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Střední východ před výbuchem?

Olej a svědomí

V letech šedesátých tohoto století není na naší zeměkouli mnoho míst,,
která "žijí v klidu: baterie řízených střel, rakety, tanky a bombardéry, kaím oko
dohlédne, nukleární ponorky v hlubinách oceánů, čínská děla na vrcholcích
Himálá jí. K nej neklidnějším místům toho neklidného světa patříval dlouhou
dobu "Středili východ, kde se střílelo jak o benátské noci, a hodní Fridolíni
a zLuDětřiši nebyli jen tak snadno k rozeznání.
Začalo to britským odchodem ze zóny kolem Suezského kanálu, který jaksi
narušil delikátní'rovnováhu sil. 'Hlavní "zábava" však propukla po Nagibově puči, z .něhož se vyklubal nynější egyptský president Nasser.
zi-narodnem ouezskeno pina stoupencu umttňe íarcnu netze jen taK zakanálu, anglo-francoúz- něho
tuniského presi- řádit do jedné škatulky,
škě vylodění v Port Sai- denta
Bargiby,
který Drotože Husejnův reladu a blesková válka v představuje
rozumný :ivně osvícený režim v
Sinajské poušti už patří > kompromis a mírové ře- fordánsku si nezaslouží
historii. A l e vzájemná šení problémů Středního ¡ednu celu s feudální
hořkost, která existovala východu. Čtvrtým a po- nonarchií Saudské Aráuž od založení Izraele a sledním arabským smě- bie.
která po zmíněných udá- rem kráčí stoupenci zbyZ á p a d je na Střediiím
lostech
ještě vzrostla, lých
monarchií V Jor- /ýchodě chycen v nezádále zamořuje Střední dánsku a Saudské A r á - viděníhodné situaci mezi
východ a hrozí vést k bii.
lájmy svých
oiejářů a
větším a nebezpečnějším
otevřenou přízní
právě
:Dvě mónairchie
událostem.
:ěch arabských složek,
Je známkou velké slo- cteré nemohou právě liA nejde jen o arabžitosti
arabské politické :hotit myšlení lidí druhé
skou hořkost k cizím
scény, že ani příznivce k poloviny dvacátého stovetřelcům.
zániku odsouzeriýčh mo- etí.
Síť nenávisti
U Arabů totiž, člověk
dost dobře neví, nenávidí-li více Izrael,
jehož
existenci prostě neuznávají, nebo jeden druhého. V bludišti arabské
politiky
lze
rozpoznat
zhruba, ale . opravdu jenom zhrubá, čtyři hlavní
směry. Jedním je Nasserův panarábismus, který
je v studené válce oficiálně neutrální, ale který má prakticky daleko
blíže k Východu než k
Západu. Druhý je panarábismus tzv. [baathismu, který spojuje arabský
nacionalismus -se
zvláštní odrůdou místního sociálismu a k jehož
stoupencům
patří jak
skuteční neutrálové, tak
vyslovení
komunisté.
Třetí je nepočetná sku-

Z e sjezdu

historiků

K nynější krizi došlo
vlivem nového,
krajně,
levicového režimu -v Sý-'
rii, který se snaží upevnit svou vratkou posici
populární sv.ólávačí polnicí všech Arábů, jíž
jsou útočné akce proti
území Izraele.
Arabské
záškodriické
výpady vzrostly tákovou
měrou, že se izraelská
vláda rozhodla k většímu odvetnému útoku v
jordánské oblasti H ě b ron.

Spojené
národy odsoudily izraelskou akci
takřka jednohlasně a západní mocnosti nebyly v
Pokračováni

na str. 2)

REVIDOVÁNÍ DĚJIN

Novým předsedou Čs. historické společnosti, která pořádala svůj výroční
sjezd v Praze. se stal prof. dr. F. Kavka. T o by neznamenalo célkem nic, ale
Čs. historická společnost se tentokrát obořila na historii málo minulou a skóro
neminulou.
Opravdu nevíme, ják
se ústřední výbor Komunistické strany československa bude tvářit k rezoluci historiků, která
nabádá k přezkoumání
dosavadních historických
lží o kapitalistické republice a o socialistickém
uchvácení moci.

aplikace rezoluce X I I I .
" V zájmu povznesení
sjezdu K S Č o kulturní národního a státního věpolitice".
domí Čechů a Slováků
zvýšeného významu
Zajímavější je, že v a
ní historikové
«libují, československé státnosti
"že budou usilovat o u- sjezd také doporučil,<aby
skutečnění
správných byly dny 28. října a 30.
proporcí
výuky národ- října 1918 vyhlášeny -za
ních a světových dějin, dny zrodu Českoslovenjakož i slovenských a če- ské republiky."

Tato ,
překvapující
zpráva byla uveřejněna
dokonce v Rudém právu
30. 9. 1966, a ovšem zaštítila se stranickou vyhláškou, že "sjezd zcela
vycházel
z
důsledné

ských dějin
na
stupních škol".

Dr. A. Masaryková zemřela
V Chicagu zemřela po kratší nemoci dr. Alice
Masaryková, dcera T . G . M,, ve věku 87 roků.
Byla významnou osobností předmnichovské republiky a to, nejen jako dcera presidenta republiky,
ale pro svoji alctivní účast v mnoha veřejných
•funkcích, zejména jako dlouholetá předsedkyně
"Československého Červeného kříže.
Poválečná .léta trávila dr. Alice Masarykoivá většinou ve Spojených státech, především v Miami na
iFloridě. D o konce svého života si udržela duševní
svěžest a projevovala stále nevšední zájem o veřejný život, zvláště:pak o události v československém exilu a v krajanském iživotě.- Napsala knihu
vzpomínek z mládí a několik menších spisů.

Nejzajímavější
je
ovšem to, že j e vůbec
potřebí, aby se čs. historická společnost zajímala
o přeškolování o dějinách českého a slovenského národa.
Jestliže se úředně uznaní historikové
rozhodnou revidovat .československé dějiny, zbývá
zcela zřejmá otázka: byly dosud dějiny československého státu tak lživě interpretovány, že j e
nutné,
áby konference
státem potvrzených historiků nad tím zavrtěla
hlavou? Jistě, že to je
tak. Rudě právo dokonce
oznamuje:
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ŠŤASTNÉ A
VESELÉ
VÁNOCE
A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Současně prosíme všechny spolupracovníky a
Tato akce byla vojensky úspěšná, ale politic- že proto nezasíláme, jednotlivá blahopřání nikomu.
ky úplně selhala.
HD
Olej a svědomí

v Praze

všech

Bárto,

Arabové a Izrael

Což je ovšem tákov.é
čelem vzad, jaké jen se
může naskytnout od dob,
kdy nám
titíž osvícení
dějepravci a politikově
hlásali, že bez
Rudého
října by nemohlo být 28.
října.
Rudé právo z 23. září
1966 dokonce
označilo
rezoluci sjezdu historiků
,za "pozoruhodnou". Je
to dosti
tuberkulózrií
prohlášení, když se vzápětí píše, ,že konference
historiků vyslovila ""pozoruhodné
názory" na
historické události v roce 1948 a v roce 1918 i
na "charakter a politickou
a
hospodářskou
strukturu".
(Pokračování na str. 2 )

MÁ VLAST - NA KŘÍŽI
Když je člověk "doma a-není právě ;chudý duchem,
láska rk ¡vlasti,mu dříve či^později .začne :lézt „nepříjemně »krkem. -O jejímezhytaostiípGUčtijí ho .od kolébky ve^škole, .novinově úvodníky ; pěstují «v něm .vědomí, iže ¿do ; nej>^itt^.A»nevykřikújeJá^u:sk 4 ,vlasti,
je zrádcem své země, ,-a .-rodičové, -kteří .prošli .podobným ¡školením, ¿.přikládají ¿polínka ipod „vlastenecký kotel, !neb „chtějí rmít - dítko ^uvědomělé, ss- nímž . je
možno se pochlubit.
[Vlastenecká ..semínka ¡padnou .do .úrodné půdy,
vzklíčí [květem -xozm^ýnayýin ;;a -zrodí ¿se ýlasténeq,
jehož ;hlavriím .a ¡nejokázáliéjíším „znákem 'je .národní
hrdost.
[ l i m nechceme "říci, -že [by .. na "lásce ¿k .vlasti 'býlo
něco špatného, nébo [že .nemáme mít , rádi..zem,
v níž jsme se .narodili a. prožili válnou "část svého
života. Nic 'takového! M í t :rád . svou -zem "a -nestydět
se :za h i jsou -nejpřirozeriější ~á mejpoctiv.ěJší _pudy
tvora, který chodí ;po zadních n o h á Á -j ehtíž - oštatdí
pudy TE^jsou" vždycky "nej čistší.
-iíáska k vlasti a "národní hrdost "Se však rmdhou
snadno stát -nebezpečím ^xro -svět ve .chvíli, kdy :se
vymknou střízlivé .soudnosti a :štanou -se izbDojňiei
nacionalistických" vůdců a: mesiášů, všéřěšicích lideologií a chorálů, o "národní-velikosti.
"•[VlašterEecKá',hesla,; j imž; podiéha.jí-.milř<Sny, -mg j í :Sílu
uraganů . a -zvláštní kryčí 'kválíty, které z [těch "nejnižších záměrů a činů udělají zdánlivě záměry a
činy-nej vyšší.
[Myslím, ž e v Anglii vznikl výkřik všech ctfdbalýčh-[vlaštenců:*"My :cotmtpr,~Ťighť b r - v m H ^ V n ě b o ,
ják byéhomrmy;Ťékli:'"Má vlast, v .právu čřn^přávuí"
' Tdto heslo, všeobecně považované - zá vrchol Vlastenecké ušlechtilosti, [ilustruje .s ;iriimóřáflnou_ jasností nebezpečí, které-se "Skrývá vv tzv. lásce'k Vlasti a
národní [ hrdosti.
Člověk, který se tím .heslem .přísně řídí, dóšél J>y
k jžá^ěrům ;prapodivné ušlechtilosti. Aplikováno v
prostých .životech -národů :.by to totiž znamenalo, 3 s
Němči,, kteří otrocky -následovali "Adolfa Hitlera, [Italové, 'kteří býli pošlušíii sVé rfašističké vlády, a ."Kusově, kteří to hřáli- ;s elánem -podle ^pravidel 3[oséfa
Stálina, býli -ušlečhtUí" vlastenci, zatímco "tiriidě,'kteří rozeznali, ~le zlo -¿ůštává žlem, „lhostejno gfencTf
víBeílíxiě, Kremlu -nébo 'Símě, stáli :se zráriri nsBu
národa á své zeuiě.
(Pj^traěo vání; na sSteaBě
Publisbed by F. ^ f e í a ,
8. Moořhouse S t , iflŤrhmrawl g .
P f inters:Bnsssji & C©^
6 [Elizabeth St., Nth. Hk-hmond, TBc.
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Olej a svědomí
(Pokračování se str. 1)
Jordánská chyba
tom odsuzování
daleko
Jinak j e ovšem zřejza komunistickými
přímé, že byl izraelský útok
znivci syrské vlády.
proti Jordánsku neuváČlověk se těžko brání
žený, a může být, že se
spekulacím o tom, jak
Izraeli zatraceně vymstí.
by asi vypadalo to západní odsouzení, kdyby Jindy realistická izraeltěžné
věže
západních ská vláda vedla svůj úpetrolejářských
společ- tok právě proti nejtoleností vyrůstaly pro změ- rantnějšímu ze svých arabských sousedů, a pronu z pouští Izraele.
T o neznamená, že bychom chtěli dokazovat,
že byl izraelský útok proti bezbranné osadě v Jordánsku morálně ospravedlnitelný.
Myslíme
však, že byl v celkové
situaci národa, který bojuje o holý život, alespoň pochopitelný, a zdá
se nám také, že se někde
nějak ztratilo stejně vehementní ' odsouzení a rabských útoků, které
izraelskou odvetu přivolaly.

nviaani
demonstrace,
které tím v Jordánsku
vyvolala,
ohrožují teď
samotnou existenci; H u sejnova režimu.
Svržení monarchie v
Jordánsku by vedlo bezpochyby k nastolení daleko extrémnějšího režimu po syrském
vzoru,
který by učinil z poměrně neškodného Jordán-

Má vlast - na kříži
auuacud opravuu nebezpečného.
Je tedy docela možné,
že neuvážený útok proti
Jordánsku dosáhne právě opačných
výsledků,
než o jaké , usiloval, a
Izrael potrestá tak sám
sebe i bez morálních rozsudků lidí, jejichž sv<
domí už dávno plove v
petroleji.
-kw-

Revidování dějin

(Pokračovaní se str. 1)
Je zřejmé, že chladný
svět dějinných faktů se
natolik liší od stranického podání, že i ústřední
výbor Komunistické strany
Československa
se
musil nějak vyrovnat s
realistickým světem.
Slovák Ján Mlynářík
vyjádřil z druhé strany
znechucení vědce nad
potlačováním data zrození Československé reChcete, aby se vaše děti
publiky. Napsal do Linaučily hrát na kterýkoli
novin 5. 11.
HUDEBNÍ NASTROJ? terárních
1966:
Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
"Skutečně po devateA. CHROMOVSKÝ
náctiletém nedoceňování
SJEZD ÚSTŘEDÍ CS. DEMOKRATICKÝCH
ORGANIZACI V A U S T R Á U A N A N. Z.
Ve dnech 3. a 4. prosince 1966 se konal v Melbourne devátý řádný sjezd delegátů Ústředí čs. dem. organizací, kteří vyslechli mezi úvodními projevy poselství Rady svobodného Československa. Sjezd projednal mj. i návrhy organizací v Queenslandu a Západní Austrálii a jednomyslně přijal resoluci, která
vyzývá Všechny národně uvědomělé exulanty čs. původu v Austrálii k jednotě.
Nově zvolenému výboru bylo uloženo vypracovat
zprávu a ujištění spolupráce Radě svobodného Československa, Čs. národní radě americké, Čs. národnímu sdružení v Kanadě, Čs. Sokolu v zahraničí a Čs.
obci legionářské. Ministerskému předsedovi Austrálie byl odeslán pozdravný dopis.
Na příští funkční období 1967/1970 byli zvoleni:
předsedou František NoVý, místopředsedy Ján Viola,
S. Čermák a ing. M. Doležal, jednatelem O. Mikulčák, koord. jednatelem a tiskovým referentem F.
Kranský, pokladníkem T. Sladký, referenty: organizačním A . Trávníček, sociálním R. Bárta, kulturním L. Blažek, členy výboru: B. Kalina, P. Sedláček, B. Panoch, E. Svoboda, J. Kluský, dr. A . Brežný, P. Riess, J. Klepl, S. Lorman, J. Kuičík a J. Novák, členy smírčího soudu: dr. V. Voříšek (předseda),
Z. Zlámal a O. Treutler, revisory J. Šnajdr, J. Utékal a JI Janeček.
ÚČDO
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
konalo 6. 12. 1966 v klubovní místnosti v hotelu Elizabeth, City, za potěšující účasti členstva a několika
hostí svoji výroční valnou hromadu. Zprávy funkcionářů vyzněly vesměs povzbudivě, zejména zpráva
přédsedhická, v níž bylo konstatováno mj., že vzdor
mnoha potížím a překážkám byla činnost Č. O. D.
v uplynulém roce, dík nesmírné obětavosti a nadšení všech členů, zvýšena. Krajanská veřejnost ocenila jejich nezištnou práci větším zájmem i návštěvami všech podniků Č. O. D., jak ukázala aktivní
bilance ve zprávě pokladníka. Byly prohloubeny a
utuženy přátelské a kulturní styky s divadelním odborem Čs. klubu v. Jižní Austrálii a příštímu výboru
doporučeno v této činnosti pokračovat.
Po jednomyslném udělení absolutoria odstupujícímu výboru byl pro příští správní období v r. 1967
zválen tento výbor: předseda T. Kimlová, místopředseda E. Gruenberger, jednatel Z. Haberová,
pokladník E. Tůma, členové s funkcemi: R. Kimla,
F. Rosenfěld, J. Tůmová a J. Vaněk, členové: Š. Bravenec, S. Hellerová, H. Průšová, K. Průšová, H. Rosenfeldová, E. Svoboda. N. Staněk a J. Vaňková, náhradníci: V. Gerlich, E. Hafner, J. Heller, K. Průša, B. Tomeček, A . Skružný a B. Tomečková, revisoři účtů: K . Doušek a V. Papáček.
Tisk. ref.

obcházeni vlastního vynamu toho dne se začíiá říkat něco, co není
(ezvýznanxné.
. . . Neumím si stále
jředstavit, že jsou doud časopisy, jež nepodádají za důležité přijomenoBt čtenářům tak:
•ýznamné dafrrm (28. Ken 1918 - pr.).
Slovenský čtenář Ján
vliynárik pokračuje:
"Vtíralo se mi a vtírá
nnoho dalších otázek nyslím, že mnoha kolegům historikům
také.
Národy, které nevědí,
;dy
dosáhly
národní
rvobodu, j e možné pova:ovat za negramotné.
Domnívám se však,
:e český a slovenský národ vědí, kdy vnukl je;ich společný domov. Jilá je však teoretická výzbroj novinářů . .
Jinými slovy j e zrejné, že sjezd československých
historika
(Ján
Vflynárik je členem pr.), se rozhodl přiblížit
historickou pravdu komunistické absurditě.
O tom. že se to neho-

dilo do úředního schématu, svědčí divoký článek Viery Zajacové v
bratislavské Pravdě z 11.
listopadu 1966, který označil Mlynáříkovy statě
za "lacinou argumentaci". '
Viera Zajacová, jako
dobrá soudružka, připomněla soudruhu M l y náříkovi, že bratislavská
Pravda se vyrovnala s
28. říjnem 1918 článkem
"Dvacet roků plánovaného hospodářství Československa" a že 7. listopadu napsal v Pravdě
jistý L. Holotík článek
s názvem "Říjnová revoluce v našich dějinách".
Zcela mimo fakt, že
závěr konference čs. společnosti historiků právě
bojuje proti
pšeudohistorickým plkům jako je
článek zmíněný výše, j e
docela zřejmé, že jakýkoli pokus o přivedení
celé situace na pravdivou míru čelí neúspěchu,
protože stalinská frakce
komunistické
strany je
pořád ještě příliš v sedle.
vm

ČS. OBEC UEGIOJíAfcSKA V ZAHRANIČÍ
Přípravný výbor pro Austrálii a N. Zéland se sídlem v Melbourne oznamuje, že ustavující valná hromada Čs. O. L. pro Austrálií a N. Z. se bude konal
v únoru 1967. Místo a datum bude včas oznámeno
Vyzýváme všechny příslušníky prvního a druhéhc
čs. odboje, aby oznámili své adresy br. F. Křivánkovi, 59 Claremont Ave., Malvem, S. E. 4, Vic. (tel
50-5573), který jim zašle přihlášky.
Přípravný výboi

MODERNÍ KERAMIKU
všeho draho
dodá

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

P O J I Š T Ě N Í
*

19. 12. 1966

(Pokračování se strany 1)
Totéž by se konec konců vztahovalo i na každého
: nás, neboť, není-li pravda, jsme téměř všichni
legálně opustili svou vlast a postavili se otevřeně
)roti jejím představitelům a režimu, který už téměř
Ivacet let řídí její osudy.
Žijeme v době, kdy vyhraněný nacionalismus ne:vedá svou ošklivou hlavu jenom v relativně primiivních místech, kde je přirozeným vývojovým stupíěm, ale i tam, kde by měl být dávno zapomenut,
ídyž pro nic jiného, tedy pro morové rány, které
;am s děsivou pravidelností způsoboval.
Před více než devatenácti sty lety chodil V prostoru, kde se dnes střílí jak na divokém západě, člověk, jehož část světa považuje za Boha a část jenom
'-a filosofa, ale jehož vysoké lidské kvality popírá
¡en málokdo.
Ten člověk nebo Bůh byl nakonec popraven na
sříži, jak bylo tenkrát zvykem, ačkoliv nikomu nikdy
nic neudělal a ničím se nikdy neprovinil. Jeho poselství nebylo ani protistátní, ani podvratné, pokud
aení podvratná a protistátní láska, snášenlivost a
pokora.
A přece národ volal: "Ukřižuj ho!" Volal to proto,
že odmítal věřit, že jenom jemu předpovězený a jenom jemu přislíbený spasitel nepřispěchal na pomoc
jenom "národu vyvolenému", ale že přišel prostě a
jednoduše pomoci lidem.
Uprostřed veselic, poštovního zmatku, pitek a vánočních výprodeji vzpomínáme právě zrození toho
člověka. Alespoň někteří z nás věří, že je dodnes
moudré učit se z jeho poselství, které říká, že není
národ vyvolený, protože jsou si všichni lidé rovni.
A protože se učíme z toho poselství, víme, že kdykoliv jeden člověk řekne, "má vlast, v právu či neprávu", jiný musí obyčejně říci, "má vlast na kříži!" -kw-

50. 11. Dr. Kurt Kiesinjer, parlamentní vůdce
křesťanských demokratů,
>e stal novým kancléřem
Německé spolkové republiky. Jeho nová koaliční
irláda je složena z křesťanských a sociálních
demokratů. Ministrem zairaničí je vůdce sociállích demokratů Brandt.
5. 12. Pokus o vstup Rudé
Siny do Organizace spojelých národů znovu selhal.
37 členů hlasovalo proti
a jenom 46 pro členství
Pekingu. V roce 1965
skončilo hlasování 47 - 47.
I. 12. Generální sekretář
Spojených
národů
U
Thant změnil názor a projevil ochotu zastávat svůj
dosavadní úřad dalších
pět let. Jeho zvolení byle
jednohlasné 120 - 0.
6. 12. Sovětský ministerský
předseda Kosygín
navštívil Francii.
7. 12. Britský ministerskj
předseda Wilson se seše!
s ministerským předsedoi
Rhodésie Smithem někdí
u Gilbraltaru na palubě
anglického křižníku H. M
S. Tiger. Šlo o nový po
kus o smírné řešení rho
désk.ého problému uvniti
Britského společenství ná
rodů.
8. 12. Vláda Rhodésie za
mítla Wilsonův návrh n;
řešení sporu s Anglií, kte
rý Wilson předložil Smit
hovi předcházející den n;
palubě křižníku Tiger.
9. 12. Husejnově armádi

domů, bytů, obchodů, továren, zaměstnanců,
aut, lodí, dopravní, úrazové a nemocenské,

ŽIVOTNÍ a PENSÍJNÍ
odborně provedou

R. C. Kugler & Associates

Insurance Brokers
958 Nepean Highway, M O O R A B B I N , S. 20.
Volejte česky či slovensky: (Melb.) 95-2421

a policii se. alespoň dočasně podařilo zastavit protivládní demonstrace arabskýeh uprchlíků z Izraele.
— Uruguayci zvolili' pc
patnácti letech vlády tzv
Národní rady presidenta
Je jím bývalý geherál letectva Oscar Gestido.
10. 12. Za uplynulých
dvanáct měsíců se vystěhovalo z Kuby do Spoje
ných států 45.000 Kubánců. Odhaduje se, že o výjezdní povolení zažádalc
asi 700.000 osob.
11. 12. Bývalý generál le
tectva Dhani, který byl %
Džakartě obžalován z ú
časti na Untungově puči
vypovídal, že Sukarno c
puči věděl a že projevi
souhlas se zavražděnín
šesti armádních generálů
12. 12. Některé africkť
státy
žádaly ve Spoje
ných národech znovu, abj
bylo použito proti Smit
hovú režimu v Rhodési
násilí.,
13. 12. Nový německý mi
nistr zahraničí Brandt si
vyslovil pro vstup Anglii
do Evropského hospodář
ského společenství.
15. 12. Severní Víetnan
obvinil Američany z bom
bardování obytných čtvr
tí Hanoje, které prý s
vyžádalo asi sto obětí me
zi civilním obyvatelstvem
16. 12. Američané popřel:
že by jejich letadla bom
bardovala obytné čtvrt
Hanoje a tvrdí, že byl;
bombardovány
raketov
baterie a železniční uze
Ztráty mezi civilním oby
vatelstvem byly prý pc
dle neutrálních prámem
v Hanoji způsobeny vý
buchy • protiletadlovýc]
střel, které minulý cíl
spadly zpět do města.
17. 12. Bezpečnostní vý
bor Spojených národů ns
řídil všem členům SN hc
spodářský bojkot Rhodť
sie.
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— Letos
byla
přijata
ČSSR za ctěna oegasžzace
AIESEC (CEK j e Asociace
studentů vysefcýeia. skol
AasKBxáAjxSt. s. obcfccdních.), která sofbžs|e síadenty z 41 zemi všech
knnlmwiiňj ze ssoalistickýcit ZES3IÍ TŠak ěasad. jest
Jugoslávii. Hladší č&mosii organ nace jsou odborné semináře, studijní cesty a .laezásároění výměr_a prafcďtamta. Letos již
se tsfastečiiaa. výměna 40
čs. stodeHíá se studenty
ze ••rapggrfeý-^ států. V
pnstkíi iesedi má být výměna {na 1 až 4 měsíce)
marně rozšířena.

ná na události kolem zlo- dle nichž by se Jana
mení zbrojního monopolu Mrázková nejraději vráa že první smlouva o do- tila k rodičům do ČSSR.
dávce zbraní byla uzavřeŠest čs. expertů odjelo
la
s Československem. do oblasti Tinduf v jz.
Tato transakce znamenala Alžírsku,
kde
budou
velmi významný začátek. zkoumat možnosti využi— začátek arabské bezpeč- tí velkého naleziště železnosti opírající se o legi- né rudy.
timní získání prostředků
obrany proti nepříteli, — Dne 14. listopadu se
který měl k dispozici veš- konal v kulturním domě
kerou pomoc od nepřátel JZD v Dědicích seminář
svobody a od těch, kdo se k 70. výročí narození
snažili ovládat arabský Klementa Gottwalda, který uspořádalo ideologické
národ."
oddělení KSČ. Tohoto vý— Titul národního uměl- ročí vzpomínala taky Kulce dostali hudební sklada- turní tvorba.
tel prof. Alexandr Moyzes a básník Ján Smrek. — Při autonehodě u Ko— • V č- Budějovicích se— V Praze 1, Celetná ul. lína zahynul člen předkom i proces s bývalým 31 je vedena ústřední evi- sednictva ÚRO a bývalý
dence, která shromažďu- předseda ťrv OdborovéStarfisaem, jeho 271etým je data všech obyvatel ho svazu zaměstnanců ve
synem Svat. Starhonem a ČSSR nad 15 let z údajů strojírenství A. Malík.
22ietým J. Štumbáuerem, získaných při vystavení — V RP z 9. 11. píše dr.
. kteří byli žalováni ze spe- občanského
průkazu a S. Radvanová, že doby se
kulace a rozkrádání so- hlášení o pobytu. Posky- zhoršily, takže "u rodin
cialistického majetku. J. tuje též občanům infor- s 2 či více dětmi a u mlaStarison prý soustavně mace o bydlišti jejich pří- dých manželství je prakupoval od soukromníků buzných a známých. Za covní příjem ženy vůbec
dřevořezby, sošky, obráz- informaci o pobytu se nezbytný pro existenci (či
ky, mince, porculán aj., z platí 4 Kčs.
založení) rodiny".
nichž některé opět prodal
— Ve Středočeském kraji
—
Dne
17.
listopadu
byla
a jiné si ponechal. Kupoval prý i předměty, o otevřena v ' restaurantu se provádí reorganizace
nichž věděl, že pocházejí EXPO 58 v Letenských státních statků. V jejím
z krádeží v kapličkách a sadech v Praze první rámci byl už zrušen Státkostelích a to zejména od módní klubovna "Fashion ní statek Vrbčany se 4.000
svého syna Svatopluka a Club". Budou se tam ko- ha zemědělské půdy, takod J. Štumbauera. Soud nat pravidelné "módní že na kolínském okrese
Státní
přihlédl k vysokému'vě- čtvrtky" s přehlídkami zůstanou pouze
statky Kolín a Rostoklaku hlavního obžalovaného módy.
a k dosavadní bezúhonno- — Čs. krasobruslařka Ja- ty, které se o půdu zrusti druhých obžalovaných na Mrázková, tč. v Kana- šeného statku rozdělí.
a odsoudil J. Starhona na dě, byla dříve odsouzena — Vídeňská Die Presse
4 roky žaláře a k propad- za nepřítomnosti na 8 píše, že vysoká pec č. 2
nutí majetku, S Starhona měsíců žaláře a k propad- Spojených oceláren Kladna 3J roku a k propadnu- nutí majetku za neopráv- no zastavila provoz z důtí auta a J. štumbauera něné opuštění republiky. vodů
rentability.
Na
na 3 roky žaláře.
Prostřednictvím svého zá- Kladně se má zastavit v
stupce podala odvolání a brzké době také koksovna
— V okresních a městkrajský soud v Brně 10. a tažírna a do dubna 1967
ských stavebních podnimá .být propuštěno 1.200
cích pracuje nyní 10.868 11. zmírnil rozsudek: do- zaměstnanců. Nově se na
žen, tj. přes 11% zaměst- stala nyní jen 6 měsíců,
Kladně zavádí
výroba
nanců. V Praze je to 14%. ovšem rozhodnutí o proPryč prý však už jsou do- padnutí majetku zůstává. pouzder na kuličková loby, kdy se i ve stavařině Obhájce citoval dopisy, žiska.
razilo heslo, že ženy mohou zastávat jakkoli těžké práce jako muži. Dnes
pracují většinou jako lakýrnice, sklenářky, pomocné síly u truhlářů, ve
skladech apod.
— F. Kouřil napsal v RP
z 11. 11.: "Nemíním zastírat, že u nás jsou ceny
některých druhů potravin, vzhledem k příjmům
určitých skupin obyvatel,
poměrně vysoké. Nelze
ovšem jen žehrat na ceny.
Zatím tomu je tak, že u
nás jeden zemědělec nestačí vyrobit potraviny
pro 14 lidí, kdežto v zemích s vysokou mechanizací a chemizací zemědělské výroby jich uživí 20
až 40 a ještě zbývá na
vývoz."
— Člen činohry SND
Martin Gregor dostal k
"60" Řád práce, titul "zasloužilý umělec" dostali
další členové Slovenského nár. divadla: sólistka
baletu Gertrúda Boudová,
členové činohry F. Dibarbora, Mikuláš Huba, Julius Pántik a Karol Zacaar. Tentýž titul dostala
k "60" i herečka Vinohradského divadla v Prazs Světla Svozilová.
— Při Novotného návštěvě Egypta zdůraznil dle
K P president Nasser, že
-egyptský lid nezapomí-
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Letošní Jřok probíhal V Československu ve znamení rozsáhlých a zásadních
změn v hospodářském životě. Plná platnost ohlášených reforem má započít
1. ledna příštího roku, ale už letos se uplatnily pokusně v některých podnicích a v jiných přinesly aspoň počáteční změny systému řízení a změny osobní. Všeobecně pak byla patrna snaha režimu vyburcovat lidi k náladě, která
by se dala přirovnat k předvánoční náladě dětí: buďte hodné, budete obdarovány. Tyto snahy se nesetkaly s úspěchem. Propagačnímu zápalu pro zaváděné novoty se nepodařilo odstranit apatii lidí, utvrzenou lety komunistické
idády, apatii, která je silnější, než jsou vyhlídky na možnost osobního prospěchu, která je jim nemarxisticky stavěna před oči.
Všechna ostatní činnost se dála ve stínu hospodářských změn, i když nové
metody, schválené pro výrobní, obchodní a průmyslové podniky, se mají do
jisté míry použít i v podnicích kulturních, na školách, v národních výborech atd.
I když se Československo staví těmito vnitřními změnami na přední
místo mezi revizionistickými komunistickými stá.
ty Evropy, nezměnilo to
mnoho na jeho vasalském poměru k Sovětskému svazu. Nepatrné
známky samostatnějšího
rozhodování v mezinárodních otázkách nepřekročily ani letos nevýznamné problémy. Projevily se zase spíše jen při
jednáních
hospodářských, především
při
sjednávání
obchodní
smlouvy s SSSR, kde vystupovaly poprvé fakticky dvě strany, i když stále ještě ne strany rovnocenné. Výsledek "dosažené dohody" byl pak
opět blízko toho, co žádali původně zástupci
Moskvy, která jen přihlédla k některým námitkám z Prahy (úpravy cen surovin za slib
čs. investic v SSSR atd.).

¿Nacionalismus se silně protisovětskou tendencí, který hraje v posledních letech značnou
roli při utváření politiky komunistických vlád
v Polsku, Maďarsku a
Rumunsku, nenašel
v
Československu ani letos
dost živné půdy. Projevil
se spíše jen mírným "historickým
přehodnocováním" událostí (28. říjen, účast ve španělské
občanské válce, Slovenské národní povstání, odboj na Západě atd.), i
osob ( T . G. M., ale i
"slovenští
nacionalisté"
aj-)Současně se zvýšením
zájmu o některá "buržoazní" výročí a "buržoazn í " historické osobnosti
došlo letos k omezení
oslav, spojených v dřívějších letech s výročím
Února, květnových událostí a Velké říjnové revoluce. Rovněž květnový
sjezd K S Č neprobíhal s

Jáchymovský uran pomohl

Čím více si uvědomují čs. technici budoucí závislost průmyslových států na atomové energetice, s tím většími rozpaky se ohlížejí na doby,
kdy Sovětský svaz plundroval čs. ložiska uranové rudy. Z uranu se totiž zpracovávají palivové
články pro jaderné elektrárny. Veřejně se o dřivější těžbě v jáchymovských dolech mnoho nepíše, veřejně si pochopitelně nikdo nestěžuje.
Přijímá se spíše vysvětlení, které dal jasněji
ústřední ředitel ústřední správy Uranového průmyslu Karel Houdek na tiskové konferenci 22.
11. tr. v Příbrami:
" O k o l o roku 1950 pomohl čs. uran sovětským
vědcům zlomit monopol jaderných zbraní, který
měly do té doby U S A . . ."
Bylo to jistě nanejvýš poučné, kdyby se dalo
zjistit, jaké "hospodářské výhody" dostalo Československo za tuto pomoc, ale odpověď na takovou otázku nelze od nynějšího režimu v ČSSR
očekávat. Úřední místa uklidňují zato ujištěním,
že byla v Československu objeivena další ložiska
uranové rudy, a při tom vynechávají, že tato
ložiska mají menší obsah urania nebo jsou hůře
přístupná než ložiska jáchymovská. Avšak i v
okolí Jáchymova se prý našla nová menší naleziště. Mladá fronta (23. 11.) cituje ujištění ústředního ředitele Houdka, že zbývá v českých
zemích i na Slovensku ještě dostatek uranových
rud k zpracování pro atomové elektrárny.

Atomové palivo se má vyrábět v Mníšku, kde
se už začalo s výstavbou provozoven. V reaktoru Ústavu jaderného výzkumu Č S A V v Řeži byly prý právě v minulých dnech s úspěchem vyzkoušeny první dva čs. palivové články, ovšem
běžný provoz v Mníšku má být zahájen až za
několik let. Mimoto se budou pro tento závod
stavět laboratoře na Zbraslavi. Houdek si také
postěžoval, že přj rozšiřování provozů čs. atomové základny se naráží občas na nepochopení některých vedoucích pracovníků a národních výborů, obávajících se radioaktivity. T y t o obavy
však prý jsou nepodstatné. Dodržuje se hygiena,
"na šachtách je zajištěno maximální větrání, horníci dostávají zdarma vysoce kalorické svačiny
v hodnotě 6 Kčs, mají 40hodinový pracovní týden, vždy po 3 letech odjíždějí zdarma na 3 týdny do lázní, a ti, kteří jsou na rizikovějších
pracovištích, jsou obvykle po 10 letech přemísťováni jinam". Tuhé odpady uranové rudy se pak
odvážejí do opuštěného dolu Richard u Litoměřic.
O tiskové konferenci v Příbrami referovala
také Lidová demokracie z 23. 11., která dodala,
že osoby, které si odpykávají trest, jsou soustředěny v jedné šachtě celého čs. uranového průmyslu, a kromě toho že pracují i na výstavbě několika nových objektů. Vlastní těžba uranu spočívala prý i v minulosti především na civilních
zaměstnancích.
FEI/s

takovými fanfárami jako
sjezdy předešlé. Snad to
bylo také proto, že měl
jediný vážný úkol: kývnout k navrženým hospodářským reformám.
V mezinárodní politice
zastávalo Československo
i letos vždy stanovisko
Sovětského svazu. N e j markantněji se tento "sovětský kurs" projevoval
při častém odsuzování
"čínských rozvratníků",
při prosazování návrhu
na svolání konference
hlav komunistických států, která by uznala hegemonii Sovětů (na listopadovém sjezdu K S
Bulharska) či při poradách politického výboru
členských
států
Rady
vzájemné
hospodářské
pomoci v červenci v Bukurešti, svými návrhy na
větší integraci
vojenských sil komunistických
států Evropy atd.
Propagační
houfnice
spustily kanonádu kolem
zářijových manévrů sovětských, východoněmeckých, maďarských a československých vojsk v
jižních Čechách.
Výsledek byl chabý.
Cvičení " V l t a v a " nezanechalo mohutný dojem
v cizině ani doma, kde
předem ohlašovaná družba s třemi "spřátelenými
(Pokračování na str. 4.)

STŘEDISKO
PANSKÉ . MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2230
Ňejvhodnější vánoční
dárky pro pány
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(Pokračování se str. 3)
armádami" vyzněla hlu-;
še, místy trapně, a z některých jihočeských míst
byly hlášeny
otevřené
projevy nepřátelství k
"bratrským východoněmeckým vojákům". Lze
však konečně taky pokládat za znamení uvolnění, nemuseli-li se lidé
držet tolik "družby", i
když byla úředně předepsána.

nahu o určitý pokrok,
:i zda jde spíše o rozklad
•ežimu, který se už ani
íčinně bránit nedokáže.
Fasno v tomto procesu
íebude ještě asi dlouíou dobu.
V kulturním
životě
lavilo
Československo
:ak trochu "dobu obro:eneckou". Částečné u'olrtění poměrů pro kul:urní pracovníky a vědce
JO sešněrované minulo>ti a návrat několika dříre umlčených intelektuílů do veřejného života
čněly nej větší
vliv na
iobré výsledky na tom:o poli.

užívaly celkem s úspě:hem nové vládní "politiky reforem" k prosazování změn jiných než jen
hospodářských. N e j v l i v tiější jsou stále pražské
Literární noviny jakož i
bratislavský Kultúrny- život, který si udržel primát v poměrně nej otevřenější kritice
poměrů.
Zásluhou poněkud odlišné situace na Slovensku trpěl ovšem list Svazu slovenských spisovatelů menšími zásahy do vedení než Literární noviny, list Svazu čs. spisovatelů. T y se musely
zodpovídat častěji z propagace "destruktivní politiky", z hlásání "cizích
filosofických názorů" či
z jiného "znepokojujícího psaní".

taci bylo letos provedelo
i několik
jinýci
směn, z nichž snad nejvýznamněji!
znamrn;
adklon
od
dosavada
přílišné specializace studia.
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DŮM

Nábytek, koberce, záclony, ledničky,
osvětlení a všechno ostatní
dodají s velkou slevou

Paisley Home Furnishers
Pty. Ltd.
(vedoucí: Gustav Zapadlo)
110 Miller's Rd., North Altona
telefon: 314-6968
a

V úvodu jsme se zmínili, že nej větší událostí
nebo
souboru událost:
315 Latrobe St., Melbourne-City
roku,
který
končíme
jsou hospodářské reforTelefon: 67-6649
my. Jednotlivými rysj
: 'Nového hospodářskéh;
Během roku se častěji
plánu" se H D letos za
ohlásili straničtí funkciobýval vícekrát. Znameni
RUČNÍ V Á Z A N Í KNIH
náři naléhavým varovájiný pohled na ekono
České
knihařství
ním před nesprávným
mické problémy, odkloi
směrem uvolnění. Přeod dosavadního způsodevším
ze
středních
bu "výstavby vyspělé so16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
funkcionářských
kádrů
V mezinárodním měcialistické
společnosti'"
Telefon 91-4164
přicházely výzvy k "zvý- řítku se pozoruhodně uznamená zhruba decen
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
šené ostražitosti", proti alatnila
československá
tralizaci,
kapitalisticky
v sobotu po celý den.
"vyvolávání
atmosféry cinematografíe, ale i v
názor na trh a ceny
liberalismu", proti "bez- literatuře; hudfcě, divazvýšení osobní odpověd
— Ve dnech 24. - 29. lizásadovosti" atd.
delnictví a v některých
stopadu se konala v LonO d 1. května vstoupil nosti a zainteresovanost
Lidé dnes přesto mo- vědních oborech zaujalo v platnost nový zákon, atd. Jeho důsledné u — Rakouské Freie Pres- dýně "konference u kuhou mluvit a jednat po- Československo význam- který má vrátit vysokým skutečnění by mělo nut se - Korrespondenz sdělu- Latého stolu", o vztazích
mezi Východem a Zápavýcvikovém dem, které se zúčastnili
někud otevřeněji, i když né místo. M ě l o také ko- školám část ztracené a- ně za následek podstat je, že ve
středisku
Tri
duby
u
Ban1
nečně
větší
příležitost
i
nější
uvolnění
života
kádrové posudky, zásahlavní redaktoři z Anglie,
kademické svobody zaské Bystrice se cvičí pilo- Polska,
Holandska
a
hy " v zájmu společnosti" v cizině prokázat, jak se vedením
tajných voleb zemi. H D se však té ti vojsk Vietkongu.
ČSSR. V čs. delegaci byli
a jiné prostředky teroru její umělci a vědci za akademických
senátů zmiňoval o stále moc — V jediné čs. hlinfkárně
dvacet let málo naučili atd. I když hned násle- ných odpůrcích v lůni v Žíari n. H. se vyráb: J. Hes (Kult. tvorba), dr.
dosud straší.
L. Kapitola (Svob. slovo),
Je také stále velký a u. svého "velkého sovět- dující praxe neodpovída- Komunistické strany Če 60.000 tun hliníku £ M. Jelínek (Mladá fron30.000
tun
se
dováží,
COÍ
zásadní rozdíl mezi po- ského bratra", že jejich la liteře zákona - jako skoslovenska, kteří . ne zdaleka nestačí. Pravds ta), A . Zázvorka (Práce),
F. Touška (Lid. dem.),
jiné budou-li moci vzhleden píše, že ve vyspělých stáměrnou volností, kterou místo je velmi jasně me- mu neodpovídají
B. Chňoupek (Predvoj),
zí
umělci
západními.
k
neutěšené
hospodářsk
těch využívají 30% vyro- J. Vlček (Hosp. noviny)
volby v ČSSR -, j e to
dosáhli čs. intelektuáloVýjimečné
postavení přece náznak obratu V situaci země zabránit re beného hliníku ve staveb a B. Rohan
(Televizní
vé a mezi volností řadonictví, kdežto v ČSSR j<
vého občana.
Zatímco intelektuálů v českoslo- jednostranně a do dů- formám - budou se sna dosud zakázáno používá noviny).
režim víceméně
trpně venském životě se proje- sledků usměrněném čs. žit je brzdit a zmenšoval tohoto kovu pro uveden} — Ve vedení Literárních
novin je opět změna: vý-svět účeL
snáší i nemarxištické ve- vilo nejzřetelněji zaslá- školství. V jeho organikonným předsedou
rením
protestu
českoslořejné ná,zory čs. intelidakční rady se stal I. taNerovnoprávné postavenie občana
spisovatelů
gence, přihlíží stejně trp- venských
jemník ÚV SČSS Jiří Šotola.
ně k řádění malých sta- proti odsouzení sovět— Na pozvání čtenářů čelinčíků, kteří se snaží do- ských spisovatelů Daniesko-amerického
časopisu
sud dodržovat dogma a la a Siňavského. Byl to
Hospodář z města West v
Právny poriadok a najma aplikácia práva v dnešnom Československu sa : Texasu odjela do USA na
kteří dokáží stále ještě významný krok, i když
ovládat a velmi znepří- se mu nedostalo publici- ešte vždy hemžia prežitkami stalinismu. V nerovnom boji stojí na jednej půlroční pobyt spisovatelstraně bezbranný občan a na druhej (všemocný štát, ale občan sa búri proti ka Frant. Pecháčková, jejemňovat život těm, kte- ty v čs. tisku.
nďudskému utláčasniu komunistickým "právom". Jednoduchý občan už ňie jíž román "Věrnost" zmíří spadají pod jejich praPropagátorem nových
něný časopis uveřejňoval.
je sám a našiel si obhajcov, medzi ktorými vystúpil v poslednom čase Javomoc.
myšlenek a větší volnoFEC/HD
roslav Meško v Pravdě zo 14. septembra 1966 v článku "Zodpovědnost? za
T o t o dvojí měřítko A sti v rámci daných možprotizákonné rozhodnutía". Je to obrana občana, ňa ktorú nadvázuje Mieho j e okrem iného inkanerozhodnost režimu le- ností byly letos opět kulroslav Hysko v Kultúrnom živote zo 7. októbra. Z jeho článku, nadpísaného
so, ktoré núti
občana
tos zesílily, a pokud se turní časopisy, které vy"Právo a práfvna veda v novom systéme riadenia", vynímáme:
platit' aj za nekvalitně
domácí
politiky
týče,
Fresvedcive alebo neúplné
"Medzera
v
našich aparátu pri porušovaní iomie.
služby,
jsou pro rok skutečností
SWISS TRAINED
zákonov
a
predpisov. conkrétne případy, kto- alebo předpisy
právnych
vzťahoch
nespojov,
nej závažnější.
Teprve
WATCHMAKERS
dostatok zákona a zod- Donedávna - ako jeden ré svedčia o tom, že ve- ktoré napr. oprávňujú
další v ý v o j však přesvědK.
Ebner
povědnosti státu za ne- i dósledkov systému kul- denia niektorých podni- exekvovať občana aj za
čí o tom, zda může tlak
19 York St.,
pohPadáv" z d o l a " vyvolat vážnou vchod do Wynyard Stn. správný výkon štátnej tu' osobnosti - bola ne- kov nepovažujú spotře- neexistujúce
občana bitel'a za partnera, ale za ky. Telefónny poriadok
naproti pohyb, schodům) moci - hovoří vlastně o rovnoprávnosť
pod- abjekt podnikania, uvie- například ustanovuje, že
nerovnoprávnom posta- so socialistickými
Sydney
DOPORUČTE
Telefon 29-7543
vení občana v poměre k nikmi a organizáciami dol prof. Štefan Luby vo případný preplatok spráHLAS D O M O V A
obsiahlej
stati va připíše k dobru, aletým, že svojej
nrarnvtitlrnvi
s t a t n é h o sankcionovaná
zákon
upřednostňoval Aktuálně právnopolitic- bo vráti, ale len na poskutočné alebo domnělé ké problémy v občian- žiadanie, čo okrem iného
Televizory — tranzistory — stereogramy — hudební nástroje
záujmy týchto ustanoviz- skom právě, uverejnenej znamená, žé nezaplatenie
(též kytary) — české gramofonové desky — psací stroje s českýtohoročných plnej sumy, teda aj s
ní, ktoré sa v praxi apri- v 2. čísle
mi typy — počítací stroje — pračky — ledničky — šicí stroje —
Právnických
štúdií.
orně
stotožňovali
so
zápreplatkom, móže byt
kont. perkolátory — fotoaparáty a fotopotřeby — sporáky —
ujmami celospoločenskýA j keď
podl'a Ob- dóvodom pre vypnutie
větráky — airconditioners — olejové topení — elektrotechnické
mi pred spoločensky o- čianskeho zákonníka pla- telefonu."
zařízeni všeho druhu
podstatnenými índividu- tí rovnost'
"Faktická
nerovnoTéž zánovní ledničky a pračky, nebo T V do nájmu
účastníkov
álnymi záujmami občana. (občanov a organizácií) právnosť občanov s orN o v ý občiansky zákon- vo vzájomných vzťahoch ganizáciami v niektorých
ník sice už nepriznáva a sporoch, sme ešte stále konkrétných vzájomných
socialistickým ustanoviz- svedkami toho, ako sa v vzťahoch" - dodává auMAJITELÉ F I A L A & F I L I P
niam takéto výsady, ale rozpore s týmto ustano- tor článku v Kultúrnom
95 - 99 Oxford St., Bondi Junction (Sydney), N S W
v praxi to často vyzerá vením, a teda aj so zá- živote - "svědčí o tom,
Telefon: 38-1137 (3 linky)
tak, že túto změnu mno- konmi, využívá štátomo- že máme tu do činenia s
hé organizácie a ich za- censká nadradenosť voči čímsi, co přežilo páťdeNejvýhodnější cenové a platební podmínky, nejlepší služba v Sydney
městnanci neberú na ve- občanom. Príkladom to- siate roky".
Navštivte
nás
FEI

Decor Centre

MARIA BOOKBINDING

Krátce z ČSSR

Aplikácia práva v ČSSR

Electro - Centre Pty. Ltd.
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E V R O P A

VÁLKA A ŠTĚPENÍ POKRAČUJÍ

V roce, jehož poslední dny nám právě ubíhají pod nohama!, nebyl svět výjimkou v životě, na jaký světovému konfliktu, ce>i .musely naše generace už dávno zvyknout. Byl to neradostný svět, svět napětí, krizí a válek, svět lá řada z nich si však
A ž d o příchodu gaul¡pasitelských ideologií a svět tříštění, který se i v tzv. pokročilých společnostech začal vracet k pri- vysloužila chmurnou polismu vycházela záře v
mitivismu pudového nacionalismu. Jen ti nejpovr chnější lidé mohli zůstat úplně nedotčeni tím, co zornost velké části osatemnotě světa obyčejně
se dělo mezi nimi nebo kolem nich.
zenců naší planety.
ze západní Evropy, kde
Dvě
hluboké
rány
roku
1965
jsou
koncem
roku
1966
pořád
ještě
s
námi.
Válka
ve
Vietnamu
proV Nigérii došlo hned
se úspěšně vyvíjel nejvražedným
větší pokus naší doby, bíhá ze západního hlediska daleko úspěšněji než v minulosti, ale pokračuje. A pokračuje také ště- k několika
pení
demokratického
světa,
o
němž
jsme
psali
před
rokem
poprvé.
V
takovém
světě
ovšem
člověk
převratům,
v
Čadsku
ke
hospodářská a politická
integrace kdysi silně na- instinktivně hledá světlo ve tmě, událost, která by dokazovala, že všechno není úplně černé. Nalézt krvavé vzpouře, v Ugancionalistických
evrop- takovou událost znamená v politickém přehledu roku nálézt událost roku. Muž, který se o takovou dě k nepokojům, které
"světlou událost" nejvíce zasloužil, stane se pak takřka automaticky mužem roku.
si vyžádaly mnoho živoských zemí.
tů, v Kongu k další reProtože
i
my
hledáme
s
vrozeným
lidským
optimismem
světélka
a
jiskřičky,
nevybrali
jsme
za
Dnes se situace změbelii v Katanze a popraudálost
roku
velkou
čínskou
kulturní
revoluci,
ale
jinou
revoluci,
která
se
jaksi
nevyvedla.
Myslínila, a člověk někdy zavám bývalých ministrů.
číná vidět víc naděje na me tím převrat v Indonésii, který dokázal, že ko munisté nejsou ani v Asii neporazitelní, který zasadil
těžkou
ránu
prestyži
Rudé
Číny
a
dal
o
hodině
dvanácté
novou
naději
na
svobodný
vývoj
Snad největší pozorVýchodě než na Západě. T o neznamená, že jednomu z potenciálně nějmocnějších národů světa. Mužem roku je pak, alespoň v našem zápisní- nost A f r i k y byla soustřebychom
měnili strany. ku, generál Suharto,, jehož rozhodnost a nečekaný politický přehled zachránily zdánlivě už ztra- děna na Rhodésii, kde
britské
hospodářské
Jde o dva úplně odlišné cenou situaci v době Untungova puče a při událo stech, které v zemi letos následovaly.
světy, a co j e pokrok na Erhardův odchod vedl k Moskvy a Kosyginovu ná podobat de Gaulle- dnešní pasece Rudých sankce proti zemi podle
očekávání úplně selhaly.
Východě, stalo se už jroblematickému povýše- návštěvu Paříže.
ovu, a čekáme, že se brzo gard. Severní Korea se
Schůzka
ministerského
dávno zaostalostí na Z á - ní exnacisty Kiesingera
liberálních dostala na přední stránAnglie zažila
bezvý- dočteme o
předsedy Smitha s britpadě.
i kde úspěchy neonaci- slednou konferenci zá- fašistech, pokud tomu ky novin svým vyhlášeským premiérem WilsoZ toho zorného úhlu stických národních de- stupců Britského spole- ovšem nezabrání rostou- ním nezávislostí na Číně,
nem počátkem tohoto
tedy vidíme další pokrok mokratů ve volbách v čenství
národů,
velké cí španělský tlak na Gib- Indie hladomorem, deměsíce situaci nevyřešiza Železnou
oponou Bavorsku znovu probudi- volební vítězství Wilso- raltar.
monstracemi a
novou
la, ale bude mít patrně
(vnitřní reformy v Ju- ly dřímající obavy světa. nových
vládou paní Gandhiové.
labouristů, neASIE
za následek zesílení tlagoslávii, vnější změny v
Siam a Filipíny si vy- ku ostatního světa na
V e Francii, z níž se bezpečnou námořní stávAsie, jak uz tomu býRumunsku,
zmírňování stala umělá líheň nacio- ku, zvýšení počtu nezavá v poslední době, byla sloužily naši pozornost rhodéskou
vládu
bílé
sovětské dominace, ne- nalismu, jsme viděli dal- městnaných a nepříjemnejvýbušnější částí svě- způsobem, o který nikdo menšiny.
zhojitelný rozkol mezi ší útoky proti Severoat- né utahování opasků.
ta. V e d l e zmíněných již nestojí: v obou přípaJihoafrická
unie viPekingem a Moskvou) lantickému paktu, další
K zajímavým vnitřním událostí v Indonésii byl dech šlo o znepokojující
děla úspěšný, ale, jako
a další rozklad na j e j í útoky proti politické in- změnám došlo ve Špastředem permanentní po- růst aktivity komunistic- obyčejně, nesmyslný avnější straně:
kde
generál zornosti Vietnam,
tegraci západní Evropy, nělsku,
kde kých záškodníků. Podob- tentát na ministerského
Snad nejvíce zájmu se další pokusné nukleární Franco poněkud uvolnil šli komunisté od jedné ně še dostala na mapu předsedu
Verwoerda,
Malajsie,
která
v Evropě soustředilo ná bomby, de Gaulleovu ne svou absolutní kontrolu. vojenské porážky k dru- světa
zatímco v Keni očistil Joudálosti v Německu, kde příliš úspěšnou návštěvu Jeho režim se teď začí- hé, ale kde zůstávají ne- však také oslavila konec mo Kenyatta svou vládu
vyřešeny problémy poli- konfrontace s Indonésií. od pro-čínských živlů.
Zkušenosti s cikánským obyvatelstvem
tické, považované mno- Laos byl dblažen další
K světlé události temhými lidmi za neřeši- infiltrací jednotek seve- ného kontinentu došlo v
rovietnamské
armády,
telné.
Ghaně, kde byl nekrvakterá
vedla k útokům
Jinak sí z asijských zevým pučem odstraněn
V Československu - podobně jako ve všech komunistických státech - se
amerických bombardérů
mí vynutily pozornost
"mesiáš" dr. Nkrumah.
rozmazávají s velkou oblibou a s mimořádnou péčí mnohé nehezké zjevy
ze siamských základen.
světa v rychlém
sledu
S T Ř E D N Í
rasové nenávisti ve Spojených státech. Případy skutečné i tendenčně "vylepA F R I K A
Čína, Siam, Laos, Filišené" omílají českoslovenští propagandisté především v cizojazyčném tisku,
V Ý C H O D
píny, Indie, Severní K o Pokud se nepokojů,
v rozhlasových vysíláních pro cizinu, při mezinárodních konferencích atd.
rea a Malajsie.
střílení a zmatku
týče,
N a scénu světových
a nikdy neopomenou přidat rázné odsouzení všeho, co lidi v U S A z rasových
Čína se "zasloužila o zařadila se A f r i k a na neplech dorazil po krátdůvodů' rozděluje. Tato propaganda je zaměřena nejen na' černé občany
Spojených států, ale na všechny "barevné" národy světa, a Č e s k o s l o v e n s k o svět" Lin Piaovým zápa- druhé místo, hned za ké přestávce kdysi stálý
v ni vystupuje jako vzorný stát, v němž jsou rasové rozpory věcí neznámou. sem o moc, který vedl k Asii. Žádná z afrických host - Střední východ.
stalinským
čistkám
a událostí sice nevedla k (Pokračování na str. 6.)
K prokázání takového tvrzení nemá ovšem socialistické Československo

Rasová nenávist a ČSSR

mnoho příležitosti. Pomineme-li studenty a jiné osoby z rozvojových zemí,
kteří jsou v ČSSR dočasně ( a o jejichž malé popularitě je zpráv hodně),
zůstává v zemi jediná trochu větší skupina obyvatel jiné rasy - cikáni. N a
cikánech by tedy mohlo Československo prokazovat, že je pró rovnoprávnost
za každou cenu.
Jak by se asi
"důkaz" podařil prozrazuje nám Kulturní tvorba ze 17. listopadu, kde
píše A . Tučková o cikánských spoluobčanech m j :
"Na
východním Slovensku už j e dnes na 60
obcí, kde počet cikánského obyvatelstva převýšil počet
ostatních,
kteří se jim musí přizpůsobit:
Domky
nemají
zahrádky, poněvadž by
jejich úroda byla sklizena dřív, než by uzrála,
lidé nepěstují
drůbež,
vyučování ve škole musí
být na úrovni těch nejzaostalejších. Udrží-li se
současný populační trend
cikánského obyvatelstva,

budeme mít u nás za 30
let na milión cikánů . . .
První zkušenosti s rozptylem cikánů
zároveň
upozorňují i na nebezpečí: nebudeme-li od začátku dost důslední, přenesou se nám negativní
stránky cikánského společenství do všech krajů
republiky. I když stěhování do Čech, na Moravu a na západní Slovensko j e nabízeno cikánským rodinám, které se
už do jisté míry přizpůsobily běžnému životu v
republice, není zatím v
našich silách zamezit,
aby se za jednou rodinou stěhovaly
další a
aby rozptyl přestal být

i ozptylem . . ."
V další části se zmiňuj e Kulturní tvorba o pří1 padech z praxe:
" . . . Okres Šumperk a
I •lichálovce uzavřely do1 todu o přesídlení šesti
i odin. Cikáni dostali za
i 'yvlastněné chatrče po
< 1.000 - 8.000 Kčs.
Na
í tátní útraty se přestěhoJ 'ali, na Šumpersku doptali nové ubytování a
: :aměstnání. Z a 14 dní za
J limi přijelo 120 dalších
i jsob, pro které už Šum] jérk neměl ani ubytovái ií, ani zaměstnání. 120
J idí se nastěhovalo k 6
: odinám a vznikl nový
i :ikánský tábor . . .
Z

do obce
Rybníčky na
Olomoucku přestěhovaly dvě rodiny - stát stála
tato
transakce
70.000
Kčs. Z a 3 měsíce se tyto
rodiny bez jakékoliv dohody zase vrátily na Slovensko, a protože už své
chatrče neměly, nastěhovaly se k
příbuzným.
V a g ó n se svršky si nechaly poslat za sebou. V
obci bylo takové pobouření,
že
funkcionáři
M N V , obávající se pogromu, rychle cikány i s
jejich svršky naložili a
poslali zpátky do Rybníčků."

Tučková poznamenává,
že citované případy nejsou ojedinělé. Cikáni
prý dnes cestují po republice už ne v maringotkách, ale se vším
okresu Rožňava se komfortem v rychlících

a to za cizí peníze. M i nisterstvo
spravedlnosti
se prý snažilo zabránit
tomuto modernímu kočovnictví
návrhem na
novelizaci
zákona
74,
avšak návrh zatím nebyl
přijat. K tomu K T poznamenává:
"Jestliže
nenajdeme
dost zákonných možností, jak (stěhování cikánů) zabránit, budou lidé reagovat
způsobem
naprosto
nežádoucím.
Mohlo by se nám stát,
že by se pogromová nálada z východního Slovenska přenesla i do jiných krajů, a jak to u
rozpoutaných vášní bývá, mohly by postihnout
nevinné - třeba právě ty
cikány, kteří řádně žijí a
pracují. První signál, při
kterém až člověku zatrne u srdce, je hlášen ze

Sokolova. Děti tam po
sídlišti vodily cikánské
dítě na řetěze jako cvičenou opici. N a zádech
mělo nápis - Cikán. D o spělí se na to dívali a nezakročili . . ."'
Stávají se takové případy, s cikány jsou opravdu potíže, pogromy
hrozí, ale - pro export
takové referáty nejsou.
Barevná cizina se má nadále dovídat o vzájemné
harmonii ras v komunistickém Československu
a o nezměrném humanismu vládnoucího režimu.
Však ten návrh ministerstva spravedlnosti na
uzákonění "dvojího lokte" pro dva druhy občanů ještě neprošel. A vůbec . všimněte si raději,
jak trpí ubozí černoši ve
Spojených státech amerických!
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Post mortem australských voleb

V í t ě z s t v íz d r a v é h o

rozumu

V uplynulých všeobecných volbách prošel australský Volič křest ohněm s
vlajícími prapory. Australská dělnická strana se zasloužila alespoň o jednu
novotu. Tyto volby měly rozhodnout o budoucí zahraniční politice Austrálie, o tématu, kterým se dosud řadový volič nemusil zaibývat. Vedoucí oposice Arthur Callwell právem zdůrazňoval, že tyto volby, ovlivněné válečným
konfliktem ,ve Vietnamu, rozhodnou o australské zahraniční politice "na desetiletí". Hlas lidu byl tedy slyšen a hlas lidu se vyslovil pro zahraniční politiku Holtovy liberální strany, hájící australsko-americké spojenectví.
Je velmi
pravděpodobné, že Labour Party
usnadnila mnohému v o liči dilemna,
jak volit.
J e j í podřízenost
levicov ý m živlům a j e j í závislost na komunistických
tajemnících odborových
organizací se jí škaredě
vymstila. V době, kdy
Labour Party
měla po
ruce několik
zcela v ý bušných domácích problémů, s nimiž mohla jít
do voleb, j e j í levé křídlo
a j e j í parasiti
rozhodli,
že tyto volby musí rozhodnout otázka australské účasti ve Vietnamu.
Je zcela zřejmé, že toto rozhodnutí bylo vedení Labour Party vnuceno představiteli j e j í h o
levého křídla, kteří jsou
představiteli
dnešního
"mnichováctví"
v jihovýchodní Asii. Letošní
volební heslo australské
dělnické strany
znovu
dokázalo, že tato strana
j e dnes
vedena lidmi,
kteří jsou příliš slabí a
nerozhodní, než aby si
vynutili nezbytné čistění
Augiášova chlíva.
V o l e b n í vyhlídky dělnické strany, viděno retrospektivně, nebyly špatné. Dlouhá vláda liberálů za vedení Roberta
Menziese vytvořila atmosféru, kdy si mnoho voličů
uvědomovalo,
že
změna vládnoucí strany
by byla velmi užitečná.
Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

Robert Menzies sam vytvářel ovzduší autokracie, protože si byl jist, že
oposice nikdy
nemůže
vzít otěže vlády, pokud
j e rozdvojena. Jeho nástupce H a r o l d H o l t nejenže postrádá sílu osobnosti, jakou měl Menzies, ale i jeho schopnost
vyjádřit politické
cíle
své strany. H a r o l d H o l t
j é správcem, kde Menzies byl panem domácím.

ce aktivní oposice. Liberální strana navíc nevyřešila řadu vnitřních otázek, zejména
sociálních, které měly být řešeny už před léty.

přesně, rychle a za levné ceny

C o měl na
volič?

vybranou

Liberální stranu, která byla
odpovědna za
úzké
spojenectví mezi
Austrálií a Spojenými
státy, a přitom stranu;
která j e zřejmě příliš
dlouho u moci bez vážné
oposice. Je třeba doufat,
že s novým a zvětšeným
mandátem bude mít odvahu vyrovnat se s problémy, které se týkají obrany Austrálie v době :
kdy, slovy
presidenta
Johnsona,
"diktátoři a
útočníci jsou na válečné
stezce". Z a vlády liberálů byla tato stránka rož; počtu zanedbávána s cynismem, který by se vymstil, kdyby byla p o ru-

můžete letět luxusním džetem
D O H L A V N Í C H MÉST
VE STŘEDNÍ EVROPĚ A Z P Ě T
v e skupinách ( A f f i n i t y Groups) aspoň 15 osob
Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É $ 821.40,
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
D O H L A V N Í C H MÉST
V SEVERNÍ EVROPĚ
zaplatíte jen o málo více
informace

ochotně sdělí

i A L M A TRAVEL SERVICE
43-53 Elizabeth Street, Melbourne
T e l e f o n 62-5757

CITY :

australský welfare statě
bude sice pěkný, ale bude zato vystaven útoku
odevšad.
Zvláštní roli hráli voliči, kteří podpořili D e mokratickou
dělnickou
stranu, která vznikla jako odštěpek Labour Party. A č k o l i j e známa jako
"katolická" strana, přitahuje hlasy voličů, kteří
nejsou vázáni
náboženstvím.

Demokratická Labour
Party má mnoho hlasů,
které v y j a d ř u j í tento názor: protože nejsem liberál, nemohu
volit tuto
stranu. Protože nemohu
souhlasit s tím, co dělá
Labour Party, zbývá mi
tato strana. Je dobré
myslet na osud důchodců a na blahobyt země,
ale bezpečnost této země
musí být zaručena předtím, než si zde vybudujeme sociálně spravedliv ý blahobyt. V letošních
volbách, což j e významné, tato strana poněkud
ztratila na hlasech, které
byly dány liberálům jenom proto, že voličové
chtěli být jisti, že jejich
ale zapomněla, že se v o hlas bude slyšen v zahralič nezbytně zeptá, o d ničně - politických otázkud půjde tolik peněz
kách.
na australský r á j na zemi. Z
volebních
řečí
Letošní volby daly somohl volič usoudit, že lidní základ zdravé pro-

V o l i t liberální stranu
znamenalo
kývnout
k
australské vojenské účasti v boji o jihovýchodní
Asii, k vyšším daním a k
všeobecné branné povinnosti, která dříve nebo
později musí být zaveN e l z e dost často opa- dena.
kovat, že to byl volební
Dělnická strana sliboprogram Labour Party, vala odchod Australanů
který
zajistil
vítězství z Vietnamu, zlepšení soH o l t o v ý c h liberálů. Kdy- ciálních služeb, založení
by nebylo šílené politic- welfare státu podle angké linie Labour Party ve lického vzoru. T v r d i l a ,
Vietnamu a j e j í neura- že nejlepší
způsob, jak
stenické averse vůči spo- se dá spolužít s našimi
jenectví
se. Spojenými sousedy v Asii, j e neinstáty, volební výsledky tervence
a
izolacionimohly
podstatně vypa- smus. Slibovala mnoho
dat jinak.
pro p o k o j a domácnost,

VITE, ŽE

Podrobné

Provádíme veškeré práce optické

6 A Elizabeth SI
Melbourne, C. J
>

l^TC H R PA
Optica! Service

573 Ham tn

»°

Hampton,

S. 7

Telefon 98-5756

KREJČOVÁ

J. M Y D L A K O V Á
Fiat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Vic.
šije dle nejnovější módy
za výhodných podmínek
Návštěvy denně po 6. hod. večer a o víkendu
Informace obdržíte telef. v HD (42-5980)

KONTINENTÁLNÍ

RESTAURACE

Praha

375 H i g h St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5381
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová
-americké
politice
v
Austrálii.
I na N o v é m
Zealundu volby
potvrdily, že tato země stojí
solidně
za
americkým
spojenectvím (ačkoli N o v ý Zealand má ve V i e t namu jenom 150 vojáků).
Byly to vskutku

k černému
tzv. "černé
odmítá padr. Kinga a
i praktikuje

volby,
kde zdravý rozum vyhrál nad křiklavou a svedenou menšinou. M ě l i bychom nyní
pozorně sledovat, jak liberální strana bude pečovat
o
bezpečnost
Austrálie a j e j í
vnitřní
blahobyt.
vm
tože labouristická oposice
slibovala
odsun
australských jednotek z
Vietnamu. Její vítězství
bylo by bývalo politickým významem
daleko
přesáhlo
vojenský význam několika tisíc A u stralanů na
samotném
bojišti.
V e l k é vítězství H o l t o v y liberálně - agrární koalice nelze vykládat jinak, než jako souhlas s
jeho vietnamskou politikou, a bylo vítanou zprávou pro každého,
kdo
považuje americkou intervenci ve Vietnamu za
nutnou a morálně ospravedlnitelnou.
-kw-

hlučná skupina lidí, kteÚčastí na vietnamském
rá oponuje Johnsonově
konfliktu dostala se do
vietnamské politice.
popředí zájr^iu i často
Parlamentní volby při- zapomenutá a přehlíženesly značné
zisky re- ná Austrálie. ListopadoA M E R I K A
publikánům, kteří už j e vé volby měly z mezináOdmyslíme-li si v o - po Goldwatterově voleb- rodně politického hledijenský puč v Argentině, ním fiasku
potřebovali ska značný význam, prokterý odstranil.presidenta Tliu, a vypovězení sovětských
diplomatů
z
Uruguaye, zůstala letos
srdečně Vás zve na
latinská část
Ameriky
pro změnu klidnější než
anglicky mluvící část na
kterou pořádá v sobotu dne 31. prosince 1966
severu.

SPORTOVNÍ

KLUB

silvestrovskou

D ů v o d e m neklidu na
severu byly hlavně rasové nepokoje v e Spojených státech, které nabyly, v několika
případech hrozivých rozměrů.
Extrémismus bílých rasistů na jihu Spojených

V

DORCHESTERU,

:

Prvotřídní
DÁMSKÁ

jako sůl.
A aby Spojené státy
nebyly
jediným
ohniskem neklidu kdysi klidného severu, v Kanadě
pokračovala
činnost
"francouzských" separaK zvýšení neklidu přitistů kolem Ouebecu.
spěla také relativně maA U S T R Á L I E
lá, ale - jako obyčejně -

států vedl
extremismu
síly", která
sivní odpor
propaguje
násilí.

63-3256

HAMPTON

SVĚT 1966

(Pokračování se str. 5)
Syrská změna doleva
,'edla k oživení drobných
íáškodnických akcí proti území Izraele, na něž
izraelská armáda odpověděla- větším výpadem
i o Jordánská. Pohraniční šarvátky se množí, a
je nebezpečí,
že bude
:ento výbušný prostor
prominentně
zastoupen
ÍT našem přehledu příštího roku.

Telefon

ALEXANDRA

SLAVIA

zábavu

AVENUE,

MELBOURNE

H r a j e Eda Zlatý se svým orchestrem
Bohatá tombola — Pestrý program — Likérová licence
Vstupné $ 6 včetně večeře a piva
P ř e d p r o d e j vstupenek a informace:
tel. 91-3508 ( T o č í n ) , 63-3923 ( K ř e p č í k ) , 94-6635

(Piek)
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H L A S

D O M O V A

prá|vní řád v Československu závazný?

PŘÍPAD KOMÁREK
Zatčení bývalého československého uprchlíka, nyní amerického/státního příslušníka
Vladimíra
Komárka-Kazana při "nouzovém přistání" sovětského Aeroflotu na Ruzyňském letišti v Praze vyvolalo ve světě mimořádnou pozornost. Mnohé americké listy volaly po protiopatřeních, ministr
zahraničí Spojených států Dean Rusk varoval na tiskové konferenci Československo a Sovětský svaz,
že zatčení Komárka může váižně ohrozit další styky U S A s oběma státy, Irvin Frankel, předseda
americké organizace A S T A , která sdružuje 2.500 amerických cestovních kanceláří, zaslal telegram
čs. velvyslanectví ve Washingtonu, v němž upozorňoval, ž e zatčení Vladimíra Komárka způsobí nenahraditelnou škodu snahám o rozšíření cestování mezi oběma zeměmi, že "vzniknou nepřekonatelné překážky při organizování cest do Československa", nebude-li Komárek okamžitě propuštěn.
Podobný telegram zaslal sovětskému velvyslanci.
N a udržení cestovního ruchu ze Západu má ovšem Československo mimořádný zájem, protože s
devizovým výnosem z turistiky u|ž pevně počítá. Nepočítalo však zřejmě, že Komárkův případ bude mít ve světě tak (velký ohlas, nebo ještě spíše jedna ruka československých orgánů nejvěděla, co
dělá ta druhá. Dnes už se ovšem nedá celá aféra jen tak ututlat a proto se čs. orgány snaží své jednání před světovou veřejností ospravedlnit. Je nutno počítat s tím, že výroba a zveličování Komárkových projviněni porostou.
JL ri any po zatčeni uveřejnily- československé
časopisy krátké úřední
zprávy o zatčení (viz minulé číslo H D ) .
Skoro
tři týdny po zatčení se
začaly
objevovat v čs.
tisku zprávy
silně tendenční. Tak Rudé právo
z 19. listopadu napsalo:
"V
minulých dnech
byl orgány ministerstva
vnitra na základě příkazu městského
soudu v
Praze vydaného dne 17.
července 1963 zatčen v
ČSSR 40letý Vladimír
Komárek, čs. státní příslušník, který na jaře v
roce 1948 ilegálně opustil naši republiku, zdržoval se v zahraničí, naposledy v U S A . N a Z á padě byl získán
cizí
zpravodajskou
službou
ke spolupráci proti Československu jako placený agent.
Nepřátelská
rozvědka ho speciálně
vyškolila i pro organizování protistátní činnosti
na území naší republiky.

že pak zajistí jejich od:hod z čs. území. Po do3u své nepřítomnosti poměřil vedením této skupiny Josefa Pavelku z Praný, který se řídil jeho
pokyny."

i, za nichž tuto
činnost prováděl, a osoby, které s ním v této
činnosti
spolupracovaly
a jemu pomáhaly.
V
současné době se vyšetřuje Komárkova trestná
" P o d l e direktiv cizí činnost, kterou prováděl
rozvědky
se Komárek v dalších letech v zahraíěkolikrát vrátil ilegálně ničí."
i o Československa", píše
Tato "odhalení" Ruiále Rudé právo, "kde dého práva se zřejmě nevedle řízení nepřátelské zdála dost pádná,
aby
skupiny
prováděl další odůvodnila zatčení amešpionážní činnost. Zprá- rického občana za takovy předával pomocí taj- vých okolností.
ného kódu prostřednicJe obviněn z něčeho,
í m Marie H u f o v é , kteco
se mělo stát před 15
rá j e vysílala centrále do
a více lety a co mohou
lahraničí.""
potvrdit jen svědci, kte"Nepřátelská skupina
ré veřejnost těžko uzná
řízená Komárkem uskuza věrohodné nebo za
:ečňovala příkazy rozvolné vypovídat pravdivědky všemi prostředky
vě. Čs. orgány proto nai neštítila se pro dosažestoupily druhé stadium
lí svých cílů použít mipropagandy - co největno jiné i střelných zbraší očernění charakteru
ní. K d y ž koncem r. 1950
zatčeného. K tomu účelu
aří tajném převádění tří
posloužil příspěvek wa:s. občanů přes hranice
shingtonského koresponi o N S R narazili na hlíddenta čs. novin
Jiřího
cu Pohraniční
stráže,
Hochmana o "temné miKomárek zorganizoval snažili se jí střelbou liknulosti
Komárka-Kazana základě pokynů cizí vidovat."
na", který přineslo Rudé
rozvědky na našem úze"Orgány
bezpečnosti
právo 22. listopadu. V
mí nepřátelskou skupinu, sdhalily 28člennou nečlánku se tvrdí, že K o která pod jeho vedením přátelskou skupinu v čemárek byl placeným aprováděla protistátní ne- .e s Pavelkou. Zatkly je
gentem americké rozvědpřátelskou činnost. Čle- i předaly k spravedlivéky, jehož spolupráce s ní
ny skupiny náležitě vy- mu potrestání. Při zatýse datuje od r. 1945, kdy
školil ke špionážní činno- cání byl zastřelen příprý byl
(do
května
sti a k teroristickým ak- slušník Bezpečnosti. Ko.1946) zaměstnancem U S
cím. K tomu j e vybavil márkovi se podařilo uarmády.
za pomoci cizí rozvědky prchnout do zahraničí,
potřebnými
prostředky adkud pokračoval v neNejzáhadnější j e prý
včetně zbraní a vysílače. přátelské činnosti proti způsob, jak přišla o život
Zabezpečil pro ně i znač- našemu státu."
Komárkova první • manné finanční částky ze za"Zatčený Komárek při želka Eleanor Draperhraničí. Současně jim vy- výslechu učinil obsáhlé -Hillová, s níž se oženil
dal pokyny, aby v přípa- doznání, ve kterém plné v r. 1954. Z a pár týdnů
dě nebezpečí odhalení vysvětluje svou nepřátel- po narození jejich dcery
použili za každých okol- skou činnost jako agenta byla Eleanor nalezena
ností střelných zbraní, a cizí rozvědky a uvádí o- mrtva - s několika bodnými ranami - v lesnaté
krajině u Actonu v U S A .
Darujte k vánocům
Vyšetřování prý skončikvalitní a levné
lo zjištěním policie, že
P O N O Ž K Y
jde o sebevraždu, "jakVŠECH DRUHŮ A VZORŮ
koli je krajně nepravděpodobné, . že by vůbec
J. & M. Voborský
někdo spáchal sebevraž11® Wills St, Glen Iris, Vic.
du několika ranami noTelefon 25-6770
žem".

FIT - W E L L

Policejní vyklad byl
te", píše RP, " ž e v okolí zavražděné prý nebyly
nalezeny žádné stopy na
sněhu a že na vražedném
nástroji nebyly zjištěny
žádné jiné otisky než jej í " . Přes tento policejní
výklad zbyly prý pochybnosti. O b ě ť prý byla zasvěcena do dřívější
Komárkovy činnosti v
Evropě a v posledních
dnech svého života prý
z toho jevila známky
nervového zhroucení.
Komárek se krátce po
tragické smrti své první
ženy znovu oženil a to s
dcerou bohatého místního továrníka Hunta.
Souběžně se svým postavením vedoucího cestovní kanceláře bral prý
Komárek zvláštní práci
"přes čas" a to pilotování malých letounů pro
zákazníky jedné firmy z
Bedfordu. Několikrát za
rok prý takto létal s malými "pipery" přes Pacifik do Austrálie a Japonska nebo přes Atlantik do Evropy, což považovali i profesionální
piloti za práci vysoce
dobrodružnou.
"Nikdo
však nevysvětlil, proč by
měl ředitel slušné cestovní kanceláře mít tak podivné vedlejší zaměstnání", poznamenává Hochman.
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CERNA KRONIKA
SEBEVRAŽDY, VRAŽDY A ZABITÍ
Loni poprvé za 15 let překročil u nás počet sebevražd 3.000. Proti 2.079 případům v počátcích padesátých let a 2.905 případům v roce 1964, došlo loni
k 3.048 sebevraždám. Na 100.000 obyvatel připadá
v českých krajích 25.6 a na Slovensku 12.5 sebevražd . . . Nejčastějšími příčinami jsou nemoc a citové Zklamání. Podle statistické ročenky bylo u nás
v roce 1964 zaznamenáno 160 případů vražd a usmrcení, avšak jen po úrazech motorovými
vozidly
zemřelo 2.217 osob proti 2.049 obětem v předchozím
roce.
Lidová demokracie, 15. listopadu 1966
DĚLNÍCI PROTI STATU
Pro trestný čin rozvracení republiky odsoudil 11.
listopadu senát krajského soudu v Ostravě dělníky
slévárny n. p. Tatra Kopřivnice, 321etého Andělína
Kozubala na 3 roky a 361etého Milana Seidela na 5
roků vězení. Podle obžaloby prokurátora pronášeli
od roku 1960 do letošního července v závodě před
spoluzaměstnanci i v hostincích protistátní výroky,
hanobili a uráželi republiku, presidenta republiky,
vládní činitele i KSČ. Pronášeli výroky propagující
nacismus a roztrušovali řeči o státním převratu v
ČSSR. Vyhrožovali členům KSČ oběšením. Při soudním líčení se ke svým činům v plném rozsahu doznali. Senát vyslechl 17 svědků. Rozsudek ještě nenabyl právní moci.
Mladá fronta, 12. listopadu 1966
SOUKROMÉ PODNIKANÍ KVETE
Pracovníci V B seznámili novináře s výsledky a
poznatky z akce proti prostituci, která v minulých
dnech probíhala v Praze. Hlavní město zaujímá v
tomto směru smutné první místo, a zatímco pouliční prostituce ubývá, přibývá skrytých forem. Při této příležitosti bylo odhaleno 10 kuplířských bytů,
jejichž majitelky vybíraly od návštěv 30 - 50 Kčs,
od "dolárek" - které se specializují na cizince - však
po stovce. Byl zjištěn i případ, kdy "vrátným" v takovém kuplířském bytě byl llletý chlapec, který
vybíral od návštěvníků "diškreci". Prostitutky od
zákazníků" vybírají 100 - 200 Kčs, od cizinců 40 50 západoněmeckých marek, mnohdy i více. Prostitutka v "nejvyšší kastě" si tak přijde měsíčně i na
20.000 Kčs, příslušnice "druhé garnitury" mají příjem 3 až 5.000. Jsou mezi nimi i nedospělé dívky,
ale také matka sedmi dětí. Tvrdý zásah proti pražské prostituci byl na místě, protože navíc jde o zjev,
který se stává nositelem krádeží, loupeží, přepadení
i rvaček a rozsévá nebezpečné choroby. Tak např.
v září ze 102 děvčat, vyšetřovaných u Apolináře, bylo 35 nakaženo pohlavní nemocí a tento měsíc za
jediný den bylo odhaleno i 12 nositelek nákazy. Průměrný věk pražských prostitutek - které se rekrutují z řad nepracujících žen - je 17 . 25 let. Mnoho
je mezi nimi takových, které původně přijely do
Prahy z venkova, často s úmyslem věnovat se prostituci
Lidová demokracie, 23. listopadu 1966
M Á L O PRACOVNÍHO NADŠENÍ PRO CELEK
Jsou i takoví, kteří by sice dnešek nevyměnili za
minulost, a přece: vlastní auto je jim milejší než
společný traktor, sklizeň záhumenkové pšenice je
přednější než sklizeň společného obilí... Zatímco
při letošních žních záhumenkové obilí bylo pod střeshou, družstevní se leckde sklízelo jen s námahou...
Podle jednání těchto lidí si asi se škodami na traktorech nedělají mnoho starostí. A proč také? Vždyť
abilí, traktor i to další je všech . společné!... Znám
družstevního traktoristu, který za úplatek leccos "načerno" odveze některým lidem na vesnici. Třeba i v
době, kdy by měl pracovat se strojem na poli. Nebo
řemeslníka, který dovedně "vyšetří" družstevní materiál, ale obratem jej pak výhodně zpeněží pro seb e . . . Jsou to lidé, kteří svou lhostejností a nedbalostí způsobují škody na společném majetku . . .
M. Pavlík v Rudém právu, 13. 11. 1966

O Komárkovi se dozvíme z Prahy ještě víc. vyhodil do povětří KarBudou4i čs. orgány- do- lův most nebo sochu
držovat ' techniku
tak svatého Václava, event.
dobře vyzkoušenou např. aby zavraždil svou .matv slánskiádě,
můžeme ku, atd. N i c se v takočekat, že dojde v do- vém případě nezdá propříliš abhledné době k etapě tře- pagandistům
tí, k spontánnímu při- surdní.
A b y čs. orgány nebyly
znávání zatčeného. Kromě potvrzení všeho, z rušeny při práci na K o čeho je viněn, přizná se márkovi, nepovolily, aby
pak Komárek i k spoustě s ním mluvil ani zástupvěcí jiných - k rozšiřová- ce amerického velvyslaní "amerického brouka", nectví.
mandelinky bramborové,
Faktem je, že dne 15.
po zemích českých či z března 1952 vynesl Státtoho, že letos žádal o čs. . ní soud v Praze rozsuvisum hlavně proto, aby dek, nad Mčlennou sku-

pinou za protistátní činnost. M j . prý dodávala
informace
americkému
novináři Oatisovy. Josef
Pavelka byl odsouzen k
smrti a později popraven, Marie H u f o v á dostala 23 let. Ostatní obžalovaní - K . Hájek, M .
Stupková, Rudolf. Komárek (asi bratr Vladimíra) , Havelka (syn bývalého protektorátního ministra), L. Votavová, A .
Pánek, Weber, R. Pavelka, Schoř, Z . Libeňský,
Stočková a Kučerová (Pokrač. na str. 12)
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HLAS

NOVÝ ROK
JOSEF

H O R A

Silvestr ve městě
koupe se v sklenkách.
Nejsem tam.
Probudil jsem se.
Půlnoc jde po špičkách.
Brouzdala průvanem
zlatých skvrn,
vroubených sklem.
Opilá světlem,
připíjela všem.
Přišla tak zmateně,
po špičkách,
a přece ji slyším.
Hodiny bijí dvanáct.
Přišla a rozplývá se, ach,
jak šelest písčin.
Jak vzpomínka na nás.
Přišla mi připiti
jako všem,
ale na rtech jí hasnou slova.
Být, zníti a dozníti,
toť úděl, jejž našel jsem.
A pozdrav: zítra znova.

0 jedné anglické koledě
Mezi nejpopulárnéjší vánoční koledy se ve všech
anglosaských zemích počítá píseň o "dobrém králi
Václavovi". Zpívají ji děti ve školách, věřící v kostelích i účastníci vánočních hostin, a jako reprodukovaná hudba zní tato koleda od začátku prosince někdy až do omrzení často v halách obchodních
domů či z ampliónů rozhlasových přijímačů.
Zeptáte-li se Angličana, Američana či Australana
na původ kolední písně "Good King Venceslaus",
dozvíte se obyčejně, že jde o velmi starou anglickou
koledu. Málokdo o ní ví něco víc. Koleda je ovšem
českého původu, jako byl svatý Václav.

DOMOVA

19. 12. 1966

Dobrý skutek se nepovedl
JIŘINA Z A C P A L O V Á
O krásách Jižní Austrálie ať vám nikdo nevykládá. Stvořitel už jen asi vyplachoval zbytky barev a smetal drobty plalsteliny, když modeloval toto část posledního kontinentu. Chcete-li si udělat
výlet někam za Adelaidu, máte jen dvě možnosti: moře nebo prašnou pustinu.
Tak jsme se také rozjeli loni poslední neděli před vánocemi do přírody, a jak už se to tu stává,
skončili jsme ve Victor Harbour. Je to výletní místo na pobřeží, takové Jevany adelaidské smetánky. Totiž bylo tomu tak. Poslední léta vidíte na dvou hlavních ulicích této elegantní dědinky převážně postavy nevysoké, tváří smavých, halasící jazyky románskými a helénskými. Staří obyvatelé, velkoobchodníci a statkáři, vyklizují pole a na petlice se zavírají do svých vilek nebo ujíždějí
v jachtách na širý oceán.
Tak tam jsme skončili onu neděli. Rodina šla rybařit a já zůstala sedět na úzkém trávníku, kytkami a palmami rádoby napodobujícím Riviéru. Po chvilce jsem cítila, lže se na mne někdo upřeně
dívá. Protože v mém věku je takové okukování víc podezřelé než lichotivé, uhladila jsem si vlasy
a přezkoušela uzávěr na sukni, ale pohledy jsem tím nezaplašila. Skryta anonymitou slunečních brýlí opatrně jsem zajela očima v tušený směr. N a lavičce tam seděl starší pantáta, slaíměný klobouk
měl vysunutý hluboko do čela, dva pásy tmavých šlí pruhovaly sivětlou košili.
Zrychlený film růzaých příhod a situací ze
života se mi začal odvíjet za sítnicemi. A l e pantáta se do žádného záběru nehodil. A přece
jsem si byla jista, že ho
adněkud znám. Dokonce
parafráze jeho
jména
mně začaly jako elektrické výboje nějakého moderního mučidla bombardovat mozek. K . .
Ko . . , jmenoval se jako
něco kulatého, Kulička,
Kroužilka, K v tom určitě bylo. Hrůzou jsem se
otřásla. T o h l e mi ještě
scházelo k dovršení už
beztak zkažené
neděle.
Mořit se přemýšlením,
jak se chlap jmenuje. A
v noci, až budu už celá
usoužená, se mi najednou rozbřeskne a vzpomenu si, že se jmenoval
třeba Matějík.

T a k Žemlička
to je,
tarý Žemlička, co dělával drahoty i s nášupem
ínusné
bryndy.
"Ani
sem
nevěděla,
pane
Semličko, že jste také
končil v Austrálii a do:once v Jižní Austrálii",
'ekla
jsem
přívětivě,
jrotože si vždycky zaklálám na tom, že dovedu
:apomenout na nepříemné věci.

všimla jeho otřepených
A l e toho
jsem byla kaliiot a bot, jaké lidé
ušetřena. Pantáta najed- darují dobročinným innou stál nade mnou: stitucím. Chudák, pomy" N o tak, jak se máme, slela jsem si, jeden
mladá paní. T o už je nějakých let, co jsme se
neviděli!"

Kdyby se mělo vypočítat všechno, co Svoboda-Navarovský napsal, přeložil a zpracoval za 58 let
svého života, zaplnily by jen tituly těchto děl ve
třech jazycích hodně stránek. Byly to nejrůznější
ódy, balady, legendy, elegie, romance, epigramy, písně náboženské i světské, veselohry i truchlohry,
překlady dramat a operetních libret, národní pohádky a pověsti, dějepisná pojednání, divadelní a
výtvarnické recenze i kritické úvahy o kulturních
potřebách doby. Tento všeuměl pomáhal také Hankovi při-skládání Rukopisů. A všechno to je zapomenuto, i jeho latinský překlad Devaterých knih Tomáše ze Štítného. Jen jedna jediná jeho básnička
slavně žije a skoro nikdo neví, že je jeho.

N o , nebyl jsem ještě tak
starý tenkrát, když. jsem
v lágru pracoval v kuchyni a snažil se našim,
kde jsem jen mohl, podstrčit a přilepšit."

Svoboda-Navarovský napsal (nejdříve německy)
legendu "Svatý Václav a Podiven", kterou kdosi přeložil do angličtiny - a to je ta slavná vánoční koleda
o dobrém českém králi Václavovi, koleda, o kter«
prý někteří historici v Anglii bájí, že je to slavný
český hymnus a o níž se v Československu píše, že
je to středověká anglická balada. Ve skutečnosti ji
tedy napsal Václav Alois Svoboda-Navarovský, podle
Eduarda Basse "vlastenecký odchovanec Dominika
Kynského a upřímný národní horlitel pod trojím
česko-německo-latinským způsobem".
-cg-

"Přes svátky, doufám'.
Jeden známý, také tak
opuštěný,
mě
pozval,
abych s ním strávil vánoce."

"Ba, ba, až do Austrá" T a k to se musíte taie mě osud zavál, ale do ké podívat k nám. A vů\delaidy jsem přijel jen bec, nechcete se s námi
ia návštěvu."
vrátit do města? Máme
" A kdepak jste usa- ve voze spoustu místa",
:en trvale, pane Žem- nabídla jsem.
ičko?"
" N e , ne, nerad bych
"Jako pták, jako ten obtěžoval. A pak jsem tu
lebeský pták, mladá pa- se zájezdem
pensistů,
ií. Chvíli tu, chvíli tam, dostal jsem k tomu pojak Bůh dá a dobří lidé ukázku na o-běd a odpopomohou."
lední čaj, byla by škoda
Teprve teď
jsem si nechat to propadnout."

O historii této koledy se dovídáme v knize Eduarda Basse "Čtení o roce osmačtyřicátém". Podle ní je
původním autorem koledy Václav Alois Svoboda-Navaróvský (1791 - 1849),.středoškolský profesor, který vyučoval naposled na malostranském gymnasiu v
Praze.
Svobcda-Navarovský byl podivuhodným virtuosem
řeči a veršovnictví, který skládal své romance a
balady někdy zároveň česky, německy i latinsky. Do
češtiny pak překládal kdeco z němčiny, především
Schillera a Goetheho, zatímco Němcům překládal
českou poezii. Byl to skoro neuvěřitelný talent. Bass
píše, že Svoboda-Navarovský improvizoval při školních výkladech latinské básně tak dokonale, že je
mohl vydat beze změny rovnou tiskem. Když ho žáci dopálili, začala se jeho mocná lysá lebka s několika poletujícími šedivými vlasy potřásat a % jeho
úst se řinuly burácejícím hlasem fantastické nadávky složené ze tří, čtyř jazyků.

Celá jsem znachověla
tou mladou paní a chtěla říct v odměnu také něco pěkného, ale pantáta
se nedal vyrušit: " U ž si
možná ani nevzpomínáte na starého Žemličku.

těch ztroskotanců, který
se tu nemohl usadit, nezvykl si,' věčný tulák,
stále hledající domov a
trochu štěstí. Začalo mně
ho být líto.
"Jak dlouho se zdržíte v Adelaidě?"

" N a tom by přece tak
nezáleželo, vyřídíte mu
pěkný pozdrav,
rád si
na něj vzpomenu.
Ale
na večeři přijdu rád,
moc rád, v ž d y ť si můžete představit, jak si
asi hospodaří starý mládenec", , povzdechl
si
pantáta. Pak se rozloučil,
zapsal si adresu a zmizel
v davu letních hostů.

" T a k co zítra, pane
N a zpáteční'cestě jsem
Žemličko,
kdybyste k
se nedostala
vůbec ke
nám zašel. A l e počkejte,
slovu a příští den jsem
zítra ne, • manžel přijde
se zapomněla zmínit roaž velmi pozdě domů."
dině o očekávané návštěvě.
Pan Žemlička přijel
před šestou taxíkem. T o
bylo rozumné, bydlíme
J A R O S L A V
SEIFERT
ykus od města, těžko by
nás hledal. A konec konBěžte, roky! Já už zapomněl
ců, pozvala jsem • ho,
na stáda oveček, které se toulaly
tak jsem se skoro cítila
po skále z papíru. Odletěl anděl,
povinnOvána taxíka také
hvězda pohasla.
zaplatit, zvlášť když pan
Branami v Jeruzalémě
Žemlička se k tomu sám
odešly dětské oči. Pěšky
neměl.
klikatou uličkou pod modrým palácem,

PÍSEŇ O PLAMÍNKU SVÍČKY

růžovým cimbuřím a žlutou kopulí.
Jděte, oči! Někam do modra,
po tichých návějích až k zubům
propasti,
do krajin blouznění, kam
nevstoupí ani pes. Nemám rád psy.
Ale když rozžehnu
plamínek svíčky, nebo spíš,
když dveřmi dílny zavoní horký klih,'
všechno se vrací zas
po hebkém mechu, tónech píšťaly.
Nejdříve ovečky,
pak nůše s pastýřem, pak koruna a král
na koni s čabrakou. Koně mám rád.
A nad tím vším se tiše rozzáří
veliká hvězda.

V jídelně se posadil
přímo
k prostřenému
stolu. " N e n í nad domácí
požehnání.'
Spořádaná
rodina, to je základ . .
" A pročpak vy jste se
neoženil", přerušila jsem
jeho průpovídky, " v ž d y ť
jste ještě pořád muž
plný síly."
"Síla, to není to, po
čem dnešní ženy jdou,
mladá paní. Auto, čistý
barák,
ze
spořitelních
knížek abyste měla celou
knihovnu. Pak si vás
možná nějaká všimne."
(Pokrač. na

str. 10)
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H L A S

D O M O V A
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A mír lidem
HEINZ

SCHROETER

Když 9. rota konečně dovrávorala přes vrchol kóty 426.5, její první řady
se zastavily a protíraly ši jemný sníh v očích. Někteří postoupili o krok, aby
lépe viděli. Byl to zázrak? Nebo co to bylo? A taim stál. Tři jardy vysoká
tyč s tyčkami, přibitými ¡vodorovně. Na! nich žárovčičky, které svítily
široko daleko na tomto improvisovaném -vánočním stromku těsně na západ
od kóty 426.5. Před tímto stromečkem stál muž, deku přes ramena, levou
ruku V obvalzech, v pravici sbitý velký dřevěný kříž. Z a stromkem stála prapodivná skupina mužů, na dva tucty nerozpoznatelných postav, zabalených
v dekách, hlavy zachumlané do šál a vlněných šátků, opírajících se o hole
nebo berle, ruce ponořeny hluboko v kapsách erárních kabátů. Jejich obvazy byly prokrváceny a tváře zašpiněny. Byl to zbytek mužů, kteří byli schopni dojít na hlavní obvaziště divise, která už existovala jenom na papíře.
Devátá rota utvořila půlkruh zcela bez rozkazu, a jeden po druhém sňali
ocelové přílby. Stáli tam, přílby v promrzlých rukách, s ostražitýma a zadumanýma očima, každý z nich zabrán ve své jvlastní myšlenky, všichni pozorujíce ten dřevěný výtvor s žárovčičkami. A muž, který držel kříž, vystoupil na bednu, že převyšoval těch sto padesát ostatních, a řekl toto:
Veden jsme, ze tudy
půjdete dnes večer. T o tiž já, který dříve doufal, že se stane duchovním, a ten tucet pajdavých ježíšků, co stojí za
mnou. Doufali jsme, že
vám uděláme radost."

to ava ony nam meiy
přinést mír.
Stojíme dnes proti nepříteli, který tyto dny
neuznává. Neznáme ani
lidi, s nimiž bojujeme.
Kdyby nebyla válka, ani
by nás nenapadlo na ně
Posloucháme,
Devátá rota se upřím- střílet.
ně zachechtala těm "paj- když nám poručí, kam
máme jít a co dělat.
davým ježíškům".
A l e muž, který mohl
Je nás tu jenom hrstpozvednout jenom pra- ka, ale dnes večer byvici, pokračoval:
chom měli dát Bohu, co
"Dnes j e večer, které- je božího. A když tato
mu lidé říkají Štědrý ve- slavnostní chvíle pomičer. Zítra bude den, kdy ne, musíme dát Caesaropřed
dvěma tisíci lety vi, co jeho jest.
měl být svět spasen. T y Přejeme si, aby naše
země žila v míru, v tom
míru,
jaký představují
vánoce, přejeme si, aby
svíčky
na
vánočních
stromech mohly pokojně
hořet, aby sepjaté ruce
pod vánočními stromky
mohly, být klidné, aby
naši doma nemuseli myslet na zimu, ale na přicházející jaro, abychom

ZA OBZOREM JIZNI KRIZ
Kdybyste snad nevěděli, tak když jste v Československu o vánocích, Jižní kříž vůbec nezáří na ob-,
zoru, ale romantické duše se plně spoléhají, že září
za obzorem. Připouštím, že to má něco do sebe,
když tmou nezní ukelele, ale zprávy Československé
tiskové kanceláře. Jsou téměř tak romantické jako
ona sentimentální píseň. A vzduch jest pak naplněn
vůněmi- a náladami, pokud není hluboko pod nulou
nebo neprší. Jenomže říci, že s Jižním křížem je kříž,
je málo. A neobstojí.
Dejme tomu, že se usadíte k štědrovečerní večeři
ve starém stylu. Máte před sebou vrchovatý talíř vonící, hutné rybí polévky, kterou by pod Jižním křížem zakázal National Fitness Council a Ústřední
rybářský klub. Tato kostnatá a ostnatá krmě způsobila již nepřehlednou řadu neštěstí v řadách obětavých jedlíků. Zatímco ostražitě srkám přes prořidlé
zuby tento rybí nektar, vzpomínám s vděkem na
zázračně čiré, zdraví nijak neohrožující horké kuřecí lektvary, které vyrábějí přední protinožské firmy,
když kuřata se zaběhla. S nostalgií vzpomínám na
takové zarputilé zjevy jako byl Jan Masaryk, který
za války toužil po malé papričce na Wilsonově
nádraží, ačkoli si nemohl být jist, zda-li. tam ještě
bude, až bude po všem.
Nerad bych vyslovoval radikální názory, ale při
smaženém kaprasovi se má mysl rozletěla tam, kde
hvězdy jasné planou, a musel jsem si- říci, že jsem
již odvykl zlatisté a chřoupavé houstičce ha panenský bílém masíčku, neboť drsní muži na výspě civilizace pojídají od věků lákavé filetky, přeštědře
vymáchané v záhadné glukózní směsi žlutavé bar-

my, JcayDycnom se vrátili, našli doma vroucí
srdce, která by nás uvítala, a aby naše země
mohla držet hlavu vztyčenou a nemusila si brát
příklad z frontového vojáka."
Potom onen muž na
bedně, která až do odpoledne obsahovala vojenské konzervy, zarecitoval Gloria: " E t in terra pax hominibus". H l a sitě
pronesl
latinskou
modlitbu a slovo " m í r "
zdůrazňoval bez ostychu.
Pak se slovy "Dominus vobiscum"
zvedl
kříž, a jeho pravice spočinula na obvázané zakrvácené
levici.
Za
hvězdnaté noci, v proláklině nedaleko Gulovky, modlil se německy
Otčenáš s těmi, kteří nebyli jeho vyznání.
Těch sto padesát mužů, kteří stáli před osvětlenými tyčkami podoby

stromečku, opakovali po
něm: " . . . neboť tvé j e
království, tvá moc a
sláva na věky věků. A men." Amen, opakovali,
a zase znova: Amen. A men znělo
ozvěnou po
stěnách prolákliny, po-,
kryté sněhem.
Devátá rota pak zazpívala "Tichou noc, svatou noc",- všechny
tři
sloky. A "pajdaví ježíškové" za. křížem zpívali
s nimi. N i k d y nebyla tato sladká koleda zpívána
na Štědrý večer na opuštěnějším místě.
Potom muž, který kdysi chtěl být duchovním,
slezl z bedny a dal každému pět cigaret a pár
sušenek z krabice, která
byla kdysi ukořistěna v
Tobruku. Každému potřásl rukou.
Devátá rota odklopýtala do tmy, ale po prvních třech nebo čtyř
stech metrech se lidé stále otáčeli, až konečně záv o j sněhu jim zakryl poslední pohled na vánoční stromeček u Stalingradu léta páně 1942.
Z knihy "Stalingrad"
str. 160-162.

V zimním soumraku
Josef Václav Sládek
Chocholouš stýská na dvoře,
střechy jsou šedivý mrazem,
nebe je šedé oblaky,
sníh zvolna polétá na zem.
Zamženým oknem dívám se ven,
kde stojí bezlistá líska;
jde soumrak v prosincový den
chocholouš stýská . . .
Co nám zde v teplé světnici,
jsme jako v hnízdečku v peří,
vesele v kamnech praská louč
a plápolá večerní šeří;
na plotně doutná jalovec,
jablíčko na peci zpívá
a je nám tak milo a teskno přec,
jak venku se, stmívá.
Stmívá se valem, jak sen sníh
se měkce na střechy sází;
to chvíle, kde se vzpomíná
těch, kteří u krbu schází,
kde vzpomíná se dávných let
a každé blažené chvíle
chocholouš stesknul naposled,
sníh na vše pa)dá tak bíle.
Z e sbírky "Hlas domova".

vy, jejíž neprůzřetelnost zahaluje žiletkový profil bý- duši tam neviděl ty oprášené biblické pastýře a nazaretské vesničany v operních kostýmech a ondulovalého žraloka.
vané ovečky. Ani- svatá rodina mi neudělala s tou
Prožíval jsem si tedy Štědrý večer po českoslo- hvězdou nad salaší, co jí kouká drátek nechci říct
vensku, což mně dodalo. Apflštrůdl jsem musel jíst odkud.
jenom tak, ačkoli u nás doma bych si ho dal na
Nevím, jestli to byla ta muzika z kůru, nebo jestli
toustu. S grogem byla ještě větší potíž, protože míi- prožralá povaha je někdy přístupna těmhletěm
sto Resche's that refreshes jsem dostal vroucí směs
vznětům, já vám tam v tom. betlému viděl jenom
podřadného rumu, který se nemůže rovnat bundaberaustralské ksichty. Asi proto, že mezi námi byla taskému, zhoršeného káranskou vodou a cukrem, jenž
ková dálka a nevímco.
nebyl třtinový. ' Pláteček citrónu, jak jsem zjistil
Koukám na pastýře v středověké šubě a myslím
později, byl však opravdu vyroben v nezralém stavu v oné zemi, wo die Zitronen bluehen, a prodán si, člověče, ten Chips Kafferty je nějaký šuhaj, i
bratrskému Sovětskému svazu za československé va- když má na krku šedesátku. Nebo zase tam kvačí
luty. Musím přiznat, že ten citrón chutnal nějak lé- takový biblický dodavatel, a mně hned napadlo:
pe, nějak hrději. A za tu dobu, než prošel složitým jestlipak ten pan Beck dodal na Slávii olejovky? A
socialistickým zmetkovým řízením, přezrál v rámci co teď asi dělá ta dáma, která bý si nikdy nevzala
nr sebe takovou řízu, co má tahle děva, co nese Jenového hospodářského modelu velmi znamenitě.
žíškovi vonné masti, místo aby mu dala nočníček?
Z toho všeho je vám jasné, že jsem hltavého přiA ti tři- králové vypadají, že by potřebovali chytrození. Hlt tu a hlt tam, a když se to vydrží, máme rého státního návladního, aby se jejich klub ještě
na Tři krále parádní kocovinu. Tváří v tvář váno- víc nescvrknul. Což mi jenom připomnělo, ze by
cům nebo všéobecným volbám pod Jižním křížem bylo zase zajímavé vědět, jak se nám ta australská
jsme banda nevzdělanců, materialistů a cyniků, jak ústředí hemží.
správně poznamenal náš oblíbený' doktor Cairns,
Jinak jsem se cítil jako v pohádce. Úplně nesvůj.
když -málem prohrál volby. To plně podporuji. Je Místa byla skutečná a lidé drobet neskuteční. Asi to
opravdu těžké odpoutat se od přízemních problémů dělá těch dvacet vánoc, které jsme prožili jednak
i v takové svatvečerní sezóně.
pod Jižním křížem a jednak pod Velkým vozem. A ť
Taky jsem šel na půlnoční do kostela, pfotože oni je to jak chce, nějak mne to vzalo. V Českoslovenříkali, že se to tam ted' dělá, aby vláda měla, vztek. sku jsem vzpomínal na svůj druhý domov, a jsem
Protože jsem také povaha mstivá, tak vám řeknu, si jist, že zase ti druzí vzpomínali na mne. A ť je to
že pod nohami nechrupal zářivý sníh a nad hlava- ve znamení kaprase nebo stejku, vánoce znamenají
mi nám -nesvítily stříbřité hvězdy, ale že pršelo, až společenství lidí, kteří si najednou připadají víc spoto čvachtalo. A jak jsem se tak koukal na beznaděj- lečnější. Tak by to mělo být pořád. Ale třeba to jedně starodávné jesličky s těmi- sádrovými figurkami, nou přijde, až rosu. dají nebesa a oblakové budou
bylo mi najednou strašně smutno. Já vám na mou dštít spravedlivého.
jun
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Československý automobilový průmysl

Problémy nejen provozní
Mít auto je v Československu cíl statisíců a to nejen pro pohodlí nebo
užitek, které skýtá, ale jako znak vyššího sociálního postavení. Přes 150.00C
osob tam dnes čeká na dodávku vozu, přes 150.000 vyplnilo patřičné žádosti
a složilo zálohy v částce nejméně 20.000 Kčs. Kdo čeká na čs. značky, má se
dočkat za 2 až 3 roky, kdo trvá na zahraničním vozu, počká si déle. Trpělivost i vůz přináší.
Zájem o automobilový průmysl je proto
automobilky můhou zkrátit nebo prodloužit
zájmu domácích rádoby zákazníků zajímají
auta i vedoucí čs. exportu. Zajímá je, kolik
T/l C trA>nr
Zvědavost
veřejnosti
i úřadů ukájeli v poslední době dva čs. odborníci a oba dost pesimisticky.
Dr. J. Valach píše v
Technickém týdeníku (1.
listopadu):
"Američtí automobiloví magnáti se už dnes
zabývají otázkami, . co
bude za 30 l e t . . . M y se
zatím topíme ve složitých
rébusech. Máme
moderní automobilku s
kapacitou 120.000 vozů
ročně, ale nejsme schopni je vyprodukovat.

pochopitelně taky veliký. Vždyť
čekání. Vedle takového laickéhc
se silně o provoz čs. továren na
tvrdých valut bude možno získat

O d 1. ledna 1965 se
mělo začít s výrobou Tudoru. Budeme však moc
rádi, když ještě letos vyběhne ověřovací série . .
N a druhé straně pak
překvapilo
rozhodnutí,
že v r. 1968 má být zastavena výroba doma i v
zahraničí oblíbené Octavie - combi. . . Rozhodnutí zastavit výrobu v
Kvasinské
automobilce
se zdálo
přinejmenším
nelogické. Situace v našem automobilovém průmyslu není tedy nikterak
růžová . . . "

Ještě
pesimističtější
lázory má dr. Bruno
steiner ve Světu motorů
(č. 22/1966), který píše
nj.:
"Postavili jsme skutečlě moderní automobilku
:akovým nákladem, že
při dnešním počtu vyráběných automobilů činí
amortizace podle mého
sdhadu 1.500 až 2.000
Kčs na jeden vůz, což již
;amo je ekonomicky neudržitelné. Postavili jsme
:otiž ostrov, v moři objektivních potíží, nedostatků, úzkých profilů a

DOBRÝ SKUTEK SE NEPOVEDL
(Pokračování se

str. 8) Utrechtu nebo podobných horoucích
pekel.
A l e nač pak poslouchat
mé smutné historie a kazit si tyhle dobroty. Věřte mi, tak jsem nejedl
jako u nebožky mámy.
"Zkoušel jsem mno- Vidíte, to jste si jistě
ho. T o víte, našinec se nikdy ani nepomyslela,
že budete mít jednou u
práce nebojí, od mládí
večeře starého Žemličjsem byl zvyklý živit se
ku, který jak jen mohl,
vlastníma rukama. A l e
tak vám podstrčil a přitady se mi smůla lepila
lepšil
kouskem
toho
na prsty. Zkoušel jsem
žvance. Bývala jste takoto v Melbourne s vyvavá bleďounká, marná,
řovnou - a prodělal jsem
srdce mi nad vámi puna tom všechny úspory.
kalo."
Jsem moc poctivý - to
Vtípila jsem se a odeje má slabost. A dobrák
k tomu. T u máš, najez šla do kuchyně pro míse dobře - na výdělek sy. Naložila jsem panu
nekoukám. A l e jak dlou- Žemličkovi znovu vrchoho to můžete tak dělat, vatý talíř a v duchu vemladá paní? V Sydney lebila vymoženosti mojsem si otevřel kantinu derní doby. Otevře se
v táboře. Stejná historie. jedna plechovička a veO poslední boty jsem čeře pro manžela je zapřišel, když se přede chráněna.
Tak ke všemu, chudák,
ještě asi nějakou
tu zhrzenou lásku přetrpěl. Má to někdo těžký život. " A co vlastně
děláte, pane Žemličko?"

mnou Talián zapřísahal
a rozbrečel, a já odpouštěl
splátky.
Konečně
jsem poznal, že se svou
měkkotou se nehodím
do kšeftu. Tak jsem poplatil dluhy a odejel na
sever. Drželi mě tam, dokud byl nedostatek lidí.
Když dostali mladší, vykopli mě na dlažbu,
vlastně do buše tady.
P o hrozných těžkostech
jsem se dostal na západ
a dřinou a mozoly si zakoupil podíl na farmě.
Holanďan ji pak za mými zády prodal a ujel do

Pan Žemlička ani nebyl příliš zvědav na mé
osudy. Z e slušnosti se
zeptal na to či ono,
zvlášť ho zajímalo, kde
všude v Austrálii jsme
žili. A velmi ho upokojilo, že mimo Adelaidu
nikde. Jistě měl radost
z toho, že jsme se také
nehonili po celé zemi za
bohatstvím a nenacházeli jen smůlu. O sobě toho namluvil hodně, zřsjmě si potřeboval ulevit
a vypovídat se z těžkostí, kterými ho život exulanta tak častoval.

Když se začal loučit,
rozhlížel se takovýma
smutnýma očima po bytě, rukama přejel jemný
ubrus, u obrázku postál,
prázdnými
okrasnými
lahvemi u baru zatočil.
" M á m radost, že se
vám dobře daří, zasloužíte si to, nic vám nezávidím, i když sám si nikdy nic takového nebudu moci dopřát. A l e vám
je přáno, to jen tak před
těmi svátky se člověku
někdy zachce trochy těch
marností, aby věděl, že
je čas sváteční, aby to
měl trochu : jiné než celou tu dlouhou řadu šedých pátků."
Polýkala jsem slzy.
Nikdy bych do něho bývala neřekla, že umí takhle mluvit. Pak jsem mu
nabídla malou výpomoc,
aby si mohl k vánocům
přilepšit. Zazářily mu
oči a mně bylo dobře a
sladce, jako když za
svitu svíček tichá koleda zpívá o hvězdě a pastýřích.
"Kdybych mohl mladou paní poprosit o půjčku - - -. A l e půjčit, jen
půjčit, jak budu moci,
hned vrátím."
Vsunula jsem mu do
nezvykle měkké dlaně
svinutou
desetilibrovou
bankovku.
Rozprostřel
ji, uhladil a dodal tiše,
smutně, jakoby pro sebe: "Já myslel tak dvacítku . - - . "

DÁREK

jak se všechna ta hesla,
pro která nemůžeme využít kapacity, na kterou
byla automobilka postavena, jmenují. Nechápu
ovšem, jak bylo možné,
že zodpovědní činitelé
dali souhlas ke stavbě
tak veliké automobilky,
aniž byly dány potřebné
předpoklady
pro
její
zdárnou práci nebo byly současně vytvořeny.''
Dr. Steiner uvažuje
dále o problémech, které přesahují vlastní provoz v čs. automobilce:
"Může si vůbec 14miliónový stát při dnešním
rozmachu automobilové
výroby, když každým rokem narůstají mohutné
koncerny a malé zanikají, pokud nevyrábějí netuctové automobily, resp.
pokud se neopřou o ty
veliké,
dovolit vyrábět
automobily vlastní konstrukce? . . . Znovu tvrdím, že při dnešním potřebném rozsahu výroby
automobilů a rychlém
technickém vývoji nemůže malý národ dát k dispozici potřebné
prostředky. Může si však
dnešní průmyslový stát
dovolit stát stranou nebo
zaostávat ve výrobě osobního automobilu, který ať přímo či nepřímo
včetně služeb zaměstnává ve vyvinutých zemích
téměř čtvrtinu jeho obyvatelstva? . . ."
Navrhované
řešení
musí znít z úst komunisty - i když odborníka Svíčičky mi pořád hořely v duši, když jsem ze
zásuvky vybírala poslední desetilibrovku a utěšovala se, že í když manželovi dám k Ježíšku jen
pár ponožek,
bude to
dárek z veliké lásky požehnaný mým dobrým
skutkem.
*

*

*

N a Boží hod jsme se
jako obvykle sešli s přáteli. Když jsme se dost
navychloubali a rozebrali nepřítomné, vytasila
jsem se se svým trumfem:
" T o byste
neuhádli,
koho jsem tu měla na
návštěvě minulé pondělí.
Starého
Žemličku.
Pamatujete se na něj z
táborové kuchyně? Stal
se z něj opravdový štvanec, jeden z těch, který
nenašel v Austrálii nejen bohatství,
ale ani
trochu štěstí. Starý, opuštěný chudák."

K

VÁNOCŮM,

na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatite-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaáe
' vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa
stranickým
potentátům
hodně kysele:
"Ostatní
socialistické
státy na tuto otázku jíž
daly odpověď. Sovětský
svaz uzavřel smlouvu s
firmou Fiat, kterou jsem
nazval "smlouvou století" . . . Polsko
bude v
Žeráni
vyrábět ročně
50.000 automobilů Fiat.
Rumunsko stejné množství automobilů Renault,
Bulharsko, které dosud
nevyrábělo vůbec automobily, uzavřelo smlouvu o montáži 10.000
automobilů Renault ročně. A n i N D R
nespí,
když uzavřela
licenční
smlouvu s N S R o spolupráci při vývoji a výrobě motoru Wankel. . .
Maďarsko jedná o spolupráci při výrobě moto-'
rů svých autobusů a nákladních
automobilů s
rakouskými a západoněmeckými výrobci."
" A co my?", ptá se dr.
Steiner. "Myslím, že nelze otálet. Jako jediní
máme skutečně moderní
automobilku, kterou musíme nejpozději do dvou
let {a to je hodně dlou-

h o ! ) doplnit odpovídajícími kapacitami pomocného průmyslu ve všech
výrobních ministerstvech
a vytvořit do r. 1970
předpoklady pro stoprocentní vytížení Mladé
Boleslavi.
Toto rozhodnutí nebude pochopitelně lehké, ani radostné, vždyť
jsme byli mezi prvními
národy Evropy a vlastně
i světa, které vyráběly
automobily . . . Jenže od
té doby se mnoho věcí
přihodilo. Všechno to,
co se děje během posledních 20 let mimo naše
hranice, avšak ani to, co
se dělo u nás doma, nesvědčilo výrobě našich
automobilů . . .
V automobilech začal
boj - nedošlo k žádné
dohodě v rámci
Rady
vzájemné| hospodářiské
pomoci - a-proto veďme
jej tak, abychom byli
první . . . Jinak v roce
1972 budeme před velmi
těžko řešitelnými problémy odbytovými na zahraničních trzích, avšak
nakonec i na trhu vlastním."

O B Ě D Y
—
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
"Proč jsi nás nevaroPřerušil mě přítelův
hlučný chechtot.
" T a k val, proč jsi se nikdy nepřiznal, jak tebe dotaky jsi mu naletěla?"
běhl?",
skoro
plačky
Zajíkla jsem se a man- jsem se zeptala přítele.
žel se dychtivě naklonil
"Proč bych varoval,
blíže k příteli, který po- proč bych se přiznával,
kračoval:
ani ty o tom nikomu ne"Taky ti vykládal, jak říkej. V ž d y ť nikoho tase mu lepila smůla na ková zkušenost nezabije,
paty, jak o všechno při- jen snad' trošku otupí."
šel pro svou dobrotu?
Mezitím si manžel vyA nakonec si od tebe vy- soukal nohavici, vystrčil
plakal desítku, viď? Je obnaženou nohu a ulehna čase, aby si ten chlap čené se zasmál: " T a k už
vymyslil jinou hru nebo konečně vím, jak jsem
škaredě pohoří. Začíná přišel k těmto nádherbýt příliš známý. Abyste ným ponožkám. U ž jsenj
věděli, vážení přítomní, se bál, že se mi z manten člověk má hotel u želství stává nějaký trojMelbourne, dům v Syd- úhelník."
ney, farmu někde u • Zbohatla jsem o další
Perthu a přitom si hra- trpkou zkušenost. A l e
je na chudáka. Možná, kupodivu r byla. jsem
že se s někým vsadil, ko- spokojena. Snad proto,
lik lidí se mu podaří na- že jsem ty vánoce pro
pálit, možná, že to dělá jednoho bližního udělapro zpestření
nudných la víc, než poslala jen
dnů pensisty."
předtištěné přání.

HLAS
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Fabian von Schlabrendorff: Tajná válka proti Hitlerovi. Hodder SC Stoughton, Londýn 1966

Duch spiknuti proti Hitlerovi
Je to možná jenom náhoda, že zrovna dnes, kdy se zvedlo mnohé oboč
nad utvořením západoněmecké koalice křesťanských demokratů se sociálně-demokratickou stranou, objevují sé častěji a častěji publikace, věnované
historii "generálského" puče proti nacistům v červenci 1944. Posledně jsmť
se zmiňovali o soukromém deníku Ursuly von Kardorfíové, která byla jenon
nepřímo zapletena do krvavého epilogu tohoto spiknutí. Nedávno se nán
dostaly do rokou dvě nové knihy, které se zabývají tímto tématem. Rogei
Manville a Heinrich Fraenkel spolupracovali na přehledné historii "Červen
cové spiknutí" (The July Plot, Pan Books Ltd., Londýn), které poskytuj:
řadu dosud neznámých detailů. Zatímco se "Červencové spiknutí" soustřeďuje hlavně na události a techniku puče, je historická studie Fabiana vot
Schlabrendorffa zaměřena na lidi, kteří puč prováděli, a na motivy, které
je k puči vedly.

Starší generace spiklenců byla z tvrdšího
dřeva. V jejím čele stárli bývalý lipský starosta
Goerdeler a bývalý vyslanec ve Vatikánu von
Hasšell (jeho syn se stal
západoněmeckým
ministrem zahraničí,
když
ještě vládla jen křesťansko - demokratická strana).

T i alespoň sehnali tři
význačné
generály, ačkoPokud jde o provedení puče a jeho následky, zdá se, že tato půda bylí
už probrána velmi důkladně. Puč selhal jednak náhodou, když šlo o zavraž- li všichni byli momentáldění Fuehrera, a jednak proto, že příliš mnoho odpovědnosti bylo víoženc ně bez vojska. Generál
na bedra muže, který jediný byl ochoten jednat - hraběte von Stauříen- Beck se měl stát hlavou
berga. Schlabrendorffova kniha je proto dvojnásob vítaná, protože nás se- státu, maršál Witzleben
a generál Hoepner měli
znamuje s charakterovými profily mužů, kteří měli puč provést.
převzít armádu a Carl
V předmluvě, kterou civilu, a kterého do řad měli vátu. A n i SchlabGoerdeler se měl stát
napsal Terence Prittie - opozice zahnala skuteč- rendorff nepopírá, že
říšským kancléřem.
autor studie o puči, kte- nost, že si přečetl " M e i n především jednání s geHnací silou celé akce
rá byla také už recenzo- K a m p f " a duševní potrat nerály zlámalo srdce nevána v H D - se tvrdí, Alfreda Rosenberga, na- jednoho odpůrce režimu. byl bezesporu Stauffenže prý existuje falešná zvaný "Mythus 20. stoDalším
handicapem berg, který jednal jako
představa,, že spiknutí letí".
chystané vzpoury byla profesionální voják a byl
proti Hitlerovi
začalo
Mnozí z nejrannějších skutečnost, že velká část bez jakýchkoli pochyb
teprve v době, kdy N ě - odpůrců Hitlerova reži- zasvěcených nebyla při- hnán idealistickými momecko začalo prohrávat mu jenom pokračovali v pravena jednat. Mladší tivy.
válku.
Řekl bych, že to je
neodpodstatněné tvrzení,
neboť
nikdo
neupírá
"lepší čá'sti Německa",
že oponovala
Hitlerovi
od nacistického uchopení moci.
Podstatný
rozdíl
je
však v kvantitě a odhodlanosti, s níž šla protinacistická opozice do odboje. Jisté je, že "generálské spiknutí" nebylo
vůbec generálské.
Von
Schlabrendorff
sám je nej lepší příklad.
V civilu právník, v uniformě lajtnantíček, který
dělá po'bočníka generálovi, se kterým se znal z

boji,
který začal před
uchvácením moci. Byli
to sociálně-demokratičtí
odboráři, protestanští a
katoličtí duchovní, publicisté, právníci i lékaři.
Schlabrendorff se nás
marně snaží přesvědčit,
že tato opozice byla opravdu početná. Mizivý
počet aktivních odpůrců
vysvětluje tím, že v aktivním spiknutí je třeba
počet spiklenců spíš omezovat než zvětšovat.
T o dá rozum.
Jenomže hlavní selhání vzpoury tkvělo v tom,
že
spiklenci
nemohli
sehnat dostatečný počet
lidí s autoritou, kteří by

0 umění mít připomínky

generaci v řadách opozice představovali z velké
části členové "Kreisauského kroužku", což byla více méně debatní společnost, soustředěná kolem hraběte Moltkeho,
který si vytvářel kolem
sebe intelektuální dvůi
krále Artuše. Spaseni
matky Geimáme spatřovali v porážce Německa
ale
nehodlali
hnou;
prstem proti diktátorovi
Právem napsal Moltk«
ve svém dopise na rozloučenou těsně před popravou, že členové jehc
kroužku jsou popravováni, protože "společní
myslili".

TICHÁ SESTRO
STÉPHANE

MÁ

MALLARMÉ

M á duše k skráni tvé, kde,
tichá sestro má,
sní jeseň rusými pihami skropená,
a k očí andělských obloze
bludné, mdlivé
se vznáší, jako tam v zahradě
zádumčivé
bělostný vodotrysk výš touží k azuru.
— Ten, říjnem zněžnělý za bledých,
čistých dnů,
v nádržích zhlíží se,
jak nekonečně nyje,
a na pláň tlících vod, kde plavá agónie
listů se schvívá v chlad
větrných bludných brázd,
nechává slunce žluť se dlouhým
leskem klást.
Přeložil František

Hrubín

V síle
je jistota

je největší pojišťovna
v Austrálii a nabízí Vám
Byl bezesporu z těch
r NEJVÝHODNĚJŠl P O D M Í N K Y
několika,
kteří
uměli
speciálně
spojit ideologii s praxí.
v pensijních a životních pojistkách
Ž i l jako gentleman a
Nezávazné informace k porovnání sdělí
zemřel jako voják. "Es
LUDVIK SCHEER, tel. 62-0201, byt 88-5989
lebe Deutschland", byla
jeho poslední slova před
A n i přes Schlabrendorf- f o v o slovo bez výhrady
popravčí četou, a tento
f o v o ujišťování si však není lehké.
refrén zní celou SchlabNaproti tomu zdůraznemůžeme utvořit pevný
rendorff o vou knihou.
názor na jiné účastníky ňuje autor, jak se opoO d samého
začátku spiknutí, jejichž úloha zice proti Hitlerovi snabylo spiknutí proti H i t - není zdaleka jasná.
žila navázat jednání s
lerovi brzděno
lidmi,
britskou vládou. Z d á se,
Kardinálními příklady
kteří se neuměli rozhodže spiklenci nepochopili,
nout, mají-li jednat jako jsou admirál Canaris a že s Churchillovým příslušní lidé nebo slušní esesácký generál Nebe, chodem se situace změspecialista v ' kriminálNěmci.
nila tak, že jedině vojenLidem,
kteří jednali ních vyšetřováních.
ská porážka hitlerovskéjako Stauffenberg, H o Jejich úloha ve spik- ho režimu mohla vyřešit
facker, Stieff, Tresckow nutí j e velice nejasná, a celý konflikt.
a Stulpnaegel patří úcta. přijmout Schlabenrdořf(Pokrač. na str. 12)

byly jakkoli názorově kalamitní. Autor, má-li charakter, si to stejně předělá podle svého a novou
verzi předloží s ujištěním, že to je přesně podle
FRANTIŠEK
NEPIL
vašeho.
Člověk prochází různými vývojovými stupni: nejNicméně je vhodné formulovat své názory vždyeprve ho kojí, pak začne lhát, potom se naučí rozpí- .ky tak, aby se z nich nepoznalo, že j e psal stopronat knoflíčky a posléze počne dostávat leccos k při- centní duševní outsider. A to dokáže jen ten, kdo
pomínkám. Což jest podobným dokladem počínající vnikne do techniky připomínkovnictví a ovládne něživotní zralosti jako třeba vzrůst parohů u mladého kolik formulí, které mají trvalou a všeobecnou platjelena nebo hnědnutí jader u letních hrušek.
nost a dají se používat na cokoli.
Ten, kdo poprvé dostane věc k připomínkám, proKdyž se mě dnes někdo zeptá na jakýkoli román,
padá stejné panické trémě jako při prvním lhaní pokrčím nos se slovy:
nebo při prvním rozpínání knoflíčků. Dělá z toho
"Celkem zajímavé, ale nemá to šťávu. Autor už
vědu, cítí přílišnou tíhu odpovědnosti a obává se, napsal lepší věci."
že to nedopadne dobře. Domnívá se, že má prozkouKdybych dostal k připomínkám teorii relativity
mat a prověřit správnost směrnic, hodnotu literár- od Alberta Einsteina, poznamenal bych:
ního díla nebo fiškusnost zlepšovacího návrhu, což
"Pozoruhodné, ale autor by měl ještě jednou projest ukrutný nesmysl. Neboť věci se nepředkládají jít a domyslet některé sporné a méně srozumitelné
k připomínkám, aby se zjistila jejich kvalita. Před- pasáže."
kládá je zpravidla někdo, kdo chce mít alibi, že to
K e konstrukci cyklotronu, o němž dodnes pořádnerozhodl sám. Má k vám stejný poměr jako lovec ně nevím, nač je, bych se vyjádřil:
autogramů k Sophii Lorenové nebo k sourozencům
"Není to vysloveně špatné, ale chtělo by to ještě
Romanovým.
na tom dělat."
Což všechno by byla pravda, neboť žádný opravČím katastrofálnější - by mohl mít případ následky, tím většímu okruhu je předkládán a s tím vět- dový tvůrce, ať už konstruuje motory nebo tesá do
ším rozechvěním je studován. Na uklidněnou je tře- žuly, neodevzdává svou práci, aniž by měl nepříba znát několik faktů, o nichž spousta připomínkářů jemný pocit, že jeho dílo přece jen není docela dokonalé.
nemá ani ponětí:'
Všimněte si, že připomínky tohoto typu jsou sty1. Za věc, kterou jste dostali k připomínkám, je
stejně odpovědný ten, kdo vám ji k připomínkám lizovány tak, aby se daly vzájemně prohodit: názor
předložil, a odskáče si to, i kdyby si sehnal podpisy na teorii relativity padne téměř beze změny i na
všech gramotných občanů v místě připomínkoviště. konstrukci cyklotronu a připomínky k tomuto mo2. Svými připomínkami- nemůžete moc zkazit, byť hou být naneseny k nejnovější sbírce básní. Při

připomínkovém řízení je totiž třeba dbát těchto
pravidel:'
1. Připomínka nesmí být konkrétní — dala by se
vyvrátit.
2. Připomínka nesmí být bezvýhradnou pochvalou, zvláště ne při řízení, jež je honorováno. Dělá
to dojem, že shrábnete odměnu a nad dílem jste se
nezamýšlel.
3. Připomínka nemá být jednoznačně zamítavá.
Ta věc nemusí být hloupá a mohl by ji pochválit
někdo seshora.
4. Připomínka s vámi nesmí existenčně otřást:
měla by tudíž realizaci návrhu pokud možno oddálit. Opatrnost je matkou moudrosti a odklad jejím
otcem.
Je nesporné, že výchově k připomínání není dosud věnována taková péče, jaká by měla. Připomínkář není ani zařazen jako samotný učební obor. Výchova k připomínkám není dosud ve školních osno' vách, ač to v živote čeká na každého jako třeba injekce proti záškrtu, vojna nebo příspěvky ROH.
A je to důležitý obor! Představte si, co škod může napáchat takový šťoura, když začne psát o tom,
co by se dalo docela decentně přejít! Představte si,
co materiálu může vyplácat takový moula, jenž si
umane, že vymyslí lepší mlýnek na mák nebo lepší
stroj na sázení fazolí než ty, co zatím známe. Může
se mu to i nepovést, nehledě na to, že, co se do toho plete.
Tomu, co má připomínky, se to stát nemůže. A
takových neškodných a tudíž užitečných lidí potřebujeme co nejvíc. Plné tramvaje!
Literární noviny
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HLAS

AMERICKÝ

DOMOVA

VÁCLAVÁK

JOSEF HLINOMAZ
(Pokračování)
A taky jsem byl v dalším nočním klubu Havaj K a j
a tam zpívala velice překrásná mulatka, něco nádhernýho, exotickej kusanec a sama si přitom válela
na piáno a dávala samý známý americký trháky a
sem tam to řízla francouzským šanzónem nemlich
jako Chevalier. Do toho klubu když člověk vstoupí,
dostane na krk takovej havanskej věnec z umělý hmoty a hned si připadá cvok a hned si taky tak počíná.
Urazil jsem tam několik koktejlů, asi šest, a měl jsem
náladu. Ty koktejly roznášejí takový holčičky kolem
dvaceti v kudrnatejch bikinách.
Na tu zpěvačku lidi pokřikuj ou a ona mezi zpěvem velice vtipně odpovídá a mrká vočima každým
zvlášť a všichni se smějou. O čem mluvili, nevím,,
mluví tady všichni většinou anglicky, včetně dětí,
čímž se to taky liší od Prahy mého mládí, kde
anglické byly nanejvýš nápisy a ty eště byly francouzský jako CAFÉ a podobně. Samozřejmě útratu
platil jeden z těch mejch známejch, co mě tam pozvali, sám bych si netrouf.
Ale v Harlemu, v čínský čtvrti a v Brooklynu to
vypadá jako ve filmu, když byl eště němej. Sem
patří mladej Chaplin nebo Frigo nebo Harold Lloyd.
A stejně:' v americkém biografu si člověk připadá
jako v kinematografu F. Tůmy v Příbrami, kam jsem
chodil na všechny filmy i mládeži nepřístupný v
neděli ve tři hodiny. Odtamtud znám Ameriku nejlíp. V kinematografu F. Tůmy byl jsem v Americe
nespočetněkrát. Ale protože Chaplin a Frigo hráli
spolu v tom filmu, při kterým jsem usínal, je to přece jenom v Americe eště něco američtější než v kinematografu F. Tůmy.
Jenže v kinematografu F. Tůmy byl ještě Douglas
Fairbanks a Mary Pickfordová, co bejvala jeho chotí. A nebožtíci Adolphe Menjou, Rudolf Valentino,
Ronald Colman, oba Barrymoorové, Tom Mix a Edy
Poolo a John Gilbert.
A jak objíždíme Manhattan kolem dokola po lodi,
vidím newyorský přístav a vidím Humphrey Bogarta a na vrcholu Empajrbuldingu vidím Boyera. Jsem
na místě, kde měl tenkrát rande v Krajkovém šátku.
Mám tady taky rande, ale s Antošem, co s ním bydlím. A socha svobody je zelená, prosím, je mi známo, filmy jsou teď barevné. Taky dávají v jednom
bijáku Maciste. To mi bylo asi osm let, když se to
provozovalo v Příbrami A l e tady jsem na to nešel.
Člověk nemůže vidět všechno za pár dní.
Dost lituju, že když jsme projeli Brooklynem a
ocitli se u samotnýho oceánu, že jsem nehodil ne-

Duch
(Pokračování)
Z d á se také, že nikdy
nepochopili,
že "úplná
kapitulace" byla míněna
zcela vážně, že jejich pokusy o diplomacii byly
předem odsouzeny k neúspěchu, protože už nastala doba, kdy jenom
zbraně mohly rozhodnout.
I jisté (a dost vysoké)
procento
selhání
tkvělo v totálním nepochopení mezinárodní situace. Kreisauský kroužek např. si představoval, že by bylo možné
dosáhnout smír se Sovětským svazem, aby jeho členům bylo umožněno provést pronikavé sociální reformy v poválečném Německu.
Jako kdyby otázka poválečného Německa byla jen a jen závislá na
sociální reformě a morálním obrození.
Schlabrendorffovy skeče osobností,
zúčastněných na puči, jsou jistě
vysoce zajímavé, ale mají jednu jedinou vadu.
Pro naši skeptickou
mysl jsou příliš nadšené

a zbožňující. Opravdu
pochybujeme, že v takové hrstce bojovníků proti tyranii by se našel stoprocentní počet rytířů
bez bázně a hany. Hans
Bernd Gisevius, úředník
gestapa a dost pochybný svědek před norimberským
soudem,
dr.
Otto John, jiný spiklenec a později záhadná
postava ve světě špionáže a protišpionáže, jsou
dostatečné příklady.
Opozice proti Hiderovi měla nepochybně kořeny
daleko
předtím,
než
došlo k Hitlerovu
kancléřství.
Ale
ani
Schlabrendorffova kniha
nás nepřesvědčila, že k
akci nedošlo až tehdy,
kdy se skupina praktických politiků
rozhodla
jednat, protože souhlasila s oceněním politické
a vojenské situace jednoho z nich:
"Německá armáda bude bojovat proti Sovětskému svazu jako slon
proti mraveništi. Slon
pošlape tisíce, pravděpodobně milióny mravenců, ale nakonec mraven-

patrnou minci tvrdý valuty do moře, abych se v ta
místa vrátil. Nenapadlo mě to. Možná, že mě to i
napadlo, možná ale taky, že jsem na to byl lakomei,
abych hodil kus valuty do more kvůli pitomý pověře. Třeba se sem vrátím i tak. Třeba si mě v e filmu
všimne pan Metrogoldvinm aj er nebo pan Paramount.
Klidně bych jim něco seknul a la Walla.ce Beery.
Když si mě ale ani pan Metro ani pan Paramount
nevšimnou, pojedu s Čedokem - ale až za několik
let. Chci ještě jednou omládnout Ještě jednou bych
velice rád navštívil ten starej bičifón, kinematograf
F. Tůmy v Příbrami a ten zastrčenej kmnbál u Vaňhů. T y slečny v kukátkách budou sice už barevný a
plastický, a určitě budou vonět, ale co na tom, to j e
vývoj.
Plamen, Praha 4/66
K O N E C

PRIPAD KOMÁREK
(Pokračování se str. 7)
byli odsouzeni do žaláře
na 12 let až doživotí (viz
H D č. 7 z 31. 3. 1952).
Newyorský Čs. zpravodaj z 28. 11. se obšírně zabývá právní stránkou případu a dochází
k závěru, že Komárek-Kazan jako naturalizovaný občan i J S A se nemohl dopustit domnělé
trestné činnosti, která
směřovala k rozvrácení
společenského
zřízení
Čs. republiky, jak j e
zřejmé z definice komunistického trestního zákona z 29. 11. 1961 č.
140 Sb., který mluví výslovně o "čs. občanu".
Čs. zpravodaj píše:
" V . Komárek je sice
čs. původu, ale čs. občanství pozbyl
tím, že
nabyl americké státní občanství naturalizací podle úmluvy mezi ČSR a
U S A z 16. 7. 1928. Z á vaznost této úmluvy byla uznána jak v právní
teorií, tak v legislativě,
neboť
zákon z 13. 7.
1949 . . . uznává
závaznost této
dohody . . . .
Zvláštní ustanovení
o
automatickém pozbytí čs.
státního občanství natu-

ralizací platí pro několik
zemí "socialistického tábora", ale- na Západě
jen . u Spojených států,
amerických, kde její závaznost je nepochybná i
ze stanoviska
dnešního
čs. práva . . . "
" . . . Jde o porušení
vzájemných dohod . . . a
o hrubý zásah do osobního statusu amerických
státních občanů. Dále
jde o porušení ustanovení vídeňské konsulární dohody z r. 1963, kterou se Československo
zavázalo ctít svým prohlášením z dubna 1965."
Čs. zpravodaj svou úvahu končí takto:
"Dnes je ve vazbě čs.
policie
bývalý čs. příslušník, který za použití
starých stalinských metod se může doznat k
nejnesmyslnějším zločinům. A l e do Československa jezdí
ročně na
návštěvu asi 30.000 A meričanů, z nichž nikdo
neví, kdo z nich bude
příště na řadě. Je proto
odůvodněna hrozba Spojených států o podstatném omezení cestovního
ruchu do Československa."
FEI/s

Při návštěvě Melbourne se ubytujte v
prvotřídním krajanském hotelu v centru města

HOTEL ELIZABETH
317 Elizabeth St., Melbourne-City
* komfortní ubytování se stálou pozornou obsluhou. Denní tarif $ 5.00 včetně snídaně
* v naší jídelně podáváme denně mimo neděle
prvotřídní kontinentální obědy i večeře
* ve zvláštních místnostech pořádáme
taneční zábavy, svatby, a různé oslavy
Telefon (6 linek) 67-9633
Srdečně zve Jožka Let
ci ho prostě přemohou
přesilou, a sežerou ho,
až nezbude nic než ohlodané kosti."
Dovedeme si představit,
co pro jednotlivé
vzbouřence
znamenala
akce proti hlavě státu a
branné moci. Byl to hluboký konflikt svědomí,

nacionalismu a praktické
politiky, s nímž se nedovedl každý dokonale
vyrovnat.
Možná,
že
největší
zásluhou Schlabrendorff o v y knihy je stupeň,
jakým v tomto -smyslu
zapůsobí na čtenáře.
jun
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THE MUSE THEATRE CLUB
165 Grattan St., Carlton, Vic. (proti universitě)
uvádí divadelní hru bratří Čapků
"ZE ŽIVOTA H M Y Z U "
Režii- mají Alan Money a Artor Turnbull, hrají
Martin Vaughan, Elizabeth Rowell, Bili Martin, Ken
Warne, Phyllis Ophel, Miriam Mann, Gary Wastell,
Gnarie Aldous a další.
Představení středa až neděle večer.
Předprodej: Hotel Australia nebo tel. 29-8284.
Z L O B Í

VÁS

OČI?

Bolí Vá» hlava?
Noste

brýle od

OPTAI

OPTO

'Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Drobničky z ČSSR
KDO DODAL A KDO M A DODAT PŠENICI?
Podle informaci od vedoucích pracovníku ministerstva potravinářského průmyslu poskytnutých 24.
listopadu má být letos mouka ve složení: 17% kanadské, 30% sovětské, 13% francouzské a 40% tuzemské, napřesrok 16% kanadské, 52% sovětské, 3%
francouzské a 29% tuzemské pšenice. Nyní se dočasně zařazuje více naší pšenice I. a II. jakosti a
vyrábějí se dočasně bělejší pekařské mouky s cílem
vylepšit pekařské hodnoty mouk. Ze Sovětského svazu dojde v listopadu a prosinci přednostně 100.000
tun pšenice a z Kanady ještě 30.000 t u n . . . Je známé, že někde pečou lip, jinde hůř. Ze stejného materiálu, se stejnými recepturami. Dokud i v nové
soustavě budeme muset jíst všude monopolní chléb
a pečivo (dodnes totiž v českých krajích neexistuje
jediná družstevní pekárna), dokud si nebudeme moci koupit vedle běžného chleba z mechanizovaných
pekáren třeba i ten pečený ručně, podle dřívějších
místních zvyklostí a prodávaný za volné ceny, do
té doby asi nářky na kvalitu jen tak neustanou.
MIííiIí frATiiít 9 n licfnnn/l-.. 1QCC
CS. — ITALSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Pod názvem Sigma Italiana vzniká čs. - Italská
akciová společnost, která bude v Itálii a na trzích
ItáBi blízkých prodávat čerpadla, vodárny, závlahová zařízeni - výrobky našeho podniku Sigma. Bude to akciová obchodní společnost, vytvořená z našeho popudu. Převážný kapitál je československý,
presidentem správní rady hude čs. občan. Kromě
Sigmy bude v ní mít svůj podíl i Strojexport. Sídlo
společnosti bude v Itálii, obchodní činnost v zahraničí budou provádět italští pracovníci. Prodávat se
budou výhradně výrobky Sigma, která bude mít v
Itálii své sklady i servis. Společnost začne právně
existovat od 1. ledna.
Práce, 25. listopadu 1966
Z ČESTNOSTI PRAŽSKÉ SEZNAMKY
rrazs&a seznamovací Kanceiar oeznamna ma ve
svých záznamech kolem 2.600 osob, jež hledají nového partnera. Téměř dvoutřetinovou většinu zájemců představují ženy, neboť každá pátá žena v Praze
je sama, naproti tomu u mužů teprve každý šestnáctý. Láska kvete v každém věku. Především je však
zastoupen střední věk. U žen převládá vyšší vzdělání, u mužů pak méně kvalifikované profese. Požadavky se omezují především na vzhled a charakterové vlastnosti Věno nehraje v dnešní době žádno a
rotí, objevuje se vša.k často jiná podmínka: vlastní
byt. Děti některého ze zájemců nejsou překážkou,
naopak jsou vítány.
Svobodné slovo, 10. listopadu 1966
VICE SŇATKŮ MLADÝCH LIDÍ
Proti předválečnému stavu se snížil věk nevěst v
Čechách o 3 - 4 roky a o 2 - 4 roky na Slovensku.
Dnes je o 38.000 vdaných žen ve věku db 29 let méně než počátkem třicátých let, přestože v tomto období klesl celkový počet těchto mladých žen o
569.000. Ani muži nezůstali stranou časných sňatků.
V Čechách a na Moravě např. podíl ženatých úředníků ve věku od 20 do 24 let vzrostl čtyřnásobně.
Stejné procento (28%) je u ženatých dělníků. Potíže s hledáním nevěsty mají mladí muži v zemědělství, protože se dívky raději provdávají do měst.
Statistiky dále prokazují, že vdovců je sotva pětina
počtu v d o v . . . Muži se většinou opět žení, ovdovělé
ženy se již tak často neprovdávají. Podobně i rozvedení muži' uzavírají častěji a dříve nový sňatek než
ženy.
Svobodné slovo, 11. listopadu 1966
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RADOSTNÉ VÁNOCE A USPESNY ROK 1967!
S R D E Č N Ě

PŘEJÍ

PŘEJE

S . H A N Z A L , i n z e r t n í zástupce H D v Sydney,
37 Tierney Ave., Hillsdale, NSW., tel, 34-7372
H. H Ř Í B Á L S RODINOU, Airlines Catering Service,
Adelaide Airport, S. A .
J. K R U T S K Ý S RODINOU, 23. Flinders St., Edwardstown - Adelaide, S. A .
J. & R. MIKEŠ, obchod koloniální a delikatesní, 203
Hay St., Haymarket - 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
PORTER & CO., prodej novin, 203 a Castlereagh St.
Sydney
RODINA S L A D K Á , výroba košil Bohemia, 5 Davenport Tee., Magill - Adelaide
A. TRÁVNÍČEK, delikatesní obchod, 50 May St.,
Albert Park-Adelaide, S. A .
ÚSTŘEDÍ CS. DEMOKRATICKÝCH ORGANISACÍ
V A U S T R Á L I I A N A N.Z., F. Nový, předseda,
O. Mikulčák, jednatel
CS. N Á R O D N Í SDRUŽENÍ VE VIKTORII,
S. Čermák, předseda, J. Viola, místopř., L. Pergl,
jednatel
E, A. 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.
Dr. A N T O N Í N DIVIŠ S CHOTÍ, 239 Burwood Rd.,
East Burwood, Vic.
MIREK A B L A N K A ELIÁŠOVI, 11 Raymond Ct.,
Oakleigh, S. E. 12, Vic.
. M I L O S L A V HAJEK, Paisley Home Furnishers P/L.,
110 Miller's Rd., Nth. Altona, tel. 314-6968.
"DELCO", Manufacturers & Distributors,
DECOR CENTRE, 315 Latrabe St.,
Melbourne-City, tel. 67-6649.
V A C L A V A MARIE H A U K O V I , 72 Bonnie V i e w Rd.,
Croydon, Vic., tel. (Croydon) 3-2863
B O H U S L A V H L A D K Ý , truhlář, 148 Auburn Rd.,
Hawthorn, Vic., tel. 81-7038
M. C H R P A , optický závod, 6 a, Elizabeth St., Melbourne, tel. 63-3256
THE I N L I B R U M BOOKSELLERS, maj. P. Jabornik.
Box 1888 R „ GPO Melbourne.
JINDRA JANČA S RODINOU, 665 Hubert Ave..
Glenroy, W. 9, Vic.

SVÁTKŮ

M A N Ž E L É KAŠPAROVI, 361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic., tel. 81-6554.
J. K I N D A & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo, víno,
likéry, 104 Miller's Rd., North Altona, a Cnr. Jonas
& Victoria Sts., North Richmond, Vie., tel. 42-4305,
42-4782, 42-4791
Dr. FRANTIŠEK KOPEČEK S RODINOU,
East Doncaster, Vic.

Z N Á M Ý M A PŘÍZNIVCŮM
přejeme
PŘÍJEMNÉ V Á N O C E
A HODNĚ Z D A R U V N O V E M ROCE
A. K O L R O S
S
CHOTÍ
kontinentální krejčovství
38 Mills Street, A L B E R T P A R K , V I C
Telefon 69-3668

VÁNOČNÍCH

MNOHO
NOVÉM

ÚSPĚCHŮ
ROCE

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

Ri C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 958 Nepean
Highway, Moorabbin, Vic., tel. 95-2421
JOSEF A RŮŽENA MATYSOVI, 9 Hanson St.,
ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O
*
Niddrie, Vie., tel. 379-5560
V MELBOURNE
]
OLDŘICH M I K U L Č Á K , 3 Bowen Cresc., Melbourne
p ř e j e svým příznivcům a všem krajanům dobré:
S. C.. 2, tel. 26-2105
.
JOSEF MILETÍNSKÝ,
11 Dalgety St., St. Kilda, vůle radostné svátky vánoční a hodně zdaru, a i
S. 2, Vic.
dobra v r. 1967.
]
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
Č. O. D. používá této příležitosti, aby po- i
St., Melbourne, tel. 63 2231.
děkovalo krajanským firmám i jednotliv- ^
A N T O N Í N A IRENA P A V L A S O V I , c/- University
cům za dary a hmotnou podporu, poskytnu- 4
House, Melbourne University Grounds, Parkville,
tou v uplynulém roce. Pro nedostatek mí-i
Vic., tel. 34-3843
sta nelze dárce vyjmenovat jednotlivě.
]
JAN PICK S CHOTÍ, 137 Argyle St., St. Kilda, Vic.
tel. 94 6635
VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St., South Melbourne
SPORTOVNÍ K L U B S L A V I A PORT MELBOURNE
Vzpomínám zvlášť v této době na všechny své
EMIL SVOBODA, tisk všeho druhu, 30 Regent St.,
přátele, roztroušené po celém světě, a přeji
North Richmond, Vie., tel. 41-5470
jim tímto příjemné prožití vánočních svátků
J. ŠAFRHANS. české knihařství "Maria Bookbinding", 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91-4164
A N T O N Í N U R B A N S RODINOU, K e w , Vic.
OTTO A MARIE V A Ň K O V I . 48 Pennell Ave.,
St. Albans, Vic., tel. 65-9460
M A N Ž E L É V O B O R S K Ý C H , výroba ponožek,
Wills St., Glen Iris, Vic., tel. 25-6770

a plnou spokojenost v roce 1967
K A R E L KLEME Š
generální ředitel
hotel Pago - Pago
Intercontinental
American Samoa

110

FRANTIŠEK V O Z Á B A L , krejčí, 26 Moore St., South
Yarra, Vic., tel. 26-5618
GUSTAV Z A P A D L O , 34 Irwin Ave., North Altona, Vic., tel. 314-7956.

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

Příjemné vánoce
a
vše nejlepší do nového roku
přejí všem svým zákazníkům

Yosemite Tourist House

S. ŠÍMA & K. ULVR
GOLDEN PRAGUE DELICATESSEN
352 Brunswick St.,
. V A L L E Y (Brisbane), QM.

Telefon: Kalorama 96

Barbers Road
KALORAMÁ,

Veselé
svátky vánoční
a šťastný
nový rok
přeje všem svým
zákazníkům

P O S P Í Š I L O V Á 8C F R A N T A K Ů R K A
SRDEČNĚ PŘEJÍ
VŠEM P Ř Á T E L Ů M A H O S T Ů M
PŘÍJEMNÉ P R O Ž I T Í
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A MNOHO ZDARU
DO NOVÉHO R O K U
Telefon : Warburton 2077

VŠEM

A

MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
"Ellis, 86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic. 41-6973

GREEN GABLES CHALET
Warburton
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f
P
*
L
[
f
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KRAJANŮM

PROŽITÍ

JAN KOŠŇAR, rámování obrazů, 112 Maribyrnor.g
Road, Moonee Ponds, Vic., tel. 37-3109
E M I L KOŽĎÁL, Exclusive Tailoring, 164 Acland
Street, St. Kilda, tel 94-2260.

JAROSLAV K A F K A , 49 Greeves St., Fitzroy, Vic.

i

VŠEM

PŘÍJEMNÉ

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
V L A D I M Í R JIRÁK S chotí M A R Y L O U a dcerou
B A R B A R O U , 4128 Park Eve., Brookfield, 111.,
60513, U S A
S L Á V E K K A L U S E K , c/- T A A Lodge, Lae, N e w
Guinea
V L Á Ď A , M I L E N A A H O N Z Í K BENEŠOVI, Hobart
K. EBNER, Swiss Tr. Watchmakers, 19 York St.,
(Wynyard Stn.), Sydney, N S W .

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

VAŇHA

A

VĚRA

HERZOVI
přejí všem svým
a

V E S E L É
HODNĚ

přátelům

známým
V Á N O C E

ÚSPĚŠNÝ

PŘÍŠTÍ

RADOSTNÉ P R O Ž I T Í V Á N O Č N Í C H S V Á T K Ů
a
M N O H O ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI
V P Ř Í Š T Í M ROCE
srdečně p ř e j e všem přátelům a zákazníkům

Exquisite Furnishing Co.
O T T O

V A N Ě K

1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.

Žádejte všude
naše výrobky

FERDA

Vic.

A
ROK

Telefon 24-2044

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
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Světová lehká atletika v 1.1966

KAREL
J A N O V S K Ý
Ani v letošním roce, který byl pro mnohé lehké atlety nástupním obdobím na cestě k olympijským hrám v Mexico-City, neustrnula královna sportu na dosavadních beztak už fantastických světových výkonech, čehož dokladem je 27 nových světových rekordů. Experti si už vůbec netroufají
předpovídat,
kde jsou hranice lidských možností, jedno však je jasné: téměř ve Ivšech lehkoatletických disciplinách jsou už špičkové výkony tak skvělé, |že je mohou překonávat už jen "superatleti", kterých se však rodí stále dostatek. - I když ani v roce 1966 nemohla Evropa konkurovat "zámoří", přece jen obstála lépe než v minulém roce, snad proto, že se v září konalo v Budapešti mistrovství Evropy, na kterém chtěli být pochopitelně všichni její atleti v nejlepší formě.

N a rozdíl od mužů zklamaly letos ženy, když nedokázaly zlepšit ani jeden světový rekord. Podle
názoru celé řady žurnalistů mají na tom "vinu" funkcionáři evropské sekce mezinárodního lehkoatletického svazu, kteří na M E v Budapešti povolali poprvé v historii některé atletky k formální lékařské prohlídce, aby si ověřili, že jde skutečně o ženy. A jak dvojnásobná olympijská Jvítězka ve skoku
vysokém Rumunka Balašová, tak i 3 sovětské držitelky světových rekordů (sestry Pressovy a dálkařka Ščelkanovová) se této kontrole vyhnuly a raději nestartovaly, přestože byly ve výborné formě.
V mezinárodním tisku se ještě dnes živě diskutuje o tom, zda jsou tyto lehké atletky !ve skutečnosti
muži či nikoli.
Stejně jako v minulých sezónách mohla se i letos
americká lehká atletika pochlubit nejvíce světovými
rekordy. Sprintérskou senzací r. 1966 byl 221etý americký student Tommie Smith, který zaběhl druhý
květnový víkend na gumoasfaltové dráze universit ního stadiónu v San Jose v Kalifornii absolutně nejrychlejší sprintérský čas historie, když mu na 200 m
na rovné dráze - bez zatáčky - stopli přímo neuvěřitelný čas 19,5 vt. Tento 180 cm vysoký a 81 kg
vážící černý sprintér zlepšil svými třímetrovými
skoky dosavadní světový rekord svých krajanů Sirna
a Budda - a svůj vlastní - hned o 0,5 vt., což je od
r. 1921 největší zlepšení na krátkých tratích a průměrná rychlost 37,139 km/hod. Necelých pět týdnů
nato zlepšil Smith, běžec se skvělou výdrží a fantastickým finišem, i světový rekord na 220 yd s plnou
zatáčkou, když mu naměřili v kalifornském Sacramentu rovných 20 vteřin. Na počátku sezóny byl
Smith v senzační formě, pak se však zranil a na několik týdnů odmlčel. Slavný comeback slavil však
24. července v Los Angeles, kde jeho nemalou zásluhou zaběhlo americké čtvrtkařské kvarteto: Frey,
Evans, Smith a Lewis fantastický světový rekord ve
štafetě na 4 x 400 m, když "šlo" poprvé v historii
pod 3 minuty. Naměřili mu 2:59,6 min. Smith zaběhl svůj úsek za 43,8 vt. Něco tedy skoro neuvěřitelného.

bterí "šli" na mistrovství U S A v Salina v Kansassu
nad světový rekord, jehož držitelem byl od r. 1963
bývalý representant Národní Číny, dnes už US občan, Yang. Přeborníkem USA se stal v novém světovém rekordu Toomey s 8.234 body před Hodgem
(světový rekord Yanga byl 8.089 bodů), když dosáhl
těchto výkonů: 100 m zaběhl za 10,3 vt., 400 m za
.47,3 vt., do dálky skočil 7,77 m, do výšky 1,95 m a
koulí vrhl 13,92 m, 110 m přek. za 14,8 vt., diskem
hodil 44,95 m, oštěpem 60,24 m, o tyči dosáhl 3,96
m a na 1.500 m mu stopli 4:30,0 min.
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J. Toman: Don Juan $ 1.70, Bass: Klabzunovn jedenáctka $ 1.10, Jean-Pierre Chabrol: Jeden muž navíc $ 1.10, M. Rajský - V. Kropp: Rumunské arabesky $ 2.50, M. Voříšková: Makaphovy dary $ 1.50,
Čapek: První parta $ 1.00, Anglické listy $ 1.20,
Bezruč: Básně $ 1.50, Zaorálek: Lidová rčení $ 4.10,
Jirotka: Saturnin $ 1.60, Poláček: Edudant a Francimor $ 1.40, Herrmann: U snědeného krámu $ 2.10,
Poche - Janáček: Prahou krok za krokem $ 4.00,
Jirásek: Mezi proudy (3 díly) $ 4.20, Staré pověsti
české (výbor) $ 1.-, Kubka: Karlštejnské vigilie $
2.10, Kaplický: Kladivo na čarodějnice $ 1.70, Dostojevský: Uražení a ponížení $ 2.30, Peroutka: Demokratický manifest $ 2.-, London: Mořský vlk $ 1.90,
Šrámek: Když léto přihrává $ 2.30, Kutinová: Krakonošovský špalíček 80c, Simenon: 3 x Maigret
$ 2.50, Drda: České pohádky $ 2.50, Greene: Ministerstvo strachu $ 1.70, Baar: Paní komisařka (3 díl y ) $ 5.10, Mauriae: Cesty k moři $ 1.10, Vachek:
Bidýlko $ 1.50, Arbes: Romaneta $ 1.50, Safér:
Svět hmyzu $ 2.80, Plicka: Vltava (fotogr. celého
Povltaví) $ 5.40, Baar: Hanýžka a Martínek $ 2.80,
Rais: O ztraceném ševci (2 díly) $ 3.70, Hrubín Trnka: Špalíček (ilustr. kniha pohádek a říkánek)
$ 4.40, Dickens: Kronika Pickwickova klubu $ 3.50,
Poláček: Muži v ofsajdu $ 1.80, Jandáčková: Czech
Nat. Cook Book $ 5.- a mnoho jiných
Ceny jsou včetně poštovného
VYŽÁDEJTE SI NÁŠ NEJNOVĚJŠÍ SEZNAM

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

Z listiny světových rekordů byl v letošní sezóně
Box 1888 R.G.P.O. Melbeurne
"vymazán" i světový primát posledního olympijskéKnihy
můžete též objednat prostřednictvím
ho vítěze ve skoku o tyči Američana Freda Hansena
5,28 m. Na závodech v kalifornském Fresno zdolal
Hlasu doreoVa
Telefon 42-5980
totiž 14. května jeho mladší krajan Bob Seagren,
narozený 17. října 1946, na 3. pokus 5,32 m. Seagren
se však z tohoto úspěchu mohl těšit jen málo přes 2 5. července ve Stockholmu 5.000 m za 13:16,6 min.,
měsíce. 25. července získal světový rekord ve skoku čímž znovu získal světový primát na této trati, o
o tyči John Pennel, když v Los Angeles skočil 5,34 m. který ho 30. listopadu minulého roku připravil Keino
z Keňi. Australan Clarke však v závěru sezóny - 28.
Australský kontinent i letos dobře reprezentoval října - přišel o dva světové rekordy na tratích, které
281etý Ron Clarke. Při svém turné Evropou zaběhl byly dlouhá léta doménou E. Zátopka. Na závodech
v Lovani zaběhl olympijský vítěz v běhu na 3.000
m překážek Belgičan Gaston Roelants 20 km ve fantastickém čase za 58:06,2 min. a v hodinovce mu
Clarke 59:22,8 min. a
V seznamech lehkoatletických světových rekordů naměřili 20.664 m (dosud
nastaly v posledních dvou-třech sezónách tak velké 20.231 km/h.).
Z dalších světových rekordů v disciplinách, které
změny, že už i málokdo z velkých příznivců královny sportu ví, jaký je současný stav. Přinášíme proto se zatím nestaly tak. populární, stojí jistě za zmínku
kompletní seznam všech rekordů v klasických discip- výkon 301etého Francouze Michela Jazyho, který j
pařížském předměstí Saint-Maur zaběhl v posledním
linách, který jsme sestavili k datu vydání HD.
100 m — 10,0 vt. — Harry (Německo - 1960), Je- závodě své sportovní kariéry 2.000 m za 4:56,2 min.
rome (Kanada), Esteves (Venezuela), Hayes Zlepšil tak o 1,6 vt. dosavadní nejlepší světový čas
Němce Norpotha.
(USA).

Světové rekordy

Stejně velkým běžeckým fenoménem USA byl
191etý Jim Ryun. Na studentských přeborech Ameriky v Terre Haute ve státě Indiana posunul světový
rekord na 880 yd na 1:44,9 min., čímž byl o 0,2 vt.
rychlejší než trojnásobný olympijský vítěz Novozélanďan Peter Snell 2. února 1962. Dva týdny poté
překonal Ryun v Berkeley i světový rekord Francouze Michela Jazyho na 1 míli časem 3:51,3 min,
který mnozí novináři považují za vůbec nejlepší
200 xn s úplnou zatáčkou — 20,0 vt. — Smith (USA
světový lehkoatletický výkon roku.
- 1966).
Americká lehká atletika má znovu po 6 letech, kdy
(USA - 1960),
zanechal závodní činnosti olympijský přeborník Ra- 400 m — 44,9 vt. — Otis Davis
Kaufmann (Německo), Plummer a Larrabee
fer Johnson, dva nejlepší světové desetibojaře. Jsou
(oba U S A ) .
jimi: 271etý Bili Toomey a o rok mladší Russ Hodge,
800 m — 1:44,3 min. — Snell (N. Zéland - 1962)
1.500 m — 3:35,6 min. — Elliott (Austrálie - 1960)
5.000 m — 13:16,6 min. — Clarke (Austrálie - 1966)
"É f i n i t a . . . la Corea! Skoncujme už s Koreou, 10.000 m — 27:39,4 min. — Clarke (1965)
symbolem to největšího debaklu italské kopané, do 110 m přek. — 13,2 vt. — Lauer (Německo - 1959),
Calhoun ( U S A ) , Davenport (USA -1966 -dovšech důsledků. Včera dosáhla v Neapoli velkého
sud neschváleno)
triumfu Squadra azzurra (porazila Rumunsko 3 : 1 ) ,
dnes se o další úspěch na mezinárodním kolbišti po- 400 m přek. — 49,1 vt. — Cawley (USA - 1964)
stará AC Bologna." O takovou bojovou atmosféru 3.000 m přek.. — 8:26,4 min. — Roelants (Belgie 1965)
a sebevědomí se postaral 27. 11. boloňský tisk, a tak
se nebylo ani čemu divit, že v prvních minutách od- 4 x 100 m — 39,0 vt. — USA (1964)
vetného střetnutí 2. kola poháru Veletržních měst 4 x 400 m — 2:'59,6 min. — U S A ' (1966)
Bologna - Sparta (1. utkání v Praze skončilo 2 : 2 ) se
výška — 2,28 m — Brumel (SSSR - 1963)
boloňský "Stadio Comunale" podobal více vřícímu
kotli než dějišti sportovního zápolení. Staří rutinéři dálka — 8,35 m — Boston (USA. - 1965)
z pražské Sparty však se nezalekli zvučných jmén trojskok — 17,03 m — Schmidt (Polsko - 1960)
v domácím týmu, mocně odolávali, zdálo se mi však tyč — 5,34 m — Pennel (USA - 1966)
od počátku, že jejich pomalejší zadní řady "staví" koule — 21,51 m — Matson (USA - 1965)
až příliš lehkomyslně útočníky soupeře do ofsajdu. kladivo — 73,74 m — Zsivotzky (Maďarsko - 1965)
Tato taktika se jim brzy vymstila. Už totiž 9 minut
po zahájení hry dostal pravý křídelní útočník Bolog- oštěp — 91,72 m — Pederssen (Norsko - 1964)
ni Vastola přihrávku dobrých 5 až 7 metrů za obrán- disk — 65,22 m — L. Daněk (ČSR - 1965)
ci Sparty, píšťalka rakouského, rozhodčího Linemayera však Růstala němá. A z této akce padla z
kopačky' německého internacionála Hallera nereguD A R U J T E
lérní první branka, která rozhodla o porážce "rudých". Jurkanin sice v 21. minutě vyrovnal na 1:1,
ale už ve 2. minutě 2. poločasu to byl opět Haller,
který "utekl" čs. zadním řadám a upravil stav na
2 : 1 . Od této chvíle hrála Bologna už víceméně na
obranu, ale i se 3 útočníky byla velmi nebezpečná.
V závěru zápasu se útoký Sparty na branku Bologni
jen valily, zhuštěnou obranou Bologni se však Sparťané nedokázali probít. - Střetnutí hrané před 25.000
86 Nicholson Str., Abbotsford Vic.
diváky bylo bohaté na dramatické momenty. Sparta
měla v závěru možnost vyrovnat, štěstěna se však k
Telefon
41-6973
ní obrátila zády.

A C BOLOGNA - S P A R T A 2 : 1

moderní keramiku

E L L I S

SC Anderlech - Dukla I : 2
To, co se v bojích nejpopulárnější evropské fotbalové soutěže klubových celků - v Poháru mistrů nepodařilo v Bruselu na hřišti 12násobného belgického přeborníka SC Anderlechtu ani slavnému Reálu
Madrid (prohrál zde 0 : 1 ) , dokázala tu 7. prosince
za umělého osvětlení pražská Dukla. Po suverénním
vítězství v Praze na Julisce 4 :1 porazili vojáci tohoto obávaného soupeře i na jeho půdě 2 : 1 a celkovým brankovým poměrem 6 :2 postoupili mezi osm
nej lepších týmů Evropy.
Belgičané vsadili pochopitelně vše na počáteční
velkou ofensivu a jejich útoky se jeden za druhým
valily na Viktorovu branku; Pražané však přečkali
bez pohromy i tuto fázi hry, ve které belgický mistr
měl velkou převahu, nedokázal ji však využít, neboť
zadní řady Dukly byly úplně neprodyšné. Když pák
ve 40. minutě prošel Masopust celou obranou Anderlechtu a Nedorost z jeho nezištné přihrávky získal
Dukle vedení 1 : 0, osmělili se Pražané k celé řadě
nebezpečných útoků, jejich hra byla matematicky
přesná, a i takticky převažovali svého soupeře. V
59. minutě sice nejlepší hráč domácího týmu Mulder
vyrovnal stav na 1:1, o 10 minut později však Mráz
(znovu po akci a přihrávce Masopusta) zpečetil už s
definitivní platností osud
SC Anderlechtu, když
vstřelil nádhernou branku na 2:1. Pražská Dukla
svou skvělou technikou, taktikou, i pěknou střelbou
zvítězila před 40.000 diváků zcela zaslouženě.
Kromě Dukly jsou známí ještě další čtyři čtvrtfinálisté: Real Madrid (vyřadil TSV 1860 Muencfaea,
když po porážce v bavorské metropoli 0 :1, vyhrál
odvetu v Madridu 3 : 1 ) , FC Linfield (severoirsiý
přeborník vyřadil Vaalerengen Oslo 4 : 1 a 1 : 1 ) ,
skotský Celtic Glasgow (zvítězil jak doma tak i ves- <
ku nad francouzským přeborníkem FC Nantes vždy
3 :1) a CSKA Sofia (zvítězila doma nad Gomíker=.
Zábře 4 : 0 , prohrála odvetu 0 : 3 ; střední útočník.
Gorniku Pohl neproměnil za stavu 3 : 0 penaltu).

HLAS
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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 přízemi
V 11.30 hodin v kapli Bethlehem Hospital, 476
Kooyong Rd., Caulfield
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.
Vchod do kaple v St. Patrick's College j e z Lansdowne St., proti Fitzroy Gardens (přes dvůr ColRADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
jakož i mnoho štěstí do příštího roku
přeje všem krajanům
Josef Peksa
duchovní správce
Melbourne

— V Adliswilu ve Švýcarsku zemřel v 85 letech
bývalý čs. konsul v Curychu Arnošt Jokl.
— Čs. historik dr. Emil
Sohieche ze stockholmské
university publikoval ve
Frankfurtu n. M. německy psané dílo, hodnotící
český přínos světové kultuře "Die Kultur der
Tscheehen". Autor se v
knize zmiňuje i o současné kultuře čs. exilu a o
Společnosti pro vědy a
umění, jejíž je členem.
— V polovině listopadu
bylo v italském
táboře
Latina 65 čs. uprchlíků a
v Capui 33.
— Betka Papánková odjela v zastoupení čs. žen
a Mezinárodní ligy pro
lidská práva na delší cestu do Japonska, na Formosu, do Indonésie, Malajsie a na Filipíny.
— Při návštěvě Bruselu
uhořel bývalý Baťovák a
později samostatný podnikatel z Leopoldville v
Kongu B. Pačesný.. HD
uveřejnil před časem několik
jeho
situačních
zpráv z Konga.
— Český skladatel E. Křenek, který žije v USA, získal "Bachovu cenu" ve
výši 15.000 marek,
vypsanou městem Hamburk.
— Na dálnici mezi Frankfurtem a Wiesbadenem
zahynul při autonehodě
bývalý předseda německé sociálně demokratické
strany v ČSR a nyní předseda unie vysídlenců v
Západním Německu Wenzel Jaksch.
ZPRÁVY

OSOBNÍ

Miloš a Růžena
NOVOTNÝCH
z Melbourne
si dovolují oznámit,
že jejich dcera
IVANKA
a p. DON SELWYN,
produkční ředitel New
Zealand • Maoris Theatre
Trust, byli oddáni dne 13.
prosince 1966 ve Wellingtonu, N. Z.
Malý oznamovatel
ŠTĚŇATA - VLČÁKY
6 týdnů, prodám po $ 10.(Frahkston,
Vic.),
tel.
78-36135 (po 6. h. večer)

DOMOVA

Dopisy

redakci:

PROTESTUJME, ALE . . .
K článku "Protestujme ze dne 28. 11. tr. uvádím
tyto skutečnosti. Generálové v exilu, Karol Ziemski
za Poláky, L. D. Veres za Maďary a A . Liška za Čechoslováky, odeslali protestní dopis, v němž jsou
pro udržení Komise pro nezastoupené národy, což je
samozřejmé a žádoucí. Avšak tato akce ve Strassbourgu je plánována záměrně a to jako důsledek "polovičního slibu" daného Sovětskému svazu vládou V.
Británie během druhé světové války, dle něhož bude
mít Sov. svaz po válce volnou ruku v ovládání kdysi svobodných států východní Evropy.
Dokument
U. S. State Dept., uveřejněný v únoru 1953, svědčí,
že o tomto tématu debatovali už v září 1941 U. S.
Assistant Secretary Berle Jun. se sekretářem britského ministra zahraničí Stevensonem, při čemž byla
brána taková politika za hotový fakt. Koncem ledna
1965 se nabízela BBC se svými zkušenostmi při utváření Socialistického společenství (Commonwealthu).
Nynější akce Sira Geoffrey de Freitase je očividně
logickým závěrem dříve daného slibu a je podnikána s tichým souhlasem "nejvyššíeh míst". Nenahrává se takto do rukou Sovětům?
J. N. Sydney
DROBNOSTI Z NOVÉ ČEŠTINY
Je známo, ze v dnešním Československu vzniká
množství nových slov. Jejich tvorba je často docela
v pořádku- Vznikají-li nové věci, musí pro ně být
vytvořena nová slova; ba je chybou, když se stává,
že starého známého slova je užito - snad z důvodů
nějaké líbivosti - pro věc docela novou. Potřebných
a dobře udělaných slov tedy užívejme. Vždyť i buditelé minulého století při vší úctě k veleslavínské
předbělohorské češtině tvořili nová slova pro nové
věci, a proto jsou podnes v češtině právnické výrazy, které pro moderní právní pojmy a zřízení
vytvořila jazyková komise, svolaná vládou pověstného ministra Bacha. A l e nesmíme se spokojit s .novotvary zbytečnými, ani se špatně udělanými; a po té
stránce některé výtvory dnešního režimu a dnešního
obecenstva kritiky zasluhují. Proč např. naši staří
známí hasiči se dnes nazývají požárníky, to vědí bozi. Že mají jiné organizační formy a že jsou v socialistickém řádu jinak zapojeni, napojeni čí jak se to
jmenuje, to přec nemění nic na jejich hlavní povinnosti, která znamená hasit. A proto je staré slovo
nejenom známé, nýbrž dobré: kdo hasí, je hasič. A
protože ten, kdo dělá zámky j e zámečník, kdo zařezává prasata je řezník, kdo provozuje obchod je
obchodník, kdo pěstuje les j e lesník, kdo opatruje
kostel je kostelník, kdo udržuje v provozu přívoz je
převozník, zdálo by se, že požárník j e ten, kdo dělá,
opatruje a udržuje v chodu požáry. Je to tedy slovo
špatně udělané.

— Na vědeckém symposiu
Vysoké školy technické
ve Stuttgartu a Svobodné
ukrajinské university, konaném koncem listopadu
ve Stuttgartu, přednášel
prof. dr. Josef Kratochvil
o svých výzkumech v africké poušti
Kalahari.
Byl promítán též jeho
film o Africe.
— Předsedkyně Čs. ženské národní rady v Exilu
v Chicagu Milada Ferjenčíková dostala cenu Přistěhovalecké ligy za záslužnou činnost pro exulanty.
— Mužský a ženský pěvecký sbor ČSA v Chicagu, řízený prof. dr. F.
Kubinou, pořádal s úspěchem veřejný koncert, na
němž účinkovali jako sólisté barytonista
Miloš
Nekolný a pianistka LyPodobně nedobře udělané slovo jsem zpozoroval v
dia Štěrbová-Smutná. Českou besedu zatančili čle- tom odstavci z "Práce", který jste uvedli ve svém
nové Moravské kulturní čísle z 3. října. Je tam řeč o tom, jak bez poškození
pracujících možno skončit "s prodělečnou výrobou".
společnosti.
Tady máme především slovo zbytečné: mluvívali
— Dr. Josef Hajda z uni- jsme o obchodu proděLkovém a stačilo nám to. A l e
versity státu Kansas byl nadto je to slovo špatně udělané právě proto, že si
jmenován ředitelem uni- je prostoduchý pražský pisatel vymyslil podle slova
versitního úřadu pro me- "výdělečný". Výdělečnou činností není ta, která výzinárodní styky, jež po- dělek poskytuje; jinak by -nebylo obchodníků a řeskytuje zahraničním stu- meslníků zkrachovaných- I ti však platí daně, prodentům stipendia pro stu- tože provozují činnost výdělečnou - takovou totiž,
dium v Kanšasu.
která výdělek poskytovat má, kterou oni provozují
— Student Čestmír Patetl za účelem výdělku. Podle pravidel jazykové logiky
ze Seymoúru ve Viktorii lze tedy u znárodněných podniků mluvit o proděobdržel první cenu za ob- lečné výrobě jenom tam, kde se někdo snaží doraz na umělecké výstavě, sáhnout prodělku. Nepopíráme ovšem, že takový
které se zúčastnilo žactvo sabotér může existovat - ať si ho redaktor "Práce"
hledá; ale chce-li mluvit o činnosti hospodářského
osmi středních škol.
vedoucího, který není opozičník nýbrž jenom vůl — Pořad českých vánoč- chce-li o něm mluvit česky
tak ať, prosím, mluví
ních koled v angličtině příště o činnosti prodělkové.
uspořádala
Greythorn
Karel Schwarzenbere. Vídeň
High School v Melbourne.
Na programu bylo zazpí- DOJMY ZE ZÁJEZDU DO ADELAIDY
váno sedm nej známějších
Paní Jana Tůmová z Moorabinu (Melbourne) za
českých koled.
slala doras. v němž noDisuie doimv ze záiezdu Če
— V Melbourne
zemřel
Čs. exulantka, která pisovala s krajanem č:
po delší nemoci majitel
cukrárny Antonín Andry- odešla z Č. před několika krajankou z Austrálie
týdny, žijící tč. v Němec- Adresu sdělí HD.
sík.
— -O
Č/NH/ČS/HD ku, 301etá, by si ráda do-

HODNĚ

RADOSTI

O

VÁNOCÍCH

A V PŘÍŠTÍM ROCE P L N O U SPOKOJENOST A
UPŘÍMNĚ

PŘEJÍ V Š E M S V Ý M

F. B. K A Š T Á N E K
139 Alma

Road,

A

ÚSPĚCHY

PŘÁTELŮM
Z L A T A

St. Kilda,

Vic.

- 15m í ČTENÁŘI HLASU DOMOVA !
— První číslo X V I I . ročníku Hlasu domova
v y j d e dne 9. ledna 1967.
— Děkujeme vám za všechen dosavadní zájem
a spolupráci. I v dalším roce počítáme s pomocí mnohých z vás. Zasílání zpráv, novinových výstřižků, upozornění, komentářů aj.
nám práci značně usnadňuje.
— Rovněž včasné placení předplatného a doporučení Hlasu domova dalším zájemcům nám
umožní i- nadále udržet vydávání novin bez
žádostí o tiskové příspěvky nebo jiné dary.
— Přejeme vám všem ještě jednou hodně radosti o vánočních svátcích.
HD

Veselé vánoce a
úspěšný, radostný rok 1967
přeje všem svým zákazníkům

V. JÍLEK
závod elektrotechnický
752 Warrigal Road, Chadstone, S. E. 10, Vic.
Telefon 56-8547
Bohatou vánoční nadílku
a hodně úspěchů v novém roce
přeje všem přátelům
Z D E N Ě K
N O V Á K
(Bonbón)
c/- Mr. E. F O R R A S
Kooroora Chalet,
M O U N T B U L L E R , Vic.
kde dostanete jak o letní dovolené, tak při
zimním lyžaření nebo kdykoli' během roku
lepší jídlo, lepší ubytování a lepší obsluhu,
než kdekoli jinde
Telefon: Mt. Buller 5

ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
— Mikulášskou besídkou na farmě Šumava u Belgrave South jsme ukončili školní rok 1966. I když
počasí bylo ten , den krajně nepříznivé a odradilo
mnoho rodin od cesty na "Šumavu", vydařila se besídka pro přítomné velmi dobře. P o programu - zpívání a hraní koled a po nadílce dětí byla rozdána
výroční vysvědčení. Počátek příštího školního roku
bude včas oznámen.
— Protože z výtěžku zábav, které se konaly během
roku, byla zajištěna úhrada školních výdajů, nebude
v příštím roce vybíráno žádné školné. Škola doufá,
že počet zapsaných žáků a žákyň opět vzroste. V příštím roce se pokusíme řešit problém, kterým je v mnohých případech doprava dětí do školy.
— Přejeme všem rodičům i dětem radostné 'vánoce
a šťastný nový rok.
Čs. škola
ského ochotnického divadla v Melbourne k pohostinskému vystoupení v Adelaide, a současně naléhavou výzvu k jeho uveřejnění. Dopis je bohužel příliš dlouhý.
Paní Tůmová v něm zdůrazňuje překvapení všech
členů ČOD nad zvlášť přátelským přijetím a mimořádnou pohostinností členů Čs. klúbu v Jižní Austrálii a nad adelaidským Čs. národním domem, o kterém píše: "Krásná cihlová budova se vstupní halou, po pravé straně prostorný sál vkusně vydekorováný, velké jeviště se vším potřebným zařízením,
pod ním velmi účelné šatny, na levo od vstupní haly
spolková místnost. Všude neonová světla, elektrické
větrníky, reflektory, zařízená kuchyň a hlavně všude čisto. I velký dvůr, • používaný jako hřiště nebo
stanoviště aut, je v bezvadném pořádku." K e konci
dopisu píše o rozloučení v Adelaidě: "Pokusila jsem
se poděkovat všem přítomným za krásné chvíle, které nám p ř i p r a v i l i . . . , ale nenalezla jsem vhodná
slova pro úctu, obdiv, nadšení a také ponaučení pro
nás z Melbourne. K tomu, abychom se dopracovali
kýženého výsledku, je třeba nejen peněz, ale práce,
vytrvalosti, dobré organizace, snášenlivosti. To jsou
přednosti, které mají v Adelaidě a které nám scházejí . . . "
J. Tůmová
v f i x y v y oer vin, nnovm a piva
(včetně Plzeňského)
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Vicioria Sts-,
Telefon: 42-47S3
ebo: 104 Millers Rd., Nth AtUaat 1
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HLAS

DOMOVA

19. 12. l i j »
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Evu Vislovou roz. Saidlerovou z .Roztok a J S o h ce, Petra Kozáka ze Skóronie u K y j o v a , J. "•^-•řqpq
Melbourne (dopis v red.) a Jiřího Ďeršáka -rar. t
-Kolíně.
Řídí

Karel

J a n o v.&k.ý,

Mnichov

Pěkný start čs. hokejistu do nové sezóny

ČSR vítězí DO 12 létech v 'Moskvě
V posledních listopadových a v prlvníčh prosineovýčh dnech séhrála mtižstrva tzv. velkého evropského hokejového triumvirátu celou řadu přátel ákých mezistátních utkání, ve kterých jistě nikdo
z kandidátů na světové prvenství neukázal /všechny trumfy, přesto však byly tyto zápasy dobrou přípravou na březnové mistrovství světa ve Vídni. V této prvé zatěžkávací zkoušce připravenosti obstáli
skvěle čs. hokejisté, kteří sivými výkony naznačili, žé i tentokrát budou bojovat o jednu ze tří medailí světového šampionátu. V premiéře sezóny porazili v Čes. Budějovicích mužstvo V . Německa
11 : 4,. po remise ve Stockholmu se Švédy 2 : 2 zvítězili nad tímto svým tradičním soupeřem 5 : 3,
aby v závěru svého zájezdu obstáli nad očekájvání skvěle i v Moskvě, kde po celkem nešťastné porážce 4 : 6 s mistry světa vyhráli poprvé po dvanácti létech na moskevském ledě nad hokejisty
ČSR — V. NĚMECKO 11:4 (3 : 0, 4 : 3 a 4 :1)
Dlouhé týdny .předem vyprodané rhlediště Českobudějovické kryté haly vidělo v obraně čs. hokejového národního mužstva celou řadu školáckých chyb,
nakonec však exhibici Čechoslováků, po které jen
při trochu přesnější střelbě mohl být výsledek ještě
přesvědčivější. Až na 2 minuty v druhé třetině (od
27. do 29. minuty dali Němci za pomoci čs. zadáků
2 góly) nezmohl se soupeř na nebezpečnější akci, a
tak tuto premiéru lze nazvat .jen lehčím tréninkem.
Na vysokém vítězství se nejvíce podílela jihlavská
trojka bratří Holíků s Klapáčem, která vstřelila 7
gólů. Klapáč se 4 brankami byl nejlepším střelcem
utkání, Jaroslav „Holík .svou: silou držení íhóle a technikou rozvracel německé řady k úplnému rozpadu, a
Jiří Holík byl spolu s brněnským Černým nejvtipnějším a nej techničtějším hráčem na ledě. Branky:
Klapáč 4, Nedománský a Jiří Holík po 2, Jaroslav
Holík, Černý a Potsch po jedné.

cenným soupeřem. Důkladně Obsazovali a nedopřávali Soupeřovým křídlům chvilku klidu, aby sami
pak přecházeli k rychlým protiútokům, smůla se
jim však po celé utkání lepila na paty. Už ve 12. minutě po vhazování bu v čs. obranné třetině Staršinov nazdařbůh vystřelil'a kotouč skočil za Nadrchalova záda. V prostřední třetině zahráli čs. hokejisté
jako v dobách své nej větší slávy, a přestože se jim
zranil jeden z nejagilnějších hráčů Jiří Holík (otřes
mozku), dokázali se do 34. minuty ujmout vedeni
3:2.-Velký-z vrat v utkání nastal 3 minuty-před koncem 2. třetiny, kdy obránce SSSR Romiševskij vystřelil od modré čáry, a,mladý obránce Machač usměriiil kotouč nešťastně bruslí na opačnou stranu,
než' čék-al brankář Nadrchal." Táto laciná branka byla
pro sovětské mužstvo signálem k velké ofensivě a
40 -vteřin před zazněním sirény dáli domácí '4. gól.
A hned v úvodu poslední třetiny se snesla na Nadrchálovu1 branku dálší pohroma. Během 4 minut upravilo sovětské mužstvo stav na 6 : 3 a. o vítězství střetŠVÉDSKO - ČSR 2 : 2 ( 1 : 0, 1 : 2 a 0 : 0)
nutí býlo > rozhodnuto. Čechoslováci se sice v závěru
Slabý začátek čs. národního mužstva na nezvykle zase ¡vzpamatovali, podařilo se jim však Klapáčem
hladkém ledě stockholmského Stadiónu JóhanneShov v 57. minutě výsledek jen zkorigovat na 4 : 6.
nedával naději, že "by 76. vzájemné střetnutí repreSSSR — ČSR 6:7 (2 :4, 3 :1 a 1 : 2)
zentačních hokej o výčh týmů skončilo pro Čechoslováky přijatelným'výsledkem. Švédové vedli v 27. mi•V utkání, majícím strhující tempo a dramatické
nutě zápasu už 2 : 0, přesto velká bojovnost a stou- momenty,-se podařilo- Čechoslovákům-poprvé od ropající výkon1 čs. hokej istů 'V • další fázi hry zachránily ku 1954-porazit v Moskvě sovětské národní mužstvo,
reputaci čs. hokeje. Čs. reprezentační celek chyboval byť těsně, ale naprosto zaslouženě 7 :-6. Trenér Pittv,.prvé polovině utkání pomalými přihrávkami z ob- ner musel-znovu improvisovat. Po nešťastném _zraranné do útočné třetiny. Když však.švédští/hókejisté,
vědomi : si dvoubrankového náskoku,, se vrhli:do útočení, aby score.:ještě;zvýšili,:odkryli-mezery ve své
obraně, a těch čs...¡hokejisté.začali .častěji využívat,
přizpůsobili se -i rychlému ledu a nebezpečně :pak
Neiúsoěšněišř žena: V . Čáslavská
ohrožovali Svenssonovu branku. Remisa spravedlivě
hodnotí skutečný stav na ledě. Branky ČSR: Kokš
rodní sportovní korespondence" ve Stuttgartu ana Grandtner.
ketu nejlepších sportovců roku, které se letos zúŠVÉDSKO—ČSR 3 : 5 ( 1 : 2, 0 : 1 a; 2 : 2)
častnili novináři a rozhlasoví i televizní reportéři
V tomto-střetnutí dobré úrovně se ujalo čs národní
33 státu všech světadílů. Ž ankety výšél víceméně
mužstvo už ve 3. minutě Suchým vedení .1 : 0, a -i
podle očékávání vítězně Mletý běžecký fenomén
když pak Torstensson o 4 minuty později vyrovnal , Spojených . států Jim Ryun, . který zlepšil v letošna 1 :'.l, měli Čechoslováci téměř po celých;60 minut
ní sezóně néjen světový rekord na 880 yd (1:44,9
čisté :hry utkání ve své moci. ¡Předváděli ukázkový
min.), ale dosáhl i nejrychlejšího času historie záhokej, hráli ve vysokém'tempu, a 9 minut .před závodu na jednu míli, když mu v kalifornském. Bervěrem zápasu vedli už 5:: 1. ;Pak -však- stačilo hru kéley stopli fantastických 3:51,3 min. V anketě
zpomalit a robustnější, ale na ledě pomalejší ŠvéMSK dostal 66 bodů.
dové po chybách nepozorných zadáků ČSR snížili
2. Tomniie Smith (USA) — lehký atlet; zaběhl 200
na :3 ;5. .Ale i toto vítězství ve Stockholmu je-velmi
m na rovné dráze za 19, 5 Vt., když dosáhl průcenné a .podílí se - na >něm .všichni hráči bez rozdílu,
měrné rychlosti 37,143 km/hod.
58 bodů
i když; ještě :obrana přece jen nébýla na -výši.
.3. Eusebio (Portugalsko) —• fotbalista; nejlepší
Střelec světového šampionátu (vstřelil 9 braS S S R — Č S R 6: 4 ( 1 : 0, 3 : 3 a 2 :1)
nek)
36 bodů
' Čs. hókéjisté byli V „prvém střetnutí. na. moskev4. Ron Clarke (Austrálie)
lehký atlet; žurnaském Stadiónu v Lužnikách mistrům světa rovnolisté si nejvíce cenili jého sVětový rekord na
5.000 m, které zaběhl za 13:16,6 min.
32 bodů
5. Kipchonge Keino (Kenia) — lehký atlet; nejPlánujete cestu do zámoří
lepší africký běžec sezóny
-32 bodů
nebo máte v úmyslu pozvat
6. Cassius Clay ( U S A ) — b o x e r ; několikrát obhásvé příbuzné 'na návštěvu?
jil své absolutní světové prvenství v těžké váze,
Obraťte ..se s důvěrou na
naposledy v utkání s Williamsem
28 bodů
7. Frank Wiegand (V. Německo) — plavec; vytvořil několik světových rekordů
23 bodů
8. Jack Brabham (Austrálie) — automobilový závodník; stal se znovu mistrem světa
21 bodů
9./10. Věra Čáslavská (ČSR) — gymnastka; nej27-39 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
lepší světová sportovkyně r. 1966 potvrdila na
Telefon 62-2908
MS v Dortmundu své absolutní světové prven-

SPORTOVEC ROKU; J. RYUN

ODRA
TRAVÉL SERVICE

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

ství

17 bodů
stejný počet bodů dostal i
Michel Jazy (Francie) — lehký atlet; v posledním závodě své sportovní kariéry posunul 301etý
Jazy světový rekord v běhu na 2.000 m na fantastických 4:56,2 min.

nění Jiřího Holíka se přihodila nehoda i jeho bratru
Jaroslavovi, který hned při prvním vstupu na led
utrhl brusli (a neměl žádné náhradní!) a tak v ú
točných formacích muselo dojít "k .míchání saX"Přesto mužstvo ČSR Se vypjalo k dlouho nevídanému výkonu, hrálo celých 60 minut na tempo; v obraně vpiikár jihlavský Suchý, v útoku byl nejprodcktivriějším kapitán národního mužstva Jubilant Joaeí
Černý (po sté oblékl reprezentační dres ČSR), ale :
všichni ostatní hráči reprezentačního týmu se svau
dravostí a bojovností zasloužili o tento triumf. "Mistři
světa vedli ve 36. minutě 5 :4, Čechoslováci se však
znovu postarali o zvrat, aby se v závěrečné třetině
ujali vedení 7 : 5 a pak 7:6. 35 - vteřin před koncem
zápasu za všeobecného vzrušení v hledišti odvolal
trenér SSSR Tarasov brankáře Zingera z ledu a sovětské mužstvo útočilo zoufalým náporem v šesti.
Nakonec Nedománský vyslal kotouč na opuštěnou
sovětskou svatyni do branky. Touš přešel současně
se závěrečnou sirénou brankovou čáru, švédští rozhodčí (kteří už předtím několikrát poškodili mužstvo ČSR) však. tuto naprostý regulérní branku neuznali. - Podle názoru nestranných pozorovatelů mělo toto odvetné střetnutí v ..Moskvě úroveň americko-kanadské profesionální hokejové ligy. Mužstvo ČSR
hrálo v sestavě:' Holeček, - Beránek, Suchý, - Pospíšil,
.Machač, - Klapáč, Jaroslav Holík (Kokš), J. Havel,Grandtner, Nedománský, Černý, - Pryl, Farda, Ševčík. -Branky ČSR: Pryl 2, Farda, Kokš, Grandtner,
Klapáč a Ševčík, po'jedné.

- Ve zkratce
— Podzimního mistra 1. čs. fotbalové-ligy - Spartaka
Trnava - zastihl závěr sezóny ve výborné formě.
Trnavští fotbalisté po remise -1:1 v Budapešti s
Honvedem Budapešť, deklasovali tohoto svého- dlouholetého rivala v domácí odvetě po exhibičním výkonu 4. : 0 a zajistili si' tak jako jediný čs. tým účast
v II. kole kdysi- slavné soutěže o Středoevropský
pohár. Slavia Praha byla z této soutěže vyřazena Už
v 1. kole, když prohrála s Austrií Vídeň nejen - v rakouské metropoli 0:2, ale i doma 1:'2:. Mužstvo Slovana Bratislava podlehlo v Budapešti Ujpesti Dózsa
1 : 5, doma stačilo hrát jen 1:1.
— Tenisté V. Británie Taylor, Sangster .a Wilson
obhájili i letos prvenství v halové soutěži o-Pohár
švédského krále Gustava, když V , Miláně zvítězili v.e'
finále nad družstvem Itálie 3:0. Čs. reprezentanti
Kukal, Holeček a Kodeš obsadili v lombardské metropoli- velmi čestné 3. místo,, když po porážce s V.
Británií 0 : 3, zvítězili nad francouzskými, tenisty 3 : 0.
Jan Kukal porazil Conteta 3 : 6, 6 : 3 a 6 : 4, Jan. Kodeš Leclerqa 8 : 6 a 7 '.5, ,a v doublu dvojice Holečék-Kodéš vyhrála nad. francouzským párem Gontet-Beust 6 :3 a 6 :4.
— Indičtí tenisté se stali vítězi semifinálového-střetnutí Davisova poháru,..když v Kalkutě porazili v dramatickém utkání družstvo.Brazílie 3 :2. Jsou teprve
druhým asijským týmem (prví byli v. r. 1921 Japonci), který se kvalifikoval do vyzývacího střetnutí
Davis Cupu. Ve dnech 26. - 28. tm. nastoupí v Melbourne proti Australanům.
—- Fotbaloví reprezentanti 78 .zemí se ucházejí .o účast na olympijských hrách. r. 1968 v M^xico-City,
pouze však 16 bude dopřáno .zúčastnit. se závěrečných bojů. Čs. fotbalisté, kteří na posledních OH v
Tokiu získali stříbrnou medaili, byli. zařazeni do A
skupiny, a chtěj í-li soupeřit v další kvalifikaci, musí
vyřadit do konce r. 1967 prvního -svého, soupeře, mužstvo Jugoslávie.
— V anketě norské tiskové agentury NTB "deseti
nejlepších světových sportovkyň r. 1966" zvítězila
Věra Čáslavská. 2. N. Kučinská (SSSR - gymnastka),
3.-I.-Kirszensteinová (Polsko - lehká atletka).
-— Čs. basketbalové národní mužstvo vyhrálo v Instanbulu "Pohár Bosporu", když ve skupině porazilo mimo jiné reprezentační tým Rumunska, a ve finále (do kterého se kvalifikovali vítězové Obou skupin) porazili Čechoslováci košíkáře Turecka 83 :77.
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EOCNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
•výtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMPŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo N Z ) 2/-/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši-leteckého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

