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Změny v sovětském vedení
Závěrečné dny roku přinesly několik zajímavých událostí. V e Vietnamu
se Američané připravovali k podstatnému zvětšení svého úsilí na bojišti.
V e Francii dokázal zvýšený počet francouzských voličů, ře jim není úplně
neznáma funkce šedé hmoty. A v Moskvě došlo k změnám ve vedení, která
mohou mít větší význam, než se na první pohled zdá.
Svět je plný překvapení1, a překvapením není nikdy konec. I stalo se, že
člověk, který resignoval z komunistického vedení ze zdravotních důvodů,
nnríivHu nrlstimnvďl 7P ydfíilvnttiífli fInvnfliV
Tím člověkem byl president Mikojan,
který
přežil Lenina,
Stalina,
Malenkova i Chruščova
a opravdu se dočkal dne,
kdy sám a z vlastní vůle
resignoval na svůj politický úřad.

va člověka , a jeho poli
tický zánik "president
ským povýšením" ted)
jenom zapadá do nekrva
vé čistky, která prováže
la Chruščovův odchod.
Jeho
"odstranění'
však vynikne teprve i
souvislosti se zápasem
který v Kremlu probíh;
na staré téma
"zbrani
nebo chleba". Podgorn;
prý v tom zápase patři
otevřeně
ke skupině
která žádala další okleš
ťování zbrojení a zvý
šený důraz na hmotni
zvyšování životní úrov
ně.
(Pokrač. s. 2

nikdo nemůže vyplnit.
stů, která tu abdikaci
Mikojanova
kariéra provázela.
byla bohatá a jeho vyPresident Podgorný
trvalost
neuvěřitelná.
Daleko
významněji
Slavnostní abdikaci však
ublížil fakt, že jeho od- než Mikojanova resignachod byl nakonec jenom ce vypadá jmenování jeformalitou, jejíž význam bo nástupce.
byl úplně zastíněn skuNový president PodMikojanův odchod
tečnou změnou ve vede- gorný byl všeobecně pokomuni- važován za "ChruščovoT o všechno však ne- ní sovětských
věděli členové Nejvyššíí^aKupni norecKa v vJesKosioveii»».u
ho sovětu, když jim Mikojan pohnutým hlasem
oznámil své rozhodnutí.
Stalin je mrtev, ne však
Šeptanda a panika jsou docela bezne průvodní zjefvy každého diktátor
zapomenut, a v zasedací
síni se rozprostřelo hlu- skéhp režimu. Takový režim je živi hlavně tím, že žádné (vážné rozhodnut
boké a rozpačité ticho. nedá projít sítem opravdové kritiky a otevřené debaty odborníků i laiků.
V Československu se právě rozšířila šeptanda o tom, že vláda hodlá zdra
Teprve slova soudruha
generálního
tajemníka žit hlajvnf životní potřeby, a že bude některých potřeb nedostatek. Reakce j.
Brežněva, jež chválila a pochopitelná: lidé nakupovali a nakupují do zásoby.
'velebila kvality odcháFamka
vzrostla
tou p í uiíiy ¿i-U v y in
¿ . u u ^ í l l i . v y j j i v i a u i n a. j l i c u u i . ^
zejícího presidenta, vnes- měrou, že se vládní čini- Není proto důvodu k činitel, Antonín Novotla do shromáždění urči- telé rozhodil jí důrazně tomu, aby někteří lidé ný, k pracovníkům uraté ulehčení, které se čelit.
nakupovali nepřiměřené nového průmyslu, kteří
projevilo
ovacemi odTak čteme v Rudém množství mouky nebo si přišli 19. listopadu na
cházejícímu revolucioná- právu z 18. listopadu cukru v domnění, že ty- Hrad pro povzbuzení a
ři.
základní
potraviny vyznamenání:
prohlášení náměstka mi- to
Tak odešel
poslední
ze staré gardy a, jak by
pravil
každý
ctidbalý
"pozůstalý", zůstane po
něm prázdné místo, jež

nistra Františka Kouřila,
v kterém se praví:
" N a závěr roku j e
dobře pamatováno
jak
potravinářským,
tak i

"nebudou", nebo že se
ceny potravin od začátku příštího roku zvýší . . ."

Moderní vánoce
sale

Veselme se

Podobně mluvil i nej-

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

VÁNOCE SEDMNÁCTILETÝCH

Závist patří k základním přísadám nenávisti a
hraje důležitou úlohu v našich životech i v osudech
světa. Je přimíchána ve všem, co činí z naší planety
slzavé údolí. Je praotcem mnoha odrůd rasismu,
prapředkem třídní nenávisti a pradědečkem pošetilosti, jíž říkáme antiamerikanismus.
Jedna rasa často závidí druhé rase její skutečné
či pomyslné přednosti. Jedna třída vždycky závidí
druhé třídě její hmotný blahobyt. A všichni dohromady závidí Spojeným státům americkým fakt, že
jsou nejmocnějším a nejbohatším státem na světě.
Jenomže, jako při těch ostatních nenávistích,
svět neřekne, že nemůže Američany ani cítit, protože
mají větší ledničky, delší auta, kratší pracovní týden a vyšší výplaty.
Závist se nenosí na klopě. I předstíráme podle
okolností, že nenávidíme Američany pro jejich v m ě šování a nevměšování, protože hospodářsky pomáhají a protože hospodářsky nepomáhají, a také ovšem
pro jejich "barbarský způsob života".
O tom, že Američané opravdu jsou nejbohatším a
nejmocnějším národem na světě, může být málo pochyb. Přesto však není tak jisté, že b y c h o m jim m y ,
příslušníci malých a relativně chudých národů, měli
co závidět.
Když mně bylo sedmnáct, koukal jsem, kde bych
se co nejlépe pobavil, kde bych sehnal nějakou p ě k nou holku, kde bych co. vypil a kde bych co snědl.
Zkrátka snažil jsem se žít co nejlépe, a jediná starost byla případná "pecka" z latiny.
A když přišly vánoce, jediné svátky neposkvrněné
cynismem sedmnácti let, cítil jsem se ze všeho nejlépe, protože to byla doba, kdy se opravdu žilo, kdy
se přijímala a rozdávala radost.
Dnešní sedmnáctiletí nejsou tak docela jiní. Jsou
možná ještě prázdnější a cyničtější než sedmnácti" T a k co, soudruzi, ku- letí naší doby, ale i oni chtějí žít eo nejlépe a i oni
puje se někde nadměrně žijí nejlépe v době vánoc, a ť už své dary skládají a
cukr, mouka . . .? Vím, vybírají pod stromky štědrého dne nebo v .punčochách Božího hodu.
že se mluví po celé reJsou však sedmnáctiletí, pro něž už letos nebudou
publice o tom, že od 1. vánoce. Někteří z nich skončili s dírou v břiše, jiní
ledna budou vyšší ma- s utrženými údy, ještě jiní jako oškvarek na kosti
loobchodní ceny neje- ve vypálené dutině zbytku obrněného auta, a ještě
jiní prostě nejsou, protože tam, kde stáli naposled,
nom potravin, ale i někvybuchl ruční granát.
terého
průmyslového
Žádný člověk netvoří samotnou, isolovanou jedspotřebního zboží, hovo- notku, ani američtí sedmnáctiletí ne. Mají rodiče,
ří se dokonce již o pře- mají bratry, mají přátele. I j e čekají špatné vánoce.
A kruh zasažených se šíří. Jsou rodiče, bratři,
dem
stanovených
cesestry a přátelé šestnácti, deseti a pětiletých. Alespoň
nách, např. o tom, že 1 někteří z nich si jistě uvědomují, že až jejich sykg cukru má stát 14 Kčs. nům, bratřím a přátelům bude sedmnáct, bude se
Přitom se informátoři možná střílet v Tibetu či Aíganistánu.
Příslušnost k malému a chudému národu tedy má
dušují, že to viděli, prosvé výhody. Zdá se, že dává právo kritizovat mocné,
tože v té a v té tiskárně
proč někde zasahli a jinde nezasáhli, a současně j e
se již tisknou sáčky, kde nějak záhadně zbavuje povinnosti zvednout zbraň,
je to uvedeno . . . Po- děj se co děj.
Jsme příslušníci malého národa a proto, "zrazeni
dobně se hovoří o mousvětem". Nemuseli jsme umírat, když přišel německý
ce a řadě dalších věcí. . .
útok. A , "znovu zrazeni", nemuseli jsme
hnout
V e skutečnosti to je dí- prstem, když přišel útok komunismu.
lem nepravdivé fámy,
Z e sedmnáctiletých příslušníků malého národa , byzáměrně rozšiřované růz- lo nám tak dovoleno vyrůst v muže a otce. A j a k o
nými "přáteli"
našeho když nám bylo sedmnáct, snažíme se žít c o nejlépe:
jíme, pijeme, plníme bankovní konta a, když nám
socialistického
zřízení. zbyde čas mezi splátkou a půllitrem piva, kritizaA ť se tedy kupuje, fon- ieme Američanv.
(Pokračování na -ctr 9."»
dy
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Tichá noc, svatá nc—

(Pokračování na straně 2)
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Vánoce sedmnáctiletých

Přehled světových událostí

Před vánocemi bylo živo
Letošní předvánoční doba rozhodně není ve znamení okurkové sezóny.
Francie přispěla svými presidentskými volbami k udržení určitého napětí,
které bylo zvýšeno oznámením z Moskvy, že jeden z posledních členů staré
gardy bolševiků, Mikojan, jde do pense.
Přestože nebylo mnoho pochyb o tom, že president de Gaulle bude zvolen na dallší sedmileté období, překvapila síla opozičních kandidátů, kteří
se podělili o větší polovinu hlasů a vynutili si druhé volební kolo. Z d á se,
že "Francouzi mají dnes větší pochyby o správnosti francouzské zahraniční
politiky, než se dosud zdálo. Francie, vedená dnešní opozicí' by byla rozhodně povolnějším partnerem západní Evropy, než je jím dnes de Gaullova
Francie, i když v předvolební kampani de Gaulle sám naznačil možnost mírnějšího postoje, zejména k britské účasti v Evropském hospodářském spoAmeričané ve Vietnamu
Přestože
Američane
mluví o tom, že jsou o
chotni vyjednávat o míri
v e Vietnamu, v praks
jsou nuceni, nechtěj í-1
skončit vojenským i poli
tickým fiaskem, k neustá
lému
zvyšování
počti
amerických branných si
na asijském kontinentu
V dohledné době má bý
zvýšen počet Američani
ve Vietnamu na čtvrt m:
lionu.
Akce proti Rhodésii
Ultimatum
africkýcl
států Anglii, žádající zá

krok v Rhodésii. zatím
vyznělo naprázdno. Mezitím byly umístěny britské
jednotky v -Zambii v bezprostřední blízkosti rhodéských hranic. Během
několika týdnů však Rhodésie ucítí plný vliv hospodářských sankcí a paií
se teprve ukáže, zda jsou
tam vedle vlády ministerského predsedj- Smitha
ještě jiné. bílé či barevné
síly, které by dokázaly
změnit dnešní situací.
Jinak se případ Rhodésie vyznačuje
několika
zajímavými aspekty. Zatímco se bílí odpůrci na

tbou stranách
studené
r álky
chovají
poměrně
ednotně, černí
afričtí
iratři se o Rhodésii nenóhou dohodnout.
Jedni chtějí ozbrojený
:ásah a druzí ho nechtějí,
•íěkteří přerušují diplom
natické styky s Anglií a
iní j e přerušit odmítají.
Vni africká demonstrace
)ři Wilsonově řeči ve
Spojených národech nevyšla solidárně.
Někteří
:ernošští delegáti demonitrativně odešli, jiní zůitali demonstrativně selět.
Zdá se tedy, že se cti-

Ceny a direktivní plány
(Pokračování

se str. 1)

Co je tedy pravda?
I
pohled z druhého
konce zeměkoule stačí k
zjištění, že šeptanda není tentokrát tak bezpředmětná, jak tvrdí vedoucí
čs. komunisté.
Nebudeme se zabývat
otázkou,
zda bude v
ČSSR v příštím roce k
dostání
mouka
nebo
cukr.
Dá se počítat s
tím, že vážný nedostatek
potravin tam
nebude,
protože drastické zhorše-'
ní zásobovací situace si•
režim ani nemůže dovo-'
lit. Naproti tomu zdra-'
žení mnohých životních1
potřeb se zdá nevyhnu-'
telné a za daných okol"
ností i docela logické.'
Vláda byla donucen:i
změnit náhled na mnoh«:
hospodářské
problémy ,
nemělo-li čs. hospodář ství zapadnout hlouběj i

do nesnází, z nichž by
nebylo přijatelného východiska.
Nový
hospodářský
model, nové způsoby řízení, jakkoli je to pojmenováno,
musí začít
ohlášenou
reformu čs.
hospodářského
života
tam, kde je možnost ji
prosazovat. Mnohá nová
opatření pocítí proto nepříznivě zvláště zpočátku čs. občané.
Vláda udržovala dosud ceny některých potřeb uměle dole.
"Vyrovnávání"'
cen
bude
znamenat zdražení, kterému nebude následovat
všeobecné zvýšení mezd.
Bude to tedy zhoršení životní úrovně
části čs.
obyvatelstva.
Postiženi
budou jednak nevýkonní zaměstnanci,
jednak
osoby
neproduktivní
(pensisti apod.), zatímco zdatnější pracovníci

iat vzniklý rozdíl mez
nzdami a cenami svým
•yššími výkony. Takov:
iprava má tedy jak zlep
it hospodářství země
ak zvýšit pracovní mo
'álku.
T o je program, kter
>y měl být zřejmý i kaž
lému z těch lidí doma
cteří mají k dispozici jei
dádní
informační pra
neny, kteří jsou připra
zeni číst vše, co se tan
ce čtení předkládá.
Zdražování, které bu
ie následovat (není ro2
lodující, dojde-li k ně
nu v lednu či v dubn
íebo v druhé polovin
roku), nebude konečn
:ak velkou novinkou, ja
by ukazovalo
demen
vládních činitelů.
Pře
krátkou dobou došlo u
např. k zdražení nájerr
ného. K vysvětlení toh<
to kroku sloužil pouka

Hledáte-li k vánocům
J A K É K O L I

S P E C I A L I T Y ,

navštivte náš

LAHŮDKÁŘSKÝ OBCHOD

GAŠ

DELICATESSEN

118-120 Acland Street, St. Kilda,Vic.
Telefon 94-2071
Máme největší výběr všech lahůdkářských specialit místních
i dovezených ze všech končin světa

elé bílé nadvlády v Rho[ésii musejí ze všeho nejnéně bát nějaké jednot- j
té akce svých afrických ,
lepřátel.
!
Bankrot Indonésie

(Pokračování se strany
zase vánoce a ouueme zapalovat sviCKy, strot stromečky, balit dárky a zpívat "Sláva Bohu na
ýsostech".
A l e jinde, například v džunglích Vietnamu, buou zažívat "šťastní" příslušníci nejmocnějšího náDda v lidské historii vánoce úplně jiné.
Místo balíčků na ně čekají pod "stromečky" nálapné miny. Místo záře prskavek bude j e vítat
raskot kulometů. Místo vlasatice od Betléma ozáří
.m noc vlasatice, která označuje cíl a v jejíchž
atách kráčí místo andělů bomby, granáty a náboje
unometů. A místo půlnoční zvěsti, že se narodil
rinc pokoje a míru, řezavý výkřik v džungli: "Umři,
jneričane!"
Sláva Bohu na výsostech! Sláva mu za to, že nám
ovolil, abychom se narodili jako členové malého
ároda, kteří. nemusejí umírat ani za sebe, ani za
ěkoho jiného, ale jimž j e dopřáno žít, vyrůstat,
romadit, bavit se a — kritizovat.
-kwJSUU

|

Indonéská
vláda - tj.
¡enerálové
prostřednicvím "tatíčka" Sukarna iznámila měnovou refor- ,
nu, vynucenou bezútěš- .
LOU hospodářskou situací 1
r Indonésii. Velkou otáz- j
MU zůstává, zda indonés;á vláda má dnes dosta- '
ečnou moc, aby proved- ;
a úspěšné
finanční re- ;
:ormy, roztažené na dobu i
;esti měsíců.
j
Současně přinutila arnáda presidenta
Sukaría, aby se konečně zba/il svého pro-čínsky o ňentovaného
ministra
»hraničních věcí dr. Suaandria.
Setkání ve vesmíru
Američanům se podařil další krok na cestě na
něsíc, a zdá se, že alespoň
/ některých úsecích předlonili Sověty v kosmicsém průzkumu. Zatímco
Šusům se ani
tentokrát
lepodařilo přistání neobsazené kosmické lodi na
měsíci, podařilo se dvěna americkým
kosmickým kabinám setkání v
Dběžné dráze.
-et
na nutnost
zvýšené ůdržby domů. K vysvětlení zdražení cen potravin
může sloužit poukaz na
špatnou úrodu,
na povodně, event. i na vyšší
ceny na světových trzích.
Tendence
zdražování
je konečně
patrná i z
"úprav" cen některých
služeb, které už nejsou
šeptandou, protože byly
oficielně ohlášeny, i když
bylo zvýšení bagatelisováno komentáři, že hraje
v celkovém vydání obyvatel jen malou
rolí.
Tak Rudé právo píše 23.
listopadu:

ZMĚNY V SOVETECH
! Pokračovaní se str. 1)
Soumrak jeho politicé moci tedy může znait, že tato skupina je
lespoň na okamžik na
:stupu.
Případ
soudruha Šelepina

aelepinovy ambice
prý
byly
neskrývané, a je
dost možné,
že právě
ony zavinily jeho politický pád.
Brežněv - Kosygin
V
zbrázděné
ruce
Kremlu se těžko čte, a
nynější změny se nedají
zařadit
do
kategorie
těch převratů v kremelském vedení, které znamenaly změny základního významu.

Z e všeho nejdůležitějí však vypadá zdánlivé
idstranění soudruha Seepina, který ztratil úad náměstka ministerkého
předsedy a souasně několik klíčových
Dá se však usuzovat,
unkcí ve straně.
že posice dvojice BrežJeho případ je vý- něv - Kosygin nebyla onamný proto, že byl po- slabena, ale naopak poažován za jednoho z sílena. Vztah k Západu
lejvlivnějších členů so- bude asi alespoii na ně'ětské
hierarchie
a jakou dobu ostřejší než
a nejpravděpodobnější- v minulých letech, nebu10 nástupce
dnešního de t 0 však zhoršení dra'kolektivního
páru" stické. Uvnitř komunistického světa nebudou
Jrežněv - Kosygin.
Z d á se, že se Šelepin mít změny v Kremlu proúčemu nepřiučil z ka- nikavý vliv. Spor s Pe•iéry Mikojana, který se kingem bude pokračo/ždyjcky pohyboval po- vat a uvolňovací proces
blíž vrcholku,
aniž by mezi Moskvou a evroplám aspiroval na nejvyš- skými satelity se neza-kwií moc ve straně a státu. staví.

íát na to, co řekne pan
president.
Tak už 18.
ííjna tr. jsme tam četli:
" . . . Významným eko" O d 1. ledna 1966 bu- lomickým podnětem podou zvýšeny ceny někte- sledních dnů je pronikarých služeb poskytova- /é zvýšení cen obilí. Je
pronikavé.
ných převážně podniky opravdu
místního hospodářsví a Základní cena sklovité
výrobními družstvy. Cel- pšenice je od příští sklizkové zvýšení cen před- ně vyšší přibližně o 3 5 % ,
pšenice o 15%,
stavuje na
celostátních měkké
výdajích
obyvatelstva průmyslového ječmene o
0,1 procenta a týká se 32%, krmného ječmene
převážně praní prádla, dokonce o 6 5 % , ovsa o
oprav elektrických a ply- 40% a kukuřice o 2 5 % . "
nových spotřebičů, meToto zvýšení,
plánochanických oprav, oprav vané na příští sklizeň
obuvi,
oděvů,
prádla, (podobné zřejmě i pro
koženého zboží, rámová- ostatní zemědělské výní obrazů a drobnějších robky) , nemá mít vliv
sklenářských
prací . . . na cenu potravin? Spíše
ošetřování
motorových se zdá, že po mírné "úvozidel apod."
pravě" v 1. pololetí dozdražen:
Pokud pak se týče jde k většímu
očekávaného zvýšení cen koncem příštího roku.
mouky, je rovněž lépe
K této zprávě Zeměpřečíst si např. pražské dělské noviny dodaly:
Zemědělské noviny, než
" Z c e l a v duchu naš

soustavy řízení se dostal,
tedy
ke slovu nejvýznamnější
ekonomický
podnět - cena, na rozdíl
od minulosti, kdy jsme
se nejednou snažili o obdobný hospodářský záměr, ovšem bez valného
výsledku, pomocí direktivních a administrativních pák . . . "
Šeptanda a nákupní
horečka v Československu je tedy jen projevem
lidí, kteří jsou přesvědčeni, že na direktivní a
administrativní páku, vedoucí z pražského hradu, není radno příliš
dát.
-světSWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
19 York St.,
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, schodům)
Sydney
Telefon 29-7543

20. 12. 1965
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ČESKOSLO YENSKO TE ZKRATCE

V e znamení "nového hospodářského modelu"

— V Brně. zemřela v
letečtí herečka Ema Pe
chová.
— Na Zbraslavi byla po
depsána dohoda o hospo
dářské spolupráci mez
ČSSR a Nigérii ČSSR s<
zavázala poskytnout Ni
gérii dlouhodobý úvěr n;
zařízení pro elektrárny
továrny na obuv, koželuž
ny, cementárny, cukrová
ry, pivovary,
úpravní
rud, vybavení pro nemoc
nici atd.

se: Osobné skoro nevychází. Žije již léta - prakticky od své padesátky v ústraní svého bělohorského tuscula. Přemýšlí,
vzpomíná - a
vždycky
znovu píše. Někdy, žel,
musí držet v ruce častěji
teploměr než pero."
— ČSSR
vyslala
do
Moskvy 12člennou delegaci k jednání o možnostech společné konstrukce
a vypouštění družic a o
využití kosmického prostoru.
Zúčastnili se též
zástupci Bulharska, Kuby, Maďarska,
Mongolská, V. Německa, Polska
a Rumunska. Družice by
byly vypouštěny v SSSR
pomocí sovětských nosných raket.

sedmdesatce od Novotné
ho titul hrdina ČSSR
právem nosit Zlatou hvěz
du hrdiny ČSSR. Presi
dium Nejvyššího sověti
SSSR udělilo
současní
Svobodovi titul hrdin;
Sovětského svazu, Leni
nův řád a medaili Zlatí
tivězda.
— Koncem listopadu s<
konalo v Praze X X I . val
né shromáždění Čs. aka
demie věd, které zvolili
předsedou opět F. Šorma
místpř. J. Kožešníka a Š
Schwarze, hlavním sekre
tářem J. Pluhaře, jeh(
zástupcem B. Rosickélu
a dalšími členy presidií
D. Blaškoviče, J. Filipa
M. Katětova, V. Knapp;
( ! ) , J. Macka, I. Málka
L. štolla, J. Bačkovského
V. Kelló a E. Špaldona.

—Plzeňská lékařská fa
kulta slaví své dvaceti
letí. Promovalo v ní přei
1.150 lékařů všeobecnéhí
a 300 lékařů stomatologie
kého směru. Nyní má fa
kulta 990 posluchačů.
— Podle Práce z 10. 11
pomáhalo letos v země
dělství asi 2,192.000 bri — Předseda ÚRO Frant.
gádníků po dobu celéhc Zupka byl "ze zdravot- — V Praze zemřel znány
týdne. Mezi nimi bylo ví ních důvodů uvolněn z nakladatelský pracovní!
funkcí předsedy
ÚRO,
ce než 4.000 brigádníků
František Neubert.
člena předsednictva ÚRO
traktoristů ze závodů.
— Ministerstvo zahranič
a sekretariátu ÚRO". Ří— Čs. rozhlas zavedl vy
ňích věcí oznámilo ame
zením
předsednictva a
sílání inzerce. Má se tý
rickému velvyslanectví \
sekretariátu
ÚRO
byl
pokat náboru pracovníci
Praze, že v důsledku dis
věřen
místopředseda
Mimíst, volných
kapacit
kriminačního
postupi
roslav
Pastyřík.
nadnormativních
zásol
vlády USA vůči čs. diplo
atd. Každou druhou sobo — Také poplatky v auto- matům v USA se zakazu
tu vysílá zvláštní země' školách byly citelně zvý- je vstup pracovníkům a
šeny a to z 626 Kčs na merického velvyslanectv:
dělskou inzerci.
i o určitých okresů ČSSR
— V minulém čísle HE 922 Kčs.
jsme přetiskli kritiku V — Z mnohých míst je hlá- Americké omezení plat
veilký
nedostatek již několik roků, ale tot(
Bora o tom, že Českou fil- šen
první
protiopatřen
harmonii doprovázel ns krmiv pro dobytek. Mno- je
zemědělské
závody jednoho ze satelitních re
zájezdu po USA a Kana hé
proto
zmenšit žimů.
dě novinář, který hudbí musely
nerozumí.
Sekretariái hlavně počet prasat a — V Suchdole u . Prahj
Svazu čs. novinářů pro slepic.
zahájila vyučování noví
hlásil v Lit. novinách, žť — Na místo dr. J. Hájka, Vysoká škola zemědělská
dotyčný novinář, soudrul který byl jmenován mini- — Bývalý kapitán Spar
Pobera, nezavinil zkresle- strem školství, stal se ty dr. Karel Kád'a - Pe
né zprávy o vystoupen: stálým delegátem Česko- šek oslavil sedmdesátku
České filharmonie, jak jť slovenska u Spojených
— Řidič T. Šanov z Par
uveřejnily čs. časopisy.
národů dr. Milan Klusák, dubic vyhrál v sázkoví
— K Národnímu divadli kterému propůjčil Novot- kanceláři "Sportka" re
v Praze se od 1. lední ný hodnost mimořádného kordní částku 400.000 Kč:
vel- (tj. asi 25.000 £ A.).
vrací jako režisér zašlou a zplnomocněného
žilý umělec Alfréd Radok vyslance.
— Počátkem
listopadi
Působil několik
posled — Kolaborantský generál shořela Labská bouda i
nich let v Laterně magice Ludvík Svoboda dostal k Krkonoších.
FEC/Č/E
a v Městských divadlecl
pražských.
— Delegace Italské ko
munistické strany přijeli
na
oficielní
návštěvu
Na ÚV KSČ měl Luig
V pražském Klubu novinářů se konalo 12. listoLongo dvakrát
dlouhoi
padu představení, při němž vystoupili v hlavních
poradu s A. Novotnýn
rolích čtyři navrátilci. Jak vysvítá z referátů v
za přítomnosti V. Kóucké
denním tisku, přijali přítomní odborníci jak výho a O. Kadeřky.
kony účinkujících tak i režii velmi příznivě.
— Na Invalidovně v Pra
Zvláště "kritik" pražské Práce věnoval předstaze byl vystavěn dům hovení příští den dlouhý článek, z něhož jsme prátelového typu. Práce 2
vě pochytili jak podrobnosti o hvězdách večera,
1!. 11. vysvětluje, že bytj
tak i barvitě uváděný děj.
tam
přiděluje
bytovj
V prvním dějství vyprávěla Jarmila Štětinová,
úřad, ale že nejde o bytj
jak (citujeme) "odjela před 17 lety z vlasti jako
jako takové, ale o ubyto
vdova, bez zvláštních politických záměrů, přes
vacf jednotky.
Zájemct
zapadni Německo. Dodnes jí utkvělo v paměti
musí mít k bytu finančn
brutální zacházení v utečeneckých táborech..."
zajištění. Nájemné je oc
Štětinová však vše přežila. V Paříži se později
400 Kčs výše
měsíčně
provdala za foukače skla a vystřídala mnoho zaPodobný dům se začne ^
městnání. Asi měla taky skautskou výchovu (i
příštím roce stavět ní
když se s tím na scéně nepochlubila), protože
sídlišti Petřiny a uvažuj«
" . . . Vysoké nájemné ji donutilo koupit si stan
se i o sídlišti Prosek.
a bydlet v něm, pak si s manželem postavili dře— Podle Statistické ro
věnou boudu..." Zda v té boudě druhý manžei
čeňky 1965 činila průměr
dosud zůstal, není známo.
ná měsíční mzda v socia
listickém sektoru národní
O dalším představiteli navrátilců píše Práce:
ho
hospodářství
(be:
"Stavitelský asistent Juraj Mezera si léčil v
JZD a učňů) v loňskén
srpnu 1964 v Itálii lupenku. Pak odjel-do NSR,
roce 1.430 Kčs.
odkud se po čase dostal na Floridu v USA. Pracoval v lese a pokračoval v léčbě. - " S cizinci",
— Za 10 měsíců letošníhi
říká, "se ttun zachází jako s černochy, platy jsou
roku bylo postiženo rako
i 50 centů za hodinu... Když jsem vydělával
vinou o 9.6% více muži
230 S měsíčně, musel jsem z toho dát 130 $ za
a o 2.1% více žen než i
b y t . . . Znám čtyři jazyky, rozumím svému obocelém roce 1960.
ru, ale dělat za 75 dolarů měsíčně, což měl i
— Ve Večerní Praze si
černoch v kuchyni - to jsem přece jen nevydržel."
objevila zpráva o návště
Dále vystoupil v roli navrátilce jakýsi "odborný učitel inž. architekt Jiří Zich", ale jen tak
nějak jako host, protože (zas citujeme) "Byl o

Československo 1965

Odklon od mnohých zásad marxismu se letos v Československu stupňoval
i dosáhl už pozoruhodné výše. D o popředí všech snah o reformu stávajícího řádu se dostali národohospodáři, kteíí získali velkého pomocníka v
íeutěšené hospodářské situaci země.
Zatímco nelze mluvit o větších organizovaných akcích za nápravu poněrů, které by pořádal československý " l i d " , použily i ostatní skupiny inteektuálů otevřené debaty, vyvolané hospodářskými odborníky, k prosazování změn i na poli kulturním, právním aj. V tomto směru se dá přirovnat,
etošní rok k roku 1956, kdy začal nabývat vrchu i v Československu revi:ionismus. Průběh sjezdu čs. spisovatelů a debaty, které tehdy pokračovaly
ía stránkách kulturních časopisů, inspirovaly ostatní složky československé
nteligence, které se snažily dosáhnout >v rámci kulturního "tání" i koncesí
re. svých oborech.
V pozdějších letech se však podařilo politickému vedení podchytit a
isměmit tlak spisovatelů a zbavit ho počátečního elánu. Tento vývoj je
íobře si připomenout dnes, kdy je enthusiasmus mladších čs. ekonomů!
losud živý a kdy se i někteří kulturní, školští a právní pracovníci pokoušejí
> prosazení' reforem současně s prováděnými reformami hospodářskými.
Referáty a úvahy c
"novém
hospodářskéir
modelu", který byl vypracován v podstatě \
polovině roku
1964 s
přijat po několikerérr
odkladu ústředním výborem
komunnisticke
strany koncem ledna letošního roku, se objevovaly na stránkách den
nich i odborných listí
po celý rok a jeho účinnost začaly pociťovat
i když zatím mírně - hos
podářské podniky i cent
rální úřady,
kulturn
instituce
i
jednotliv
místní aparátčíci.
Hlavní změnou, kte
rou hodlá přinést nov)
"model" do čs. života
je nahrazování detailní
ho centrálního řízení ří
zením
místním,
kteří

může lépe usměrňovat
hospodářskou
činnost
podle okamžitých požadavků trhu, k čemuž může dokonaleji využít iniciativy jednotlivých ředitelů podniků.
Praktické
uskutečňování nových zásad však
za letošní rok téměř nepokročilo z období příprav. Výměna osob ve
vedení jednotlivých podniků byla provedena v
nepatrné míře, zásahy
neodborných politických
činitelů do vedení podniků nepominuly, tvoření
cen podle možností trha
bylo povoleno jen několika nevýznamným oborům a to jen pokusně.
Pouze na změny ve vládě, změny některých hospodářských ministerstev

Odstrasuiíci priKiaay
letošních prázdninách se zájezdem v Rakousku,
kde navštívil ve Vídni bratra. Byl zvědav na novou techniku a pokroky ve stavebnictví. Dostai
práci, poznal ledacos modernějšího, zjistil, že
jsou ve Vídni velice laciné sardinky, ale: "Je tam
skutečně tvrdý boj o existenci, 0 kus chleba," vypráví . . . "Když jsem si všechno promyslel a odpadla horečka poblouznění, rozhodl jsem se vrátit ještě před uplynutím mé prázdninové dovolené."
Posledním pa scéně byl technický úředník Jaroslav Fišer. Zůstal v březnu tr. v Německu, místo
očekávaného jednoho dne pobyl celý měsíc v táboře v Zirndorfu. Byl rozčarován a trvalo to 4
měsíce, než se dostal domů.
Zajímavá vyprávění? Snad. Zajímavé je i to,
že si newyorské "Americké listy" daly práci a
zjistily skutečnost o pobytu jednoho z účinkujících, Juraje Mezery, v Americe. V čísle z 3. tm.
pak píší, že Mezera byl před návratem do ČSSR
zaměstnán u stavitelské firmy na Páté Avenue v
New Yorku a měl plat 120 § týdně (ač prý nebyl
odborníkem, za něhož se vydával). Na Floridě
předtím skutečně nějakou dobu žil a platil tam
za byt 130 $ měsíčně. Byl to však byt o 5 pokojích, v jiěmž měl i podnájemníky, kteří za něho
platili celé nájemné.
Vraťme se však k pražské Práci. Ta končí po
mnoha vzletných slovech svůj referát, psaný pro
široký okruh nespokojených občanů, tímto zjištěním:
"Pozlátko opadlo, iluze zhasly, zdá se, že se přece jen žije lehčeji u nás než tam. Pravda, všichni
porušili zákon, amnestie jim však dala odpuštění.
Všichni se vrátili dobrovolně. Jsou rádi, že jsou
doma. Zdá se, že se jich vrátí ještě m n o h o . . . "
Tím končí představení. Opona padá.
-sv-

a změny ministrů, které
byly provedeny v listopadu, měly nové zásady
jasný vliv.
Rovněž
neujasněná
zůstává posice, kterou
mají zastávat v novém
uspořádání odborové organizace. Jen jako předzvěst změn možno brát
zprávu z nedávných dnů,
že se do čela odborů dostal
za "zasloužilého"
odboráře
F.
Zupku
mladší a snad schopnější M. Pastyřík.
S dosti velkými fanfárami bylo ohlášeno v
červnu přijetí "Zákoníku práce", který má regulovat vztah mezi "socialistickou organizací",
tj.
zaměstnavatelem a
"pracovníkem". Bude-li
tento z á k o n í k
dodržován, může znamenat
zmírnění
dosavadního
nevolnictví čs. zaměstnanců. Bere však současně na vědomí volnější
ruku vedoucího podniku
při přijímání, odměňování a propouštění zaměstnanců.
Další reformy začaly
zatím mírním přehodnocováním zboží (zvláště
spotřebního), služeb, nájemného, sociálního zajištění, daní atd. "Realističtějším postojem" nebo "pružnější
cenovou
politikou" se zatím nazývalo většinou zdražování, kterému nenásledovalo všeobecné zvyšování mezd. (Viz též str.
1 a 2 H D "Ceny a direktivní páky").
(Pokračování na str. 4.)
P OJISTÉNI
domu, bytů, podnik*.
Work. CompensatiocL
aut, povinné ráčeni
Ž IVO TNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R . C . KUGLER
(Meib.) X L 2421
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Poznámky amerického novináře

Z cesty východní Evropou
Americký reportér R. Littel navštívil se svou manželkou země komuni-'
stické střední a východní Evropy a měl možnost mluvit s občany různých
států. Píše, že se mnozí z nich zdráhali mluvit o politice, ale na neočekávané
otázky přesto odpovídali. Svoje poznatky uveřejnil Littel v obšírné reportáži v newyorském měsíčníku East Europe (říjen 1965), z níž uvedeme
několik statí.
POLSKO
Mladší učitelce se rozvázal jazyk po několika
sklenicích, takže vykládala docela bez okolků:
- Neptejte se, co v Polsku učíme,
zeptejte se
raději, co neučíme. Neučíme například, že Sovětský svaz napadl Pol¿ko hned po nacistickém
Německu. O tom vůbec
nemluvíme. Neučíme také, že neporazitelná Rudá armáda stála nečinně, čekala na druhém
břehu Visly u Varšavy,
zatímco nacisté ubíjeli
200.000 polských
viastenců,
kteří s ruskou
pomocí počítali a povstali proti Němcům. Nezmiňujfeme se také o Katynu, kde Rusové zavraždili ranou do týla 10.000
polských důstojníků. Naše děti o tom všem ovšem
vědí. Na další Littelovu
otázku pak vysvětlila:
"Rodiče jim to řeknou
doma".
— 0 —
Studující práv,
syn
samostatného
polského
obchodníka,
prohlásil,
že být právníkem je i v
socialistickém Polsku z
finančního hlediska dobrá proposice. Jeho přáním je - podobně jako
mnoha příslušníků mladé
polské generace ,
í ^ ,
°
r j mít vlastni auto a hodné
cestovat. Kam? Byl prý
již ve východním Berlíně a v Československu.
Životní úroveň ve východním Berlíně je ubohá, v ČSSR je daleko
vyšší. Bylo to tam proto
příjemnější, i když nemá Čechy moc v lásce.
" M y Poláci se s Čechy
moc nesnášíme."

stoj ke studiu je tu vážneJsi

nez ve Francii. O
Prázdninách se pak dá
d o Vídně.
Ghanský student obhajoval socialismus, který prý je pro chudé země
lepší než kapitalismus
Přiznával však, že většině obyvatel
východoevropských států socialismus nevyhovuje,
V debatě o rasové
diskriminaci řekl ghanský student:
"Jsou tu lidé,
kteří
nás černochy nenávidí,
ale není jich tak mnoho,
Domnívám se však, že
většina Čechoslováků nemá ráda cizí studenty
všeobecně, proto právě
nemám mnoho českých
přátel.
Převládá
domněnka, ž e afričtí studenti dostávají všechny
peníze a ostatní potřeby
od čs. vlády."
Tato domněnka je prý
nesprávná. On např. dostává stipendium ve výši
700 Kčs měsíčně
od
ghanské vlády a rodina
mu posílá další peníze.
Student také řekl, že
se chtěl oženit s Češkou,
ale její rodiče byli proti
tomu a jeho matka taky.
Ta chce, aby si vzal
Afričanku.
Q
,
, „..
,
T .
Littel se později ptal
.
, ,, ,,,
,
cs. vysokoskolaka na nazor o afrických studentech.

jako kterékoli
západní
město Maďarům,
Littel
popisuje
tez
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Darujte k vánocům
kvalitní a levné
P O N O Ž K Y
VŠECH DRUHŮ A VZORŮ

FIT - W E L L

J. & M. Voborský
110 Wills St., Glen Iris, Vic.
Telefon 25-6770
Též dámské nyionky (Mesh) za 3/11 a 4/11
'miiímiimmimimiiiiinimiimiiiíiiiiiMiiimmimiiiiii'

cestu kolem letního tábora dětí ruských důstojníků u Blatenského jezera
dnes,
po osmi letech, a zlostné poznámky mabřehu lepší, ale protože
jsou v Budapešti domy, ďarského průvodce,
tam jít nemohu,
jsem
které byly poškozeny při Rusové zabrali nejen ce- spokojen s, tím svým
povstání. Když prý bu- lý tábor, ale i okolní sil- mořem. Rozumíte mi?"
dou opravy pokračovat nice.
BULHARSKO
nynějším tempem, nebuRUMUNSKO
d o u botový a ni za 80 let.
Rozmluvy tam vyzníLlttela
Informátor nemohl řízaujala např. valy
_ ^
^
podobně jako
v přeci, kdy opustí Rudá ar- d e b a t a s rumunským u- d e š l ý c h z e m í c h .
Mladý
máda Maďarsko a do- niversitním profesorem. s t u d e n t j tábořící na bředal: "Víte, co my říká- Dozvěděl se, že profesor hu Černého moře, hovome o Rudé armádě? mluví rusky,
francouz- řil ochotně o tom, že
Osvobodila nás dvakrát: sky, bulharsky, němec- mladá bulharská generajednou od nacistů a po- ky, anglicky a italsky, ale ce nemá zájem opolitidruhé od nás samot- za hranicemi Rumunska ku. Po roce 1944, kdy
ještě nebyl. "Není to komunisté převzali vláných."
Maďarsko navštěvuje absurdní?", řekl. "Připa- du, se prý bavil každý o
dost ruských turistů, kteří většinou přijíždějí a
stále se drží ve skupinách. Budapešť se jim
líbí. Poskytuje jim zřejmě podobné vzrušení,

(Pokračování

dám si jako ryba na dně
moře, a vy jste potápěč,
který na dno zavítal a
ptá se mne, jak se mi tu
líbí. Ovšem že jsem slyšel o tom, že je to na

politice. I bohatí tehdy
zdůrazňovali, že je ko
munismus dobrý,
aby
dokázali, že nejsou proti
lidu a aby proto nepřišli
o svůj majetek. Dnešní

mladá generace, to byly
tehdy děti, pr 0 něž pak
byla politika všude - ve
škole i na ulici.
"Jsme již tím vším
hodně unaveni. Co my
chceme, je auto, vlastní
byt, chatu v přírodě a
především
pak - větší
volnost'

Cílceme

ovšem

taky mír. Vždyť skoro

kaŽd.é

, EvroPě
P
^
Bulharskem arm a d y a v z d y P° m c h z ů "
stalo v zemi hodně křív

r o

Nezájem o politiku a
snaha po
materielním
zlepšení, to je taky hlavní poznatek, který Littel
na své cestě komunistickými státy získal.
-mb-
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se str. 3)

závislým na výchozí eko- tele

Rolfa

Hochhutha vodobých čs. dějin. Rov-

Celkem
si zachoval nomické situaci a tudíž slovenskéftiu spisovateli
"nový hospodářský mo- i dosti omezeným ve Mňačkovi, uveřejněný v
del" po celý letošní rok svém
p ů s o b e n í . . . Po hamburském listě Die
znak provisoria a při- tomto prvém kroku je Zeit, který sice se zpožprav k podstatným a třeba soustavu řízení dá- děním, ale přesto dost
trvalejším změnám, kte- le dovádět k širšímu pů- odvážně přetiskl bratiré se mají uskutečňovat sobení zbožně peněžních slavský Kultúrny život.
T
T
1°
světového
po 1. lednu příštího ro- vztahů i vlivu
-1'
''
' ' 1 v listě zdůHochhuth
ku. Důležitější úlohu v trhu na zvyšování efek- razňuje
odpovědnost
organizačním přechodu tivnosti našeho hospo- spisovatele,' který slouží
starého systému do no- dářství . . ."
diktátorskému
režimu
vé soustavy řízení přeJak jsme se již zmíni- jakéhokoli druhu.
vzala v březnu ustavená li v úvodu, ujali se disKritika stávajících poStátní komise pro řízení kusí o
ekonomických
a organizaci, která dosta- otázkách někteří kultur- měrů se objevovala na
Tak se veřejnosti v různých forla formální status záko- ní pracovníci.
přenesla debata o nutno- mách. Snad nejpopulárnem z 10. listopadu.
hospo- něj i ji prováděly, malé
Zpráva o jejím
po- sti a výhodách
divadelní
kabaretní
zasedání (30. dářských změn i na kri"Abych vám pravdu sledním
scény, např. Semafor
řekl, moc rádi je nemá- 11.) jen potvrzuje, jak tiku pouček, kterými se Divadlo Na zábradlí
me",
dostal odpověď. jsou všechny letošní změ- řídila ekonomie dosud, a Praze, brněnské Večerní
"Oni se domnívají, že ny provisorní, takže vy- nutnost uvolnění hospo- Brno atd.
mají tady právo na všec- nikne tím více kontrast dářského života byla uStraničtí činovníci odzveřejně- váděna tak, že znamenako, co se jim zalíbí. Mají s množstvím
la
uvolnění
všeho
života
povídali
výzvami "k poných
úvah
o
provádědaleko víc peněz než nařádku",
ale k drasticve statě.
ši studenti - jen se podí- ných reformách.
kým
zákrokům
proti vin" . . . Je nutno si uvěBěhem roku došlo k
vejte na jakost a styl jeČESKOSLOVENSKO
níkům
celkem
nedochádomit,
že
soustava
v
té
řadě
neobvykle
otevřejich obleků a jiných vězelo.
Naopak
se
během
podobě,
jak
bude
zavených
diskusí,
které
se
cí!
Považují
se
proto
za
V místnosti, která souobjevili na
samot- roku opět
nám
nadřazené. dena k 1. lednu 1966, je často dotýkaly
sedila s populární praž- lidi
skou tančírnou, debato- Osobně proti nim nic jenom prvním krokem k ných základů marxismu, veřejnosti někteří "proval Littel s 22letým stu- nemám, ale podívejte se realizaci zásad schvále- Nejzávažnější z nich vy- vinilci", jejichž díla bydentem z Ghany hlavně jen, jak se v restauraci ných v lednu Ú V KSČ, volal otevřený dopis zá- la prohlášena před lety
o zahraničních
studen- chovají, jákoby jim celá | krokem do značné míry padoněmeckého spisova- za "dekadentní", "protilidová",
"cizí našemu
tech v Československu, patřila!
duchu
atd.
JEDNA Z ČSSR
Student vykládal:
Na otázku o přátelství |
Událostí roku, která
"Jaký je rozdíl mezi vědou, filosofií a novým
— Bylo mi řečeno, abych místních dívek s černomodelem?"
tněla povzbudit náladu
studoval zde, na vybra- chy odpověděl pražský I hospodářským
" ? ?"
lidu, -měly být oslavy 20.
nou jsem neměl. Původ- student, že žádná pořád- '
"No věda, to je jako když v úplně černém povýročí "osvobození Runě jsem studoval na Sor- ná česká dívka se neukákoji honíte úplně černou kočku. Filosofie, to je
dou armádou". Jejich
bonně v J^atíži. Životní že s černochem na ulici.
jako když v úplně černém pokoji honíte úplně
účinek však byl jiný,
podmínky v Paříži jsou
černou
kočku
a
kočka
tam
nerií.
A
nový
hospoMAĎARSKO
dářský model, to je jako když v úplně černém
protože poskytly spíše
samozřejmě lepší,
ale
J
pokoji honíte úplně černou kočku, ¡kočka tam
příležitost k volání po
naproti tomu se v Praze
Při debatě o situaci se
není a vy křičíte: Už ji mám!"
ČS
pravdivém přepsání nolépe studuje, neboť po- Littel dozvěděl, že ještě

něž spartakiáda nesplnila očekávání
organizátorů.
g p o m ě r n ý m úspěchem
naproti tomu vyvíjel i
leto§ním r o c e
ciZmecy
rucj1
S t r a t e f l e vedoucích ko^umstických činitelů v
Československu
kteří
b y. k ,
z!hnáni
d o , slePé
uličky špatnými hospodářskými výsledky, netečností "lidu",
chován ; m mládeže a v nepořadě i nejistotou
s l e dní
0 příštích krocích Moskvy a ostatních komunistických států, se letos
soustředila na obranu
proti
kritikům.
Štáb
čs. komunistů je však
stále neporušen, a zme-

nu taktiky nelze proto vyloučit. Došlo by k
ní, kdyby přišel pokyn
z Moskvy, a to i přes
okolnost, že je Československo na konci roku o
maličko méně závislé na
Sovětském svazu, než
bylo na začátku,
Výhled pro nejbližší
dobu ukazuje na pokračování mírného uvolňování uvnitř Československa.
-světKompletní staré
ročníky
Hlasu domova
zašleme
za

kamkoliv

£ 1 (2.40-2)

HLAS

20. 12. 1965

SVĚT

1965

OD S J E D N O C O V A N Í
Před rokem jsme napsali, že "rok 1964 byl
rokem, v němž přijaté a
dlouho
platné
vzorce
přestaly platit a začaly
být nahrazovány novými, teprve se formujícími skutečnostmi". Mluvili jsme o "metamorfosách na Východě i na
Západě".
'
Jak ani jinak není

4ŠU.iiä- 5 -

DOMOVA

K ŠTÍPENI

V roce 1965 nezažil svět žádnou tu "totální" krizi, o níž by básník mohl říci vznešeně, že lidstvo stanulo ná prahu zničení a věčného zatracení. To neznamená, že jsme zazdi klidný rok. O
neklid se postarali čínští komunisté, kteří pilně někde vyvolávali a jinde udržovali ohniska nepokojů.
Válka ve Vietnamu se přehoupla z jednoho roku do druhého, střílelo se v Kašmíru, Indii, Pákistánu a na Borneu, revoltovalo se v Indonésii a v Kongu, intervenovalo se v Dominikánské republice. Nukleární zbrojnice rostly, pokusy o odzbrojení se nehýbaly z místa, studená válka měnila tvář a formu, ale pokračovala. Svět žil dále nebezpečně.
Ale kdyby měl člověk sáhnout do všeho toho kv&su„ vytáhnout jednu událost a říci, že právě
ona dominovala uplynulý rok, byl by na rozpacích. Přes vážnost událostí ve Vietnamu a dalekosáhlý vliv posledního vývoje v Indonésii, nemohl se svět roku 1965 pochlubit ani Kubou, ani
berlínskou blokádou.
Přesto však měl svou vlastní příchuť, své vlastní zabarvení.

však začíná slábnout a
souběžně s jejich slábnutím roste vliv umírněnějších afrických vůdců, vedených, ironicky, někdejším vůdcem Mau Mau
Kenyattou.
Tento růst síly umírněných afrických vůdců
má své důvody. Hlavním
z nich je jasnější rozeznání úmyslů Číny a Sovětského svazu a s tím
spojené uznání skutečnosti, že západní kolonialismus je mrtvý jako
předpotopní brontosaurus, a výraz "neokolonialismus" je jenom slovo,
které duní prázdnotou.
Amerika
Vliv Spojených států
byl samozřejmě pociťován, jako jiná léta, od
jednoho konce světa k
druhému a hrál svou

Asie
teď komunisté blíže po- a Pákistánem, ale i tak
možné, rok 1965 začal nezastavil proces pozvoltam, kde skončil rok n ého uvolňování. Tak se
T
... rážce než saigonská vlá- může být málp pochyb
Většina toho bourli- ,
_ . ..
_
x„ s t a r é r á n v bv_
da a její američtí spo- o tom, že staré rány by
1964. "Nově
l o > z¿ee, nněkdejší
e k a e J f eevrop
V r ° P : vého, co přinesl uplynu
n o v . se formují,
" ss tt aa lo,
f
j
íy
znovu
otevřeny a
encI.
cí
skutečnosti
ktere š t í s a t e l l t é pokračovali ,
,
„dehrála se ,
lý rok,
odehrála se v
předcházející rok jenom n a úrovni státní samoK dalšímu obratu k mokvají.
Asii. Ohniska
starých
naznačil, nabyly v roce statnosti rapidně k nezálepšímu došlo v IndonéNa
stranu
kreditu
^ nepokojů zůstala žívá a
1965 jasnějších obrysů. v i s losti na Moskvě.
A
sii, a tamní vývoj udá- však možno v Asii přive dvou z nich nastal
Víme už, co znamenala současně, daleko pomalostí je tím potéšitelněj- p s a t oslabení čínského
určitý obrat k lepšímu.
změna atmosféry, kterou l e jj j a l e přece jenom znaší, že byl úplně nečeka- vlivu, který utrpěl citelSituace ve Vietnamu
jsme před dvanácti mě- tělně, pokračovalo uvolný. Puč, který měl za- né rány, jak v Asii, tak
je dále vážná. I to však
síci cítili, ale již jsme ňování uvnitř těch jed- nutno označit za pokrok, ;jistit konečné
vítězství v ostatních částech světenkrát ještě nedovedli notlivýfch
komunistic protože před dvanácti komunismu, dosáhl pra- ta.
jasně definovat. Byl to kých států.
měsíci byla kritická. Ješ- veho opaku a pomohl k
Afrika
>11. ^
.. í
. e m j .s m e moci
mní-i
protikomunistické
nt-nfr komunistické
přechod,
nebo alespoň
' V každodenním polirok
úlohu téměř ve všem, o
armádě, která teď pokraV Africe sice došlo k čem jsme se dosud zmíprvní časti přechodu, z tickém životě světa pío, ,.
„ u u
/
- •
-i - .
,
mohu
pochybovat
o
. . nepříjemným nili.
ery
poměrně
jevová!
udaloodvrácení
cuje v likvidaci komuni několika
ožnosti
J
.
*
1 , regionální
r i ,
,
". se
» vývoj
,
. . , , m
možnosti
událostem (např. Rhodéjednoty do ery droLem. s t l uvnitř komunistické
. . , ,,
Spojené . státy stály
vítězství, stického vlivu,
•NÍ
I JL
R,
,„
, » mumstickeno
sie), ale celkový obraz dále jako hráz mezi záByl to soumrak doby, sféry zvýšenou umirne- protože byly vážné poNový výbuch starého
v•ypadá lépe,
než před p a dním světem a útočv níž jedna část světa ži- tiostí Kremlu,
růstem
chybnosti,
budou-li A- zápasu o Kašmír už nelze
rokem.
Staré
boláky n ý m komunismem a pola v nadiktované
a
drusporu
mezi
Moskvou
. .
, , • ,
-X,
, ,
obe- označit za něco
neco přízmvepnauvc- - - - - —
- x-v
meričani ochotni k oběha v dobrovolné jedno- Pekingem a, pokud _ se ^
. . k r i t i č n o s £ s i t u a . ho. Spojeným národům ovsem nezašly pres noc. m á haly vyřešit celou ratě, a kdy budoucnost se menších komunistických ce
^ vyžadovala'
vyžadovala Po dva- se sice s pomocí společ- Trvá problém Jihoafric- du zahraničních problédál států týče, všestranným nácti měsících se však ného úsilí U S A , a SSSR ké unie, a' Nasser s m ů . Své vlastní však zazdála slibovat čím
čím dál
tím více jednoty toho rozšiřováním
styků se přeš pokračující vážnost podařilo zastavit ozbro- Nkrumahem dále ob a- tím vyřešit nedovedly
druhého, žádoucího dru- Západem,
situace dá říci, že jsou jený konflikt mezi Indií žují svět. Jejich vliv (Pokračování na str. 6)
hu. Jak si později ukáBohužel, tento příznižeme, v roce 1965 neby- v ý vývoj na
Východě
Československé hospodářství očima Angličanů
lo všechno jenom černé. Evropy byl provázen na
Ale z globálního a dlou- Západě
vývojem
nehodobého hlediska před- příznivým. Hlavní jedstavoval rok 1965 veliký nótící magnety západníkrok zpět.
ho světa, Evropské hosPod tímto titulem se zabýval londýnský «Economist» z 26. 11. tr současným stavem « hospo_
dářstvř Poukázal nejen na změny, které se v posledních dvou letech cv cs. ekonomu staly, ale take
Byl to krok z dvacá- podářské společenství a
na Í
c o t y t í změny způsobilo a jakým směrem lze očekávat další vývoj v blízké budoucnosti.
tého století do devate- Severoatlantický
pakt,
náctého, rok,- v němž byly v patrném rozkla"Economist" ie časopis zpravidla dobře informovaný, a tento článek je zajímavý zejmena proto,
" ohnivé
polnice nacio- du. Evropský
společný
že sh^rmje^to, o čem jsme / poslední době četli často kusé a neúplné zprávy. Otiskujeme ho proto
nalismu" znovu zasadily trh byl ochromen franve zkrácené formě pro informaci našich čtenaru.
smrtelné
rány
lidské couzským bojkotem
a
Národní důchod (v miliónech Kcs)
Československo je nej větší hospodářskou oběti stusoudnosti,
která v nás Severoatlantický pakt zá1962
175.399
dené války. Jeho ekonomie je dnes ve slepe ulicee
snad někde přece jenom pasil o život.
1963
17.1.595
a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je problém
1964
173.127
dříme.
Důvody toho všeho staré průmyslové základny, která se nachazi na vyTento
přiznáván,
čerpávající še uhelné pánvi a která je závislá na
íenio neúspěch,
iicubucLij, který je
j- oficielně
.byl
už
dávno
nejsou
jenom
V-f-ťa-rá přišla
rtriř
Evropa
příliš velkém počtu průmyslových odvětvi, založe- příčinou sebekritiky, která
s„ návrhy na ozdra
v Paříži. Přidaly se dří- ných někdy v druhé polovině 19. století. Dalšími
k trhovemi
trhovému
vění, mezi nimiž dominuje přiznaní se k
Tam, kde docházelo mající vlivy, které paříž» é ^ T s o u n e V ^ o t ^ r z e m ě d S ^ í T e x p o r t , kte- 3 m 7 ( S u " ¡ T o f i d t ó M
" s t ó l ^
k drolení té nadiktované ský impuls
probudil. rý byl po dvacet let zaměřen na trh dominovaný t ^ » ) . ztrnulý, nepružný systém petileteho pianojednoty, byl to zjev Možná, že zjednodušu- nedostatkém zboží, na trh, který si nyní začína vy- v á n í s e s e skřípáním zastavil. _
nn
M
Mabg
P o d n i k á n í má být všestranne povzbuzeno.
kladný, protože rozklad jeme problémy. Myslíme bírat a stává se tak pro průmysl tvrdším oříškem.
j
rnvnřž zaveden
podstatné
realistictejsi cenový
násilné jednoty je prv- však, že se dá říci,
Kdyby byl po r. 1948 zůstal čs. průmysl zapojen do rovnez
ukazatelem
vývoje
Btem. n. jc-jj. československo
.
—-- _
byl
by
bezpochyby
trpěl
systém,
a
^
ním předpokladem sire- základy evropské a za.- západního hospodářství,
v zemích Eady vzájemné hospodářské pomoci (Coní a růstu jednoty dobro- p a dní Evropy byly citel problémy, podobnými problémům Belgie ci střední- mecon), pak lze očekávat nemene radikalm změny i
ho Skotska nebo kterékoliv jiné ekonomie, uspesne
volné.
. . .
ně narušeny jedním ma- v minulém století, jež se opožděně přizpůsobovala iinde ve východním bloku.
Dosavadní čs. neúspěch není jen neuspechem marK tomuto kladnému lým mužem,
posedlým potřebám druhé poloviny našeho století. Lee v tom
případě by se byl musel vypořádat s těmito problé- xistické teorie; je to především neuspech lidi třetíštěpení
docházelo
na velikostí.
my dříve, byl b y reagoval na změny rychleji a dnes ho řádu, lidí s marxistickými názory, kten se j východě Evropy, kde,
by byl již daleko schopnější mezinárodní konkuren- dou okolností octli v r. 1948 na vrcholu a ^ f t a l i ^
DOPORUČTE
jak jsme očekávali, oddodnes. Dnes jsou v zemi slibní-mladí lide, kten
ce. Místo toho se československo probudilo až před
československo"movu do pohybu, ktechod Chruščova nijak
HLAS DOMOVA
rokem a k tomu ještě si udrželo silný odpor k ]av | a ] f s t o j í t v á ř í v tvář dalšímu problému lidí, sekýmkoli vážným změnám.
dících v teplých křeslech.
,
.
Letos probíhalo v československu mnoho diskuzi,
Komunistické hospodářství zvýšilo průmyslovou
3
RUČNÍ VAZANt KNIH
%
které byly většinou šarvátkami- mezi schopnými a
České
knihařství
S výrobu tím, že dalo přednost investicím před život- neschopnými v ministerstvech a ve v e d e m prumyslu.
ní úrovní, jakož i tím, že podstatně zvýšilo počet
žen zaměstnaných v průmyslu (v r. 1948 bylo z cel- Stále ještě není docela jasné, zda schopni Mtevyhrakového počtu zaměstnanců v průmyslu 28% zen, li tak přesvědčivě, aby mohli , zavést nove hospodářské zásady, kterých je třeba.
_
16 Bruiming St., ST. KXLDA, Vic.
g zatímco v r. 1963 už 4 0 % ) . Leč toto zvýšení výroby
článek potom cituje prof ; ° w J ^ o u c m o J o Telefon 91 - 4164
g bylo růstem izolovaného hospodářství, růstem, který
>iogic- hoto
noro hnutí
nnuu za
¿d "nový
uA/vj hospodářsky mexielj-j^+^i
, kíery alukromě toho nebyl dostatečně podepřen technologie
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
g ^ V o ^ e i T ^ e l e
nakonec' zastavil. Je®to r á z u j e nutnost exportu p r .
^
J
f
v sobotu po celý den.
H
zjevno i z těchto statistických čísel:
í P o ^ r a c o ^ na str. o.;

Co československá^

MARIA BOOKBINDING

1
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cialistickými
zeměmi,
metod řešení rozporů,
které by umožňovaly zachovat jejich jednotný (Pokračování se str. 5) ji označují za jasný důpostup
v základních otázRasová otázka není kaz amerického "impeCírkev byla kdysi založena na skále, kterou brány pekelné nepřemohou.
dnes o nic blíže vyhoje- rialismu".
Lenin založil svou "církev" na skále proletářské jednoty, a podmínkou jeho kách".
Ta
druhá
událost,
Kotyk končí svoji ka- ní, než před
rokem a
církve bylo, že skála zůstane bez pukliny.
nej slabší a částečné zmoudření Ficířskou
pasáž
závažným
představuje
Někdy je opravdu těžké předstírat, že komunistická skála je bez puklin,
dela Castra, byla výsledale najdou se obětaví1 ideologové, kteří předstírají, že pukliny vlastně nic prohlášením: "Nejde to- lehko zranitelné místo v
kem umírněnějšího vlivu
lik
o
samotné
rozpory
brnění
vůdce
svobodnéneznamenají, a že jde o to, jak pukliny sepnout klíny tak, aby vypadaly
SSSR, který z Havany
mezi socialistickými ze- ho světa.
jako monolit.
vytlačil vliv pekinský.
měmi, které jsou v jiJinak došlo v roce
Na takové ideologické úsilí jsme narazili při četbě Slovanského přehledu
Austrálie
stém smyslu nevyhnutel- 1965 v Americe k dvěc. 5/65, ve kterém se Václav Kotykj docela vážně rozepsal o "jednotě
né, ale právě proto, že ma událostem, které stoPoslední kontinent byl
socialistických zemí".
.
,
jsou nevyhnutelné, jde jí za zmínku.
r
Jednou postrčen blíže k reflektoPřehlédneme-li
souKomunistická ideolo- vynalezeni nových ro- i
^ <
byla americká intervence r ům světového
zájmu
časnou
"socialistickou gie naruby, jak hlásána rem
'
j- i
a metodj diskuse
a především o metody řesvou
blízkostí
k
jihovýscénu", je zřejmé, že ská- dnešním
slovanským řešení rozporů", tvrdí šení těchto rozporů, o v Dominikánské republichodní Asii.
la pukla velmi hluboce ideologem, potvrzuje je- slovanský komunistický normy vztahů mezi so- ce, druhou, sotva patrcialistickými zeměmi."
Je to v této částí Asie,
nou,
poměrné
uklidnění
a že ani velké kramle ne- nom to, že oportunista šmok.
A to je nejvýmluvněj- kubánského
bouřliváka kde je komunistický výzakryjí trhlinu.
a renegát Tito má pravPro světovou sociali- ší způsob, kterým se mo- Castra. O té první, říka- b o j v současné době nejdu, že álbánští komuniji Američané, že zabrá- patrnější a nejnebezpečClánek Václava Koty- s t é m a J Í p r a v d U ;
ba stickou soustavu, tvrdí derní komunista vrátil k
lapidárnímu učení staré- nila vytvoření nové Ku- nější. Válka ve Vietnaka ve "Slovanském pře- ž e i českoslovenští a vý- Kotyk, "hlavní otázkou
moři, mu a tlak Indonésie prodneška" je "vypracování ho Marxe o thesi, anti- by v Karibském
hledu" se snaží překle- chodoněmečtí
komuniMalajsii
probudili
norem vztahů mezi so- thesi a zmatku.
vm zatímco jejich odpůrci ti
nout ideologickou pro- s t é m a j í p r a v c t U ) a t o
alespoň část Australanů
past, ale je zcela zřejmé, n e m l U v í m e vůbec o Čín,
ze sna zdánlivého bezpeže západosovětská ideo- ských soudruzích, kteří 1
(
S P O R T O V N Í KLUB SLA V I A PORT M E L B O U R N E
čí a vedly k vyslání dvou
logie je na ústupu.
mají taky svoji pravdu,
srdečně Vás
zve na
"armád" do Vietnamu a
která vlastně všechny
na Borneo.
"Vzhledem k součastyt 0 pravdy způsobila.
ným objektivním podJe to nepříjemné promínkám vývoje světové
buzení
a
nepříjemný
kterou pořádá v pátek 31. prosince 1965
Václav Kotyk je velisocialistické soustavy ne- ký komunistický deféti- (
fakt, že teprve výstřely
V DORCHESTERU, A L E X A N D R A AVE., MELBOURNE
může být tedy úsilí o do- sta, který předkládá slo- ,
pod okny objasnily obyPrvotřídní kapela
sažení jednoty v socia- vanskému
vatelům posledního konkomunistovi
Bohatá tombola
Pestrý program
listických zemích založe- velice
tinentu, že i Austrálie je
chmurný a neL I K É R O V Á LICENCE
no na odstaňování roz- ortodoxní obraz vývoje
neoddělitelnou částí jeVstupné £ 3 včetně večeře a dokonalého občerstvení
manitostí v politice jed- příštího vývoje sjedno- |
diného světa.
-kwZačátek v 8 hodin večer, konec ?
notlivých komunistických cování světového jednot- '
Předprodej
vstupenek:
CHCEXE, ABY SE VAŠE
a dělnických stran, ale ného dělnického hnutí.
tel.
306-9571
(Křepčík),
34-3843
(Pavlas), 94-2071 (Gaš)
děti naučily hrát na ktev jejich u z n á n í . . . "
rýkoli hudební nástroj'?
Drze hlásá včerejší
P A M A T U J T E : NEJLEPŠÍ, N E J B O H A T Š Í A NEJVESELEJŠÍ
VOLEJTE (Melb.1
Teorie Václava Koty- bludy, jakoby se nechuSILVESTR B U D E N A S L A V I I !
5 1-7012
ka
je
zcela
odlišná melilo:
A. CHROMOVSKÝ
(alespoň dnes) od čeho"Jednota mezi socialikoli, co byl 0 hlásáno a
stickými zeměmi je dnes
hlavně praktikováno nemožná jenom na základě
jen za Stalina, ale dávno
existence určitých rozdíl(Pokračování se str. 5)
_
platí 95% všech rodin, a to tak, aby bylo hospodářpó onom vražednickém
ných stanovisek
mezi věci se v minulých letech nevěnovala patřičná po- s^y únosné. Ceny v dopravě osob budou' zvýšeny,
nebožtíkovi. Václav Kokomunistickými a dělnic- zornost, a Šik přiznává, že čs. zahraniční obchod, některé železniční linky budou zrušeny a silniční
tyk se pustil zcela po
kými stranami odpovída- který se v letech 1948 - 1953 obrátil od Západu na doprava vzroste, což .ovšem předpokládá zvýšení
vlně titovštiny a jiných,
Východ, ztratil kontakt se světovým trhem, který výdajů na stavbu silnic. Dnes připadá osobní autojících
situaci a stupni by ho přiměl k technickému pokroku a který by byl mobil na jednoho ze 60 obyvatel; v budoucnu má
daleko divočejších úchyrozvoje té či oné země. přinutil některé z tradičně nejlepších průmyslových být uvolněno 30.000 vozů ročně pro odmácí trh, zalek.
odvětví, aby se snažily udržet se v popředí jak kva- tím však je již oficielní listina 110.000 žadatelů o
Je tedy nutno se zba- litou tak i vzhledem.
vozy. Kromě těchto změn ve struktuře celého hospo"Současné
podmiň£jk ce
"Podle západních měřítek", pokračuje Economist, dářství upínají se však naděje nové školy čs. nárojedhoty jako
ky", tvrdí dnes Václav
odsunutí totožnosti ná- "vypadá čs. spotřební zboží ošuntěle; dokonce ani dohospodářů k rozvoji iniciativy vedoucích průmyslu,
Kotyk, "vývoje světové
sklářský průmysl neudržel krok např. se skandináv- Příští rok má být přibližně 20% všech investičních
zorů
komunistických a skou konkurencí. Není však snadné zjistit, co se dá rozhodnutí děláno řediteli podniků a nikoliv na misocialistické
soustavy
dělnických
stran, a je dělat ke zvýšení schopnosti konkurovat zemím mimo nisterstvech. "Úvěrová sazba bude zvýšena (mluví se
vyžadují nezávislost a
naopak třeba důsledně východní blok. Čechoslováci jsou vklíněni do obdob- o 6 % ) , aby se zajistilo, že se kapitál uvolní jenom
samostatnost
jednotlivycházet z úsilí o jejich ného systému, jakým je pro Británii Společenství pro nejvýkonnější podniky. Během příštích tří let
vých komunistických a
národů."
má být zaveden třístupňový cenový systém: v první
upevnění z konkrétních
dělnických stran nejePoněvadž je čs. zemědělství v ubohém stavu, je kategorii bude zachováno centrální plánování stapodmínek vývoje světo- potřeba ruské obilí, avšak tato ruská pomoc má novených cen surovin, paliv, elektřiny, důležitější-.
nom v organizačním slové socialistické soustavy svoje podmínky. Čechoslovákům se ani nezdá o tom, ho strojového zařízení, nej důležitějších potravin a
va smyslu, ale i při vya jednotlivých socialistic- že by mohli kupovat ze zemí severoamerického kon- spotřebního zboží. V druhé kategorii bude ponechápracování ideologických ^ . ^ z e m j
tinentu, přestože Rusové mohou exportovat obilí do na jednotlivým podnikům určitá vůle mezi nejvyššípozic,
při formulování
Československa jenom proto, že ho kupují v Kanadě, mi a nej nižšími cenami a ve. třetí, malé kategorii buTextilní trh ve východní Evropě je snadný trh a dou ceny ponechány volnému trhu. Po tolika létech
své vnitřní a zahraniční
Základní otázkou tedy
tak, přestože Češi pochopili, že musí uzavřít některé naprosté cenové kontroly otevírají se dnes dveře .
politiky."
dnes je prohloubení a nehospodárné uhelné doly (první zdroj jaderné ener- hospodářské realitě jenom pomalu a váhavě,
gie bude dán do provozu během dvou let), hodlají
Rovněž má být zvýšena pravomoc vedoucích průi nadálé pokračovat ve výrobě textilu, který je sta- myslu v otázkách rozdělení zisku (po zaplacení daní
romódnější, než by si měli a mohli dovolit.
a amortizace) a to tak, že budou moci zvýšit inveProvádíme veškeré práce optické
Oťicielně se Čechoslováci stále zdráhají přijmout štice nebo i mzdy. Tato nová škola ví, co je nutné
přesně, rychle a za levné ceny
úvěr od Západu, i když by ho mohli dostat za vý- učinit: skončit záměrné vyrovnávání mezd a použít
CITY :
hodných podmínek. Když se Maďaři a jiné státy mírnou mzdovou inflaci k tomu, aby se podniky
snažily prosadit zásadu, že by měla mít banka Rady zbavily nadměrných pracovních sil.
6 A Elizabeth St.
vzájemné hospodářské pomoci víc kapitálu ve zlatě
Všechna tato opatření jsou ovšem jenom stínem
Melbourne, C. 1
nebo ve směnitelných, valutách, Čechoslováci ne- toho, co se udělalo na Západě. Něco z novinek je věprojevovali zvláštní zájem. Rovněž tak se drželi domě okopírováno ze Západu, i když je to předkláTelefon 63-3256
stranou, když se Poláci a Maďaři zajímali o společ- dáno domácí politické spotřebě zabalené do sociané hospodářské projekty se západním kapitálem. V listické hantýrky.
HAMPT ON
soukromých hovorech však vyjadřují tamní národoCo se dnes děje v Československu, je sledováno se
hospodáři málo pochyb o tom, kde leží možné řeše- zájmem všude ve východní Evropě. Nej důležitějším
573 Hampton St.
ní jejich problémů.
krokem je prý postupné, ale trvalé opětné otevření čs.
Hampton, S. 7
Nadějí čs. hospodářství je, že se realistům podaří ekonomie západním vlivům. To je možné uskutečnit
prosadit své názory. Rýsují se změny, které by byly jenom v takové politické souvislosti, která b y byla
Telefon 98 - 5756
ještě před dvěma lety považovány za nemožné. Ná- Čechoslovákům přijatelná. Economist v tom vidí daljemné má být zvýšeno nad minimum, které dnes ší důvod k tomu, co nazývá "průlomem".
-et

Puklá skála

silvestrovskou zábavu

i

Co Československo potřebuje
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S. Longstreet: Hrst obarvených per ( A Few Painted Feathers). A. Redman, Londýn,

1

4ŠU.iiä- 7 1965

červáncích svobody

Historie, praví autor, j e sled události, ve kterém cokoli se může přihodit. Historický román je pak jenom vyprávění, které vymetá kouty, do kterých se koště historického bádání nedostalo. V Longstreetově "Hrsti obarvených per" se znovu ocitáme na starých místech, kde se tvořila historie'
americké nezávislosti. Ale nejen v historii se může cokoli přihodit. Longstreetova kniha vyniká nad jiné nejen jako historická studie, ale i jako kus
solidního vypravěčského umění. V e sroivnání s Kennethem Robertsem, který popisoval tytéž události (Oliver Wiswell), vypadá Roberts jako pouhá
továrna na slova.

Snad jenom Howard Fast přiblížil modernímu čtenáři pravý duch mužů,
kteří tvořili americkou Kontinentální armádu, ve svých "Hrdých a svobodných" a v "Občanu Tomáši Paineovi", z nichž pnvně jmenovaná kniha jtí
daleko lepší dílo. Kenneth Roberts psal o osudu amerických loajalistů, věrných občanů Jiřího Třetího. Howard Fast vylíčil Iv "Hrdých a svobodných",
co cítil vyhladovělý, vyčerpaný a unavený voják revoluce. Longstreet je víc
neutrální, ale nikdy nestojí nad stranami. Jeho historická metoda připomíná
Feuchtwangerovu (Zbraně pro Ameriku) bez německy sardonického pohledu na složité dějinné konflikty.
Longstreet nikdy neskrývá,
kde leží jeho
sympatie. . Ale také se
nikdy nesnaží zakrývat
špínu a zvěrstva, které
byly dílem
amerických
revolucionářů.
Hrůzy
a špinavost
války
jsou
podtrženy
tím,
že Longstreetovi
hlavní hrdinové jsou lékari, kteří mají zoufalý
úkol zachraňovat životy
tam, kde kráčela krvavá
historie.
"Hrst obarvených per"
se omezuje na poměrně
krátké období dvou let.
Román
vlastně
končí
tam, kde fakticky skončila válka o americké kolonie, v roce 1785, kdy

se anglická jižní armáda pod velením generála Cornwallise
vzdala
americko - francouzským
armádám v Yorktownu.
^
«j_j r • ^
,aP e a
„r® 1 ° ar~
zených per začala o dva
P r e d«m, kdy amerldf
° d d l l y v Caro11"
?fc* ^
vyčerpaný, vy'
u
zaso ^
Jednou
7, hlavních
postav Longstreetova románu je generál zdravotní služby, který má
na starosti zdraví všech
amerických vojáků, kteří
bojují v Carolinách, a
který nemá nic, čím by
mohl léčit.

začíná, přenesla se válka
o americkou nezávislost
d o Jižní a Severní Carolin.y, kde měli královští
přívrženci značný počet
stoupenců.
Bylo to bojiště, která
decimovalo obě armády
ne v bitvě, ale na p o chodu, v táboře, v kasárnách. Malárie, zimnice, úplavice zaplavovaly
štědře obě
strany
ze
svých bezedných bažin,
úpal, pohlavní choroby
a mizerné zásobování se
postaraly o ostatní.
Longstreetuv
portrét
Francise Mariona, "plukovníka jižní armády",
je na míle vzdálen představě, kterou mají diváci
na televizi, když se dívají na Disneyovu versi této historické episodv.
•Anglická
armáda
v
Carolinách se skládala z
menší části z jednotek
anglické armádv. Většinou v ní bojovali nevolníci německých vévodů,
kteří prodávali poddané
za tvrdou valům, a američtí loajalisté, toryove.
kteří přišli d o Ameriky
natolik nedávno, aby nezapomněli- na krále Jiřího.

DÁREK

K

VÁNOCCM,

,

na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
němž budeme
obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa

do ČSSR
NADMĚRNÉ ZÁSOBY 10 MILIARD
V posledních třech letech se růst národního důchodu zastavil. Růst osobní spotřeby na 1 obyvatele v
létech 1962 - 1964 o 4% byl možný jenom za cenu
omezení investic. Takový stav není trvale možný.
Ukázalo se zároveň, že možnosti dalšího výrazného
růstu národního bohatství využitím tzv. extenzivních
faktorů, tedy pracovních sil, rozšiřování výrobní
kapacity bez pronikavé modernizace výroby a strukturálních změn, jsou prakticky vyčerpány. Aby se
tlak na investice snížil a usnadnil další vzestup životní úrovně, bylo nezbytné - souběžně se zaváděním nové soustavy řízení - přehradit únikové kanály, které vedly k růstu nadměrných zásob. Pro názornější představu dodejme, že naše hospodářství
má současně v nadměrných zásobách rezervu deseti miliard korun. To znamená, že 5 - 7% ročního
národního důchodu leží ladem . . . Téměř tři pětiny
tvoří výrobní zásoby, zhruba čtvrtinou se podílí nedokončená výroba a kolem 15% zásoba hotových
výrobků. Naproti tomu např. v USA jsou výrobní
zásoby o více než třetinu nižší. Je to možné i proto,
že obrátka průmyslových zásob se tam pohybuje
kolem 50 dnů, zatímco u nás je to doba dvojnásobná...
Zemědělské noviny, 18. listopadu 1965

První část knihy líčí
pokus odkoupit za velký
úplatek léčiva, ukrytá v
Charlestonu, obsazeném
britskými oddíly. Druhá
část je dosti zacloněna
romantickou
zápletkou,
. natolik yšední>
kt£rá
^ hy m o W a ^ ^
za
scenário pro film s názBALIČEK Z AMERIKY
, M k d í externisté».
yem
Dne 6. prosince mr. mi poslal můj syn z KaliforDaleko více je si třeba
nie leteckou poštou vánoční dárek. Poněvadž balícenit schopnosti, se ktejček dlouho nedocházel, dopsal jsem celnici do Brna
! (bydlím v Jihlavě) i do Prahy. Na mou otázku, zda
rou autor oživil staré
j zásilka prošla jejich úřadem, odpovědělo Brno, že
prostředí, tolikrát vylíče{"průchod takové zásilky nebyl zjištěn". A mínili,
né, a staré boje, toíii že se snad mohla zdržet v Praze. Z Prahy mě
krát probojované,
! ovšem ujistili, že všechny zásilky musí projít brněnskou celnicí. Syn měl balíček pojištěný a reklamoval
Nade vše je však třej jej. Po čtyřech měsících dostal zásilku zpět s českou
ba ocenit smysl pro proi poznámkou, že balení neodpovídá evropským předporci, s jakou autor vypisům. Abychom se tedy pro příště vyvarovali neOstatně
i
postava
plutváří svůj román. V ropříjemností. obrátil jsem se znova na brněnskou celce 1783, kdy vyprávění kovníka Tarletona. veli- nici, aby mi řekli, jaké jsou předpisy pro zásilky z
tele královských dragou- ciziny- Odpověděli mi ovšem značně vyhýbavě, taknů, nebyla, p o d l e L o n g - že dodneška nevím, jaké ty evropské předpisy jsou.
Zmačká Dv., Svět v obrazech, 13. listopadu 1965
streetova líčení, správně
Z Á Z R A Č N Ý DEKORÁČNÍ
MATERIÁL
oceněna. Tarleton
byl
POZDNÍ PŘIZNÁNÍ
schopný
voják,
který
Jednoho dne musely redakce zaplnit sloupce reznal území, ve kterém zervované pro André Simona náhle jiným náhradbojoval. Přihodilo se, že ním materiálem. Z tiskových porad, z poslucháren,
KOLEKCE
1966
menší americký oddíl se x mezinárodních konferencí zmizel charakteristický
ikmpr senzitivního člověka. A později se objeví jeho
působí revoluční změny v dekoraci moderních bytů
vzdal .Angličanům, a že utrpením poznamenaná tvář na lavici obžalovaných
Tarletonův
podřízený v nehorázném procesu proti tzv. protistátnímu spikVýhradní representace pro Austráliidústojník dal zajatce p o - leneckému centru. Krátce nato, 3. prosince, dovršustřílet. Tarleton až d o je kat smutné dílo . . .
Kultúrny život, 19. listopadu 1965
konce života nesl přívla-

FIBREGLASS

Exquisite Furnishings Co.
P T Y.
l

LTD.

la Carters Ave., Toorak Village, Vic.
Telefon

2 4 - 2 04 4

FIBREGLASS
je dekoračně nejkrásnější, nesráží se, nehoří,
neplesniví, je odolný molům', nevsakuje špínu, usměrňuje světlo a
záření, kontroluje teplotu a tlumí zvuk a hlavně nepotřebuje
nikdy
žehlit
Lze jej dostat v různých barivách a vzorech
Přijď te si prohlédnout Fibreglass i jiné druhy dekoračního materiálu
do našich výstavních místností
Provádíme dokonalou dekorační službu ze všech druhů
importovaného i místního materiálu
Vyžádejte si naši odbornou poradu a rozpočet
Obojí je zcela nezávazné a zdarma
N E Z A Ř I Z U J T E B Y T N E B O D Ú M DŘÍVE,
N E Ž ŠE P O R A D Í T E S N Á M I
ZÁCLONY -

Ž A L U Z I E — Č A L O U N I C K É Z B O Ž Í — PŘIKRÝVKY
KOBERCE — L I N O L E A

stek 1 'krvavý Tarleton",
ačkoli bylo zřejmé, že i
druhá strana dělala zvěrstva. Rozdíl snad byl v
tom, že i v té pokročilé
d o b ě osvícený anglický
mocnář byl ochoten platit deset liber za. "skalp"
kteréhokoli z "rebelů",
a že j e h o velitelé byli
ochotni vyplácet odměny za skalpy nejen žen,
ale i dětí.

BRATISLAVA: 20.000 ŽIADATEL'OV O BYT

Bratislava zaznamenala v posledných dvadsiatich
rokoch búrlivý rozvoj, teraz má už okolo 270.000
obyvatei ov, v roku 1970 stúpne ich počet na 300.000
a do roku 1980 o ďalších 50.000. V posledných rokoch sa v Bratislavě odovzdáva okolo 3.000 bytov
ročně, no ani toto však nestačí pre rozvoj města,
v ktorom je okolo 20.000 oprávněných žiadatďov o
byty (z toho asi 8.500 záujemcov o družstevně byty), a teda ani do roku 1970 sa jeho bytový problém
nevyřeší. Na východe města vyrástli nové sídliska.
Je potešitelné, že v tomto roku sa zlepšila ich terénna úprava (Štrkovec). Už teraz a v najbližšich rokoch sa prenesie výstavba na západ, do Karlovej
Vsi a Dúbra;vky. V sídlisku v Karlovej Vsi má bývat' okolo 30.000 obyvateFov. Tu hude okrem iného
(Pokrač. na str. 10) aj vysokoškolské mestečko. Výstavba v západnej
časti prináša problémy (vyvlastňovanie pody, rodinných domčekov, vinohradov apod.,,... je to však
Prvotřídní
jediná možnost' sústredenej výstavby, kde by sa
pečivo a cukroví
dali použit' progresívne metody stavasnia, teda výČeská cukrárna
stavby efektívnej. Mimoriadne závažnou otázkou je
MOCCA CAKE SHOP
oprava a údržba bytového fondu. V Bratislavě je
maj. L. Šindler
asi 1.300 havarijných prípadov, doikonca životu ne296 Carlisle St.
bezpečných, no so súčasnou stavebnou kapacitou
nemožno tento stav překonat'... Záujmy róznych
Balaclava, Vie.
rezortov v Bratislavě, rózne neujasnenosti s tým
(proti nádraží)
súvisiace, privádzajú nielen k ťažkostiam vo výTel. 52-3860
stavbě města, ale aj k vážným národohospodářským
Specialista na svatební
stratám, k zbytečným výdavkom pri projektovaní
a jiné dorty
a pod.
Pravda, 12. novembra 1965
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HLAS

DOMOVA

20. 12. 1965

VÁNOCE V HALIČI
Božena

Sirková

A ť to bylo ještě doma nebo v uprchlických táborech v Německu, v Austrálii či v západlých koutech Navé Guineje, (vždycky se mí v tuto roční dobu;
vracely vzpomínky na jedny vánoce, které vyvolaly ze všech dosavadních
vánočních svátků dojmy nejsilnější. Byly to vánoce válečné.
Můj manžel pochází z Haliče, kde ještě za války žila jeho matka. A právě
před vánocemi si umínil, že ji po 25 letech odloučení poprlvé navštíví. V té
době byla Halič obsazena německou armádou stejně jako Praha, jen snad
její venkov nebyl okupován tak důkladně jako venkov český.

j|

ANTONÍN SOVA

Hl
Hí;
J||,
Hl

Ž e též jsou něžni u nás, o tom víte:
a já se právě v okno jizby díval
papírem slepené a neumyté,
po černých stěnách stín se v kouty
vrýval,

jjl
Hl
jj^

a dveře bez petlic, tu černá bidla
nad pecí visela, tu holubice
zrobená -z vajec, schvívala svá křídla,
pár stolic, obrázku a nic již více . . .

j|Í
lH
H^
^

Vsak v mechu barevné tu jesle stály
a stromek drobný blíž mi kynul snětí.
A tušils na chvíli, že ráj tu malý,
tu bouřit bude veselý smích dětí!

Nás svět je jako zrůžekvět
JAROSLAVA BLAŽKOVA, BRATISLAVA
Dítě Marek se vrátilo ze školky a vítězně oznámilo:
"Přišel Sas
kdy už zas
zavítá k nám
děda Mráz!"
Babička mu pomohla z kabátu a přikývla'.
— B a ť , bať, dyš budeš hodnej a sníš všechnu kaši,
Mikuláš ti nadělí perníček.
— Mikuláš? Ten Búdka?
— Né. Svatý Mikulášek, dobrý strýček. On byl
biskup, víš? A rozřezal sí plášť a rozdělil se s chudým ubožáčkem.
Dítě zaujal akt řezání:
— Nožem, nebo cirkulárkou?
— Co?
— Jak ho řezal?
— Mečem, děťátko. Ale to bylo už dávno. A ne
abys to zkoušel, andílku. Byl bys seřezán!
Co nevidět přišel do školy děda Mráz. Dojem byl
úžasný. Nemluvilo se o jiném, než o modré košili a
špičaté čepici a vousech a o sněhových vločkách,
které nesly košíky a že Satinskému řekl, že nesmí
bít holčičky. A Lasicovi, aby se nešťoural v nose.
Darovaného balíčku se nikdo nesměl dotknout. Byl
uložen — ten balíček — v knihovně, a dítě, záříc,,
denně obdivovalo tři buráky, pět karamel a pomeranč v červeném celofánu.
Potom otec oznámil, že v podniku bude besídka,
abychom dítě připravili. I byly inu v nadplánu umyty uši, natáhnuty nedělní kalhotky, zopakovány písně, a šlo se.
V závodním klubu řečnil dítkám dlouze a šišlavě
odpovědný muž o úkolech a poslání ROH. Posléze
vepluly dvě soudružky z konstrukce, převlečené za
blíže neurčitelné alegorie a na vozíčku táhly dědu
Mráze.
Do napjatého ticha vykřiklo dítě Marek:
—r To není on!
— Psst!
— Nemá košili, ani fousy, ani hvězdičku!
Tenhle děda skutečně neměl modrou košili. Byl
obalen kožichem závodní stráže a na hlavě měl beranici.
— Jen zase nevymýšlej! Hezky jdi a řekni mu to
"Náš život je jako zrůžekvět". Řekni mu to hezky
nahlas!
— Není to on!
— Vidíš, že mu všichni tleskají!
— Není to on!
— Jsem tvůj otec? Jsem. A já ti pravím —
— Není to on!
Nadílku vzal, ale nepoděkoval. Ani když jej vyzval
sám okresní inspektor Cpín. Odpoledne bylo nenapravitelně zkaženo.
Doma se rozpoutala diskuse a příčinách rostoucí
nevychovanosti dítěte, v níž jsem pouze upozornila,
že mně to nedělá, se mnou je slušný, protože s děckem a lidmi vůbec je třeba umět jednat.

Manžel
byl
totálně
nasazen a protože z dokladů prokázal, že se v
Haliči narodil,
dostal
propustku na vánoční
dovolenou do svého rodiště přímo ze zaměstnání. Ctěla jsem
jeti s
ním, ale byla válka, a
jednat s německými ůřady o povolení by nebylo
nic příjemného, nehledě
k tomu,
že na to ani
nezbyl čas. Aby pak jel
muž sám jsem přece jen
nechtěla. Nakonec jsem
se rozhodla, že se pokusím dostat se tam bez povolení.
V rychlíku
Praha Krakov
jsem
odložila
zavazadlo a průvodčímu, Čechovi, jsem řekla
otevřeně, že ani pas ani
propustku nemám,
že
spoléhám na to, že mne
neudá a že mne nějak do
Krakova převeze. Z počátku se hodně ošíval,
poukazoval na nebezpečí, ale nakonec jsme se
dohodli, že vystoupím a
vrátím se do Prahy jen
tehdy, půjde-li do tuhého.
Do Krakova jsme pak
dojeli bez překážek a
tam jsme čekali s davem

ostatních cestujících na
další spojení. Byl silný
mraz, který štípal do
nosu i do nohou, a ohřát
se nebylo kde, neboť u
vchodů da čekárny visely tabulky
"Jen pro
Němce".

zaných zavazadel. Manžel a já jsme stále chodili, abychom se trochu
zahřáli.
Po celý den pak železniční zřízenec ohlašoval, že má vlak zpoždění, až před půlnocí upo-

Po několika dlouhých zornil, že sice jeden vlak
hodinách konečně přije- přijede, ale ten že je jen
la souprava hrozně starých vagónů, do nichž
jsme nalezli. Čím víc
jsme se v nich pak vzdalovali na východ, tím se
zdála situace svízelnější,
Zima byla nesnesitelná,
V Přemyšlu nás vláček
nakonec vyklopil na poli,
kde byla jen malá budka pro železniční zřízence, zatímco trosky nádraží stály v povzdálí. Nebe
bylo hrozivě černé a
chvílemi se z něho sypaly vločky tak velké, že
připomínaly
spíše chomáče vaty. Vítr skučel
a vmetal
závěje sněhu
do obličejů čekajících
lidí. Vzpomínám na usoužené
chudě
oděné
maminky, které k sobě
tiskly plačící děti, na
chlapy, kteří hlasitě nadávali a kteří se ani na
krok nehnuli od svých
nuzných, motouzky svá-

Po dvou dnech jsme šli spolu do mého podniku.
Děda Mráz byl maličký, obrejlovaný, v červené šubě
zdobené labutěnkou. Marek konsternován odříkal
"Náš svět je jako zrůžekvět" a potvrdil tak, že se
mnou je. skutečně vychovaný. Sáček bonbónů shrábl
a v tentýž den lhostejně snědl i obsah balíčku, který
tak něžně chránil v knihovně.
Nej bližší neděli absolvoval průvod dědy Mráze po
městě. Tenhle Děda byl nejparádnější: červené holínky a plášť přes celou ulici Obrancov mieru a zlato
a průvod ledních medvědů. Dítě, nápadně tiché, šlo
kolem výkladních skříní se smějícími se modrými,
červenými a bílými Dědy v rubáškách, kožiších a
kašpárkovských kalhotkách, v beranicích, papachách
a kozáckých šaravarech.
Večer překvapení babičky vybuchlo. U dveří zazvonil domovník s vatou na puse a huhňal:
— Bydlej tu ňáký děti?
— Ještě jeden dědek! — zvolalo, dítě.
— Já su svatej Mikuláš —• tvrdil- domovník a
kýchl. — Je ten kluk hodnej, poslušnej?
Babička se snažila:
— Někdy nechce jíst kaši, svatý Mikulášku!
Svatý to přešel bez poznámky, koukl na hodinky
a žádal:
— Pomodli še!
Marek spustil:
— "Náš svět je jako zrůžekvět" —
— Ne, broučku — opravovala babi. — Andělíčka!
— "Andělíčku
přišel čas
můj strážníčku
Děda Mráz" — vysypalo dítě, ale biskup nic
nezpozoroval. Kýval hlavou a škytal, protože svatého dělal pro vícero partají a všude mu nalili.
— Zůstávejte s pánembohem, do roka proroka —

P r o vojáky. Z d a a kdy
pojede další, to nevěděl,
Byli jsme hrozně zmrzlí
a unavení. Zdálo se mi,
že
pro nás v té chvíli
zbývají už jen dvě možnosti:
buď na místě
zmrznout, anebo se něJak dostat brzy odtud,
Když vlak
zastavil,
netroufal si nikdo z civilistů se přiblížit. Jen
já jsem rýpla do manžela, popadla zavazadlo a
šinula si to rovnou ke
stupátku.
Když
jsem
však chtěla nastoupit,
objevil se německý voják, který mne hrubě
srazil a zahulákal nadutě,- že vlak
je jen pro
Němce.
Mluvila
jsem
tehdy německy dobře a
pokusila jsem se o záchranu jeho metodou,
Spustila jsem hned hodně z vysoká: " T y drzý
chlape, co si to dovolu-

ješ? Já jedu tamhle s
doktorem na frontu!"
T o působilo. Manžel už
stál v tom okamžiku za
mnou a tak jsme byli
oba vtaženi
dovnitř a
bez dalších dotazů usazeni ve voze drahé třídy. V něm bylo teplo a
všichni cestující tam naštěstí spali. Manžel byl
ve vlaku zprvu trochu
nervózní, ale nakonec
jsme oba únavou také
usnuli. Tak jsme se dostali bez nehody až do
Lvova, kde jsme opět s
dobře hraným, klidem z
vlaku vystoupili.
Odtamtud se nám podařilo dostat se v budce
nákladního vlaku
dále
do Krásného. V místě
stála čekárna pro obyčejné cestující,
takže
jsme se těšili, že si konečně sníme v klidu
zbytky zásob.
V rohu
místnosti stál hlouček
mužů, my jsme se postavili k malému stolku
kus od nich. Vyndala
jsem láhev silného likéru, který jsme sehnali
na cestu tak trochu jako
medicínu, a dále uzeninu a chleba. Co bylo dál,
nemohu přesně vysvětlit.
Dodnes totiž nepochopím, jak se mohlo stát,
že zatímco muž hledal
nůž a já se na okamžik
sehnula k brašně, vše ze
stolu
skoro zázračným
způsobem zmizelo. Tím
(Pokrač. na str. 10}

přál a cpal se do kuchyně.
Babička mu vyškubla balíček, který
zapomněl
odevzdat, a do biskupského pláště vsunula desetikačku.
Dítě rozbalilo papír a ušklíblo se:
— Zase čokoláda! A karamelky. Karamelky, karamelky, pořád karamelky. Nic jinýho nevymyslej!
Babi byla hluboce dotčena.
Otec spustil přednášku o zhoubných následcích nejednotné výchovy, o světě, který jest nutno děcku
předváděti jako místo dialektických, leč vší mystiky
prostých střetnutí, a že si nepřeje, jednou provždy,
aby se mu iluze, pověry a opeření domovníci šourali po domě.
Babička řekla, že po tom všem, co pro nás udělala,
si tohle nezaslouží.
Připomenula jsem mužovi, že v jejich rodě, dokonce ve dvou generacích, se vyskytla senná rýma,
která když to vezmeme objektivně, ohrožuje budoucnost dítěte víc než nějaká ta iluze.
Debata skončila podrobným rozebráním historických neřestí mého a jeho rodu, jakož i katolíků, luteránů, Čechů a Slováků, dogmatiků, revizionistů,
Adamova tradičního ťululumství a Eviny družby s
hadem.
Leč Babylón okolo casu radosti - veselosti neskončil.
Babička po večerech špitá, že brzičko přijdé Ježíšek. Jestli ovšem bude Marek jíst kaši.
Ve školce se mluví o dalším Dědovi Mrázovi. My
s mužem, v rámci dialektické jednoty výchovy i světa, nemluvíme.
A dítě — to mívá fantastické sny o malinkém
dědouškovi, kterého zahřívá osel a Sněhulenky, který rozřezal svůj plášť a přišel z Čukotky v beranici.
A bolí ho zub od kařamelek.
Kulturní tvorba

20. 12. 1965

HLAS

DOMOVA

4ŠU.iiä- 9 -

Vánoční pohádka Jiřiny Zacpaloyé

Rusalčino vánoční dobrodružství f ^
"Hrozně se nudím, dědečku. Poraď mi, co mám dělat." — " H ř e j si s
kamínky nebo si navlékej korálky." — " T o už jsem zkoušela, ale dnes mne
to nějak nebaví, pořád se nudím. Dědo, kde je teď máma s tátou?" — "Počítám, že teď právě plují někde kolem afrických břehů, děvenko."
Starý Vodník si v duchu povzdechl. Mladí si užívají, vyjedou si na cestu
kolem světa a malou Rusailku mu nechají na krku. Kdo to nezkusil, ten neuvěří, jak je těžké takové stvoření uhlídat. Vodník pomalu vkládá do široláých úst vyhaslou dýmku a škrtá zápalkou. Neposedná Rusalka už číhá,
rychle přiskočí a foukne. — " A že si nezapálíš, dědečku?" — " T y darebnice jedna, jen počkej! Všechno budu žalovat strýci Rakovi a ten ti nepřinese
v koši žádné dárky. Budeš litovat, až dnes večer nic, ale vůbec nic nedostaneš!" — " A l e dědo, kjdopak by ještě věřil na strýce Raka! U ž dávno vím,
co od vás dostanju. Našla jsem všechno v tom starém maňásku, co se tu v
létě převrátil a potopil a kam si táťa ukládá své harampádí."
Pak najednou Rusalka
snivě zamrkala. "Dědečku, mají dnes lidé také
vánoce? Já bych se jednou hrozně ráda podívala, jak to vypadá tam nahoře v zimě."
" C o to máš v hlavě za
prostopášné
myšlenky,
Rusalko!",
zhrozil
se
Vodník. "Žádná slušná
Rusalka nevyjde na břeh
jindy než za letních měsíčních nocí. A k lidem
se vůbec nikdy nepřibližuj, protože v každé pořádné pohádce takové
setkání špatně skončí.
Objeví se nějaký princ a
-neštěstí je hotovo!"
" A l e já jsem přece
ještě malá a pak - tady
už žádní princové stejně
nejsou", říkala si už jen
pro sebe tiše Rusalka,
aby nevzbudila Vodníka,
který z těch dlouhých

řečí začal

podřimovat.

Potom
opatrně;
tichounce vytančila k rákosovému závěsu, poodhrnula jej a vyklouzla
ze své pohádkové vodní
říše do ticha vod. Chvíli
plavala mezi kořeny starých vrb, které teď v zimě stály holé na březích
Modré
tůně a smutně
shlížely na zrcadlo hladiny, zakalené ledem. Ani
jednou neprosekl přítmí
vodních hlubin světelný
třpyt, nikde ani vlnka
nezašplouchala. Po chvilce plavání konečně potkala starou štiku. "Jaké
je to tu dnes divné, skoro se bojím. Kam ty pluješ, štiko?"
"Také se mi tu nelíbí", řekla ryba. "Nemám
ráda mrtvé ticho, ale
musela jsem se tu nějakou dobu skrývat."

UTRPENÍ STARÉHO WERTHERA
Staří Wertherové v Austrálii (a nepochybně po
celém světě) jsou romantičtí staří mládenci, kteří
buď prožili srdcervoucí lásku a nehodlají se snížit
k okovům manželství, nebo neméně staří romantičtí
mládenci, kteří zase čekají na přicházející velkou
lásku, aby se měli čemu uhnout. Na obojí druh těchto Wertherů čeká doba plná strázně, odříkání a -přesycení, neřku-li přepití. Přichází neúprosně doba vánoční, která káže křesťanům, aby nakrmili lačné a
oděli nahé. Druhá část spadá spíše pod autoritu ministra vnitra, jehož orgánové mají dávat pozor na
plážích, aby nic pěkného nebylo odhaleno.
Bakaláři našeho věku neoplývají akademickými
tituly jako jejich australské protějšky. Spíše oplývají v pase díky knedlíkům a vepřové. Zelí je nakonec zdravé a dietní. A teď jsem právě vyřkl osudné
slovo. Dietní, dieta, na dietě býti, dietu zachovávati - tyto výrazy slyšíte všude, kde se dají nalézt
víceméně boubelatá těla československé větve tichomořského založení, postižené kletbou knedlíkové kuchyně a tichomořského podnebí.
Dámy to mají značně lehčí, protože při velké poptávce a při vrozené slovanské zálibě v prorostlosti
jde všechno jako na másle. Jinochům wertherovského určení nastává ovšem čas strázně a sebezapření. Potíž je v tom, že někdy ani evangelická mysl
ani záludný mysticismus nevysvobodí starého Werthera od hovězí polívčičky s játrovými knedlíčky.
Tak to totiž chodí v oné vánoční době, kdy hladoví mají býti syceni a nazí odíváni: musí se pojídati, musí se popij eti, musí se veseleti, neboť nám,
nám, narodil se. Co tohle udělá i jenom mírně držené dietě, o tom se nikdo ani nezmíní.
Rád bych věděl, co toto božské nemluvně má na
vegetariánské kuchyni a na kalorickém obsahu vánočních mís. Vsadím se, že mu nikdy o vánocích nenabídli tradičního kubu, což je vánoční kroupotu
liberálně smíšené se sušenými houbami. A vsadím
se, že by komentář Ježíše Nazaretského nebyl otištěn ani v Nazareíh News. Myslím, že božský syn

"Skrývat? Před čím?"
" A l e lidé dnes slaví
vánoce, a skoro na žádném stole nechybí smažená ryba. U ž jsem přečkala pěkných pár štědrodenních večeří, tak se
přece nenechám chytit
teď na stará kolena. Na
Štědrý den už lidé neloví, proto pluji zpět do
potoka, kde se voda čeří
mezi skalami a nikdy nezamrzá."
" Ó , štiko, štičko, vezmi mě s sebou! Nudím
se, nemám co dělat, ráda bych se podívala, jak
vypadá zima. Opravdu
bych jen tak nakoukla,
hned bych se vrátila",
žadonila Rusalka.
Štika nastrčila šupinatý hřbet, Rusalka se přichytila ploutví a už-obě
ujížděly blíž a blíž světlu, tam, kde se voda přelévá, tříští a prolíná.

U rozeklané skály Rusalka vyskočila z bílé pěny a úžasem se až zajik-.
la. Nikde ani stéblo zelené trávy, ani jeden květ,
kol dokola jen spousta
bílé vodní pěny. Rusalka se po ní rozběhla. Ale
to není pěna! Je to pevné, třpytivé, nohy do toho hluboko zapadají a
větve stromů jsou do toho zabaleny!
Najednou se na chvilku zarazila. Kdosi setřásal z malého smrčku tu
divnou pěnu a ta padala
v drobounkých šupinkách k zemi. Rusalku napadlo, že ten někdo bude
asi člověk. Tedy člověk,
o němž děda říká, že je
krutý a táta prohlašuje,
že je hloupý. Zvědavost
však přemohla Rusalčinu
bázeň. Opatrně se přiblížila, až byla téměř na
dosah člověkovy ruky.
Třásla se rozčilením,

há^t
Petr

Koledníci z Horáčka,
vod Kačenky do Nácka,
vod Honzíčka do Pepinky
koleduj em činky linky
na svatýho Štěpána
u pána i nepána,
dokud nelvykoledujem
hodnej chleba krajíček,
plnej huzel jablek stromskejch,
mandel vajíček.
Ježíš, ještě holátko,
vykouk z jeslí drobátko,
šelmovství mu hraje z očí,
jak je po sousedu točí:
co ty, svatej Štěpáne,
nos máš porá ve džbáně?
V o d města dou koledníci,
nesou si dom koledu — :
" V a r t u j ! " výkřik na Štěpána,
"klouznou na ledu!"
Svatej Štěpán sebou trh,
plnej korbel piva zvrh,
utřel fousy do kožíška,
smutně hledí na Ježíška:
"Ech, ty, Pane Ježíši,
ať to nikdo neslyší,
sice bude na Horáčku
koledovat tisíc let
kaiždej hloupej Nácek Nácků
vo tem, jaks mě splet!"

Člověk přivázal stromek k sáňkám, narovnal
si záda a pak tak beze
všeho se mu najednou
objevily mezi tmavými
vousy bílé zuby a řekl
s úsměvem a přátelsky:
"Vyskoč si nahoru, vez- vítal hoch s děvčátkem.
mu tě k nám, vždyť bys "'Ty jsi tu nová, viď?
tu v takových hábkách Ještě jsi u nás nebyla."
zmrzla!"
A zatímco dětí váží na
Tak se Rusalka dosta- zelené větvičky nevídané
la do domu, kde ji pri- třpytivé cetky a obalují

tesaře by měl tytéž zažívací potíže jako kterýkoli
syn člověka.
Staří mládenci wertherovského stadia pokládají
vánoce za něco velmi ušlechtilého, čehož by . bylo
třeba se vystříhati. Proti nim ovšem stojí silná kombinace rodinných živlů, které nerady trpí, když je
někdo osamělý. Z tohoto důvodu je nutno tyto šlechetné duše uctívati, a po vystřízlivění je jim se klaněti. Občas totiž vytáhnou na světlo boží vína, která
nespatřila světa po mnohý rok, vína opojná, která
wertherovskou samotu ulehčují, nijak ji neřešíce.
Starý a opuštěný mládenec si musí na štědrý večer především opatřit kolečkové brusle, aby stihl
všechny správné oslavy. Zkušený Werther například
požije v první rodině hutné pyré z rybí polévky, (což
zakládá jeho normální kalorickou podstatu v kterýkoli jiný den). Navrch požije dvojnásobnou dávku
dánského likéru, který byl importován krajany z
Dánska pro Dány v Austrálii.
Zkaziv si v letu žaludek, kvačí jinam, kde čeká
další rodinný kruh., aby mohl potěšit osamělého
mládence. Kvůli pokročilé hodině je rybí pyré vynecháno, zatímco starý Werther statečně čelí smažené rybě z řeky Murray, která nejvíce připomíná
kapra. Host si ponechá pro sebe všechny komentáře, týkající se hodnoty, chutnosti a výživnosti pravých kaprů pro sebe, protože by to mohlo prozradit
jeho neaustralskou nečinnost, neboť se normálně
kaprům vyhýbal.
Zbývá mu ostatně jenom několik minut po vyplivnutí kostí. Musí spěchat do lůna další rodiny, která
cítila, že musí zpříemnit krutý čas vánoc osamělému muži. Osamělý muž utratí další peníz za taxík, za účelem dosažení dalšího pohostinného domu,
kde prahne společnost po osamělém muži, mladšího
vzezření a romantické mysli.
Osamělý starý Werther však není nepraktický.
Tentokrát stačí elektrika, aby mohl zavítat do jiné
slavící rodiny, kde potřebují smutného mladíka oloupaného zevnějšku. Jelikož doba již pokročila, osamělý muž může požít různých oříšků a použít různých vánočních papírů pro specifický účel. V této
konzervativní rodině se ještě lije olovo, hází se stře-

Křička

je zase nějakou jinou pěnou, která Rusalku píchá
do prstů, přicházejí k
domku lidé - většinou ve
skupinách po třech, po
(Pokrač. na str. 10)

víc ke dveřím, a není zcela jisto, zdali se nekonají
další pohanské obřady, v nichž by si polibovala Božena Němcová. Musím prozradit, že muž, b y ť osamělý a opuštěný, nemůže žít na burských oříšcích
příliš dlouho, b y ť i byl povahy romantické. Obsahují
spoustu kalorií přes míru.
Olovo mu prsklo do oka, protože nějak ucákl lžící. Když si vyzul střevíc, zapomněl na to, že staré
ponožky vyžadovaly vyprání dva dny poté, než střevíc ukazoval ke dveřím, že se do roka vyvdá. Ještě
není jisto, která bude ta šťastná, ale střevíc promluvil.
Po půlnoci je starý Werther buďto přiměřeně zdecimován, nebo se ještě musí podívat, co dělají kamarádi. Toto je velice nezdravý podnik, a někdy je
lépe upustit od dalších výzkumů. Výzkum tohoto
druhu se někdy může protáhnout do Tří králů.
Kdybych byl obstárlým poustevníkem
mužského
pohlaví, který dbá na dietu, dal bych si v klidu své
jeskyně naservírovat vánoční jeskynní dinner asi
tohoto ražení:
1. polévku z čerstého mechu a la pramenitá voda,
2. žáby a la française nebo po česku a la carte (dle
žádosti),
3. stříbrné rybky a la Podolí ve vlastní šťávě nebo a la Ovocenka s cizineckou přirážkou
4. kuba po československu • bez hub (příloha jeden
kubánský doutník)
5. černá káva bez cukru s falešným kapucínem
6. účet s přirážkou skrzevá to, že někdo musel
obsluhovat.
A tak starý Werther neví dneska, na čem je. Bojím se zejména, že toto menu staromládenecké diety
s2 dostane příliš pozdě na veřejnost. Nemaje ani jeskyni, ani jistotu o pozváních, rozhodl jsem se apelovat k nejvyššímu soudci slovy posvátné písně: "Rosu
dštěte nebesa a oblakové dštěte spravedlivého".
Rosa nikdy neopíjí a jeden další spravedlivý nemůže taky uškodit. Proto by utrpení starých Wertherů mohlo být letos bezbolestné, zvlášť když všichni
můžeme brát prášky sv. Vincence s důvěrou. Všichni
staří mládenci wertherovského ražení očekávají vánoce. Ale to j e všechno.
jun
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(Pokračování se str. 8)
b y l o ovšem p o
jídle,
p r o t o ž e koupit v té d o b ě
v tak zbídačelé, zničené
zemi potravu, byla h o l á
nemožnost.
Po dalším
dlouhém
čekání se nám podařilo
(díky našim cigaretám)
dostat se na lokomotivě
až na poslední
stanici
Zabolotce, z níž už vlak
dále na východ nejezdil,
protože byly koleje zničené. Odtamtud bylo do
manželova rodiště ještě
asi 12 km.
Stáli
jsme
zkřehlí,
hladoví a bezradní na
kraji docela zaváté cesty. Počalo se rychle
stmívat, na nebi se objevila první hvězda. Začínal Štědrý večer.
" D o u f a l jsem, že se
dostaneme k mamince
přece jen na večeři",
řekl hořce manžel, a
mne nezbývalo, než potlačovat slzy,
které se
draly z únavy a rozčilení, a utěšovat ho, že nás
v tomto místě snad něk-

Vánoce v Haliči
do nechá přespat a zítra
Pomalu jsem začala
že se k mamince nějak vnímat všechnu tu krásu
dostaneme.
kolem. Třpytem měsíce
Z takového uvažová- ozářená cesta, křoviny a
ní nás pojednou vyrušilo stromy, na nichž zářily
veselé cinkání rolniček a milióny hvězd, koldokobrzy nato bodrý pozdrav •la velebné ticho, které
"Kristus
Razdajetsja" rušilo jen cinkání zvon(Kristus se rodí). Ne- ků a frkot koní . . . Hlas
vím,
co pak manžel s zvonů táhne nad závěvozkou hovořil, ale pa- j í . . .
matuji se, jak radostně
zavýskl: " T o je ale šťastná náhoda!" Sedlák totiž jel do nemocnice pro
svou vnučku, kterou léčil právě manželův bratr.
Teprve když jsem usedla do saní vystlaných
slámou a omotala se houní, prohlédla jsem si
důkladně vozku, a obrysy
jeho obličeje se vryly do
mé paměti na věčně časy: byl to ten nejkrásnější svatý Mikuláš!.
Měl
ušlechtilou
tvář.
bílý
plnovous, obočí i čapku
ojíněné a oči tak Laskavé, že dovedly
zahřát
víc,
než kotel horkého
čaje.

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
Cena za 26 ozs láhev
běžná NAŠE
22/9
OLD STURT, jihoaustr. brandy
28/35 3
CROWN CHARTER, skot. whisky 43/26/9
CORTELL, imp. francouz, brandy
35/6
38/9
COMBEAU, imp. francouz, cognac 58/9
38/9
NAPOLEON, imp. francouz, brandy 58/9
24/9
WHITE FRIARS, imp. angl. gin
31/6
46/SLIVOVICE, imp. z Ůeskosl.
56/6
40/6
SLIVOVICE, imp. z Jugosl. (23ozs.) 52/35/3
52/9
PUNČ z Dánska
C A P T A I N ' S RESERVE rum,
imp, z Jamaiky
36/ OLD M A C - imp. skot. whisky
08/G A L A T E A , Blackcurrant Liqueur
52/9
CHERRY B R A N D Y (z Dánska)
52/9
V O T R E CACAO, likér z Dánska
(orig. láhve) k láhve
30/C U R A C A O , z Dánska, \ láhve
30/MERUŇKOVICE, z Dánska. | láhve 3 0 / JAEGERMEISTER, něm. likér
67/BENEDIKTINKA, něm. likér
65/BARENFANG, něm. likér
55/FRANC. ŠAMPAŇSKÉ "Club Prestige"
stáč. ve Francii, 26 ozs.
38/9

28/6
41 35/3
35/3
21/6
21/6
21/6
47/49/9
39/9
26/6

Ceny všech druhů vín a likérů ťdělíme na požádání obratem. S dodávkou vín a lihovin dodáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £ 6 / - / - a \íce jsou včetně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3 / 6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
Volejte:

42-4305, 42-4782, 42-4791

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
nové sklady a kancelář:
Cnr. Jonas & Victoria Streets
North Richmond, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin

Jméno : .
Adresa :
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Dědoušek se na mne
usmíval a najednou začal hledat něco v kapsáři
kožichu. Pak mě zatahal
za loket a položil mi do
dlaně několik
sušenek,
které byly
ještě teplé.
Tehdy mi připadaly jako hvězdy, teplé hvězdy
- nejmilejší dárek, jaký
jsem kdy dostala od Ježíška. Zvlášť milý i proto, že je můj štědrovečerní Mikuláš
daroval
po
mém
dvoudenním
hladovění.
Pak UZ DViO všechno
krásné. Jak dojeran e aylo j e n setkání maminJqr
se synem p o tak d l o u h é m odtouéení! Překvapena vsak ca stará venkovská isabič&a. m o c ne¿•yía.
' "Dnes j e Štědrý
den a zvířata i ptáci h o voří,. R ¿ n o mi viéd d o
o>Kna h l a d o v ý ptáček a
n m ohlásil, že k n i m d o
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RUSALČÍ NO DOBRODRUŽSTVÍ
domu zavítá
někdo z
dáli", vysvětlovala.
V
kachlových
kamnech praskala polena, v
rohu byl opřen děduch
(snop), zářil stromek, z
pod ubrusu vykukovalo
seno. N a ubruse kuťa
(vařená pšenice s ořechy a mákem), jablka a
pečivo, všude kolem příjemná vánoční vůně. A
nade vše - pokoj a mír,
takový skoro neuvěřitelný
klid,
neuvěřitelný
kontrast k světu kolem.
Kdo by v té době myslel
na válku, na krutosti
zpupných Germánů nebo
na
stejně
kruté
"bratrské ' bojovníky na
východě?
Pro
starou
maminku ve vesničce v
Haliči, kousek za frontou. bylo důležité sebrat
po večeři pečlivě všechny drobty a rozhodit je
obřadně po sadu,
aby
•stromy v příštím roce
dost rodily. Bylo důležité přivítat hodně milé
koledxucky.
kteří
pak
zpívali jásavými hlásky:
Dobrý večer,
pane hospodáři,
dnes při hvězdné
záři
narodil se
Kristus Pán.

(Pokrač. se str. 9i)
čtyřech, a naposledy ještě přijíždějí sáně, ohlašující se již zdaleka cinkáním rolniček. Všichni
ti lidé si potom potřásají
rukama, povídají a zpívají.

musí mít rádi jeden druhého a slíbit, že se budou
snažit být lepšími
lidmi."
" A pomáhá to? Jací
jsou ti lidé potom,
po
svátcích?",
ptá se Rusalka.

Rusalka udiveně šeptá
domácí
holčičce:
"To
máte vždycky tolik hostů
k večeři?"
" I kdepak", směje se
holčička,
" j e n o vánocích. Víš, náš tatínek říká, že se lidé mají mítrádi a mají si pomáhat.
Ale lidé to neumějí a ani
se to nechtějí naučit. Tak
aspoň
o vánocích to
zkoušíme. Vidíš všechny
ty tety a strýce s těmi
červenými šátky? A tam
ty druhé v bílých košilích? Ti se odjakživa nenáviděli, hádali se, ničili si majetky. Nebo ta
stará paní, co přijela na
sáních. Je hrozně bohatá
a stejně lakomá. Starala
se jen o své psy a kočky.
Tam ten pantáta si zase
vždycky myslel, že není
nad něj chytřejšího, že
jen on
všechno
ví a
všechno zná. Když jsou
o vánocích našimi hosty,
musí všichni zapomenout
na své ošklivé vlastnosti,

"Tatínek říká, že lidé
nebudou nikdy dokonalí. Ale přece je to s nimi
už trochu lepší. Chytrý
pantáta si už nechá sem
tam poradit, bohatá paní má už míň koček a
psů a zato občas posílá
našetřené peníze hladovým dětem. A červené
šátky se perou s bílými
košilemi už jen zřídka a
to spíš jen při fotbalových
zápasech než při
vážných událostech."

V červáncích svobody
{Pokračování se sír. 7}
N a Longstreetové r o mánu j e d o b r é , že čtenář ma p o r a d pred seb o u ceiv obraz americfcěn e j e n o m j e h o jszai cast.
Jede se o d e h r á v á cela
zápletka.
N a severu
Ameriky
došlo k vojenskému patu, k d e severní americká
armáda hlídala anglické
sbory, uzavřené v přístavech.
zatímco na j i h u
měli
Angličané
ještě
možnost vojenské akce.
Longstreet také správně odhadl příčiny Cornwallisova vzdání u Yorktownu. Nebylo to jenom
proto, že britský guvernér New Yorku odepsal
britskou armádu v Carolinách, ale bylo to francouzské loďstvo, které
znemožnilo v nerozhodné námořní bitvě poslat
z New Yorku Cornwallisovi posily.
Francouzi
nemusili Angličany porazit. Stačilo, že Angličané nedokázali rozhodně
porazit francouzské loďstvo, aby generál Clinton v New Yorku se neodvážil poslat transportní lodi do. Yorktownu.

Na druhé
straně je
zcela zřejmé, že americká armáda
nebyla ani
zpola tak demokratická
jako za časů generála
Patrona. Vrchní velitel
Washington byl americký aristokrat z Virginie,
Alexander Hamilton nedůvěřoval všemu, co se v
18. století považovalo za
demokratické.

portrét náčelníka Oneidů "Modrého pera", který zažil jak život v Londýně v druhé polovině
18. století,
tak aktivní
boj proti Angličanům v
Americe.
Je trochu romantické
předpokládat, že bývalý
indiánský náčelník, který organizoval nájezdy
na oblíbené
bordely v
Londýně, se rozhodne
vést svůj lid na Daleký
západ, aby jeho kmen
ušel boji s bledými tvářemi.

Rusalka okusila červená jablíčky i ořechy a
za malou panenku dala
domácí holčičce hrst zlatých hrášků. Když
se
pak dali před
půlnocí
všichni hosté na cestu
kamsi za hlasem zvonů,
ztratila se Rusalka v šeru tiché zimní noci a vracela se do své-pohádkové vodní
říše na dně
Modré tůně. Vracela se
tam plná dychtivosti vyprávět starému Vodníkovi o svém velkém dobrodružství a o podivném
velkém vlivu vánoc, který mají na
lidi všeho
druhu a všech povah.
Konec
čané velké daně, Francouzi co nejvíc kožišin a
pomstu za ztrátu Kanady. Američané však byli
nejnebezpečnější: ti chtěli půdu, půdu,
která
patřila odjakživa domorodcům, která je odjakživa živila.

Kupečtí
vlastenci
z
" H r s t obarvených per"
Philadelphie a kvakeři z
je větší
historické dílo
Pennsylvanie
•vyznávali
pro normálního čtenáře.
slovo boží, ale odmítali
Kdybychom řekli, že je
přijímat nově
zavedeto čtení na dovolenou,
nou americkou
měnu.
bychom jeho
Je zcela pravda, co ří- snižovali
Raději
obchodovali
s
Přes všechnu
ká autor o výsledku vál- význam.
-Angličany,
kteří platili
ky o americké kolonie: chválu se však čte velmi
zlatem.
jun
Před válkou chtěli Angli- dobře.
Longstreet tady právem zdůrazňuje: pravýPlánujete cestu do zámoří
mi hrdiny
amerického
nebo máte v úmyslu pozvat
povstání byli ""'kontinensvé příbuzné na návštěvu?
tální''
vojáci,
vojáci
Obraťte se s důvěrou na
kongresu, kteří se zavázali sloužit na celou dobu války.
teatptffwe 4, ¿i/srnALIA
Ti přežili zimu ve
6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Valley Forge, ti byli pá-

7 ODRA
TRAYEL SERVICE

teří
všech
amerických
armád na jihu nebo na
severu,
profesionálové
dlouhé a smutné války.
Jedna postava v Longstreetově románu se nám
nezamlouvá. Je to jeho

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
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HLAS

DOMOVA

O ZTRACENÉ PEVNOSTI

DARUJTE

V . N . Duben. Washington
strSe zájmem jsem si přečetl v "Hlasu domova" (15. listopadu 1965) článek o nové knize mladého
amerického historika " T h e Fortress That Never W a s " , která vyšla v létě v New Yorku á v Londýně.
Jsem však přesvědčen, že autor článku na několika místech jednak nepřesně interpretuje Minottovy
vývody, jednak nepřímo připomíná staré dohady o domnělé dohodě o sférách zájmu mezi západními spojenci a Sověty v Evropě za druhé světové rválky. Mám zejména na mysli tyto pasáže článku:
" Z východní ofensivy západně od Labe nelze vinit Eisenhowera ani nikoho z vrchního velitelství
spojeneckého expedičního sboru, protože ani sám Eisenhower neměl nějakou plnou moc, aby mohl
formulovat poválečnou politickou ravnováhu v Evropě . . . "
"Minott dokazuje především,
že osud východního Německa a západního Československa nebyl
nikdy v rukách vojenských velitelů. Jestliže dnes slyšíme ozvěny šovinistických komunistických hesel o "slavné Rudé armádě, osvoboditelce světa", poděkujme za to politikům, kteří řídili osudy demokracie za druhé světové války. Roosevelt byl jistě lepší president než Eisenhower, ale jeho krátkozrakost přispěla značnou měrou k posunutí Železné opony na západ od P l z n ě . . ."
K prvnímu citátu:
V posledních letech vyšla v Americe a jinde řada
knih, které tuto problematiku už zcela obstojně osvětlují. V nejnovějších studiích byly už také vyvráceny
staré legendy o tom, že západní spojenci (zejména
Roosevelt) dojednali v Teheránu či v Jaltě tajné
dohody (podle nichž na příklad Československo bylo
zařazeno do sovětské sféry), které znemožnily Eisenhowerovi postupovat do Prahy. Nuže, jaltské i teheranské dokumenty byly už doslova zveřejněny a není
v nich ani slovo o nějakých sférách zájmů, tím méně o tom, kam bude po válce patřit Československo.
O Československu se ani specificky ani ve všeobecnosti nejednalo ani v Teheránu ani v Jaltě. Předně
Československo bylo spojeneckým státem. Za druhé
jeho vládu v exilu - na rozdíl od Polska a Jugoslávie - uznávali nejen západní spojenci, ale i Sověty.
A za třetí - na rozdíl od Polska - nebylo ani sporu o
čs. hranice.
Jednání v Jaltě
V Jaltě byl dojednán jediný dokument, který se
týkal Československa a to bylo "Prohlášení o osvobozené Evropě", které zdůrazňovalo, že v každé
osvobozené zemi má mít lid možnost zvolit si demokraticky takový režim, jaký chce. Pokud se v Jaltě
jednalo o pásma, byly to jen okupační zóny Německa, které tam byly oficiálně schváleny na základě
dřívějších dohod vypracovaných v Londýně a v
Quebecu. Ujednání o těchto zónách mělo vstoupit a
také vstoupilo v platnost až po skončení války. Nešlo
tedy o vojenské operační zóny a proto také toto ujednání v ničem nezavazovalo vojenské velitele na obou
stranách, jak ostatně připomíná generál Eisenhower ve svých válečných pamětech. Jinými slovy západní spojenci mohli klidně postupovat až do Varšavy nebo Budapešti, kdyby ovšem mohli.
Výsledek vojenských operací
Na tomto místě bude snad vhodné se dovolat
předního amerického diplomatického a politického
historika George F. Kennana, který ve své knize
"American Diplomacy: 1900-1950" (New York, 1952)
píše:
"Zřízení sovětské vojenské moci ve východní Evropě . . . nebylo výsledkem těchto rozhovorů (v Teheránu, Jaltě a jinde); bylo výsledkem vojenských operací v závěrečných fázích války. Nebylo nic, co by
mohly západní demokracie
učinit, aby zabránily
vstupu Rudé armády do těchto pblastí, s výjimkou
toho, že by se tam jako první dostaly samy a to nebyly vstavu u č i n i t . . . " Kennan připouští jen to, že
válečné konference spojenců (Teheran, Jalta atd.)
vedly nejvýš k falešným nadějím. K tomu snad je
možno dodat, že, když se tyto naděje ukázaly být
skutečně falešné, začaly se tvořit legendy, ke kterým po druhé zklamaný Čechoslovák byl víc než
ochotný připojit svou legendu o tom, jak "se jednalo
znovu o nás bez nás".
Jiná otázka je, proč spojenci nebyli sto obsadit
vojensky oblasti, které obsadili Rusové. Je to věc
vojenské stratégie na obou stranách, která byla už
také analyzována v řadě knih. Začíná to "námořní
ZLOBÍ

VÁS

OČI ?

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

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHtr
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
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moderní keramiku

ELLIS

86 Nicholson Str., Abbotsfordt Vic.
Telefon

4 1 - 6 9 73
• H B E B B

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

a leteckou strategií" Britů, kteří dlouho, i s Churehillem, věřili, že velké invaze do Evropy nebude
nikdy zapotřebí. Pokračuje to pak jednáním západnich spojenců o invazi do Francie, o kterou usilovali
už od roku. 1942 Američané. Kdyby se byla uskutečnila už v prvních letech války (zde ovšem je předpokládat, že bý se zdařila, což tehdy nebylo tak jisté),
pak západní spojenci mohli skutečně dospět až do — Nedaleko Adis Ababy
Polska, Maďarska a třeba i na Slovensko.
v Habeši se zabil při
autonehodě bývalý kpt.
Bána do podbříška
A konečně jsou tu britské návrhy na různá menší čs. západní armády Víta
vylodění na pobřeží Jaderského moře a na společný Houdek, kterému bylo 47
výpad západních spojenců s Tureckem na Balkán. let.
Cílem těchto "balkánských plánů" (Churehillovo — Ivan Jelínek, redaktor
"soft underbelly") měly být hlavně Vídeň a Buda- čs. vysílání BBC v Lonpešť, tedy snad i Československo. Zde je ovšem je- dýně, vydal v ftímě sbírden háček: západní spojenci by zde nakonec postu- ku básní "V sobě letopovali společně s Rudou armádou z východu na zá- hrad".
pad. To by mohlo znamenat, že by se Rusové dostali — V Londýně se konal V.
"Hnutí středona severním křídle společné fronty určitě až ke kongres
federalistů".
kanálu La Manche a Železná opona by asi rozdělila evropských
západní a střední Evropu na severní, sovětskou ob- Předním čs. členem je dr.
last a na jižní, demokratickou. Je dost možné, že by Fedor Hodža.
Sověty nakonec pohltily víc, než mají dnes. To jsou — Nej starší český kněz v
ovšem jen teorie.
Americe,
911etý
P.
Oldřich Necid, zemřel v
Teorií však není stratégie západních spojenců z
Kalifornii.
konce světové války, jak o tom píše Minott. A zde
ovšem nutno upozornit na mylné uzávěry, které při- — Vydavatel humoristicčítá autor článku v "Hlasu domova" právě Minotto- kého časopisu "Bič", bývě studii. Eisenhower skutečně neměl formální plnou valý poslanec Alois Čímoc, aby mohl formulovat poválečnou politickou žek, oslaví v Paříži o várovnováhu v Evropě. Ostatně kdo mohl? Kdo mohl nocích šedesátku.
zabránit Rusům, aby neobsadili celý Balkán, Polsko — S úbytkem čs. turistů
a větší část Československa? Eisenhower však plně v západních zemích zmenrozhodoval o tom, jak daleko budou spojenci postu- šil se i počet těch, kteří
povat na východ,
pokud ovšem nenarazí na oddíly :' se
odmítli
do
ČSSR
vrá_"
'
, .,
-r-r- , ' -i
v
i—» •
-i
« .
Rudé armády. A v tom, jak se rozhodl, hrálo roli tit. V táboře Zirndorf u
Norimberka se např. přiněkolik faktorů:
1) Na rozdíl od Montgomeryho, Pattona a jiných hlásilo v říjnu jen 12 Čebyl přesvědčen, že jen útok na celé frontě s chráně- chů a Slováků a v prvních
týdnech listopadu jen 4
nými křídly je jistý.
osoby.
2) Chtěl skončit válku co nejrychleji možno sto— Loni uprchl do Rakousprocentní porážkou Němců. Amerika potřebovala své
ka čs. psychiatr Adolf Kovojáky z Evropy na frontě proti Japonsku. Americmeda z Prahy.. Nedávno
ké vojenské štáby také trvaly na tom, že v Asii bubyl nalezen západoněmecdou potřebovat ruskou pomoc a proto se Američané
kou policií asi 40 km od
snažili přesvědčit Rusy o své upřímné snaze spolučs. hranic v kůlně selské
pracovat nejen za války, ale i po válce.
usedlosti s bodnými rana3) Eisenhower měl obavy, že Němci jsou schopni mi na těle. Policii prohláprodloužit válku do zimy 1945/46 a to jednak posled- sil, že jej pobodali 3 čs.
ním fanatickým odporem v Alpské pevností, jednak agenti, kteří se jej pokoupartyzánskou válkou Wehrwolfů.
šeli unést do ČSSR. Policie však ziistila, že si
(Pokračování na straně 12)
v

Komeda
celou
historii
vymyslel, dokonce i sám
se pobodal. Omlouval se
tím, že chtěl získat látku
pro filmové libreto:
— v Čs. národním domě
v Londýně se konala 19.
listopadu
schůzka členů
čs. obce
legionářské v
zahraničí k oslavě sedmdesátin bývalého velitele
západní brigády gen.
a . Lišky. Promluvil plk.
Lízálek,
který
předat
oslavenci pamětní adresu.
Za Sokol promluvil starosta Kašpar, za British
Legion a čs.
kolonii v
Londýně J. Lom.
_ Technický vedoucí výzkumného oddělení státní
oční a ušní nemocnice v
Melbourne Vladimír Šipr
navrhl a zkonstruoval nový přístroj na zjišťování
neorganické hluchoty. O
tomto jeho dalším úspěehu psaly australské denní
listy. Podrobný
popis
v» n t r n l K
<-!+•»» .-»i
Ví * *
•,
nového přístroje bude uveřejněn v prvním čísle
příštího ročníku časopisu
"American
Journal
0f
Speech and Hearing Disorders".
— Odborný časopis pěstitelů v Jižní Austrálii
"Feed Leadership" píše v
posledním čísle letošního
ročníku o úspěších B. Nevečeřala v chovu krocanů. Jeho farma v Tailem
Bend je už největší krocaní
farmou
v
Jižní
Austrálii a majitel hodlá
chov dále zvětšit.
Č/ČS/SVU/H

TO ]E SYMBOL . . .
* PENĚŽNÍ JISTOTY
* B A N K O V N Í C H 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

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED
and its wholly owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED
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O ztracené pevnosti

VSEM "ZTRACENÝM ŘEMESLNÍKŮM"
(Inzerát)
V melbournském předměstí Ciayton buduje firma
VOLKSWAGEN AUSTRALASIA LIMITED nákladem £ 20 miliónů nové továrny, v nichž bude vyrábět motory pro auta, které byly až dosud dováženy z Německa. To znamená, že celá auta VOLKSWAGEN budou brzy vyráběna v Austrálii.
Znamená to také, že budou třeba stovky zaměstnanců už k zahájení provozu, tj. dne 18. ledna 1966,
a že firma musí najít tucty mechahiků všeho druhu,
kteří převezmou klíčová místa v novém závodě.
Každý výrobní podnik v Austrálii si uvědomuje,
že tu není dostatek řemeslníků, aby stačili poptávce,
že je tu průměrně pět řemeslných prací na čtyři
řemeslníky. Je proto nutné najít někde ty chybějící
síiy.
Firma Volkswagen se domnívá, že je tu značné
množství nevyužitých odborných pracovních sil mezi
přistěhovalci z Evropy. Jsou tu jistě muži, kteří znají
řemeslnou práci, ale ktpří ve svém oboru nepracují, protože jejich kvalifikace zde nebyla uznána.
Firma Volkswagen se domnívá, že tu jsou mnozí,
kteří jsou oprávnění k tomu, aby byly zařazeni mezi
řemeslné síly a aby zastávali kvalifikované a lépe
honorované práce.
Sdělujeme proto některá fakta, která by měli
Všichni znát:
Byl-li jste montérem, nástrojařem, modelářem,
mechanikem, elektromontérem, řemeslníkem ve stavebnictví nebo v jakýchkoli jiných oborech, můžete
žádat o uznání svých odborných znalostí a tím i o
zařazení do vyšších platových skupin.
Vyžadují se tyto podmínky:
I. pracoval-li jste ve svém oboru před 8. květnem
1940, nebo 2. praeoval-Ii jste ve svém oboru v Austrálii nepřetržitě po dobu 7 roků, nebo 3. jste-ii ve svém
oboru vyučen (tj. máte-li výuční list nebo odbornou
školu) a máte-li sedm roků praxe v jiné zemi.
Můžete-li splnit některou z uvedených podmínek,
máte právo být zařazen mezi řemeslníky. V takovém
případě udělejte toto:
Sežeňte si všechny doMady, -např. výuční list,
vysvědčení z odborné školy, potvrzení o dřívějším
zaměstnání a reference. Všechny tyto doklady nechte
přeložit do angličtiny a pak předložte na nejbližším
úřadu práce současně s (ústní) žádostí, abyste byli
uznáni jako řemeslníci.
Budete-li mít úspěch, naskýtá se vám ve vašem
původním povolání spousta možnosti.

DOMOVA

(Pokračování ze strany 11)
4) Jelikož nakonec muselo dojít k setkání západních a východních armád, bylo nutno plánovat koordinaci s Rudou armádou. Předtím několikrát došlo
k různým nedorozuměním s tragickým koncem, proto Eisenhower se snažil odstranit nedůvěřivost Rusů.
Vítězný plán
Především dva poslední body, jak píše Minott a
jak se dočteme i jinde, se přičinily o to, že Eisenhower počátkem května zakázal prostřednictvím generála Břadleyho Pattonovi postup na Prahu. Pod
dojmem zpráv o Alpské pevnosti a o závěrečné stratégu Němců a Rudé armdy Eisenhower a Bradley
vypracovali v březnu plány posledních operací západních spojenců v Evropě. V těchto plánech se počítalo, že hlavním cílem spojenců bude oblast Drážďany-Lipsko, kde se sejdou s Rudou armádou. Severní spojenecké křídlo mělo postupovat směrem na
Luebeck a jižní do dunajské kotliny v Bavorsku a
Rakousku.
Podobné plány měla nakonec z opačné strany i
Rudá armáda, avšak místo Drážďan hlavním cílem
byl Berlín. V obou případech tedy Čechy nehrály
žádnou roli, a to nakonec umožnilo maršálu Schoernerovi soustředit tam téměř celou německou armádní skupinu Střed.
Na základě těchto svých plánů Eisenhower dospěl
k přesvědčení, že se západní spojenci dostanou nejdále asi k severojižní čáře Luebeck, Labe, Dessau,
Mulda, Saská Kamenice, Karlovy Vary, Plzeň, České
Budějovice a Linec.
Výměna telegramů
Eisenhower nakonec ňabidj tuto Sáru také Rudé
armádě jako čáru vojenského styku obou postupujících armád, protože zhruba probíhala po vodních
tocích, horských hřebenech a jiných lehce rozpoznatelných zeměpisných značkách. Rudá armáda s tím
souhlasila přesto, že čára probíhala ve východním
Německu asi sto mil na východ od budoucí hranice
sovětské okupační zóny Německa. Za této situace postoupila Pattonova Třetí armáda nečekaně už v polovině dubna až k Šumavě a pak dostala rozkaz, aby
se stočila na jih směrem do údajné Alpské pevnosti.
Když se však ukázalo, že Alpská pevnost vlastně
neexistuje, dostal Patton nový rozkaz, aby postupo-

val dále do Čech směrem na Plzeň. Jelikož to byl®
už v době, kdy se západní spojenci začali přibližovat na severním křídle fronty Rudé armádě, Eisenhower oznámil Pattonův postup k šumavským hranicím a posléze na stanovenou čáru Karlovy Vary Plzeň - České Budějovice náčelníku štábu Rudé armády generálu Antonovovi. Tak vyvrcholila série
známých telegramů, která začala 28. března 1945 a
která byla v květnu 1949 doslova zveřejněna. Vyplývá z nich, že iniciativu měl Eisenhower, že konečnou
plzeňskou čáru postupu určil sám 30. dubna 1945
a že Moskva s ní ovšem ihned souhlasila. Když však
Eisenhower chtěl své původní
rozhodnutí změnit
(když zjistil, že Patton nemá v Alpách co dělat a že
Rudá armáda je stále ještě mimo Čechy) a poslal
v tom smyslu generálu Antonovovi 4. května 1945
telegram, dostal okamžitě už 5. května odmítavou
odpověď s poukazem na to, že Rudá armáda má
již v běhu "pražskou operaci" a že trvá na původní
dohodě. Dva dny poté byla v Remeši podepsána kapitulace. A tak se stalo, že Patton do Prahy nepřišel. A za to nemůže ani Roosevelt ani Truman a na
tom nemohl už změnit nic ani Churchill svými telegramy. Ledaže by Eisenhower nechtěl dodržet svou
vlastní dohodu s Rudou armádou. Churchill to ostatně doporučoval a dnes jsou podobné hlasy i mezi
námi. Nebyl však vždycky náš nej větší argument,
že jen komunisté nedodržují dohody a ujednání?
Pevnost duchů
Minott tedy končí svou knihu tím, že "Alpská
pevnost", lépe řečeno zprávy zpravodajské služby
o ní, ovlivnily Eisenhowerovy strategické plány z
konce války . tak, že se Patton nakonec nedostal do
Prahy, a do jisté míry i to, že západní spojenci nedobyli Berlín. Eisenhower se už ve svých Pamětech
zabývá Alpskou pevností a tvrdí, že se ve svém plánování zprávami o ní nedal příliš ovlivnit. Je však
řada jiných pramenů, které podporují Minotta (Patton, Smith atd). Ostatně Eisenhower dohodl s Rudou armádou vojenskou styčnou linii Luebeck, Dessau, Plzeň, Linec dříve, než se jižní křídlo jeho armád včetně Pattonovy Třetí armády přesvědčilo, že
Alpská pevnost neexistuje. To svědčí o tom, že Eisenhower své závěrečné operace při nejmenším ve středu fronty a na pravém křídle plánoval se zřetelem
na očekávaný zoufalý poslední
odpor Němců v
Alpách.

Isle "ztracený řemeslník" ?

" V O L K S W A G E N AUSTRALASIA LIMITED
se domnívá, že je značné množství nevyužitých
odborných pracovních sil mezi přistěhovalci z
Evropy. Jsou tu jistě muži, kteří znají řemeslnou práci, ale kteří ve svém oboru nepracují."

^©V-

Jste-li jedním z nich, přečtěte si článek "Všem
ztraceným řemeslníkům" na této straně Hlasu
domova

VOLKSWAGEN AUSTRALASIA LIMITED
PRIjME:
S T R O J N Í K Y I. T Ř Í D Y

NÁSTROJAŘE

ELEKTROMONTÉRY

řemeslníky (montéry a soustružníky), znalé
zhotovovat lehké i těžké formy pro rýsování

řemeslníky, kteří jsou způsobilí k
v Austrálii jako elektrikáři

S T R O J N Í K Y II. T Ř Í D Y

MODELÁŘE

Ti nejsou sice uznanými řemeslníky, ale musí
znát práci na soustruhu, obráběcím stroji,
brusce a na jiných strojích v dílnách

odborné modeláře se zkušenostmi při
zhotovování kovových, dřevěných i plastických
forem a kovových kalibrů

SOUSTRUŽNÍKY
SOUSTRUZÍCH

Tito musí být uznanými
, řemeslníky (montéry a soustružníky)
nebo musí mít víc než sedmiletou
praxi jako strojníci I. třídy

VOLKSWAGEN

NA

řemeslníky, kteří jsou způsobilí k uznání svého
řemesla v Austrálii

zahájí v lednu 1966 provoz v nové továrně na výrobu motorů, ale chtěl by

přijmout odborné zaměstnance

O K A M Ž I T Ě .

Ti, kteří nastoupí nyní, budou mít nej větší příležitost využít všechny možnosti, které se v podniku
naskytnou v příštím roce.
Hlaste se u:

EMPLOYMENT

SUPERVISOR,

Centre Road
W E S T A L L
(hned vedle železniční stanice Westall)

mu

MECHANICKÝCH
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Výbor a členstvo

RADOSTNÉ VÁNOCE A USPESNY ROK 1966
SRDEČNĚ

PŘEJÍ

/

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
VLADIMÍR JIRÁK S CHOTÍ MARY LOU, 4128
Park Ave., W. E „ Brookfield, 111., 60513, USA
JIŘÍ DUŠEK, Thursday Island - Caixns - Surfers
Paradise
VLÁĎA, MILENA A HONZÍK BENEŠOVI, Hobart
FRANTIŠEK ČADA, mistr stavitel-architekt, 38
Belmore St., Sydney, NSW.
K. EBNER, Swiss Tr. Watchmakers, 19 York St.,
(Wynyard Stn.), Sydney, NSW.
S.HANZAL, i n z e r t n í zástupce HD v Sydney,
c / - Bunnerong Hostel, Staff, Matraville, NSW.
H. HŘÍBAL S RODINOU, Airlines Catering Service,
Adelaide Airport, S. A.
J. KRUTSKÝ S RODINOU, 23. Flinders St., Edwardstown - Adelaide, S. A.
J & R. MIKEŠ, obchod koloniální a delikatesní, 203
Hay St., Jíaymarket - Sydney
L. PALEČEK, Delta Shoe Service, 35 Franklin St.,
Adelaide, S. A.
B.R. PANOCH, tesařské práce, 361 Prospect Rd.,
Blair Athol, Adelaide
G. PIPINAS, klub, 131 Hindley St., Adelaide

BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Auburn Rd.,
Hawthorn, Vic., tel. 81-7038
M. CHRPA, optický závod, 6 a, Elizabeth St., Melbourne, tel. 63-3256
THE INLIBRUM BOOKSELLERS, maj . P. Jabornik,
Box 1888 R „ GPO Melbourne.
JINDRA JANCA S RODINOU, 665 Hubert Ave..
Glenroy, W. 9, Vic.
JAROSLAV KAFKA, 49 Greeves St, Fitzroy, Vic.
MILAN KANTOR, advokát, 170 Queen St., Melbourne, tel. 60-1621.
MANŽELÉ KAŠPAROVI, 361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic., tel. 81 - 6554.
J. KINDA & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo, vino,
likéry, 104 Miller's Rd., North Altona, a Cnr. Jonas
& Victoria Sts., North Richmond, Vic., tel. 42-4305,
42-4782, 42-4791
Dr. FRANTIŠEK KOPEČEK S RODINOU,
East Doncaster, Vic.
JAN KOŠŇAR, rámování obrazů, 112 Maribyrnong
Road, Moonee Ponds, Vic., tel. 37 - 3109
EMIL KOŽĎÁL, Exclusive Tailoring. 164 Acland
Street, St. Kilda, tel 94-2260

PORTER & CO., prodej novin, 203 a Castlereagh St.
Sydney
RODINA SLADKÁ, výroba košil Bohemia, 5 Davenport Tee., Magill - Adelaide
A. TRÁVNÍČEK, delikatesní obchod, 50 May St.,
Albert Park-Adelaide, S. A.
ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH ORGANISACÍ
V AUSTRÁLII A NA N.Z., F. Nový, předseda,
O. Mikulčák, jednatel

MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
"Ellis", 86 Nicholson Str., Abbotsford, Vie, JA 6973
R. C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 958 Nepean
Highway, M'oorabbin, Vic., tel. 95-2421
OLDŘICH MIKULČÁK, 3 Bowen Cresc., Melbourne
S. C. 2, tel. 26-2105
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
St., Melbourne, tel. 63 2231.
ANTONÍN A IRENA PA VLASOVÍ, c / - University
House, Melbourne University Grounds, Parkville,
Vic., tel. 34-3843
JAN PICK S CHOTÍ, 137 Argyle St., St Kilda, Via
tel. 94 6635
VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St., South Melbourne
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
EMIL SVOBODA, tisk všeho druhu, 30 Regent St.
North Richmond, Vie., tel. 41-5470
J. ŠAFRHANS. české knihařství "Maria Bookbinding", 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91-4164
L. ŠINDLER S CHOTÍ, cukrárna, 296 Carlisle St.,
Balaclava, Vic., tel. 52-3860
OTTO A MARIE VAŇKOVI; 48 Pennell Ave.,
St. Albans, Vic., tel. 65-9460

*

*

*

ALCA TRADING CO. PTY. LTD.,
vedoucí ředitel
J. Kinda, dovoz, vývoz a velkoobchod elektrotechnických a elektronických přístrojů, 114 Miller's Road,
North Altona, Vic.
ANT. ANDRYS1K S RODINOU, výroba cukrářského
pečiva, 576 Burwood Rd., Hawthorn, Vic., WA1O20
E, Á. BAŠTA, zástupce na pojištění všeho druhu, 37
Waiora Rd., W. Heidelberg, Vic. tel. 45-6255
JOSEF BLAHOVEC, Catering Service, 28 Kerferd
St., East Malvern, Vic.
CS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII,
J. Viola, předseda, L. Pergl, jednatel

ČESKOSLOVENSKÝ
V

PŘÍJEMNÉ

PŘÍZNIVCŮM

SPOKOJENÉ

VÁNOCE
NOVÝ

A

ŠŤASTNÝ

ROK

A. K O L R O S
S
CHOTÍ
kontinentální krejčovství
38 Mills Street, ALBERT PARK, VIC
Telefon M X 3668
K vánočním svátkům a do nového roku
přejí všem krajanům
hodně radosti a spokojenosti
MANŽELÉ KOPECKÝCH
majitelé firmy

K E W CONTINENTAL
BUTCHERS
326 High Street, Kew, Vic.
Telefon 86-7178

BUSSAU & CO.

PROŽITÍ

V

NOVÉM

& ČR,.

VÁNOČNÍCH
ÚSPĚCHU

ROCE

Veselé
^
svátky vánoční
4
a šťastný
í
nový rok
;
přeje všem s v ý m ;
zákazníkům
VAŇHA
Žádejte všude
naše výrobky

B. AUSTIN — KOSTÍNEK
majitel obchodu vlnou a potřebami k pletení,
"THE BLACK CAT"
183 a Burwood Rd., Burwood - Sydney, NSW.
přeje všem svým známým a zákazníkům
veselé vánoce a šťastný nový rok

GREEN GABLES CHALET
Warburton

g
^

P O S P Í Š I L O V Á 8C F R A N T A KŮRKA

FERDA A V Ě R A

HERZOVI

přejí všem svým přátelům-

^Matysooi,

a známým

majitelé

VESELÉ
HODNĚ

H O D N Ě RADOSTI

V Á N O C E

ÚSPĚŠNÝ

O

PŘÍŠTÍ

U P Ř Í M N Ě PŘEJÍ V Š E M S V Ý M
F. B. K A Š T Á N E K
Road,

A
ROK

VÁNOCÍCH

A V PŘÍŠTÍM ROCE P L N O U S P O K O J E N O S T A

139 Alma

^

SRDEČNÉ PŘEJÍ
H *
VŠEM PŘÁTELŮM A HOSTŮM
jfe
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
¿fe
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
»
A MNOHO ZDARU
H
DO NOVÉHO ROKU
|te
Telefon : Warburton 2077

T I S K:Á R N A

J.

KRAJANŮM

SVÁTKU A MNOHO

Příjemné užiti vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 1966
přeje všem svým zákazníkům
a přátelům
A

AUSTRÁLII

PŘEJE V Š E M

VÁCLAV A MARIE HAUKOVI, Bonnie View Rd.,
Croydon, Vie., tel. (Croydon) 3-2863.

přejeme

JIŽNÍ

KLUB

51 Coglin St., Brompton, S. A.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
MANŽELÉ VOBORSKÝCH, výroba ponožek, 110
R. Kimla, předseda, Z. Haberová, jednatelka
Dr. ANTONÍN DIVIŠ, 239 Burwood Rd., East Bur- Wills St., Glen Iris, Vic., tel. 25-6770
JIŘÍ VONDŘEJC, Midway Arcade Kiosk, 256 Collins
wood, Vic.
Street, Melbourne
ZDENA
I. GAŠ S CHOTÍ, lahůdkářský obchod, 118-120
FRANTIŠEK VOZÁBAL, krejčí, 26 Moore St., South
Acland St., St. Kilda, Vic., tel. 94-2071
Yarra, Vic., tel. 26-5618
MILOSLAV HÁJEK, Paisley Home Furnishers, 110
Miller's Rd., North Altona, tel. 314-6968 a "Delco", GUSTAV ZAPADLO, 34 Irwin Ave., North Altona, Vic., tel. 314-7956.
199 Hoddle St., Collingwood, 41-1377

VŠEM Z N Á M Ý M

T. J. Sokol v Sydney
přeje všem krajanům
, spokojené a šťastné pro'í, žití vánočních' svátků a
mnoho úspěchů do nového
roku

A

ÚSPĚCHY

PŘÁTELŮM
Z L A T A

St. Kilda,

Vic.
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Světová lehká atletika 1965
Karel

Janovský

V poolympijských sezónách bývá už tradicí, že celá řada světových lehkých atletů zanechává
závodní činnosti a ti, kteří se vydají na cestu za dalšími úspěchy, se na rok odmlčí, aby pak mohli
v příštím období s tím větší svěžestí a elánem už začít s přípravou na příští olympijské hry. Rok 1965
byl ivšak výjimkou, neboť velikáni současného lehkoatletického dění nezůstali v ničem pozadu za
předešlou sezónou, sezónou olympiády v Tokiu, a zlepšili 39 světových rekordů a dosáhli celé řady
dalších pozoruhodných výkonů. Na tomto vzestupu lehké atletiky se tentokrát podíleli nejen atleti
Ameriky, Evropy a Austrálie, ale i "černého světadílu" a Asie. 25letý Keino z Keňi se jako první
Afričan zapsal do seznamu světových rekordmanů, když mu ve švédském městě Haelsingborgu
stopli na 3.000 m 7:39,6 min. a později, 30. listopadu, zlepšil i světový rekord na 5.000 m. Čínský
sprintér Čen-Čia-Čuan vyrovnal časem rovných 10 vteřin nejlepší světový výkon Němce Haryho,
Kanaďana Jeroma, Estevese z Venezuely a Američana Hayese na 100 m.

20. 12. 1965

NEJLEPáí ČS. SPORTOVCI R. 1965
Čs. sportovní novináři a rozhlasoví a teJevimi
pracovníci volili už po sedmé za sebou nejlepšího
sportovce roku. Z ankety vyšel podle očekávám
vítězlně světový rekordman v hodu diskem Ludvík Daněk, který 12. října v Sokolově posunul
hranici světového rekordu na 65,22 m.
2. Věra Čáslavská - gymnastka; absolutní mistryně Evropy
3. Josef Odložil - lehký atlet; vytvořil časem
5,01,1 min. světový rekord na 2.000 m
4. Jan a Jindřich Pospíšilovi - mistři světa v
kolové
5. Pavel Doležal - cyklista; vyhrál několik mezinárodních závodů
6. Hana Mičechová - absolutní mistryně světa v
umělecké gymnastice
7. Eva a Pavel Romanovi - počtvrté se stali mistry
světa v tanci na ledě
8. Andrej Kvašňák - nejlepší čs. fotbalista; hráč
AC Sparty
9. Zdeněk Valenta a Miroslav Stach - kanoisté;
mistři světa ve sjezdu na divoké vodě
10. Jan Popluhar - střední záložník bratislavského Slovana a národního mužstva ČSR.

Senzací sezóny byla prvá porážka družstva U S A v Kyjevě teamem SSSR, a překvapilo též jen
těsné vítězství SSSR ve finále 1. ročníku Poháru evropských národů ve Stuttgartu. Nejfantastičtější běh roku lviděli příznivci lehké atletiky 30. června v Helsinkách, kde ještě desátému závodníku
běhu na 5.000 m naměřili 13:50,0 min. Kuriositou lehké atletiky žen pak bylo, že ve finále Evropského poháru v Kasselu vytvořily sestry Irina a Tamara Pressovy (SSSR) v rozpětí dvou minut dva
nové světové rekordy (olympijská vítězka v pětiboji Irina zaběhla 80 m přek. za 10,3 vt. a Tamara vrhla koulí 18,59 m ) .
Ačkoli všechny nové světové rekordy jistě stály v běhu na 5.000 m, 10.000 m a na 3.000 m překážek,
atlety mnoho odříkání, tréninku a času, a nebylo dále ve vrhu koulí, v hodu diskem, v hodu kladi- Experti zastávají názor, že ani tímto skvělým výkonem neřekl Randy Matson své poslední slovo.
by správné hovořit o světových primátech význam- V em a ve skoku dalekém,
Také jeho dva krajané Ralph Boston a Harold
ných a méně významných, přece jen je nutno vyPřímo fantastický vzestup nastal v letošní sezóně
zvednout především světové rekordy v klasických v běžeckých soutěžích od 1.500 m do 10.000 m. Sedm Connolly, dva atleti, kteří na posledních OH v Tokiu
disciplinách. A těch bylo letos vytvořeno v muž- a čtvrt roku odolával např. světový
^ rekord Rusa Vla- neuspěli, byli letos ve vynikající formě: 331etý Connolly zlepšil svůj vlastní světový rekord v hodu
ských soutěžích 15 v sedmi různých disciplinách: ^imíra Kuce"ňa"5.ČfoÓ m (13,35,0 min.) všem útokladivem, vytvořený v r. 1962, dvakrát, naposledy
—~
i-kům světové běžecké elity, letos však byl jen sa- v kalifornském Walnutu, kde dosáhl 71,26 m. První
motným 281etým australským fenoménem
Ronem zářijovou sobotu však jeho rekord pozbyl platnoi Ciarkem osmkrát překonán a pod Kucův čas šli i sti, když 281etý budapeštský úředník Guyla ZsivotRok 1965 byl v kopané obdobím kvalifikačních j Keino z Keňi, Francouz Michel Jazy, Wiggs z Velké zky zlepšil tento světový rekord výkonem 73,74 m
utkání o účast na mistrovství světa, které bude pro- Británie,
východoněmecký
vytrvalec Hermann a hned o 2,48 m.
bíhat v červenci příštího roku v Anglii. Kvalifikace Belgičan Gastón Roelants. Clarke zaběhl 4. června
Po olympijských hrách v Tokiu se všeobecně mělo
pokročila tak daleko, že je známo 15 ze 16 účastníků v Los Angeles 5.00G m ve skvělém čase za 13:25,8
zato, že nynější světový rekordman ve skoku dalezávěrečných bojů o světové prvenství. O zbývajícím min., čímž překonal svůj vlastní světový rekord hned
kém Američan Ralph Boston je už na konci své
teamu se rozhodne 29. prosince mezi Belgií a Bui- o 7,8 vt. Ani tento čas však neměl dlouhé trvání,
sportovní kariéry. Tuto domněnku 261etý Boston,
-harskem (které trénuje Čechoslovák Rudolf Vytla- neboť 30. listopadu stopli v novozélandském Auckolympijský vítěz z r. 1960 v Římě, vyvrátil, když
čil) na neutrální půdě v Itálii. - Podíváme-li se landu Afričanu Keinovi 13:24,2 min.
hned na počátku sezóny dosahoval vynikajících vý
podrobně na účastníky MS, neubráníme se dojmu,
Přesto však asi zůstává nejlepším světovým běž- konů a na mítinku v kalifornském Walnutu posunul
že by funkcionáři FIFA měli vyvodit z "paradoxů"
cem r. 1965 Australan Ron Clarke, který v Oslo hranici světového rekordu na 8,35 m.
důsledky a zavést spravedlivější kvalifikační modus.
K nejstálejším a nej vyrovnanějším lehkým atleVždyť např. Československo bylo v silné skupině s potvrdil, že patří k veliiánům lehké atletiky, když
naměřili na tům poolympijské sezóny však patří - vedle AmeriPortugalskem,
Rumunskem a Tureckem, nadruhá mu na Bislet stadiónu 14. července
straně třeba Španělé měli jediného (slabšího) soupe- 10.000 m přímo fantastický čas 27:39,4 min. Jako čana Randy Matsona - Čechoslovák Ludvík Daněk.
první vytrvalec běžel tedy trať pod 28 minut.
Tento 281etý držitel stříbrné olympijské medaile byl
ře v mužstvu Svobodného Irská.
Nejblíže Clarkovu rekordu na 10.000 m se přiblížil po celou sezónu ve vynikající formě a 12. října na
I. kvalifikační skupina: Bulharsko - Belgie 3 : 0 a
závodech v Sokolově zlepšil svůj vlastní světový re0 : 5; Bulharsko - Israel 4 : 0 a 2 : 1 ; Belgie - Israel Belgičan Gastón Roelants, kterému stopli 28:10,6 kord o 67 cm, když hodil diskem 65,22 m. Daněk
min.
(evropský
rekord).
Ještě
však
úspěšnější
byl
1 : 0 a 5 :0. Pořadí: Bulharsko a Belgie po 6 boprohrál letos jen jednou, ale Američanovi Silvestrodech (proto nutné třetí utkání), Israel bez bodu. Roelants ve své speciální disciplině, v běhu na 3.000 vi to oplatil čtyřikrát. Startoval ve 42 závodech, v
m
překážek
(ve
které
získal
v
Tokiu
olympijskou
II. Z. Německo - Švédsko 1:1 a 2 : 1; Z. Německo nichž 32krát překonal 60 m, když dosáhl průměrCypr 5 : 0 a 6 : 0 ; Švédsko - Cypr 3 : 0 a 5 :0. Po- zlatou medaili). V zahajovací den belgických pře- ru 61,26 m.
řadí: 1. Z. Německo 7 b., 2. Švédsko 5 b., 3. Cypr borů zaběhl tuto trať v novém světovém rekordu za
Chceme-li dělat bilanci letošních nejlepších svě8:26,4 min., když zlepšil o 3,2 vt. svůj vlastní svěbez bodu.
tových výkonů v lehké atletice, nemůžeme opometový rekord.
III. Pořadí: 1. Francie 10 bodů, 2. Norsko, 3. JugoAmerická lehká atletika, která jako celek nemá nout ani další světové rekordy: světový primát Franslávie (po 7 b.), 4. Lucembursko b. b.
couze Michela Jazyho na jednu míli (3:53,6 min.),
IV. ČSR - Portugalsko 0 : 1 a 0 : 0 ; ČSR - Rumunsko už od prvních OH r. 1896 v Aténách na světě kon- nejlepší světový čas Japonce Šigematsu v maratónu,
kurenci
(letošní
vítězství
SSSR
bylo
způsobeno
ne0 : 1 a 3 : 1 ; ČSR - Turecko 6 : 0 a 3 : 1 ; Portui světové rekordy v yardových i metrových vzdálegalsko - Rumunsko 2 : 1 a 0 : 2 ; Portugalsko - Tu- účastí řady nejlepších amerických atletů), měla ve nostech, které jsou na pořadu mezinárodních zásvé
historii
mnoho
fenomenálních
borců,
zdá
se
recko 1 : 0 a 5 : 1 ; Rumunsko - Turecko 3 : 0 a
vodů jen ojediněle. Platí to především o dalších vý; 1 : 2 . Pořadí: 1. Portugalsko 9 bodů, 2. ČSR 7 b., však, že její nynější representant 201etý Randy Matson je přesto zjevem ojedinělým. Dva metry vysoký konech Australana Rona Clarka na tři i šest mil, v
3. Rumunsko 6 b., 4. Turecko 2 body.
a přes 110 kg vážící student Matson překonal třikrát hodinovce i na 20.000 m, i o novém světovém reV. 1. Švýcarsko 9 b., 2. Sev. Irsko 8 b., 3. Holandsko v letošní sezóně dosavadní světový rekord svého kra- kordu Čechoslováka Josefa Odložila na 2.000 m,
6 b., 4. Albánie 1 bod.
jana Dallase Longa ve vrhu koulí (20,68 m ) , naposle- které zaběhl 8. září v Houštce u Staré Boleslavi
VI. 1. Maďarsko 7 b., 2. V. Německo 4 b „ 3. Ra- dy v texaském College Station, kde dosáhl 21,51 m. za 5:01,2 min.
kousko 1 bod.
VII. 1. SSSR 10 b., 2. Wales 6 b., 3. Řecko 5 b., 4.
Dánsko 5 bodů.
VIII. 1. Itálie 9 b., 2. Skotsko 7 b., 3. Polsko 6 b.,
4. Finsko 2 body.
ÍX. Španělsko - Svobodné Irsko 0 : 1 a 4 : 1; třetí
Čs. fotbalový mistr - Sparta Praha - potvrdil i v nejpopulárnější evropské soutěži - Poháru mistrů
< utkání na neutrální půdě v Paříži vyhrálo Špa- svou skvělou formu, když po mužstvu "Lausanne Šports" vyřadil v 2. kole suverénně i Górnik
nělsko 1 : 0 .
Zábrze 3 : 0 a 2 : 1 a postoupil tak do čtrvrtfi nále. V obou utkáních s obávaným polským mistX . 1. Uruguay 7 b., 2. Peru 5 b., 3. Venezuela b. b.
rem předvedli "rudí" hru hodnou sparťanské tradice a tak - udrží-li si v zimních měsících nyX I . Čile - Kolumbie 7 : 2 a 0 : 2; Čile - Ekvádor 2 : 2
a 3 : 1 ; Kolumbie - Ekvádor 0 : 1 a 0 : 2 ; rozhodunější kondici - nejsou bez šance i na postup do semifinále. Tam.se ještě žádné z čs. teamů nedostalo:
jící utkání v Limě vyhrála čile nad Ekvádopražská Dukla skončila několikrát ve čtrtvrtfiná le, Slovan Bratislava, Slovnaft Bratislava i Hradec
rem 2 : 1 .
Králové "opustili" soutěž ještě dříve.
XII. 1. Argentina 7 b., 2. Paraguay 3 b., 3. BolíGórniku podařilo v odvetě doma vyrovnat. A proto
vie 2 body.
V Praze: Sparta — Górnik Zabrze 3 : 0 ( 1 : 0 )
instrukce trenéra Sparty V. Ježka pro střetnutí na
XIII. Devět teamů střední a severní Ameriky bylo
Letne byla Sparta polské půdě zněla: "Žádné "zazdívání obrany", muV prvním zápase v Praze na Letné
rozděleno do tří skupin. Vítězi se stali fotbalisté
Mexika, Costariky a Jamaiky, kteří spolu sehráli téměř celé střetnutí pánem hry. Jen v kratičkém síme od začátku útočit." Tento "tah" se zdařil. Sparturnaj s těmito výsledky: Jamaika - Costarika 1 : 1 nástupu dokázal Górnik několikrát ohrozit Krameria ta se už v 17. minutě z kopačky svého kapitána
a 0 : 7 ; Jamaika - Mexiko 2 : 3 a 0 :8; Costarika - v brance Pražanů, jinak však hosté hráli jen ja- Mráze ujala vedení 1 : 0 , a tato branka byla zřejmě
Mexiko 0 : 1 a 0 : 0 . Pořadí: 1. Mexiko 7 b., 2. kouši neurovnanou směs improvisované defensivy úplným k. o. pro polského přeborníka. Kdyby pak v
a náhodného útočení. Score utkání otevřela Sparta další fázi 1. poločasu měli Sparťaně jen trochu štěCostarika 4 b., 3. Jamaika 1 bod.
XIV. Sev. Korea - Austrálie v Kambodže 6 : 1 a 3 : 1 . až ve 35. minutě, když nejlepší muž na hřišti, střed- stí při střelbě, mohli tento náskok ještě zvýšit. Od
Do závěrečných bojů o titul mistra světa se tedy ní útočník Kvašňák, proměnil pokutový kop za sra- počátku 2. poločasu vsadili Poláci vše na útok. Měli
kvalifikovali fotbalisté pořádajícího státu Anglie a žení levé spojky Maška v brankové pozici. Pak však pak více ze hry, avšak proti, skvěle hrajícím Praobhájci titulu mistra světa Brazilci (oba bez b o j e ) , Sparťané doslova "bombardovali" branku Górniku. žanům se nemohli prosadit. Naopak při rychlém prodále pak vítězové kvalifikačních skupin. Rozlosování a góly "náhradníka" Jílka a mladého Vrány si za- tiútoku zvýšil v 67. minutě znovu Mráz stav na 2 : 0
(tedy celkově na 5 : 0 ) , a nervosním hráčům soupe16 mužstev do 4 skupin bude provedeno 6. ledna v jistili tříbrankový náskok k odvetě v Chořově.
ře se podařilo jen svým nejlepším hráčem SzoltysiLondýně.
V Chořově: Sparta — Górnik Zabrze 2 : 1 ( 1 : 0 )
kem upravit stav na 1 : 2. Spartu tentokrát doproPři odjezdu Sparty měli mnozí její fanoušci ještě vázelo do Chořova na 10.000 turistů (hlavně z
PLAŤTE LASKAVÉ PŘEDPLATNÉ
v živé paměti loňské vítězství Dukly 4 : 1 , které se Ostravska a z Prahy).

O mistrovství světa v kopané

Sparta mezi evropskou elitou

20. 12. 1965

HLAS

Dopisy redakci:
ČEŠTINA V AMERICE
Měl jsem právě přednášku na zdejší letecké základně Brooks pro cizí důstojníky o americkém právním
systému. Přišlo asi 200 důstojníků z celého světa
(nejvíc z Vietnamu a z Jižní Ameriky), kteří zde
prodělávají speciální výcvik. Protože při představování uvedli, že jsem českého původu, přihlásil se ke
mně po přednášce kapitán paraguayského letectva
Halaburda a mluvil se mnou dobrou češtinou. Je
narozen v Paraguayi a v Československu ani v Evropě vůbec nikdy nebyl. Naproti tomu jsem byl v srpnu
v texaské Praze, kde se sjeli zástupové z okolí, ale
češtinu bylo slyšet málo.
Dr. J. G., San Antonio, Texas
RODIŠTĚ I2UDOVÍTA ŠTÚRA
V 23. čísle Hlasu domova píšete (Československo ve
zkratce, str. 3, pr.), že v "rodišti Ludovíta Štúra v
Modré"-byla otevřena výstava o jeho díle. Sděluji
proto, že se li. Štúr narodil 29. října 1815 v Uhrovci a nikoliv v Modré.
J. K. Woolwich
Pozn. red.: Pan K. má pravdu. V Modře strávil L'.
Štúr poslední léta svého života.
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LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VÁNOČNÍ

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V MELBOURNE
Hod Boží 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 26. 12.:
V 10 hodin v St. Patrick's College
V 11.30 hodin v Bethlehem Hospital
Nový rok:
V 10 hodin v St. Patrick's 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.
Podle nových nařízení říkáme některé části mše
sv. česky. - Vchod do kaple v St. Patrick's College je
z Lansdowne Str. proti Fitzroy Gardens (přes dvůr
College).
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
jakož i mnoho štěstí do příštího roku
přeje všem krajanům
Josef Peksa
duchovní správce
v Melbourne
KRAJANSKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA V SYDNEY
Vánoční bohoslužby s koledami
v kapli Ozanam House, 5 Young St., City
Štědrý večer ve 12 hodin: Půlnoční mše sv.
Hod Boží vánoční: v 11 hodin dop.
Neděle 2. ledna 1966: v 11 hodin dop.
Radostné svátky a hojné požehnání Boží
přeje a vyprošuje
P. Stanislav Mika CSsR
5 Young St., Sydney, tel. BU 6608
Navštivte
KONTINENTÁLNÍ RESTAURACI S LICENCI

Mountain Peak Restaurant
ARTHURS SEAT, VIC.
Telefon: Dromana 231
48 mil z Melbourne — 1.035 stop nad mořem
Nádherný pohled na moře a po celé zátoce
až k Melbourne
DENNĚ TANEC — VÍNO A LIKÉRY
Srdečně zve Ada Kouřim

4ŠU.iiä- 15-

DARUJTE K V Á N O C Ů M

ČESKÉ

KNIHY

MILÍ ČTENÁŘI HLASU DOMOVA!
— První číslo X V L ročníku Hlasu domova
vyjde 10. ledna 196fř.
— Věříme, že můžeme i v příštím roce počítat'
s Vaší spoluprácí. Zasílání zpráv, novinových
výstřižků, komentářů aj. nám práci značně
usnadňuje.
— Pomůžete nám též, doporučíte-li svým přátelům, aby odebírali Hlas domova a vyrovnáteli sami předplatné bez upomínání. Vzhledem
k změně australské měny, k úprávě cen poštovného a k zjednodušení administrativy bude
činit předplatné Hlasu domova po 14. únoru
příštího roku 5 australských dolarů. Vyrovnáte-li ještě v librách, maličkost ušetříte.
— Přejeme Vám všem ještě jednou hodně
radosti o vánočních svátcích.
HD

Bass: Klapzubpva jedenáctka lis, Bezruč: Básně
15s, Čapek: Kniha Apokryfů 12s, Jirásek: Temno
23s, Poláček: Edudant a Francimor 17s, Šrámek:
Když léto přihrává 23s, Mann: Zpověď hochšlaplera
17s, Hrubín: Špalíček veršů a pohádek (krásně ilustrované) 44s, Nezval: Manon Lescaut 21s, Poláček:
Muži v offsidu 18s, Werich: Fimfárum 15s, Werich:
Italské prázdniny 7s, Toman: Don Juan 17s, Jandáčková: Czech. Nat. Cook Book 5Os, a mnoho jiných.
Ceny jsou včetně poštovného
V Y Ž Á D E J T E SI N Á Š
NEJNOVĚJŠÍ S E Z N A M

¡THE INLIBRUM BOOKSELLERS
!
|
i

Box 1888 R.G.P.O. Melbaurne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

Všem přátelům a hostům
srdečně přejeme
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdaru do nového roku
ŠTĚPÁNKA A JAN POSPÍCHALOVI

Yosemite Tourist HouSe
Barbers Road
KALORAMA,
Vic:
Telefon: Kalorama 96

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 26. prosince 1965
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

DOMOVA

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
konal řádnou valnou hromadu, která zvolila na příští
období: presidentem Frant. Kaštánka, předsedou J.
Oliphanta, místopředsedou J. Křepčíka, sekretářem
B. Diakovského a řadu dalších členů výboru, kteří
byli ve vedení klubu již v minulých letech. Dřívější
předseda klubu Pavlas (který pro obchodní - zaneprázdění na další období nekandidoval) zdůraznil
sportovní úspěchy klubu v uplynulé sezóně, jakož i
okolnost, že i hospodářská situace klubu je příznivá.
Nově zvolený předseda Oliphant nastínil pak program, který je třeba splnit, aby se klub udržel i v
příští sezóně nejméně na dosavadní výši a vyzval
všechny k zvýšené spolupráci.

RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
a
MNOHO ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI
V PŘÍŠTÍM ROCE

Příjemné vánoce
a spokojený rok 1966
srdečně přeje
FRANT. SALČÁK
pedikér

srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům

Exquisite Furnishing Co.
O T T O

375-385 Bourke St., Melbourne

V A N Ě K

METROPOLE F O O T

1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
Telefon

g

vJ

CARE

Metropole Arcade

V
a

24-2044

ČS. ŠKOLA V MELBOURNE

ŒCH0SL0VÂCÎ v ZAHRANu
I
(Pokračování se str. 11)
— Pokladník SVU dr. Michal Šumichrast byl jmenován ředitelem
hospodářského odboru National
Association
of
Home
ZPRÁVY

OSOBNÍ

VZPOMÍNKA
Dne 23. prosince 196b
tomu budou dva roky, co
nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a
dědeček
p. Frant. Ž i v e c
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Anna Živcová, vdova,
dcera Věra Vojtíšková s
manželem a vnuk Robert
Malý oznamovatel
PRONAJMU
v Sth. Yarra 3pokoj. dům
s příslušenstvím.
Volejte 86-7939.
ŠVADLENU
zaučíme (při plné mzdě)
speciální práci. Platíme
nejvyšší mzdy a bonus.
Výhodná příležitost pro
dobrou švadlenu. Hlaste
se u: Exquisite Furnishing Co., 1 a Carters Ave.,
Toorak, Vic., tel. 24-2044.
ŠÉFKUCHAŘE
zkušeného, jídla a la carte, pro restauraci s licencí v Peninsula, 50 mil od
Melbourne, přijmeme za
dobrých podmínek.
Volejte: Dromana 231.

Československá škola v Melbourne ukončila školní rok Mikulášskou besídkou, která se konala 5. prosince na Šumavě v Sth. Belgrave. Děti zazpívaly
Builders ve Washingtonu. koledy, přednesly básně a byly obdarovány MikuDr. Šumichrast je též čle- lášem. 42 dětí přitom převzalo výroční vysvědčení.
nem americké
federální
V uplynulých dvou letech činnosti školy se konalokomise pro stavbu obyt- vyučování každou určenou sobotu (tj. mimo prázdniných domu.
ny). Vyučují kvalifikovaní učitelé. Úkolem školy je
— V Torontě zemřela v seznámit děti s českým jazykem, dějepisem a země61 letech čs. zpěvačka pisem. Letošního roku byla též zavedena tělesná
Brigita Štalmachová.
výchova. V příštím školním roce bude vyučování
— V Pérthu se konal s rozšířeno o hudební výchovu. Žáci budou moci stuplnými vojenskými poc- dovat hudební nástroje pň' ukončení sobotního vytami
pohřeb
seržanta učování a to pod vedením p. M. Hubálka. Jedná se
Karla Kršky. Tento 361e- též o tom, aby byla zavedena po vyučování instrukce
tý čs. uprchlík zemřel tenisu.
brzy po převozu ke své
Pro zajímavost sdělujeme, že škola dostala řadu
rodině od 4. Australského
dopisů od dětí z různých částí Československa. Větpluku, s nímž sloužil r
šinou nesdělují, jak se o - j e j í existenci dozvěděly,
Singapuru.
ale píší, že by si chtěly dopisovat s žactvem. Kdo
S V U / Č / H má zájem o korespondenci,- napište si o adresy na
Čs. školu v Melbourne (11' Glenbervie Rd., Toorak,
Vic.).
Po úspěšné dvouleté činiíosti opustí školu oblíbený- a zkušený učitel p. Z. Volek, který přesídlí ze
služebních důvodů do Brisbane.
Na výroční schůzi melbournské universitní zkušební komise upozorňoval* aia existenci české školy
vedoucí slovanského oddělení na Monashově universitě prof. De Bray, který chce prosadit češtinu
a ostatní slovanské jazyky ' za zkušební předměty.
Jde rovněž o uznání češtiny na úrovni viktoriánských Intermediate, Leaving a Matriculation zkoušek.
Ve škole se též vyučuje ve. spolupráci s viktoriánským ministerstvem školství angličtině, pro dospělé.
Vyučování se konalo dvakrát týdně ve večerních hodinách a z celkového počtu-22 zapsaných činila průměrná návštěva 11 ošob. Tři'účastníci kursu skládali
za přítomnosti školního inspektora ústní a písemné
zkoušky, aby dostali diplom"' ministerstva školství.
Kursy angličtiny bude škola pořádat i příštím roSTŘEDISKO
kem a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
PÁNSKÉ MÓDY
Bude-li dostatek zájemců, uspořádá škola též kurs
164 Acland St., St. Kilda,
češtiny pro dospělé.
Vic.
tel. 94 2260
Doba opětného zahájení kursů bude oznámena
Nejvhodnější
i koncem ledna příštího roku.
I Přejeme všem dětem i jejich rodičům a přátelům
vánoční dárky
I české školy příjemné vánoce a spokojený příští
pro pány
1 rok.
_M. C.
«

-16-

HLAS

DOMOVA

20. 12. 1965
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jožu Marčeka, Karla Kupku, Jindřicha Krauchera z Prahy, V. Faltu a Jaroslava Bednáře (NSW. zpráva).

Řídi

Karel

Janovský,

- - Ve zkratce - -

Mnichov

Pěti vítězství čs. hokejistů
V ligové přestávce ok 22. - 30. listopadu sehrálo čs. hokejové národní mužstvo v přípravě na
mistrovství světa ív jugoslávské Lublani pět mezistátnífch utkání, která potvrdila, lže Čechoslováci
budou i tentokrát na vrcholném světovém podniku bojovat o některou ze tří medailí. ČSR zdolalo
přesvědčivě nejen páté mužstvo mistrovství světa - V . Německo -, ale i oba své dlouholeté rivaly
- hokejisty SSSR a Švédska - zcela zaslouženě, když předvedlo hru, hodnou tradice ledního hokeje u nás.
ci v Evropě ještě, neviděli. Příchod Golonky a Jiříka
ČSR — V. Německo 8 : 1 (2 : 0, 4 : 1 a 3 : 0)
(nehrál ještě Ševčík) přinesl značné zlepšení oproti
Cs. hokejové národní mužstvo už v prvních 2
1. utkání (zvláště po stránce technické), a i ostatní
minutách zápasu v Litvínově jasně naznačilo Němčlenové čs. mužstva předvedli výbornou hru. Kacůmv. svou
převahu.
Už- r ftotiž
po necelých i 100
vteři_r„,_„i
,,,,
ř-e-D
. n
o
^rl
n a a s u "sudí"
s u u i
n e u z n a l i Československu
v^ests.u5J.uveuař.u v
v poslední
jjuaicuin
n u nadští
neuznali
mité^hvíle
se útrá^é
te
- t ě (i podle trenéra Tarasova) .zcela regulérní pátou branku. Byla to vskutku bitva hodná finále
dostaly do blízkosti čs. brankáře Nadrchala (později
.
Mikoláše, který byl po dvou letech omilostněn a mů. „ _
,. , „ , ,
„ , ,
že zase hrát za reprezentační team). Přesto mužstvo
ČSR hrálo v sestave: Dzurilla (Nadrchal), - Potsch,
ČSR překombinovalo řadu výborných akcí. Kdyby Tikal, - Čapla _ (Meixner) Suchy, - Grantner Nedolépe střílelo, mohl být výsledek utkání dvojciferný. manský, Černý, - Pryl, Golonka^^ Cvach, - Klapac,
Šindelář.
Jedinou branku vstřelili
Němci svým kapitánem Jaroslav a Jiri Holík'
«střídal
n a
<nn
» a r - Branky:
Golonka, Pryl a Šindelář.
Zieschem na konci 2. třetiny za stavu 6 : 0 pro ČSR. Nedomanský,
"
Góly ČSR dali: Jiří Holík (Jihlava) 3, Černý (ZKL
Brno) 2, Klapáč (Jihlava), Grandtner (Bratislava)
a Šindelář (Sparta Praha) po jedné.
ČSR

SSSR 3 : 2 (0 : 0, 2 : 1, 1 : 1 )

K přátelským mezistátním utkáním přijela do Prahy celá řada mladých sovětských hráčů; ti pak ukázali, že spolu se zkušenějšími spoluhráči budou i
nadále nebezpečnými soupeři. Vedoucí čs. teamu odpověděli na ""omlazovací tah" sovětských
trenérů
tím, že v prvním zápase nepostavili kompletní team
(chyběli Golonka, Jiřík, Ševčík a Meixner). Ale i
tak mělo toto první střetnutí v pražské Sportovní
hale ve Stromovce dobrou úroveň. ČSR zvítězilo
zaslouženě 3 : 2 hlavně díky většímu přehledu a
dobré kombinační hře, zvláště ve 2. třetině, kdy
jeho převaha byla větší, než mluví poměr branek
2 : 1. že sov. mužstvo neprohrálo v této pražské premiéře vyšším rozdílem, na tom má zásluhu jeho brankář Zinger. Přesto nutno říci, že Čechoslováci propásli až příliš mnoho dobrých příležitostí. - Branky
ČSR: Pryl (Pardubice) 2, Klapáč (Jihlava) 1. V y loučení' 4 : 4 .
'
'
ČSR — SSSR 4 : 2 ( 2 : 0 , 1 :2, 1 : 0 )
"Odvetné utkání SSSR — ČSR v Praze se hrálo
tempem, v jakém neprobíhal, ještě ani jeden zápas
mistrovství světa", prohlásil po 31. vzájemném střetnutí reprezentačních tearjšů obou zemí trenér sovětské "komandy" A. Tarasoir. A podle názoru předních
světových expertů, kanárských trenérů Daignaulta
á van Deelána (kteří řídili všech pět přípravných
zápasů ČSR) a i předsedy mezinárodní hokejové
asociace Angličana Ahearr.a, Tarasov prý v ničem
nepřeháněl. Óba teamy |hrály tak rychle a tak bojovně, že se utkání syou úrovní hodně přiblížilo
střetnutím předních teamů americko-kanadské profesionální ligy. A Čechoslováci vykonávali po dlouhé
minuty takový tlak na soupeřovu branku, jaký divá-

ČSR — Švédsko 3 : 2 (2 :1, 1 : 1 , 0 : 0)
48 hodin po triumfálním vítězství nad SSSR hrálo
zcela unavené čs. národní mužstvo - rovněž v Praze se Švédy, nad kterými zvítězilo zaslouženě 3 : 2, i
když zůstalo o třídu za předešlým výkonem. Ještě v
zahajovací třetině utkání stačily Čechoslovákům síly, a tak v této fázi hry byli po všech stránkách
lepší, a výsledek těchto 20 minut hry neodpovídá
poměru sil na kluzišti. V dalších dvou třetinách
v šak se pohybovali na ledě jako mátohy, a dokonce
museli inkasovat branku v době, kdy hráli v 5 na 4
Švédy. - Branky c S R : Suchý, Tikal (za pomoci obranhostujícího teamu) a Nedomanský.
gvédsko 5 : 2 ( 1 : 0 , 3 : 0 a 1 : 2 )
C s R _
_
'
.
Náročnou první cast pripravy na MS v Lublani
zakončili čs. hokejisté 30. listopadu v Praze odvetným utkáním s teamem "Tre Kronor", ve kterem
už zase byli "fit" a po pěkné hře dominovali temer
c e l é střetnutí. Na počátku poslední tretmy vedli uz
5 : 0, a tak trenér V. Bouzek dal v závěru možnost
některým mladým hračum, z nichž.nejtalentovanější
bude Cvach z pražské Sparty, Výborně zahrál obránBrna, který prý roste v hokec e Meixner ze ZKL
jistu světové úrovně. - Góly: Klapáč, Jiřík, Černý,
Grantner a Potsch.
ZATÍM ŠEST ČTVRTFINÁLISTÚ PMEZ
Kromě pražské Sparty,
probojovalo se do čtvrtfinále 11. ročníku Poháru
mistyů evropských zemí
v kopané dalších pět teamů. Jsou to: Partizán
Bělehrad
(vyřadil v 2.
kole Werder Brémen 3 : 0
a 0 : 1 ) , Real Madrid (po

ČSR-TURECKO 3:1 (2:1)

remise 2 : 2
na
hřišti
skotského
Kilmarnocku
vyhrál
odvetu
doma
5 : 1 ) , Ferencvároš Budapešť (doma remisoval s
řeckým
Panathenaikos
Atény 0 : 0, v odvetě vyhrál 3 : 1 ) , anglický Manchester. United (porazil
Vorwaerts Berlín 2 : 0 a
3 : 1 ) a belgický Anderlecht
(deklasoval doma
Derry City 9 : 0, odvetu
severoirský
přeborník
vzdal). Dvěma zbývajícími čtvrtfínalisty by měli být fotbalisté Benfiky
Lisabon (remisovali v 1.
zápase na hřišti Levski
Sofia 2 : 2) a obhájce trofeje Inter Milano (to však
prohrálo 1. utkání v Bukurešti
s
rumunským

Rok 1965 bude asi patřit k nejsmutnějším obdobím čs. kopané. Čs. reprezentaiční mužstvo si už na jaře porážkami s Portugalskem v Bratislavě (0 : 1 )
a s Rumunskem (v Bjukurešti 0 : 1 ) "zatarasilo" cestu na mistrovství světa
r. 1966 v Anglii.
'. f,
A přece stačilo - jak lý výkon mladého čs. tea- kázal na zrádném kluzukazuje konečné pořadí mu, který dostal příleži- kém terénu
několikrát
přivést do rozpaků
čs.
tabulky IV. kvalifikační tost až na podzim,
Čs. hráči hráli
skupiny -, aby bratislavV posledním svém kva- obranu.
ský obránce Weiss promé-r. lifikačním zápase s Tu- jen tak, aby zvítězili.
M r a z 2 a ! m i s t r e m Dynamem Bukunil v dubnovém střetnutí řeckem v Brně však hráli ^ ^
I rešť 1 : 2).
doma s Portugalskem "de- mladí Čechoslováci
pod Horváth 1.
sítku", ^ ČSR by bývalo < dojmem, že ani vysoké
HLAS
D O M O V A
mohlo hrát s Portugal vítězství nemůže nic změskem na neutrální půd! nit na postupu PortugalVychází čtrnáctidenně
ftídí
redakční kruh
třetí rozhodující střetnutí ců, a podle toho také
Adresa: Hlas domova,
o letenky. Že by nebylo střetnutí dopadlo.
Mělo
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
bez šance, dokázala ny- jen průměrnou úroveň a
Telefon: 42-5980
nější slabší forma Portu- skončilo .jen těsným ví- PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2 / 8 / - , na půl roku £ 1/5/-,
galců, kteří dokonce pro- tězstvím ČSR v poměru
jednotlivý výtisk s 2/-.
hráli s Rumuny v Buku- 3 : 1 . Turci překvapili bo- PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž předrešti 0 : 2 (už v prvních jovnou, otevřenou hrou a platné, tj. austr. £ 2 / 8 / - nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
20' vteřinách inkasovali jejich technicky poměrně ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
první gól) a naopak skvě- dobře vybavený útok do-

— V utkání RH Karlovy Vary - Slovan Bratislav*
utrpěl 251etý rohovník těžké váhy Stanislav Patočka z Kar. Varů ve třetím kole porážku r. s. c. (rozhodčí zastavil boj pro neschopnost Patočky pokračovat v boji). Po zápase byl nucen vyhledat lékařskou
pomoc, ale přes operativní zákrok v nemocnici zemřel. S. Patočka vyboxovál za osm let přes 200 utkánL
— Přátelské mezistátní utkání SSSR - Brazílie v
Rio de Janeiru, které sledovalo na 200.000 diváku,
skončilo nerozhodně 2 : 2. Mistři světa Brazilci vedli
v 55. minutě 2 : 0 , kondičně dobře připraveným fotbalistům SSSR se podařilo pět minut před koncem,
ještě vyrovnat na 2 :2. Na své si přišli i pokladníci,
kteří zaznamenali "světový rekord" v příjmu za
vstupenky a přenos televise v hodnotě 730.000 švýcarských franků.
— Organizační výbor evropského poháru reprezentačních mužstev rozhodl na svém- zasedání v Nice.
aby pohár byl fotbalovým
mistrovstvím
Evropy
reprezentačních celků a dotován trofejí Henri Delaunayho. V novém ročníku, který začne v srpnu
1966, bude 8 kvalifikačních skupin (hraje se dvoukolově), vítěz skupiny postoupí do čtvrtfinále. Semifinálové a finálové zápasy, které budou na pořadu
v červnu 1968, se budou hrát jen jednokolově.
— Nejúspěšnější čs. běžec Josef Odložil, držitel stříbrné olympijské medaile na 1.500 m, byl pozván d o
USA, kde se zúčastní celé řady lehkoatletických
meetingů na krytých drahách. Nej důležitější závody
jsou v San Franciscu 22. ledna a 12. února, v New
Yorku 27. ledna a 4. a 18. února a mistrovství USA
(4. - 5. března) v Albuquerque.
— Bývalý čs. fotbalový internacionál Rudolf Krčil
odjede na Island, kde bude působit jako trenér.
— Několikanásobnému rumunskému mistru
těžké
váhy ve vzpírání Silviu Cazanovi vypočetli, že vzepřel nad hlavu při soutěžích a trénincích v posledních 15 letech více než 40 miliónů kilogramů. Představuje to 40 nákladních vlaků, každý o 100 vagónech.
— Velkou nadějí čs. krasobruslařského sportu je
mladá Hana Mašková (loni vyhrála^poprvé mistrovství republiky), která se nyní stala v pražské Sportovní hale vítězkou soutěže jednotlivkyň v tzv. Pražské brusli. V soutěži mužů skončil Čechoslovák Ondřej Nepela druhý za Italem Abbondatim.
— Ragbisté pražské Slávie se probojovali do semifinále III. ročníku Poháru mistrů evropských zemí,
když na zmrzlém a zasněženém terénu v Tróji porazili mužstvo ASPTT Rabat 1 2 : 3 ( 9 : 0).
— V prvním prosincovém víkendu probíhalo v Praze^II. mistrovství světa v umělecké gymnastice, jehož absolutní vítězkou se stala necelých 20 let stará
Hana Mičechová z Prahy před obhájkyní titulu Ruskou Savinkovovou.
— O největší senzaci letošního ročníku soutěže o.
"Veletržní pohár" se postarali fotbalisté ZJŠ Brna,
když po porážce ve Florencii s Fiorentinou 0 : 2 vyhráli doma odvetu nečekaně vysoko 4 : 0 a postoupili do 3. kola.
— V Bratislavě se hrálo první kvalifikační utkání
o účast na mistrovství světa v házené o sedmi hráčích r. 1967 ve Švédsku, ve kterém čs. družstvo
deklasovalo po exhibičním výkonu házenkáře Rakouska 3 5 : 1 5 , (poločas 1 7 : 7 ) .

ČS. LEHKÁ ATLETIKA
Stínem lehkoatletické bilance ČSR v r. 1965 je
bezpochyby debakl reprezentačního družstva s Francií, přesto však poolympijská sezóna jasně prokázala, že čs. lehká atletika už z velké části vyřešilagenerační problém,
vzniklý odchodem celé řady
hvězd. Vždyť kromě světových rekordmanů DaBka
a Odložila dosáhlo pozoruhodných výsledků i několik,
mladých talentů, kteří jsou zárukou dalšího vzrůstu
tohoto krásného sportu u nás. K nej talentovanějším patří 181etý výškař Rudolf Baudis, 221etý trojskokan Petr Nemšovský, stejně starý mílař Miloslav
Jůza, 231etý "půlkař" Tomáš
Jungwirth, 201etý
sprintér Juraj Demec a i několik dalších běžců i
atletů technických disciplin.
V r. 1965 zlepšili čs. lehcí atleti tyto národní rekordy: v běhu na 800 m (Jan Kasal - 1:47,1 min):
na 880 yd (J. Kasal - 1:48,2 min.); na 500 m (Josef
Trousil - 1:00,6 min. - světový rekord); na l l ď m
přek. (Milan čečman - 14,1 v t ) ; na 2.000 m (Josef
Odložil - 5:.01,2 min. - světový rekord): v běhu na 1,
míli (Odložil - 3:55,6 min.) a na 1.000 m (Odložil 2:18,6 min.); ve skoku vysokém (Baudis - 2,12 m ) ;
v hodu diskem (L. Daněk - 65,22 m - světový rekord); v hodu oštěpem (Josef Dušátko - 79,24 m ) ; a
v trojskoku (P. Nemšovský - 16,22 m ) .

