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. . . Pokoj lidem dobré vule. Snad jsou větší
a onačejší ctnosti než dobrá vůle.
Jmenujte
mně hrdinství, šlechetnost, obětavost nebo co
chcete, ale nic není , ták dobrého jako dobrá
vůle. Dobrá vůle, to je jako: dobra cesta nebo
dobrá střecha nebo jiné tiché, dobré a spolehlivě věci, o kterých ani nevíme. Teprve když nejsou dobré, začneme strašně láteřit, a když potkáme zlou vůli, je nám, jako by se bortila všechna jistota na světě. A proto je dobrá vůle to
nejlěpší na světě. Sláva na výsostech Bohu . . .

Z přítele nepřítel

Karel Čápek

Pařížská deklarace
Paříž obšťastnila v posledních letech svět větším počtem deklarací než
kterékoliv jiné město západního světa. Není se čemu dávit, neboť jest obdařena delfským věštcem, který třikrát týdně sděluje ve své božské moudrostí světu, co by měl a co by neměl. Jsou to prohlášení, která nemusí býtj
podložena logikou a jež nemusí provázet žádné vysvětlení. Svět by měl, protože tak káže generál de Gaulle, a svět by neměl, protože tak káže generál
de Gaulle.
' Minulý týdeti však vyšla z Paříže deklarace, která je v p'íkrém rozporu
š tím, co jsme z hlavního města Francie zvyklí očekávat. Byla to deklarace
shromáždění Západoevropské unie, která sdružuje poslance členských států
Evropského hospodářského společenství a dalších západoevropských států
včetně Anglie.
de
A b y snad nebylo, po- sina, který, řekl, že
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Šlo o prohlášení docela gaullističtí poslanci vy- ; sledním soudem označen
ministra
obyčejného
zdravého pochodovali na znamení ! za posledního
rozumu, na jaké už jsme protestu v sevřeném ši- Ludvíka X I V " .
Bonnská deklarace
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Římská smlouva
v Paříži,
v
bonnském
Prohlášení mluvilo o Pařížská deklarace neby; parlamentě ' mluvil něla
protifrancouzská,
hlastriktním
^dodržován!
medký ministr
národní
Římské smlouvy,
která sovali pro - ni- také franobrany Schroeder.
couzští
socialističtí,
křej e základním., kamenem
Řekl, že evropské naEvropského
hospodář- sťansko - demokratičtí a
liberální
poslanci.
Byla
pěti
nemůže být odstraského
společenství,
a
dokládalo, že jedině na však nezastřeně antigaul- něno bez německé účasti
j e j í m základě možno vy- listická, a tento její cha- na atlantickém spojenecjasně pod- tví a že německá bezpečtvořit Evropu úplně ne- rakter byl
tržen
prohlášením
bel- nost nemůže být zaručezávislou
na
dnešních
poslance. Pous- na ničím jiným ňež Sevelmocech. Pařížská de- gického
klarace odsuzovala snahu
jednoho státu vnucovat
ostatním členům Evropského hnutí svá jednostranná rozhodnutí a doporučovala zahájení j e d nání s Wilsonovou vládou o britské členství.

ZÁŘÍCÍ OČI
Tak zvaný křesťanský svět se dívá . se špatně
crývaným opovržením na světy, které nejsou křeťanské. Protože doba si to žádá, neb nelze j í ž šíit víru ani mečem, ani dělovými čluny, předstírá,
orozumění a předstírá snášenlivost. Pudem, návy-_
em a vychováním však podvědomě hledí spátra na
šechno, co s ním nesdílí víru, v níž se narodil. -

GENERAL DE GAULLE
" Z přítele nepřítel"
veroatlantickým

paktem.

Protože Schroeder nemluvil jenom
za sebe,
ale
za
celou
koaliční
vlá'
'du, dá se říci, že paralelně s deklarací pařížse dekla: skou vynořila
race
bonnská.
Nebyla
•
ničím jiným než významným potvrzením víry v
nutnost
spojenectví
s
Amerikou.
(Pokračování

na str. 2)

Novotný deset let " v čele státu"!

A zase budou volby

Samozřejmě, že už to je nekřesťanské, protože'
ic nemůže být vzdálenější pravé náplni křesťantví než pocit nadřazenosti. Jenomže i docela, porchní pohled kolem nás ukáže, že nekřesťanské, je
ro dnešní křesťany typické. '
V Jihoafrické unii např. existuje křesťanská círev, která zi istila bedlivým biblickým studiem, že
asismus není vůbec nekřesťanský. P r á v ě naopak,:
árabůh ve své neskonalé moudrosti to tak chtěl a
tvořil, abychom my s tou; světlou kůží byli navrchu
ti s. tou tmavší kůží aby byli dole. Někde na No-'
ém Zélandě existuje jiná křesťanská sekta, která
ase zjistila, že Angličani jsou národ vyvolený a'šechno ostatní, bez ohledu na pokožku, j e jim podazeno, protože pánbůh to tak nařídil.
A pak j e přirozeně množství křest'a&ských církvi,
:teré sice žádnou , takovou nehoráznost neučí, ale
ejichž "zbožní farníci" se-stejně chovají tak, jako
iy ten jejich "osobní pánbíček" něco takového předlisoval.
Na jihu Spojených států např. není nouze , o kotely, v nichž zbožní věřící naslouchají se sklonělými hlavami kázání o křesťanské pokoře. A ha
Iveřích týchž kostelů stojí písmem, které není svaé, že j e černým vstup zakázán.
'
Vezměte jednoho z velkých křesťanů naší doby,
rancouzského presidenta de Gaullea, který stráví
' kostelním rozjímání téměř tolik času jako kázáíím o francouzské kulturní nadřazenosti. Tento odlaný muž římské církve právě odhalil- před svě;em, že židé a nikdo jiný jsou zodpovědní za své
listorické pronásledování. A , pochválen buď Adolf
ríitler, má pravdu. Neboť nebýt židů, nebylo by
antisemitismu, a svět by musil hledat jiného obětíího berana.
.
"

A. další problémy obklopují, moderní- křesťanský
svět. Je přípustná pilulka, která umožňuje, když
tfesťanskou, tedy alespoň bezstarostnou lásku? Otvírá farmaceutický průmysl rychlejší cestu k Bohu,
lež učení Kristovo? Je duše smrtelná či nesmrtelná, matka boží neposkvrněná či poskvrněná, obraz
na zdi kostela přípustný či nepřípustný, křesťanská
ním zralsovaných udam iednota žádoucí či nežádoucí? Theologové, politici,
spisovatelé, obchodníci, filosofové i výrobci pilulek
a přiznání, a vůbec či- tančí v porculánu. Střepy se hromadí, jejich vrstva
ny, jež jsou charakteri- roste a pod nimi, někde hluboko, zůstalo pohřbeno
stické pro vulgarizátory křesťanství. Z křesťanů stali se největší nepřátelé
křesťanství, protože oni a nikdo jiný pohřbili jehc
leninské ideologie.
pravý význam tak hluboko, že k jeho vykopání neNaštěstí je ještě stále stačí ani prostředky nukleární' energie.. Moderní
äoba zakopala křesťanství, předstírání křesťanství
v paměti slavnostní po- však pokračuje dál.
děkování soudruhům ŠiNejvětší .jeho rituál právě započal. Ulice byly vyrokému a Novotnému zdobeny, aby výkladní skříně vypadaly ještě přina zasedání ústředního tažlivěji. Barnumská reklama a nejvyspělejší invýboru
Komunistické zerce byly vystupňovány .do. crescenda. Dav se pachtí a potí, aby splnil. společenské, nikoliv křesťanstrany
Československa,,
ské závazky. Pokladny zvoní, dělá se' vánoční obrat
které vyslovilo post mor- " A po tom po všem postaveny budou skládac:
tem nad popravami špi- stromky z ocele tuzemské výroby, protože kdo mi
ónů a buržoazních nacio. v tom shonu čas na jedle a na smrčky! Elektrická
svíčky ozáří ocelové stromy a ocelový lesk osvit:
nalistů v listopadu 1952. balíčky pod ocelovými větvemi. Pivní plechovk;
Kariéra Antonína N o - zazvoní o sklo koňákových láhví, zátky budou vybuchovat.•
votného
ve
vládních
Vůně jehličí a páleného-vosku nemá místo v podkruzích fakticky započa- vodu moderních vánoc, v nichž už zůstává jenorr
la zcela výjimečným de- jedna pravá, nefalšoväná a posvátná- věc — záříc
nunciantstvím a mistrov- dětské oči. Jenom v nich odráží se pořád ještě poselství, přinesené světu nemluvnětem, které se ti
ským křivením spravedl- noc narodilo na slámě: pokora, snášenlivost a lásk;
nosti.
za lásku.
-kw-

Rudé pravo z 19. listopadu. si počínalo nápadně nenápadně. Z a b ý v a l o í
výročím, které nebylo možno utajit a nebylo dobře oslavovat. Antonín Nc
votný [vydržel ve funkci " z v o l e n é h o " presidenta republiky deset let. Význa.
ným rysem článku v Rudém právu bylo vágní pojetí a střízlivost zcela n<
* * i ť j f * a> i ť <t j * • výroční.
" S e jménem soudruha
Novotného' ,
zvěstoval
stranický prgán,
"jsou
spojeny významné společenské přeměny, které
se u nás v poslednícb
letech odehrály, a to jak
ve straně, tak v celém
státě."
" B y l o to složité údobí, které charakterizovalo úsilí strany vymanit
se z nedostatků, jež bránily uplatnění
její vedoucí ' úlohy, prosadit,
aby se v celém" stranickém
a státním životě
důsledně přihlíželo k leninským
principům
a
normám a byly odstraňovány nánosy kultu osobnosti."

vánoce

N e n í pochyby, že to
bylo velmi složité údobí.
Nejstručněji
se
dá
N a jeho začátku
byla
N o v o t n é h o kariéra shrosobnost Antonína N o Současně prosíme všechny spolupracovníky a přávotného,. krajského ta- nout takto: Stalinův žák
tele za prominutí, že nám není možno psát všem ; a
vždy a všude.
že proto nezasíláme jednotlivá blahopřání nikomu. jemníka K S Č , která se
HD vyšvihla do sedla sbírá- (Pokračování na str. 2)
PLNÉ P O H O D Y Ä Y PŘÍŠTÍM KOCE
M N O H O ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
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PAŘÍŽSKÁ DEKLARACE
(Pokračování se str. 1) ejistilo, že
neomylný
! K osvětlení charakter delfský věštec je jen
ru bonnské deklarace te- :rucovitě , zarputilý stady nebylo třeba žádné- . rec,
jehož
"pokrok"
í o odchodu gaullistů, směřuje zpět, ne dopřeprotože v dnešhí době, du a nahlédlo, že z včeco je v Evropě proame- rejšího spojence nestal
rické, je současně proti- se neutrál, ale nepřítel.
gaullistické.
í .fí;,
' Jak jinak bylo možno
Z přítele nejpřítel
Ani bonnská" ani pařížská deklarace nepatří
do. kategorie . "jarních
vlaštovek"-, V téže době
vyšel z kanadského parlamentu1 nediplomatický
výrok, že by měl být de
Gaůlle svěřen péči ústa-,
vy pro choromyslné, a
téměř
současně
řekl
přední francouzský politik Lacuenet, že se gaullistická koncepce vlády
vzdaluje čím dál tím více koncepci demokratické. ' Podobně výroky
pršely v uplynulých týdnech, z Říma, Bruselu
i Haagu; ačkoliv člověk
musí doznat, že nic podobného n e s l y š e l z
Moskvy, Varšavy nebo
Prahy.
.

vysvětlit vojenský traktát de Gaulleova náčelníka generálního štábu,
který jedním dechem odepsal nebezpečí z východu a dokazovat nutnost francouzských vodíkových bomb a mezikontinentálních raket? Neboť jestliže nebezpečí z
Moskvy polevilo,
proti

; Známý melbournský podnikatel
OLDA TOČÍN
koupil rozšáMou farmu jakož i výrobnu
olivového oleje a nakládaných oliv
proslule značky

CARMEL OLIVE
Objednávky a informace na adrese:
CARMEL O L I V E O I L CO.
Box 60. P. O.
.
•
LEE T ON,
N S W . , 2705
..Dodávky po celé.Austrálií
. .. Meibournští zájemci mohou objednávat
telef. 306-4202

*
'•
.v

tu? Jak jinak je možno
vysvětlit předčasné vyklizení francouzské námořní základny v Alžírsku, jejíž očekávané* převzetí Sovětským svazem
ohrozí celou západní pozici v Středozemním mor
; . ;•
K?
Nebylo to. přes noc,
že se z přítele stal nejpřítel, a není to nic příjemného. A l e teď, když se
to stalo, je daleko lepší
a bezpečnější si to uvědomit,' než předstírat, že
se nic nezměnilo a Francie že je dále spolehlivým členem západního
spojenectví.
-kw-

A zase budou volby

(Pokračování se str. 1)
Říká-li Rudé
právo
dneska:
' 'Tyto
úkoly
Vyžadovaly
nanejvýš
obezřetný,
tvořivý
a
principiální
způsob jejich řešení, který by vycházel ze zásad marxismu - leninismu a věrnosti proletářskému interJak to, že z přítele se nacionalismu. '
, stal přes noc nepřítel?
"Bylo nezbytné sou, Nebylo to přes noc. středit se zejména na
:: • "Podivný spojenec
zaktivnění strany, na to,
i
- De Gaůlleovo okolí aby se mnohé otázky
potřebovalo hodně dlou- ! přehodnotily a aby je-.
ho, než prohlédlo glo- I jich řešení odpovídalo
riolou .válečného vítěze, | podmínkám naší země.
";

;omu potrebuje ŕraijcie
řvé pumy a své dálkoíosné rakety?
Jak jinak bylo možno
•ysvětlit francouzské ta-'
:ení proti
americkému
lolaru
a francouzské
X)hrdání každým přáiím svých; partnerů v
Evropském
hospodáříkem společenství? Jak
jinak byio možno vysvětlit
francouzskou
podporu
komunistické
politiky ve Vietnamu a
aa Středním východě?
Jak jinak byio možno
vysvětlit
francouzský
"de facto'* odchod ze
Severoatlantického pak-

rak ten Kude pravo
jenom míní, že úlohu
soudruha
Novotného
nelze popsat jinak než v
mlhavých souvětích. N e b o ť je zřejmé, že by se
kdokoli,
kdyby
směl,
mohl zeptat: o které zásady
marxismu - leninismu jde?
Jde o ty, které hlásal Stalin, zdatně podporován soudruhem N o votným, nebo o ty, které se od Chruščovova
sóla v Moskvě podstatně
liší od minulosti, a jsou
neméně zdatně zastávány týmž soudruhem "Novotným?
Je soudruh -Novotnýčlověk zásad, které platí v marxismu - leninismu, nebo zásad, které
platí dnes ale neplatily
včera?
Kolikrát
byl
např.
soudruh
Gottwald odsouzen spolu se soudruhem Clementisem a dalšími; kdo snili o československé cestě k socialismu?
Rudé právo nám dnes
říká, že se soudruh N o -

Televizory — tranzistory
stereogramy — hudební nástroje
(též kytary) — psací a |>ocítací stroje — pračky — ledničky —
tpitt, perkolátory - W fotoaparáty a fotopotřeby — sporáky —
větráky — airconditioners — olejové topení — elektrotechnické
zařízení všeho druhu

Znovuzřízené (se zárukou) ledničky, pračky, T V atd., též do nájmu

Electro - Centre Pty. Ltd.
MAJITELÉ FIALA & FILIP
95 - 99 Oxford St., Bondi Junction (Sydney), N S W ^ Telefon: 38-1138 (3 linky)
: F I L I Á L K Y : 127 O x f o r d St., Darlinghurst, N S W
230 King St., Newtown, N S W
683 Pittwater Rd., Dee W h y . N S W
Nejvýhodnější celtové a platební podmínky, nejlepší slnžba v Sydney
Navštivte
nás

/otný celých deset let
snažil o totéž, zač skon:ili " na oprátce ministři
srvní komunistické vlály československé řepubiky.
Co říci o . "zaktivnění
strany"? Copak nebyla
strana nejaktivnější právě v době hanebné slánskiády? A nejenom strana.
Kdekterý
slušný
člověk byl přinucen tehdy hlasovat, ryčet a protestovat, podepisovat a
manifestovat proti rozvratnikům, kteří. byli
posmrtně očištěni za vlády soudruha
Novotného, ...
;
Žádný div, že se Rudé právo dnes pokouší
vyrobit z tehdejších fantasmagorických manifestací skrovné minifestace.
Vrchol
směšnosti je
však dosažen prohlášením, že "poslední léta
byla poznamenána zvýšenou agresivitou ( ! ! )
vládnoucích kruhů Spojených
států
amerických."
"Měla proto svoji důležitou úlohu i zvýšená
diplomatická činnost Československa,
zaměřená
k obraně , míru,''
praví
Rudé právo, "a v ní i
osobní aktivita soudruha
Novotného."
Jde-li o obranu míru,
je těžko sloučit zprávy
o dodávkách zbraní určitým "zaostale pokrokovým národům" a školení
pokrokových záškodníků
typu Patrice Lumumby
a Che Guevary se slovem
mír.
Poctivě řečeno,'je politika československé vlády řízena jenom jedním
dogmatem. Je založena

18. 12. 1967

DÁREK
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VÁNOCŮM,

na který3 se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se , zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaáe
vánoční a novoroční blahopřání.
.. Zasíláme do celého svobodného světa
KONTINENTÁLNI

RESTAURACE

P r a h a
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

Ze dne na den
30. 11. Poslední britské
jednotky opustily Aden,
z něhož se stalo hlavní
město nové Jihojemenské
republiky.
1. 12. Z Washingtonu bylo oznámeno, že ministr
národní obrany MicNamara opustí začátkem příštího roku Johnsonovu vládu a stane se presidentem Mezinárodní banky.
3. 12. Polský president
Ochab navšítvil Jugoslávii a Maďarsko.
4. 12. Senátor McCarthy
prohlásil, že se bude ueházet o presidentskou
kandidaturu demokratické strany. Patří mezi odpůrce americké intervence ve Vietnamu.
5. 12. Turecko a Řecko
uzavřely dohodu o Kypru, která spočívala v přijetí tureckých požadavků.
Jejími hlavními body bylo odstranění
generála
Grivase a odsun, řeckých
armád. z Kypru.
6. 12. Indická vládní strana kongresu ztratila ve
státních volbách kontrolu v parlamentech devíti
síátů.
10. 12. Odhaduje se, že
v; občanské válce v Nigérii přišlo o život pres
100.000 lidí.
11 .12. Poslední americké
demonstrace proti vietnamské válce postrádaly
intensitu
demonstrací

Iřívějších.a skončily pro
organizátory velkým zkla•náním.
13. 12. Sto sovětských
spisovatelů
podepsalo
protestní petici, žádající
nápravy v sovětské justici a více. svobody v sovětském tisku.
14. 12. Řecká
vojenská
vláda zlikvidovala v zárodku puč, vedený králem
Konstantinem.
— Na zasedání Severoatlantického paktu v Bruselu bylo rozhodnuto vytvořit v Atlantickém o:eánu společnou flotilu
složenou z amerických,
anglických, italských- a
holandských lodí. O podobné k o m b i n o v a n é
flotile uvažuje se také
pro Středozemní moře.
15. 12. Řecký král Konstantin přistál na římském letišti, doprovázen
dosavadním ministerským
předsedou Kolliasem a
členy své rodiny.
— Delegáti na konferenci Severoatlantického paktu v Bruselu se rozhodli
změnit dosavadní základní politiku paktu a upustit od zásady "maximální nukleární odvety". Její místo převezme tzv.
"pružná vojenská reakce",
které spočívá v kombinaci konvenčních a omezených
nukleárních
zbraní.

J E D N O A K R O V É P A R C E L Y Z A £ 795
: v okolí Warburtonu
Deposit g 50, 2Žbytek $4 týdaaě
Malebně umístěné na svazích Mt. Beenak, se.
stálým potokem, zavedeným přívodem elekt- -.
řiny a telefonu, veřejná cesta. .
Volejte majiteli (Melb.) 32-3706
nebo nechte zprávu na č. 63-4291
na podvodném
mythu,
že co je dobré pro Sovětský svaz, je dobré
pro Československo. A .
Novotný po celou dobu
svého presidentství zachovává toto dogma, ať
je jakkoli směšné, ať je
jakkoli škodlivé.
Proto se zdá- zpráva z
23. listopadu,, rovněž z
Rudého práva, o -semináři na přípravy voleb

do národních výborů,
Národního shromáždění
a Slovenské národní rady jako zvlášť nechutný vtip. Seminář jednal
hlavně o "zabezpečeni
voleb'' a zúčastnili se ho
přední stalinisté..
Jaká může být volba,
přihlédneme-li k .poučnému • životopisu dnešního -soudruha .presidenta?
vm

Československo ve zkratce
18. 12. 1967

— Dne 24. listopadu zem- dávat čs. obráběcí stroje
řela v pražské nemocnici ve Francii. Na firmě sě
na následky dopravní ne- kapitálově podílí čs. Strojhody krátce po svých 80. export a francouzská sponarozeninách
zasloužilá lečnost ČCF.
uihělkyně Andula Sedláčr — 'Podle Zdravotnických
ková a dne 29- listopadu novin. (19. 10.) končí v
zemřela ve věku . 90 let českých
krajích
každé
bývalá členka opery Ná- třetí těhotenství . potrarodního divadla v Praze tem, na Slovensku každé
Gabriela Horvátová.
čtvrté. V žádostech o in— Před okresním soudem terupci převažují motivy
v Bratislavě se konal Sociální.- Zdravotní indiproces s 98 obžalovanými kace tvoří jen pětinu z
úplatkáři v čele s býva- celkového počtu žádostí.
lým vedoucím úředníkem Na 100 narozených dětí
pro materiálni zásobování připadá 51 potratů.
na ministerstvu zeměděl- — V Blanických strojírství Ladislavem Halenou. nách ve Vlašimi , u BeneTato skupina
získávala šova nastal 14. listopadu
různými machinacemi po- výbuch a po něm požár.
ukázky na příděl náklad- Zahynulo přitom 9 oeób
ních i osobních rpotoro- (z toho 8 žen) a přes 20
vých vozidel, bagrů a ji- osob bylo popáleno. škoných mechanismů. L . Ha- da se odhaduje na, 2 mil.
lenka dostál 4£ roku vě- f— Vláda formálně schvázení, inž. S. Burgét 2\ ro- lila zřízení nové funkce:
ku, J. Benuška z Brati- tiskového tajemníka vláslavských
energetických dy. Byl jím jmenován
závodů 4 roky a další inž. .František
Kouřil,
dostali různé nepodmíně'
dosavadní
komentátor
né nebo podmíněně treRudého práva. Má inforsty a peněžité pokuty.
movat
veřejnost
pro— Průměr dělnických vý- střednictvím tisku, rozdělků za 1. pololetí tr. hlasu a televize o stanobyl 1.578 Kčs, inženýrsko viscích vlády k důleži-technických pracovníků tým politickým a hospo2.242 Kčs a administra- dářským otázkám.
tivních zaměstnanců 1.420 — Na čs. . vysokých škoKčs.
lách studuje. 3.892 zahra— Vojenský historický ú- ničních studentů ze 1.05
stav v Praze zřizuje po- zemí. Nejvíc je jich t.
bočku v Bratislavě, kte- arabských zemí.
rá bude zpracovávat vo- — Práce si pochvaluje,
jenskou historii na území že čs. královna krásy (ofiSlovenska. Aby to byla cielně "Dívka 67") Alžběhistorie pravdivá, byla ta Štrkulová se dostala v
pobočka zřízena
při - soutěži Miss World mezi
Ústavu dějin Komunistic- prvních 7 . nej krásnějších
dívek světa. . . .
ké strany Slovenska.
— Do konce září přijelo — Ve věku 55 let zemřel
letos do ČSSR 3,600.000 v Praze divadelní a filzahraničních hostů, té- mový herec Rudolf Deyl
měř o milión víc než lo- •mladší.
n i . Z ČSSR do ciziny — Havířov, vybudovaný
(většinou
socialistické) od
základů- v poválečodjelo v téže době 1,850. ných letech, se má stát
000 osob.
do r. 1980 velkoměstem.
— Letos v říjnu . vyřizo- , V té době má mít 1Ô5.000
vala pražská
prodejna o-byvatel.
Mototechny
objednávky — V ČSSR pracuje nyní
občanů
na vozy Škoda 1000 MB z 8.000 polských
února 1966. Podle RP se (asi 3.5Ó0 vé východních
předpokládá, že nynější Čechách, 2.500 na Ostravuž snížená čekací doba sku atd.). V Polsku pra(1J roku) se v budoup- cuje asi 200 . čs. občanů.
nu dále zkrátí. Zato se Soukromá zpráva z Ostravsak prodlužuje čekání v y mluví o .protestech liproti
zaměstnávání
na většinu* vozů zahranič- dí
ních značek (asi 3 roky) Poláků v době, kdy není
a na vozy škoda Octavia dost práce pro domácí lidi (hlavně ženy). Úřady
combi a Škoda 1202.
— V Praze oslavili Říjno- to prý vysvětlují tím, že
vou revoluci také tím, že dohoda s Polskem o za7. listopadu
slavnostně městnání polských občapřejmenovali Kladenskou nů byla uzavřena v době,
ulici v Praze 6 na Leni- kdy byl v ČSSR nedostatek dělníků.
novu třídu.
—
• Spisovatel a dramatik
— Před válkou šla většina čs. ' vývozu do západ- Bohuslav Brezovský byl
ní Evropy a Ameriky. O jmenovän k 55, narozenidnešní situaci píše Rudé nám zasloužilým umělprávo: "Ze všech člen- cem.
ských zemí
RVHP má — Při slavnostním matímenší podíl
vývozu do né k 60. výročí Divadla
vyspělých
kapitalistic- na Vinohradech dne 26.
kých států jen Bulharsko listopadu předal ministr
Hoffmann do rukou ředia Mongolsko."
tele Řád práče.
— V letošní lovecké sezó- — Neue Zuěrcher Zeině přijelo do ČSSR přes tung píše 28. 11., že došlo
2.000 střelců z "kapitali- k dohodě o konečné ústické ciziny".
pravě finančních a majei— Při výbuchu kotle v
závodě "Prefä" v PostoI J K M J E M E VŠEM r
loprtech zahynuly 4 osoby a další 2 byly popá- čtenářům, kteří posílají
výstřižky, upozornění á
lený.
zprávy k otištění a
— V Paříži zahájila čin- kteří • propagují ' Hlas
nost smíšená firma Stimdomova.
France, která bude pro-
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kovyfch otázek mezi Itálií a ČSSR. československo zaplatí Itálii asi 6
mil. dolarů, což je přibližně 25% globální částKdyž po dvacátém sjezdu KSSS, po Chruščovově "odhaleni'' Stalinových
ky majetkových hodnot,
o které přišli v ČSSR zločinů, začala doba mírného tání v evropském komunistickém bloku, choitalští státní příslušníci. pili se v Československu příležitosti nejprve spisovatelé. Byli to hlavně pří— Lidová demokracie u- slušníci předválečné generace — z nejznámějších básníci František Hrubín
veřejnila 1. 12. tuto krát- a Jaroslav Seifert — , kteří se pokoušeli nejvášnivěji hájit heslo " V e jménu
kou zprávičku: "Pracov- života, pravdy a krásy'*, které si dal spisovatelský sjezd v roce šestapadesáníci Státní bezpečnosti v tém. Pravdě a kráse života se -však tehdy nepodařilo proniknout za celkem
Brně vyšetřují nepřátelskou činnost zaměřenou úzký okruh intelektuálů, režim byl ještě příliš mocný. O československých
proti zájmům ČSSR. Ta- spisovatelích slyšel proto s|vět v dalších letech málo, daleko méně nez třeba
to nepřátelská činnost je o spisovatelích polských nebo maďarských. "Odstalinštění" pokračovalo v
řízena z území Rakouska. Československu pomalu.
V nejbližších dnech bude
celý případ předán k
Počátkem
šedesátých nomů sílil, a do jisté mi velikány a částečně
soudnímu řízení."
let začaly
doléhat na míry se jim
podařilo i'překážek, jaké - prová— Ve vedení
týdeníku
Československo
hospopřivést
Československo
zejí každý
větší zásah
Svazu slovenských spisovatelů Kultúrny život do- dářské potíže takového do čela států revizioni- do hospodářského živošlo též ke změnám. Funk- druhu a takové síly, že stickýeh.
ta.
ci šéfredaktora přestává i
komunisté
uznávali
Taková byla situace v
Zatímco s přibývajívykonávat
"pro chorobu" Juraj
špitzer. SSS nutnost přijít proti nim loňském roce a ještě i cími
měsíci
letošního
jmenoval prozatímní tří- s čerstvým a radikálním na počátku roku letoš- roku vliv' ekonomů na
členné vedení ve složení lékem. T e h d y
nastala
kdy měly začít život v zemi upadal, vyLadislav Novomeský, V. doba národohospodářů. ního,
všeobecně působit nové nořili se opět českosloMihálik a Jozef Bob.
ekonomického venští spisovatelé,, aby
Rrosazování nemarxi- způsoby
— Vláda schválila návrh
ministerstva zahraničního stických
staronových řízení. Národohospodá- připomriěli lidem doma
obchodu, aby Centrotex, metód v ekonomice šlo řům se dokonce poda- i světu,
že
myšlenky
•Exico, Chemapol a Motořilo. vyvolat i zájem řa- svobody a demokracie
souběžně
s
prosazovákov byly od 1. ledna 1968
akciovými
společnostmi. ním méně sešněrované- dových občanů o nové nejsou v českoslovenani
po
dvacetiTyto společnosti mají u ho života, národohospo- formy ' hospodářského sku
snadňovat prodej čs. výživota
slibováním
plné
letí
režimum
r-t.vy.
dářské úvahy v odborrobků v cizině.
ných a kulturních časo- účasti na zlepšených vý- Připomněli to s takovou
— Na 5. světovém divapisech
dávaly
nejvíce sledcích. T e n zájem se vervou, poznamenali tím
delním festivalu v dubnu
však letos začal brzy mě- tolik letošní rok, že na
1968 v londýnském divad- příležitosti k volání po
le Aldwych bude účinko- odstraňování
"kultu o- nit v skepsi, sílící úměr- jeho konci lze říci právat pantomina a činohra sobnosti" a jiných " v y - né se vzrůstáním překá- vem, že rok 1967 b y l . v
pražského
Divadla
na
žek, stavěných v cestu Československu - . rokem
možeností"'
komunisticzábradlí.
nových metód stranický-. čs. spisovatelů. (Pok. 4)
. FEI/HD kého režimu. V l i v eko-

Ekonomika a gramatika
Zahraniční turistika nenosí do Československa jen dolary, libry a marky, ale i problémy.
Vyvolává např. problém, jak se k cizím hostům
chovat, aby utratili víc či aby event. přišli zas,
a současně aby chování nepřekročilo mez nepříjemného podlézání. U lidí, držených po léta v poměrné izolaci od návštěvníků z kapitalistické ciziny, není zřejmě snadné najít správnou formu. Důvodem k přehnané horlivosti
mnohých lidí v ČSSR není jen odměna v "tvrdé
valutě'', kterou je západní' turista ochoten dát,
ale i podvědomí občanů socialistického státu,
že zvýšenou pozorností hostu ze Západu vyjádři své pohrdání k^domácímu režimu. Přehnaná pozornost k turístum a ke všemu, co přichází ze Západu, překonala už i tradiční nechuť k Němcům. Z d á se též, že se stále stupňuje záliba mládeže plně vychované socialistickým režimem i ke krajním výstřelkům západní,
hlavně anglosaské ,kultury. N a toto téma byla
uveřejněna glosa v Lidové demokracii z 15. 11-,
v níž se pravř:
"Není tomu tak dávno — a bylo to i pochopitelné — , kdy promluvit v Praze německy nebo jinou "západní' řečí nebylo vhodné ba ani
radno, tím méně se zde mohly objevit cizí nápisy. A kde je opomněli odstranit, bylo to vytýkáno v tisku,' rozhlase a vůbec. Nyní, zdá se,
jsme upadli do opačného extrému. Nikdy se
Praha' nehémžila tolika cizojaizyčnými nápisy
jako nyní. Jsou odůivodněné v restauracích, hotelích, na nádraží apod. Ale Prahu máme dnes
polepenu plakáty a plakátky, nad nimiž zůstává rozum stát. Dnes se nezve na taneční večírek, nýbrž na "Soirée dansante",
jinde na
"Beats, Hits and Show''. Zásluhu o to mají
tedy především taneční a hudební soubory mla -

dých. " N e w Club" nic nepořádá, nýbrž "presents Beať', na pořadu jsou "traditional songs"
nebo dokonce "psychedelic songs*'. Zpívaijí The
Frogs, The Mersey Makers, The Demonstrative
Group, Music Club atd. Někdy je čeština alespoň trochu vzata na milost; tak jedna skupina
ohlašuje program s "hits pro fans flamenga".
A zajásal jsem, když na jednom plakátku jsem
čed, že texty písní budou dokonce zpívány
česky."
Autor glosy (značka kš) pokračuje pak jinou
kritikou:
"Jenže všichni ti, kdo takto oslňují Pražany
svou angličtinou, nemají patrně o ní ani potuchy. Jinak by netiskli na plakáty "Two-man
Show'' nebo "Dancingparty'', měli by něco vědět o tom, jak se píše množné číslo od man,
že nejde všechna slova spojovat, o používání
členu, o tvoření druhého pádu pomocí 's atd.
Módě
cizojazyčné propadl i tak úctyhodný
podnik, jako je Alpský hotel, Špindlerův mlýn,
Krkonoše — pardon! Alpsky Hotel Spindelmuehle im Risengebirge. Tak alespoň znějí německé plakáty, které dal vylepit v Praze! Ta
čárka na Alpský patrně zmizela proto, aby neurážela německé návštěvníky. Ale že je uráží
němčina tohoto druhu: "Verbringen Sie den
Week End . . .", to si Alpsky Hotel asi neuvědomil.'*
A ještě nad dalšími jazykovými prohřešky se
autor pozastavuje — a taky ne vždy právem.
( V ž d y ť i "Two-man Show'' je správně a ně- meckému plakátu mohl spíše vytknout chybící
-e- v Risengebirge, nebo vyžadovat "Alpenhotel" místo pozastaveného jen "den Week E n d " ) .
Co asi s. povzdechem odpoví na glosu režim ní velikán? Ž e bohužel ekonomika vítězí nad
gramatikou.
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Noviny hlásí:
P O D I V N Ý REFERÁT O PROCESU
S PROTISTÁTNÍ S K U P I N O U
Skupinka mladých provinilců byla odsouzená v
Plzni k celkovému trestu odnětí svobody na 9 let.
Skupinku založil V květnu 1966 dvacetiletý dělník
Josef Uhlíř ze Sokolova spolu s třemi mladistvými.
Zabývali se šířením ne příliš originálních myšlenek
protikomunistických vysílaček a dávali se inspirovat
příklady neofašistických bojůvek v kapitalistických
zemfch. V tomto duchu doplňovali sVou činnost i
ryzím gangsterstvím. Znásilňováním
mladistvých,
krádežemi, příživnictvím apod. Skupinka si dala název "Nacionálně antikomunistický svaz" a snažila se
získávat příznivce mezi mladistvými v obcích kolem
Sokolova.
Práce, 17. listopadu 1967
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(Pokrač. se strany 3)
I po zásadním schválení ndvých metód hospodářského
řízení zůstaly značné rozpory v
názorech
národohospodářů a vedoucích komunistických politiků
na
cíle a způsob provedení
změn.
Vznikla nejistota, která se veřejně n e j výrazněji projevila tím,
že vláda
vstupovala
do
ÚTĚKY
POLÁKŮ
nového ro'ku bez státníPohraničníci zadrželi u Bratislavy 14. listopadi
dva polské státní příslušníky v pohraničním pásmi ho rozpočtu, jehož vyv oblasti Pečeůského jezera. Oba ilegálně překročil pracování pak odkládal,
čs.-polské hranice a v Bratislavě se pokoušeli pro i nově
jmenovaný miniknout do Rakouska. Oba byli vysokoškoláci. Dm
nistr financí Sucharda o
15. listopadu se pokusil další polský státní přísluš
nik Jerzy Lowack z Gliwic o ilegální přechod a< několik měsíců. V té doRakouska. Do Československa přicestoval na řádnj bě začaly stoupat velkopas. Během pobytu u nás utratil všechny peníze..
obchodní a v menší míRozhodl se, že přeplave Dunaj a usadí se v Rakou
ře i maloobchodní ceny.
sku. Neuměl sé však orientovat a po přeplaván:
Protože chyběla cenová
řeky 6e ocitl v hraničním pásmu, kde byl zadržen ..
regulace,
prováděná v
Mladá fronta, 16. listopadu 1967
hospodářství s volným
V Praze bylo 21. listopadu zahajeno jednám mezi trhem
konkurencí, vycs. a polskou vládní delegací o smlouvě, která by
skytly se v jednotlivých
řešila otázky udržování fcs.-polských státních hrapodnicích
nic a otázky spolupráce a vzájemné pomoci v hra- národních
zisky, které
ničních otázkách. Rozhovory navazují na předchozí nadměrné
jednání zakončené podpisem smluvních dokumentů, zase sváděly k neúměrkteré nově upravily otázky souvisící s přestupová- ným
a
nerentabilním
ním čs,-polských hranic.
invfesticím.
Vzrůstaly
Rudé právo, 22. listopadů 1967
tak
příznaky
inflace,
" K U L T U R N Í SPOLUPRÁCE"
jakou ani architekti noS V Ý C H O D N Í M I NĚMCI
vého modelu zřejmě neJJ11C
llsiVjfjMXU uj L yvucpoau
VUUU " ^ - ~— očekávali.
dodatkový protokol k dohodě o kulturní spolupráÚstřední výbor
KSČ
c i . . . , který obsahuje doplňky, jež budou platit pro
rok 1968 a některé akce, s nimiž se počítá v r. 1969. se počátkem května uProtokol znamená další prohloubení styků v oblasti snesl na opatřeních, ktevědy, kultury a školství a orientuje se na efektiv; nější a dlouhodobou spolupráci. Počítá se zintenzív- rá měla další inflaci zaByla
omezena
něním pracovních styků v otázkách dalšího rozvoje bránit.
? vysokých škol, vytváření společných pracovních sku- výplata podílů na zisku,
pin ve vědeckých oborech prvořadé důležitosti, se nebylo povoleno zvyšo; společnými kolokvii germanistů, s vysláním českých
; učitelů na středně vzdělávací školy NDR, na nichž vání mezd a investic, opodni• se vyučuje český jazyk. V oblasti kultury bude patřit mezeny půjčky
k nejdůležitějším akcím uspořádání výstavy Velká kům, které se nesoustřeMorava v NDR a výstava díla Ernsta Barlacha v dí na výrobu zboží pro
, ČSSR,, výstava o pokrokovém nakladatelství Malik- vývoz, upuštěno od pro;
Verlag . . . Jednání proběhla v srdečném pracovním
rozsáhlých
* ovzduší a byla nesena snahou o maximální spolu- ' jektovaných
na
východním
: prácí. '
Rudé právo, 24. listopadu 1967 Staveb
Slovensku a v sev. ČePRODEJ B Y T Ů V PRAZE:
chádh,
urychlena likviB Y T Y DRAHÉ A JE JICH M Á L O
Téměř, půldruhého roku už uplynulo od schváleníi dace některých nerentazákona o osobním vlastnictví bytů. Zajímali jsme•
se, jak to vypadá s prodejem v Praze. — Počet při-|
hlášených — skoro 1.200 — ukazuje, že v Praze je
zájem opravdu veliký. Zatím se prodalo 370 bytů al
vyplývá z toho jasně, žé N V hl. města Prahy zda-.
leka nestočí všechny zájemce uspokojit... Přihláš-•
ky přijímají ria N V hl. m. Prahy, a jak jsme zjistili,
'
už i tady existuje pořadník podle naléhavosti...
[
Nej větší zájem je o garsoniéry a menší b y t y . . . A
ještě kolik byty stojí? Záleží na velikosti Zhrubai
se dá říci, že garsoniéra se prodává za 40.-45.000)
Kčs, dvougarsoniéra za 66.000 Kčs, třípokojový byt
'
stojí 90.000 Kčs a čtyřpokojový 112.000 Kčs.
Rudé právo, 17. listopadu 1967
NĚCO O PŘEDVÁNOČNÍM TRHU
Oborové ředitelství obchodu ovocem a zeleninou1
POČitá letos s prodejem 1,100.000 vánočních stromků, až na nepatrné výjimky smrčků. Jejich cena
j;
bude o 40 až 60% vyšší než loni; protože jejich'
těžba byla nerentabilní, uplatní sé volná tvodba cen,,
které mají krýt náklady lesních závodů. Podle nichT
budou také ceny stromků v jednotlivých oblastech '
různé. — V příštích týdnech se v prodeji konečně
objeví pomeranče.
Významná produkční oblast ua
Gazy je po izraelském obsazení našemu obchodua
stále nedostupná, náhradou dovezeme v menšíma
množství, pomeranče z Libanonu. Zato mandarinek^
by mělo letos být více než jindy, dost je citrónů.
^
Už se také prodávají fíky; avšak datle, pro něž se
u
nepodařilo najít vhodnoú dopravní cestu, přijdou
S
do prodeje těsně před vánoci, V případě zdržení až
Po hich.
Mladá fronta, 29. listopadu 19677
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bilních podniků atd.
Výsledkem
těchto
opatření
bylo uvolnění
na pracovním
trhu, v
některých krajích nedostatek pracovních možností zvláště pro ženv f
a hlavně pak stoupla nechuť zaměstnanců angažovat se nějak víc prc
nové způsoby hospodaření. K realističtější cenové úpravě nedošlo ;
nedošlo
ani ke shodí
názorů politiků a ekonomů, co dělat dál.
Zc
zprávy Státní plánovač
komise z listopadu
tr
vyplývá,
že sílí hlasy
volající po nové "úpra
vě systémů
řízení jak;
celku''. Vzrostl i poče
hlasů, žádajících návra
ik staré administrativně
direktivní^ soustavě.
Dezorganizace, • chao:
v plánování,
úplatkář

spolupráce i V^/I.
i^cl ď T vwv-r v
ství a šmelina z čs. ho- .la zahajem
národních i ýstavě v Montrealu. V e
spodářství
ani y letoš- :některých
podniků sé západoně- i šech případech se předním roce nezmizely.
francouzský- ; ravili světu . uměním,
D o b r ý m pomocníkem meckými,
čs. hospodářství bylo le- :mi,- italskými, britskými 1 terě nemá hic společ"kapitalistickými'' i ého se "socialistickým
tos počasí, jehož záslu- :aj.
hou se sklidila větší ú- podniky. D ó š l o rovněž i salismem" či s jinými
roda než v předcházejí- .k jednání s Vatikánem o 1 livy-, "které by převzali
cích letech. Zvláště vý- úpravě církevních pomě- ; východu. Naopak, unos zrnin byl Vyšší, ,a rů v zemi, avšak ne k i áděli výtečně provedei é umění, které navazopodle různých statistik, dohodě.
které se vyrojily ke kon- •
V e vedení
strany a - alo plně na
západní
ci roku,
státu nenastaly podstat- i radiči. Čs. umělci měli
PŘES lze j e j srovnáČESKOSLOVENSKO
vat s výnosem v letech né změny, jen reorgarii- 1 iké v posledních letech
předválečných. Komuni- zace . v souvislosti se za- ' íce možností Z á p a d posté to považují za úspěch vedením nových hospo- ; aat.
'
a za pobídku k další re- dářských metod.
To
vše
mělo
vliv
organizaci
zemědělské
K e konci roku začal : vláště na mladší intevýro'by. V druhé polovi- zábavný rituál, tzv. p ř e d . . iktuály . (které už plně
ně roku
se
stupňoval volební agitace, příprava ' ychovával komunistický
tlak na tvoření okresních všeobecných
voleb
v : ežim). Vznikaly u nich
zemědělských
sdružení, příštím roce.
.a jedné straně pochyjakýchsi . ' zemědělských
Propagačně
utrpěla i y o všem, co jim režim
kombinátů, které
mají ČSSR
-«elké
porážky
minulosti
k
věření
sdružovat J ednotná ze- publicit—^ ^ e r o u dával ; íedkládal, a na druhé
mědělská družstva,.- Stát- světový - tisK uprostřed ; traně j i m úspěchy v ctní statky, podniky potra- letošního roku inciden- ině dodávaly potřebné
vinářského
průmyslu a tům ná hranicích š Ra- ebevědomí.
podniky zásobující ze- kouskem, záhadné ' smrti
Taková byla asi nálamědělství materiálem i funkcionáře
židovské 'a před červnovým sjezslužbami; Plné požehná- pomocné organizace K . lem spisovatelů. Režim
ní této "socialistické, in- Jordana v Praze, o d j e z - iředem varoval ústy nej tegraci čs. zemědělství'', du slovenského spisova- yšších
představitelů
tomuto velkému zásahu tele L . Mňačka a j . N a >řed
"extremismem 3 ',
do zbytků
samosprávy nepříznivé'
komentáře l e tehdy uz se mnozí
JZD,
se má .' .dostat na ciziny
odpovídali reži- ledali
tak snadno zaV I I . celostátním • sjezdu misté
jen tvrzením, že trašit.
J Z D , který se bude ko- j d e
o
"ideologickou
Z a b ý v a t sc podrobněnat v únoru příštího ro- agresi ze. Z á p a d u " , ktei bouřlivým průběhem
ku v Praze a o němž rá se snaží o "ideologicjezdu,, p r o j e v y spisovazačala probíhat v listo- kou kapitulaci
socialielů L . Vaculíka, I . K l í padu :tr. rozsáhlá "disku, smu".
ny, M . Kundery,
A.
ze".
T o už však souvisí s Nehrna a dalších, a. rozna
kulturní :ilenou
reakcí . Jiřího
V
politickém
životě událostmi
nedošlo k překotnějším frontě, které - jak j e už : -iendrycha by bylo nad
vpředu - po- nožnosti tohoto přehlezměnám. ČSSR (s V ý - uvedeno
chodním N ě m e c k e m ) ' je., znamenaly- letošní rok v iu. Bylo o nich konečně
stále jedním z nejspo- Československu . nej vý- Iříve dost napsáno.
lehlivějších
vasalů So- razněji.
Režim si ponechal na
větského svazu a ve váž- .
ných jednáních následovalo své moskevské, pány
vždy docela automaticky. N e j j a s n ě j i se'to projevilo při krizi na Střed-:
ním východě, kdy ' čs.
diplomatické
.zákroky
znovu prokázaly hloubku, dělící
vedení státu
od jeho občanů.

krátce po sjezdu
, Režim ponechal spiso- íobu
vatelům a ostatním u- Proces se spisovatelem
Benešem
(as
mělcům
už po několik fanem
let poměrnou volnost, s , exulantem Pavlem T i g podmínkou, že si ji po- ridem) a ostře zakročil
drží pro - sebe, 1 Někdy. • concem září proti " o d intelektuálům
dost odvážná slova a bojným''
myšlénky; - i když tře- i " z á v a d n ý m " . redakcím
bas jen mezi řádky ne- culturních časopisů.. O na
.kulturní
bo častěji v . souvislosti . ŕensivu
s problémy - hospodář- frontě pak zahájil kon:em listopadu ustavením
Hospodářské
důvody skými - se smělý ozvat
?3členného. " V ý b o r u pro
v
kulturních
časopisech
měly vliv na zlepšení poculturu a
informace",
s
omezovaným
okruhem
měru k Západnímu N ě mecku: počátkem. srpna •-čtenářů, . ' : k d e z d á n l i v ě tterý se má nadále stadošlo k dohodě o výme- nemohly, ohrožovat ko-. rat o ' "řízení a r o z v o j
čs. kultury", tj. . aby čs.
ně hospodářských misí,- múnisťický režim.
Počet výtisků kultur- kultura odpovídala p ř e d .
nikoli však k navázání
časopisů - hlavně stávám předsedy výboplných
diplomatických ních
ministra
kultury
styků.
- Literárních novin a bra- rů,
H o f f m a n a a jeho koletislavského
Kultúrneho
V l á d a též podporovaživota . bylo : povoleno gů.
s w i s s TRAINED
tVATCHMAKERS
K,
Ebner
19 York St.,
vchod do Wynyard Stn.
naproti pohyb, schodům)
Sydney
Telefon 29-7Š43

počátkem letošního roku
I
malé
poodhrnutí
zvýšit a vliv těchto ča- opony nad poměry dosopisů stoupl víc iiež ú- ma stačí k domněnce, že
, měrně.
tím
nekončí
zápas na
. Čs. umělci zatím za- čs. kulturní frontě.
znamenávali další úspěN e z d á se vůbec,
že
chy v cizině .- svými fil- končí zápas . lidí doma
my, divadelními předsta- za návrat svobody.
veními,
svou úspěšnou
-svět-
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HLAS
SVĚT

1967

VE JMÉNU NACIONALISMU

Jak už se stalo uctívaným zvykem, koncem prosince zahledí se novináři kalným zrakem, ošlehaným jvládními krizemi a intrikami studené války, do změti událostí uplynulých dvanácti měsíců.
Kupodivu, účel není nalézt nějakou nenápadnou ale významnou událost nebo nějakého nenápadného ale užitečného muže.
Klidný vývoj. demokratického státu, nebo trpělivé a důmyslné odstraňování nacionalistických
přehrad nemají Valné Vyhlídky proti krvavým revolucím nebo nabubřelým fanfárám nacionalismu.
Schweitzer neměl naději proti Stalinovi, Monet zůstává ;v hlubokém stínu velikého generála Francie.Z r a k tisku a zrak světa nechtějí nenápadné, užitečné, rozumné. Hledají, a bez námahy najdou,
krvavé převraty, bomby záškodníků, krev, převrat, bombast, revoluce. N e že by lidstvo stálo o
osobní, účast s těmi bouřlivými událostmi. Bojí se jich, straní se jich, snaží se jim vyhnout. Chrání před nimi svůj vlastní žiivot, své úspory, své zisky. A l e rádo o nich čte.
A tak opět na smetiště roku. Která z jeho
událostí nejvíce otřásla
svějtem, která
nejvíce
zaujala
senzacechtivou
obrazotvornost lidí?

-5-

DOMOVA

Do pláče
LADISLAV

mi je
RADIMSKÝ

Ud SVC £iruuu puuu vc TCftU IliUlCMU IC,
jsem se proti své vůli oáhie ocitl mezi exulanty*
viděl jsem zpod svých brýlí lidi a věci tíit podivneT
že jsem svým očím zprvu ani věřiti nechtěL Mnoeí
exulanti mezi sebou se prali a sobě špitali, na avé
společné nepřátele zcela zapomínajíce,
i Mnozí jeden druhému nadávali, vždy druhého á
nikdy sami sebe pokládajíce za příčinu neštěstí. Jedni za cizinci nedůstojně běhali, škemrajíce o almainicku pomoci, kterou zatvrzelá srdce už od J a l i ;
, odepřela hodit do žebrácké čepice. Druzi odepřeli
i se mužně podívat dó budoucnosti a proměnili sé v
i solný sloup obdivovatelů doby, která se očividne
vrátit nemůže, nevěříme-li v opakování eyklé historie.

Tito lidé stále užívali titulů, funkcí dávno j t i
I
neexistujících,
a stále se pokládali za velitele vojsk
Rhodesie temer uz vyrozprchnuvších se při prvním výstřelu. Viděl jsem
hrála svůj politicko - ho- mnoho hašteření, vykořeněnosti, prodávání se. cispodářský zápas s A n g - zím zájmům, nedostatku smyslu pro realitu, solií, a pokus
afrických bectví, ztrátu vší důstojnosti, hloupé pocity Méněnacionalistů. o "Vietna- . cennosti a malomyslnosti, spojené s velikášatvím.
t Viděl jsem mnoho stranictví, nedůslednosti a pom y " v Rhodé.sii a Jihošetilého kvaltování. Několik exulantů m i okradlo *
africké unii
zatím vy- za zády se mé hlouposti vysmálo za to, že jsem jtm
zněl bez úspěchu.
pomohl v době jejich nouze, vím o stech j a e a lidi,
kteří obdrželi čestnou půjčku do svých hospodářNigérie prošla svou ských začátků a kteří nevrátili peníze, které by dmes
vlastní
občanskou vál- mohly pomoci znovu novým exulantům, peaízfe, ktekóuj ale odtržená repub- ré v jejich zlepšených a někdy skvělých ptaifrcch
.-.•..-' .-.-;;lika
Biafra
ofensivě pro ně málo znamenají
A co horšího! Viděl jsem exulanty, kteří se stydí
vládních vojsk
dlouho
za to, že exulanty jsou, zapírajíce svou vlast, řeč »
neodolala.
dokonce své jméno a dávajíce si masku
svůj
V A f r i c e , na rozdíl obličej, všelijak se pitvoříce, to vše často pro5 pár
od jiných
kontinentů, dolarů či marek měsíčního platu a vždy e čiré a
vyzývavé hlouposti.
Vměl nacionalismus i v ror
Tito rádoby větší Američané, Francouzi nebo
ce 1967 velkého rivala
Australané než obyvatelé zemí, které jim poskytly
v starých
kmenových
pohostinství, zapomněli rodný jazyk dřív, n é í se Bapoutech, což ovšem ne- nčili cizímu, takže učitelé jejich dětí j e prosí, aby
ní v druhé polovině dva- svou špatnou výslovností, s kterou mluvi eizba Ja*
cátého století žádný po- zykem na své děti, neztěžovali jejich školní jráetľ
Viděl jsem mnohé, kteří si ve své asimilaci se*
krok.
vému prostředí vypěstovali své umění mimikrů U k
dokonale, že je v jejich šedivosti nočního hmyzu
Amerika
sotva rozeznáme od kůry stromů, na kterých se
je snad nejpronika- drží. Z čehož všeho do pláče mi bylo.
vějším dokladem mohutZ knížky "Skloňuj své jméno, exulante". Edice
nej ících
sil
nacionali- Vigílie, 1967.
smu.
francouzského
původu.
Nemyslíme tím
její Myslíme
tím
samotné Chcete, aby se vaše děti
jižní část, která je stále Spojené státy a tedy spo- naučily hrát na kterýkoli
ještě ve stádiu vývoje, lečnost, která by měla HUDEBNÍ NASTROJ?
kdy
je
nacionalismus být pomalu na cestě z
Volejte (Melbourne)
více než
přirozený. A v ý v o j o v é kolébky nárotel. 97-2515
nemyslíme tím ani na- da a státu.
A. CHROMOVSK-ř
cionalismus
Kanaďanů (Pokračování na str. 6)

, bvropu roku 1967 ne- IN a atrednim východe,
ovlivnila jenom
jedna ;
který
nikdy
riespí,
událost nebo jenom jeblýskalo se
důkladně.
den muž.
Ovlivnil j i :
Staré spory vybuchly v
nacionalismus.
nové síle, a krátká válka v Sinajské poušti a
V Asii
Máme na Vybranou.
kolem
izraelských hrapokračovaly bouřlivé, i
V Evropě
nic přivodila ještě těžší
násilné a krvavé převra- ;
se zmocnili generálo- ty, a už proto to byla i porážku arabských arvé. moci. v Ředku, blý- Asie; která nejvíce při-; mád než v minulosti.
skalo se na hranicích s
Uražený arabský natahovala pozornost svě-:
Tureckém, Anglie devalcionalismus střetl se s
ta.
vovala
libru,
Francie
izraelským, přivodil neV e středu jeviště stál i
blokovala vývoj Evroppřímé
zákroky
světoVietham, jehož "neko-;
ského
hospodářského
vých velmocí a spojen s
válka
nabyla:
společenství
a
britské nečná''
dávkou agresivní ideolokoncem
roku
na
intensi-:
členství, v Německu se
gie, vytvořil
výbušnou
ozvěnou , ozvaly
první tě a brutalitě.. Jejím; směs, která bude zápalskřeky nového extrémi- hlavním soupeřem v sen-1 ná i v roce 1968.
smu. To, co bylo v zá- začňosti byla tzv. kul-i
Také na Středním výpadní Evropě tvůrčí a turní . revoluce, v Rudé chodě byl dominujícím
nadějné,
narazilo,
na Číně, jejíž oběti nejsou vlivem uplynulého roku
skálu... nacionalismu
a ještě ani zdaleka známy. nacionalismus.
N a rozdíl od Vietnamu
rozpadlo se v střepy.
V Africe
řady popravených nepřáN a druhé straně veldošlo k řadě krvavých
tel státu nevyvolaly ani
kého politického' předězdaleka pobouření, jaké událostí, které vypadaly
lu Evropy tyčila se tovyvolává jedna poprava jako nevýznamné šarváttožná
skála,
jenomže
ky jenom proto, že se
v Saigonu.
i
opačným, směrem.
Síly
intensitou
nevyrovnaly
nacionalismu, nejvýraz- ' A došlo k dalším uvýbuchům asijským.
něji demonstrované Ru- dálostem, které stojí v
Válka
na
Středním
žá
zaznamenání.
munskem, pokračovaly V Asii
východě otřásla severní
záškodnaleptávání
diktované Komunistické
části černého kontinenvzrostly v
integrace evropského ko- nické akce
tu, bílí žoldnéři prohráLaosu,
Burmě,
Malajsii
munistického bloku, uli svůj výboj v Kongu,
volňovaly satelitní pou- : a Siamu- a znovu ožily
ta k Moskvě a nepřímo na Koreji, Borneu a Finapomáhaly liberalisač- lipínách.
nímu procesu uvnitř koNekrvavě pro jevilo se
munistických státu.
Satovo "nové"
JaponDošla nám už spousta historek o tom, jak se
Někdo možná řekne, sko, které se začalo vychová mnoho československých turistů, když se
že v druhé větě popírá- nořovat -ze své poválečné
dostanou do západních zemí. Stížnosti rakoume, co jsme řekli v pasivity a pozvolna doských hotelů na kradení i obyčejných příborů
první. Není to pravda. stávalo obrysy nové velči drobností z hotelových pokojů, podiv pařížLék jednoho je jeti dru- moci budoucnosti.
ských správců turistických pamětihodností nad
hého. Co je "užitečné v
praktikami čs. turistů, aby se vyhnuli placení
Heslo roku bylo "Asie
primitívni
společnosti, Asiatům** á- z něho vyvstupného, nedávné přistižení známého čs. fotmůže být škodlivé a roz- stupuje hlavni vliv asijbalisty, člena čs. reptezentačruho mužstva, u
kladně
ve společnosti ského roka 1967 - navýchodu z obchodního domu v Ankaře s kovyvinuté.
šili. kterou "zapomněl zaptarit", to jsou jen
oofialí%nmv.
některé příklady chování lidí, kleiým bylo dovoleno podívat se d o "kapitalistických zemí''.
Plánujete cestu do zámoří
V rnmnlrm měsíci psaly pražské noviny o
nebo máte v úmyslu pozvat
dalším důvodu,
proč se věnuje turistům z
své příbuzné na návštěvu"*
ČSSR zvýšená pozornost- V Rudém právu z 13.
Obraťte se s důvěrou na
listopadu o tom pAe J. Kraus v komentáři nazvaném " N a š i v cizině":

"Naši v cizině"

ODRA
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.
Mluvíme česky

" U ž před časem nám v západním Berlíně
dopomohli k vylepšení pověsti lidé, kteří přišli
na velice účinnou metodu, jak (vykrádat cigaretové automaty, a také se ji jali přičinlivě praktikovat. Samozřejmě že byli ' přistiženi a ostudy
z toho byl kopec. Teď je ještě větší. Naše kovová tříkoruna vahou i rozměry přesně odpovídá západoberlínské minci v hodnotě jedné
marky. Pochybuji, že by sé kterákoli jiná zvlášt-

nost západního Berlína rozkřikla mezi některými našimi turisty tak rychle jako tahle. Podle
zpráv berlínského tisku, .dost taktně formulovaných, bylo už kovové tříkoruny zneužito k
vykrádání západoberlínských automatu (zejména na punčochy a cigarety) nejméně v 300 případech . . . "
Několik čs. turistů se prý podařilo dopadnout, ale soud je posuzoval nejprve, velmi mírně: po odsouzení na pár " dní vězení byli
propuštěni
podmíněně ha svobodu. Když se
však počet čs. tříkorun v automatech zvyšoval,
začal být i soud přísnější: v poslední době prý
dostali někteří až šest týdnů {vězení nepodmíněně. J. Kraus k tomu poznamenává:
" N e d á se nic dělat, ale dost- našich lidí zřejmě
ještě nedozrálo k tomu, aby mohli cestovat dc
ciziny . . . Potírání
chamtivosti a "spotřebitel
ske"' morálky je naléhavým výchovným cílem.''
Ještě měl dodat, že určitou roli hraje i nedostatek valut, "které si veze čs. turista do džiny. Nejjvětší vliV pak'má asi čs. přizpůsobivost;
za těch 20 let převzalo příliš mnoho Čechů a
Slováků morálku "bratří z (východu". Jen techniku majř dokonalejší než byla ta et Davaj časy!"
-sv-
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Z Paříže do Melbourne
- a do větru
PAVEL

A l e už raději přesta- Možná, že by .se to
nu, abych sám - nerečnil -všechno dalo využít způjako ti mravokárci. Na- sobem, který by odpovípadlo mě tč> všechno při; dal možnostem a duchu
četbě četný ch
návrhů doby, který by - na rozna různé oslavy, ba do- díl od všech těch emigkonce "i.' jakýsi "všesvě- rantských oslav - ukátový sjezd zahraničních zal, že tlustá zeď izolace
Čechoslováků'',
chystá- ; už nedělí národ od exinýcjv -K. výročnímu roku lu, že se situace změnila
jedněch
(a
1968. Uskuteční-li se jen zásluhou
jpolovina toho, co se plá- snad i druhých). Dnešinuje, bude se padesáté ní Československo totiž
^výročí , založení . Masary- už nění . izolováno: od
kova
československa - ostatního,
a zejména
vzpomínat hojně.:
západního světa tak, ja-

Provádíme veškeré práce optické
Dřesně, rychle a za levné ceny

,„,

-m. CHRPA

573 Hampton St.
Hampton, Víc.
Telefon 98-5756.

Optical Service

ko jeste pred. deseti, patnácti lety bývalo. T o je
důležitá skutečnost, kterou emigrace jen pomalu bere na vědomí.
Češi a Slováci hodně
cestují, hodně čtou, dohánějí v poznání a zkušenostech to, o co je
okradla
stalinská doba
totální
izolace.
Mladí
lidé, kteří se ani neprovinili budováním
stalinismu, ani nepropadli
pověrám
tohoto učení,
ti zejména by chtěli víc
číst a víc- cestovat. Držitelé moci tomu ovšem
nastavují nohu a kromě
skutečných překážek si
vymýšlejí ještě
další,
aby toto proudění omezili a usměrnili.
U vědomí toho všeho, nebylo by v tom jubilejním roce možné a
zároveň
užitečné, aby
každá rodina
českého
či slovenského, původu,
žijící kdekoli na Západě a jíž se existenčně
slušně daří, pozvala jednoho mladého Čechoslováka nebo Čechoslovačku na návštěvu - na týden, na čtrnáct dní, na
měsíc? Pro pořadatele,
kteří mají rádi akce a
hesla, mohlo by se to
heslo i vymyslet: ."třeba
"5000 mladých Čechoslováků do světa''. Dokonce i "nějaký
Výbor
by . se mohl ustavit, který by tu akci mohl zahájit, koordinovat a organizovat,. i. když nutně
nikoliv přeorganizovat.
Možná, že právě československá poúnorová
emigrace, nebo lépe těch
80.000 lidí, kteří od roku 1948 svou zemi opustili, mají ty nejlepší
předpoklady - takovou
akci uskutečnit. Je to touž emigrace neobyčejně

Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
^

KAREL

TIGRID

\Zmíním "sé krátce o něčem, co mám už dávno na mysli a o čem snad1
možno trochu uvazovat ve chvíli, kdy se dělají dobrá předseivzetí do novéhp roku, :Spuvisí t o v podstatěse, situací politické emigrace v atomovém vě-.
ku, tedy se situací, jež se pronikavě lisí od postavení politických exilů v
minulosti.
• "';'-'
'"Stručně,a.polemický řečerió, každý z nás v exilu, pokud se žájímá o veřejné-záležitosti,. je jenom tím, čím je, a nikoliv tún, čím byl. Politické emigrace-sé vždycky sdružovaly ve skupiny, hnutí, rady, ba i prozatímní vlády; a
jistě to mělo svůj význam. Dnes, jak četné zkušeností ukazují, to má význam
nevalný* nebo aspoň podřadný, z důvodů, jež tu nelze analyzovat, ale jež
t&měř ýšečhftý souvisejí š'technologickou a společenskou revolucí naší doby.
Uz take nelze vyvíjet
Otäzka je, zda ucelíie.
(aspoň v dobách míru) Ba dokonce" otázka jě,
účinný ' a ' smysluplný zda by z toho zaklad ar
tlak na .spřátelené vlády. tel .republiky měl radost.
Ještě .marnější - je patrně, • kdyby si. všechny ty řeveřejné . • lamentování či, které budou prosloliád tím,'' ják jsme byli veny z nej různějších trisvými odpůrci podvede- bun, "předsednictev
a
ni "a jak nám, bylo ukřiv-. podií mohl někde nahoděno, či vystupovat y. ro- ře vyslechnout - a- navíc
li strážců národního od- taky všechny ty krásné
káäáí, ' 'kteří po přejiti básničky, které budou
ťíoriiacích vichřic ten o- zarecitpvány,
národní
chráněttý, Znárodní .'od-- písničky, které více mé^aj- přivezou- do vlasti, ně falešně budou zazpíjako v konservě,
vány a 'besedy, které s
•jistou ' námahou budou
7: ' i Politická
emigrace je
zatáiičény.
,
dnes patrně ' .'silnější vdiaspoře , než,: v houfu, ' A l e konec konců, proč
který -předpokládá aspoň •ne?- Nikomu to neublí. rnihimálm ' k p lo l é č n ý ží a mnoho lidí si zapíógřám- i pracovní jed- řéční, zarecituje, zazpí|i<£tLÍ; jichž , se zhusta po- vá, zatančí. . Bude
to
Jäticfcé . emigraci : nedo- • ovšem také stát mnoho
stává.
času, námahy a peněz.

D V A ZPĚVÁCI V

Isurance Brokers '•''
Tel. (Melb.)95-3421
958 Nepean Highway, M O O R A B B I N , S. 20.

CIZINĚ

(referáty československých novin)

GOTT

Skupina čs. umělců, která od léta působila v. hotelu Frontier v Las1 Vegas v reVůe Evropa 68, se
vrátila, protože hotel se dostal dó finančních - nesnází a neprodloužil smlouvu. Po pravdě je třeba
také přiznat, že' našemu programu podle očitých
svědků přes líbivost a" profesionální úroveň poněkud scházela dráždivost a atraktivnost, jimiž se vyznačují ostatní zábavní podniky v Las Vegas, v současné době převážně francouzské provenience. Obojí lze pochopit, otázkou ovšem zůstává, proč zůstaly
ležet ladem výhodné nabídky jiných zájemců z
U S A . . . -' '--".'
;•• :
Karel Gott se svou ritmi-ckou skupinou, zatím v
USA zůstává; z velkého hotelového divadla přešel
na malou scénu tzv." Post Time Theatre, kde vystupuje dvakrát za večer s Italem Mariem 'v samostatném 45minutovém. programu. Zkušenosti, které .tu
získá — a o to vlastně také šlo — mu mohou dobře
posloužit při- dalších zájezdech. Domů' se Karel Gott
vrátí v polovině prosince :— ne však už na scénu
Apolla, ale jako samostatně působící zpěvák s vlastní skupinou.
(Lidová demokracie, 8. 11. 1967)
(Práce z 24. 10. oznámila, že pořadatelé v Las
Vegas "s těžkým srdcem vyhověli žádosti" o zkrácení angažmá K. Gotta do 10. prosince).

úspěšná. Nikoliv v tom,
jak se sjednotila, jaký
politický program ze sebe vydala, jalk reprezentativně působila v předsíních kančléřství velkých mocností,
ale v
tom, jak šé jednotliví její příslušníci v novém
prostředí uplatnili.
Troufám, že už pomalu nelze jmenovat ani
jednu mezinárodní organizaci, universitu, průmyslové odvětví, odborný ústav, knihovnu, rozhlasovou stanici, noviny, banku, ba dokonce
i politickou
stranu v
nekomunistickém
světě,
RICHARD
ADAM
kde by nebylo ČechosloEstrádního zpěváka Richarda Adama odsoudil 31.
váka, obvykle v promi- října 1967 pražský soud na 4J roku vězení a k 50:000korunovému trestu. Sedmatřicetiletý R. Adam byl
nentním postavení.
organizátorem podloudnické tlupy specializované na
V tom asi bude sku- pašování- briliantových šperků. Od roku 1962 do r.
tečná síla této emigrace. 1966 nakoupil bud' sám nébo'prostřednictvím příProto se na ni obracejí buzného 371etého strojního zámečníka J. Maršálka
větší množství briliantových. šperků, které pokoutpříbuzní, přátelé," i ne- ně prodával v NDR. Podle vyjádření soudu způsoznámí, přijíždějící z Če- bil Adam našemu devízovému hospodářství škodu,
skoslovenska; proto by- přesahující 121.500 korun. V průběhu vyšetřování
lo navázáno tolik dob- se zjistilo, že mj. provedl i podvod se svým starým
osobním autem Volkswagen, z něhož v NSR přemonrých pevných přátelství toval poznávací značku na nový-vůz stejného .typu,
mezi zcela vynikajícími který paskpo návratu do ČSSR vydával za původní
příslušníky českosloven- auto. Na motor i karosérii nového vožii sř v NSR
ského lidu doma a těmi, nechal vyrazit i staré číslo. R. Adam páchal" trestnou
činnost ze ziskuchtivosti, jeho průměrný měsíční
kteří žiji v ' cizině. Tato příjem několikanásobně přěsahoval výdělky ostatpřátelství by se v jubi- ních zpěváků.
(Zemědělské noviny, 1.. 11. 1967)
lejním roce 1968 mohla
upevnit, styk •. rozšířit, ma označeními: to vlevo
Obávám se, že napřesdialog rozvinout. Je to ukazovalo cestu do nerok budeme mít "Všemožné?
, .
be, to vpravo cestu na světový Sjezd ZahraničKoluje anekdota o če- přednášku o nebi. Náš ních Čechoslováků" neském občánku, který sta- občánek si ovšem zvolil bo
něco
podobného.
nul na křižovatce s dvě- tu cestu vpravo.
Skoda.

S V Ě T 1967
(Pokračování

se str. 5)

Bohužel, jeden nacionalismus .plodí
druhý.
Jako francouzský nacionalistický extrém působí
povzbudivě na nacionalismus německý, tak souhrn nacionalismů, roztroušených po světě, začíná působit jako vzpruha nacionalismu amerického.
Izolacionismus,
který v roce 1967 začal
znovu zvedat - hlavu ve
Spojených státech,' není
než krajní formou nacionalismu.
Nacioíialij smus v Evropě, nacionaI lismus v Asii, naciona-.
i lismus všude
vé světě
i tlačil v minulém
roce
'Američany' zpět do je' jich domácí ulity. Jeden
nacionalismus
zplodil
druhý, nebezpečí nového
amerického
izolacionismu stalo še velmi zřejmé.

Samozřej mě, že Ameriky daly za posledních
dvanáct
měsíců
svou
dávku
vzrušení.
Bylo
povstání v Bolívii, zemřel Guěvara, rasové nepokoje dosáhly
téměř
revolučních
rozměrů a
president Johnson upadl
v nemilost. A l e hlavním
znakem, nejvýznamnějším vlivem na americké
scéně byl v roce 1967
růst zakrslého nacionalismu, neboť, nedělejme
si iluze, každý nacionalismus je svým způsobem izolacionistický.

vového
napětí- patřil
Austrálii...
••'•.,
Revolucí je tucet ža
korunu, válek deset za
korunu šedesát. Klidné
země jsou vzácné.

I ten yzácný australský klid však svědčí o
tom, jak nebezpečný je
nacionalismus, který, se
tak výrazně projevil v
roce
1967, pro. roky
před námi. N e b o ť australské zátiší a australský
klid nejsou. - výsledkem
vynikajících.
vlastností
Australanů áfebo jejich
vláidý. Jsou výsledkem
V Austrálii
historické náhody, která
se. neudálo nic, co by jim dala Světadíl, zem
novinář mohl předhodit á stát bez nacionalisticv tištěné formě senzace- kých třenic.
Rok 1967 je za námL
chtivým čtenářům.
znakem
Kdyby se místo udá- Jeho hlavním
rostoucí
losti nebo
muže. roku byl nesporně
Bůh
hledal
světadíl
roku, nacionalismus, a
náš hlas by v tomto svě- buď milostiv našim"' du-r
-kwtě otřesů, výboje a ner- šími
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Drobničky z ČSSR
V E Ř E J N ÁN E - B E Z P E Č N O S T
Protesty proti brutalitě pražské policie

Demonstrace pražských studentů, o níž jsme se zmínili v minulém čísle ( " Z
doby temna"), měla větší rozsah i následky než••; naznačovaly; pryní .zprávy.
Pražské denní listy v čele s Rudým právem Se snažily vyřídit zpravodajství
o demonstraci zjištěním, že šlo jen o protest proti chybám v elektrickém vedeni v kolejích na Strahově, ujištěním, že nikdo z demonstrantů nebyl zatčen
a mravokárnym závěrečným poučením. Referáty pražských dopisovatelů západních novin však už zněly naprosto jinak a nakonec byl i kpm<$^ur>,š.éfredaktorá "obrozené" Kulturní tvorby.F. J. Kolára trochu jiný.
V clanku Promluvme.
si o t o m . . . ' ' . (16. listopadu) píše Kolár, jak'
nepomáhaly schůze, intervence
a
protestní
dopisy študentů,
kteří
žádali nápravu poměrů
ve studentských koléjích
a jak proto prý došli
někteří studenti k závěru, že už Vyčerpali všech,
ny legální prostředký a
navrhli pochod do. Prahy. Dále Kolár pokračuje:

žaluj e na nedostatečnou,
nepromyšlenou a neperlivou
politickou práci
pedagogických i jiných
orgánů mezi studenty v
posledních letech . . .''
Podle . Kolára
bylo
zraněno při, demonstraci jen 12 studentů, ale
to se ták nějak vyrovnává, protože prý také příslušníci V B byli zraněni.
"Dnes by mnozí .studenti i někteří jejich učitelé rádi vše svedli na
tak řečenou "brutalitu"'
VB. Tady ovse.m nevystačíme s emocionálním
pohledem a se žalobami
těch, kdo se do.chumlu
připletli a dostali pochopitelně také obuškem, i
když snad někdy nevinně. Je třeba vidět, kdo
konflikt vyvolal, kdo porušil zákony . , ."

.. Dopisovatel rrankíurter AUgcmeine Zeituijg
A.
Razumovsky
hlásí,
že se konala .9- listopadu
na Karlově universitě
pětihódifiová
protestní
schůze, na níž se pod-v
robhě jednalo ó' policejních zákrocích proti studentům. Někteří studenti tam prohlásili, že byli
biti členy V B ták dlouho, až podepsali prohlášení; že s-' himi policie'
zacházela slušně a až š é
zavázali, že o svém vyšetřování popilčí. Na' této schůzi býla ŕiakonec
schválena rezoluce, adresovaná čs. ministru školství J, Hájkovi.- Žádá
se v ní potrestání viniků
z řad V B , zákaz, aby
policie
používala proti
studentům slzný plyn,"
vytýká se novinám, že o
demonstraci
referovaly
zkresleně, aj.
Rezoluce
též žádala odpověd resp.
vysvětlení ministra školství. a to do .20. listopadu.

"Všechny
domluvy
příslušníků V B nebyly
nic platné, na pochodující studenty se postupně "nabalila" různá, individua,. o . něž není v
žádném velkoměstě nouze . . . V B musela v N e rudově ulici zásáhnout.
Studenti byli vytlačeni
zpět na Strahov, proti
kamenům.
vyrukovaly
Nešlo ovšem jen o
obušky, na obou stra- nějakou tu ránu "lidonách bylo několik raně- věpolicejním" obuškem,
ných . . ." ,
jak se snaží i Kolár naZápadní noviny psa- mluvit. V B 1 řádila tak,;
ly, že cílem demonstran- že vyvolala protesty :i
profesorů a
tů byl. Hrad.
Zákrok některých
Uspokojivá
odpověď
policie prý byl ostrý a náhodných diváků.-. .-... však do té doby nedošla
velmi surový. í

a proto sě-studenti sešli2(J, , listopadu odpoiedne znovu a to v Kleinen;
tinu. ( A.- Razumovsky -píše, že se budova Klementina .v. té.-době hemžila
příslušníky V B v civilu.T i zřejmě rozšířili zprávu,' že se. schůze překládá do auly filosofické
fakulty.
Když se tam
masa studentů přesunula, byla -uvítána členy
zvláštního výboru, kterv
určilo ministerstvo školství k vyšetření příčin
studentských nepokojů.
I tam však došlo k prudkým debatám a pokřikům z řad asi tisíce studentů. Nakonec byl zvolen . výbor,. . který má
předložit
vyšetřovací
komisi požadavky a návrhy. studentů.
Právě v době, kdy
rozhořčení
veřejnosti
nad brutalitou policie
vůči
studentům . . bylo
největší, konalo se před
Městským ' soudeqi
v
Pŕáze. odvolací
řízení
proti rozsudku nad studentem Evženem Brikciušem,
organizátorem
červnového Happeningu
v Praze. (Pro "Happening"' nemají ani pražské ' noviny
český ' název). Soud vyhověl odvolání a trest 3 ;měsíců
vězení "- za
výtržnictví
zrušil.. "• ' '-

Trnistá cesta spotrebitela

Vraťme se
však ke
Kolárovu ! článku. PopiSťažnosti spotrebiteľov v dnešnom Československu sa vzťahujú na mnohé
suje technické závady v
kolejích i- nutnost něco aspekty zásobovania a služieb, medzi nimi na nedostatok tovarov, chybnú diproti nim podniknout a stribúciu, ízlý sortiment (výber) a cenovú špekuláciu. V článku "Tŕnistá je
cesta spotrebiteľa" v Pravde ž 12. augusta 1967 sa Július Paľo zaoberá nedopak pokračuje:. •'....'
statkom spotrebiteľských tolvarov m. i. taúcto:
"Avšak nemylme se ä
"Vkročili sme do-'druhej polovice, roka, a obchod ešte stále nedokázal
neklamme
sami
sebe
tímto pouhým z j istením.-. zmluvne zabezpečit tovarové fondy v hodnote 3,6 miliárd Kčs. A ak bude
Zúčastnil jsem- se v těch- pokračovat-vývoj miezd takým tempom ako doteraz, budú mu chýbať fond)
to dnech besedy se stu- v hodnote okolo 6,6 miliárd Kčs. Najviac sa na tomto schodku zúčastňuji':
denty a vím, v jakých podniky Ministerstva spotrebného priemyslu, ktorých dodávky sú dokonca
souvislostech
někteří z skoro o pol miliardy nižšie ako vlani, -a skupina podnikov vyrábajúcich tzv.
nich o demonstraci ho- priemyslové tovary, ktoré oproti požadavkátn obchodu zatiaľ dlhujú' výrobs
voří . . . Jsou mezi stu- ky asi za miliardu Kčs.'' •
denty i takoví - a zejména mezi jejich dospělými falešnými pochlebníky -; kdo přikládali demonstraci p o l i t i c k ý
smysl á "cíle. N e náhodou hovořili někteří o
několika diskusních příspěvcích na sjezdu spisovatelů. . A argumentace některých jednodivců mezi studenty prokazuje dokonalou znalost
dnešní západní protikomunistické propagandy,
zejména Svobodné Evropy.
Také desetiletá
publicistika Literárních
novin nezůstala bez vlivu. A to vše dohromady

N o o tom, aká "je zlá ,
d.istrib úciá tých tó varov..
Čo sú spotrebiteľovi k
dispozícii," píšu v článku
"Tlačenica £a 4 miliardy'' v bratislavskom Večerníku z , 27. . oktdbra
Tibor Michal a Martin
Hric. Z článku vynímáme tieto zaujímavé pasáže: ,
"Človiek raz nevie . . .
vybuchnúť ako bomba alebo sa zasmiať?
"6.
októbra sme v novinách
tlmočili sťažnosť Ráča :
nov ha pričasto zatvórejňé obchody a 13L októhra nám" P O T R A V I N Y ,
1 08-01, Kupeckého
16-1

odpovedali:"; " V Rači mame 4 predajne mlieka. Ani jedna
predajňa hebólä' zatVo-^
rená bež súhlasu O b N V
Rača. Každá je- zátvore-.
ná 6x mesačne, čo je dôsledok nedeľného predaja. Jeho zrušením, by
Račania získali nerušený
predaj.' cez týždeň: .Podľa ňašej mienky, keď
v
domácnostiach'
sú
chladničky a ' .naše 'predajne predávajú kvality
né sušené mlieko, by' sá
pokojne -nákupy -mohli
previesť . .v ' sobotu. '"Za
trvalý mier-."
Pečiatka,
vlastnoručný podpis, ne-

REALITARŮZNOSTI ZAJMŮ
-Své dílčí interesy má. dělník, - družstevník i inteligent, projevují se u kolektivu dílny, cechu, pôdni'
ku i odvětví, mají svůj projev i podle jednotlivých
územních oblastí, krajů i o k r e s ů N e s m í nás roj$.'
trpčovat ani znervózňovat tato realita různosti zájmů. Vždyť vybudování socialismu odstranilo jen
podstatu vzniku antagonistických> konfliktů, ale nelikvidovalo možnost vzniku protikladů mezi hlavními a vedlejšími, mezi celospolečenskými a místními- zájmy lidí... V této zatěžkávací zkoušce se žel
mnozí komunisté-hospodářští pracovníci řídí. heslem.
—í košile je bližší než kabát. Místo upevňování disciplíny a náročnosti na práči svou i svých podřízených,
ať dělníků nebo pracovníků řídícího aparátu,
mnozí z nich často snaží hojit své chyby a nedostatky na úkor druhého podniku, na úkor společnosti;"
klamou své partnery v dodacích lhůtách; vymáhají'
od nich vyšší ceny, nedodržují -kvalitu, dávají plané sliby v. termínech investiční výstavby, očerňují'
sé navzájem u zahraničních zákazníků atd. Copak
toto je morálka socialistického podnikání?..'.'
p
D. Kolder (k vedoucím těžkého průmyslu};
Rudé právo, 10. 11. 196?
NEJVÍCE SEBEVRAŽD MEZI

DĚLNÍKY

- V prvním pololetí letošního roku vbylo v Severomoravském kraji evidováno celkem 175 dokonanýéh
sebevražd a 682 sebevražedných pokusů. Proti ste|«'
nému období r. 1966 je to o 24 Sebevražd a 101 p«iy
kusů- více. Tedy velmi podstatné, zvýšení..^ Náhleji,
neme-li do statistiky, zjistíme, že nejvíce sebevražd
spáchali obyvatelé Ostravy — letos za půl jroku 43,
loni za celý rok 82... Statistika Světové zdravotnické organizace udává, že ČSSR patří v 'počtu sebevražd v poírtěrú k obyvatelstvu mezi prvních 10
států na světě, Ostrava je v Evropě na druhém mí-;
stě po Berlínu,... V období nedávno* minulém še„
zdálo, žě u nás sebevraždy nejsou. V novinách**se
0 nich takřka vůbec nepsalo. Občas se někde objevily jen dílčí údaje, často vytržené, nebylo možno
srovnávat... U dokonaných sebevražd převažovali:
dříve lidé staří, často i nemocní. Nyní se jejich po-••
čet snižuje. Naopak, sto u p á u . mladých dívek ve věku od 15 do 19 let. V tomto věku je nejvíce zachrá-;
něných děvčat... Podle povolání tvoří ,u sebevražd;
1 pokusů o .ně více než polovinu dělníci a ponich r
přicházejí . na řadu. důchodci. Třetí: místo u- dokoná-;
ných případů zaujímají ženy z domácnosti,. v, pokusech studenti. .—< A "co říká statistika o rodinném
původu? Přestože čím dále tím více- Bdí řeší- svérodinné tramí>oty rozvodem,. přesto většinu sebe-vrážd "tvoří ženatí nebo ^ vdané- Po. mchxE^leď^í;
v dokonaných sebeřvraždách- ovdovělí á v - pokuséchrozvedení...
Reportér, Praha, 3. listopadu! 1967;
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Dne 30. září-, tr. jsem požádal v provozovně Za-^
sklívání —- komunální služby v Českém . Brodě o seříznutí dvou kusů okenního skla.. Tabule.skla Stály;
v dostatečném množství opřeny : všude-kolem stěn
provozovny. Přestože jsem byl v obchodě jediný xá-kazník, jeden z pracovníků, mi na moji žádost .odpo-r
věděl, že se nemohou se.-mnou .zdržovat,. protože,
mají-mnoho práce. Byl jsem velmi .překvapen a snažil jsem se mu vysrvětlit, že práce, o kterou ho žádám, nebude trvat .déle něž pět minut, Řekli mi;
abych přišel za 14 dni... JČeditel zmíněné provozovny mi na mou žádost sdělil, že zaměstnanec provozovny .může a nenrusí sklo zákazníku prodat. Když
mu je prodá, může prý mu též účtovat, práci za-:
sklívání,--Jako kdyby ji provedl... A sklo plý si
mám koupit v Praze, kde ho prodávají jednotlivě. —r
Za cestu autobusem do provozovny v Českém Brodě
jsem zaplatil 4 Kčs a kromě toho jsem ztratil jeden
- .
jaké hečitaľné "Uuuu''. pracovní den
Byť právnikom PrieZemědělské noviny, '8.. listopadů -1967
myslu' mliečnej výživy " ČS, SVAZ" ŽEN O NEZAIVIĚSTNANOSTI ŽEN-,
súdruha Uuuu by sme
roprve oa xeiostatnmo sjezdu zen se sešel v Prazažalovali. Z a nactiutr- ze 14. listopadu k dvoudennímu, zasedání ústřední
hanie sušeným mliečnym výbor Cs. svazu žen..." (Místopředsedkyně Čs. sVavýrobkom. T i e totiž v zu ien Miluše Fischerová) řekla mj,,-že koncem, měsíce dojde k jednání předsednictva. Čs. svazu žén s
chladničke
nevydržia předsednictvem . vlády, jehož obsahem bude předeL E N Z O S O B O T Y N A vším .nerovnoměrný vývoj zaměstnanosti: žén v jednotlivých hospodářských- odvětvích,- nedostatek pra-,
N E D E Ľ U , -ale
p o l čovních příležitostí pro žehy v některých4 .sleveni
r o k a. Sú také dobré, ských, ale i českých,: zejména, pohraničních okresech,
žě z tohto hľadiska by problém rozmísťování patnáctiletého dorostu, zejména dívek,- řešení situace v jeslích a rozmísťování
stačilo, aby súdruh Uu- obchodu a služeb .'.-.. . .":':..'.:
. .
uu
otvoril
račianske
. . ..
Práce, 15. listopadu -1967
mliekárne . R A Z
ZA
P O L R O K A ! N o a. ne- na réžii' ľ to bý; bó.lp!!.!. dokázal- '" predávať .'.čerskôr, . postupne, by ich A.".'mož-xío .by sa .-.medzi- stvé mlieko - tak, ako to
mohol
zatvoriť úplne! časom podarilo : nájsť vyhovuje zákazníkovi . .
Tie fantastické
úspory obchodníka, ktorý
by
(Pokrač. na str. 10)
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V Á N O C E , V A R Š A V A 1939
Maria

Ginterová

Vánoční balíčky jsou rozdělovány od božího rána. Ale některé z nás
čekaly na ně marně! Bylo jich tolik, že vězeňská správa nestačila je rozdělit za jeden den. Byla to pravá mana ze slanečků, brambor a nudlí s mákem,
kterou pro nás připravila místní farnost. Jedly jsme ve čtyři odpoledne.
Jedly jsme rychle, abychom Zapomněly, že to je štědrovečerní jídlo.
Když Němci odtáhli, otevřeli naše cely. Každé poschodí mělo svůj vánoční stromeček. A věženkýně oslavojvaly štědrý den podle obsahu vánočních balíčků. Stoly bylý pokryty bílými prostěradly.
prosince iv-jy
Modlily jsme se, pojedly jsme oplatky a navzájem jsme si přály veselé vánoce a svobodu.
Jedly jsme malé porcicky jídla potichu a každá
z nás myslela na domov
a rodinu.
V e vězeňské nemocnici se pacientky shromáždily kolem vánočního stromku a zpívaly ko.
ledy. Irena , to nemohla
vydržet. Šla si zaplakat
do postele.

KOU (zabita potom v
Ravensbruecku)
a Jirkou Jaworskou (zemřela
v
Ravensbruecku)
jsme seděly
na kavalcích a zpívaly potichu
koledy; Svíčičky plápolaly
na
miniaturním
stromečku, který nám
kdosi poslal.
26. prosince 1939

la snést nudu v posteli.
Vyklouzla jsem do koupelny a udělala jsem si
rozcvičku. Je dobře být
v nemocnici, i když vězeňské,
ale
nečinnost
mne zcela zmáhá.
31. prosince 1939

mlčky, jednakaždá pohroužena ve vzpomínkách. Ale ani na okamžik jsem nemohla zapomenout na nadcházející
výslechy.
1. ledna 1940
Vlivem
pověstí
se
všechny
připravujeme
na
deportaci.
Osobní
svršky
máme složeny.
Říká se, ze tri sta z nas
bude deportováno, aby
bylo místo pro nové vězně. Někdo říká, že nás
potřebují na
nucenou
práci v Německu. A další tvrdí, že nás pošlou
na východní
frontu k
dispozici německým vojákům.

Přišla zpráva, že Mája se vrátila z Gestapa
a že je na transitní ceVězení překypuje pole. Také se tvrdí, že brzo
věstmi.
po Novém roce opět nastanou výslechy. A také
6. ledna 1940
kolují zprávy, že v ledDnes v noci odjel
nu začnou deportace.
transport. Bylo v něm
Rozbíraly jsme mož- dvě stě mužů a třicet
nosti spojit se s Májou. žen. Jeli do Osvětimi.
Musíme se pokusit smlu- Ačkoli jsme je všichni
vit se s ní a synchroni- litovali, přece jsme my
zovat výpovědi před vý- zbývající dýchali volněslechy. Pověsti o depor- ji. Zřekla jsem se na
tactch jsou znepokoju- měsíc kouření. Pánbůh
jící. Kdo? Kam? Kdy? si jistě všimne mé oběti
Konec roku byl smut- a přimluví se za mne,
ný. Zpočátku jsme se abych byla brzo propušnamáhaly tvářit se ve- těna.

Během
uplynulých
dvou dní se Němci moc
néukazují. Měly
jsme
mír a klid a mohly jsme
hrát bridge kartami, ktePo
zatemnění
jsem ré jsem vyrobila z cigastála u otevřeného okna retových krabiček.
a poslouchala silný sbor
29. prosince 1939
mužských hlasů,
který
Hlídači v nemocnici
zpíval koledy v sousedzřejmě
zpozorovali, že
ním vězení.
jsein
moc
pohyblivá.
25. prosince 1939
Musela ,jsem si "vyroRáno jsme dostaly na- biť* horečku. Je nás siše vánoční balíčky! Po- ce jenom šest na odděledělily jsme celé odděle- ní, ale ostražitost je hutní a potom společně s ná. Dr. Račinský dělal v
Z knihy "Život na
paní Záhorskou (zem- poledne inspekci. Poda- sele, ale ,bylo to vynuZakrátko vlásku",
Hodder
&
řetla potom v Osvětimi), řilo se mi vypadat jako cené veselí.
Londýn,
Renjí Mycielskou,
To- nemocná a trpící žena. jsme toho nechaly. Z b y - Stoughton,
siou Marzecovou, JOŽVečer jsem už nemoh- tek,; večera jsme ztrávily 1964.

VÁNOCE P A N A FLORIANA
Miroslav Florian
V L O Č K Y

Z A

O K N E M

Houpavě padá sníh.
— Koho to houpá?
— Sníh, to je bílý dědeček
a hodně děti houpá.
— A mě, mě taky, mámo?
— Taky,
to víš,
a ať už spíš,
to jenom socha na mostě
nespí
a přes noc vyroste.
V Á N I C E
A
M E T E L I C E
Vánice a metelice
pletou bílé rukavice
pro smrčky, co dostanou se
na vánoční pohlednice,
pro město a pro rozhledny,
pro řeku tu budou jedny —
ale řeka, prudký jez
ruce strčí do kapeš.
K R A S O B R U S L A Ř

šetřování. Z cárů domněnek a nepřímých svědectví
vyplynulo, že vzorný žák Strnad obdržel ukoptěné
a primitiviní rukou psané vánoční blahopřání, jehož
hlavním rysem bylo zkomolené kosodélníkové prase s oslíma ušima, ještě k tomu v barvičkách. Neznámý zlosyn přimaloval praseti oslí úši, a zcela nelogicky pod obrázek připsal: "Eselé ánoce, ole!"
Vyšetřující orgány měly přirozeně všechny trumf y v , ruce. P o bedlivém, prošetření doličného ma-,
teriálu a prostudování školních úloh. podezřelých
žáků byli vydáni pedagogické spravedlnosti žáci Cihelník a Bartůněk ze Šípkárny, neboť to byli repetenti, buřiči a žáci sociálně slabí. Kajícně se jim
tímto omlouvám, i když .jsem jim tehdy strašně, záviděl, .jak Se ňezašlouženě slunili .v přízni a obdivu
neuvědomělého žactva. Tato aféra měla dalekosáhlé
následky pro Reiného Strnada. Obratem se z něho
stal. ten nejsprostší chlapeček na obecné, škole, což
dokazuje starou pravdu, že neštěstí jednoho je štěstím druhého.
Po. jeho mravní reformaci jsme . uzavřeli horoucí
přátelství, které nás provedlo všemi úskalími Komenského učebné Soustavy, ba i osnovami druhého
státního reálného gymnasia, a mnohé vánoce jsme
slavili spolu. Všechno by upadlo v zapomnění, kdyby Sé rhi najednou neobjevil po dvaceti letech tady
v Austrálii.
A ' bylo. to loni před vánocemi. Nemohu tvrdit, že
kde se vzal, tu se vzal. Neboť jsem dostal jako varování telegram: OLE — SEM NEW CALEDONIA
— Z A R A Z PERTH — OLEY SYDNEY — PISS —
RENE. Cítil jsem, že budě lépe vyčkat událostí. A
události sé přiřítily. René mne zavolal z letiště ná
Boži hod večer. Byl demoralizován, protože jeden
kufr: zůstal na francouzském letadle a druhý nikdy
neměl. '
Nikdy jsem nezjistil, co tady René vlastně pohledával. Mám .podezření, že to sám nevěděl. Ale stará
šk;ola $é: nedá zapřít. Od okamžiku, kdy jsme se po
slovanskú pcjbožkali, byl René v bezpečí, ale na
mně wäštäly hostitelské ,povinnosti. Dělal jsem, co
jsem mohl, ale na Silvestra už to vypadalo na katastrofu. Naštěstí jsem si vzpomčl, že mám známé-

ho, který nám může opatřit pozoruhodně povyražení, dokud nevypuknou silvestrovské oslavy. Tvářil
še šice podezřele, ale ujistil nás, že nám zajistí volnou prohlídku našeho přístavu — spojenou s patřičným pohostinstvím.
Což učinil — a kletba jeho rodu. Vyjeli jsme za
příšerného vedra na malé motorové lodičce, na které se dusilo šedesát cestujících na palubě i v podpalubí. Vanul romantický severní vítr, který přičinlivě vířil prach a smrady, jinak ponechané svému
Osudu. Podívaná byla zajímavá. Spatřili jsme hlavně zádě parníků a různá skladiště, buďto pootevřená nebo otevřená. Brzo poté začala posádka vydávat cestovatelům čaj, který byl zřejmě vařen v lednici, a biskity s přáním příjemné plavby. René zkomíravě pravil, že to nezažil ani v Sovětském svazu.
Později, když sluneční mozol se do nás opravdu
opřel, přisedla k nám bláhová dívka Gladys. Vzali
si cxpékací bikini, ale ten pojem jsme z toho neměli.
Prodrali jsme se pracně na záď, očekávajíce úlevu.
Kormidelník, byl proti nám. Obrátil a oznámil, že
nyní Směřujeme domů. Ulevilo se nám, jenže jsme
nepochopili, že nám bude nyní čelit téže aleji puchů, žáru a prachu, kterou jsme prošli předtím. Čaj
již nebyl podáván, ale každý se mohl pokusit spolknout hlt částečně uvařené káranské. Zůstali jsme
tvrdl a neochvějní. Tušili jsme, že poučná část našeho utrpení bude brzo za námi.
Když konečně otrlý lodník přivázal naši bárku
k molu, vyrazili jsme tryskem: René mi předtím
zdlouha vykládal, že je něiak špatný na nohy, ale
nic podobného jsem nepozoroval při této příležitosti. Naopak jsem cítil jeho horký dech na bedrech,
když jsme mířili k útulné hostěnici " U sira Karla
•Hothama'Y středisku to pokrokových živlů v hašem
přístavu. Než jsme si oddechli, urazili jsme čtyři
lahodné džbánky, za nimiž se vinula žíznivá čára.
A tu se vracím k našim národním odkazům a tradicím, neboť právě tady ve středisku přístavní inteligence, jsme se zasloužili o kulturní pověst národa. Náš výkon pozoroval s neskrývaným zájmem
takový obtloustlý, mnohým pivem ošlehaný dokař,
a dubovým hlasem, plným neskrývaného obdivu,

Kluzišťátko — kdybys dých,
rozpustí se jako vločka,
hravě přeskočí je kočka;
vrána klovne doprostřed —
vejpůl praskne celý led.
Vráno, odleť, p r o p á n a ! . . .
Ale Péťa v bílém svetru,
ve vánoční parádě
najezdil tu od rána
po gatích a po bradě
dobrých desět kilometrů.

..,-

K O L E D A
Koledníci
v beranici,
copak já vám dám —
Mandarinku se skříně,
lunu spící v komíně,
dám vám knížku
plnou snížku,
plnou jeřabin, ;
chocholoušů, lyží, not,
co letí o překot —
a nad tou nedopsanou knížkou
'vyfoukanou, širou oblohu,
víc toho pobrat nemohu!

'

"

pravil: ."Koukněte na ty dva parchanty, ty maj' -ale
škole!"
" '
"
.
Takové mezinárodní uznání zajisté opravňuje existenci druhé státní obecné školy na Komenského
náměstí i druhého státního reálného gymnasia v
Truhlářské.
Loňský Silvestr byl povznášející, vzdělaný a trval
do Tří králů.
jua
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Půlnoční host
- (Pokrač. se str. 9) jiskra života v něm zůoken"' a kamenná sedad- stala.''
la'a blýskaly se:na zbra"Prošel jsem horšími
ních' rozvěšených
po bažinami,-./možná,
ze
zdech.
bych mohl pomoci."
Muž se zahleděl
na
Sám se téměř ulekl
přihrblou postavu, jíž svých- slov.
Kupodivu
dlouhé
vousy
téměř však - srdce* bilo klidněskrývaly
obličej.
" V jipřítmí vypadá stále di" T y bys uměl, cizinvoce a černě," pomyslel če? T y bys chtěl? Dám
si. ...
X-\,:>Vr .:"•' ' '
ti vše, co budeš chtít,
"Neseš prý. zprávu z uzdravíš-li ho."
Prahy*', ozval sé stařec'Nech si své nalotikým hlasem čérriý rytíř. pené poklady. Číši vína
"Pan Jiří táhne s voj- mi nalej.''
skem vydobít ši uchváRytíř mu podal cínocené panství'', řekl muž. vý pohár. Pak se obrá"Dlouho mu to trva^ til pro nápoj. Muž něco
1b, dvacet let zahladí rychle vpustil do jeho
všechny dluhy. Ale ne- číše.
potřebuje vojsko, dám
Když upili, promluvil
tnu majetek, vrátím pan- cizinec.
ství. Slyšíš," vzkřikl po"Jsem
Jiří,
vrátil
jednou
rytíř,
"slyšíš, jsem se pomstít smrt své
řekni mu, že nepotřebu- ženy a syna. Touha po
jíc vojsko, dám mu vše pomstě mě hnala a štvabez boje, odejdu tak, la světem, až mě přivedják on kdysi odejel. By- la domů. Touha prolít
lo to prokletých dvacet tvou krev vlévala sílu
lét. Ztratil jsem přáte- do mých žil, když jsem
lé, zůstali mi jen patolí- krvácel v bitvách a dobzalové, štěstí ve hře mě rodružstvích. Nevěříš-li
opustilo,
přešla
mne mi, dopij. Jsem sám a
chuť k pitkám a loupež- beze zbraně. Můžeš mě
ným výpravámPraši- proklát mečem či dát
vých dvacet let, jako shodit do hradní studny.
kletba se na mne lepila ,
smůla. A teď se ini roznemohl syn, "umírá mi
jediná naděje, kterou mi
(Pokračování se str. 7)
život ještě nabízel. VráSituáciu vtipne charaktím vše, vše, jen ať syterizoval doc. dr. Ladina mi ponechá," rozeštslav Rendoš, .CSc~, z Kakal se starý rytíř.
tedry vnútorného
ob;: Cizinec se upřeně díchodu
Vysokej školy
val na nepřítele. Zkouekonomickej:
mal, kolik radosti se mu
. "Obeh tovaru - to je
vlévá do srdce každým
u nás pojem iba teoreticpřiznáním
a vzlykem
ký. V praxi je to obeh
starého soka.
za tovarom. Obieha to" N a synu ti tedy pře- tiž zákazník." A uviedol
hypotetický,
abce jen záleží'', promlu- nám
vil po chvíli. " N a vlast- surdny príklad:
ním synu, ale zabít sy" Z hľadiska obchodu
na a manželku
Jiřího by bolo naj rentabilnejjsi neváhal.'' Muž . na- šie, keby sa klobúky pre
přáhl ruku k hrdlu skry- celé Slovensko predávatému pod divokým vou- li V J E D N O M
VEĽsem.
K O M O B C H O D E hoci
" N e , to není pravda", v Levoči. Fronty by tam
vykřikl
rytíř,
"loupil stáli 24 hodín, predavačjsem, plenil, ale nezabil. ky by nemali sekundu
T o moji pacholci v tou- stratového času, náklady
ze zalíbit se mi,' získat na obeh by klesli na miABSURDNÁ
si přízeň, usmrtili ženu nimum.
H Y P E R B O L A . ale nea děcko."
| Bylo ticho, jen louče obyčajne blízka, sympatichounce
praskaly
a tická doterajšiemu chástín honil stín v pitvoř- paniu distribúcie: V Š E T ině hře. A cizinec znovu f O R I E Š I Ť N A K O N ZÁKAZNÍKA.
vážil, kolik radosti a ko- T O
lik v, smutku zůstalo v Spoliehať sa na jeho porozumenie, uvedomelosť
srdci.
a najmä - bezmocnosť.'*
" T a k tys je tedy neA ak sa spotrebiteľ
zabil? A nač stůně tvůj
"prenesie" ponad, nedosyn?'',, zeptal se po chvístatok tovaru a zlú diii."" 'ľ.';''.;'::,/ . 7 . 7 '
7 stribúciu, čaká . ho. ešte
" Z uherských
bažin ďalší problém:
neodôsi .'přivezl' horečku, kte-' vodnené zvyšovanie cien.
rá--]ěj spaluje, že už jen

Tvé
smutné
doznání,
prázdný život, strach o
syna, to všechno nějak
zchladilo mou nenávist.
Zatím cos mluvil, vážil
jsem své srdce. Přestalo bit zlem, duče už jen
pokorou.
Zvrátils mé
sny. V kolika obměnách
jsem prosnil svou pomstu!
Mučil
jsem tě,
rdousil, bodal, vysmíval
se tvému skučení o milost. Jen na sen, že odpustím a zachráním ti
syna jsem zapomněl. A
že o vánocích jsem se
vrátil, byla snad největší chyba. Všichni jsme
v ony dny bližší Bohu
než ďáblu.''
Rytíř dopil číši dlouhým douškem, kov jemně zacinkl. A pak vytáhl z poháru
prsten,
který kdysi poslal Jiřímu, poslem. Beze slova
otáčel v prstech těžký
kroužek, na němž odlesk
plamenů zhoustnul jako
kapka krve.
Jiří sáhl do záhybů
svého pláště. Podal rytíři
malý
plátěný váček-.
"Smíchej trochu prášku s vínem a dej vypít

.nemocnému. N e c h ť tp
užívá, .dokud -horečky
nepominou. A ať nosí
váček stále při sobě, nemoc se ráda vrací. Já
už lék nepotřebuji." Obrátil sé ke dveřím, rytířůtvhlas jej však Zadržel:
"Posečkej do rána, je
pozdní hodina."
Jiří se zahleděl výsekem okna 'na hvězdnou
oblohu. " N e , je už časná
hodina.
Vždyfcky
jsem miloval jitřní chvíle, jsou plné tajemství
nového dne.''
- Rychle přošei spící osadou a dále cestou ké
staré myslivně. N a práh
uložil
váček s penězi.
Sníh jiskřil v narůžovělém svítání. Sotva vyšel
z lesa, vyhouplo se plné
zimní slunce.
Zdráhal
se, ale nakonec se - přece
ohlédl. Země za ním ležela pokojná, bílá, sváteční.
Po létech se znovu dovedl
usmát - • šťastně,
bez hořkosti. Ranní vánek setřásl se stromu
sněhovou třáseň a uložil mu ji k nohám. Jako když někdo bílým
šátkem mává při loučení.
V .jeho nitru se rozhostila
pravá vánoční
nálada.

Trnitá cesta spotrebitela

18.: 12. 1M3B*.
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Zajistěte, aby měli všichni členové vaší
.rodiny

provedeno

roentgenování

plic.

Kdokoli může mít tuberkulózu -— můžete být jejím nosičem a přenést ji na ostatní. Je zvlášť důležité, aby se starší členo-

vé rodiny podrobili tomuto rychlému,
obyčajných
mliečnych
karamelov a iných bežjednoduchému zjištění.! T.B. sé dá léčit
ných výrobkov, lebo je
snadno a rychle. V případě potřeby delmálo rentabilná alebo i
šího léčení, vyplácí , se živitelům rodin
stratová. Radšej vyrába
státní pense. Roentgenování' je "zdarma.
drahšie druhy, alebo kaDenní listy oznámí, kdy bude roehtgen
ramely, banániky, špice
prováděn hromadně ve vaši' čtvrti nebo.
zahaľuje
tak,
že
sa
ich
" V júli a auguste tr.
cena
zvyšuje.
.
Čs.
tabaměstě.
previedla Komisia ľudoThe Victoriah Tuberculosis Association,
vej kontroly S N R vo .vy-, kový priemysl v Nových
braných podnikoch pre- Zámkach nedodáva v.
406 Lonsdale St., Melbourne
vierku správnosti cien, potrebných množstvách
rentability a účinnosti, najlacnejší druh cigariet
- Detvy. Ich- výroba nie
cenovej tvorby. j e pre závod rentabilná.
Previerka zistila príči- Chce ich výrobu zrušiť
ny nedostatku , niekto- a nahradiť ich cigaretarých druhov tovarov na mi inými, ktorých cena
trhu. Tak napr. začiat- bude o 50 percent vyšJé to krásný titulek do ztracena, ' používaný. s
kom školského roku sá šia (cigarety A l k a ) .
oblitou autory, kteří si nejsou jisti, jak to nanést.;
naraz ukázal nedostatok
Vyrábajú • sa aj menej: Československý svět, časopis Čs. zahraničního ústakožených školských ak- lacné druhy údenín, lac- vu, který pečuje o turisty a Tuzex, se k takovým titulkům rád uchyluje. Bývá málokdy, dooaden, prototoviek. Príčina: Kožiar- nejších druhov syra a že při' pohledu na jeho stránky člověk cítí,, žě buďto
ske-závody, n.'p., Lip- celý rad iných výrob- je moc práce nebo se nechce rozčilovat. Úsměv málokdy zbrázdí zachmuřené čelo redaktora, pátrajítovský Mikuláš, nedoda- kov. .
cího Po "Našich rovech" nebo po kompr.omitp.jim'
li za prvý polrok tohto
Skutočnosti
zistené dopisu krajana, vhodného k vydírání. Leč zdařilo
roku 3.300 týchto akto- previerkou ukazujú, že se. V zenitu turistické sezóny objevil se na tristních
viek z- jednoduchej prí- doterajšia
ekonomicky stránkách Československého světa (srpen 1967) člákrajanům ve.
činy - ich rentabilita j e ' neodôvodnená výška zi- nek Hany Vondráčkové, věnovaný
Švýcarsku.
pre závod . nízka (1,9 sku v cene jednotlivých
Tato zeměpisná dáma chvatně zjezdils lán .svMa
pere.). Blíži sa zima a výrobkov, spravidla bez s úmyslem objevit radostnou skutečnost,' že dneska"
mladé matky
datomne ohľdu na dopyt, vedie žije moc a moc. Čechoslováků (daleko víc, než jé
zháňajú nánožníky pre k tomu, že sa záujem vý- přirozeno a zdrávo) v'různých koutech naší planety.
V tom shonu a chvatu patrně zapomněla na růzdojčatá. Výrobca ich, ne- robcu (podniku) dostáná ideologická hlediska, jichž se její reportážní
dodal, lebo na ich vý- va do rozporu so záuj- kamejtýká.
To
robu dopláca 10 korún. mom spotrebiteľa.
Máme např. takvého pana Bartoše z MohtbeíiarZávod Figaro obmedzu- iba potvrdzuje, aké ná- 'du. Socialistická dáma. Vondráčková ho pasuválá na
je výrobu tovaru na na- stojčivé sa ukazuje, byť ''vzorného dělníka" v jedné z. továren. Patrně- netušila, že normálně člověk musí rozumět dobře ře-~
šom
trhu- tradičného, uskutečnenie druhej eta- meslú, .aby" se. uživil, a. že: československé' áneíalij
p
y
cenovej
'
prestaviby."napr. pomarančovej kôjsou absurdita, otrocky převzatá z pokrokového. Sój
ry, šumavských jahôdok,
FEI větského svazu.

O
týchto
trampotách
jednoduchého občana uverejnilo Rudé právo z
10.
novembra
článok
"Sortiment výroby: a ce-,
ny", v ktorom sa m. i.
hovorí:
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D r . L. K. Feierabend; Soumrak čs. demokracie. Washington, D . C., 1967

Daleká cesta do Tipperary
"Touto knihou končím své vzpomínky na československou exilovou vládu
v Londýně a děkuji Bohu, že mi dal tolik zdraví a síly, abych mohl toto
dílo dokončit. . . Zatím jsem se nerozhodl, zda budu ve S|vých vzpomínkách
pokračovat líčením dramatických událostí doma po návratu do vlasti v letech 1945 - 1948 . .
Hrozně se přimlouváme za to, aby Feierabend dovedl svoji výpověď k logickému konci. Především proto, že jeho paměti
budou jednou oázou v poušti, kterou bude hledat objektivní historik. V ě říme, že přijde čas, kdy bude čas pro objektivního historika. Feierabendovy
paměti jsou subjektivní zápis. Jsou však o to zajímavější, že se zdá, že příliš mnoho zúčastněných na osudné episodě československých dějin dává
přednost mlčení. A příliš mnohým bylo zabráněno mluvit - na té druhé
Straně barikády.
Máme upřímnou hrůzu ze záplavy "osobních prohlášení", "osobních protiprohlášení'', řečiček "aby bylo jasno". Litujeme příštího historika, který
Se bude musit prodírat džunglí fikce, aby tu a tam našel čistou studánku.
Jisté však je, že také tyto amébické projevy patří d o chlívečku historie. Právě proto bychom chtěli, aby historik našel solidní oblázky, na kterých by
mohl spravedlivě staívět.
Feierabend
zahajuje
svůj nejnovější svazek
kapitolou nazvanou " V
objetí se Sovětským svazem''.
Přiléhavější
by
byl název " V objetí Sovětského svazu".

Nakonec
ani Feierabend, který měl po ruce
mnoho zpráv, jež nebyly
kdekomu k dispozici, jel
za hlasem srdce a povinnosti.
M ě l zvláštní problém.
V kapse měl dopis presidenta Beneše, v němž
mu Beneš . děkoval za
služby, prokázané
Čele, ale patrně proto, že
skoslovenské
republice
byl jediná politická oza války.
sobnost
mezinárodního
Podle
rétribučního
významu v čs. exilu, muměl však být
sil nést břemeno svízel- dekretu
postaven
před
né spolupráce s bratr- vlastně
národní
soud
jako
člen
ským Sovětským svazem;
jedné z protektorátních
Z
Feierabendových vlád.
pamětí je zřejmé,
že
Snad " byla
částečně
mnozí z exulantů v Lonchyba v . t o m , ze si londýně a jiňdé ' považovali
dýnský exil Vybudoval
návrat domů za dalekou
mravenčí velehoru:
cestu
do
Tipperary,
"Strach z- ruského kokam je vede
zlomené
munismu -postupně misrdce.
zel i u těch, kteří dosud
Mnozí, ale ne většina. nebyli
přesvědčeni, - že
Většina šla domů pro- Sovětský
svaz
opustil
to, že je tam táhlo srdce, myšlenku světové revopřetržená pouta osobní, luce.
' "'
aniž
by plně
chápala
N a d ě j e Čechoslováků
na brzké osvobození vlapravý stav věci.

které by jinak zůstaly
bez vysvětlení. K d y ž už
se zabýváme tímto specielním problémem, stojí za zmínku, že v Londýně bylo
z^iámo, že
president Beneš byl neLíčí v něm období od mocný člověk předtím,
začátku
roku 1944 do než odletěl z Londýna.
června. 1945.
Z o t a v i l se velmi rych" P o návštěvě presidenta Beneše
v
Moskvě
jsme žili v objetí se Sovětským svazem. Sověty
se v našem londýnském
e;xilu těšily zvýšené pozornosti a jejich prestižneobyčejně stoupla''.
" Feierabend to přičítá
nejen všeobecnému nadšení pro houževnatý boj
sovětských jednotek na
východní frontě, ale i
osobnímu
rozpoložení
presidenta Beneše.
Z d á se dokonce, že
místy přeceňuje Benešův
pocit křivdy z Mnichova, ale jeho zdůvodňování dává smysl.
N a několika' místech
j sou citovány
episody,

K d y b y mohli českoslovenští penzisté číst j e j í další: sdělení, že pan Bartoš ji "s pýchou prováděl po
městě, dělal nám vzorného informátora a. sám sobě
při loučení slíbil, že pojede do republiky. Jé v penz i , h i a na to čas a všecko si důkladně prohlédne",
zachmuřili by se. Oni by měli na to Sas, ale nic jiného.
'
V Bernu zaujal .pozornost Hany Vondráčkové krajan - Kolařík. Berniská pozorování- jé nejlépe rozděliti do tří částí. Bern Hanu Vondráčkovou uchvátil
celistvě: "Zahleděli jsme se do města, jako muž do
krásné dívčí tváře. A náš bernský dojem zvýšilo
království prosté, ale milé --- domek předsedy spolku Beseda, 831etého Antonína Kolaříka. Kolem zeleň upravovaných záhonků se s v ě ž í ' travičkou a
•kvétiinairm, zahrádka, kde j e využito káždého místečka,
kde najdete důmyslná zařízení okapová,
skládací,- zasunovací a vysunovací. Zase jsme se
utvrdili V tom, že jsme národem kutilů, dobrých a
vynalézavých řemeslníků."
,
Jé to tak krásné a obdivné- Krásná dívčí tvář
• Bernu voní travičkou a kutilstvím. Hana Vondráčková obdivuje maloměšťáctví a buržoázni idylka.
T o j e zločin ideologický. Pak oslavuje 831etéhó muže, kterého mlčky dává za příklad pokrokáře' a přítele komunistického Československa. Ťo je čin trest-'
ný. A bylo by dobře, abychom si všimli věkové hraniče starousedlíků, kteří slouží (většinou bezděký)
tomuto způsobu podvodu.
Vrchol tomu dává
zvlášť těžký zločin jazykozpytný:
"Svou. vlast nósí on (pah'Kolařík - pr.) i jeho dě-

R O B E R T

Nejmodrejsí moře, moře našich chvil,,
mušlemi samot jsem přeléval,
a přece nepřelil.
.
"

iti se upíraly především
c postupu R u d é armády,
jež se valila nezadržitelí ě na západ a blížila se
ic čs. hranicím.
N á š exil se méně zajímal o boje spojenců v
[tálii i o intenzivní anericko - britskou le:eckou ofenzívu
protiMěmecku, ač se j í zúčastíily naše letecké jednot-

Jak doříci slova z hloubky, ze dna vod? ;
Ještě máš oči tak tázavé
a ústa od jahod.
Měkká vlna prsty pročísne ti vlas.
Proč po hí pravdu ňevzkážeší
žilas či nežilas?
I kdyby Vzkaz došel, pomyslím, ze lhal.
Dále bych jako dřív, ze snu v sen
t v ů j obrai přeléval.

Čtenář vždycky nemusí souhlasit s tím,
co
Feierabend zaznamenal,
ile myslím, že by jeho
profil nebyl úplný, kdyoy
nebyl
zaznamenán
alespoň tento . odstavec
pamětí í
"Zástupci pravičáků v
Londýně viděli v programu domácí vlády katastrofu pro stát i národ."
Feierabend líčí," jak k
němu docházel zástupce
této skupiny a snažil se
ho získat pro politickou
činnost. Citát, který následuje, ukazuje nejenom Feierabenda
jako
politika, ale i jako člověka, který
má
smysl
pro fair-play:
" N a mou otázku, kdo
s ním
jde,
jmenoval
mnoho jmen,
zejména
generála
Lva
Prchalu,
Vladimíra Ležáka - Bořina, dr. Karla Lochera
a Václava Míška. Nepamatuji se, zda jmenoval
ředitele Malíka, ale jistě
nejmenoval dr. Štefana
Osuského . . . "
Poslední dva jmenovaní byli Feier.abendovi
političtí odpůrci.
Citát
pokračuje: ( P o k . s. >12)

ti v srdci (přestože iě" v cizině více než 50 let), nedělal jí nikdy- hanbu. Na stěnách-mu visí diplomy
o dobré práci v odborech, za rozvoj turistiky a za
další zásluhy. A ještě něco —- mluvu pana Kolaříka
byste žargonem,; výrazy a. přízvukem zařadili do
různých českých oblastí. Jen ne do bernské."
V CuryOhu přišla Hana Vondráčková konečně na
překvapující skutečnost, že "Slovan všude , bratry
má":
" A pak i bez české mluvy jsme to s potěšením
poznali u Strnadů, v rodině, jejíž hlavou byl Josef
Strnad, předseda- spolku Tábor. Na jeho místo předsedy spolku nyní nastoupil. krajan- Josef Svoboda,
který byl nedávno v Československu, a. který s pomocí naprosté většiny žen—Obětavých krajanek —
nadále udržuje v Zueričhu. ostrůvek českého;zpěvu,
zábav, prostě českého života-a; spoj'ení- .š Československem." -..
. .
Čtenáři přitom napadne, co asi.dělá. ta-'íiaprostá
menšina" žen, které nehlaholí Vlasteneckým švitorem v pěveckém spolku.
"'/'.'•
Hana Vondráčková o nich mlčí, ačkoli se (zřejmě
v rodině Strnadů) "přesvědčila o přátelích Československa i v jazyce německém". S o w i é ich's lebe,
takhle to líčí:
;''.
.
"Dopodrobna jsmV; slyšeli o . Valašských Kloboucích,-o rodině Strnadů žijících-nedaleko nich, o kráse Českých Budějovic/ B r n a - i -'zámku Hluboká. A
konečně jména Strnadových dcer — Libuše, Vlasta,
Božena — potvrzují, že zesnulý otec, ppíád myslil na
rodnou v l a s t . . . Když jsme dávali'sbohem Zueričhu, nedávali -jsme sbohem
rodině
Strnadových

V L A C H

A co já ti vzkáži v hloubku, •
v temno let?
Ž e dodnes naše sny májové
nemohu přebolet.
( Z e sbírky " T u zemi krásnou'') ...

S V A X K l S j N I HOSTIN Y , T A N E Č N Í Z A B A V Y .
OBCHODNÍ KONVENCE, O S L A V Y VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe
^Jlíe •'
&t^orcheóter
(ředitel Jaroslav Křepčík)
,

A L E X A N D R A GARDENS,

MELBOURNE"

Telefon 63-3923
-' K disposici tři sály různé velikosti'.
Možno obstarat českou hudbu

Z L O B Í V Á Š

O

ČI?

Bolí V á š hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO
Capifol Housei 113 Swanston Si. .
M E L B O U R N E , (vedle kina Capitol) ,;-*
8. poschodí
Telefon ' 63-2231
DODÁME L É K Y VŠECH D R U H Ú
Vaším příbuzným i bez lékařského-předpisu,
v nutných případech i telegraficky

(dnes jsou^to již tři rodiny), ale bald auf Wiedersehen in iBchechoslowakei."
Je radostné, že otec i ,v aktu stále myslil na rodnou zem.
Krajina ovšem nepřestávala být-krásná ani- v revanžistickém - Německu, ačkoli s e t a m Hana Vondráčková nerozptylovala hledáním přestárlých- milovníků mladistvé československé demokracie:
"Krajina nepřestávala být krásná. A l e my už
jšme ani mnoho nezastavovali. .Čím více jsme se
blížili k hranicím, tím více nás přestávalo bavit
vandrování. Ujížděli jsme k Mnichovu, přes Saal a
Regénsburg a radovali' jsme se v posledním* německém místě Furth im Wald."
Mnozí z nás se zaradovali na témž místě před
dvaceti lety ' z pohnutek právě opačných. A l e .pro
Hanu Vondráčkovou "pak přišla Folmava — domov".
Nedá se nic dělat: Heimat, deine Sterne!
• Léta a léta jsme museli trpět vlastenecká prohlášení československých "vládních činitelů. o zhoubnosti a pošetilosti vyhnanství. Opustili jsme zem "Fučíka, z níž sběř a. chamraď utíká", zaprodali jsme
vlast za hrst čočovice jako prvorození pařchahtí. -.Hana Vondráčková
nám teď dělá. laskominy:
"Hned jsme ( v e Folmavě - pr.) tu. v pěkné restauraci popili p i v a ' a kávy a přes Domažlice' dojeli vdo
Klatov. Všichni muži si jako jeden objédnali vepřovou" pečeni, -knedlík a zelí a Budvar;" \K". mužům
jsme • se připojily i • m y , ' ženy a dokonce i děti..-A
tak jsmé sami' sebe uvítali doma po! několikatýdenním .putování. Nu, praví češi, có říkáte?" '
A n i — ň —. A l e děti a Budvar?
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EROTIKA V ZIMĚ
RADOVAN KRÁTKÝ
Při studiu váSní v zimě jsem se pochopitelně no- řás, ale milovati vás nemohu — — •—. Poklonil se
řil do takových děl, jako je Hanka z ho,r nebo Tam paní Magdě, která klesla na pOhóvku s příšerným
na horách atd., neboť se dalo předpokládat, že v ho- vzlýkotem, a vyšel Z pokoje. Požádal o svrchní šal
rách je podnebí přece jen drsnější. Zjistil jsem (což a odešel přímo domů." (str. 123).
jsem ovšem čekal!), že drsné podnebí není vášním
Vdovino příšerné vzlykání je pochopitelně zbynikterak na závadu. Když například Hanka málem tečné. Kdyby .se lépe porozhlédla románem, zjistila
zahyne v závějích, Karel ji v poslechli chvíli zachrá- by, že kromě ní je jedinou zápornou postavou oner
ní. Jejich oči na sobě byt' i jen kratičko spočinou Ruda, který vešel do salónu. A onen Ruda, rovněž
— a je to tu:
syn továrníka, by se na str. 123 moc nerozkřikoval
" V hrozném pohnutí mysli jsme posud nevzpom- že blahopřeje vdově a kladnému Karlovi. Naopal
-bylo by mu jasné, že při své povaze nikdj
něli na to, abychom se vzájemně představili. Promiňte, slečna, že jsem tak neučinil dříve. Jsem in- nemůže dosáhnout u Hanky toho, aby "pil její po
ženýr Karel Mach, syn velkoobchodníka z Prahy a libky jako zázračný hektar životního štěstí", a lač
zároveň jeho společník."
.
ná vdova by mohla nahlédnout, žě se jí nikdy ne
Po těchto . slovech pak Karel definitivně ztrácí povede — jako Hance — aby "přiblížila svá ústí
srdce — Tam na horách (nákladem Listu paní a dí- ke rtům Karlovým a vtiskla na. ně letmé, nesměli
vek, Praha 1, Liliová č. 7). Ale nejenom na horách, políbení", což se děje až na konci románu na str. 211
Pro takové dva záporáky je jediná životní rovni
kde stromy nosí čepíce ze sněhu, nýbrž i v Praze,
za mrazivé zimy, je1 vášním prospěšno. Zatímco Ka- ce, že totiž vždy a zásadně
jrel bloudí na str. 107 "tmavými hvozdy jako štva(C a O l ) a (02 a P ) rovná se OO
ný", slídí pražskými salóny "vdova po statkáři Mag- přičemž O l je Ona, 02 jest On, C jest Cynik a 1
da Marková — vysoká, plná, hrdá krasavice, oslni- jest Přítelkyně či Známá, neboť vždy a pouze .
vé pleti a žlutých vlasů" (str/112).
( P - 02) a (C a O l ) rovná se O l a 02
Tato vilná blondýna je pochopitelně krajně neJen tehdy, přijde-li P k rozumu a polepší-li se C
bezpečná mužům, zvláště jsou-li kladnými hrdiny. to jest přestanou-li být zápornými ( - ) a stanou s
Á to nejenom proto, že Karel nemůže najít "svou P- plus a C plus, může se přihodit, že
horskou vílu", ale především proto, že "nemohl —
( P - 02) - ( C - O l ) rovná se P a C
jako slušný muž — vyhýbati se společnosti Magdy
Je ovšem přirozené, že še do panenské přírod
Markové, jež ho sama vyhledávala" (str. 112). Je
plné sněhu nehodí, dost dobře prudké • vášně.
na tom něco divného, že se za takových okolností
Radovan Krátký: Vášně v zimě. Kulturní tvorbi
stává kladný hrdina jahůdkou, po které požívačná
Praha, 29. 12. 196
vdova už iý. ohňape, aby si na ní smlsla?
: "Paní Magda již sotVa ovládala vášeň, kterou cítila pro mladého a hezkého muže. Její ženství, uspané vedle muže neduživého a o mnoho staršího
jí, probudilo se nyní živelnou silou. Chtěla Karla
každým atomem svého těla." (str. 113).
Tato atomová energie, napojená na necudné
Choutky patrně poprvé v letech třicátých, měla asi
takový průběh:
Í. "Chtěla Karla každým atomem svého těla. Svíjela se pod bičem svých vášní, dusila se varem své
prudké krve. Nedbala^ již lidí a jejich úsudků. Chtěl i být jeho, omámiti se v jeho lóktech nebeskou
rozkoši a s jeho žhavých rtů piti opojně závratné
štěstí." (str. 114).
To ovšem není vše. Hle, co dokázala ta atomová
energie — v zimě <— v rukou chlípné blondýny.
"Dnes mne musí polibiti, nebo shořím vlastním žá
rem, rozhodla se Magda neovládajíc již své vůle.'
(str. 115). Vdova tedy číhá na kladného hrdinu m
jednom večírku a vášeň ji žcéla oslepuje. Jinak b]
si všimla, co zdůrazňuje autorka hned po otevřen
dveří do salónu na str. 115: "Hladce oholený, výraz
ný obličej Karlův měl nádech lhostejné nudy. Tma
vé oči toyly zastřeny lehkým mráčkem melancbo
lie." Každá zkušenější sexuální pracovnice by okam
žitě postřehla, že při tomto rozpoložení hrdiny bud
' pracovati za velmi ztížených podmínek.

.'-•

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

PLETIVO
k ohrazování všeho druhu
dodá za
velmi., levné
ceny
ONDREJ M E N D A N
7 James Ave., KEW, Vic., 3101
Speciální výška nebo hustota dlé objednávky

DALEKÁ CESTA ...
(Pokrač. se str. ± i ;
" N a místě jsem o d p o věděl, ž e do této společnosti
nikdy
nepůjdu,
protože jí chybí mravní
oprávnění
bojovat
za
demokracii . . . "

STAŇTE SE ČLENY
SSB CHRISTMAS CLUB
Právě nyní j e čas zajistit se, abyste nebyli
bez peněz o vánocích 1968. Vánoční klub SSB
vám pomůže opatřit si peníze k příštím
dnům velkých oslav. Čím dřív se stanete členy,, tím
snadněji získáte dostatek peněz na vánoční
dárky, na dovolenou atd.
Kupóny Vánočního klubu jsou vydány v hodnotách
$1, $2, $3, $4, $5 a $10.
Vyberte si, který vám nejlépe vyhovuje.

JETO KOUZLO, KTERÉ PŮSOBÍ!
The State Savings Bank of Victoria

N e tak ale naše vášnivá vdova. Zatímco hrdin
myslí na to, že jeho Hanka "byla štěstím, o něm
'sníval za tichých měsíčních nocí", vleče ho vdov
do sousedního pokoje.
"Zraky paní Magdy vpíjely se zimničně do tvář
Karlovy. Ten sklopil očř a řekl tiše: Netažte se, m
lostivá paní, po mých citech
(str. 121). P Í
ní 'Marková mu však špatně rozumněla. Náhle i
cítil, že dvě chvějící se páže vinou se kol jeho šíj<
Horký dech mladé ženy ho ovanul jako výheň- Slac
ký parfum, stoupající z výstřihu a holých rame
ženy,. ho omámil.: Karle, můj miláčku! Miluji t<
ach smiluji! Musíš býti jen mým, jen mým! Objal
jeho ramena a přitiskla svá rudá žhavá ústa na j<
ho r t y . . . " (str. 122).
Tři autorčiny tečky tu ovšem nenaznačuji, i
došlo k nejhoršímu, jak bývá v této četbě zvykec
Ihned za nimi je nový odstavec, a zde čteme čert
na. {bílém: "Tento polibek vrátil Karlovi rozvah
Vyskočil a snažil se jemně zbaviti sé jejího objetí
Čo dělá zatím Hanička, jíž patří srdce tohoto hrd
. ny, odstrkávajícího od sebe chlípnou vdovu? Sei
v horách ná str. 106 a vykládá: "Mýlíš se, mo;
drahá matinko, nejsem smutnou. Stala jsem se poi
ze vážnější. Vždyť dospívám a nebudu věčně h r
vým dítětem." A necudná blondýna — jako t
chtěla využít tohoto postoje, než přestane být H.
nička hravým dítětem a začne být ženou, ktei
rovněž popadne Karla kolem krku a nepustí —, •
necudná blondýna, pravím, nedbá Karlových obra
ných hmatů a jde na věc s atomovou energií, jé
již bylo řečeno.
"Paní Magda ho líbala s šílenou nenásytností. K
rel viděl, že musí býti brutální, aby se jí zbav
Vtom se prudce zarděl. Na prahu pokoje stál Rud
Viděl vše. Gratuluji, zvolal vesele a zmizel diskrt
ně, aby nevyrušoval milenců. To Karla rozběsni:
Prudce se vyvinul
z objetí pani Magdy
řekl chladně: Mýlíte se, milostivá paní. Vážím

MODERNÍ K E R A M I K U
všeho druhu
"'.;•
dodá
V k ^ ''

Z vlastní
zkušenosti
po roce 1948 jsme zjistili, že j e lépe
žít v e
společnosti
lidí,
jimž
lze vytýkat omyly, než s
těmi, . kteří.
zapáchají
tchoří logikou.
Feierabend
nezapírá,'
že to bylo těžké rozhodování. Nakonec nemusil ovšem stát před národním
soudem
jako
někteří z jeho bývalých
kolegů.
P r o něho
jako pro
mnohé jiné, kteří na ťo
doplatili hůř,
to bylá
sentimentální, cesta • do
daleké Tipperary, kteřá
j e zrodila, ale už nechtěla znát.
Daleko j e m o j e T i p perary,
ale
nezapomínám,' zní známá * písnička.
Feierabend
nezapomněl.
jun
L.
K.
Feierabend:
Soumrak čs.
demokracie.
Objednávky
na;
3821 Newark St., N . W . ,
Washington, D.C. 2001Ó
Cena U S $ 3.00.

Jingle!
Jingle!
-jingle!

Vozdalšije šaty dobře

SSB
Christmas
Club

ZNAČKA KVALITY
A STYLU
Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Acland St,' S t Hilda*
. Víc. Tel. 94-2260 ' . 148 Martin St.,
Gardenvale. Vic.
Tel. 96-2651 ;
Též prodej veškerého
lánského konfekčníh®
zboží
Čistírna a opravy oldekft
Vhodné vánoční dárky
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 1968
SRDEČNĚ

Výbor a členstvoT.J. Sok
přeje všem krajanům
spokojeně-a šťastné
prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů
do nového roku

PŘEJÍ

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
VLADIMÍR JIRÁK s chotí MARY LOU, dcerou
BARBAROU
a synem
GREGORY
PAVLEM,
4128 Park Ave., Brookfield, 111., 60513, USA

M. CHRPA, optický závod, 573 Hampton St., Hamp- I
ton, Vic., telefon 98-5756
j
THE INLIBRUM BOOKSELLERS, maj. P. Jabornik.
Box 1888 R..GPO Melbourne.
JINDRA JANČA S RODINOU, 665 Hubert Ave..
Glenroy, Vič., 3046

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB
MILENA
A J.KINDA & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo, víno,
V JIŽNÍ AUSTRÁLII
BENEŠOVI, likéry, 104 Miller's Rd., North Altona, a Cnr. Jonas
51 Coglin St., Brompton, S. A.
& Victoria Sts., North Richmond, Vic., tel. 42-4305,
PŘEJE V Š E M K R A J A N Ů M
Dr. ANTONÍN DIVIŠ s 42-4782, 42-4791
PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ V Á N O Č N Í C H
rodinou, Hobart
Dr. FRANTIŠEK KOPEČEK S RODINOU,
SVÁTKŮ A M N O H O ÚSPĚCHŮ
JEast
Ďoncaster,
Vic.
K. EBNER,
Swiss Tr.
V N O V É M ROCE
Watchmakers, 19 York St, JAN KOŠŇAR, rámování obrazů, 112 Maribyrnor.g
Road, Moonee POnds, Víc., tel. 37 - 3109
(Wynyard Stn.}, Sydney,
EMIL KOŽĎAL, Exclusive Tailoring, 164 Acland
FIALA & FILIP, Electro-Centre Pty. Ltd., 95-99
Street, St. Kilda, tel 94-2260
Oxford St, Bondi Junction-Sydney, telefon 38-1138
Z E M S K Ý V Ý B O R ČSOL V Z A H R A N I Č Í
S. HANZAL, 37 Tierney Ave., Hillsdale, NSW., MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
"Ellis,
86
Nicholson
Str.,
Abbotsford,
Víc.
41-6973
se sídlem v Melbourne
tel. 34-7372
JAROSLAV KftEPČÍK S RODINOU, Glenroy, Vic.
H. HltlBAL S RODINOU, Airlines Catering Service,
přeje všem členům, jejich rodinám a všem
R. C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 958 Nepean
Adelaide Airport, S. A.
ostatním krajanům prožití příjemných váRODINA BOUBLlKOVA, Overway Hotel, Hindley Highway, Moorabbin, Víc., tel. 95-2421
noc a. vše nejlepší do nového roku
JOSEF A RŮŽENA MATYSOVI, 9 Hanson.St,
St., Adelaide, S. A.
RODINA JIRANKOVA, Kangaroo Fur Products,, Niddrie, Vic., tel; 379-5560
OLDŘICH MIKULČÁK, 3 Bowen Cresc., Melbourn- '
5 Field St., Bowden. S. A.
S C. 2, tel. 26-2105
F. KRANSKÝ, 6 Acorn Ave., Blackwood, S. A.
JOSEF MILETÍNSKÝ, 11 Dalgety St., St. Kilda,
MALA'S DELICATESSEN, 203 Hay St., Sydney
Vzpomínám zvlášť v této době na Všechny své
B.R.PANOCH, tesařské práce, 361 Prospect RcL Vic., 3182
" přátele, roztroušené po celém světě, á přeji
1 VLADIMÍR
MIRVALD,
Meera Ceramics Studio,
Blair Athol, Adelaide
jim tímto příjemné prožití vánočních svátků
26 Beatty St., West Ivanhoe, Vic., tel. 49-3564
G. PIPÍNAS, klub, 131 Hindley St., Adelaide
a plnou spokojenost v roce 1968OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
PORTER & CO., prodej novin, 203 a Castlereagh St St, Melbourne, tel. 63 2231.
KAREL KLEME Š
1
Sydney
generální ředitel
a RADKA OSIČKOVÍ
S RODINOU,
K PAVEL
RODINA SLADKÁ, výroba košil Bohemia, 5 Dáven "Major's Creek Vineyard", Graytown via Ňagambie,
hotel Pago - Pago
port Tce., Magill -Adelaide
Vic., a 3 Edlington St., Hawthorn, Vic., 3122
Intercóntinental
A. TRÁVNIČEK, delikalesní obchod, 50 May St,' ANTONÍN A IRENA PAVLASOVÍ, c/- University
American Samoa
Albert Park-Adelaide, S. A.
House, Melbourne University Grounds, Parkville,
O. TREUTLER, Shillabeer Meat Store, Isling-" Vic„ tel. 34-3843
ton, S. A.
JAN A MANKA PICKOVI, 137 Argyle St., St. KilVeselé
, JAROSLAV UTÉKAL, 28 Tyrie Ave., Findon, S. A.- da, Vic., tel. 94-6635
svátky vánoční
ŮSTftEDl ČS. DEMOKRATICKÝCH ORGANI8ACJ1 VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St., South Melbourne
EMIL SVOBODA, tisk všeho druhu, 30 Regent St.,
V AUSTRÁLII A NA N.Z., F. Nový, předseda, "
a šťastný
North Richmond, Vic., tel. 41-5470
O. Mikulčák, jednatel
k nový rok
E. A. BAŠTA, zástupce na pojištění všeho druhu, 3 >
i J. ŠAFRHANS. české knihařství "Maria BookbinJ přeje všem svým
ding", 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91-4164
Waiora Rd., W. Heidelberg, Vic. tel. 45-6255
I zákazníkům
RŮŽENA DANEŠOVA, Restaurace Praha, 375 Higin RODINA TŮMOVA, 2 Wendy St., Moorabbin, Vic.,
telefon 95-6048
St, St. Kilda, Vic., těL 94-5381
' VAŇHA
MILOSLAV HAJEK, Paisley. Home Furnisher* P/L. OTTO A MARIE VAŇKOVI. 48 Pennell Ave.,
SťAlbans, Vic., tel. 396-2423
Žádejte všude,
110 Miller's Rd., Nth. Altona, tel. 314-6968. "
"DELCO", Manufacturers & Distributors,
naše výrobky
MANŽELÉ VOBORSKÝCH, výroba ponožek, 110
DECOR CENTRE, 315 Latrobe St.,
Wills St, Glen Iris, Vic., tel. 25-6770
Melbourné-City, tel. 67-6649.
GUSTAV ZAPADLO, 34 Irwin Ave., North AltoVÁCLAV A MARIE HAUKOVI, 72 Bonnie View Rd. na, Vic., tel. 314-7956.
Croydon, Vic., tel. (Čroydon) 3-2863
VLÁĎA,
HONZÍK
Hobart

BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Auburn Rd
Ilawthorn, Vic., tel. 81-7038

RADOSTNÉ . PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
i'."

MNOHO ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI
V PŘÍŠTÍM ROCE
'
srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům

Exquisite Furnishing Co.

O T T O
V Á N É K
l a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
Telefon 24-2044

GREEN GABLE5 CHALET
Warburton
Z D E N A POSPÍŠILOVÁ & FRANTA KŮRKA
SRDEČNĚ PÄEJÍ
t
VŠEM PŘÁTELŮM A HOSTŮM
.
PfiíJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
f
A MNOHO ZDARU
js
DO NOVÉHO ROKU
ä'.

L

Telefon : Warburton 2077

Příjemné vánoce
a
vše nejlepší do nového roku
přejí všem svým zákazníkům
GOLDEN PRAGUE DELICATESSEN
352 Brunswick St.,
V A L L E Y (Brisbane), Qld.

Vše nejlepší k vánocům a do nového roku
Podolským, Krupkům,, Vaňkům, Novým
•a všem : ostatním přátelům přejí
J. & M. Voříškovi, • "Laralyií Court Flats",
27 Park Ave., Burleigh HeädsJ Qld.

Šťastné a veselé vánoce
a vše nejlepší v novém roce
přeje všem'přátelům a zákazníkům
krajanský podnikatel
HARRY H U E N L I C H
Managing, Director
D E L U X FURS PT Y . L T D .
Export, import, dodávky do domu
164 Pltt St., Sydney, tel. 26-5441
J. C O L E F U R S P T Y . L T D .
prodejna
132 King St., Sydney, teL: 26-7777, 28-5122

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

V. JÍLEK
Electrical Contractor
752 Warigal Road, Chadstone, Vic,
Telefon 56-8547

VŠEM Z N Á M Ý M

A

PŘÍZNIVCŮM

,

přejeme
."'• \
PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
.
.
A HODNĚ ZDARU V NOVÉM ROCE
A, K O L R O S
S
CHOTÍ
kontinentální krejčovství .
38 Mills Street,. ALBERT PARK, VIC
Telefon 69-3668

FERDA A

VĚRA

HERZOVI

přejí všem svým přátelům
a známým

VESELÉ
VÁNOCE
A
HODNĚ ÚSPĚŠNÝ PŘÍŠTÍ ROK

HLAS
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Vyše, dále, rychleji

VŠECH 22 VYLOUČENÝCH

KOLIK KILOMETRU UBĚHNE ROZHODCI?
,, .JNapatua vas nenuy ixi^sieiiitia, jv.uj.ik. ^uujucu u
naběhá fotbalový rozhodčí při jednom střetnutí?
Možná, že jste o tom četli nebo slyšeli různé dohady. Ale co toímu říkají muži nej povolanější, sami
rozhodčí? Této otázce sé nejvíce věnoval anglický
"sudí" Ron Boyles, který důkladným studiem a měřením dokázal, že fotbalový rozhodčí naběhají za
zápas průměrně 13 km. Čím lepší utkání, tím méně
běhají. Žádný z nich však nemůže být lenivý a svých
11 km musí absolvovat chtě nechtě. Pochopitelně,
že větší část naběhá už v 1. poločase, kdy je — stejně jako hráči
čerstvější. Mladší rozhodčí prý ufoěhnou v průměru o 2 km více než jejich starší
kolegové.
. FENOMÉNI DO MEXIKA
.-•• urganizacm vyipor prisucn oiympysitycn ner pozval na vrcholný světový podnik sportovců do Mexika 12 olympijských vítězů, kterým bude hradit
všechny výlohy spojené s návštěvou
olympiády.
'Těchto 12 pozvaných olympijských přeborníků získalo v době od r. 1924 až do poslední olympiády
r. 1964 v Tokiu dohromady 40 zlatých á navíc několik stříbrných a bronzových medailí- Nejstaršfm
z pozvaných je? Američtí Johny Weissmueller, plavec a člen amerického družstva ve vodním pólu z
ióiympiád 1924 a 1928, 'který se proslavil'vé fBmecii
jako Tárzán! Nejifiládším pak je světový rekordman
ve skoku Vysokém (2,28 m) Rus Valei^ BrumeL
Na OH do Mexico-City byli pozváni ř manželé Záítopkovi, dále pak: Jesse Owens, americký desetibojař Mathias, Holanďanka BlankersrKoenová, francouzský šérmíř Doriola, brazilský skokan Da Silva,
sovětský vytrvalec Vladimír Kuc, britská skokanfa
do vody a z desetimetrové věže McCormicková a
nejrychlejší plavkyně posledních třech olympiád,
Australanka Dawn Frazerová.

Rok ,1967 byl pro všechny sportovce obdobím zkoušek pripravenosti na Olympijské hry v Mexico-City. Obstáli v nich skvele i lehcí atleti, kteří měli vélmi pestrý mezinárodní program (uskutečnilo se prvé mezikontinentální utkám Evropa — Amerika 109 : 100 a SSSR obhájil Pohár evropských národů) a vytvořili přes 30 světových a evropských rekótdjů, což ; jé bilance vynikající.
Světovou velmocí číslo jedna zůstali i nadále lehcí atleti U S A , zatímco v soutěžích žen byl zřejmě
tok 1967-historickým mezníkem, neboť až dosud nedostižné družstvo SSSR okusilo od V . Německa a Polska hořkost prvních dvou porážek. V tabulkách dvaceti klasických discipliti figurují mvzi
Spojených států čtrnáctkrát na přvém^míšte. "Ósitatní svět?' dosáhl nejlepších letošních výkonů
pouze: v běhu na 5.000 m (Australan Ron Čiarke 13:18,8 min.), na 10.000 m (Belgičan Gaston
Roelants 28:26,6 min.), na 3:000 m přek." (ROelants 8:28,6 min,), ve skoku dalekém (Rus Ter
Ovanesjan vyrovnal skokem 8,35 světový rekord Američana Ralp Bostona), v troj skoku (Rus Z b lotarjev 16,92 m) a v hodu oštěpem (Lusis ze S§SŔ dosáhl 2. nejlepšího hodu historie^ 90,98 m).
_ _
.
-i
' , i V i „r
i—s" ,iX o ^^n^ÁvA ^nkÁiii/v - ifvrk -v»-v
-r-ritrW-írr-r
Hvězdou -amencke ieňXé atletiky Dyi dvacetiletý;
10
vt.
Jsou
to:
Němec
Hary,
Kanaďan.
Jeřome,
Estestudent Jim Ryun z Kansasu, který na přeborech'
USA v kalifornském-Bakersfieldu vyhráF-běh na 1. ves z Venezuely, Kubánec Figuerola, Číňan. Čchen,
mOi v úžasném čase za 3:51,1 min.' Rýun udi- a tři Američané:., Hayes, Hines a Turher). "
vil hlediště přímo fantastickým finišem, při kterém' . V. době, kdy se evropští lehcí atleti teprve připrazaběhl posledních 440 yd- za 53,5 vt. ; vovali. na první závody, předolympijské sezóny pod
Přesně 15 dnů po tomto triumfu potvrdil 188 cm. šírým nebem, přišla z texaského " College Station
vysoký a 72 kg vážící Ryun i v Los Angeles,, že jc zpráva, že 221etý, dva metry vysoký a 110. kg vážící
v současné době ' nejlepším světovým běžcem na světový rekordman ve vrhu koulí Američan Randy
střední tratě. V Utkání USA — Britské společenství .Matson zlepšil svůj výkon z ř. .1965 ještě' o 26 cm
národů mu stopli na 1.500 m 3:33,1 -min., čímž pře- a posunul hranici světového rekordu na • 21,78~ m.
konal o 2,5 vt.. beztak už Skvělý světový • rekord Po závodech prohlásil Matson novinářům, že není
Australana Herberta Elliotta, vytvořený.' ve,- finálě daleko doba, kdy bude překonána ,,22 m hranice. JaOH r. 1960 v Římě. Odborníci se .po těchto - dy:oú kou převahu mají stále ještě američtí koulaři-nad
světových rekordech shodli v názoru: nedojde-li k ''zbytkem světa", svědčí i ta skutečnost, že Rus Gušnepředvídaným událostem, pak' asi Ryun najde na čin, který letos vytvořil' nový evropský rekord, zůstává výkonem 19,64 m o 2,14 m ža Mätsônem, a jeOH v Mexico-City těžko vážnější konkurenci. .
hc výkon je ve, světovém žebříčku r. 1967 na 5. místě.
V plném lesku se i letos zaskvěl 231etý americký,.,Letošní, předolympijská sezóna- potvrdila, že i
sprintér a čtvrtkař Tonímie Smith, který k svým
američtí- tyčkaři- mají vážný ., úmysl , pokračovat T
loňským úspěchům na 200 m- přidal i světový priMexico-City v sérii úspěchů svých předchůdců a
mát na 400 m a 440 yd. Ve svém rodišti San' Jos'e
odvézt' si znovu domů zlatou medaili. Zdá se, že tenv Kalifornií zaběhl za vzorné spolupráce svého-; spatokrát' ' budou mít v 'ohni olympijských boju hned
hääka Evaase 400 m za 44,5 vt.- (440 yd zá 44, 8.
několik želízek najednou. Jedním z nich je dvacetivt.) a byl tak o 0,1 vt. rychlejší než v r. 1963 jeho
letý student Bob" Seagren, který na mezinárodních
krajan Plummer."
""
závodech v San Diegu 10. června překonal -PenňeStejně jako v minulých sezónách vyznamenali
lův světový rekord z minulého1 roku. Zdolal"laťku
i letos američtí sprintéři. Na akademických přebo- na 5,36 m a "otevřel" tak prý -cestu k" další hranici
rech USA v Provo ve státě Utah v'nadmořské výš- světového xekordu. Jeho světový rekord neměl" však
ce 1-372 m naměřili štafetě Jihoka 1 ifpruské univer- dlouhého trvání, neboť už dva, týdny nato byl na
sity na 4 x 110 yd fantastický čas 38,6. Doposud amerických .přeborech, v Bakersfieldu posunut stejně
však není jisté, zda tento čas bude nmán za světo- starým Američanem Paulem Wilsonem na 5,38 m.
vý rekord, protože byl dosažen "mezinárodni štafe- Z -Evropáaiů-se;americkým- tyčkarům nejblíže přiblítetf". P o z d n í m Senem kvarteta • byl- .totiž Miller, žil Řek Papanicolau, který študuje v USÄ-. Na tzv.
i. Sěn Je Jamaščan~ :
Předolympijském týdnu v Mexico-City- vytvořil výNefrydMepi "stovku" historie viděli však přízniv- konem 5^30 m nový-evropský-rekord.
ci faaksntjf ujorio v Modesto. na mítinku, na.-kteZ Evrjjpánů si., letos , vedl' nejiéfpe Němec Kurt
rém štartoval i čs. svělbvý rekordman Ludvík "Da- Bendi in, kťerý v květnu v Heidelbergu, vytvořil svěněk. Dva američtí .*fwrfntpř»- 2Qletý Jfcrmy Hineš --a tovým rekord v "disciplině, disciplin", v desetiboji.
v afipžir%fei siřěfcě téměř aeznámý ISleíý Američan Jeho skvělé výkony jak v běžeckých tak i v techWiHle Tasner ta zsb&S. £00 m. za rovných 10--vt, nických disciplinách "; byly ohodnocený 8.319 "body,
čímž r i i w a a f i wfiriáM štítový relocd Němce Ar- přesto desétíbójaři sami zastávají názor, že rekord j.e
mina Hasyía> x r. 196B. Jea t y . Tt- za těmito sprin- ještě daleko od hranice lidských možností. .
:.
térskými fayärô—>i, skaaoli z&vad. '— tedy -za 10,1
Z
čs.
lehkých
atletů"
se
v'
r.
1967
dostali
do
pořav t — A n e c f t n CSarfie Greene. Kaaaďan Harry
Jeronse a Američan Bfeíglit; a Ještě šestému sprinté- dí ňejlepších deseti poúžé světový rekordman' L.
ru závwša, Caeq^jeiiOTí z Velké Británie, naměřili Daněk.' hodil -64,74 m. a byl druhý (1. 'místo patří za
10.2 vt. Tedjr něco áfcoco neověřitelného. (Po letoš- náhodný hod 65,16 m světovému rekordmanu ve
vrhu koulí Američanu Randu Matsonovi) a čs.
šprintěřsTcá štafeta," která výkonem 39,5 vt. zaběhla
na 4 x 100 m sedmý nejlepší světový čas.

Sprcha v Praze
,

^ ^ ^
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Lehká atletika v roce 1967

NA OKRAJ SPORTU
Celá řada incidentu na fotbalových hristich v «
všech koutech světa v posledních týdnech volá po
zásahu disciplinární komise Mezinárodního fotbalového svazu FIFA a potrestání vinníků. Vždyť to, co
oděhřálo při dbóú finálových utkáních' o Světovou
trofej v Buenos Aires a v Montevideu, krátce-nato
i ve vídeňském Prátru a na několika dalších fotbalových stadiónech, to už nemá .nic společného se
Sportem, se zdravým sportovním zápolením. A přece
6'vyloučených hráčů v utkání Buenos Aires — Glasgow Celtic v Montevideu není rekordem posledních
ifeů. K úplnému . skandálu a' k -fotbalové kuriozitě
dóšlo v Brazílii, v Rio de Janeiru, při mistrovském
Utkání fotbalistů mužstva "America" s týmem "FC
Oiario". Zde totiž padl — pokud se týče vyloučení
hráčů — zcela určitě "světový rekord". Zápas mezi
těmito rivaly1; trval pouze 80 minut, ne snad proto,
že by ho rozhodčí předčasně ukončil, ale proto, že
^ostuiprieaž do této chvíle vyloučil všech 22 hráčů
na hřišti — i oba brankáře —, takže už neměl kdo
,§rát. Diváci viděli. .'V tomto střetnutí všechno možné,
jen ne kopanou: box, řecko-římský zápas i volný
Šíyl. Bilance všeho:, několik hráčů muselo vyhledat
nemocniční ošetření.

DOMOVA

M^jny si asi mxao z pnznrrca cs. kopané nepředstavovaL Čs. fotbalové

národní mužstvo, kterému k postupu do čtvrtfinále n M i m a t í Evropy reprezentačních týmů stačilo hrat doma s velkým outsiderem Irskem, nerozWaě. prohrálo 1 : 2 a bylo vyřazeno z dalsich boju této nové soutěže. Vítězi I. kvalifikační sknpinv se ještě stali Španělé, kten s účastí mezi
8 nej lepšími mužstvy Evropy už vůbec nepočítalL
" "
Průběh pražského střetnutí ČSR — Irsko charakterizují za všechno slova autora vyrovnávací braaJky Irska Treacyhů, který na dótaz novinářů odpověděl: "Upřímně je mi líto brankáře čs. národníhe
mužstva Kramearia. V brance se nudil a přesto dostal 2 góly!" Irčané podnikli za celých 90 minut 4
útoky a z těch dáli 2 branky. Čs. hráči neunesli tíhu
zápasu nervově. Hráli téměř na jednu branku, stříleli 16, zatímco souipeř..pouze jediný roh. Na celé £áře však zklamal útok, ve kterém se nenašel nikdo.
Icdo by se nebál Vlétnout do irské obranné zdi a prosadit sé'fyzičky.'
Zdá se, že v útoku chyběl pohotovější střelec
Adamec z Trnavy, který nebyl k utkání postaven
za to, že se bál v Praze při odletu do Turecka nastoup i l do letadla. A pochopitelně byla znát i neúčast
nejlepšího čs. pravého křídla B. Veselého ze Sparty,
-který byl za svůj přestupek v Ankaře distancován.
A když pak v rozhodujících momentech se i obrana
dopustila hrubých chyb, bylo o porážce rozhodnuto.
V 58. minutě se však přece zdálo, že přetížená obrana Irů nevydrží zépas psychicky. Obránce Dempsey
si dal vlastní .branku a vše na hřišti vypadalo na to.

Skandál v Trnavě

RUUUŮIICÍC upiaj. IA-N.it X-LÍIO.VJ',
• v
čs. lize skutečně moderní, kopanou, při svém prvém
startu v dřůhé nejpopúlárnějši. evropské soutěži klubových celků, v soutěži "držitelů trofejí", neuspěli.
V . 2.. kole -byli vyřazeni vítězem "Sovětského pože teprve teď Vyjádří Čechoslováci svou drtivou háru" Toípedem Moskva, když prohráli vysoko 0": 3
převahu i střelecky. Nestalo se tak. Sedm minut poté a 1 :3. Kořen .neúspěchu nutno však hledat v jejich
při ojedinělém brejku Irů a hrubé chybě , zadáků s prvésm zápase,; který se hrál na přání Torpéda Moskbrankářem' Krameriem Treacy vyrovnal- na 1 :1 a va v Taškentu (prvé střetnutí evropské soutěže na
místo toho, aby čs. fotbalisté přidali, chybovali nyní asijské půdě.).'K tomuto zápasu přiletěli trnavští
í v plynulé kombinaci. Hrobové ticho pak na sta- až v předvečer, (v Moskvě, čekali 2 dny na letecké
diónu nastalo, když po hrubé chybě kapitána Pc- spojení k dalšímu pětihodinovému letu do Taškenpluhara se. dostal k míči levý křídelní útočník Irska tu), Ayběla jim. akliŕiiatizače, navíc pak unaveni
O'Connor, a s'áin, nikým • neohrožován, šel pohodlně čtyřdenním -cestovánfirij nedokázali hrát "svou hru".
na čs. branku a. bezmocnému Krameriovi dal ví- Prohráli výsoko- :: 3." -A tentói debakl byl pak půtězný gól. To už bylo. necelé 3 minuty před koncem, vodcem toho, že ani. v trnavské odvetě, hrané 30.
kdy nešlo nic "vylepšit". Čechoslováci se pokusili listopadu, se ^nedokázalo ; mužstvo Trnavy uklidnit.
ještě o strhující závěr, ale jejich, nohy byly až pří- Prohrálo 1 : 3, což-neodpovídalo průběhu na hřišti,
liš "svázané" nervositpu. Čemu nikdo nevěřil se sta- neboť v poli ovládali zcela hru." Ale ani oni se nek' skutečností:, Čs. mužstvo, které y prvém zápase dokázali vypořádat se-zhuštěnou obranou, hostujína jaře porazilo Iry v Dublinu 2 : 0, prohrálo doma cího, týmu. V druhém: poločase došlo na hřišti .<
rvačkám, boxerským., .vložkám, faulům, které nema1 : 2, a tato. porážka byla novým k. o. čs. kopané.
jí v Trnavě obdoby, a utkání se jen tak tak dohrálo.
Konečná tabulka I . : skupiny mistrovství Evropy: Pro 20.000 diváků v Trnavě bylo toto střetnutí'ú1. Španělsko 8 bodů, score 6 : 2, 2. ČSR 7 bodů, sco- plnou protisovětskou ' demonstrací. Když sovětští
r e . 8 : 4 , 3. Irsko 5 bodů, score 5:8, 4. Turecko 4 fotbalisté hráli nečistě, stadión nebyl k utišení, když
body, score 3:8. Kromě Španělů jsou ve čtvrtfinále však na příklad reprezentant Kuna fauloval, křičelo
fotbalisté Maďarska, SSSR a Bulharska:
I hlediště jäko jeden muž: " A ť žije Kuna!"
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PtATELÉ
HLEDAJÍ:
MILf ČTEŇAÄI H L A S U D O M O V A !
V Á N O Č N Í B O H O S L U Ž B Y V MELBOURNE
Vladimíra Čecha (z okresu Šternberk, dříve Ade— Mnozí jste dostali minulé číslo
Hod Boží vánoční:
lide) - zpráva, Vildu Kocmana (z Nuslí) - zpráva,
ním. Vyšlo jako obvykle přesně, avšak požár T
Půlnoční mše sv. v kapli St. Patríck's College
'rantiška Samaše (dopis příbuz. v redakci), Miloslabudově hlavní pošty v Melbourne zdržel expev 1. poschodí bude spoluobětována dvěma českýa Arneta (z Plzeňska) - zpráva, Oldřicha Wonkehc
dici všech poštovních zásilek z tebdeiSfds
mi kněžími.
dříve Brisbane), ing. A . Sedláře a Ľudovíta Sýdnů.
V 10 hodin v St. Patríck's College v přízemi
:oru (dř. Adelaide).
— P r v n í číslo X V I I I . ročníku HD v y j d e 8.
V 11.30 hodin v kapli Bethlahem Hospitel, 47ť
ledna 1968.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
Kooyong Rd., Caulfield
i na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
— Děkujeme všem, kteří jste nám v letošním
Nový rok:
esdělujeme jeho adresu tazateli.
HDi
roce nějak pomáhali. Zasílání zpráv, výstřižků,
V 10 hodin v St. Patríck's College
Čechoslováci v zahraničí komentářů, kritiky, jakož i "získávání nových
V 11.30 hodin v Bethlehem Hoepital
odběratelů, to vše vydávání novin velmi uMše sv. jsou slouženy pro krajany každou neděli
snadňuje. A ovšem i včasné vyrovnání předv 10 hod. a v 11.30 hod. na shora uvedených místech
platného.
Vchod do kaple v St. Patríck's College je z Lans- — Obsažnou stať o T. G. Oklahóma se konal "Če— P ř e j e m e vám všem ještě jednou hodně
iowne St., proti Fitzroy Gardens (přes dvůr Col- Masarykovi a jeho filo- ský den". Byl též uspospokojenosti o vánocích a v celém dalším roce.
lege).
sofii napsal do Encyklo- řádán průvod
městem,
Redakce Hlasu domova
pedie filosofie (MacMil- kterého se zúčastnilo 60
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
lan, N e w York,
1967) alegorických vozů, krojojakož i mnoho štěstí do příštího roku
prof. René Wellek. Stať vaná mládež, skauti atd.
"Československá
filoso- — Dramatický a pěvecký
přeje všem krajanům
K vánočním svátkům a do nového roku
f i e " vypracoval profesor odbor Sokola v St. Louis
Josef P e k n
přejí všem krajanům '
" bostonské university Mi- předvedl s úspěchem frašduchovní správce
hodně radosti a spokojenosti
lič Čapek.
ku se zpěvy "Pražáci na
v Melbourne
MANŽELÉ KOPECKÝCH
— Krajanský výbor v venkově".
Clevelandu
rozhodl
na — Sdružení českých svomajitelé firmy
listopadové
schůzi bodomyslných škol v ChiČESKÉ OCHOTNICKÉ D I V A D L O V MELBOURNE své
věnovat před vánocemi'na cagu vydává pro žáky a
— Valná hromada zvolila dne 11. prosince 1967 na
podporu činnosti Česko- jejich
rodiče
časopis
další období tento výbor: předseda A . Rosenfeld,
slovenské národní rady "Svobodná škola". Vychámístópř. J. Tůmová, jednatelka Z. Haberová, pokladamerické $ 500, čs. u- zí jako
326 High Street, K e w , Vic.
dvouměsíčnik
ník V. Skružný, členové výboru: E. Tůma, T. Khnprchlíkům
v
Německu obsahuje hodn-otné básně,
lová, J. Vaněk,-E. Svoboda, Š. Bravenec, J. Staněk,
Telefon 86-7178
.$ 200 a čs. uprchlíkům v říkánky a povídky
pro
K . Průšová, S, Hellerová a H.Rosenfeldová, revisoři
Itálii rovněž $ 200.
děti. Roční
předplatné
účtů: K . Gráf a E. Hafner.
— Č. O. D. srdečně děkuje za finanční a materiální — Dne 2. prosince osla- $ 1. Objednávky na adr.:
Všem přátelům a hostům
Hrdličková,
1904
pomoc, poskytovanou při jednotlivých podnicích kra- vil v N e w Yorku šedesát- Mrs.
srdečně přejeme
ku
komentátor
Svobodné
Sth.
61st
Ave.,
Cicero,
janskými f irmaimi (které pro nedostatek- .místa nelze
příjemné prožití vánočních svátků
-Evropy
František
Meloun,
111., 60650, USA.
jednotlivě jmenovat) a přeje všem příjemné vánoce
a hodně zdaru do nového roku
;bývalý redaktor listů Mea vše nejlepší do nového roku.
ŠTĚPÁNKA A JAN POSPÍCHALOVI
•lantricha ä po válce - do — V e Washingtoně zemÚnora - jejich londýnský řela- po dlouhé nemoci'
ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
Jarmila Němcová, mankorespondent.
— Mikulášská nadílka, která se konala dnfe: 3. proželka prvního generálníBarbers Road
—
Po
dvaceti
letech
nesince na farmě Šumava, se velmi vydařila. Velkou
uskutečnilo ho tajemníka SVU dr. JaK A L O R A M A , Vic.
zásluhu o to mají čs. podnikatelé i jednotlivci, kte- činnosti se
Čechů a roslava Němce. Zúčastniří svými věcnými dary umožnili, aby svatý Mikuláš první setkání
Telefon: Kaiorama 96
la se též veřejné činnosti
Slováků
na
společném
a anděl mohli obdarovat všechny přítomné děti.
podniku v Bolívii. Stalo v čs. organizacích v USA.
— Po skončení letních prázdnin bude vyučováni pose tak 28. října, kdy jich — Antonín Cekota byl na
kračovat opět v Melbourne. Škola a přesná doba zapřišlo přes 30 do salonu přednáškovém zájezdu v
hájení Vyučování budou včas oznámeny v HD. PoDarujte k vánocům
Radioklubu v La Paz, aby Jižní Americe. Přednášel
kud' možno přihlaste však své děti předem funkciokvalitní a levné
vpomněli 49. výročí zalo- na universitách v Rio de
nářům rodičovského sdružení: tel. 93-7631 (Kovážení ČSR.
P
O N O Ž K Y
Janeiro,
Sao
Paulo,
Sanříková), 728-2431 (Strakatý - večer), 42-5980 ( V á — Pro chicagskou výsta- tiago a Lima na téma
VŠECH DRUHtT A VZORU
ňová).
vu národností vytvořil J. "Humanistická organiza— Přejeme všem rodičům, dětem i přátelům čs. Fechtner, jeden z nedáv- ce průmyslu". Jeho předškoly radostné vánoce a šťastný nový rok.
no
přišlých
uprchlíků, nášky mají v y j í t knižně
J. & M. Voborský
působivou
výstavku
o nákladem Mezinárodní u110 Wills St, Glen Iris, Vic.
Kamenná dekorace (obkladačky ve 24 velikostech)
komunistickém Českoslo- niversity sociálních stuTelefon 25-6770
vensku a jeho ubité de- dií v Římě.
v jakékoliv barvé
mokratické tradici.
— Dr. Heřman
Carmel,
— V Yukonu ve
státě který studoval na MasaNejvýše vhodné pro vnitřní i venkovské stěny,
j rykově universitě v Brně,
D A R U J T E
| byl
jmenován
řádným
krby, vchody, ploty apod. Ô polovinu levnější
Z P R Á V Y OSOBNI
profesorem
newyorské
než kterýkoliv jiný káanen. Napište si o barevstátní university v Onenou brožuru nebo poslouchejte "půlhodinku
Zeňa Voříšková
onta, N. Y.
Terrastone" na stanici 3 A W Melbourne každý
a
čtvrtek od 8.00 do 8.30 hod.
Karel Salcman
— Profesor sociologie na
Krajanům
20%
slevy
íznamují, že vstoupí ve MacMaster University v
TERRASTONE PTY. LTD.
svazek manželský dne 22. Hamiltonu v Kanadě dr.
124 Gardenvale Rd., Gardenvale, Vic., 3185
jrosince 1967 v Sydney. Jiří .Kolaja přijal stipen86 Nicholson Str., Abbotsford. Vic.
Telefon: 96-4155
dium organizace
CanaK náhlému úmrtí
dian Council a strávil tři
p. Jaroslava Kurcvaila, měsíce výzkumem socioT e l e f o n
4 1 - 6973
majitele obchodu
NA VYSVĚTLENOU
j logických poměrů v Ruv Sans-Souci, NSW.,
: munsku a Bulharsku.
Hlas domova vznikl jako časopis československých
vyslovují rodině
; — ^jlexei B. Borkovec z
NEJLEPŠÍ D Á R E K K VANOCÍTM
exulantů. Za své 171eté existence se snažil informoupřímnou soustrast
výzkumného oddělení avat a komentovat exilníma očima události doma, ve
PŘEDPLATNÉ H L A S U DOMOVA
přátelé ze Sydney
merického
ministerstva
světě a mezi exulanty.
a Melbourne
zemědělství přednášel J
HD se domnívá, že okolnosti, které kdysi vedly
'
chemosterilantech na Me- jmenován profesorem n= J. Bílek.
VZPOMÍNKA
k jeho vzrqku, existují končeni roku 1967 právě tak,
fakultě obchodní admini- — Dne 7. prosince zemřel
zinárodním
kongresu
pro
Dne 21. prosince tomu
jako v roce 1950. Z těchto důvodů se považuje dále
strace na "Americké uni- v Sfchongau v Západním
za časopis exilní a odmítá se změnit,' vyvinout nebo Dude rok, co odešla na ochranu rostlin, který se
věčnost naše drahá man- konal' počátkem září ve versitě" ve Washingtonu Německu ve věku 45 let
zdegenerovat v časopis krajanský.
— Ředitelem "Museo Val- lékař dr. Štefan Lukats.
Vídni.
želka a maminka
Redakce H D tedy hodlá dále komentovat události
ČS/SVU/ČsNRA/NH
— Michal šumichrast byl dense" v Urueuavi ie F
pí. Marie Magdalena
doma, - události v e světě a události mezi exulanty,

K E W CONTINENTAL
BUTCHERS

Yosemite Tourist House

FIT - W E

TERRASTONE

moderní keramiku

E L LIS

nemíní však informovat o čs. spolcích, klubech a
organizacích, které už svůj exilní charakter ztratily,
zvláště když současně pracují - vědomě nebo nevědomě r proti zájmům čs. exilu.
Do této kategorie spadá podle názoru redakce
melbournský Sportovní klub Slavia, jehož vedení v
posledních 12 měsících mnohokrát dokázalo, že má
blíže k československému konsulátu než k československému demokratickému exilu.

ČACHOVA
z Newportu, Vic.
Kdo jste ji znali, prosíme,
vzpomeňte s námi.
Karel Čácha
Pepa a Olga Čáchovi

Dnešní výbor, klubu tak postavil melbournskou
SlaVii mimo informační sféru, v níž exilní časopis
normálně operuje. Redakce Hlasu domova se proto
cíti s politováním nucena přestat otiskovat zprávy
z klubu, který kdysi zaujímal čestné místo v životě
čs. demokratických exulantů v Austrálii.
HD

Velký fanoušek - filatelista,
zubař v pensi,
Jlar. Linek, Zlonice 17,
okr. Kladno, Českosl., by
si rád dopisoval za účelem výměny známek.

Malý 07.ji»movatri

PŘEJEME

VŠEM

PŘÁTELŮM,

ZNÁMÝM

R A D O S T N É A VESELÉ P R O Ž I T Í
VŠE NEJLEPŠÍ V N O V É M

A

KRAJANŮM

VÁNOC,

ROCE,

na Štěpána náledí a na Silvestra oblevu
G. D U Š E K
K A R Ů M B A

8í

A S S O C I A T E S

(Queensland)

S krajanským pozdravem Jiří Dušek

C A I R N S
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Sport doma i v cizině

••

: -Řídí

Karel

Janovský.

Mnichov

Sparta ve čtvrtfináIe P M E Z
Po celé řadě "jobových zvěstí'' mají konečne příznivci čs. kopané žaSe;jednou důvpd k radosti:
pražská Sparta, která zřejmiě prekonala vážnou hráčskou krizi (způsobenou i četnými zraněními),
porazila doma mužstvo 13násobného belgického přeborníka SC Anderlecht 3 : 2 a po remise 3 : 3
v , bruselské odvetě postoupila do čtvrtfinále 13- ročníku Poháru mistrů evropských zemí. Velký
výlběr tak zvaně ^lehkých soupeřů" však už ve čtvrtfinále nemohou Pražané očekávat, neboť mezi
osm,nejlepších klubových celků Evropy se probojovaly týmy zívučných jmén: Manchester United,
Reál Madrid, Benfka Lisabon, Eintracht Btaunschweig, Vasas Budapešť, Gornik Zábře a o.osmém
Účastníku se rozhodne mezi Juventusem Turin a Rapidem Bukurešť. (První zápas v Turínu vyhráli Italové jen 1 : 0 . ) .
V nej lepším svém letošním střetnutí zvítězila Spar- náskok SC Anderlechtu na 3 : 1. A to už asi nikdo
ta v 1. zápase 2. kola PMEZ na hřišti Slavie v Ede- z téměř 40.000 diváků,..kteří přišli na utkání, nevě-.
nů nad SC Anderlechtem zaslouženě 3 : 2, přesto je- řil, že by mohlo ještě dojit k velkému zvratu. Spíše
jí výkon neodpovídá poměru branek. "Rudí" bylí čekali, že se Sparta v posledních pěti minutách
pp. většinú utkání -Pány na hřišti, a přece inkaso- zhroutí. Pražané si však — na rozdíl od čs. národnívali dva (zcela zbytečné) góly. Čs. mistr vedl totiž ho mužstva -a Trnavy — uchovali chladnou rozva-'
už po 32 minutách -2 :0, :hostům však se podařilo hu. Čtyři minuty před koncem zápasu opět Mašek
do 55. minuty vyrovnat na 2 :. 2. Zásluhu o to má po překrásně provedeném trestném kopu z dobrých
brankář Sparty Kramerius (na JurioňoVu střelu v ,• 25 m snížil stav na 2:3, a všichni očekávali, že
35! minutě z dobrých 40 metrů reagoval tak ne- dojde k prodloužení. Čechoslováci. však využili mošťastně, že uklouzl a v sedě na zemi v blátě jen mentálního rozpoložení belgického mužstva: SO vterrtohl sledovat, jak míč končí v síti) a obránce Ti- řin před koncem zápasu po rychlém brejku levé
chý (který v 55. minutě'nezvládl na rozbahnéném ' strany pražského útoku se dostal k míči Mráz, a za
terénu prudkou přihrávku á místo odkopu přihrál hrobového ticha na stadiónu překonal bránkáře ŠC
školácky před brankou stojícímu Belgičanu Van Anderlechtu Jugoslávce Vukačoviče, a bylo' vyrovHimstovi). Sparťané byli pak nuceni vše Vsadit na náno 3 : 3. A tento "zlatý gól" zavedl pražskou. Sparútok, a ještě se jim podařilo zvítězit 3 :2. Všechny tu do čtvrtfinále nejpopulárnější evropské fotbalové
soutěže klubových celků..
3 góly Sparty .dal .Mašek (levá spojka).
2Těsne vítězství 3 : 2 doma říkalo j asněr žé Sparta
bude muset hrát v odvetě -v Bruselu otevřenou hru,
neboť podle nových předpisů (kdy. se při rovnosti
gólů počítají branky vstřelené na cizím hřišti dvojnásob) by belgickým fotbalistům stačilo k postupu
v' cdyetě-íqtoát .1: 0 nebo. 2 : 1.. Pražané „předvedli
v Bruselu od začátku líbivou kopanou, dobře zajišťovali* obranu, dostávali se však rychle (zásluhou
internacionála Pospíchala)
před branku soupeře,
kde také v 31. minutě se dostal k míči znovu Mašgk a získal Spartě do poločasu vedení 1 : 0. Belgický SC Anderlecht paěl přímo drtivý nástup do 2.
poločasu a po dvou chybách zadáků (jinak předtím
vynikajících) dvěma gólý nejnebežpečnějšího hráče
Van Himsta se Belgičané ujali do 65. minuty dokonáš vedení 2 : 1 . Sparta odpověděla na jejich druhou
branku velkou ofensivou. A když se už zdálo, že
gól "visí ve vzduchu", zvýšil v 85. minutě Devrint

•

RUČNÍ VÄZÄN1 KNIH 'České
-kniha.řství;

MARIA BOOKBINDING
16 Břunnine St., ST. KILDA, Vle.
Telefon 91 - 4164

'Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den. .

Hokejová liga
tíříve ňež č'š; hokejové ijárodiií.'mužstvo sehrálo -7
přátelských •přípravných'stretnútí pro - OH v Grerjoblú, ateoiyov.ála. už mužstva i;.čs..ligý po 16 .mi$tróvských'zápasech, po kterých jé už jasné, žé mistr
republiky v sezóně.. 196J-68. yzejde. z triumvirátu:
Sparta Praha .—^Jihlava, — ,ZKL-.Brno. V e výborné
formě jsou v spučasné době .hokejisté pražské Sparty, kteří dokázali vě Sportovní hale porazit mužstvo
Z K L Brno 5 : 0 a revanžovat sé tak soupeři za porážku 2 *.:7' v rňoravské metropoli. Podle názoru
odborníků byl zápas . (přestože výsledek by mluvil
o suverénním vítězství Pražanů) "ozdobou ligy" a
zaslouží si všechny superlativy..Se Spartou drží stále krok i" obhájce mistrovského titulu Dukla Jihlava,-. která předvedla- v- posledních mistrovských zápasech-. nejlepší výkon v Bratislavě,. kde dokázala,
remisoyat 1 : 1 (ZKL. Brno uhrálo v Bratislavě-rovněž 1 bod fa remisu 2 : 2), Nej vyšší čs. hokejová soutěž bude pokračovat i přes vánoční, svátky a 14. ledna má.být přerušena, neboť národní mužstvo se bude. připravovat na OH, v Grenoblů. Soutěž končí až
v závěru března.
;
; Stav po. 16, kole: 1. Sparta Praha -28 bodů, score
'94 ; 44;- 2.-Dukla Jihlava 28-b.,-.score 78: 33; 3. Z K L
Brno 25 b., score. 74 :'.40; 4. Bratislava 15 b., 5. Pardubice 14 b.,-6. Košice 13 b.,.7: Kladno, 8. Zlín (po
-11 b.), 9. Litvínov 10 b,, 10:. Chomutov 5. bodů, Scoce 41: 77.
.......

S L A V I A P R A H A N A 4. A 5. KONTINENTU
ľ P ř i své cestě koleny'světa absolvovali fotbalisté
pražské. Slavie 'ria půdě USA 5 přátelských střetnu-'
Chladné, téměř už zimní počasí a hlayhě debakl j tí: v zahajovacím žápase v Ne\y "Yorku stačili hrát
s fotbalisty Irské republiky byly příčinou toho, . že.4 mužšfvem-' "Greek Americans" jen bez branek, v
v ochozech čs, fotbalových stadiónů bylo při posled-. fhicágu-' porazili příslušníka nové profesionální li- .
ním, 13.'kole' podzimní části nejvyšší čš. soutěže Í j - : Chicago Mustangs'8 :1, stejným scorem vyhráli ..
poloprázdno. A přece' tyto závěrečné boje pózměniiý. i; v Saň Franciscu š místními amatéry, v Los Angehodně tabulku. Né snad na prvních místech ---- ví- les .porazili výběr Kalifornie'i :'0 á výběr Jižní Katězem podzimu zůstal už Trenčín —, : ále ve' středu lifornie 9 :. 1. Z USA odletěli, na Nový Zéland a odpořadí, kde nastala velká vyrovnanost, a mezi dru- tud (po' dvou vítězných zápasech) do Austrálie: v
hou Trnavou a přédpošlední Plzní ("král -rémis" Sydney vyhrála
Slavia nad kombinovaným mužklesl z 8; na' 13. místo) j e rozdíl pouhých 5 bodů." stvem Prahy, a Pan Hellenicu 3 : 0 ä v Melbourne
Závěr ligy probíhal ve znamení' úspěchu domácích hrála nerozhodně, s kombinovaným mužstvem Slavie,
mužstev, která získala 13 ze 14 možných bodů. Pou- Juventusu-a ,JUST-3.: 3,-Pak- už jen hlásil rozhlas,,
ze fotbalisté pražské Slavie zachránili čest .hostují- ža- Federace v Západní. Austrálii -podala protest
cích týmů, když vstřelili jako jediní gól na cizím: Australské federaci, .protože Slavia sice do Perthu '•
hřišti. Hráli v předehraném záupase (v době. průbě-. přiletěla, ale k sjednanému zápasu nenastoupila.
hu zbývajících utkání 13. kola byli Už na zájezdu
v USA) v Teplicích 1:1, přesto klesli v tabulce o
NEJLEPŠÍ TENISTÉ ROKU:
jeden stupínek: z 11. na 12. místo. Jinak střílela
NEWCOMBE A KINGOVÁ
^Deibut čs. hokejového národního mužstva v olym- branky jen domácí mužstva. "Pražská Sparta nenašla
pijské sezóně skončilo-nevalně: Čechoslováci pro- ani v tomto svém pátém utkání za sebou přemoži;;Stejně.. jako
každým ričanka Billie Jean Kinhráli na ledě pražské Sportovní haly před vypro- tele, když zvítězila doma nad Žilinou hladce 3 : 0. rokem'na sklonku sezony gová. Pořadí: 1.'Newcomdaným hledištěm 14.500 diváků v prvém ze dvou Žilinští vystačili se svou obrannou taktikou jen půl- (Už od. -r.- 1914) přinesl í b e , 2 .
Emerson
(oba
vzájemných střetnuti se svými tradičními soupeři hodinku, _ pak' však Sparta "bombardovala" jejich tentokrát londýnským DaiAustrálie),
3. Santana
Švédy — vysoko 1:5, po třetinách 0:2, 0 : 1 a svatyni a góly Maška, Kvašňáka a Jurkánina zpe- ly Telegraph ' žebříček
1-: 2. Nej větším "nebezpečím pro Nadrchalovu bran- četila porážku slovenského týmu. —r Pražská Duk- nejlepších tenistů r. 1967, (Španělsko)., ,'4. Mulligan
léů byla tentokrát vlastní obrana, která měla mnohá . la porazila Bohemians 2: 0, hlavně zásluhou Ma- který na podkladě výsled- (Austrálie - žije v Itá-.
"okénka", a těchto, chyb dokázali Skandinávci nále- sopusta (který pravděpodobně oblékl dres vojen- ků na hlavních podni- lii),' '5. Róche (Austrážitě využít. Čs." reprezentanti se příliš pomalým tem- ského, týmu naposled, neboť má hrát od jara v. Bel-.. cích sezóny;, sestavil • .zná- lie^'" 6, Hewitt. (Austrálie
pěm dostávali -z vlastní obranné třetiny do útoku, gii,.'kde má o něho zájem několik klubů)..— Fótba-"' mý- -tenisový expert Laň- -. Jižní Afrika), 7. Pilič
takže se Švédové mohli včas "zformovat". Už ve 2. listé Interu Bratislavy . zvítězili nad VSS Košice ce Tingay. Jak se ani Ji- (Jugoslávie), 8. Graebminutě zápasu sk-ónčii skákavý kotouč v Nadrbha- 3 :0, přesto ani tento výsledek neodpovídá poměru nak nedalo • očekávat, v ner, 9. Ashe (oba USA),
lově' síti. To byl - dosť nešťastný začátek. Pak však sil na hřišti. — "Podzimní mistr" Trenčín Na Ba- čele jsou letošní wimble- Dŕysdale
(J. Afrika) a
byli Švédové taktičtější, techničtější, rychlejší, hrá- zalech v Ostravě, neuspokojil, když podlehl Baníku donští .vítězové Australan
W; Bímgert (-Německo).
li s větším důrazem a přehledem v rozhodujících Ostrava 0 : .2. — A konečně:' fotbalisté Lokomotivy John Newcombe a Ame10. Leschley
(Dánsko),
okamžicích, takže jejich vítězství bylo zasloužené. Košice se- rozešli. domafavorizovaným Slovanem.
Jedihou'branku ČSR.-dal-v 2. miriutě.záyěrečné tře- Bratislava bez- branek 0 : 0.
-.-• •
tiny za stavu 0:3'' nováček"v týmu ČSR Bavor, ze
GELETA FOTBALISTOU ROKU
Zlína.' Před zápasem' byla na ledě Sportovní haly
T A B U Ľ K A : 1. . Trenčín 18 bodů, score . 24: 16; 2.
malá slavnost: F. Tikal oblékl po Í50. reprezentační Trnava, 3. Slovan Bratislava, 4. Inter Bratislava ' Odborníci i čtenáři ilustrovaného časopisu "Stadres. ř
(po 16 b.); 5. VSS Košice' 14 b.; 6. Lokomotiva Ko- dión" se shodli na tom, že..titul nejlepšího čs.. fotbalisty r, 1967 patří záložníku-' pražské Dukly, Jánu
O dva dny později se Čechoslovákům zdařila do- šice, 7. Žilina (po 13- b.); 8. Sparta Praha, 9: Dukla Geletpvi, /'Trofej" - Geletovi předal sám nejlepší
konalá odveta, když silně pozměněné národní muž- Praha, 10. Teplice (ípo 12 b.); 11. Ostrava, 12. Slavia střelec anglického -fotbalového národního • mužstva
stvo ČSR dokázalo zvítězit nad Švédskem 8 : 2 ( 2 : 0 , Praha, 13. Plzeň (po 11 b.); 14 Bohemians -7 bodů, na posledním, světovém šampionátu Geoffrey Hurst,
3 : ;l ar 3 í 1.)'.. Trenér reprezentačního týmu J. Pitner score 13 : 26. ;
který byl- zvlášť redakcí časopisu "Stadión" pozvár.'
se odhodlal postavit k utkání do branky pardubicdo Prahy. 13. září'1943 v Horních Motěšicích na
kého golmahá Lackého (chytal znamenitě), poprvé
Trenčínsku narozený Geleta dostal v anketě "odborHLAS
DOMOVA
celou sparťanskou útočnou formaci Svoboda - Hejníku". 36 ze ,4'5 hlasů, v anketě čtenářů "Stadiónu"Vychází čtrnáctidenně.
Řídí" redakční krun
ma - Volek i druhý jihlavský útok Hrbatý - Kochta
8.022 hlasů. Pořadí "odborníků":- Ján Geleta (Dukla
Adresa: Hlas domova,
- Augusta, kteří vnesli, do hry živost, elán a nadšePraha) 465 iodů. 2. Kuna (.Trnava.) 318 -hlasů, 3..
8.
Moorhouse
St.,
Richmond,
Vic,,
3121.
ní. Tito mladí hráči ČSR udávali od počátku tón
Fopluhár (Slovan Bratislava) 317, 4. Adamec (Trnahry a dokázali už v zahajovací třetině přivést souTelefon: 42-5980
va) 265, 5. Viktor (Dukla Praha) 259, 6..Lála (Slapeře z konceptu. Dařila se jim nátlaková hra,' for- ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) S 5.-, jednotlivý via "Praha) 258, 7. Kramerius (Sparta. Praha) 233.
čeking, kterým znepříjemnili tentokrát oni zase souvýtisk 20c..
8. Juífkanin (Sparta Praha) 138,. "9. Szitora (Inter
peři život.' švédové nezahráli hůře než v 1. utkání, PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž Bratislava) 111, 10.' Masppuit (Dukla Praha) 89,
ale na změněné mužstvo ČSR nestačili. Po dvou předplatné, tj. austr. nebo NZ #5.-, £stg 2/5/-, 11. Masný(kapitán Trenčína) 88 bodů. — Výsledek
gólech mužstva ČSR dali Suchý (Jihlava) a Jiřík US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — V ý š i letec- ankety čtenářů:' 1.' Geleta,' '2,. Viktor, 3. Popluhár,
(ZKL. Bmo), po brance pak připojili Havel, Hejma, kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání 4. Lála, 5. Adamec, 6. Kuna, 7. Kramerius, 8. SziVolek' (Všichni Sparta'Praha) a Hrbatý (Jihlava).
obratem.
kora, 9. Jurkanin, 10. Masopust, 11. Masný.

ČSR - ŠVÉDSKO 1:5 a 8:2

Fotbalová liga

