ga.
Ani M a o ani SovětSnad ještě nikdy v hi- ký poL, azsismi v dža- ve Spojených národech
ský svaz nejsou přáteli
karskČB
rozhlase,
že
je
storii neexistovala tajná
kodifikaci zásad "mírodemokracie.
služba, které by se za ce- z u t ^ o - ofaraXLQu proti vé koexistence".
A l e je to Českoslovenlou dobu trvání vůbec pmci. kserý připravovala
Prague News Letter z ská republika, která žáproti
.SČEÍBEEBOVÍ C. I. A .
nic nepovedlo. A ž teprve
2. 10. 65 vysvětluje po- dá o kodifikaci "míroC. I. A. dokázala ne- K č v ž ibfl j e h o puč poratměšile:
vého soužití". Zase jiná
žen,
aazaač3
nám
presimožné. Je za vším, co se
korouhvička, která uka"Zesílení
americké
nepovede. Nemá nic spo- dent S a i a m o , že byl díagrese v jihovýchodní zuje, jak slavný Sovětský
lem
CL
I.
A.
puč
Untunlečného s tím, co vyjde.
Asií, bombardování na svaz je na hrnci.
gEVJak už ani jinak saaú
Prostřednictvím věrnéúzemí
Severního VietnaTak se stalo poprvé v
možné, C. I. A . hrála
ho satelita žádá o příměmu,
hrubé
porušování
svou "temnou úlohu" i kistoiiL že komunisté a
teritoriálních práv v La- ří s kapitalistickým svěv posledních událostech C . I. A - připravovali a
tinské Americe, to všech- tem. Kapitalistický svěť
pro5*esIfi
společný
puč.
v Kašmíru a IndortésíL
se zdá být nakloněn těmSamozřejmě že je to no dokazuje, jak je nutto námluvám.
C. I. A . v Kašmíru
né
uzákonit
zásady
mívšechno veliký nesmysl.
Myslíme, že západní
rového
soužití."
a Indonésii
Je to však nesmysl, ktedemokracie zapomíná urému hodně lidí ochotTohle by mělo utvrdit
Ani Rusové nepodezíně vén, j s k o věří v pod- západní stratégy alespoň platnit tlak tam, kde by
rali, že by Američané
vědomé ochotě nesmyslu v tom, že dnešní politic- se to zdálo být nejúspěšměli co společného s
o rtadžadnosti komunis- ké rozložení ve východní néjší: ve východní a
indo-pakistánskou
válmu a podřadnosti de- Evropě by si zasloužilo střední Evropě. Střední
kou o Kašmír. Našel se
a východní Evropa a jemokracie-kw- dalšího rozboru.
však anglický
novinář,
jich politické problémy
který zjistil, že to všechby se mohly stát předZLOBÍ VÁS OČI?
no zavinila C. I. A . , ktemětem obchodu
mezi
rá chystala v Pákistánu
dvěma velmocemi. AmeBolí Vás hlava?
odstranění A j u b Khána
ricko-sovětská koexistenNoste brvle od O P T A 1
a která o tom dala zpráce ať žije, ale ať toto povu indické vládě. Byla to
divné soužití nejde na
pak právě tato zpráva,
účet zapomenuté fronty
která byla příčinou inve východní Evropě, vm
Capitol House, 109 Swanston St.
dického protiútoku na
CHCETE, ABY SE VAŠE
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
pákistánské území.
děti naučily hrát na kte8. poschodí
Telefon 63 - 2231
V Indonésii to odskárýkoli hudební nástroj'?
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
VOLEJTE (Melb.1
kala C. I. A . ještě hůře.
Vaším příbuzným i bez lékařského předpist
51-7012
v nutných případech telegraficky
A rmínMnvsK«
Dr. Felicia
BRUNTONOVÁ
ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
MUDr. (Československo)
srdečně zve všechny děti i dospělé na
M. B. B. S.
(Melbourne)
oznamuje, že převzala
praxi Dr. McNicola
kterou pořádá v neděli 7. listopadu 1965 od 2. hod. odp.
1 Grange St.,
v St. Michael Hall, Brougham St., North Melbourne
Huntingdale, Vic.
Dětský zábavný program — Průvod masek
Telefon: 544-1541
Hraje orchestr kapelníka E. Zlatého
Návštěvy jen po ujednání
OBČERSTENÍ — TOMBOLA
Dopřejte svým dětem hodně radosti o této zábavě a přijďte se na ni též
Choroby vnitřní,
ňonfilrÁ o rl útclro
podívat

Papírový čínský drak?
(Pokračování se str. 1)
;i, protože prý nebyl projeden
komunistickým
způsobem.
Co tito odborníci nikdy neřekli a
snad ani soukromě nedomysleli, byla o d p o v ě ď
na otázku, co vlastně v
jejich očích bylo na tom
puči nekomunistické.

*
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ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE
v c uiieuii
az. j. i.
října byl v ČSSR Leonid
Brežněv a to na tajné návštěvě. Veřejnost se o ní
dozvěděla z čs. rozhlasu
až po jeho odjezdu. Jeho
rozhovory v Československu prý proběhly "v naprosté jednomyslnosti názorů".
— Staronové vedení čs.
strany lidové: předseda J.
Plojhar, místopř. A. Pospíšil, ústřední tajemník
V. Pacner, další členové
předsednictva: F. Brodský, inž. V. Červený, J.
Gemrot, J. Hronovský, V.
Jakoubek, K. Toman, F.
Touška
(šéfred. Lidové
demokracie) a J. Závěta.
— V Praze zemřel ve věku 70 let akademický malíř Jan Čumpelík.
— Universita Pavla Josefa Šafárika v Košicích
má v novém školním roce
již 4 fakulty: přírodovědeckou a lékařskou v Košicích a filosofickou a pedagogickou v Prešově. Na
těchto fakultách studuje
2.627 posluchačů, které
učí 434 učitelů, z nichž
je 13 profesorů, 56 docentů a 365 asistentů.
— Na čtyřech fakultách
University Palackého v
Olomouci studuje od 1.
října tr. 3.800 řádných a
přes 2.000 posluchačů dálkového studia. Studuje
tam též 130 cizinců (hlavně z vých. Německa).
— Dr. Kamil Zvelebů z
Orientálního ústavu ČS
A V odjel na rok do USA,
kde začal přednášet jako
mimořádný profesor na
universitě v Chicagu.
— Praha má nyní k disposici pro cestovní ruch
8.000 lůžek v hotelích a
asi- 3.000 lůžek v internátech, které se v hlavní sezóně upravovaly na hotelové ubytování hlavně
návštěvníků ze zahraničí.
U soukromníků bylo zabezpečeno přes 900 lůžek.
— Indický president dr.
Sárvapalli Rádhakrišnana
byl na oficielní návštěvě
v Československu.
— Dne 2. října se konalo
slavnostní otevření Janáčkova divadla v Brně, jehož stavba trvala pět let
a stála 104 milióny Kčs.
Je v něm 1.380 míst. Slavnostní večer byl zahájen
Janáčkovou Symfonietou
a Smetanovým Táborem
z cyklu Má vlast. Po proslovech
místopředsedy
vlády F. Krajčíra, předsedy
Jihomoravského
krajského národního výboru K. Neuberta a nově
jmenovaného uměleckého
ředitele divadla Miroslava Zejdy a po udělení řádů a vyznamenání budovatelům divadla byly provedeny
Příhody
lišky
Bystroušky
v
podání
. brněnských a hostujících
umělců.
— V Tylově divadle v
Praze byla premiéra komedie amerického autora
Murraye Schisgala "A co
láska?"
— Pražané odpracovali v
1. pololetí letošního roku
v akci "Za Prahu krásnější" 4,893.199 hodin, tj. téměř 5 hodin na každého
obyvatele. -

— 191etý dělník Východoslovenských železáren Ladislav Filo byl odsouzen
k 7 letům žaláře, protože
prý byl vůdcem skupiny
mladých lidí, která se připravovala k útěku do Rakouska. Všichni prý měli
zbraně a Filo prý střílel
ná policii, když je zatýkala.
— Ve věku 43 roků zemřel
kulturní novinář a reportér Jaroslav Mrnka, autor
dvou cestopisných knih.
— Na filosofické fakultě
University Komenského v
Bratislavě byla zřízena
katedra sociologie, v jejímž čele je doc. J. Karásek.
— RP píše, že by mohla
být počátkem příštího roku
zahájena
výstavba
prvního úseku podzemní
dráhy v Praze. Na Františku již vyrostlo výzkumné pracoviště, jakési středisko nových zkušeností
pro stavitele podzemní
dráhy.
— Průměrně každý dvacátý dospělý Pražan je
nyní registrován v záchytné stanici alkoholiků. Pětina všech ^trestných činů
byla spáchána pod vlivem
alkoholu (31.8%
vražd,
29.7% krádeží aut atd.).
— Zasloužilými
umělci
byli jmenováni
sólisté
opery Národního divadla
v Praze Josef Křikava a
Karel Kalaš, profesor filmové fakulty Akademie
muzických umění v Praze
Julius Kalas a prof. konservatoře Josef Muzika,
dále básník a překladatel Lumír Čivraý a
spisovatelé Norbert Frýd
a Adolf Branaid.
—. V říjnu byly dokončeny práce na posíesiná etapě čs. ropovodu, ibearf teď
vede od sovětských hranic až do Záluží-u Města.
— Česká fílfaariQOiiie j>e
na koncertním torné v
USA a Kanadě. Bude mfí
též koncerty v Anglií.
— V ostravských hufítíi
se od začátku října postupně zkracuje pracovní
doba a to na 42 hodin
týdně při práci na směny
a na 44 hodin na ostatních pracovištích. Všude
bylá přijata zásada: při
zkrácené pracovní době
nesmí utrpět plnění úkolů a nesmí růst přesčasová práce. Zkrácení se týká v 1. etapě (asi do konce roku) přes 30.000 hutníků.
— Citát z RP z 29. '9.:
"Zájemců o nové osobní
vozy, kteří mají ve spořitelně složený peníze, je
114.000 a 40.000 lidí se
uchází o ojetá
vozidla.
Jaká však je situace na
trhu? V prvním pololetí
se prodalo 12.000 automobilů, alé 27.000 žadatelů
přibylo. Mladoboleslavská
automobilka měla v letošním roce
vyrábět přes
100.000 vozů. Peníze, které byly vloženy do její
výstavby, se však vracejí
mnohem pomaleji, neboť
denně se montuje proti
předpokladům
mnohem
méně automobilů . . . "
— A.. Novotný udělil bývalému soc. dem., nyní
členu ÚV KSČ a poslanci
NS Františku Tymešovi

k sedmdesátce Řád Klementa Gottwalda "za budování socialistické vlasti".
— Od roku 1961 došlo v
ČSSR ke zvýšení životních nákladů o 3.7%.
Vzestup se týká zejména
veřejného stravování a
služeb, kde je zahrnuto
zvýšení nájemného, dále
některých potravin včetně ovoce a zeleniny. Nejmenší vzestup byl u průmyslových výrobků.
— Manžel princezny Margarety lord Snowdon zahajoval v Praze 17. října výstavu britského průmyslového návrhářství a
později navštívil též Bratislavu a Brno.
— V Praze byla podepsána obchodní dohoda se
Sovětským svazem na léta 1966 až 1970. Vzájemná výměna zboží má dosáhnout 84 miliardy Kčs.
— Kameraman M. Ondříček z Prahy bude natáčet
anglický film režiséra L.
Andersona "Bílý autobus".
— Týden po .vyhoštění
Zdislava Beránka a jeho
manželky z Argentiny vypověděly argentinské úřady s okamžitou platností další dva Čechoslováky a to Jiřího Kořínka a
Karla Zikmunda. Oba byli posláni do Argentiny
jako "důlní
odborníci",
kteří měli za úkol poskytovat "technickou pomoc".
Úřady však zjistily, že se
místo technické pomoci
zabývali
komunistickou
rozvratnou činností.

-3 Kdo potřebuje Tuzex?

ROZPAČITÉ VYSVĚTLENÍ

za dolary, libry, franky, marky a liry přináší nejen náplast na
jednu z akutních nemocí československého hospodářství, na vážný nedostatek "tvrdých valut", ale pochopitelně i kritiku skalních komunistů a značné
rozpaky těch, kteří se pokoušejí honičku v rámci komunistické ideologie
vysvětlit a ospravedlnit.
V Čísle ze 4. října jsme se zmínili o mimořádné aktivitě, kterou vyvinuje
komunistické Československo, aby získalo západní valuty z nerozdělených
pozůstalostí po zemřelých osobách čs. původu (včetně pozůstalostí vypovězených Němců, kteří kdysi žili ive smíšených manželstvích s Čechy nebo
Slováky). Dnes si všimneme zajímavé reakce na činnost T U Z E X u , státního
podniku na šmelinu ve velkém, který obstará za tvrdou valutu téměř vše, co
je jinak poddaným komunistického režimu za domácí měnu tvrdě odmítáno.
Rudé právo ze 6. října začíná
delší článek
zjištěním, které není pro
nikoho v Československu tajemstvím:
" V dopisech čtenářů
se objevují mezi jiným i
připomínky i k Tuzexu.
Většinou takového rázu,
že jmenovaná
instituce
poskytuje
určité části
obyvatelstva výsady nebo že tuzexové bony
jsou zdrojem
různých
spekulací . . ."
Následuje pak vysvětlení, jehož logika je při
nej menším podivná:

" V zahraničí žije, jak
známo, mnoho lidí, kteří příbuzným a známým
do Československa zasílají nej různější dárky.
Před ustavením Tuzexu
k nám takto
putovalo
FEC/Č/H
ročně zhruba 1,500.000
balíčků s nej různějším
DOPORUČTE
zbožím, zasílaným z velHLAS D O M O V A
ké části prostřednictvím

dárkových domu v kapitalistických zemích. D e vizový výnos z tohoto
obchodu plynul přirozeně těmto firmám. Proto
bylo rozhodnuto umožnit lidem,
kteří dárky
dostávají,
nakupovat
nejrůznéjší
výrobky za
cizí platidla doma . . ."
Takové
"umožnění"
dělá skoro dojem sociální činnosti! Všimněme si
však dalšího, odůvodnění:
"Nutno vzít také v úvahu, že v zahraničí
pracuje i řada našich občanů, pracovníky zastupitelských úřadů počínaje a montéry konče, pobírajících plat v zahraniční
měně. I z nich
mnozí používají Tuzexu,
čímž se část zahraničních
platidel vrací d o devizové pokladny.
Pamatuje
se i na různé platy a honoráře ze zahraničí i na*
cizince, kteří k nám při-

jíždějí a hledají
možnosti nákupu za devizy.
Z toho vyplývá, že devizový
výnos
Tuzexu
není dnes zanedbatelný."
Autor vysvětlení jaksi
zapomíná, že také v Československu jsou cizí zastupitelské úřady, že tam
jezdí i cizí montéři atd.
Což kdyby se jejich státy zařídily podobně jako
Československo? Připustit se dá jen to, že čs.
koruny mají na Západě
takovou
hodnotu,
že
jsou pro cizince lehce
"zanedbatelné".
. V druhé části zmíněného článku se dovídáme o záporech, které sebou " nese činnost této
státní šmelinářské organizace:
"Čtenáři mají na druhé straně pravdu, že existence Tuzexu má i své
negativní stránky. V T u zexu nakupují lidé . . .
(Pokračování na str. 6.)

Černý obchod kvete
KžaaxjrK íonsmm éetaft« obtíwda se daří vidy
Bejtépe lam, tde je m ^ n t ili \ s y t t ř e t a h ibo¡f a d » kde je clsaaz t zás^Mtisl VBr na rozšíň a i qnwimy n í i Bwrá&a Bií a * ň i g ě m » i
těch .nafaoře". Není pralo fim, že se sfcUa šmcTina součástí Hniníhn xiv oU v ktmmnr4* kťni
štítě.
Xa veřejnost se ovšem dostane jea stála drobnějších případů obchodů s "černoto«^ a z těch
větších případů jen ty, v nichž není náhodou zamíchán nikdo z vlivných komunistů.
Ocitujeme si dnes z Práce (6. a 8. 10.) dva případy černého obchodování, které se dostaly v
Československa na veřejnost:
"Před senátem Okresního soudu v Liboři — se
pět dní zodpovídala skupina 17 rozkradača, překupníků a pašeráků z Liberce, Jablonce n. N.,
Ostravska a Bratislavy z trestného činu rozkrádání národního majetku v Brusírnách kamenů v
Liberci. Celkem šlo o 61 q skleněných šatónů a
broušených tvarových kamenů, které seřizovač
Jan Strcula a zámečník K. Kyksa již delší dobu
scizovali ve svém závodě a prodávali překupníkům. Vytvořila se ták rozsáhlá síť překupnických agentů, sahající až do sousedního Polska a
Maďarska. Docházelo přitom k četným dobře
organizovaným schůzkám v bytech, hotelích, na
nádražích či v kavárnách, kde se sjednaly "obchody", černé ceny i způsoby pašování kradeného zboží za hranice. V Maďarsku např. dostávali pašeráci za každý kilogram forinty v hodnotě
1.700 až 1.800 Kčs. Rutinovaná "obchodnice" Eva
Havránková z Dolního Žukova na Ostravsku se
specializovala na prodej ve velkém do Polska...
Soud charakterizoval překupnickou a pašeráckou
činnost jako společensky ještě nebezpečnější než
vlastní krádež šatonů a kamenů... a odsoudil
pašeráčku E. Havránkovou k odnětí svobody na
6 roků, J. Strculu, K. Kyksu, M. Macka, B. Ma-

t a r t n a a J. Malého (překupníky) po 4 letech, B.
Matarn Ba Zi roku, E. Sika z Bratislavy na 3 roky
atd. Odsonxeným zároveň uložil uhradit postiženému závodu 165.000 Kčs, protože zbývající část
vfee než metrický cent zboží v hodnotě 211.000
Kčs - byla zajištěna v Maďarsku."
S:
*
*
"Před obvodním soudem Praha 7 se zodpovídají západoněmečtí občané Alfred Scholz a Riehard Koehler z Mnichova, kteří se dopouštěli
různých manipulací a machinací s devizami a tím
porušili čs. zákony. Spolu s nimi je souzen student Pavel Kolomazník z Prahy, který krátce před
dokončením studia dal přednost výdělečné činnosti stejného rázu . . . Oba obžalovaní západoněmečtí občané jako obchodní manažéři různých
kulturních akcí v ČSSR i v západním Německu
Kolomazníkovi učarovali: půjčovali mu auto, prodávali mu marky, získal neoprávněně magnetofon a' řadu jiných cizích výrobků, takže všichni
porušovali a ohrožovali devizové hospodářství . . .
Vyvezené dva kožichy, dva brilantové prsteny a
čachry kolem ojetých vozů v Tuzexu s odprodejem zhruba... 10.000 DM je spolu s pražským
studentem toužícím po lehčím životě a pěkných"
věcech přivedly před soud. Oba dva pocházejí původem z Československa, oba mluví dobře česky
a oba byli u nás tak často, že výmluvy na neznalost našich devizových předpisů mohou sotva obstát . . . Svědecké zprávy našich podniků žahraničního obchodu konstatovaly, že jejich obchodní
činnost u nás státu škody- nepřinesla . . . A. Scholz
o tom, že zákony země, kde pobývá, musí respektovat, může přemýšlet 4 měsíce (nepodmíněně)
a zaplatí 16.000 Kčs pokuty... R. Koehler si
odpočine rovněž 4 měsíce a zaplatí 4.500 Kčs. Student P. Kolomazník byl odsouzen na 14 měsíců
nepodmíněně, přičemž věci, kterých nabyl od západoněmeckých občanů v hodnotě 12.000 Kčs, propadají ve prospěch státu."
FEC/-S-
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ČSSR zblízka
245.000 UCHAZEČŮ O BYT
V ČSSR bylo začátkem letošního roku 245.205
uchazečů o byt. Zákon o hospodaření s byty upevnil důvěru vlastníků rodinných domků v náš právní řád. Zákon přinesl i řešení nadměrných bytů a
bytů s větší podlahovou plochou. Průzkum ukázal,
že počet výměn bytů stoupl, což zčásti přispělo ke
spravedlivějšímu a rovnoměrnému rozdělení obytné plochy.
Lidová demokracie 1. října 1965
PLOJHAR ÚTOČÍ NA PAPEŽE
Byly to především socialistické země, které od počátku své činnosti v OSN zastávají důsledně politiku mírového soužití, dorozumění a spolupráce mezi národy a přišly též iniciativně s rozsáhlým programem odzbrojení... a to již v době, kdy vatikánské
kruhy zastávaly velmi nehybný a tvrdý kurs, znemožňující jakýkoli dialog církve s moderním světem. Není proto divu, že se každého katolíka v socialistických zemích, kněze i věřícího laika, musí
takový projev, jaký pronesl Pavel VI. v římských
katakombách, bolestně dotknout, neboť v něm nemohou spatřovat nic jiného než pokus o očerňování
našeho zřízení, znehodnocování ostatních papežových
mírových výzev a prohlášení. V neposlední řadě to
je i vítaná podpora oněm kruhům vysoké vatikánské hierarchie, které ani v průběhu zasedání vatikánského koncilu nikdy neopomenou ostře vystupovat proti socialistickým zemím, k radosti některých
emigrantských živlů je osočují, pomlouvají a nabádají k nepřátelskému postoji vůči n á m . . . "
Z nedělního úvodníku J. Plojhara,
Lidová demokracie, 17. 10. 1965

DOMOVA

1. 11. 1965
července — 31. října 1940

Bitva za záchranu světa
V září tr. byly uveřejněny ve světovém tisku historické vzpomínky k dvacátému pátému výročí letecké bitvy o Británii, bitvy, která zachránila snad celý západní svět od porážky hitlerovským Německem. I my jsme vzpomínali na tuto význačnou vojenskou událost, a to nejen pro její důležitost v historii Evropy a světa, ale také proto, že se této bitvy zúčastnili českoslovenští letci.
Po pádu Francie v červnu 1940 stála jen Velká Británie v cestě úplnému německému vítězství
na západní frontě. Němci si ihned uvědomili, že nemohou porazit Británii, nezničí-li napřed její letectvo. Podle po válce přístupných německých dokladů chtěl německý letecký štáb věnovat 4 dny
na zničení anglických stíhacích eskader v prostoru jižně od čáry Londýn - Gloucester, a 4 týdny
na zničení celého britského letectva. Tento úkol měly provést tří letecké flotily, Luftflotte 2, které
velel maršál Kesselring, notorický velitel Luftwaffe při dobytí Polska, Luftflotte 3, v jejímž čele
byl maršál Sperrle, bývalý velitel legie "Kondor" ve Španělsku, a Luftflotte 5 pod velením generála
Stumpffa. Tyto tři flotily měly k disposici 1.576 bombardovacích letadel a 1.089 stíhaček, celkem
tedy 2.665 letadel a za nimi mohutný průmysl téměř celé Evropy, který byl schopen nahrazovat
rychle německé ztráty.

irroti teto obrovské sile Luftwaffe stálo 50 stíhacích eskader, britskéh o královského letectva,
každá o 12 letadlech s
18 piloty, a řetěz radarových stanic. A tak na
počátku července 1940
spočíval osud Velké Británie, osud Evropy a tím
i osud celého světa v rukách asi 900 stíhacích
HYGIENA MĚST A SÍDLIŠŤ
pilotů britského královVšeobecná prověrka hygieny měst a sídlišť shle- ského 'letectva a v nodala, že ze 167 sídlišť zcelai nevyhovuje 34.1%. V vém vynálezu "radaru".
plných 38% byl shledán nedostatečný stav v úklidu (z prověřovaných 541 závodů), v holičství a kaAngličané
označují
deřnictví nevyhovělo 60.5% provozoven (z 334), z 91
10.
červenec
za
první
koupališť a lázní shledáno jako nedostatečné z hlediska hygieny 52.7%. - O hygieně společného stra- den "Bitvy o Británii".
vování se dá mluvit jen asi v 35% objektů, ve skla- Její první fáze trvala pět
dování poživatin asi v 60%, a v prodeji poživatin ve týdnů - o d 10. července
45%. Slušné hygienické podmínky má jen asi 42%
pracovišť a 35% hygienických zařízení v závodech... do 12. srpna. V této d o německé
Prověrka lidové kontroly poukázala na souvislost bě prováděly
hygienických podmínek a životního prostředí se vzrů- formace o větším počtu
stem výskytu některých infekčních onemocnění, např. letadel nálety na přístazánětů jater, žloutenky i břišního tyfu, zvláště na vy a pobřežní konvoje'.
Slovensku, a zvýšení výskytu otrav v průmyslu i
nákaz, přenosných ze zvířat v zemědělství. Mimo Jejich účelem bylo nejen
jiné - 200.000 pracujících proto denně chybí v prá- poškodit přístavy a potoci, jsou nemocní.;..
Práce, 5. října 1965 pit lodě, ale hlavně o potřebovat a oslabit anCESTOVANÍ DO BRATRSKÉHO
glickou * obranu
před
SOVĚTSKÉHO SVAZU
hlavním útokem. U ž v
Čs. občané mohou nyní cestovat do Sovětského této fázi však německé
svazu bez viza nejen na pozvání příbuzatiých, ale i plány
selhaly.
Ačkoli
přátel a známých, kteří jsou sovětskými občany . . . Velká Británie transporDohoda umožňuje cestovat do SSSR i za příbuznými,
kteří jsou čs. občany, pokud se v SSSR zdržují déle tovala v té době 5 minež 6 měsíců. Čs. občané... musí mít písemné po- liónů tun pobřežními lozvání ověřené orgány sovětské milice. S tímto pozvá- děmi, pouze 30.000 tun
ním se obrátí na příslušnou cestovní kancelář nebo bylo potopeno. Luftwafpřímo na okresní nebo krajské oddělení minister- f e přitom
ztratila 286
stva vnitra se žádostí o vydání cestovního dokladu,
letadel,
zatímco
Anglitj. cestovní přílohy k občanskému průkazu . . . Pozvání je třeba vzít s sebou i při cestě do SSSR. Na hra- čané jen 148.
nicích je třeba se jím prokázat spolu s cestovními
Druhá fáze trvala 10
doklady. V naléhavých případech může pozvání (na
zvláštním formuláři) nahradit telegram ověřený dní. Začala 13. srpna,
opět orgány sovětské milice . . .
Rudé právo, 9. října 1965

tedy v den, který N ě m ci nazvali " A d l e r T a g "
- Orlí den. T o h o dne
vyslala L u f t w a f f e proti
Anglii v několika vlnách
téměř 1.500 letadel. D n e
15. srpna útočilo na
Británii
1.800 letadel,
16. srpna 1.700 letadel a
18. srpna 1.500 letadel.
Jen nepříznivé
počasí
zabránilo v dalších pěti
dnech
větším
akcím.
Němci ztratili v druhé
fázi 210 letadel, Angličané 90.
Britové
počali
brzy
pociťovat nedostatek pilotů. Ministerstvo letectví proto uspíšilo ustavení třech polských a j e d né československé stíhací eskadry. A
tak v
srpnu 1940
vznikla v
D u x f o r d u , severně o d
Londýna,
slavná
310.
československá
stíhací
letka.
Třetí fáze trvala dva
týdny a vyznačovala se
podstatnou změnou německé taktiky. Němci se
v ní soustředili na ničení
britských
stíhacích
perutí. Svůj úkol plnili
jednak
zvýšením bombardovacích útoků na letiště, jednak lákáním co
největšího počtu stíhaček k leteckým souboj ů m s německými stíhačkami. Další velikou změnou riřm e r t é
stratesie

bylo podstatné
zvýšen: d o b e věřili, že uz velmi
nočních náletů na anglic- brzy m o h o u dosáhnout
ká města, hlavně Lon- absolutní
vítězství
ve
dýn, Plymouth, Birming- vzduchu. Jejich naděje
ham a Coventry.
však byly zmařeny dne
Tato fáze b o j ů byle 15. září, kterýžto den se
pro N ě m c e nejúspěšněj- dosud slaví jako " D e n
ší. V prvních dvou ob- bitvy o Británii". Vlna
dobích
byly
německé za vlnou německých leztráty dvakrát až třikrál tadel toho dne útočila na
vyšší než britské, ve tře- Londýn, ale každá f o r tí se však téměř vyrov- mace byla britskými stinaly.
Britský
leteck) hači zahnána s těžkými
Tento
neúštáb označil tehdy situa; ztrátami.
spěch
způsobil,
že
byl
ci za krajně kritickou
Hitler
nucen
dne
17.
záJeště jeden týden německých náletů na letíš' ří odvolat plány na invatě a anglické stíhací le. zi Anglie. Bitva o Britátectvo by bylo na delš: nii byla vyhrána v září,
dobu
úplně
vyřazeno i když pokračovala i v
A l e Němci se ve své pý- dalším měsíci, aby byla
ukončena 31.
še domnívali, že již za. oficielně
sadili anglické
obraní října 1940.
smrtelné rány a proto se
7. září obrátili proti Londýnu, aby zahájili poslední a rozhodující fáz:
bitvy o Británii.
Obrovský
nálet
na
Londýn dne 7. září byi
signálem nové německé
strategie
bombardoval
nevojenské cíle, aby byla
zlomena vůle anglického
lidu k odporu. N a Londýn zaútočilo
ten der
300 bombardérů a 60C
stíhaček. Požáry osvětlovaly cíle pro noční nálel
250 bombardérů.
Takové nálety na Londýn se pak
opakoval)
každý den. Němci v té

Z a svobodu světa p o ložilo tehdy své životy
414. stíhacích pilotů: 370
Britů, 29 Poláků, 7 Čechů, 5 Belgičanů a 3 Kanaďané. "Per ardua ad
astra" - obtížnou cestou
k hvězdám - bylo heslo,
s nímž bojovali a umírali
hrdinové, o nichž
řekl Winston Churchill:
" N i k d y v historii světových zápasů nezůstalo
tolik lidí tak m n o h o zavázáno tak malému p o č tu!"
D r . L. Rozbořil
Č T Ě T E
EXILOVÝ
TISK
Odebírají všichni vaši
Čs. přátelé Hlas domova?

ÚSPĚCH BRNĚNSKÝCH ARCHEOLOGŮ
Pracovníci Prehistorického ústavu filosofické
kulty v Brně za vedení prof. dr. F. Kalouska zakončili významnou etapu výzkumu na Pohansku u Břeclavi, průzkum velmožského dvorce, který byl uvnitř
hradby opevněného areálu. Dvorec o rozloze 98 x 83
metry byl opevněn palisádami. Opevnění sestávalo
z dřevěných kůlů a kmenů, vysokých 4 - 5 metrů.
Uvnitř dvorce byl komplex obydlí velmože. Později
byl v prostoru postaven i kostel; kolem něho pohřebiště družiny a sídelní objekty. Archeologové nalezli
i pozůstatky hrnčířských dílen, železářskou pec a
řadu staveb značných rozměrů, z nichž mnohé svědčí o tom, že sloužily k soustřeďování vojsk, k soustřeďování zvířat apod. Archeologické nálezy z Pohanska dosahují nesmírné ceny. Množství nálezů
již dnes čítají pracovníci ústavu zhruba na více než
35.000 různých dokumentů. Pokud jde o počet nálezů
a rozsah tohoto objektu, je to dosud nejrozsáhlejší
průzkum knížecího dvorce ve slovanském světě vůbec. Skupina vědeckých pracovníků se jím zabývala
více než pět let.
Rudé právo, 14. října 1965

NATIONAL
BANK
CHEQUE H g n SAVINGS
ACCOUNTS^ACCOUNTS

* PENĚŽNÍ JISTOTY
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
VŠEHO DRUHU
Vkladní knížky, šekové účty,
Zasílání peněz d o ciziny
příbuzným a přátelům —
Služby turistům atd. —
* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jednom
místě.
O podrobnostech sé informujte v nejbližší filiálce
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Charles Chaplin: Můj životopis (My Autobiography). The Bodley Head,

Londýn

Rozhněvaný starý snob
Z Chaplinova životopisu mne nejvíc praštila přes oci krátká pasáž: " V e - byla spíš kombinovaná
čer poté byla uspořádána intimní slavnost, které se účastnili jen vévoda Ten marnivost,
potlačený
a vévodkyně T á a Ťa." V téhle krátké větě je patrně obsažena životní tra- snobismus
a
naivnost
gedie Chapliha-tuláka, Chaplina-urhélce, Chaplina-buřiče a Chaplina - nezho- spojená s touhou šokojitelného a strašně britského snoba. Po přečtení jeho životní zpovědi, pof vat než nějaká podvratzvážení Chaplinových (vlastních soudů a činů, přiznaných na jejích strán- ná činnost.
kách, má člověk nepříjemný pocit, že nahlíží za plentu, kde se děje něco
Chaplin by mohl být
nepříliš pěkného. Chaplin sám mimoděk dosvědčuje tvrzení nejednoho fil- stejně viněn z pravičáctví
mového kritika (a nejen filmového), (že vrchol jeho umělecké dráhy bylj a fašismu, když jedním
překročen v polovině třicátých let, a že po zbytek života se Chaplin snažil z jeho nejvěrnějších obospravedlnit erb genia, který mu přišili jeho ranní obdivovatelé.
diyovatelů a přátel byl
Jisté je, že -v Chaplinoívě životopise je hrozně málo z jeho nejvěíšího sám William Randolph
výtvoru, ze směšného a poetického trampa s buřinkou a sešmaťchanýma: Hearst.
botama. Chaplinův tramp, slovy svého tvůrce, byl "trošku básník, trošku;
Jeho setkání s Ču-Entulák a větším dílem ztracená existence s optimistickým pohledem na život". lajem (v knize se skvěje
Snad bylo jeho největším omylem, že uvěřil nadšení publika a začal sel pyšná
fotografie)
je
považovat za něco víc, než čím doopravdy a mistrně byl: skvělým komikem plně vyváženo vylíčením
a improvizátorem.
jeho setkání s anglickým
Zduraznujeme, že to- Mosleyem a německým
Chaplin sám přiznává, me podezření, ze pravé
že s příchodem zvukové- tím takový "Přistěhova- to j e Chaplinova verse, korunním princem.
Je vždycky nepříjemh o filmu se změnila jeho lec" nebo "Policajt" pů- kterou motivuje svůj odčást chod z Ameriky a dobro- né vidět, jak se z velkétvorba. N e j svěžejší pasá- sobil na dětskou
že jeho knihy jsou ty, bránice miliónů diváků. volný exil ve Švýcarsku. ho dítěte stává rozhněvěnované jeho druhé aBudiž nám dovoleno
Nám se spíše zdá, že vaný starý muž. A to j e
merické éře.
si alespoň p 0 straně p o - toto je silně zabarveno. právě to, co tolik vadí
Byla to doba, kdy se stesknout, že sennettov- Chaplin několikrát veřej- na Chaplinově životona běžícím pásu vyráběly ská praktika je dneska ně prohlásil, že není ko- pise.
krátkometrážní grotesky ve filmu ztracené umění. munista.
Jeho pohled na koks proslulými keystonskýKdyž jsme viděli po
Když však šlo o jeho nejské mládí v Londýně
mi policajty.
válce Chaplinova " D i k - přátelství s německým - plný nemužných remiHansem niscencí. Jeho pohled na
Výrobní formule byla tátora", přijali jsme jej komunistou
prostá: postavil se inte- rozpačitě. A zcela prá- Eislerem, a když byl ve- ženy - ne že by je (s jeriér, byla vymyšlena zá- vem. Chaplin sám říká, řejně otázán, skryl se za dinou výjimkou, spojeproslulým
frázi: nou s jeho
kladní situace. A do ní že kdyby věděl, co se v dosti otřepanou
otcovství)
byl postaven Charlie - a Evropě skutečně děje, že Eisler byl jeho osobním procesem o
"Diktátora" přítelem a jeho politické zavrhoval, ale tvrdí, že
zbytek byl improvizován by svého
nemohl nikdy natočit.
přesvědčení
nemělo
s mu vždy překážely v
o d začátku do konce.
Mack Sennett byl v té
Ještě větší potíž byla Chaplinovými politický- tvorbě - zase s nelogicvýjimkou
Oony
době jeho bossem, a je- s jeho dalším filmem mi názory • nic společné- kou
0'NeilIové, s níž "našel
ho jediným přikázáním "Monsieur
V e r d o u x " , ho.
bylo, že není na nějaké který byl kritizován jako
Chaplinův
životopis dvacet ' let štěstí a douskopičiny s uměním čas. anarchistický útok na de- skýtá přemnoho
tako- fá, že ještě mnoho, mnodalších
šťastných
vých naivností. V mno- ho
H r d i n á se sešel s mokracii.
let".
Jeho
přátelství
hrdinkou, zápletka muV
Chaplinově versi hém přípomíná Chaplin
navazovaná
a
amerického snadno
sila být postavena ráz na přicházely tyto útoky z dnešního
ráz, a od toho okamžiku pravicových kruhů, které souputníka Cyruse Eato- snadno přerušovaná -" i
každý drahocenný metr mu nezapomněly jeho na, jeho milionářského když o sobě tvrdí, že je
filmu musel směřovat k vystoupení za války, kdy kolegu, který se také přá- ostýchavý typ. Jeho obnevyhnutelné
honičce, se (spolu s mnoha jiný- telí s komunisty způso- chodní styky - nesentimentální a přísně miliokterou vrcholil film.
mi Američany) dožado- bem strašně veřejným.
nářské.
Jeho politické
Bylo to všechno pro- val rychlého vytvoření
Myslíme, že Chaplinopřesvědčení
- socialisticdruhé
fronty.
stinké a neumělé, ale mávou Achillovou
patou

DIALEKTICKÁ
JEDNOTAJeronym
CHARAKTERŮ
Baloun
Na dvanáctileté střední škole v N. mají školníka,
který kde může ztrpčuje život personálu. Řediteli V.,
učiteli K. a třináctí učitelkám. Například upustí na
schodech, pod nohy tělocvikářky, odvádějící dítka
na školní hřiště, násadu svého smetáku. Nešťastnici, nechce-li pozbýt autority u žáků, nezbývá než
předstírat, že tento útok byl předem domluvený a
že pád, který následuje, — jest parakotoul, který
mají údajně v hodině tělocviku nacvičovat. Nebo při
úklidu třídy školník narafičí pod kalamář na katedře ocelovou kuličku, takže nazítří učitel K., namočiv do inkoustu pero, aby se podepsal do třídní knihy, inkoust rozlije. A co může být pro učitele horšího, než si to rozlít?
Jak již bylo řečeno, ve svých klukovinách nevynechává školník ani ředitele V., ačkoli je to jeho
starý přítel. Snad ale šprýmy, které s ním vyvádí,
jsou o něco méně kruté. Jen ta nějaká záměna listin
v poště — výnosu za věstník a věstníku za rozhodnutí — občas ředitele V. dozírá. On ovšem také, jako
pravý přítel, školníkoví mezi čtyřma očima domlouvá: "Františku, nedělá dobrý dojem na žáky, když
- j á vím, bývá to vtipně vymyšlené
ale
stejně, bys neměl
vždyť víš, o čem mluvím."
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Na Františka ale neplatí domluva a k přinucení
jaksi nemůže dojít, protože má na škole výsadní postavení. Dál potajmu v noci ve sborovně přepisuje
rozvrh hodin a vnáší zmatek mezi učitelky, které se
pak v poctu tří i čtyř dostavují do hodiny polytechnické výchovy, zatímco čeština a zeměpis zůstávají
neobsazeny. Je pravda, že po čase sí každý vyučující
na podivné poměry panující na škole zvykne, dokonce učitel i učitelky vyloudí nejednou úsměv při střetnutí se svým trýznitelem, v domnění, že tím si záludu nakloní. Ovšem — na nervy jde každému. Tři
učitelky si to již zařídily tak, aby co nejdříve mohly
odejít na mateřskou dovolenou. Učitel K. si prý tajně přihýbá.
A za této situace, krajně napjaté, objeví se jednoho dne na dveřích školní budovy veliký plakát. Je
na něm karikatura školníka s uťatou hlavou pod paží a lakonický nápis:' Zde straší František.
Rozlícený školník žádá vyšetření a potrestání pachatele a ohrožuje násadou smetáku žáky i učitele.
Snadno se zjistí, že hanopis a hanomalbu spáchal
nejlepší kreslíř školy, žák z 11. A. Vyvěsil je totiž
před zraky několika spolužáků. Povedenou karikaturu vytvořil (dá-li se taková pohoršlivá činnost nazvat tvorbou) v hodině deskriptivy učitele K., a jak
se ještě vypátralo, dokonce s použitím školní čtvrtky
a plakátových barev.
Případ má svou dohru; usvědčený žák stojí před
školníkovým přítelem, ředitelem V. a třídním učitelem, a čeká na svůj ortel. V. se škrábe za uchem,
protože by si přál, aby se školník najedl a student

Když zvedám

slova

CARLOS A L V A R E Z
Poselství věcí slovy vyjádřit,
promluvit slovy skal a rovin, země
a dlouhýchvřek, jež ztratily svůj sklon
do moře plynout, jak jsou zajizvené,
poselství ticha slovy vyjádřit,
a ihned, a neprodleně.
Nebo snad shledávat, co zůstalo
z hluboké stopy v trávě otištěné
po prudkém kroku, slolva taková,
jakých si nevšimneme.
Pod nohama je země plná slov:
slov utajených. Ž e jsou zmrzačené
knihy i všední lásky vezdejší,
ba i ten šum, který se lánem žene,
potácejí se slova jako stíny
vzdálených těl, jak paže utržené
od svého trupu, jako ratolesti
od stromu odlomené.
A tato slova přicházejí k nám,
i když ne celá. Než je zašlapeme,
jak pobíháme, v sebeobraně
každé to slovo po botách nám leze.
S láskou je zvedám, chci jim navrátit
poslání vyšší, slovům vyhrazené,
ať rybáře, ztracené na moři,
tak jako maják jejich světlo vede,
ať varují, když hrozí nebezpečí,
a hlásí břehy ještě nedohledné.
Jestli jste našli mezi kameny
průzračný verš anebo snad i dělné
úsloví, ať vám kdo chce zbraňuje,
šplhejte s nimi na vysoké věže
a v tichu zvonic čistým svědomím
k úderu srdce zvonů rozhoupejte.
Přijdete možná v prálvý okamžik,
že se váš hlas a jeho čas tak sejde.
Přeložil Lumír

ké uprostřed fairbanksovské extravagance a
kavalírských gest. Jeho
snobské potěšení vléci
čtenáře
chaplinovským
vydáním " K d o je k d o " ,
aniž by dovolil
těmto
"episodistům" něco přidat k zajímavosti knihy.
Čtenář proto odkládá
knihu zklamán, zklamán
(Pokračování na str. 6)

Prvotřídní
pečivo a cukroví
Česká cukrárna
VIOCCA CAKE SHOP
maj. L. Šindler
296 Carlisle St.
Balaclava, Vic.
(proti nádraží)
Tel. 52-3860
Specialista na svatební
a jiné dortj

zůstal celý. Třídní učitel mlčí také, vzpomíná na
všechna příkoří, která už musel zakoušet: na rozlitý
inkoust, ale i na-zašité rukávy pláště, na přípravu,
kterou mu také školník zaměnil s přípravou dějepisářky, takže místo o kuželosečkách přednášel kdysi
celou hodinu deskriptivy o husitském vítězství u Domažlic . ..
Ředitel konečně vysloví několik rozpačitých káravých vět. Vtom však jej telefonicky vyzvou k okamžitému odjezdu na porady do Prahy. Proto přenese
celou tíhu rozhodnutí na třídního učitele, jenž je
současně jeho zástupcem. "Sláva", zajásá v duchu
souzený žák, když za školníkovým přítelem zapadnou dveře. Nechová pražádné pochybnosti o tom,
jak dopadne před tím, který snad nejvíc z celého
sboru trpí nevypočitatelnými nápady povedeného
školníka.
Učitel K. mu však proti očekávání dopomůže k
podmínečnému vyloučení ze školy, k trojce z mravů
— a ještě mu zhorší známku z deskriptivní geometrie o dva stupně. Tak tvrdému zákroku se diví po
návratu ze služební cesty sám ředitel.
Nám však se zdá učitelův postup zcela přirozený:
jednak musel rázně distancovat od činu hrubě urážejícího obávaného školníka, zejména když se zjistilo, že k němu napomohla nepřímo hodina deskriptivy; cítil nebezpečí, že tak jeho vlastní nejtajnější
myšlenky mohou být před školníkem odhaleny. A
pak: troufalec musel dostat za vyučenou, aby napříště neprováděl nic, k čemu učitel K. nesebral
odvahu.
Literární noviny
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DOMOVA

Svědectví o plzeňských nepokojích v roce 1953

NEZNÁMÁ REVOLUCE

O plzeňských protikomunistických demonstracích iv roce 1953 již bylo dost zmínek v zahraničním
československém i cizojazyčném tisku. Informace, které se dostaly do ciziny, byly však hodně kusé
a lidé doma se o demonstracích dozvěděli ještě méně. První podrobný a souvislý popis tehdejších
historických dnů přiesl americký časopis "Problems of Communism" ( X I V / 3 ) z pera bývalého
plzeňského soudce dr. Otty Ulče, čs. uprchlíka, který nyní vyučuje politické vědy na Harpur College, University of New York, Binghamton. Zmíněný článek otiskneme ve volném překladu.
"Černá Plzeň", která bývala střediskem silného dělnického hnutí v Čechách, se zapsala neobyčejným způsobem do dějin komunismu. Demonstrace íve dnech 1. a 2. června 1953 byla první vzpourou v sovětském bloku po Stalinově smrti. Udála se více než dva týdny před demonstracemi ve
Východním Německu.
Bezprostředním důvodem plzeňských nepokojů bylo vyhlášení měnové reformy, která způsobila
ztrátu téměř všech úspor lidí v Československu a byla jimi proto přijata velmi nevlídně. Nespokojenost lidi v Plzni se oroieívila akcí, která ořekvaoi
Dr. Ulč se v Plzni narodil a prožil tam většinu
svého života. Píše však, že v červnových dnech 1953
tam nebyl, protože právě skládal závěrečné zkoušky na právnické fakultě Karlovy university v Praze.
Do svého rodiště byl však přidělen ministerstvem
spravedlnosti ihned po graduování a nastoupil tam
hned v červenci jako pomocný soudce u okresního
soudu, v jehož čele byl tehdy soudce Miroslav Tlapák. Soudcem byl dr. Ulč jmenován v roce 1956.
Aby se mladý doktor práv seznámil se soudní
procedurou, zasedal v r. 1953 denně při přelíčeních
vedle předsedajícího soudce, kde byl nejprve jen
tichým pozorovatelem a po měsíci měl právo dávat
svědkům otázky a povinnost psát o soudních případech svůj posudek.
Po dobu téměř pěti měsíců po jeho přidělení do
Plzně byli předváděni k soudu účastníci červnových
bouří, respektive ti, kteří byli z účasti na nich obviněni. Den za dnem byl v té době svědkem tajných
přelíčení, zúčastňoval se politických schůzí u soudu a měl možnost pročíst si tajné dokumenty, uschované v soudcově sejfu, které se týkaly osob už odsouzených, nebo těch, které čekaly na soud. Po prostudování všech dokladů a sledováním výslechů měl
proto dr. Ulč jedinečnou příležitost získat jasný přehled o tom, co bylo v úřední mluvě - oficielně nazýváno "Plzeňské události" z 1. a 2. června 1953.
Diskuse o možnostech měnové reformy byly v
Československu na denním pořádku už od roku 1952.
Způsobily je jednak náznaky "dobře informovaných
míst" v Praze, jednak vysílání zahraničního rozhlasu.
V květnu 1953 už byla situace dost napjatá a panovalo všeobecné přesvědčení, že se "něco stane", Když
pak vedení Škodových závodů v Plzni koncem května náhle změnilo výplatní zvyklosti tím, že zvýšilo
výplaty mezd, prováděných předem, dožadovali se
zaměstnanci, kteří dostali neočekávaně ve výplatě
více peněz než obyčejně, vysvětlení a záruk, že nebudou peníze znehodnoceny. Místní funkcionáři komunistické strany je však uklidňovali a prohlašovali, že čs. měna je naprosto pevná, že mají důvěProvádíme veškeré práce optické

ROZPAČITÉ VYSVĚTLENÍ

přesně, rychle a za levné ceny
CITY :

\

4/ríHRPA
0ptical Service

6 A Elizabeth St,
Melbourne, C. / 1
Telefon 63-3256
HAMPTON

řovat straně a vládě a že pověsti o chystané reforně jsou jen výmyslem třídních nepřátel a západlích imperialistů, kteří chtějí poškodil budování soňalismu v zemi. S tímto ujištěním se odebrali dělníci domů, aby se hned 30. května dozvěděli z rozhlasu, že drastická měnová reforma provedena bude.
V pondělí 1. června se zaměstnanci dostavili do
Škodovky, ale odepřeli pracovat, a dožadovali se patřičného vysvětleni Strana vyslala do závodů špatně
XLfonnované agitátory, kteří naěií nezáviděníhodný
1 kol -vysvětli: dělníkům, že provedeným opatřením
nechce vláda dělnictvu škodit. Partajní propaganiisté byli vypískání a rozhořčená debata pokračovala ve všech částech závodů. V mnoha. případech byly
aázory dělníků tlumočeny intelektuály- kteří byli ve
Škodovce nasazeni na práci Ti neměli mnoho námahy s přednesením takových argujaeaíá, které agitátory docela zesměšnily. Ne;úspěšnějším v té věci
byl bývalý středoškolský profesor VízaL který byl
avšem za své vystoupení později přísně potrestán.
Debatami se však ničeho nedosáhlo a protože se
nikomu nechtělo začít pracovat, bylo rozhodnuto
opustit závody a požádat o řádné vysvětlení plzeňského starostu. Dr. Ulč poznamená'vš. že v roce 1953
byl starosta považován stále ještě za představitele
politické moci v městě. Dnes už foy tam šlí lidé rovnou na sekretariát komunistické strany.
Skoro všichni zaměstnanci se pak snažili opustit
továrnu, avšak podařilo se to pouze 3.000 dělníků. V
mnoha odděleních závodu zabarikádovaia závodní milice východy. V panice, která nastala, použili někteří
členové milice zbraně, vystřelil: do davu a zavinili
tak první oběti nepokojů.
Když se protestní průvod k radnici, vzdálené asi
2 míle, začal formovat, nešla nálada škodováků ani
dalších osob, které se k ním po cestě přidávaly, nad
osobní hněv, který vyvolala ztráta vlastních úspor.
Během průvodu však rostl zvláštní pocit solidarity,
a počáteční hesla proti reformě se měnila na hesla
proti režimu. Nejpopulámější z nich byla "Plzeň
černá - Benešovi věrná!" a "Bude zase hej - přijdou
hoši z USA (Jú Es E j ) r
( Pokračování příště )

:

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

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

ODRA
TRAVÉL SERVICE
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 vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347

(Pokračování se str. 3)
zejména z oblastí, odkud
se před válkou mnoho
lidí vystěhovalo za prací do zahraničí. Ovšem
tím, že některé atraktivní výrobky nejsou běžně
k dostání v ostatních
prodejnách, působí nákup v Tuzexu jako určitá výsada. Nutno však
vidět, že tato "výsada ;
je dána především tím,
že jen určitý okruh lidí
má v zahraničí příbuzné
nebo může pobírat plat
v cizí měně a že zatím
domácí výroba není všude s to vyrobit stejně lákavé výrobky, které se
pro Tuzex přivážejí ze
zahraničí.
Správné jsou i připomínky, že dochází k machinacím s tuzexovými
bony a že i kultura prodeje v některých odděleních Tuzexu vinou náva-

lu a nedostatečného prostoru není n a výši . . .
Lze očekávat, že s dalším zlepšováním zásobování, jako tomu je např.
u jižního ovoce, tím, že
se rozšíří
sortiment a
zvýší kvalita potravinářských výrobků a zvýší
výroba a dovoz módních
a technických
novinek,
existence Tuzexu přestane být účelnou . . ."
Nemějte však obavy
vy všichni, kteří používáte služeb
Tuzexu či
kteří provozujete machinace s tuzexovými bony.
Doba, kdy Tuzex přestane být účelný, je ještě nedohledná.
Státní
šmelina pokračuje zatím
ve všech prodejnách naplno a právě v minulých
dnech bylo
oznámeno
otevření prodejny další,
tentokrát v Harrachově
v Krkonoších.
-sv-
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Rozhněvaný starý snob
(Pokračování ze str. 5)
a dosti rozhořčen. T o h l e
že je "nesmrtelný Charlie", který rozdával tolik
radosti a smíchu p o celém světě? Tohle že je
jeho zpověď a odkaz?
Raději se vrátíme d o
dob mládí a připomeneme si jeho " K i d a " , jeho
"Moderní d o b u " a celou
tu dlouhou řadu komedií, v nichž byl naším
hrdinou s prázdnou kapsou a s otevřeným srdcem.
Je lépe zapomenout
na rozhněvaného,
zahořklého starého člověka, který dožívá své miPOJIŠTÉN1
domů, bytu, podniků,
Work. Compensation.
aut, povinné ručení
2IVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KXJGLER
(Meft>.) X L 8421

lióny ve Švýcarsku
se
jménem socialismu na
rtech.
Starý Chaplin je totiž
vzornou ukázkou materialistického dialektismu,
vtěleného
v britského
snoba neblahé paměti.
jun

STŽEDISKO
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2280

DARUJTE K V Á N O C Ů M

ČESKÉ

KNIHY

Dickens: Kronika Pickwickova klubu 35s, .Winter:
Mistr Kampanus 23s, Baar: Hanýžka a Martínek 28s,
Jirásek: Bratrstvo I. II. III. 57s, Verne: Cesta kolem
světa 29s, Staré francouzské kroniky 23s, Fučík:
Reportáž psaná na oprátce 9s, Poláček: Vyprodáno
16s, Čtení o Karlu IV a jeho době 39s, Bass: Klapzubova jedenáctka lis, Du Gard: Thibaultovci I.
II. 68s, Kafka: Krutá léta 19s, Aida: Voříškovi
přátelé (dět.) 9s, Němcová: Pohádky 49s, Mann:
Zpověď hochšlaplera 17s, Erben: Srdce nebylo zasaženo 15s, Zaorálek: Lidová rčení 41s, Hrubín: Špalíček
veršů a pohádek 44s, Benešová: Don Pedro, Don
Pablo 13s, Quincey: Poslední drak 15s, Prokopová:
španělština I. II. 22s, Bass: Cirkus Humberto 23s,
Rais: Na lepším 17s, Hašek: Galerie karikatur 18s,
Mrštík: Rok na vsi 39s, Mařan: Naši brouci 14s,
Nezval: Manon 21s, Vrba: Myslivcův rok II (podzim)
17s, Poláček: Muži v offsidu 18s, Toman: Don Juan
17s, Werich: Italské prázdniny 7s, Werich: Fimfárum 16s, Čapek: Hordubal, Povětroň, Obyč. život 23s,
Franková: Vánoce v hotelu lOs, Konrád: Epištoly k nesmělým milencům 9s, Zweig:
Nastolení
krále 18s, Bor: Terezínské rekviem 8s, K. Čapek:
Zahradníkův rok lOs, Plicka: Žijeme v Praze 47s.
Česká kuchařka: psaná česky 49s, psaná anglicky 50s
a mnoho jiných na skladě.
Ceny jsou včetně poštovného

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbeurne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu dor*ova
Telefon 4£-5980
SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ
Hlavní událostí v životě SVU jsou vědecké sjezdy,
kdežtovalné hromady, konané v létech, kdy se nepořádají vědecké sjezdy, jsou spíše věcí administraivního vedeni. Přesto však poslední valné shromážiění, konané dne 18. září 1965 na universitě v Chi:agu, mělo nečekaný ohlas jak mezi členy, tak i u
imerické veřejnosti.
Valné shromáždění znovu zvolilo všechny dřívější členy předsednictva, takže v něm zůstávají: předseda René Wellek, místopředsedové Josef Korbel,
Rafael Kubelík a Victor S. Mamatey, generální tajemník Rudolf Šturm, pokladník Michal Šumichrast,
další členové předsednictva: Jaroslav Šejnoha, Joža
Karas, Miloš Šebor, Miloslav Rechcígl ml. a Vladimír
S. Walzel. Mezi členy výboru chybí pouze Juraj
Slávik, který se vzdal funkce ze zdravotních důvodů. Zůstávají V. E. Andic, A. Basch, J. Čermák, O.
Černý, W. E. Harkins, E. Hostovský, K. Husa, F.
Knopfelmacher, J. G. Lexa, P. Machotka, T. M. Messer, F. Mikula, Z. Muenzerová, J. Němec, L. Němec,
J. Novotná, J. J. Pelikán, L. Radimský, J. Škvor,
G. J. Staller, J. P. Stern, E. Táborský, P. A. Toma,
V. Vaněk, V. Vrázová a M. Zlámal.
SVU
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LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 21. listopadu 1965
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
Hraíí se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Dopisy

redakci

PO STOPÁCH "LA BOEMY"
Mám po ruce dopis z Československa, podle něho:
přijela v r. 1881 (rok Mezinárodní výstavy) do
Melbourne česká zpěvačka Gabriela Roubalová. Byla
manželkou italského virtuosa Rafaela Steffaniho
Roubalová vystupovala v operách a na koncertech
pod uměleckým jménem La Boema. Měla prý obrovský úspěch, -melbournští ji zbožňovali a hrstka českých usedlíků plakávala dojetím, protože La Boem;
každé představení končívala písní "Kde domov můj"
Později odjela na světové turné, ale do Melbournť
se vracela vždy jako domů. Zemřela v r. 1922 a hudební Austrálie na ni prý dodnes vzpomíná.
Dopis (kopie článku) je velmi obsáhlý a zdá st
mi tak trochu obrozenecky romantický. Sama jsen
nikdy o La Boemě neslyšela, -marně jsem se pídili
po nějáké literatuře v adelaidských knihovnách i
tak se obracím na melbournské krajany. Snad m
někdo bude moci poradit o nějakých pramenech, kde
bych se o zpěvačce více dověděla, nebo aspoň po
tvrdit, že údaje v českém dopise jsou správné.
Mrs. J. Zacpalová
29 Murtoa Rd., Eden Hffis, S. A
DĚDICTVÍ DO ČESKOSLOVENSKA
A Z ČESKOSLOVENSKA
Informace o uspesich Tuzexu v clanku Honba za
dědictvím" (HD ze 4. 10. tr.) mohla být podána bez
nevraživosti. Po každém přece, kdo nabyl majetek
poctivou prací, mají pozůstalí nárok na dědictví ať je to kdokoliv a kdekoliv! Každý může být jen
potěšen tím, že mu stát takto pomáhá. Kdyby všichni
ti, kteří tolik kritizují a pobuřují, měli více zájmu o
doplňování zákona, byli bychom jistě dále, a místo
xienávisti by byla jen láska člověka k člověku.
J. P., Seymour
Loni mi (v Československu) zemřela maminka a
protože už sourozence nemám a otec zemřel dříve,
odkázala mi svůj majetek. Nejde o velké dědictví starší zařízený domek a nějaké drobnosti. Poslal jsem
tam plnou moc svému známému, aby za mne v záležitosti dědictví jednal a aby mi dal o všem vědět.
Dnes už tedy mohu sdělit výsledek všeho jednání:
není naprosto žádná naděje, že bych mohl domek
prodat a peníze si nechat sem poslat. Na to nejsou
devizy. Podržím-li domek, bude místním národním
výborem nařízena důkladná oprava, na niž mám odtud poslat peníze (mluvilo se prý zatím o 100 librách
šterlinků). Místní národní výbor už domek přidělil
k obývání nějaké rodině. Známý sdělil, že stanovená
činže nebude stačit -ani na běžné udržování domu,
i kdyby však byla zvýšena a zbylo z ní něco, nesmělo by mi to být posláno za hranice. Nejlépe prý
je podepsat dokument, dle něhož se domku zříkám
Rovněž několik cennějších věcí z majetku mé maminky bylo zajištěno národním výborem a není naděje, že by bylo povoleno jejich zaslání za hranice
Snad kdybych prý tam přijel, mohl bych něco vyreklamovat. Vše, co jsem sem dostal (a to ještě jen
díky tomu známému), je rodinné album, několik
fotografií navíc a pár papírů včetně mých školních
vysvědčení. Napsal jsem potom celkem otevřený dopis přímo tamnímu místnímu národnímu výboru a
ten měl za následek, že mi můj známý sdělil, abych
se nezlobil, ale že už mým jménem nic vyjednával
nebude. Slízl to, za mne. Já prý tamní poměry neznám, a on tam musí žít. Informoval jsem se též v
zdejších úřadů, ale odpovědí bylo pokrčení rameny.
Mohou prý dělat těžko něco, co by mělo naději na
úspěch. Když jsem však teď četl y .HD (č. 20. str.
3, pr.), že jen letos dostalo Československo 700.00C
dolarů z dědictví nejasných, kde musely samy čs
úřady "příbuzné" hledat, napadlo mi, že je ten. dvoj:
loket hrozně podivný, že by přece jen měla existovat nějaká instituce, která by donutila čs. úřadj
k trochu serióznímu jednání.
K. J., Fairfielc
SDĚLTE N Á M ADRESY S V Ý C H PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .
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V ZAHRANIČÍ
— Národní rada zen svobodného
Československa
v New Yorku vydala k
28. říjnu provolání k čs.
ženám ve vlasti, které je
zakončeno takto: "Stejně
jako vám doma pomáhá
1 nám v cizině víra, že naše úsilí se jednou, brzy,
spojí v zemi, kam patříme a kde stále dlíme v
duchu a ve svých tužbách
s vámi."
— Dne 6. října náhle
zemřel v Římě na srdeční
záchvat bývalý čs. vyslanec v Itálii, spisovatel
Vladimír Vaněk ve věku
70 roků. Byl pohřben z
basiliky sv. Sáby na hřbitově cizinců u Cestiovy
pyramidy.
— V Západním Německu
požádal o asyl jeden z
nejlepších čs. džezových
hudebníků,
saxofonista
Jan Konopásek. Z Jugoslávie plaval v moři 2
km a italské policii se hlásil v plavkách. Potom se
dostal přes Rakousko do
Německa. Býval
vedoucím pražského SH kvarteta (divadla Spejbla a
Hurvínka), které hrálo
džez vysoké úrovně.
— Přes Jugoslávii přišli
do Německa též dva mladí horolezci Jaroslav B.
a František B. z Ústí n. L.
Byli na sportovním zájezdu v Julských Alpách, ale
opustili skupinu čs. horolezců, slezli 2.500 m vysokou horu v obtížném terénu a dostali se do Itálie. Do Německa přešli
znovu přes hory v pohraničním pásmu u Bodamského jezera.
— Za první tři týdny v
září požádalo v táboře
Zírndorf u Norimberka o
asyl přes 20 čs. občanů.
Jsou mezi nimi 3 lékaři,
2 inženýři chemie, stavební inženýr, konstruktér, 2
studenti atd.
— Ve Velké Británii bylo
uděl-eno právo asylu dr.
Edgaru Knoblochovi, jeho
manželce a 2 dětem.
- Náčelnice Čs. obce sokolské Marie Provazníková oslavila v USA pětasedmdesátku.
— Klub Komenský z New
Yorku daroval Maticí vyššího vzdělání v Chicagu
na její činnost, tj. k podpoře studentů čs. původu,
1.800 dolarů.
— V New Yorku zemřela
pražská rodačka Karla
Šabatová, která byla několik let administrátorkou
New Yorských listů, a v
Berwynu u Chicaga Václav Konečný, rodák z
Vesce u Sobotky v Čechách, bývalý
jednatel
Americké obce sokolské.
— Česká škola v Londýně
si pořídila vlastní autobus, kterým sváží děti k
sobotnímu vyučování.
— Bývalý vedoucí kanceláře Katolické exilní mládeže pro střední Evropu
v Mnichově Luboš J. šourek se stal redaktorem
čs. sekce rozhlasu Deutsche Welle v Kolíně n. R,
— U příležitosti oslav
700. výročí narození básníka Danteho v Raveně v
Itálii dostal prof. dr. Jaroslav Roudnický z University of Manitoba ve

Vínnipegu "Danteho panětní medaili".
— Prof. F. Kubína řídil
výroční koncert Pěveckéío sboru Jednoty čs. spol:ů v Americe.
— Ďěkan Školy informačúch věd na Georgia Inititute of Technology v
Vtlantě dr. Vladimír Slánečka je autorem knihy
'The Coming Age of Inormation
Technology",
tterá vyšla ve Washingtoíu. Dr. Slámečka studoval na Benešově technice
v Brně, později na universitě v Sydney a na
kolumbijské universitě v
Yorku. Je též porad:em Národní vědecké naiace a různých soukroných firem. V roce 1963
vydala Kolumbijská universita jeho monografii o
československé a výcholoněmecké vědě.
— Josef E. žáček byl
menován profesorem hi;torie střední a východní
Svropy na universitě stá;u Kalifornie v Los Angees.
— Dr. Antonín
Krato:hvíl
napsal
biografii
ibučasné české a sloven;ké literatury pro obsáh,ou publikaci "Komirnisnus v dějinách a v pří;omnosti", kterou vydá
Spolková vědecká ústředla pro politické vzdělání
v Bonnu.
— Spolupracovnice RSE
Blanka Jičínská napsala
lumoristický román "Diogenes", který měl velmi
příznivou kritiku v mě;íčníku "Classical World",
vycházejícím v New Yorku.
— Časopis Skaut-Exulant
/ydal brožuru o cestě kariinála dr. J. Berana po
semi sv. Olafa. Rozesílá
ii zdarma, za úhradu poštovného. Adresa: Stuttgart, Postbox 1134, Germany. Zapůjčí též (rovněž jen za náhradu poštovného a pojištění) 8
mm film o kardinálově
:estě.
— Adelaidský
Sunday
Mail psal 16. 10. o novém
patentu 391etého Čechoslováka Antonína Biciancina z Adelaide. Jde o
zvláštní "vařiči skříňku".
Nedávno zhotovil elektronický přístroj, který mj.
automaticky převádí dolary na libry. Tento přístroj se již vyrábí.
— O dalších dvou Čechoslovácích psaly v minulých dnech australské noviny: o poštmistru J. Pečánkovi z Oodnadatty v
centrální Austrálii, který
líčil škody,
způsobené
obrovskou pískovou bouří v této bohem zapomenuté osadě, a o R. Dvořákovi z výzkumné sekce
adelaidské policie, který
vědecky vyšetřoval škody,
způsobené jinou pohromou - lupiči.
Č/ČS/NH/H
ZPRÁVY
K

OSOBNÍ

60. narozeninám,
které oslaví
p. Karel Čácha
z Newportu, Vic.
dne 2. listopadu 1965,
srdečně blahopřejí
přátelé z Melbourne

NEZAPOMEŇTE BLAHOPŘÁT
svým čs. přátelům a zákazníkům z celé Austrálie i ostatního světa
ve vánočním čísle Hlasu domova,
které vyjde 20. prosince 1965.
Objednávky zašlete do 15. 12. 1965.
Předtím vyjde HD 15. a 19. listopadu.

SPORT V AUSTRÁLII
DEBAKL SLAVIE V AUSTRALSKÉM POHÁRU
Bylo-li třeba důkazu o nestálosti formy Slavie,
podařil se v jejím letos prvním a jediném zápase
"Australského poháru", kdy utrpěla s vedoucím adelaidským klubem Juventus nej větší a nej citelnější
porážku letošní sezóny. Typováno vesměs za jistého
vítěze, nastoupilo mužstvo Slavie se sebevědomím a
až s přílišným klidem. Trvalo však jen 15 minut, aby
začalo dostávat lekci od rychlejších a s chutí hrajících Italů z Jižní Austrálie. Útok Slavie hrál pomalu a bez zájmu, jindy spolehlivá obrana nechala
procházet adelaidské hráče dle libosti a Barotajs v
brance nebyl také na výši. Tak se stalo, že se do
poločasu ocitl míč třikrát v síti Slavie. Čekal-li pak
někdo podstatnou změnu v druhé půli, byl opět zklamán. Byl to opět Juventus, který zvýšil náskok na
4 : 0. Nakonec to byla spíš okolnost, že hosté ochabli,
než že hráči Slavie přidali, že se červenobílým (Savageovi) podařilo snížit skóre na 1 : 4 .
Hned druhý den odletěli tři hráči Slavie (Cook,
Shepherd a Duffy) na soustředění do Queenslandu,
kde se trénuje australská jedenáctka k utkání se
Severní Koreou o účast na mistrovství světa. Utkání
se bude hrát dle rozhodnutí FIFA v Kambodže.
ÚSPĚCH V DOCKERTYHO POHÁRU
Obraz semifinálového zápasu o Dockertyho pohár,
kdy Slavia nastoupila proti mužstvu Hakoah bez
výše zmíněných tří obránců a byla proto outsiderem,
už byl jiný. Nechala se sice překvapit mocným náporem soupeře, který dal 2 branky v prvních 20 minutách (první branka Slavie nebyla uznána), ale
hráči potom neresignovali, ujali se iniciativy a zvláště po změně stran měli více ze hry. Krátce před koncem prvního poločasu snížil McCorquondale skóre
na 1 : 2 a v 76. minutě Savage pěknou ranou vyrovnal na 2 : 2 . Zápas pak byl nastaven dvakrát 15
min. Když se Hakoah ujala hned v 1. minutě nastaveného času po nedorozumění slavistické obrany
znovu vedení, zdálo se, že je zápas rozhodnut. V druhé části nastaveného času se však dostal k míči Laraman (předtím zraněný a většinou jen statující),
který jej poslal pohotově do sítě soupeře. Krátce potom pak Jonesova hlavička zajistila Slavii vítězství
4 : 3 a účast ve finále, v němž se utká s Croatií.
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
ádá řádnou valnou hromadu v sobotu dne 27.
listopadu 1965 o 2. hod. odpol. v restauraci Quillers
(1. poschodí), 122 Russell St., Melbourne. Nesejde-li
se ve stanovenou dobu dostatečný počet členů, koná
se valná hromada o 30 minut později za každého
počtu přítomných. Návrhy k projednávání neb kandidátní listiny zašlete písemně nejméně 24 hodiny
před zahájením válné hromady na adresu klubu c / University House, Parkville, Vic.

NOVINKY NA OLYMPIÁDĚ
V Madridu probíhalo v říjnu 63. zasedání Mezinárodního olympijského výboru, které schválilo celou řadu novinek:
1. Na příštích OH v r. 1968 v Mexico-City nebudou
už němečtí sportovci startovat ve společném družstvu, neboť národní olympijský výbor V. Německa
byl uznán za právoplatného člena. Západoněmečtí
sportovci a sportovci ze západního Berlína budou
vystupovat jako sportovci "Německa", sportovci z V.
Německa jako "Východní Německo". Oba teamy však
budou na OH v Mexico-City startovat pod jednou
vlajkou, jednou hymnou - Beethovenovou devátou
symfonií - a jedním znakem. V praxi to tedy znamená, že na OH bude v jednotlivých disciplinách místo
3 německých sportovců nyní 6.,
2. Do olympijského pořadu byla přibrána dámská
odbíjená, a na zimních OH v Grenoblů bude udělena
zlatá medaile i v soutěži družstev v biathlonu, který
je j'akousi kombinací jízdy na lyžích se střelbou.
3. Plavecký program OH obohatí dalších 11 disciplin, takže plavčí budou bojovat o 33 zlatých, stejný počet stříbrných a bronzových medailí.
4. Za další právoplatné členy MOV byly přijaty
národní olympijské výbory Toga, Guineje, Saudské
Arábie a Singapuru, takže se počet členů této vrcholné světové organizace sportovců zvýšil na 112.
K. Janovský
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Zdeňka Moučku (NSW?), bratry Bednářovy(Syd

Řídi

Karel

Janovský,

Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme.
HD

Mnichov

- Ve zkratce -

Hranice "diskařských snů" překonána

Daněk hodil diskem 65.22 m
Když sé 12. října roznesla do světa zpráva, že čs. representant Ludvík Daněk přehodil v Sokolově jako první diskař světa 65metrovou hranici a posunul světový rekord na fantastických 65,22 m,
nebyl nikdo z lehkoatletických expertů překvapen. 28letý Daněk z klubu ZJŠ Brno měl totiž v letošní sezóně tak skvělé série hodů, že se jen čekalo na to, kdy vystihne dobré povětrnostní podmínky, aby zlepšil svůj vlastní světový rekord 64,55 m, vytvořený 2. srpna loňského roku v Turnově.
Této velké události v Sokolově bylo přítomno jen přes 300 diváků, kteří však připravili staronovému slvětovému rekordmanu velké ovace.
Světového rekordu dosáhl Daněk na pátý pokus,
ale i dalších pět hodů bylo vynikající úrovně: 60,20
m, 61,68 m, 63,70 m, 62,68 m a 62,90 m. Disk francouzské výroby "Obol" vážil o 15 gramů více, tedy
2,015 kg, takže uznání světového rekordu nestojí nic
v cestě. Disk "Obol", který Daněk dostal za svého
pobytu ve Francii, má těžiště lépe rozložené po celé
ploše nářadí než u běžných typů. To nemá vliv na
výkon, ale podporuje letové vlastnosti disku ve větrném proudu.
Spolu s Daňkem soutěžili v Sokolově i dva další

ČSR - TURECKO
Silné omlazene cs. fotbalové národní mužstvo neodjíždělo ke 4. kvalifikačnímu střetnutí pro mistrovství světa v Instanbulu s Tureckem v roli favorita.
Vždyť vysoce favorisovaní Portugalci porazili Turky
jen s nej větším vypětím sil a pomocí štěstěny
1 : 0. Vtipná kombinační hra mladých nadějí ČSR,
jejich časté měnění míst i pohotová střelba však
slavily triumf, na jaký mohou být hrdi. Zasloužili se
o něj všichni bez rozdílu, obránci Lála s debutantem Smolíkem (oba ze Slávie), záložní řada Hrdlička
- Popluhar - Horváth (všichni ze Slovanu Bratislava), i útočné kvinteto, vedené veteránem teamu
Kvašňákem (Sparta), s mladými hráči Veselým (Slávia), Knebortem (Dukla), Jokiem (Slovan Bratislava) a Kabátem (Trnava). Brankář Venci (Bratislava) neměl ve své svatyni mnoho práce, neboť Čechoslováci zlikvidovali turecké útoky hned v zárodku.
Nej lepším mužem tureckého representamího teamu byl brankář Varol, který schytá!, co se schytat
dalo, debaklu však zabránit nemohl Turci očekávali.
že ČSR bude hrát obranou hru, ale brzy se úlohy
rychlé změnily. Domácím patřil jen kratičký nástup,
potom Čechoslováci ovládli hru a skvělou kombinací rozleptali všechny řady soupeře. - Branky dali:
Jokl a Knebort po dvou, Kvašňák a Kabát po jedné:
sedmou branku rozhodčí pro domnělé postavení mimo hru neuznal.
Nyní si však příznivci čs. kopané kladou otázku:
"Jakou cenu mělo toto vítězství pro kvalifikaci na
mistrovství světa?" Jen totiž malý zázrak by mohl
ještě ČSR po dvou porážkách (s Portugalci a s Rumuny) přivést na VIII. mistrovství světa r. 1966 v
Anglii. Čs. fotbalisté by totiž museli porazit v Lisabonu Portugalce a doma vyhrát odvetu s Turky, a
Portugalci by museli ještě ponechat oba body v Bukurešti. Pak by si teprve ČSR vynutilo rozhodující
utkání na neutrální půdě a to buď jen s Portugalskem, v případě vítězství Rumunů nad Portugalci a
Turky, i s rumunským representačním teamem. Tabulka IV. kvalifikační skupiny: 1. Portugalsko 8
bodů, score 9 : 2; 2. ČSR 4 b., score 9 : 3 ; 3. Rumunsko 4 b., score 6 : 5 ; 4. Turecko b. b.
O LETENKY NA
V posledních dvou týdnech se počet účastníků
závěrečných bojů
VIII.
mistrovství světa v kopané zvýšil z 5 na 8, tedy
na
polovinu.
Letenky
získali maďarští fotbalisté, kteří v Budapešti zvítězili had V. Německem
3 :2, dále pak mužstvo
SSSR (po vítězství v.Kodani nad Dánskem 3 : 1
má z 5 zápasů 10 bodů a
nemůže už být bodově
dostiženo) a representanti Čile (vyhráli třetí vzájemné utkání s Equadorem na neutrální půdě v
Limě 2 : 1 ) . - O zbývají-

MS V ANGLII
:ích osmi účastnících MS
e musí rozhodnout do
:once prosince. Velkou
anci mají Francouzi, kte1 v Paříži porazili Jugolávce 1 : 0 a tak jim sta•i hrát doma v posledíím střetnutí s Lucemjurskem i nerozhodně. V
Amsterodamu remisovalo
Švýcarsko s Holandskem
) : 0 a bodově ve skupině
lostihlo Severní Irsko;
:dá se dosti pravděpodobíé, že o vítězi V. kvalifikační skupiny se rozhodle mezi fotbalisty švýcarska a Severního Irska
lá neutrální půdě.

čs. diskaři: Žemba dosáhl
xb. a kouJar
Šmíd hodil 44,96 m, (ostatní wkly neplatné).
Vývoj světového rekordu od r. 19S1, M y Američan Silvester jako první muž světa zdolal SGmetrovou hranici: Silvester (1961) 6®3S in a 60,72 m;
Američan Oerter (1962) 51,10 mz Sas Truseněv
(1962) 61,64 m; Američan Oerter (1962) 62.45 m;
Oerter (1963) 62,62 m: Oerter (1964) £*S3 mz Baněk
64,55 m a 65,22 m. Světový retard v Jsodta
je veden od r. 1904, faly AiBPňrag Sheridan překonal hodem 4t),70 m éfenetzOToa igaairi,, Tfranlre 5®
metrů padla v r. 1930 (Aifpgriam Kreuz hoáíi
51,03 m).

::

Fotbalová liga

::

absolvovala mužstva I- čs. Hsfteioré Bgy v rozpětí
dnů hned dvě kola. najednoa - deváté a desáté -,
e kterých oba staxnoorí ¡M.ÁS& išratové - Sparta
Slávia - získali patřičný oásžap před. ostatními teaiv tabulky. Do yýiwEaě ÍMWQ
se dostala zvláště
iražská Sparta, k t e á má ¡hjh£ peqprvé v nové sezóně
ednobodový záskok ¿šeď '"Sas >» tsxjoEým i". Na poátku sezóny se naSa zafej, že škrt přes rozpočet
ražťkých kluba může sšglaí S e m Bratislava, kteý měl imposantní, s t a s t . V goísfesfakái týdnech se však
ilovan změnil v lábadové bssžséro, které bude už
ěžko zasahovat do tw§6. ® prwessiví v čs. kopané.
Skvělou úreveč 9- isafa 1_ čs. ligy mělo střetnutí
řražské Sparty s Hradcem s a aov&a hradeckém trávníku. ktezé po- •fegjrfMwg. prfibSsu skončilo zaslouiasě oeroztuodně 3 : 3L W atfcám promarněných šancí
r Praze v Edenn. leMŠspvafa Slávia s fotbalisty Ostra•y 1 : 1 - loňský aepggpši střelec čs, ligy Bencz z
[resfisa. třesa g i ^ zpečetil porážku Teplíc (Treni vyasál 4 : 9 % Utekla Psatia bezmyšlenkovitým
sxsíiáiiisB do pakstopélio tasení Z-JŠ Brna se přistavila o- dtaKL i»e«i bezfeaakovo« remisou, VSS Koice posazšly dtaiEa f&SbsOsty
Slovanu Bratislava
! : ST drahý fcašický team, Xckamotiva, hrál na hřiš. Stevsaite Braišáaira, 1 : 1 a Trnava po dobré útočé 'hře prohrála Bezastoažesě v Prešově 0 :1.
Soahoje českých mužstev se slovenskými skončiy v 16. kole ligy nečekaně přesvědčivými úspěchy
irvně jsDenovaných: tak pražská Sparta po exhibičlím výkonu, porazila, dosoa Jednotu Trenčín 3 :0,
tejným poměrem bzzoek vyhráli fotbalisté Hradce
králové v Košicích nad Lokomotivou a ZJŠ Brno
Dorazilo Tatran Prešov 2 : 1 . - Třikrát se hrálo ne•ozhodně: bratislavské derby Slovan - Slovnaft 1 :' 1,
jražské derby Slávia - Dukte rovněž 1 : 1 a Ostrava
Teplice 0 ; 0. Trnava pokračovala v dobrých výkolech, porazila doma VSS Košice 3 : 0 a dostala se
ak na 3. místo v tabulce.
TABULKA: 1. Sparta 16 bodů, score 28 :15; 2.
Slávia 15 b., 3. Trnava. 4. Slovan Bratislava, 5. Tren:ín (po 11 b.): 6. Prešov, 7. Hradec Králové (po 10
3.); 8. Dukla Praha, 9. Slovnaft Bratislava, 10. VSS
ECošice, 11. ZJŠ Brno (po 9 b.): 12. Ostrava 8 b.;
L3. Teplice 7 b.; 14. Lok* Košice 5 bodů, score 6 : 22.

Držitel stříbrné olympijské medaile v běhu na
[.500 m Josef Odložil vyhrál v novozélandském Matertonu "zlatou míli". Slabším časem 4:10,0 min.
Jorazil o 0,2 vt. Novozélanďana Johna Daviese, který se chtěl v tomto závodě pokusit o překonání svěcvého rekordu na 1 míli. - Odložil měl v úmyslu
ničastnit se na Novém Zélandu a v Austrálii několika
lalších závodů, musel však ihned z Mastertonu od¡estovat domů, neboť předpisy Mezinárodní lehkoatletické unie říkají, že se lehký atlet může zdržet
nimo svou vlast ročně jen 40 dnů, a ty měl Odlo51 už zájezdem do USA vyčerpané.
181etý čs. výškař Rudolf Baudis z pražské Sparty zdolal na Letné na druhý pokus 2,12 m, čímž
depšO. o 1 cm svůj vlastní čs. rekord, vytvořený
ařed dvěma týdny. Baudis je ve věkové kategorii
io 18 let v Evropě na 2. místě, neboť jen nynější
»větový rekordman Rus Brumel dosáhl v tomto věta lepšího výkonu.
Basketbalový výběr Evropy s třemi Čechoslovátyi Bobrovským, Konvičkou a Pištělákem, zvítězil
r Krakově v exhibičním střetnutí nad dvojnásobným držitelem Poháru evropských mistrů Reálem
Madrid 101:83 bodům. "Evropa" potřebovala v tomto zajímavém utkání plných 20 minut, než se "našla",
sak však zvítězila zcela zaslouženě.
Čs. hokejové národní mužstvo se zúčastní ve vánočním týdnu EL. ročníku mezinárodního turnaje memoriálu Waltera Browna v Colorado Springs (USA),
kde hraje od 26. - 31. prosince se Švédskem, SSSR
i Kanadou. Počátkem ledna vybojují pak Čechoslováci ještě čtyři přátelská utkání na kanadských kluzištích.
• 76. ročník Velké pardubické skončil naprosto nelekaným úspěchem ČSR. Vítězem hlavního závodu
(6.900 m) se stala hnedka Mocná s džokejem Vítkem
před Cavaletem (s džokejkou Palyzarovou - ČSR) a
Gabojem (SSSR).
Fotbalistům Bohemians, kteří letos, v roce svých
jubilejních oslav,, sestoupili do 2. ligy a tuto soutěž
vedli na počátku nové sezóny naprosto suverénně,
se nyní. nedaří; museli okusit druhou porážku s Viktorií Žižkov 1 : 3 a klesli v tabulce II. ligy skupiny
A až na 3. místo. 1. Kladno 14 bodů, 2. Dukla B 13
b., 3. Bohemians 13 b. Skupina B II. čs. fotbalové ligy: 1. Žilina 16 b., 2. Vítkovice 11 b., 3. N. Zámky 10 bodů.
— Plénum mezinárodního lehkoatletického svazu na
svém zasedání v New Yorku rozhodlo, že nová soutěž
Pohár evropských národů - bude uspořádána každý
druhý rok, tedy k II. ročníků soutěže dojde už v r.
1967.
Melka junior, syn bývalého fotbalového internacionála z Prostějova, ohlásil nyní po návratu z presenční vojenské služby přestup do divisního Trutnova, kde jeho otec působí jako trenér.

POHÁR MISTRŮ V KOPANÉ

Účastníci II. kola 11. ročníku nejpopulárnější
svropské fotbalové soutěže klubových celků - Poháru mistrů - jsou už kompletní. K. dosavadním 11 teamům se připojili i fotbalisté: Manchester United (porazil Helsingin Jalpalloklub 3 : 2 a 6 : 0 , Dynama
Bukurešť (vyřadilo dánský BK Odense 4 : 0 a 3 : 2 ) ,
Werder Břemen (Němci deklasovali mužstvo Apoel
Nicosia 5 : 0 a 5 : 0 ) , Partizánu Bělehrad (hráli s
FC Nantes 2 :0 a 2 : 2) a Panathenaika Atény (po
vítězství doma 4 : 1 prohrál venku s mužstvem Sliema Wanderers Malta jen 0 : 1 ) .
Zatím už byly také rozlosovány dvojice, které budou bjovat o účast ve čtvrtfinále. Sparta Praha se
střetne s polským přeborníkem Gornikem Zabrze.
V II. kole soutěže "držitelů trofejí" narazí pražObhájci mistrovského titulu, ZKL Brnu, se letos ská Dukla na vítěze Maďarského poháru Honvéd
prozatím valně nedaří. Prohrál obě důležitá střetnu- Budapešť.
tí jak v Bratislavě se Slovanem 4 : 5 (vedl už 3 :'0),
HLAS
D O M O V A
tak i v Jihlavě 3 : 5 a je už se ztrátou 5 bodů z 6
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
mistrovských zápasů až na 4. místě tabulky. Naopak
Adresa: Hlas domova,
dobrý nástup do sezóny mají hokejisté Bratislavy
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
a Jihlavy, kteří si už před desetinásobným, mistrem
Telefon: 42-5980
ČSR udělali 4bodový náskok. Do konce mistrovství
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
je ovšem ještě 30 kol.
jednotlivý výtisk s 2/-.
TABULKA: 1. Bratislava 11 bodů, score 37:16;
2. Jihlava 11 b., score 36 : 15; 3. Pardubice 8 b., 4. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž předZKL 7 b., 5. Sparta Praha 6 b., 6. Kladno, 7. Plzeň platné, tj. austr. £ 2 / 8 / - nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
(po 5 b.), 8. Litvínov 4 b., 9. Zlín 3 b., 10. Košice ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
(bez bodu).

Hokejová liga

