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Nový tok ve starém Vietnamu

Pověry a skutečnosti
Přibližně v tuto dobu píše nejméně jeden albánský novinář o tom, jaký asi
bude rok 1967 pro Albánii. Bude to mírový rok? Bude to blahobytný rok?
Bude to šťastný rok? Bude to veselý rok? Jaké bude počasí1? Jaká bude životní úroveň? Jaká bude výroba ocele a jaký bude výstav mléka?
A zatímco toto píše jiovinář y Albánii, totéž, jenom v jiných řečech, píší
mužové péra jv Holandsku a Americe. Frakicii a Bulharsku, Číně a Siamu,
Indii a Bečuánsku, zkrátka všude. A v každém tom případě pracují ti (žurnalisté, každý ve své malé, omezené, národní krychličce. Albánii zajímá Albánie, Francii Francie a Bečuánsko Bečuánsko a nic víc.
Jsou to pošetilé krychličky, které sice omezují lidský duch, nemohou však
účinně omezit prostor a učinit ho nezávislým na tom, co se děje mimo ňěj.
V dnešním světě není ani národní bezpečnost, ani národní růst a dokonce
ani ten výstajv mléka výsostnou záležitostí jedné lidské společnosti s národní
nálepkou.
Každý okamžik může nam byio vnuceno výboj- iovetsKy svaz Dy raay
přinést zvenčí náraz, je- ností asijského komuni- přešly k větší spolupráci
které
vzdoruje a dalšímu odstraňování
hož ohnisko je sice vzdá- smu,
sporů, ale
leno tisíc mil, ale který všem pokusům o odstra- vzájemných
má nicméně dost síly, nění a stojí v cestě na- nemohou, protože mezi
stojí
Vietnam.
aby rozmetal ä pobořil rovnání mezi velmocemi. nimi
Vietnam je nej lepší Menší komunistické stákaždý z těch mravenčích
kopečků, který chtěl být důkaz pošetilosti a ne- ty v Evropě by rády zvětuzavřených šily styky se svými propošetile ostrovem sám o skutečnosti
krychlí. Spojené státy a těiškv na Z á o a d ě . ale nesobě.

mohou jít jak daleko by
chtěly, protože nelze plně
spolupracovat se spojenci "amerického útočníka" ve Vietnamu. Státy
jihovýchodní Asie rády
by zvyšovaly výrobu potravin místo zbraní, ale
nemohou, protože nad
nimi visí mrak Vietnamu. A tak dále v nekonečném řetězu.
Za Jižní Vietnam
I musí se vyskytnout
otázka, jestli ten Jižní
Vietnam stojí za to, jestli
tam Američané oprávněně intervenují a jestli my
tu intervenci oprávněně
podporujeme.
Musí se vyskytnout
dvojnásobně
právě
v
těchto dnech, kdy zprá(Pokračování na str. 2)

Bude třeba znovu formulovat náš poměr k
režimu doma. Vývoj událostí ještě nepokročil
tak daleko, aby bylo rozumné a účelné, aby exulanti publikovali v Praze a Bratislavě své romány, divadelná hry a básně, jezdili tam soukromě
i na vědecké kongresy a vydávali tím nepřímo
režimu vítané svědectví p "normalizaci poměrů"
v Československu. Pro exulanty je zatím spolupráce s domácí kulturou nemofžná. Kdo se o ni
pokouší, nespolupracuje s československou kulturou, nýbrž podle mého názoru jen kolaboruje
s komunistickým režimem.
Jaroslav Dresler

BOJOVNÍCI ZA SVOBODU
Äíci, že žijeme v podivném světě, není nic nové- •
ho a originálního, ale podivný svět to nicméně je.
Je to svět paradoxů, v němž bílé většinou znamená
černé, a dosažené cíle se ani vzdáleně nepodobají
cílům vytčeným.
Pamatuji si, že za mých školních dob byla mapa
světa převážně růžová. Růžové znamenalo britské,
a britské znamenalo, s výjimkou malinké kaňky u
západoevropskéhó pobřeží, porobené to či ono. Kam
se hrabe tehdejší mapa Afriky na dnešní. Bylo to
takové fádní, jednobarevné, tu a tam trochu modře
pro francouzské kolonisátory a - kde nic tu nic. Přidejte k tomu po barvě pro Belgičany, Italy a Portugalce a jste u konce s vědou.
Jenom v Habeši a Libérii "vlály prapory svobody".
Jinak bylo všechno utlačené a uálápnuté, všechno
smutné, fádní, jednotvárné.
Dnes se doba změnila. Růžová už se nenosí, kolonisátoři zalezli do děr, prapory svobodných států
vlají, kam oko dohlédne. A uvnitř těch svobodných
států rozšiřují vědy technické i humanitní denně
svobody jednotlivců.
Tak alespoň jest nám řečeno z míst nej vyšších s
nejvzdělanějších a kdo tomu nevěří, ať se podívá na
mapu a kolem sebe.
Nejenom že celý svět je svobodný, ale jedna jeho
polovička je ještě svobodnější než ta druhá.
Vědecký socialismus daroval jedné části světa svobodu, která je uznáním, nevyhnutelného. To znamená, že lidé tam drží zobáky svobodně zavřené podle
prastarého hesla všech osvoboditelů: "Maul halten
und weiter dienen!".
V naší polovině světa, která je svobodná s velkým
"S", darovaly nám věda a všeobecný pokrok denně
tři až čtyři svobodné hodiny, mezi příchodem z práce a unaveným odchodem do postele.
Mezi světy obou těchto svobod vyskytuje se pak
ještě tříšť států svobodně nezúčastněných, které obyčejně reprezentuje ten či onen svobodomyslný diktátor.
Dosažené cíle nekryjí se jaksi s vytčenými, součet lidské svobody nekryje se se součtem bojovníků
za svobodu. V hrsti nám zůstal matematický problém,
který si žádá Einsteina:' jak to, že svět, který by se
molů dláždit bojovníky za svobodu, nejvíce ze všeho
postrádá svobody?
I zdá se nám i bez Einsteina, že vysvětlení spočívá
v starém přísloví, které praví, že není všechno zlato,
co se- třpytí a také to, že ne každý bojovník za svobodu bojujje za svobodu.
Máme bojovníky, kteří bojují za svobodu od komunistického útlaku a máme druhé bojovníky, kteří
bojují za svobodu od útlaku fašistického. Oběma
bydhom mohli dláždit svět. Nedostává se nám bojovníků proti každé nesvobodě, proti každému útlaku. Proto náš svět vypadá tak, jak vypadá, a proto
je to ošklivý svět, který je jedním dechem pro svobodu i nesvobodu. Äíká: "Odsuďte diktátora v Saigonu, uznejte diktátora v Pekingu! Pranýřujte bomby na Hanoj, rozumějte granátům na Budapešť!
Svrhněte Castrá na Kubě, respektujte Smitha v Rhodésii! Zničte poslední zbytky fašismu, koexistujte s
komunismem! Zašlápněte německý nacionalismus,
oslavujte nacionalismus francouzský! Odstraňte Tita
a Gomulku, ať žijí Franco a Salazar! Zastavte americké násilí ve Vietnamu, potvrďte čínskou okupaci
Tibetu! Žalujte na masakry bílých v Kongu, udržujte gheta Jižní Afriky! Právo na sebeurčení černochům, baltické státy Sovětskému svazu! Vylučte Jižní Afriku, přijměte Rudou Čínu!"

Vliv Vietnamu
Z předvánočního zasedání Ú V KSČ
Je mnoho takových
ohnisek, jež mohou přes
noc rozbořit všechny naše pískové hrady. Snad
Děda Mráz se už přesvědčil o marnosti svého úsilí převzít v Českoslovennejočividnějším a nej- sku roli Ježíška! i Mikuláše, a před minulými vánocemi se už "lidu" celkem
hr o živějším z nich je nevnucoval. Neumožnila to nejaká zásadní změna vnitřní politiky, v posledohnisko Vietnamu, které ních letech je to jen jeden článek v řadě malých ústupku vládnoucí kliky
skutečné náladě lidí.
Kezim se zatím zabý- vládala pochopitelně poZhromaždenie podmanených európskych národov val "důležitějšími" zále- litická skupina a jejím
zasiela vrelý novoročný pozdrav albánskemu, bulhar- žitostmi, které k zlepše- mluvčím
byl Antonín
skému, československému, estonskému,, maďarské- ní vánoční nálady mnoNovotný:
mu, lotyšskému, Iitevskému, polskému a rumunského nepřispěly. Národní
mu ľudu.
"Jsou . . . takové předschválilo stavy, že problémy, kteMinulý rok znova potvrdil, že niet moci, ktorá by shromáždění
mohla zničit túžbu po slobode. Samourčenie kedysi na svém posledním loňzávislých národov urobilo veľký pokrok vo svete. ském zasedání - samo- ré v našem národnímlTomáme,
je
Naša spoločná vec slobody v strednej a východnej zřejmé bez námitek - no- spodářství
Európe získala v roku 1966. Rozpory v čínsko-sovietmožné vyřešit nějakými
skych vzťahoch oslabili jednotnú komunistickú mo- vé nebo zvýšené soudní pouze organizačními o
censkú štruktúru a posilnili nádej na slobodu. Vý- poplatky a novou zeměvoj pomerov v strednej a východnej Európe smeruje dělskou daň, a šestého patřeními, případně, jak
k uvoľneniu sovietskej kontroly.
výročí založení " N á r o d - to také někteší žádají,
Vaše spravedlivé nároky a nepokorený duch otria- ní fronty osvobození Již- nějakými
radikálními
sol komunistickými režimami vo väčšine podmanezměnami
v
ústředních
ního
Vietnamu"
bylo
vyných krajín. Hoci komunistickí byrokrati ešte vždy
držia fcormidlo v rukách, predsa prehrávajú ideolo- užito k stupňování kam- orgánech . . .
gický zápas. Potreby a rôznorodosť moderného ži- paně "na pomoc VietnaVelmi
zjednodušeně
vota núti ich opúšťať zastaralé komunistické hospo- mu .
a
jednostranně
se staví
dárske metódy a hľdať nové riešenia. Stranícki byrokrati' ukázali sa intelektuálne neplodnými. Preto
Nejzajímavější
však proti sobě stará, tzv. ad'
robia určité ústupky spisovateľom, umelcom a in- bylo na konci loňského ministrativní
direktivní
telektuálom. Nedávne udalosti v niektorých krajisoustava řízení a zdokoroku
zasedání
mocenskénách potvrdzujú, že už i členovia komunistickej elity pochybujú o etických základech a platnosti ofi- ho centra - ústředního nalená soustava, která
ciálnych dogiem. Namiesto starej dôvery v režim výboru
Komunistické jakoby nezahrnovala vůnastupuje strach a pochybovacnosť. Základy komu- strany
Československa. bec žádné řízení shora,
nistickej moci sa drvia. Tento proces už nemožno
nýbrž jakoby veškerou
zastaviť nijakým upevnením vlády policajného štá- I to, co bylo ze zasedátu. Nakoniec zvíťazí tlak ľudu smerujúci k úľavám. ní zveřejněno, totiž pro- řídící funkci měly splnit
ekonomické náÚsilie po osobnej slobode a neseudziteľných prá- kazuje, že názory čs. ná- pouze
vach všetkých národov byť pánom vlastných osu- rodohospodářů a čs. ko- stroje.
dov má na prahu roku 1967 mravnú podporu slobod- munistických politiků n i
Snad by to spravil inzerát. Levně na prodej: boJe pochopitelné, jestliného sveta. Zhromaždenie podmanených európskych
jovníci za svobodu pro někoho. Hledají se: lidé, kteří
cíle
a
provedení
hospože
se
stále
hovoří
o
tom,
národov vás uistuje, že bude i naďalej tlmočit a
-kwdářských změn byly v že příčinou všech našich myslí a cítí svobodně.
zastupovať vaše spravedlivé túžby.
všeobecného problémů je tzv. direkPri vstupe do Nového roku si prajeme, aby všetky předvečer
Published by F. Váňa,
naiiehavé otázky sveta sa zmierlive a spravedlive nástupu "nového hospovyriešili a aby ste znovu získali slobodu, ktorá vám dářského- plánu" značně tivní řízení, že potom se
8. Moorhouse St., Richmond E. 1., Víc.
nutně kritika obrací probola násilne odňatá. Kiež by nastávajúci rok priniePrinters: Bussau & Co.,
odchylné.
Na
tomto ti ústředním orgánům a
sol vám mnoho ľudského šťastia a úspechov.
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Via
S. P. E. N., N. York pražském zasedání pře- (Pokračováni
na str. 2)
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Pověry a skutečnosti
se str.
vy o bombardování obytných čtvrtí H a n o j e znovu vzbudily bouře o d p o ru od jednoho konce
světa k druhému a znovu vnutily naší pozornosti celou tu pečlivě navršenou hromadu " d ů kazů", že "americký útočník" nemá ve Vietnamu co pohledávat a že
se tam vlastně dopouští
kriminálního činu.
Pověry
V čem spočívá ta hromada důkazů, kterou dali dohromady lidé všech
politických zabarvení, lidé poctiví i nepoctiví, lidé dobré vůle i lidé zlovůle?
Jejich dojem j é zřejmě založen na těchto
předpokladech: a) Vietkong a jeho politická větev N L F nejsou komunistické, organizace, ale seskupením
jihovietnamských patriotů všech o d stínů; b) konflikt v Jižním , Vietnamu je čistě
občanská válka; c) velká
většina obyvatel Jižního
Vietnamu
podporuje
Viětkong; d) jenom A áneričaně
stojí v cestě
smírné dohodě.

tvrzení, jez jsme vypočí- byly více patrny v dobe
tali v předcházejícím o d - obecních
voleb v roce
stavci,
1965 a také v zářijových
Skutečnost je totiž p o d - volbách minulého roku.
statně jiná. N L F není ne. . V e světle těchto údajkomunistická organizace. ných sympatií je také těžJe pevně-v rukou komu- ké pochopit, proč se konistů, a konečná rozhod- munistům nepodařilo ani
nutí jsou dělána v H a n o - ovládnout, ani usměrnit
ji. Časopis severoviet- •povstání v H u e a D a namské
komunistické ] nangu
začátkem
roku
strany H o c Tat se tím; 1966.
faktem nijak netají.
Nepřítel míru
Vietnam také předstaPřípad americké neúvuje něco daleko většího
než jenom čistě občan-; stupnosti a amerického
skou válku. Představuje: "kazimírství" je stejně
komunistický pokus o na- jasný. Stačí odstranit nárušení rovnováhy sil ce- nos zbytečného povídání
lé jedné důležité oblasti a vrátit se zpět k základstudené války. Rovná se, ním pozicím obou stran.
útoku, lhostejno z které Američané nežádají cestrany, přes dělící čáry lý nekomunistický Vietv Korejí nebo v Němec- nam, žádají, aby bylo zachováno právo Jižního
ku.
Pokud se týče proko- Vietnamu na nekomunimunistických
sympatií stický režim. H a n o j naobyvatelstva, člověk se proti tomu žádá, dnes
nezastřeně,
diví, proč še neprojevily již téměř
sjednocený
komunistický
výrazněji v říjnu a prosinci 1965,
když Viět- Vietnam.

nám také snaží dokázat
že je americká intervencí
nejen nemravná, ale také
zbytečná, protože komunisté nechtějí nic jinéhc
než Jižní Vietnam.
A jako jsme na jinérr
místě nechali za sebe
mluvit
časopis hanojských
komunistů,
m
tomto místě předáme slovo kambodžskému princ
Sihanoukovi, který nepatří právě k nej většin:
přátelům Spojených států v Asii.

Sihanouk napsal: "Nedělám si iluze o tom, cc
by čekalo z komunistických rukou mne a mou
vládu, kdyby z našehc
prostoru zmizel vliv svobodného světa, zvláště
pak Spojených států."
Všechno, i mezinárodní politika, začíná ted
nový rok- Myslíme, že b>
značně přispělo k jej:
přehlednosti,
kdyby si
ukřičení odpůrci americké intervence zopakoval:
Odpůrci
amerického alespoň nejnižší vietnamkong vydal výzvu ke g e -kwnerální stávce, a proč ne- zákroku ve Vietnamu se skou násobilku.
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(Pokračování se str. 1)
ony jsou v celém rozsahu činěny odpovědnými
Jak správné a jak pevza všechny nedostatky."
né jsou tyto základní kaV další části své řeči
mený, ná nichž stojí cepotřel Novotný "určité
lá "argumentace odpůrců
iluze" o nové
soustavě
americké intervence?
řízení jako o "kouzelném
" Skutečnosti
proutku" a pak pokračoZ Vietnamu se stal vy- val způsobem, který přisoce emocionelní případ, pomínal nedávné proje•v němž záplavy slz často vy indonéského Sukarna,
stejně
ne'.odplavila suchá fakta a beroucího
. rozpálené hlavy přehlu- ochotně na vědomí změšily ještě častěji zdravý ny, k nimž v zemi proti
rozum. Jenom tak mož- jeho vůli dochází:

hospodářství, což naprosto zákonitě vyplývá ze
samé podstaty socialistické
společnosti - - . A n i
uplatněním zdokonalené
soustavy řízení se tohoto
základního nástroje řízení nevzdáváme a v ničem
nemíníme j e h o funkci
oslabit, naopak, v novém
pojetí plánování a plánovitě řídící činnosti se musí funkce piánu zesílit.

přesně, rychle a za levné ceny
CITY:
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256
HAMPTON
" M í
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22. 12. 1966: Ve španělských volbách hlasovalo
prý téměř 96% voličů
pro novou ústavu, navrženou generálem Frankem.
23. 13- Skupina profesorů
varšavské university v
čele s prof. Kolakowskim
byla zbavena míst. Důvodem je jejich kritika polských komunistů.
26. 12. Venezuelská policie provedla rozsáhlé zatýkání
komunistických
teroristů
v
Caracasu.
Hlavním hnízdem byla
universita, kde bylo zatčeno 800 komunistů a nalezen velký arsenál zbraní, propašovaných z Kuby.
30. 12. Sovětský ministerský
předseda
Kosygin
navštívil Turecko. Jeho
přijetí nebylo ani zdaleka
tak vřelé jako ve Francii.
— V Moskvě byl odsouzen
americký turista M. Gil-

" V e d o u c í úloha strany spočívá především ^
tom, že jako základn
směrnice platí usnesen
sjezdu strany a usnesen
ústředního výboru, který rozhoduje -o všech zá
"sadních otázkách život;
společnosti. Tato rozhod
nutí jsou
závazná pr<
příslušné hospodářské ;
státní a kulturní orgány
které tak plně odpovídá
jí za důsledné plněn
stranických usnesení ;
za chod jim svěřenéh(
úseku . . . "
Kdyby snad někomi
nestačila
tato
ukázk;
"demokratických zásad"
ocitujeme mu zprávu
kterou uveřejnilo ješt
před
zasedáním
uS

:

Hampton St
Hampton, S. 7
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,
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posouzeny a schváleny."
Při Novotného
"hospodářských" výkladech
přichází nutně na mysl
úvaha o tom, jakou m o - '
jiné i proto, že nevychácenskou pozici má nyní
zejí z všestranné politicministerský předseda J o .
ké a hospodářské úvahy,
zef Lenárt, jehož hvězda
z možností a potřeb zezdánlivě zářila počátkem
mě . . ."
loňského roku, kdy se
Samozřejmě že tato
postavil
za přijetí noslova nelze vykládat tak.
vých zásad, i když byl
jakoby měl Novotný záNovotný silně proti. Byjem na zvýšení váhy a
lo pak dost divné, že se
autority Lenárta a jehc
Lenárt držel
nebo byl
úřadu. Naopak.
držen p o celý loňský rok
Novotný dával též ns
celkem stranou. Ž e mezi
oběma vedoucími komu- zasedání několikrát leknisty nepanuje přátel- ci ze "skutečné demokraství, je známo. Novotný cie". Potvrdil ji pak jedto konečně na zmíněném noznačne tímto nrohlásjezdu Ú V KSČ potvrdil šením:

Strana, má-li skutečně
provádět svou vedoucí
úlohu a splnit své o d p o no vysvětlit, že tolik lidí
"Plán i nadále zůstá- vědné poslání řídící síly
Všude ve světě je ochbt- vá základním nástrojem naší socialistické společ. no bez otázek přijmout řízení rozvoje národního nosti, se nemůže uchýlit
k žádným ukvapeným a
nedomyšleným závěrům
a opatřením, nýbrž . . .
musí problémy řešit krok kritikou, i když v ní neLenárta, ale
za krokem, po zralé ú - jmenoval
POHŘEBNÍ PROBLÉMY
vládu, které předsedá:
vaze . .
V e Strekové zemřel nedávno jeden občan.
" . . . Stále nemůžeme,
Novotný si ovšem uNéjbližší pozůstalí á známí se přišli se zemřevědomuje,
že dojde k hovořit o tom, že vláda
lým rozloučit.; Přišli i muzikanti, aby na té pourčitým
personálním a její usnesení mají tu
slední cestě zahráli. Jenže chtěj nechtěj museli
změnám ve výrobních autoritu, jaké by bylo
muzikanti zemřelého o nějaký ten smuteční popodnicích, ale počítá se třeba, najmě také proto,
překonány
chod ošidit. Před kopcem ke Kácovu pohřební
zvýšeným
významem že nebyly
vůz najednou zastavil a šofér auta prohlásil,
správních výborů, které mnohdy snahy uplatňo"významně přispějí ke vat na půdě vlády více
že naše pohřební vozy ještě nejsou "seštelované"
zlepšení práce generál- resortní hlediska nežli
na pomalou jízdu do kopce. Proto doporučil
ních ředitelství". K to- celospolečenská. Je p o pozůstalým, aby to vzali pěkně přes strnisko a
mu dodal, že "určitá mí- třeba, aby vláda - a to
přes oranici, přeskočili nějaký ten příkop, zkrátsta ve výborech v zájmu hodně záleží i na práci
ka si nadešli, a on s autem že na kopci počká.
posílení demokratičnosti předsednictva vlády „ na
Pozůstalým se to jaksi nezdálo, ale to ši dali!
( ! ) budou obsazována pořad svého plenárního
Rozlobený řidič prohlásil, že oni rozumějí opraformou
delegování zá- jednání dávala skutečně
ti a on zase mašinám. Poté sedl do auta a ujel.
stupců
pracujících,
zvo- zásadní . . . otázky . . . .
Truchlícím tedy nezbývalo než poslechnout ralených např. na odboro- Stále ještě je řada vláddy pána Zajíčka a pospíchat cestou necestou za
vých schůzích, pochopi- ních usnesení, která se
pohřebním vozem . . .
K. Baše, Kácov n. S.,
telně poté, kdy příslušné neplní, nemají patřičnou
Zemědělské noviny, 30. 11. 1966
mimo
návrhy budou stranicky váhu a autoritu,

Naše rovy

Provádíme veškeré práce optické

Telefon 98-5756

i k 31etému žaláři. Jeproviněním byla výta dolarů na černém
L. 1. 1967: Britský ministi
sahraničí Brown výzva]
Severní Vietnam, Jižní
Vietnam, Spojené státy 8
Sovětský svaz k mírovým
rozhovorům v Hongkongu. V Hanoji byl jeho náwh přijat chladně,
í. 1. Čs. zaměstnanec Bezpečnostního výboru Spojených národů Evžen Va3ek byl obviněn ze špionáže proti Spojeným státům.
— Američtí piloti nad Severním Vietnamem dostali povolení k útokům ns
komunistické
stíhačky
Předtím měli rozkaz čekat, až na ně bude zaútočeno.
3. 1. Na hranici Izraele £
Sýrie došlo k dalšíir
přestřelkám, které si vyžádaly oběti na obot
stranách.
i. 1. Siam vyšle do Vietnamu vojenský oddíl v síle 1.000 mužů.
5. 1. V Jordánsku zatkli
policie skupinu arabskýcí
uprchlíků z Palestiny, jejíž úkolem prý byl atentát na krále Huseina.
KSČ pražské Rudé právo (16. 12. 66):
" D n e 15. prosince zasedalo plénum Nejvyššího soudu, které, za účasti hostů, mezi nimiž byl
i ministr
spravedlnosti
dr. A . Neuman (předseda
"samostatné"
Čs.
strany socialistické, pr.),
se zabývalo
otázkami
souvisícími s úkoly N e j vyššího soudu po X I I I .
sjezdu KSČ. Jednání řídil předseda Nejvyššího
soudu dr. J. Litera . . .
Nejvyšší soud . . . zlepšil v posledních. letech
řídící činnost a zvýšil iniciativu. K úkolům, které
vyplývají
pro Nejvyšší
soud po X I I I .
sjezdu
KSČ, patří . . . na prvém
místě povinnost dále rozvíjet úsilí o upevňováni
socialistické zákonnosti s
cílem, aby se zvýšila společenská účinnost našeho
socialistického
soudnictví . .
Nezávislé
soudnictví
je samozřejmě přežitek pro komunisty. .
-sv-

9. 1. 1967
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ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE
— Lekci v přizpůsobivosti dal opět Jaromír Dolanský v oslavném článku k výročí narozenin
Klementa Gottwalda v RP: " . . . Ke složitosti vnějších i vnitřních úkolů (po únoru 1948) přistupoval i vývoj v mezinárodním komunistickém hnutí,
v němž zesílil vlřv dogmatických názorů a metod,
který se přenášel i k n á m . . . Docházelo k přehlížení konkrétních podmínek země a nahrazování
metod politického vedení administrativními zásahy. Vlivem nesprávné teorie zostřování třídního
boje při výstavbě socialismu a hledání nepřítele
ve straně docházelo k případům těžkého porušování zákonnosti, které byly v rozporu... - pokud
jde o Klementa Gottwalda - i s jeho dosavadním
dílem. Jako všichni, kdo tehdy ve vedení pracovali, byl těmto chybám poplatný i Klement Gottwald. Jeho odpovědnost byla přitom odpovědností předsedy strany . . . " Jaromír Dolanský tehdy
ovšem silně "pracoval ve vedení".
— V Praze byla podepsána nová obchodní a platební dohoda s Ghanskou
republikou.
—
Předsednictvo
NS
schválilo zákonné opatření, kterým se přiznává
absolventům Vysoké školy politické tJV KSC titul
"doktor sociálně politických nauk".
— III. sjezdu Celostátního
mírového výboru katolického
duchovenstva
v
Praze se zúčastnilo na
1.000 duchovních ze všech
diecézí a hosté z Belgie,
Itálie, Maďarska, NDR,
NSR, Polska a SSSR.
Hlavní slovo měl předseda J. Plojhar, který si
svou funkci udržel i na
další období, stejně jako
generální tajemník dr. J.
Beneš. Vatikánský
list
Osservatore Romano vyslovil politování,
že se
sjezdu v Praze zúčastnili
2 italští kněží, i když to
bylo jen pod osobním titulem, a varoval před
autorizovanými rozhovory
katolických kněží s tímto
hnutím "mírových kněží".
— Lidová
demokracie
vzpomněla 2. prosince nedožitých 80. narozenin básníka, spisovatele a. dramatika Jaroslava Durycha.
— Ministři zahraničního
obchodu ČSSR a SSSR
podepsali v Moskvě protokol o vzájemné výměně zboží na r. 1967. Ta
se má opět zvýšit a dosáhnout hodnoty asi 13
miliard Kčs. ČSSR je druhým néjvětším
obchodním partnerem SSSR (po
Vých. Německu). Ropovod dopraví do ČSSR
7,200.000 tun ropy, železné rudy dodají Sověty 9
mil. tuin, manganové rudy
165.000 tun, ferroslitin
48,000 tun atd. ČSSR dodá 1.700 kovooforáběčích
strojů, 700 dieselových
agregátů, chemické zařízení za 300 miliónů Kčs,
zařízení pro lehký průmysl za 500 miliónů, 560
tramvají, 300 trolejbusů,
50.000 motocyklů, 20 miliónů párů obuvi atd.

dil si prý soukromou směnárnu: dolary, libry n
marky vyměňoval za výhodnější kurs cizincům a
získané valuty prodával
na černém trhu.
— Koncem roku vypukla
v ČSSR chřipková epidemie. Nejvíce byly postiženi obyvatelé Východoslovenského kraje.
— Ve Skalici u České Lípy se rozšiřuje ' výroba
optického skla, která urnožní podstatné zvýšení
exportu.
— Na oficiální návštěvě
dlel syrský ministerský
předseda dr. Júsuf Zuajjin. Podepsal dohodu o
kulturní spolupráci obou
zemí, ocenil zvláště podporu, kterou poskytlo Československo Sýrii a jiným arabským oblastem,
dodávkami zbraní a odsoudil americkou intervenci ve Vietnamu. Obě
strany pak "prohlásily
svou podporu boji arabského lidu Palestiny .a
jeho zákonná práva".
— Na schůzi ústavně
právního výboru NS prohlásil ministr vnitra J.
Kudrna, že v r. 1965 se
na úseku obecné kriminality zvýšil počet trestnýcn
činů v porovnání s r.
1962
téměř o čtvrtinu.
Od 1. ledna do 30. září
1966 bylo zadrženo přes
1.800 "narušitelů státních
hranic", z toho prý téměř
300 s nepřátelskými úmysly. V r. 1965 dosáhl
počet dopravních nehod
74.100 případů, což je o
28.136 nehod více než v
r. 1962.

— V Praze se konalo
čtvrté valné shromážděni
Čs. společnosti pro mezinárodní styky. Společnost
mj. úzce spolupracuje se
společnostmi přátel ČSSR
v 26 zemích světa, které
prý mají asi 30.000 členů, na 100 odboček a organizují až 2.000 akcí
ročně. Předsedou společnosti se stal opět prof. dr.
J. Martinic.
— Ve stanici Plafiany u
Kolína najel osobní vlak
na nákladní soupravu.
Strojvedoucí a vlakve— V Praze byl zatčen doucí osobního vlaku ja381etý Emil Volný. Zaří- kož i 25 cestujících bylo
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunningr St., ST. KILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

vazně zraněno.
— Svaz protifašistických
bojovníků
oznámil,
že
sdružuje na 100.000 členů.
Na území ČSSR je přes
2.000 místních organizací.
Loni pořádal SPB 30.000
akcí, kterých ze zúčastnily 3 milióny osob.
— V roce 1965 bylo stíháno 324 osob pro devizové
machinace, z toho 77 cizinců. Kromě toho byly
další případy, které byly
označeny jako proviněni
nebo přestupky.
— Karlova universita udělila čestný
doktorát
právních věd generálnímu prokurátovi SSSR R.
A. RuděnkovL
— Od 6. do 11. prosince
dlel zahraniční ministr
David na oficiální návštěvě Kanady. RP píše, že
se oba ministři dohodli,
že "budou věnovat patřičnou pozornost konzulárním záležitostem, týkajícím se občanů obou zemí,
včetně sjednocování rodin" a že "bude věnována pozornost základu pro
jednání a řešení majetkoprávních otázek a požadavků mezi oběma zeměmi".
— V Ankaře
způsobila
poplach zpráva o dodávce čs. zbraní pro Kypr.
Turecké jednotky dostaly
rozkaz zabránit, aby se
tyto zbraně dostaly na
Kypr. Čs. vyslanec pak
oznámil tureckému ministerstvu zahraničí, že se
čs. vláda rozhodla stornovat odeslání zbraní, (které již byly na lodi, která
měla plout z jugoslávského přístavu pod panamskou vlajkou).
— Československo začalo
vyrábět
nové
čepelky
"Astra Superior" v závodě Sandriku v Jevíčku,
kana dovezlo
stroje z
Anglie. Vyrovnají, prý se
čepelkám západním. Cenově je pak daleko předčí:' platí se za ně totiž 25
Kčs za 5 kusů.
— Ve věku 91 roků zemřela herečka
Terezie
Brzková.
FEI/H

O d 1. ledna je v prarri "nemarxistický" plán

Nový hospodářský model

Rekonstrukce československého znárodněného hospodářství zažila radikální změnu od 1. ledna 1967. I někteří skalní ideologové Komunistické
strany Československa tvrdí, že nová linie je nemarxistická. Kritikové čs.
národního hospodářství už dlouho hlásali, že je to jedině možná hospodářská politika, ať už je schválená Marxem nebo ne.
Úvodník
v
Rudém
právu
(7. 12. 66) byl
značně skeptický:
"Není zrovna přesné
ptát se, co dokáže nová
soustava, ale co dokáže
člověk v nové soustavě.
A na to si musíme o d p o vědět, že nová soustava
ne vždy a všude umožňuje či přímo podněcuje, aby práce lidí dávala
takové výsledky, jaké
bychom sf všichni přáli."
O třaslavém stavu československého národního hospodářství
svědčí
další faux pas Rudého
práva z téhož článku:

národních než se vyrobí, a je dotováno státem. U jiných
Všechno ovšem bude výrobků je prý tomu nazáviset na reakci dělníků. opak. Mlhavá prohlášeJe zřejmé, že s přícho- ní jsou vždycky nej lepší,
dem každého nového ro- protože je těžko je vyku se šíří v Českosloven- světlit.
sku chýra o zvyšování
Svobodné slovo pokracen, která se celkem vy- čuje:
plňuje.
"Smyslem celé hospo-

C o tedy v podstatě
znamená nová soustava,
nový hospodářský m o del? Je to v podstatě
dost zoufalý pokus p o stavit zchátralé národní
podniky na realističtější
základ, než byly dosud.
Především nabízí vedení podniku větší volnost ve správě podniku,
což na druhé straně znamená větší volnost při
podepisování
dodacích
smluv a najímání dělníků, kteří by mohli se víc
podílet
na obchodních

kroku. Svobodné slovo
připouští, že cenová soustava trpí "mnohými deformacemi".
Celkem nesouvisle dodává, že se "často h o v o řilo a psalo, že první
etapou nápravy j e přestavba velkoobchodních
cen a . . . že proto nutným
důsledkem
bude
zvýšení cen maloobchodních . . ."

vyhlídkách
podniků.

Svobodné slovo z 8. dářské politiky je řešit
12. 1966 je velmi loajál- současné rozpory ve výrobě, snižovat
rozdíly
ní:
"Zpráva
i
jednání mezi velkoobchodními a
Státní komise pro finan- maloobchodními cenami
snižováním
ce, ceny a mzdy, uve- především
výrobních
nákladů,
zvyřejněná 6. 12. 66, snad
efektivnosti v
už definitivně vyvrátila šováním
pověsti o tom, že po N o - celém národním hospo" . . . D o nove sousta- vém roce d o j d e k vše- dářství."
Tam totiž tlačí pata
vy nevstupujeme s či- obecnému zdražování.
T y pověsti, pokud j e - nejvíc: "Při srovnávání
stým stolem. Máme na
zdrojem
nebyla cen našich s cenami obněm mnoho dluhů, kte- jich
ré ještě musíme splácet hloupost nebo dokonce dobných výrobků v zas úroky. Leckoho by zlý úmysl, vycházely z hraničí docházíme velmi
mohlo svádět, aby staré určitého nedorozumění." často k závěru, že u nás
hříchy, které ještě pociSnad
to je právě ta jsou v některých přípaťujeme nebo budeme po- chyba, že nedorozumění dech příliš vysoké.
ciťovat na své kůži, při- se vyskytují v socialisticA kdekdo to rád připisoval nové soustavě." ké soustavě na každém pomíná. Jenže příčina je

Vůbec tak tomu není,
tvrdí Svobodné slovo. Je
jisté, že některé zboží se
prodává za nižší cenu

v tom, že draho vyrábíme . . . D o k u d draho vyrábíme, nemůžeme kupovat levně. Dokud produktivita národního hospodářství bude nižší než
jinde, bude nižší i naše
celková spotřeba . . ."
Nový
hospodářský
model je krokem ke kapitalismu,
osvícenému
nebo ne. Hlavní pochybnosti jsou v tom, zdali
tento zředěný plán zabrzdí lidový plán šmeliny, fušerství a rafinova(Pokračování na str. 6)

Z leopoldovské věznice
Po roce 1948 prošlo "nápravně-výchovným
ústavem" v Leopoldově na Slovensku velké
množství politických vězňů, přišlo tam i mnoho
těch, kteří byli dopadeni na hranicích při pokusu o útěk na Zápaid. Ti z nich, kteří se dostali později na svobodu, vyprávěli shodně o
krutých podmínkách, za nichž si odpykávali
trest za svůj nesouhlas s jvládnoucím komunistickým režimem.
V posledních letech se poměry v Leopoldově
zlepšily a uvolněná místa mnohých politických
vězňů byla nově obsazena '^běžnými" provinilci,
ž e se poměry změnily, svědčí i okolnost, že
mohl časopis komunistického Československa o
tamní situaci psát: "Beseda" z 3. prosince uveřejnila reportáž Štefana Zubera "Uctiví násilníci", z níž několik paísáží přetiskujeme:
" N a jednom konci haly jsou jen kusy železa, na druhém už hotová elektrická zařízení,
která s úspěchem prodáváme i v zahraničí. Muži uctivě snímají čepice, ale hned se opět soustřeďují na práci. Tempo je prudké, a všichni
se zdají být nadmíru snaživí. Opravdu, ani se

nechce věřit, že hledíš do tváří nejprohnanějším
podvodníkům, násilníkům, ba i vrahům . . .
Muži nemají mnoho práv. V této třetí nápravné skupině je nejpřísnější režim, který připustí
zákon. Mohou psát jediné a vždy jen téže osobě, jednou za půl roku je může někdo na hodinku navštívit a jednou za rok mohou dostat
nevelký balík. Chtějí-li vit, musí si ta prájva vysloužit. Prací, disciplinou.
Pro většinu z nich je osm hodin práce nejočekávanější úsek dne. Práce umožní soustředit
se, zaplašit chmurné myšlenky, skleslost...
Samovazba je prý vězení ve vězení. Tu na
úzkých chodbách, které mají jen jednu stěnu,
je člověk jakoby v moci kovu. Kov je pod nohama, kov nad hlavou . . . Tam za samotkou vidíš aspoň lidi, ale tu jsi sám, tvým přítelem je
jen dřevěné lůžko.
V této části věznice se často setkáváme i s recidivisty . . . Někteří se vracejí nejen z vlastní
viny. Vracejí se i proto, že nenašli pomocnou
ruku . . . "
FEI/-*-
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-4Plánujete cestu do zámoíí
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
— r - — . TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Telefon 62-2908
. Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky

Č S S R v přímé řeči
CLO Z DÁRKŮ POSÍLANÝCH Z CIZINY
Clo z posílaných věcí činí zpravidla 50% zdejší odhadní ceny. Celnice v zásadě neřeší žádné sociální
případy. Jedině přihlíží k důchodům nižším než 200
korun, např. u obyvatel v domovech důchodců, a
dále !k případům, kdy by skutečně při proclíváúí
došlo k nějaké tvrdosti. Adresát, který dostane zásilku že zahraničí a nemůže clo zaplatit z uvedeného
důvodu, musí podat na celnici v Praze 1, Na poříčí 4,
žádost a přiložit k ní potvrzení o výdělku (důchodů) svém a manžela nebo manželky.
Zemědělské noviny, 8. prosince 1966
O PŘEDVÁNOČNÍM TRHU
Pro vánoční trh bylo vyrobeno i dovezeno více textilních tkanin, konfekce, obuvi, rozhlasových a televizních přijímačů, fotografických přístrojů, náramkových hodinek, sportovních potřeb, hraček a dalších
Výrobků. Přesto však pro nedostatečnou kapacitu
nebo obtíže- v dovozu surovin nebude letos v jednotlivých druzích poptávka uspokojena. Přehledy ministerstva vnitřního obchodil ovšem také ukazun, že
poptávku v listopadu podnítily v některých případech
také různé zprávy o tom, že od 1. ledna se všechno
zdraží. Že těmto domněnkám bylo někde dopřáno
sluchu, se ukazuje např. v prodeji nábytku. V září
obchod neplnil plán, v listopadu ho však rázem překročil bezmála o 30% a zásoby prakticky vyprodal..
Rudé právo, 7. prosince 196S
VANDALOVÉ ŘÁDÍ NA HŘBITOVĚ V PRAZE
Je to otřesný pohled: část starého Malostranského
hřbitova v Košířích, který je jednou z nejvýznamnějších památek na obrozeneckou dobu, leží v rozvalinách. Koncem minulého týdne zde vandalové pobořili, potloukli a vyvrátili 53 náhrobních kamenů.
Mnohé pocházejí z proslulé platzerovské dílny a jsou
významné nejenom kulturně historicky, ale i svým
uměleckým provedením. Hřbitov byl krátce po první
světové válce zmenšen. V padesátých letech pak ustoupila další část... dopravnímu ruchu
V SOHčasé době se staví kolem hřbitova ochranná, z e ď . . .
Rudé právo, 6. prosince 1966
ZASTAVENÍ NEEFEKTIVNÍHO PROVOZU
V hrudkovnách v Mníšku pod Brdy se od 1. ledna
1967 zastaví tři rotační pece. Neefektivní provoi se
likviduje. Hrudkovny zpracovávaly od podzimu 1955
chudou železnou rudu z místního dolu. Tunu hrudek vyráběly za 954 Kčs. Jejich velkoobchodní cena
činila 535 Kčs. Rozdíl 419 Kčs hradil stát. Přes všechnu snahu nemohli v hrudkovně ekonomii výroby
zlepšit. V závodě začali již letos s novou výrobou hliníkových slitin, přenesenou sem z Kovohutí v Hostivaři
Rudé právo, 9. prosince 1966
NOVÁ ÚPRAVA POJIŠŤOVÁNÍ
Od 1. ledna 1967 se každý státní hospodářský podnik může rozhodnout, zda a proti jakým rizikům u
Státní pojišťovny pojistí národní majetek, který byl
svěřen do jeho správy. Podle dosud platných právních předpisů platil totiž zákaz pojišťování národního majetku, přičemž rámcová výjimka byla učiněna jen V oblasti zahraničního obchodu. Důvod této
změny spočívá v nové soustavě řízení národního hospodářství, v novém ekonomickém a právním postavení našich podniků v této soustavě. Podniky ponesou plnou odpovědnost za své základní fondy i ostatní majetek a případné jejich zničení nebo poškození
půjde plně na jejich vrub a nemohou očekávat, jak
tomu bylo dosud, náhradu ze státního rozpočtu. Za
této nové situace bylo podnikům nutno umožnit,
aby se mohly proti důsledkům nejrůznějších náhodných událostí, které je mohou postihnout, bránit, a
za nejúčelnější formu považujeme pojištění...
Náměstek ministra financí dr. J. Macháčka,
Rudé právo, 27. 11. 1966
CS. ZDRAVOTNÍCI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH
V roce 1959 bylo 25 našich, zdravotníků v 6 rozvojových zemích, letos jich pracuje ve 20 zemích už
236. Pracují tam jak v "terénu", tak i na vysokých
školách, ve vědeckých ústavech aj. Významná, je i
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Kco nejvíce nenávidím...
K úvaze, kterou otiskl v loňském listopadovém cisle brnenský měsíčník
"Host do domu", nebylo třeba znalostí universitního učitele, ale bylo třeba
pozorovací schopnosti člověka a hlavně pořád ještě dost odvahy. I když
kdekdo V ČSSR jistě souhlasně přikývl universitnímu profesoru Josefu
Hrabákovi z Brna, je málo těch, kteří by jeho otevřenou kritiku "socialistického života" veřejně podepsali Posaďte sami 'výňatky, které z "Hosta do
domu" přetiskneme.
mezenosti, totiž využívaní polopravd. Člověk se
třeba dočte v kádrovém
posudku,
že
pracovní
morálka dědečka posuzovaného je charakterizována tím, že "celou
pracovní dobu stráví v
kavárně". Autor - zřejmě
povahy zlomyslné
(což
se někdy pokládá za
zvlášť dobrý předpoklad
pro kádrovou práci) ovšem nedodal, že jde o
číšníka. Počítal totiž s
negramotností druhých.
Jinými slovy, počítal s
tím, že jeho výtvor budou číst ještě větší tupci
než je on sám, a že se
podiví, jaký j e vlastně
ten posuzovaný ohyzda.
Jenomže tak velký tupec,
který b y naletěl, přece
jen neexistuje, a tak se
jen pár lidí tomuhle výS tímhle souvisí těsně
tvoru zasměje, a tím ce- jako druhý typ omezelá akce zhasne . . .
nosti - servávací metoda
A tím se dostávám k
místo
přesvědčování.
Dnes se to pomalu pře- páté formě omezenosti,
stěhovalo už n a nejnižší kterou bych chtěl uvést.
stupeň žebříčku, totiž do Je to nakládání s publiuličního a domovního kem jako s hlupáky . . .
měřítka, ale tím víc to Někdy loni se dotázal v
tisku jeden občan, proč
otravuje . . .
A se serváváním
je jsou kina ve špatném
mu
spřízněna další forma stavu. Zdeúředně
odpověděl,
lidské omezenosti, kterou funkcionář
bych nazval farizej stvím. že by se vlastně za tak
Každá výchova musí mít drzý dotaz, znevažující
nefalšovanou
autoritu, náš p o c h o d vpřed, měl
•: jinak se scvrkne v otlou- stydět. Je prý jasné, že
5 kání slabšího klackem a kapitalisté vyplundrovali
ve výchovu k podlízavo- naše biografy, a my je
sti tomu, kdo drží právě teď nestačíme opravit.
Avšak: každé malé dítě
klacek v rukou.
si
dovede vypočítat, že
S tímto farizejstvím je
jsou
kina znárodněna už
spoiena čtvrtá forma o Co nejvíce nenavi
dím, to je nedostatek
zdravého rozumu.
Lidská omezenost má ovšem
nekonečný počet f o r e m ;
vybral jsem jich pro ilustraci pět.
Především nenávidím
půlmetrové
trpaslíky,
kteří nesnesou nic většího než 50 centimetrů, a
snaží se proto nadprůměrné věci udělat menšími, než jsou sami . . .
Člověk by zatínal pěsti,
když nějaký Napoleon v
uličním měřítku politicky vychovává operního
zpěváka tím. že ho pověří roznášením pozvánek,
nebo když týž zakrslý
Napoleon ek přesvědčuje
houslistu, aby skládal v
rámci akce Z cihly a zničil si ruce.

pomoc při doškolování zdravotníků z rozvojových
zemí. Mezi léty 1960 - 1965 jich bylo u nás celkem
70 z různých zemí Asie, Afriky a; Latinské Amerik y . . . Někteří poslanci kritizovali jako zbytečný mezičlánek podnik Polytechna, podřízený ministerstvu
zahraničního obchodu, i jeho neuspokojivou praxi
vysílání zdravotnických odborníků do ciziny. Proto
se prosazuje nyní praxe individuálních smluv mezi
zdravotním pracovníkem a příslušnou zemí.
Ze schůze zahranič, výboru NS, RP, 3. 12. 1966
LIBERECKÝ LÉKAŘ O PRAŽSKÉ POCTIVOSTI
Byl jsem nedávno tři dny v Praze . . . Udělal jsem
si takový malý experiment. Sedl jsem si u Národního divadla do prvního vozu tramvaje č. 7, těsně u
dveří a přímo proti kasičce... Vystupoval jsem asi
třetí stanici za Bulharem. Ze svého "zištného místa"
jsem pozoroval vcelku 9 lidí, kteří vhazovali peníze
do samoobsluhy. Jen jeden byl poctivý a hodil za
dvě osoby 1.20 Kčs. Všichni ostatní šidili. Jeden dal
25 haléřů, dva padesátník, ostatní dávali pětníky a
desetníky, ale vždy míň než 60 haléřů. Dalo se to
dobře pozorovat, protože po posunutí páčky si každý
bere lístek a můžete tak každou částku vidět několikrát než zmizí do velké kasy. Nemám rád lidi, kteří
nejsou velkorysí..., ale jak je možné, že z devíti
lidí s klidem jich dá osm méně? Prosím, není to útok
na Pražany, jinde je to asi stejné . . .
MUDr. P. J. Dostál, Liberec,
Kulturní tvorba, 8. 12. 1966

dvacet let, a že tedy přemnohé kino, které dnes
padá, je znárodněno delší dobu, než po jakou je
mohli kapitalisté exploatovat . . . Před několika
lety nebylo dost uhlí a
lidé mrzli. I dostalo se
kverulantům vysvětlení,
že je vinen spotřebitel,
protože si prý uhlí včas
neobjednal. I malé dítě
však ví, že kde nic není,
tam ani smrt nebere, a
že by se včasným objednáním pouze
přeneslo
mrznutí na jiné občany.
Když byly upraveny ceny za ubytování v hotelích, argumentovalo se
mimo jiné i tím, že prý
by si cizinci při nízkých
cenách mohli myslet, že
naše služby v hotelích
jsou špatné . . .
Mám rád opak toho,
co nenávidím:
zdravý
rozum, touhu myslet n
přemýšlet (i když to bolí, a někdy hodně bolí!)
a odvahu říkat lidem
pravdu."
Jiná kritika praxe různých místních představitelů komunistického režimu v Československu
se ocitla v minulém měsíci dokonce i v ústředním orgánu KSČ. Rudé
právo z 12. prosince p o pisuje tento případ:
"Manželé P. L. se nemohli smířit s tím, že
jsme se nedali ničím o d radit od budování socialismu, a rozhodli se v zimě roku 1948 ilegálně
opustit naši vlast. Šestiměsíční nemluvně _ děvčátko - dali k babičce,
řekli jí, že se jdou pobavit, a od té chvíle je už
nikdo neuviděl. O jejich
osudech v zahraničí není
mnoho známo. Sami o
sobě dodnes vědět neda-

i. Podle různých pramenů se rozvedli a jeden z
nich, snad prý už umřel.
Děvčátko tedy vyrůstalo u babičky. T a mu
věnovala veškerou péči.
Vlastnosti i studijní m o rálka dcerky
byla tak
přesvědčující,
že škola
ji doporučila ke studiu
na vysoké škole.
Ovšem její babička už
nemohla, vzhledem ke
svému věku, nést náklady spojené s vysoškolským studiem. Svou roli
tu sehrálo zřejmě i to,
že mladí manželé, kteří
žijí u babičky, přece jenom čas od času utrousili poznámky, proč se
dře na mladou
slečnu.
Ž e to děvčeti nebylo
zvlášť příjemné a že muselo kolikrát zatnout zuby a v koutku si i poplakat, je zřejmé. A tak tedy po oboustranné d o h o dě - J. L. a babičky se rozhodla jít po maturitě pracovat.
. . . Když však měla nastoupit (u prvního zaměstnavatele) , bylo jí
najednou řečeno, že nemůže být přijata, protože
má rodiče v zahraničí.
Naše J. L. se obrátila na
jiné pracoviště. Situace
se opakovala se stejným
odůvodněním. Její anabáze skončila tím, že zničená dívka odešla domů,
napsala
babičce dopis,
že se neměla narodit, že
ji opustili nejen rodiče,
ale už i všichni lidé, a že
proto nechce žít. Pustila
si plyn. Jen dík včasnému zákroku bylo děvče
zachráněno . . .
Několik
ustrašených
lidí, jednajících podle
hesla "Čert nikdy nespí,
co když náhodou . . . Ä
co by pak bylo s námi?"
zlomilo v ní důvěru. Nebo to byli lidé, kteří žijí
v zajetí starých dogmat
a kteří _ domyšleno do
konce - vidí nepřítele už
v šestiměsíčním nemluvněti. . ."

V síle
je jistota
' a . m . p :
je největší pojišťovna
v Austrálii a nabízí Vám
' NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY "
speciálně
v pensijních a životních pojistkách
Nezávazné informace k porovnání sdělí
LUDVÍK SCHEER, tel. 62-0201, byt 88-5989
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Cornelius Ryan: Poslední bitva (The Last Battle). Collins, Londýn,

1966

Hněvivě vzpomínejme !

Cornelius Ryan je žurnalista, který napsal velice úspěšný bestseller "Nejdelší den", detailní popis bitjvy o normanské pláže 6. června 1944. Na základě jeho knihy byl natočen překvalpivě úspěšný polodokumentárňí film, který
autorovi zřejmě umo|žnil zahrabat se znovu do válečných archivů. Výsledkem jeho studií je fascinující reportáž o bitvě o Berlín z konce dubna a začátku května 1945. Zatím má světová kinematografie jenom stalinskou
monstrozitu "Pád Berlína". Ryain neměl po ruce všechen materiál, který by
vysvětlil řetěz událostí a vojensko-politických rozhodnutí, které (vedly armády maršálů Koněva a Žukova k říšskému kancléřství.
Z pramenů sovětských historiků a z osobních interviewů s vedoucími důstojníky Rudé armády je zřejmé, že osobní animozita a ctižádost byly stejně
silné mezi Žukovem a Koněvem jako byly mezi Eisenhowerem a Montgomerym. Když čteme Ryaínovu knihu o berlíuské bitvě, zdá se nám, že východní Ejvropa nebyla ani tak ztracena spojeneckým fiaskem ňa Jaltě, ale u
generálských stolků na západní frontě. Eisenhower měl široké politické direktivy, ale měl také možnost zachovat se podle okamžité strategické situace. Pověst o nacistické alpské redutě ztratila spojencům dominující postavení v Německu neméně, než vojenské ocenění ztrát při útoku ňa Berlin.
Eisenhower poslechl své strategické poradce, kteří mu řekli, že Berlín už
není vojenský cíl, a že by anglo-americký útok stál nejméně sto tisíc mužů.
ť r o t o Dyl angio-americký útok ná Berlín zastaven. Pattonova Třetí
armáda byla zastavena u
Plzně, Simpsonova na
Labi právě v okamžiku,
kdy jediné, co měla udělat, bylo dojet na konec
autostrády, která končila v Berlíně.
Ironie takového dalekosáhlého politického rozhodnutí tkvěla v tom,
že Stalin naprosto nevěřil Eisenhowerovu ujišťování, že Berlín je pro
Anglo-Američany
podružný cíl. Velitelem berlínské fronty se stal úspěšný olbránce Stalingradu Čuj kov, kterému
podléhala osmá gardová
armáda.
Další ironie dějin je
asi v tom, že v době, kdy
šlo o politické rozhodnutí o osudu střední Evropy, už ani Roosevelt nevěřil lžím Josefa Visarionoviče. " S tím člově-

kem se nedá jednat ,
řekl několik dní před
smrtí.
Tehdy už ovšem bylo
pozdě napravovat staré
omyly.
V dubnu roku
1945 bylo jasné, že j d e
o vojenský závod mezi
Koněvem a Žukovem. V
okamžiku, kdy byla proražena německá fronta
u Frankfurtu nad O d rou,
byl osud Berlína
zpečetěn.

Cornelius Ryan měl
rozhovor s Pavlem T r o janovskim,
redaktorem
vojenského
časopisu
"Rudá hvězda". T r o j a novski
otevřeně řekl:
Přirozeně že naši vojáci nebyli
stoprocentní
gentlemani. Viděli jsme
příliš mnoho."
A zřídlo moudrosti a
neomylnosti Stalin řekl
v podstatě totéž Milovánu Džilasovi, který kdysi
byl vedoucím jugoslávské vojenské
mise v
Moskvě. A jiný redaktor
"Rudé hvězdy" to řekl
naplno: " T o , co jsme udělali v Německu, nebylo nic ve srovnání s tím,
co nám Němci udělali v
Rusku."

rál bez tanků. Jižní úsek
byl p o d vedením generála Heinriciho,
kterému
vzali právě před poslední sovětskou
ofensivou
tři tankové divize, protože se Hitler "intuitivně" domníval, že hlavní
sovětský úder přijde ze
Slezska na armádní skupinu maršála Schoernera. Jádro této armády
bylo v prostoru ProtektoBoehmen
und
Obrovské koncentraci rátu
sovětské armády čelily v Maehren.
Zatím žili v Berlíně lipodstatě dvě
německé
armády, které se větši- dé, kteří čekali na osvonou skládaly z pomysl- bození, aniž by se starali
ných divizí, které existo- přijde-li z východu nebe
valy hlavně jako prapo- ze západu. Většina BerNepochybně. A l e přerečky ve Fuehrerově ve- líňanů doufala, že přiAnglo-Američané ce jsme neprožili strašlitelském
bunkru
pod jdou
abystátním kancléřstvím v protože se Berlíňáci do- nou válku proto,
zvěděli od uprchlíků 5 chom vážili, je-li lepší ve
Berlíně.
a násilnictví
Severně od Berlína há- východu, co umí Rudí vraždění
horda Obermenschů nejil frontu poslední ze armáda.
ozbrojených
Ryan specifikuje pře bo horda
specialistů v tankové válkteří
mají
ce Hasso von Manteuf- sně zkušenosti, které sf primitivů,
spasit
shnilý
svět.
Dodobaií
našim
zkušenofel. V té době už to byl

KDYBYCH...
KAREL

stem s Rudou armádou
ve spojenecké zemi.
První linie sovětské
armády byla složena z
elitních
oddílů,
které
měly za úkol porazit nepřítele.
Jejich příslušníci se
omezovali na bojové úkoly a neobtěžovali civilisty. Egyptská rána přišla s trupamí druhé linie. Jejich bojová schopnost byla nevelká. N e b y ly to víc než zásobovací
oddíly, které rabovaly,
násilnily a loupily. H o r dy na kibiíkách.

ČAPEK

Kdybych se na Nový rok ráno probudil jako Pán
Bůh, — nebo ne, to by nešlo, neboť Bůh nikdy nespí;
tedy kdybych se na Nový rok protoudil jako svatý
Petr, řekl bych si: "Copak 'bych měl letos udělat
pro ty čerchmantské Čechy? Oni jsou to sic kacíři
a někdy, hrom do nich! holota nevděčná; ale něco
z nich může být. Já myslím, že -mají trochu drsné
povětří; snad proto jsou tak zlostní .a zarytí. V létě
mají horko a bouřlivo, že na sebe podrážděně vrčí;
a v zimě jim mrzne tak, že každý myslí jen na sebe
a k těm druhým, je jako rampouch. To dělá to klima. A proto se jim nic nelíbí; zima je jim příliš studená a léto příliš horké; je-li něco černé, je jim to
příliš černé, a je-li něco bílé, je jim to příliš bílé;
jakživo jim nic není recht. To si- tak zvykli z toho
svého počasí. Ale počkejte, darebníci, já vám ukážu; nadělím vám počasíčko jako někde u moře; dám
vám vlídné zimy, — se sněhem, to se rozumí, takový snížek je dobrota; a lahodná léta se sluncem
i vlažičkou, — to by v tom byl čert, abych vás nepředělal. Kdybyste vy sami byli na sebe vlídnější,
bylo by vaše počasí mírnější, ale když nechcete začít vy, začnu já. Pomáhej vám Pán Bůh v novém
roce!"
Kdybych se na Nový rok ráno probudil jako ministerský předseda, moc bych se tomu podivil a v
rozpacích bych si hladil bradu. (Aha, řekl bych si,
musím se oholit.) Když bych si po chvíli zvykl na
zázračnou změnu své existence, zůstal bych ještě pár
minut v postelí, jako jsem dělával, dokud jsem byl

obyčejným občanem, ale nespal bych už, nýbrž uvažoval bych asi takto: "Pro pána krále, tak letos máme dělat to jubileum. Já vím co: já svolám ministerskou radu a řeknu: Mládenci, koukejte se, musíme to dát nějak dohromady; pravý a levý tábor, to
je pro kočku; -naše vlast to je jako — kruh; copak
je v kruhu nějaké pravé nebo levé křídlo?" — Nyní
by mě napadlo mnoho jiných argumentů, ale ty bych
si nechal až pro ministerskou radu; načež bych vstal,
dbaje toho, abych — pro štěstí v novém roce — vstá-
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Písnička na začátku
PAVEL

JAVOR

Na samém začátku — písnička veselá
o jednom děvčátku, jak běží z kostela.
Když běží z kostela, je píseň na začátku
a tisíc perliček střásá smích
s rudých plátků —
Pak úžas temných řas na pozdrav
odpoví
a prvý díjvčí' strach je ukryt za slovy.
To, co je za slovy, je krásný
dívčí strach,
když hochu odpoví úsměvem
na pozdrav.
A jako pramínek píseň se rozvíjí,
než slétne polibek do bílých lilií,
než slétne polibek — včelička bzučivá,
co chvíli potěší a chvíli mučívá —
Když padne s písní včel, jak slza
do trávy,
jdi hledat jitrocel, dříve než otráví —
Ryanova kniha o bitvě
D Berlín je velice aktuelaí. Vrcholila jí druhá
světová válka v Evropě.
Včerejší nepřítel j e dnes
skoro jako dnešní spojenec, protože se vynořila
nová horda, která hrozí
zničit svět, který není levověrný.
"Poslední
bitva" má
hrozně
ironický
titul.
Nelíčí totiž poslední bitvu. Jakkoli jsme se těšili, že s pádem
Berlína
padne i hrůza a krutost
a souboj o ovládnutí světa p o d diktátorskou vlajkou, zklamali isme se.

B o j j d e dál a nebezpečí vzrůstá. "Poslední
>itva" alespoň připomene naděje a hrůzy, které
nás potkaly- před víc jak
dvaceti lety.
Hněvivě vzpomínejme
na omyly a hrůzy jarních měsíců roku Í945,
který měl přinést světu
mír. Hlavně bychom neměli přenechat hněv a
zuření dnešním mladistvým psychopatům, kteří
napomáhají starému nepříteli, ačkoli, nikdy pravou hrůzu nepoznali.

KONTINENTÁLNÍ

jun
RESTAURACE

Praha

375 High 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

OD SILVESTRA DO TŘI KRÁLŮ

Pokud má paměť s ahá, říkají lidé po každém Silvestru, že loni byl ten Silvestr veselejší; kdepak,
letos to nic není, ale loni, to vám byla švanda! Loni
to říkali o předloňském Silvestru, předloni o předpředloňském atd. Panebože, trvá-li- tento úpadek silvestrovské veselosti odjakživa, jak pohanský musel
být Silvestr takhle za mládí nebožtíka Waclava Wlaval nanřerl nrsunn nrvhmi.
diwoje Tomka! Nebo za vlády Marie Terezie! Nebo
za časů Boleslava Ukrutného! Ale myslím, že i tehdy
Kdybych se na Nový rok rano probudil jako mi- si říkali pamětníci v návalu novoroční mel-ancholie:
.ionář a muž vládnoucí prostředky, řekl bych si: "To "Kdepak, lomi za knížete Václava, to byl ten Silvestr
li je rok dvacetosm? Bože, to to utíká! Nic plátno, onačejší; to vám byla junda, marno povídat!"
etos se musí něco s penězi pořídit; něco se musí na
památku postavit nebo založit, ale aby to stálo za to.
D tom se musí přemýšlet; ale peníze na to budou, o
Onehdy jsem zase jednou potkal Tři krále; byli
;o se už postaráme."
však jenom dva, a ten větší z nich byl jako za groš
kudla. Přes to neochvějně zpívali u každých dveří:
"My tři krále, my jdeme k. vám." Kdyby byli spuKdybych se na Nový rok ráno probudil jako dvacetiletý mládenec, obrátil bych se na druhý bok a stili "My dva krále, my jdeme k vám," byli by sice
spal bych dál. Bodejť, budu si po Silvestru něco měli pravdu, ale přestali by .vůbec být pravými tříkrálovými králi a nikdo by jim nevěřil, že nám nemyslet!
sou "štěstí, zdraví" a nedal by jim ani findu. A
poslouchejte, kluci, my velcí to děláme zrovna tak;
Kdybych se na Nový rok ráno probudil jako má zpíváme ve svých politických koledách "My, většina
čulbička Minda, drbal bych se chvíli zadní nohou národa," nebo "My, zemědělci," nebo "My, pracu(neboť měl bych takovou neřádnou blechu na zá- jící vrstvy" a podobně. Kdybychom popravdě zpítylku) a pak bych řekl: "Letos už nebudu zlobit své- vali "My, sekretariát partaje," nebo "My, užší výho pána, budu pěkně chodit ven, nebudu roznášet konný výbor" nebo něco podobného, ztratila by
kosti po schodech, budu zachovávat čistotu, nebudu naše koleda všechnu tajemnou moc a nikdo by nám
spát na kanapi, nebudu v zahrádce běhat po záho- nedal ani za findu kreditu.
nech"— Načež bych dostal kostku cukru a měl bych
nesmírnou radost ze života.
"Kalendár"' 1940

HLAS
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KAREL MICHAL
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DOMOVA

ČEST A SLÁVA

j Nač obnolvovat červotočivé a zaprášené příběhy ze středověku, jestliže rytíři provždy odešli, doíprovážém žpěVy svých miilstrelu, kouzly svých víl a slávou svých hrdinů.
Aloysius Bertrand

9. 1. 1967

LETOVISKO

"ŠUMAVA"

Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ

zábavu

odvrci. I to ji sbližuje s rytířem Rýndou. Jenže rytíř má erb a k tomu erbu i vesnici s tvrzí, takže
která se koná v neděli dne 29. ledna 1967
\ Postel byla vlastně' nemravně široká.- Podél vy- musí myslet chtě nechtě o kousek dál. Nejméně o
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
řezávaných. sloupků visíval až dolů samet. Kdysi. žně dál, a kolik grošů chtít za vlnu, kolik za tele, a
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
kolik těch grošů zobne kontribuce, a na to, jak tlaTeď už dávno ne.
Jídlo
— pití
i Rytíř se zavrtěl pod naditou duchnou, -Ještě v po- čit sedláky a jak je přitom zas udržet naživu, aby
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
lospánku natáhl ruku a zatápal vedle na polštář. na oplátku mohli zase udržet pána, a na to . . . a krom
Nenašel už, hlavu, .kterou tana hledal. Ani důlek po toho také na ono, protože tu není už nikdo, kdo b y
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
fií. Poduška byla teď pečlivě srovnaná a vyČechraná; se staral. Kdo se nestará, ten houby má, kdo houHraji se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
by má, může houby dát, a kdo nedá, ten se netěší
jako blahobytný husí zadek: Co' patřilo noci, tô s nostálému zdraví. Je potřeba myslet, jak trochu mít,
cí odešlo. 'Nbc pouští hafany. Teď už byl den.
a z toho jsou větry. Vlastně i -na děla potřeba myslet,
i Kalhoty. Kabátec. Jedna bota,- druhá, šlechtici ná- aby tam fakani z pilnosti necpali hlínu, a na sedm
leží boty z korduánu. Tyhlety šil z hovězí kůže ves- mušket v komoře. Bez těch by jalůvky i pytel zrní
nický švec. Rytíři- mívají stříbrné ostruhy, k jízdě nebyly ceněny na groše, leč na pšouky strachu. Je
i pro honor, co krok, to cink; Čumte, pán přichází! dosti těch, jež válka rozsype po kraji a nechá za se- (Pokračování se str. 3) investic a pozdním uváK čemu však ostruhy člověku, který by z nich darmo bou jako svrab, šankr a potomstvo bojových hrdinů. něho výměnného obchoděním nových kapacit do
vyplétal j,etel a seno a slámu? Kabátec by také svěd- Vlk a vlk je smečka. Vytím se svolají a pak jdou
du, který zřejmě ovládl provozu, v nadměrném
čil spíš šafáři. Zato ale klobouk,'klobouk měl peří. tam, odkud j e cítit špek.
dnešní
československou růstu zásob
surovin a
bpršelé sice, jak šěl čas a ptáci kadili, uplouhané,
Rytíř teď rozdělil pozornost rovným dflpra mezi výrobu.
'ale chochol to byl. Kdysi snad červený. Kavalíru
materiálů
u
odběratelů
jpatří nad hlavu peří. SraZí-li si klobouk ke straně, tipeček a Dorotu samu. Plácl ji po zadku se stejnou
Neváháme říci, že ty- včetně surovin z d o v o vlaje täbarevná nádhera k smrti či k náhlému štěstí: vlastnickou potěchou, s jakou jen okamžik později
to státně
schválené re- zu, v růstu výrobní spotA vtiskne-li klobouk do čela, její stín zachmuří obli- poplácá strakatou krávu. K m n krávy, jejíž miafiií
lze pominout, zdálo se to zcela na místě jak rytíři, f o r m y asi těžko přemo- řeby, jakož i v tom, že
čej pýchou. Kam však. vlaje chochol- někomu, kdq
tak í Dorotě. Zadek jalo čtyři je zuaJaesn zdraví, a hou hluboce vrostlou anosí .klobouk až v týle jak panotec z mlejna?
v některých odvětvích
zdraví, jemuž se těšila Dorota, i zdraví sfasksté krá. ,Teď ještě bambitku. Jednu ze tří, jež leží na sto- vy bylo pro rytíře důkazesn, že vše |e v pořádku patii a nečinnost dělnic- průmyslu roste neúměrle. Meč slouží k mečení, což koza Zastane. Bambitka když už ne ve světě, tak tedy afespcfi. m jeiso AcSL kých kádrů.
ně zaměstnanost na úkor
je .ovšem součástí oděvu pro časy, jež dojí bez kou- Svět se zdál sám vědět nejlépe, jak se má na rožní
Komunistická
strana
oblasti služeb a v něktezel krev.
nad ohněm točit, a neůomáhal se sngfetjŕmá očima,
...Urozený a statečný rytíř. Václav Rynda z Loučky aby byl zahrnut péä a spasen. Tak,raematte-vfira na československa ukousla rých oblastech i ná úkor
a na Poříčanech se ošplíchl v míse s vodou jako ve- stav světa, měl rytíř a hodlal tím ^pšše upiatsEt vlfv větší sousto, než může zemědělství."
liký pes, nacpal si do kapsy krajíc a vyšel dohléd- na stav tipce a strakaté krávy. Smmsmf maž tíhne polknout. Státní komise
Tváří v tvář novému
nout na své zboží. .
k snažení, jeiaož výsledky j3oa palmy eska.
pro
finance, ceny a hospodářskému modelu
• Je-li komu dvacet pět let a víc a má-li pěkný erb,
Pes běždL pár kroic& vepředu. Menši psi raso. Byl mzdy, která zasedala za- jsme hodně pesimističtí.
dobrý erb . s Turkovou hlavou, a ostrví v modrém to prostě pes. Tři p a gPBrrace smazaly s psí mysli
póii, měl by hned po ránu, chce-li žít slavně, svolat vzpomínku na fanfára robu, jenž troubífenlaWjjaks čátkem prosince minulé- Teorie jsou pěkné a stasvé věrné a spočíst svá děla. Poříčanská děla lze pouhý jeden jediný věk vymazal z injštaset rytíře h o roku, mluvila o "trva- tistiky lze ještě víc p o spočíst , na prstech. Na dvou. Jedno ční k severu a fanfáru polnic a nahradä. vzposiÍBkotí Ba stoh ky- jících nedostatcích ve vý- kroutit. Jiná je otázka,
druhé na východ, po osy,koleček zapadlá na valech selého sena při pofoes. Seza, které lžete ožÄlédaont, voji
národního hospo- jak se zachová dělník.
zarostlých lebedou, jež dávají dvorci tu drzost říkat je-li to doposwl krmení, nebo Jze-lí jim až jedině
dářství".
Mnohým dělníkům se
si tvrz. Jedna,'dvě. To první, bronzové, potěší oko stlát.
Není to jenom otázka bude zdát, že nový hosyou zelení, a. druhé, houfničku, jaksi vzal rez. Dar- .-' Stoh vyhlížel celkem netěšně. Už z dálky. Rytíře
mp je počítat. Dělo se neztratí, protože ho nikdo popouzeL Zřejmě popouzel i psa. Když k .němu při- flákačství v průmyslo- spodářský model
nesliéfíáiičivý hestopí, aby ho v ústrani s rodinou sežral. běhl, zaštěkal, než stačil m jeho úpatí po dobrém vých podnicích a letargie buje nic, co by už dnes
Těžší už' bývává uhlídat slepici;
psím zvyku očóraí povinný dflL.
zemědělství.
Ryba neměli na černo.
vm
Patnáct, šestnáct, puťa, puťa, stará Dorota sype z • " V e n "si isó," poštřvai rytíř. -Hodnej pefsel, vem v
smrdí od hlavy. Hlavní
,ošatky a rytíř Rynda si počítá. Jedním okem hrsti sí koSEixď"
jak
tvrdí Chcete, aby se vaše děti
a druhým slepice. Obojí ho chrání před zkázou xnnoNechvátal. "Vědět, že na kočku, na jedna z těch nedostatky,
líéxxi Spíše nežli dědičná děla'. A také o cosi jistěji než smutných, jímž miska až dávno shořela, nalže pes Rudé právo z 6. 12. 66. naučily hrát na kterýkoli
jeden ..z pacholků, jenž hnípe nad dlouhou mušketou stačit sám. Basatsitká vytáhl až. těsně u stoizu. Pes "projevují se především HUDEBNÍ NASTROJ?
na hlásce z prken a smrkových bidel. Stráž má bdít. totiž mohl í nenasel stačit <gá»r» na aasAu v sečraném
Volejte (Melbourne)
Leč kdo bdí, nebývá obvykle povinen vozit a ky- škrpálu, mizící do nitra sena. Přišlápl. fi, »eí se sta- j v neustále vysoké rozetel. 97-2515
dat.
-'
čila zavrtatj stavěnosti investiční stavA.
CHRÔMOVSKÝ
"Nechrápej tam; zvíře!"
by, růstu rozpočtových
"Tak polez! Polez ven, až máme vafeup!"
Rytíř kopl do .žebříku, až se celá stavba začala
Noha krátkou chvíli váhala. Pak rytíř natáhl kokymácet. 'ä'trážný taktak chytil přilbici.na nose. Koukl houtek. Klaplo to. Noha se začala zas sunout vsi. Za sklepa, a večer mu dones, když zbude, žrát. Ráno
po pánovi, ale pán má jinou starost.
ní druhá, a pak hubený zadek v odretých, ia£~ateeh. ho naložíš, až budeš zapřahat s vlnou. Vezmeš ho na
"Osrriháct, devatenáct," počítá zas rytíř Rynda- "A
Rytír o dva kroky ustoíipil a pěkné, pečlivě zamí- úřad- Vyřídíš pánům, že se dám poroučet. Oni si
kdepak je ta kropenatá?"
řil. Člověk ze stohu stál za tuhle péči. Nesnladý, ne- poradí."
; ' "Äž iná Věky,'' vrátí mu křesťansky stará Dorota. starý, kosffivě hubený, přes tvář ziiojený šrám- Jeto
Kuba sešněroval zajatci ruce a chutě jím cloumal
ke sklepu.
Ve' dne jí "překáží," že je tak hluchá. "Ale v ' n o c í j e 'knír a brada stačily usvědčit ze 1 2 I uvízlé seno.
Rytíř se rekřprift
••"Urozený pane," povykoval cestou kníratý muž,
to k dobrému. Hlavně v noci, kdy by musela slyšet
"Vítáme. Copak tu děláš? "ňirozený pane, dovolte mi s vámi chviličku mluvit!"
vrzat dveře, za nimiž spí dcera. Měla by spávat. A
"Na skřipci jde řeč lip," ujistil ho rytíř. "Teď by
Muž s jizvou ä napřed zakroutil senem propletený
někdy i spává. Tehdy,' když nespává v široké posteli,
•pro jednoho příliš široké, se sloupky, podél nichž už vous, a teprv potom se přisroa a zažmoulal okraj ses zajíkal, nemáme ten pravý grif. Zatracená verbež vráhounská, je vás jak čmelíků. Bít, loupit, poddávno nevisí samet. Samet, b y ť od molů, j e dobrý houněné kytle.
" "Já jsem jen ubohý šlejQř, milostivý pane, oprav- pálit, co?"
na sukni. Nezbytné věci jsou venkoncem prosté.
!<Může být, že je to i špehýř," omočil si Kuba od
• . Dorota, ta mladá, se liší od staré v mnoha věcech. du tak!"
'
"Šlejííř,"
uškmil
se
rytíř.
-Počestné
řemeslo.
Kdesklepa.
"Šel napřed, obhlídnout co a jak, a ostatní
.Mnoha věcmi. Jednak oněmi, pro které tak často
leží zálohou v lese."
nespává v komoře a musí s úsvitem do zimy, aby pak máš šlejf?"
"Musel jsem ho prodat, uctivě presná. Nouze byla,
Rytíř se ušklíbl, až mlíko kyslo. Znal svoji bolest,
stihla j eště urovnat podušku a vyčíslit boty bez ostruh'
už jí ba i zvykl. Buďto držíš lidi za branou a na
. t y / sedláoké kopný z hovězí kůže. Jednak' tím, že vždyť to račte z n á t . . . "
"No jistě," souhlasil s ním rytíř. -'Neuze zlá. Zved- polích máš pak výživný pejr, nebo je pošleš ven, a
není hluchá.- .
přijdeš o potah, o lidi, .nakonec i ó krk a ještě o
ní o kousek ruce!"
: : "Kropenatá má tipec," ohlašuje, vylézajíc z kurPřistoupil zezadu a dloubaje hlavní bambitky do střechu. A kdo ti dá rozum? Nikde a nikdo. Dělej,
níku-s neblahou slepicí v zástěře. Tipec kropenaté hřbetu, poplácal levicí ty hadry upředli 1 vzadu. Z jak dovedeš. Táta je dvacet let v kostele pod deskou,
slepice; je. pro ni v té .chvíli svět. Dorotě se vejde boty se stěhoval na světlo dlouhý nůž se -střenkou z pamatoval lepší, i s pány'sedával na sněmu a štějhě
do hlavy jen to, co v té které minutě koná. Ostatní olova a-z váčku, za- ňadry škaredá pisíole.
si neznal v tomhletom radu. A ť " děláš jak děláš,
je marnost a kukání duchů pekelných, což nutno
špatné tě nemine. Čeká to za bukem. Za mnoha buky.
- Muž' s jizvou se moudře nevzpouzei zbrani.
"Běžte zavřít bránu," poručil. "Dobytek nazpátek
"Jsou zlé časy," vysvětloval trapně "Člověk se
ZLOBÍ VÁS OČI?
do dvora. Ty zajdeš do vsi, říct rychtáři. A ť se hřbemusí sám obránit. Cesty jsou nejisté, no!"
ti taky starají, nač je mám. Tohleto je život pro svi"Že by ti někdo chtěl uloupit vši?"
•..',! Bolí Vá» hlava?
ni! Nekoukejte, není neděle!. Ženské drát peří, či co,
"Já, ale . .
Noste brýle ód O P T Á !
"Tudy, svatý muži," ukázal mu rytíř bambitkou a chlapi spravovat, co je kde třeba. Vy tam dva si
vemte lopaty a běžte ke stájím opravit val. Hněte
tvrz.
Čeledín, který stál na stráži, žrejmě už nestihl zno- sebou, rány Kristovy!"
vu usnout, protože zburcoval snad celý dvůr. Čeleď
Dvůr se hned vylidnil. Rytíř si nakopl kamínek
se seběhne jak děti, kterým strýc přinesl živého pot- a hvízdl po psovi, aby ho chytil. Zase šel den k čertu.
kana, a o překot dobře radila, jak nejlépe s brat- Že jich má čert, těch dnů za celý rok. Říkají, bylo lip.
Capitol House, 109 Swanston St.
rem člověkem jednat. Rady šly od srdce. Kočové Kdo zašil, ten kosil a vojna byla jen s Turkem a
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
stranili trhání koňmi, ženské chválily spíš pomalé daleko. Pohádka. Možná, že. to ani nebylo. Pořád se
pečení. Zjizvenec jen koulel očima odsud tam. Zřej- jen válčí a ještě co chvíli do toho prší. Vysrat se na
8. poschodí
Telefon 63-2231
mě se děsil narovnání, v jehož důsledcích bude zpo- všechno. Jezevec to zaspí. Potvora j ezevec.
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
čátku pečen, aby pak šel lépe roztrhnout od kosti.
"Doroto! Kde trčíš? Vem klíče od sklepa, přines
Vašim příbuzným i , béz lékařského předpisu,
"Necivte mi tady," polil je rytíř. "Já vám ho ne- džbán. Jen půl. Ne, přines ho už rovnou plný!"
v nutných případech telegraficky
Pokračování příště
přived na hraní. Na, Kubo, zavřeš ho prozatím do.
Kdo kco.

Nový model
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CITY OF MOORABBIN
pořádá ve dnech 10. až 15. dubna tr. mezinárodní
festival umění, v jehož rámci bude uspořádána i
výstava umění a ručních prací v radnici v Moorabbinu. Počítá i se samostatnou výstavou československou. K oficiálnímu zahájení festivalu dne 11. dubna
1967 bude uspořádán slavnostní průvod, kterého se
mají zúčastnit též krojované skupiny. Sekretářka
festivalu Mrs. L. Mabbett, 8 York St., East Bentleigh,
Víc., tel. 57-4087, poskytne ochotně všechny informace jak o výstavě tak o účasti v národních krojích.

t

V hlubokém smuťku oznamujeme, že dne
21. prosince 1966 o jedné hodině ranní
zesnula naše drahá manželka a maminka,

paní
VOJTĚŠKA S V O Z I L O V Á
S drahou zesnulou jsme se rozloučili dne 23.
prosince 1966 v chrámu St. Leodarďs v Glen
VVaverley, odkud byly pozůstatky zesnulé převezeny na hřbitov ve Springvale.
Děkujeme všem, kteří se snažili svou účastí na
pohřbu, květinovými dary a projevy soustrasti
zmírnit naši bolest.
Oldřich Svozil
se synem Petrem
5 Prent Court, North Clayton, Vic.

V hlubokém žalu oznamujeme všem přátetům
a známým, že nás dne 21. prosince 1966 opustila
na věčnost v předvečer svých 60. narozenin naše
drahá manželka a maminka, paní
MARIE M A G D A L E N A

ČÁCHOVÁ

Pohřeb drahé zesnulé se konal dne 23. prosince
z kostela P. Marie ve Williamstownu na tamní
hřbitov.
Děkujeme všem přátelům, kteří se snažili jakkoli zmírnit naší bolest.
Jménem veškerého příbuzenstva:
Josef Čácha,
Karel Čácha,
Olga Čáchová,
syn
manžel
snacha
17 Hearn St., Newport, Vic.

C ES K E K N I H Y
J. Toman: Don Juan $ 1.70, Bass: Klabzuoova 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 vigílie $
2.10, Kapličky: 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 díly) $ 5.10, Mauriac: 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
Box 1888 R.GJP.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 4Ä-5980

lilVWWIWWWMWAlMWMWIIWIAnillWWW^^

P 0 I I 5 T É N Í

odborně provedou

DOMOVA
Prvotřídní

D Á M S K Á 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)
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SLAVIA MELBOURNE
sehrála dne 6. ledna večer přátelské utkání s Polonií v rámci dvojzápasu na Olympijském stadiónu,
jehož výnos byl určen k podpoře italských oblastí,
postižených povodněmi, a zvítězila 2 : 1 .
K prvnímu zápasu v noční soutěži dne 13. ledna
nastoupí Slavia s několika změnami v sestavě. Mužstvo posílili dva hráči z Anglie: Bell v záloze a v útoku Lockton (dříve Aston Villa).

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ'

— Pohřbu dr. Alice Masarykové dne 2. prosince
v Chicagu se zúčastnil
velký počet krajanů a amerických přátel zesníilé.
U její rakve se s ní rozloučili za rodnou vlast a
RSČ dr. Petr Zenkl, jménem rodiny a nejbližších
spolupracovníků dr. Jan
Papánek,
za
americké
krajany a ČSNRA Vlasta
Vrázová, za americké přátele Ruth Mitchellová a
dr. P. Bradley, za kanadské krajany R. Petříčkova z Toronta a dále dr.
Juraj Slávik. Pohřební
obřady ukončil modlitbou
kazatel Jaroslav Pelikán
st. Sestra zesnulé Olga
Revilliodová přiletěla do
Chicaga ze Švýcar až ten
den v noci a rozloučila se
se zesnulou druhý den,
kdy se konala kremace.
Urna dr. Alice Miasarykové byla uložena v Masarykově mausoleu Českého národního hřbitova v
Chicagu nedaleko bronzového reliefu presidenta
T. G. Masaryka.

byl jmenován vedoucím
oddělení pro biochemii na
universitě státu Pennsylvania.
— Čs. národní rada americká zaslala presidentu
L. B. Johnsonovi dopis, v
němž vyjádřila své zneklidnění nad jeho projevem, v němž nabízel ústupky a zlepšení styků s
komunistickými vládami.
— Velitelem výzkumné
laboratoře leteckého lékařství Spojených států
je pplk. C. H. Kratochvíl.
— Masaŕyktown u Toronta, 20akrový rekreační
park a budovy, o jehož
prodeji se loni uvažovalo,
byl pronajat rozhodnutím
"Masarykova
pamětního
ústavu" v Torontu na 3
léta
místní
organizaci
YMCA za 35.000 dolarů
ročně. Ústav si vyhradil
právo užívání parku pra
své členy a některé dny
v roce pro pořádání krajanských slavností.
— K. Vašák ze Štrasburku byl poctěn cenou francouzské Akademie morál— Dne 25. prosince se do- ních a politických věd za
žil sedmdesátky dr. Šte- práci o Evropské konvenfan Kočvara, bývalý mí- ci lidských práv.
stopředseda čs. vlády, ny- — Zatčení amerického obní odborník
evropského čana Vlad. Komárka-Kapráva v knihovně americ- zana v Praze
vyvolává
kého kongresu ve Wa- stále hodně zájmu ve svoshingtoně.
bodném
světě.
Podle
— Rafael Kubelík řídil v zpráv amerického
čs. úřady
prosinci řadu koncertů připravují
Chicagského symfonické- rychlené proces proti něho orchestru (jehož byl mu, aby se v něm osprapřed lety stálým dirigen- vedlnily za svůj zákrok.
tem) a sklízel mimořád- Komárek si prý vybral za
né úspěchy u publika i svého obhájce dr. Bohukritiky chicagských listů. slava Těšínského z praž— Z podnětu kardinála ské právní poradny.
dr. Berana byla založena — V říjnu mr. přijeli do
na návštěvu dr.
při kněžské koleji Nepo- ČSSR
mucenu Čs. kulturní a ná- Alex. Mayor, lékař z New
boženská ústředna. Bude Yorku se sestrou Olgou
mít obory: kněžský, pasto- Blairovou, oba američtí
rační, kulturní a vědecký. občané, kteří opustili ČeBude vydávat časopis Stu- skoslovensko v r. 1952 ilegálně. Podle zprávy Lidodie.
byli 22.
— Časopis "Vinice", vy- vé demokracie
dávaný čs. misií ve Wm- října z ČSSR vyhoštěni,
nipegu v Kanadě, přestal protože "vyvolávali skandální výstupy" a "hrubě
vycházet.
Československou
— Novými monsignory uráželi
byli v Itálii jmenováni: socialistickou republiku".
dr. K. Vrána, profesor fi- — List East Africaii Stanlosofie v Krajském semi- dard v . Nairobi otiskl článáři v Benevetě a dr. J. nek tamního českého- soBenáček, profesor semi- chaře F. V. Foitá, navrhující zřízení Afrického únáře v Assisi.
— V New Yorku se dožil stavu umění.
i šedesátky dr. Alois Ro- — Josef Korbel byl jme| žehnal, bývalý poslanec nován děkanem Vysoké
. Čs. strany lidové a poli- školy mezinárodních stuticko-vědecký pracovník. dií na Denverské univerČ/ČS/SW
— Prof. dr. J. H. Pazur sitě.

domů, bytů, obchodů, továren, zaměstnanců,
aut, lodí, dopravní, úrazové a nemocenské,
Ž I V O T N Í či PENSÍ JNÍ

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers
958 Nepean Highway, MOORABBIN, S. 20.
Volejte česky či slovensky: (Melb.) 95-2421

VZPOMÍNKA
- Dne 23. prosince 1966
tomu byly 3 roky, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a
dědeček
p. Frant. Živec
Nemůžeme zapomenout.
Anna Živcová, vdova,
dcera Věra Vojtíšková s
manželem a vnuk Robert.
Brunswick, Vic.

POHÁR AMPOLU

LETNÍ VEČERNÍ S O U T Ě Ž V K O P A N É
N A S T A D I O N U V O L Y M P I C PARKU
V MELBOURNE
PÁTEK 13. L E D N A 1967
v 8 hodin večer: SLAVIA - MELBOURNE
v 9.35 hod. večer: HELLAS - J. U. S. T.

ZÁJEZD A. C. SPARTY DO AUSTRÁLIE
Při svém zájezdu na pátý kontinent sehraje Sparta přátelské zápasy v Sydney (první dne 19. ledna
s tamní Prahou), dva v Melbourne (dne 22. ledna
s kombinovaným mužstvem Slavie a Hellasu a dne
29. ledna s jedenáctkou Viktorie), dále jeden zápas
s mužstvem Jižní Austrálie v Adelaide (dne 26.
ledna) a později ještě další zápasy.
Mnoho příznivců kopané se těší na vystoupeni
pražského mužstva a mnozí i na přátelské setkání s
jednotlivými hráči, event. i funkcionáři klubu. Po
zkušenostech s loňským zájezdem bratislavského Slovana je však třeba upozornit předem funkcionáře
obou zdejších klubů s českým vedením, že naprostou
většinu příznivců těchto klubů tvoří uprchlíci před
komunismem, pro něž by bylo nejen velmi trapné,
ale docela nepřípustné účastnit se přátelských setkání či hoštění Sparťanů, kdyby přitom měl asistovat
některý z oficiálních zástupců čs. komunistického
režimu v Austrálii. Domníváme se, že je povinností
funkcionářů zdejších klubů, aby na tyto okolnosti
upozornili předem
vedoucí sportovní výpravy z
Prahy.
V souvislosti s přípravou zmíněného zájezdu se
vyskytla v pražských novinách zpráva, že Spartu
pozvaly do Austrálie čs. kluby, založené tu krátce
před válkou. Režim zřejmě nechtěl přiznat skutečnost, že oba kluby založili až poúnoroví uprchlíci
před komunistickým režimem.
-k-

VÍTE, ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z AUSTRÁLIE D O H L A V N Í C H MĚST
V E STŘEDNÍ EVROPĚ A Z P Ě T
ve skupinách (Affinity 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 MĚST
V SEVERNÍ EVROPĚ
zaplatíte jen o málo více
Podrobné
informace
ochotně sdělí

A L M A

TRAYEL SERVICE

43-53 Elizabeth Street, Melbourne
Telefon 62-5757
KRUTÝ OSUD RODINY
Dne 3. ledna 1967 zemřela po delší nemoci paní
Kamila Tejčková z melfoournského předměstí Braybrook. Vrcholí tak tragedie zvlášť krutě postižené
rodiny. Mladí manželé Tějčkovi přijeli do Austrálie
z uprchlického tábora v Německu v roce 1950 plni
optimismu a zdálo se, že nic nezabrání jejich spokojenému životu zde. Manžel, bývalý vysokoškolský
student, měl dobré zaměstnání a manželka, pečovala
o dva syny, kteří se zde narodili. Obrat přišel před
deseti léty, když Vladimír Tejček těžce onemocněl.
Proti takovému druhu sklerózy nezná zatím" íeliařská věda účinný lék. Potom se plně prokázaly mimořádné vlastnosti manželky:' pečovala o manžela,
kterého nechtěla umístit v léčebném ústavu, i o obě
děti, malovala umělecké polštářky nebo .pekla pro
obchod, aby pro rodinu přivydělala něco k tomu,
co poskytly sociální úřady. Později předali bývalí zaměstnavatelé manžela stálou zákazku na rozmnožování listin a paní Kamila Tejčková ji pravidelně vyřizovala. Snad to vše bylo nad její síly. Loni onemocněla a lékaři zjistili rakovinu, které nyní podlehla. Zůstává nemocný manžel a dva synové, 15 a
14 letý.
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jindřieha Kettnera (dř. Adelaide) - zpráva, Václava Volka z Plzně - Zátiší, Stanislava Maxu z Plzně
a Milana Vočku z Prahy.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s : na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
Řídi

Karel

Janovský,

Mnichov

Čtvrtfinálová střetnutí P M E Z rozlosována

Dukla hraje s Ajaxem Amsterodam
Tepi(ve tři dny před Štědrým dnem se rozhodlo o dvou zbývajících čtvrtfinalistech 12. ročníku
nejpopulárnější evropské fotbalové soutěže - Poháru mistrů evropských zemí. Stali se jimi: jugoslávská Vojvodina Novi Sad, která po domácím vítězství nad Atletikem Madrid 3 : 1 a porážce v Madridu 0 : 2 vyhrála třetí rozhodující střetnutí (rovněž fv Madridu) po prodloužení 3 : 2, a Inter Miláno, jehož hráči předvedli v Budapešti skvělou kopanou a porazili i v odvetě několikanásobného
maďarského mistra Vasas Budapešť 2 : 0 brankami svého přímo "zázračného" ostrostřelce Mazzoly.
, .Funkcionáři evropské sekce mezinárodního fotbalového svazu FIFA rozlosovali pak čtvrtfinálové dvojice PMEZ, ze kterých vzejdou do 20. března nejlepší čtyři týmy starého kontinentu. Pražská Dukla,
která v 1. kole vyřadila dánský Esbjerk 2 : 0 a 4 : 0
a . v ' 2, kole SC Anderlecht Brusel 4 : 1 a 2 :1, se o
' štěstí' kvalifikovat se jako první čs. team do semifinále Evropského poháru pokusí v boji s holandským
přeborníkem Ajaxem Amsterodam. Nebude to úkol
;-lehký, neboť Ajax dokázal vyřadit i slavný FC Liverpool (v Amsterodamu zvítězil 5 : 1, v. odvetě v
Liverpoolu remisoval 2 : 2 ) . První střetnutí se bude
hrát na olympijském stadiónu v Amsterodamu za ří-

Evropská trofej v hokeji

i ro ionsjjem ZKUseonim vyuam ronara misiru
, evropských zemí se letošní, tedy druhý ročník nové
.šbyttěžé hokejistů rozjel naplno. Nelze ho zatím srovnávat se stejnou soutěží fotbalistů ani košíkářů či
jházeiikářů, neboť jsou stále ještě velké výkonnostní
rozdíly třeba mezi hokejisty SSSR, ČSR a Švédska
na jedné a ostatních evropských států na druhé stra'liěj přesto se i tato soutěž stává čím dále tím populárnější.'Mužstva ČSR a SSSR - ZKL Brno a CSKA
-Moskva - budou hrát až ve finále svých skupin a v
případě postupu (který se očekává) nastoupí pak
proti sobě ve finále II. ročníku.

zení sovětského rozhodčího, k pražské odvetě vyšle
sudího západoněmecká fotbalová asociace. Termíny
zápasů nebyly ještě dohodnuty.
Šlágrem čtvrtfinále PMEZ však bude střetnutí
dvou nejúspěšnějších mužstev mladé historie této
slavné soutěže: šestinásobného držitele trofeje Reálu Madrid s dvojnásobným vítězem Evropského poháru Inter Milanem. Zajímavý může být i boj mezi
Vojvodinou Novi Sad a skotským mistrem Celticers
Glasgow. Naopak za nejslabší dvojici se tipuje čtvrtfinálový pár Linfield Belfast - CSKA Sofia.

ČSR - T o r o n t o Grads 9:1
O vánocích zahájilo čs. hokejové národní mužstvo
turné zemí kolébky ledního hokeje - Kanadou, když
ve Windsoru zvítězilo nad studentským týmem Toronto Grads vysoko 9 : 2 (3 :1, 4 : 1 a 2 : 0), Nejlepší řadou čs. mužstva byla jihlavská útočná formace bratří Holíků s Klapáčem, která se vyznamenala i střelecky. Jiří Holík dal 3, Klapáč 2 góly. Čechoslováci udávali od začátku tempo hry, a při trochu větší snaze mohli zvítězit ještě přesvědčivěji.
ČSR se zúčastní ve Winnipegu turnaje k stému výročí Kanady, kde se postupně střetne s národními
celky Kanady, SSSR a USA.

Kriterium prvního sněhu

HOKEJOVÁ LIGA
Ačkoli mužstva nejvyšší čs. hokejové soutěže mají
za sebou teprve 20 z maratónu 36 zápasů, zdá se už,
že rozhodnutí o mistru republiky padne mezi mladým týmem jihlavské Dukly a 11násobným přeborníkem ČSR ZKL Brnem. Oba kandidáti na prvenství šli v posledních mistrovských zápasech od vítězství k vítězství (Jihlava např. deklasovala Vítkovice i Kladno na jejich klužišti, ZKL Brno porazilo doma Bratislavu vysoko 6 :'2), a tak zůstávají
i nadále v čele 1. ligy.
Pořadí po 20. kolech: 1. Jihlava 28 bodů, 2. ZKL
Brno 27 b., 3. Pardubice 25 b., 4. Sparta 24 b., 5.
Bratislava 23 b., 6. Košice 19 b., 7. Zlín 18 b., 8.
Vítkovice, 9. Kladno, 10. Litvínov (po 12 bodech).
Nejen o mistrovský titul, ale i o sestup se zřejmě
rozpoutá velký boj.
ku mezinárodního hokejového turnaje o tzv. Spenglerův pohár ve švýcarském Davosu zvítězil vedoucí
tým čs. ligy Dukla Jihlava nad mužstvem pořádajícího HC Davosu 1 0 : 1 ( 4 : 0 , 4 : 0 a 2 : 1 ) . Dukla
Jihlava nastoupila bez svých nejlepších pěti hráčů
(bratří Holíků, Klapáče, Šmída a Suchého), kteří jsou
v současné době na zájezdu v Kanadě, přesto je na
turnaji velkým favoritem. Jihlavští obhajují SpengIerův pohár, získaný zde před rokem.
— Americkým lehkým atletům začala v posledním
týdnu r. 1966 sezóna na krytých drahách. V Mobile
ve státě Alabama skočil- nadějný americký tyčkař
Bob Seagren, který byl minulý rok krátkou dobu i
světovým rekordmanem, hned při prvním startu v
hale mimo konkurenci 5,28 m, a zdolal tak laťku o
8 cm výše, než je neoficiální světový halový rekord.
— Hřiště pražské Sparty se přestavuje. Na svém místě zůstane jen hlavní tribuna. Hrací plocha se ponoří o 2,8 m níže než dosud, a bude orámována ze
všech stran zastřešenými dvoupodlažními tribunami.
V horním patře bude 16.000 sedadel, v dolním 19.000
míst k stání. Příchod bude třemi vstupními branami.
V obrubě zastřešení je umístěno umělé osvětlení.
Dokončení rekonstrukce je plánováno na podzim 1968.
— Australští tenisté obhájili v Melbourne znovu
prvenství v Davisově poháru, když porazili' Indy 4 :1.
— Ani závěr roku 1966 nezastihl světového rekordmana v hodu diskem Ludvíka Daňka z Brna vs
formě. Na mezinárodních lehkoatletických hrách v
Havaně na Kubě hodil Daněk pouze 57,50 m, když
byl poražen východoněmeckým reprezentantem Mildem. Přesto tu dosáhla malá čs. výprava 3 vítězství:
čtvrtkař Josef Trousil vyhrál závod na 400 m v průměrném čase za 47,6 vt., čs. rekordman v trojskoku
Petr Nemšovský skočil 15,84 m (porazil evropského
mistra Bulhara Stojkovského, který dosáhl rovněž
15,84 m, jeho další skoky však byly mnohem kratší)
a držitelka čs. rekordu ve skoku vysokém M. Faithová z Bratisavy zdolala 1,67 m. Nadějný čs. mílař
Pěnkava- doběhl v závodě na 1.500 m časem 3:57,0
min. druhý za Francouzem Toussantem (jeho čas
3:47,5 min.).

' • " Zdá se, že mezi 4 nej lepší týmy PMEZ se probo- Francouzské středisko zimních sportů Val ů~ Isejuje mužstvo finského přeborníka Ilves Tampere, re bylo v předvánočním týdnu dějištěm lyžařské prekteré dovedlo vyřadit Vaalerengen Oslo 6 :4, 6 :8, miéry slalomářů v nové sezóně. Jak se ani jinak
*' ; 8 : 5 a 7 : 6. i východoněmeckého mistra Dynamo nedalo očekávat, potvrdili i tu reprezentanti FranBerlín (získalo 7 z 8 možných bodů vzájemných 4 cie svou světovou nadvládu v současném lyžařském
."střetnutí). Ve druhé skupině se o soupeři ZKL Brna ŕportu, když vyhráli - kromě speciálního slalomu mu(které obhajuje trofej) rozhodne s velkou pravdě- l ů - všechny soutěže. V nejobeslanější disciplině zápodobností už jen mezi Cortinou d' Ampezzo a ra- vodů "prvního sněhu" - ve sjezdu - dominoval 29•"'kouským přeborníkem Celovcem-Klagenfurter AC. letý francouzský celník Leo Laeroix, který na trati
;. Italská Corťina vyřadila Dózsu Budapešť, Klagen- dlouhé 3.580 m s výškovým rozdílem 804 m, na které
. furt vyhrál prvé dva zápasy nad HC Chamonix 7 : 2 bylo vytýčeno 20 kontrolních branek, jel průměrnou
' a 5 :3. Daleko nej lepšími hráči střetnutí Klagen- rychlostí 94,5 km/hod. V obřím slalomu zvítězil mistŕ
V
. furt - HC Chamonix byli oba čs. exulanti Jan Lang světa Francouz Jean Claude Kílly, ve speciálním
••• a Ivo Guryča, bývalí hráči košické Dukly, kteří při slalomu však udělal Francouzům škrt přes rozpox loňském zájezdu mužstva dó Francie požádali fran- čet nadějný švédský lyžař Erik Grahn.
couzské úřady o právo asylu. Nyní žijí ve Francii i
Závodů ve Val ď Isere se, nezúčastnili Rakušané,
jsou nejlepšimi hráči mužstva HC Chamonix. (Gury- kteří se sami připravují doma na nadcházející sezónu.
ča je i trenérem mužstva). V utkání s Klagenfurtem
v vsítili 4 z pěti gólů HC Chamonix.
;
Proti jiným pohárům je v ledním hokeji ta novinka, že se mužstva střetávají celkem čtyřikrát, vždy
- dvakrát na svém ledě.
— ť r v n i velke mezinárodní zavoay iyzarsKycn sko- — Španěl Juan Manuel Santana byl v posledních
kanů ve švýcarském Svatém Mořici skončily o vá- sezónách považován za jednoho z nejlepších tenistů
nocích velkým vítězstvím Čechoslováků, kteří obsa- na antukových kurtech, v r. 1966 však se stal poprvé
ZLATÝ MÍČ B. CHARLTONA dili nečekaně tři prvá místa. Zvítězil talentovaný i vítězem neoficiálního mistrovství světa ve WimbOdborný fotbalový časopis "France Football" uspo- ' Ladislav Divila, jehož dva nej delší skoky dlouhé 84 lendonu, kde se hraje na trávě, a tak v anketě odborřádal i tentokrát na konci roku anketu nej úspěšněj- m a 86 m, technicky skvěle provedené, byly ohod- níků 14 států obsadil právem prvé místo v žebříčku.
šího evropského fotbalisty, které se zúčastnili zástup- 1 noceny 229,4 b. Jeho druhý skok 86 m znamenal no- 2. Fred Stolle, 3. Roy Emerson, 4. Tony Roche (všich• éí-22 států. Anketu vyhrál a-"Zlatý míč" získal útoč- vý rekord olympijského můstku ve Svatém Mořici ni Austrálie), 5. Dennis Ralston, (USA), 6. John
ník-anglického národního mužstva Bobby Charlton, (rekordmanem byl až dosud skokem 85,5 m loňský'yí- Newcombe. (Austrálie), 7. Cliff Drysdale (J. Afripovažovaný-odborníky za strůjce vítězství- Angličanů těz této vánoční skokanské soutěže Ital . Aimoni). ka), 8. Arthur Ashe (USA), 9. Istvan Gulyas (Mana loňském světovém šampionátu. V anketě - dostal Druhé místo obsadil Josef Matouš (84 a'84,5 m ) , ďarsko), 10. O. Davidson (Austrálie).
— Také v anketě nejlepších světových tenistek oceB. Charlton,- hráč - mužstva Manchester United, -81 třetí Josef Metelka (84 a 83 m).
bodů, "•
— V zahajovacím střetnutí tradičního, už 40. roční- nili žurnalisté a tenisoví experti nejvíce vítězku
Wimbledonu, Američanku Billy Jean Kingovou, kte2. Eusebio (Benfica Lisabon)
80 bodů
,
rá se zúčastnila jen mála mezinárodních turnajů.
3. F. Beckenbauer (Byern Mnichov)
59 bodů
TVTASnPTTST ŕ!S PnTRAT.TSTOTT ROTÍTT IQfifi
2. Maria Ester Buenová (Brazílie), 3. M. Smithová
4. Bobby Moore (West Ham United)
31 bodů
ti
vůbec,
ačkoli
je.nejstarKoncem
uplynulého
(Austrálie) . . .
;-5. Florian Albert (Ferencvaros)
•
23 bodů roku byla v ČSR uspořá- ším fotbalistou pražské
: 6. Ferenc Bene (Ujpešť)
8 bodů dána mezi žurnalisty zno- Dukly. Za své "dirigentHLAS
DOMOVA
' 7. Lev Jašín (Dinamo Moskva)
6 bodů vu soutěž o "nejlepšího ské schopnosti" ho evropVychází čtrnáctidenně.
Sídí redakční kruh
8. Alan Ball (Everton)
6 bodů fotbalistu roku", ze které ští žurnalisté i na "stará
Adresa: Hlas domova,
9. Janoš Farkaš (Vasaš Budapešť)
6 bodů vyšel vítězně levý zálož- kolena" považují za jed8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
.ilO.iJQse Torres (Benfika Lisabon)
5 bodů ník pražské Dukly Josef noho z nej produktivněj- Telefon: 42-5980
Nej většího ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
Masopust. Jeho nemalou ších hráčů.
Dřívější vítězové ankety: .
1956 Stanley Matthews (Blackpool), 1957 Di Stefa- zásluhou vyhrála Dukla vyznamenání se však Mavýtisk 20c.
dostalo před
, iio (Real Madrid), 1958 Raymond Kopa (Stade Re- po jednoroční přestávce sopustovi
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
•. meš), 1959 Di Stefano, 1960 Luis Suarez (Barcelo- ziíovu čs. ligu, a i v zá- čtyřmi roky, po mistrov- předplatné tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo NZ) 2/-/-,"
- na)', 1961 Omar Sivori (Juventus Turin), 1962 Jo- pasech Evropského pohá- ství světa r. 1962 v Čile, US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. •— Výši letecseí Masopust (Dukla Praha), 1963 Lev Jašín (Dina- ru, zvláště v utkání s SC kdy vyhrál anketu "nej- kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
Evro' mo Moskva), 1964 Dénnis Law (Manchester United), Anderlechtem patřil k lepšího fotbalisty
obratem.
nej lepším mužům na hřiš- py" a dostal "Zlatý míč".
1965 Eusebio (Benfika Lisabon).

Ve zkratce

