R e g is te re d a t th e G .P .O . M e lb o u rn e fo r tra n s m itio n b y p o s t a s a p e rio d ic a l

HLAS DOMOVA
ČESKO SLO VENSKÉ

FREE C Z E C H O S L O V A K N EW SPAPE R

N O V IN Y

Ročník X V I I I .

Číslo 1.

Melbourne 8. ledna 1968
M írové signály z. H an oje

Stará válka v novém roce
V Laosu a Siamu
, V á lk a ve Vietnamu, přežila houževnatě, další rok, á než se přehoupl první
týden roku nového, vyižádaila si další oběti na obou Stranách. Je to stará vál
Neutrální laoská vláda
ka, na níž už si svět jaksi Zvykl a která, až jednou přece jenom skončí, bude hlásila nové severovietze všeho nejvíce chybět těm lidem, kteří proti ní nejvíce brojili.
namské pluky na svém úa Sovětský šýaž ztratí největší klacek, jímž s takovým úspěchem tlouk
zemí a jejich zvýšenou
ly ” arňerkké utójEníky’’., Fátešní huníghisté; jejičfaž hiiríianismus jaksi přehlíží vojenskou činnost. N e 
oběti komunismu, budou muset znovu pátrat po skrytých amerických ukrut
překvapilo. už, že nikdo
nostech. Studentští demonstranti západního světa, kteří nevědí, co útisk je;
neprotestoval proti to
bu d o u ho muset znovu vytvořit, áby si otevřeli přední novinové stránky. M e 
muto jasnému aktu agre
zinárodni tribunál Bertránda Russella bude se muset spokojit svědky o bram 
se, protože přece každý
borových mandelinkách, které měly na krovkách místo teček pruhy, a hvězdy.
ví, že Severní Vietnam
Jenom generál de G aulle nebude tou ztrátou vyveden z konceptu, n eboť mu
bojuje jenom za vlastní
zůstane k osvobozování porobená západní E v ro p a ,; utlačený arabský svět a
zotročený Quebec.
Abychom . však
ne
předbíhali
událostem-.
Vietnamská válka zatím
trvá dál, takže všichni
tito lidé mají z čeho žít,
a je v roce 1968 vedena
zhruíba , týmž způsobem
jako v- létech předcháze
jících.
Stará válka
Komunisté dále využí
vají svého záškodnického vedení války, spoje
ného s místním terorem.
Američané se dále snaží

ké "výhody” větší silou
a téměř totální převahou
ve vzduchu.
Konec starého a začá
tek nového roku však
přece
jenom
přineslyprvní známky určitých
změn,, -které by. mohly
dát té staré válce v nad-:
chážejících měsících no
vý nátěr. A , ruku v ruce

■s těmito náznaky, vynoiřily se také první mlhavé
-obrysy možného konce,,
i N a jedné straně bylo
možno pozorovat u obou
-soupeřů tendenci k roz■šíření konfliktu, na druihé se ozvaly z Hanoje
zvuky, které někteří lidé
vykládají -jako zmírnění
dosavadní neústupnosti.

nezávislost a nemá jinak
útočných úmyslů. Jako v
minulosti, co je z americ
ké strany "nebezpečná
éskalače’ ’, je z komuni
stické strany přirozený a
ospravedlnitelný krok.

N a začátku N o v éh o roku opakujeme, co ně
kolikrát bylo řečeno během roku minulého: ev
ropský komunismus, který tak dlouho pracoval
na rozdělení světa, je nyní dlužen pokus o šynthesu. T váří v tvář nevypočitatelné Číně a ne
vypočitatelným 1 destruktivním silám, které se
probudily v novém věku, sblížení evropského
komunismu se západními demokraciemi fnusí se
zdát nezbytné. Události v N o v ém roce ukáží, zda
je také pravděpodobné, že vývoj půjde tímto
směrem.
Ferdinand Peroutka v projevu k domovu
Rozhlasem Svobodné Evropy

EXULANTŮV ROK
Tak už to mátne všechno za sebou: oslavy, veselice,
vzpomínky, někde snad i hluboké vánoční rozjímání
a pohledy zpět na těch dvanáct měsíců, co právě
uběhly.
D ívali jsme se v minulém čísle na to, co se stalo
za poslední rok ve světě a co se za ten rok stalo v
Československu. Snad jenom na jedno jsme zapomně
li, totiž na toho rychle vymírajícího tvora, který kdy
si prolezl do všech konců světa a který byl znám pod :
jménem československý exulant. Co on v tom úseku
jednoho roku udělal či neudělal, co on za těch dva- .
nárt měsíců napáchal či nenapáchal?
člověk se ovšem na tu jeho činnost či nečinnost
může dívat různým způsobem. Pavel Tigrid např.,
čerpal v článku “ Z Paříže do Melbourne — a do
větru” určité uspokojení z “ výkonu jednotlivců” , ne
boť nějaká jednotná organizovanost není v dnešních
podmínkách dost dobře možná.

“ Troufám” , psal Tigrid, “ že už pomalu nelze jm e
novat ani jednu mezinárodní organizaci, universitu,
Podobné zprávy o zvý průmyslové odvětví, odborný ústav, knihovnu, ro z
šené komunistické činno hlasovou stanici, noviny, banku, ba dokonce i poli
sti byly hlášeny také z tickou stranu v nekomunistickém světě, kde by ne
bylo Čechoslováka, obvykle v prominentním posta
Bankoku.
vení.”
(Pokračování: na str. 2)
Pavel Tigrid má ovšem pravdu. Otázka je, jestli
se dá úspěšnost exilu měřit metrem osobních úspěchů
M e z in
á rodní sjezd redaktorů v Praze
jednotlivců. Kdybychom mohli považovat za typický
případ takového dr. Knopfeknacfaera na universitě
v ' Melbourne, třetí československý exil by se neměl
za co stydět a patřil by beze všech pochyb k exilům
nejúspěšnějším.

Z A S E HRA SE SLO V Y

Začátkem prosince minulého roku byla uspořádána "z iniciativy Svazu čs.
vyvážit tyto komúnistic- spisovatelů a literárního měsíčníku Plamen’’ mezinárodní konference šéfre
daktorů a pracovníků literárních a kulturně-politických časopisů z Bulharská, Francie, Itálie, M a 
ďarska, Východního Německa, Západn íh o N ěm ec
ka, Polska, Rakouska, Rumunska, Sovětského sva
Koncem minulého roku rozšířily některé tiskové
zu a- Československa.

Odejde A. Novotný ihned ?

Obáváme se však, že jeho případ typický není..
Osobní úspěchy jednotlivých exulantů mohou být spo
jovány s úspěšností exilu jenom do té míry, do jaké
tito zdatní.jedinci využívají svých vlivných postavení
k dosažení cílů, které si československý exil kdysi
vytkl.

Někteří úspěšní exulanti totiž bojují ten. “ exilní
agentury zprávu, že boj o-moc v čSSR velmi vzrostl,
zápas” prapodivným způsobem, někteří dokonce při
že.se čeká v nejkratší době odstranění Antonína N o 
Jednání
pražského pomínají tvory, kteří se vynořují v dobách národních
N a programu bylo při
votného a že dojde i k dalším změnám ve vedení rozeně projednání "mož_ sjezdu muselo být velmi pohrom a kteří vždycky dovedou nějak ztotožnit
KSČ a státu.
ností spolupráce’’ a "na improvizované. U ž ta o- ■hmotné osobní zájmy se zájm y národní svobody.a de
mokratických práv člověka.
I když není sporu o tom, že v ČSSR — jako v kaž
dé diktatuře U - panuje napětí mezi vedoucími stra
níky; zdá se, že je zpráva unáhlená. Československo
se dostalo ke konci roku do krize, v níž se vyskytují
dvě hlavní vzájemně se obviňující skupiny. Političtí
vedoucí kolem A. Novotného obviňují zastánce ho
spodářských, reforem, -že prosazením nového systému
řízení zavinili pokles stranické discipliny a morálky
a měli neblahý vliv na spisovatele, studenty a jiné
složky obyvatelstva, aniž přitom dosáhli slibovaných
hospodářských výsledků. Zastánci nového způsobu
řízení se proti tpmu brání tvrzením, že právě nevhod
né zásahy Novotného skupiny nedovolily provést re
formy v -nutné míře, zabránily ozdravění čs. hospo
dářství a vyvolaly nespokojenost obyvatelstva.
Zmíněné zprávy tiskových agentur vznikly asi za
chycením zákulisních debat, jaké se vedou už po ně
kolik let na rozhraní roků. V té době se vždy éhystala
zvláštní “pracovní” schůze ÚV KSČ) svolávaná zpra
vidla na druhou polovinu ledna. ÚV KSČ bude asi
zasedat v té době i letos, o osudu Novotného bude
• velkou pravděpodobností jednat a zasvěcené nepře
kvap^ když nad ním “spadne sekera”. Novotný by
pak.byl asi zbaven nejprve funkce stranické (tj, bylo
bT rozhodnuto “Odloučit funkci stranickou od funkce
Vládní”), zatímco na presidentství republiky by moh
lo dojít až někdy v listopadu, kdy by nebyl kandi
dován na další období.
Náhlá cesta Brežněvova v prosinci do Prahy měla
asi za úkol podpořit Novotného, ' zamezit náhlým
- vzorním ve vedení. Že však Novotný přijde
iShem letošního roku 0 obě funkce, ti. jak o důleB t É S funkci generálního tajemníka KSČ, kterou drží
• d roto 1953, tak i o funkci presidenta republiky, kte*#*■ byl poprvé “jednomyslně zvolen” v roce 1967,
t o to by bylo dost bezpečné ši vsadit.
-sv-

vázání osobních kontak
tů” mezi jednotlivými ča
sopisy.
Zahajovací
projevy
měli dť. E. Gcldstůeckeť
a dr. Jiří1Hájek. Stejně
zajímavé však bylo jiné
"mezinárodní
sympózi
um” , které se z "technic
kých důvodů’ ’ nekonalo.
Bylo naplánováno loni v
létě a byly,, na ně roze
slány pozvánky. ,
Mělo. jednat o .litera
tuře a masové kultuře.
Jelikož se však podmín
ky mezi čs. spisovateli ,qd
té doby radikálně změ
nily a jelikož někteří, za
hraniční hosté si kladli
podmínky,, za nichž se
hodlali zúčastnit, k to
muto
"mezinárodnímu
setkání’’ nedošlo. Mělo
začít 29. listopadu.

kolnost, že na něm -ne
mluvili skuteční redakto
ři (s jedinou výjimkou
Jiřího H ájka), mluví za
mnohé.
Jiří- Hájek napsal ne
dávno obsáhlou obranu
"kulturních změn” v Če
skoslovensku do ham
burského . časopisu Die
Zeit.

Vyslovil v něm polito
vání, že ve většině západ,
nich zemí je dnes Česko
slovensko pokládáno za
"nejteronější místo na
duchovní mapě Evropy” .
Podle Jiřího Hájka je
to nesprávně pochopený
vývoj
československé
kulturní politiky.. Je to
však poprvé,- kdy z úst
předního mluvčího čs.
kultury slyšíme také, že
(Pokračování na str. 2)
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Nikdy nezapomenu na exilní perlu, kterou jsem sly
šel pronesenu docela vážně a bez uzardění jako
ušlechtilou deklaraci nej vznešenějších úmyslů: “ K až
dý děláme pro osvobození národa, eo nejlépe dove- deme. V y tu děláte ty noviny a my tu děláme peníze,
protože republika bude v okamžiku osvobození chudá
a zbídačelá a m y tam potom přivezeme ty peníze, co
jsme tady nadělali.”
Od té doby slyšel jsem ’ten výrok v mnoha obmě
nách. Jeden bojuje svůj exilní zápas v delikatesním
obchodě a dováží a prodává československé výrobky,
“ protože jedině tak může ovlivniti události doma” a
přirozeně že mu vůbec nejde o osobní zisk. Druhý,
se rozhodl bojovati'za demokratická ipráva v trestném
území soupeře, pročež importuje levé záložníky a
pravá křídla. Fakt, že při tom odměnou otevírá dveře ■
komunistickým zastupitelským úřadům, je pak samo
zřejmě vyvážen vlasteneckou nadějí, že tu třeba ně
která ta spojka nebo křídlo zůstaň! natrvalo, a nemá
nic společného s touhou, aby se to v sobotu vyhrálo
2 :1 nad vynikajícím soupeřem.
A, přirozeně, vedle exilní elity, máme také pasivni,
šedivou exilní masu. I o ní jsem slyšel nedávno opti
misticky usoudit, že se pohne ve chvíli krise, až to
okamžik bude jasně vyžadovat. Pochybují však, že v.
dnešní situaci a v dnešních okolnostech k takové jas
ně “ čemo-bílé” krisi dojde. Dnešní doba, doba tře
tího československého exilu, není dobou jasných pol
nic, které volájí do:boje rytíře s bílou chocholkou.
Je to doba trpělivého nahlodáváni a pómalé .’ erose z
obou stran, a zdá se mi, že je to nerovný zápas.
Neboť, posuďte sami, jaké. vyhlídky'm á trochu in
teligence a trošíčku Idealismu v zápase se sentimentalismem, ziskuchtivostí, touhou, aby se to v sobotu
vyhrálo a pohodlím?
-kw-
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Stará v álk a v novém roce
(Pokračování. .se ,str.,,. 1) : Jcambodžským než ame ně
.V Kambodži
K ‘ 'velmi zajímavým
novinkám pak došlo v
Kambodží.
Ministérský
předseda Šihanuk tam
oznám il,; že je ochoten
íp o v o lita m e ric k é
akce.

snahu o ukončení
konfliktu, -nebo je-li je 
nom jedním z výstřelů
, H olubice míru
propagační války, na něž
Jak již řečeno v úvo je zápas o Vietnam a ce
du, zatímco se na jedné lou jihovýchodní Asii
straně blýskalo, ha druhé tak bohatý.
b y la vypuštěna podle ná
Blesky a ratolesti
zorů mnohých první ho

rick ým uším.

íferpj&^xjetnamským. ko- lubice míru.
munistům na kambodžSpočívala v prohláše
ském území.
n í1mluvčích , severovietA zase, nikdo se zřej namské vlády, že jsou omě . nepozastavil nad tím, chotni přijít ke konfe
Že ,tu; Šihanuk najednou renčnímu stolu,' zastaví-li
povoluje americký
zá Američani všechny nekrok- proti komunistic . přátelské akce proti Se
kým 1' 'základnám,; které vernímu Vietnamu, zvlá
p á d le ’ jěhp Opakovaných ště pak letecké bom bar
prohlášení vůbec neexi dování.
Teprve budoucnost ustují. N ik d o také neod
suzuje toto další ^komu káže, jde-li opravdu o
nistické rozšíření kon něco nového a znamená-,
fliktu na území dalšího

Provádíme veškeré práce optické
, přesně, rychle a za levné ceny

posic pro nadcházející
jednání, jež by nakonec
nebyla ničím jiným, než
pokusem o dosažení cí
lů, na něž vojenské p ro 
středky komunistů pro
kazatelně nestačí.
Tím' vším nechceme.
vzbuzovat přehnaný op
timismus,
který
zatím
rozhodně není na místě.
I kdyby k nějakým je d 
náním došlo, pochybuje
me, že by to znamenala
konec války na jihu. A
konečně, konec není cíl.

představovat
divadelní
demonstraci toho, že ra
tolesti míru nejsou znám
kou slabosti, mohou být
li toto prohlášení skuteč docela dobře přípravou

vítězný konec jedné vál
ky znamená v revoluční
komunistické teorii oby
čejně začátek války nové.
-kw-

-

:

Zase hra se slovy
(Pokračování se str. 1)
to, co se přihodilo na
sjezdu
spisovatelů,
a
hlavně po něm, není za
jisté "důvodem k jásá
ní’’.
-

..Výborně se pobavíte a zatančíte si
: ' při dobré hudbě v

Safari Rockdale - Sydney
1

(třetí dům od radnice)
Chutné a přitom levné večeře
Otevřeno ve čtvrtek,, pátek, sobotu a neděli
. . . . . od 9 hodin večer ,do rána
: .Mluvíme česky

Naše rovy
P A N H A M IL T O N S K Ý N E N Í

H á je k zaujal ve svém
článku záporně kladné
stanovisko a vydává za
kulturní pokrok skuteč
nost,, že Svaz spisovatelů
nebyl, rozpuštěn a že má
stále k dispozici sloven
ský Kultúrny život a šest
měsíčníků.

Jak to kdosi trefně de
finoval: intelektuál si ne
má dovolit myslet a mlu_
vit politicky a na tvůrčím
poli se má výhradně po
hybovat
v
politickém
rámci, který určuje ko
munistická strana.

V'

/

v.
'

" ^

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

nórTCHRPA
Optical Service

O mezinárodním "set
kání” redaktorů zahra
ničních časopisů se obje
vily v čs. tisku jen sporé
zprávy.

ZEm m NAŮEN

rold Holt se utopil v moři
u Melbourne. Prozatím
ním ministerským’ před
sedou se stal vůdce Coun
try Party McEwen.

20. 12. Vyslanci řecké vo
jenské vlády jednali' v
ftímě s králem Konstan
tinem o možnostech jeho
návratu.
22. 12. Vzpomínkových
bohoslužeb . za utonulého
ministerského
předsedu
Holta se zúčastnila řada
státníků v čele s americ
kým presidentem Johnsonem, který měl při té pří
ležitosti porady s brit
ským ministerským před
sedou Wílsanem, jihovietnamským
presidentem
Thieuem, filipínským pre
sidentem Marcosem, jiho
korejským
presidentem
Parkem,
singapurským
ministerským předsedou
Leem a australskými a novozélandskými politiky.
23. 12. President Johnson
měl ve Vatikánu dlouhý
rozhovor s papežem Pa v
lem VI., jehož předmětem
byla válka ve Vietnamu.
29. 12. Laoská vláda hlá-

zemí Laosu.
30. 12. President Nasser
projevil ochotu otevřít
Suezský kanál, dají-li k.
tomu souhlas ostatní arab
ské státy.
31. 12. Ve Spojených stá
tech b yl uveřejněn článek
vnuka bývalého sovětské
ho mjnistra zahraničí-Lit
vínova, v němž se kriti
zují
režimní
omezení,
jimž podléhají sovětští
spisovatelé.
1. 1. 68. Mluvčí hanojské
vlády řekl, že jsou komu
nisté ochotni k vyjedná
vání, zastaví-li Američa
ni všechny nepřátelské
akce
proti
Severnímu
Vietnamu.

— Kambodžský minister
ský předseda
Šihanukpřekvapil svět sdělením,
že nemá námitek, aby
Američani pronásledovali
ustupující
komunistické
záškodníky
na
území
Rudé právo o něm re
Kambodži.
ferovalo prostě jako o
2. 1. 68. President John
nekvalifikované
konfe
son oznámil opatření- pro
ti “ odlivu” amerických
renci.
dolarů do ciziny, hlavně
T eprve slovenský K u l
Evropy. .
z
Československa,
za
těchto
okolností
naše túrny život z 8. 12. 67
3. 1. 68. Americká vláda
božskou:
"V e
ujistila Německo, že nemá
přátele (v zahraničí — kápl
meno složení redakční
v úmyslu snížit stav své
p.r.) ne vždy a bezpod dnech 4. až 6. prosince rady poddajné Kulturní
armády v Evropě.

T vrdí dále, že komu
nistická vláda interveno
vala ve vzpouře spisova
telů jen na politické úrdvrti — pokud šlo o p o 
litické házory spisovate
lů — a varuje, že "zp rá
vy, které během příštích
týdnů a měsíců přijdou

proběhlo v Praze v K lu 
bu čs. spisovatelů mezi
Je
to
velice
neleninská
"Potrefená se ozvala” ozývá se pan Jindra Z o národní setkání marxi
argumentace.
H ájk o vy
der ná naše pochybnosti, že pan Hamiltonský,
stických
literárních
a
vývody vysvětlují dnešní
který ho zahrnul v "N o v é m D om ově” nehynou
kulturně
politických
ča
perzekuci tvorby jako
cí pochvalou za panal. Dačického a volal autora
sopisů ze socialistických
pokus oddělit umění od
hry, Stroupežnického ze záhrobí, aby se šel také
politiky. Těžko se to sná a některých západoev
poklonit, je skutečně pan Hamiltonský a- nikoli
ropských zemí’’.
ší š komunistickým dikněkdo "N o v é m u D om ovu’’ mnohem bližší, na
Skoro to vypadá, jako
tem, že v komunismu -—■
příklad pan Dacický sám.
jako v kterékoli jiné d ik  by se Rudé právo stydělo
O d p o v ěď "N o v é h o D om ova” je psána obvyk
tatuře — je všechno p o  za to, že si vláda zve do
lou šťavnatou řečí1 tohoto listu a naplňuje n á s Prahy marxisty.
litická záležitost.
naprostými uspokojením. Především, se dovídáV rámci horečné p řed
Je to ždanovština při
n ie ý žě p á h Hamiltonský skutečně není pan H a 
reorganizace
vedená
k absurdnosti. vánoční
miltonský, ale někdo, kdo "nechce být jmeno
Ž d a n o v . vždycky tvrdil, kultury se také konal
v á n ” ., P an Hamiltonský se poklonil panu Z o d e že také nezasahuje do u- sjezd čs. skladátelů. Z a 
rovi a ž .n a zem, ale chce zůstat anonymní '— že
mění, když položil svoji hájil na stoprocentně sta
by. se sám styděl za to. co řekl? Co napsal, bylo
"tvrdou” politickou linii linské notě:
prý i panu Z o d ero v i ’ přespříliš a proto se prý
v umění. Dnes se patrně
"H u d b a u nás byla
raději zeptal funkcionářů H a ly Gustava Přístu
H endrych utěšuje tím, vždy spjata s životem ná
py, a jeho zástupce pana Ervína Syptáka. co by
že spisovatelé a umělci roda a jeho politickými
tomu řekli, kdyby se výzva k Stroupežnickému
vůbeý mohou si myslet cíli. V
tomto smyslu
d o záhrobí objevila v "N o v é m D om ově”, a otiskl
co chtějí,' psát co chtějí, vznikla v naší hudbě v
to jen, když proti tomu neměli námitek. T ak se
a tvořit co chtějí, pokud poslední době.řada vyso
stalo, že se čtenáři "N o v é h o D om ova” zas je d 
je
to všechno politicky ce hodnotných,
spole
nou výborně pobavili. V o lat, svědky ze záhrobí,
spolehlivé.
čensky
angažovaných
to tu skutečně ještě nebylo.
Přiznáváme; že nám děl, stejně jako skladeb,
Nezkrácený článek (včetně hořejšího naduniká
rozdíl mezi. minu které rozdávají radost a
'
pisu) uveřejněný v Našich hlasech, T o lostí
a
přítomností, je-li pohodu’’..
'; f
ronto, 23. 12. 1967
Téhož dne bylo oznávůbec jaký.
P A N H A M IL T O N S K Ý

i

!
\

Zatím se dá říci jenom
tolik, že zvýšená Vojen
ská aktivita v Laosu, Siamu a případně i K am 
bodži není nijak neslu
čitelná s mírovými kro
ky. Je dokonce docela
možné, že jedno navazu
Záležet bude na tom, ja 18. 12. 1967. Australský sila nové útoky severoje na druhé.
ministerský předseda Ha vietnamské armády na úVálečné blesky m ohou ký to bude konec. N e b o ť

neutrálního státu-, .. Současně •se .Šihanukovýtíi''''p-rtoMáš'ením ozná
mili mluvčí v H a n o ji 'a
v Pekingu, že nebudou
nečirtňě přihlížet "am e
rickému,
vpádu’1 , .do
Kam bodži.; Tato hrozba
bylá' 'zřejmě určena více

/
í

mínečně potěší’’.

tvorby. V řádě nyní sedí — Americká letadla se
osvědčení
stalinisté za střelila u Hanoje.dvě ko
munistické stíhačky typu
vedení F. J. Kolára.
Společným

znakem

posledních události bylo,
že jim předsedal nikoliv
H endrych, dosud pova
žovaný
za
kulturního
diktátora, ale tajemník
ÚV
KSČ
Vladim ír
Koucký.
FE/vm.

M IG 17.
4. 1. 68. Komunisté ztrati
li ve Vietnamu v prvních
třech dnech roku téměř
tisíc mužů.
— Kubánská vláda - za
vedla
obhospodařování
benzinu, protože prý ne
chte být úplně závislá na
sovětských dodávkách.

VÍTE, ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z A U S T R Á L IE D O

V ÍD N Ě A

ZPĚT

ve skupinách (A ffm ity G roúps) aspoň 15 osob
Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É f 821.40,
čímž ušetříte $ 352.00 za.osobu.

Podrobné

informace

ochotně sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
’

330 Little Collins Street, M E L B O U R N E
Telefon: 63 4001 —. 63 4002

8. 1. 1968

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATC
E
— V Praze byla podepsá niěníčh studentů ze 105 před rokem. Ceny v re
na dohoda o zřízení infor zemí. Hodně třes polovi stauračním stravování se
mačního
a
kulturního nu tvoří studenti z “ roz zvýšily jen mírně. Rovněž
střediska Severního Viet vojových zemí” . ■N e jv ě tš í. ceny služeb v místním ho
namu. Zřídilo je mini část z nich 'Studuje na spodářství se mírně zvý
sterstvo kultury a infor vládní ěs. stipendia. V e šily.
mací z pověření čs. vlády. černí Praha ke zprávě do — Půjčovné za motocykl
— ČSSR a Polsko pode- dává: “ Velká část absol na jeden den činí v Praze
psaly smlouvu o právních ventů University 17. listo 80 Kčs.
vztazích na státních bra padu zastává ve svých ze — V Dominikánském ko
nkách a o spolupráci a mích význačná místa a stele v Košicích přepadli
vzájemné pomoci v po jsou to přátelé, dá se říci 4 pachatelé modlící se 22
vyslanci Československa” . Jetou dívku. Jeden z nich
hraničních. otázkách. ;
— V Praze se konalo čs.- — Další okresní zeměděl ji udeřil železnou tyčí do
francouzské kolokvium k ská Sdružení byla utvoře hlavy a 'ostatní se pokou
současné evropské proble na v prosinci na Hradec' šeli vytrhnout j í tašku s
byli
matice. Francouzskou de ku, Brněnsku, Berounsku, penězi. Pachatelé
legací vedl próf. J. Ver- Jičínsku, v okrese Praha- později zatčeni. Nejmlad
šímu z nich je 11 let.
nant, ředitel pařížského východ a v Táboře.
ústavu pro mezinárodní — Dne 7. prosince byla ve — V purkrabském paláci
politiku, v čele čs, dele V ídn i podepsána rakous- hradu Karlštejn byla pro
gace byl ředitel Ústavu ko-čs. smlouva o úpravě vedena rekonstrukce sva
otá tební síně nákladem čtvrt
pro mezinárodní politiku vodohospodářských
a ekonomii dr. A , Šnejdá- zek, týkajících se pohra ■miliónu Kčs. V polovině
prosince se tam začaly
rek. Jednalo.se o němec ničních toků.
ké otázce, omezení zbro — Plzeňský Prazdroj o- opět konat svatby.
jení, hospodářských sty známil, že splnil závazek — K podpoře cizineckého
cích mezi Západem a V ý  na počest 50. výročí Ř íj ruchu byly
provedeny
chodem atd ., . Jiná fran nové revoluce: vývoz pl další opravy památkově
couzská delegace jednala zeňského piva stoupl loni chráněných
církevních
v Praze o spolupráci v ob o 44% proti r. 1966.
objektů. V
Jaroměřích
lasti výpočetní techniký — Dokonce i Rudé právo nad Rokytnou byl opraven
a automatizace, zatímco uveřejnilo (9. 12.) recen zámecký kostel sv. M ar
tri ideologové KSČ v čele zi knihy Štefana Druga kéty nákladem více než 1
s F. Havlíčkem přijeli na “ Vladimír dem entis, kul- mil. Kčs. Téměř tatáž
pozvání ÚV Francouzské túrny publicista” a to z částka byla vynaložena na
komunistické strany do pera Karola Rosenbauma. opravu kostelů sv. Jaku
Paříže, aby se poučili o — Dne 8. prosince pode- ba v Brně i - sv. Mořice v
zkušenostech FKS v ideo psali na Zbraslavi mini Kroměříži. V Jihlavě byl
logické a kulturní oblasti. stři zahraničního obchodu opraven kostelík sv. Jana
— Delegace Čs. akademie SSSR a ČSSR, Patoličev Křtitele.
věd projednala dohodu s a Hamouz, protokol o vzá
— Dr. Ivan Stodola z P ie
Nej vyšší vědedkou radou jemné výměně zboží na
šťan byl jmenován národ
SAR o vědecké spoluprá rok 1968. Sovětský svaz se
ním umělcem za celoži
ci na další 3 léta. Předpo podílí na čs. zahraničním
votní literárně dramatic
kládá vyšší počet ěs. ex obchodě více než jednou
ké dílo.
pertů' na egyptských vě třetinou. ČSSR je pak
druhým největším part — Za rok 1966 se přistě
deckých pracovištích.
— Před vánocemi řádila nerem Sovětského svazu, hovalo do ČSSR 4.884 oopět na několika místech na jehož zahraničním ob sob a vystěhovalo se 8.078
,salmonelóza. Při svatbě v chodu se podílí asi 11%. osob. V r. 1965 se přistě
obci Dipovec na Blaten- Christian Science Monitor hovalo pouze 2.427 osob.
sku onemocnělo 58 lidí, z uveřejnil 12. prosince roz Zvýšení počtu souvisí s
několika
nichž
jeden
svatebčan bor hospodářských styků přistěhováním
SSSR se satelitními země set rodin ze Sovětského
zemřel.
— Zvláštní komise mini mi, v němž dochází k zá svazu na východní Slo
sterstva zdravotnictví v y  věru, že všechny tyto ze vensko.
dala prohlášení ke zprá mě — s výjimkou Rumun .— V doplňovacích vo l
vám tisku o novém způ ska — jsou nadále hospo bách v Jablonci n.N. byl
sobu léčení zhoubných dářsky vykořisťovány So 17. prosince “zvolen” do
Národního
shromáždění
nádorů tzv. “ onkologic větským' svazem.
kou vakcínou” , jejím ž au — Cenová hladina stoupá. jako kandidát Národní
torem je: MUDr. Jaroslav Práce píše 9, 12., že např, fronty vedoucí tajemní*
Jérman z . Prahy. Nejde ceny zeleniny byly ve 3. Severočeského K V KSČ
prý ve skutečnosti, o vak- čtvrtletí r. 1967 průměrně František Tesař. Funkce
■ cínu, ale o injekce urči o 10%, ovoce o 8% a se uvolnila úmrtím Jana
FEI/HD
tým způsobem zpracované brambory o 7% vyšší než Haruse.
vlastní
krve
pacienta.
Protinádorový účinek té
to tžv. vakcíny .je prý ve
skutečnosti velm i pochýb■. ný.
Péče o pracujícího člověka za komunistického
— Dne 4. prosince byl podepsán protokol o vzárežimu bylo po dlouhou dobu oblíbené téma
\ jemné' výměně zboží ,, na
čs. propagandy, které stavělo domácí poměry do
rok 1968 mezi ČSSR a
ostrého protikladu ke "kapitalistickému vyko
Kubou. Proti r. 1967 se
řisťování” v západních státech. Jenže i příjemné
má vým ěna. zvýšit:.o pěpohádky časem omrzí a na povrch se vynoří "so 
■ tmu . a bude činit kolem,
100 mil. dolarů,
cialistická skutečnost’’. Takové skutečnosti si
— Dne 30, listopadu při
všimla pražská Práce — list čs. odborů — dne
stálo nouzově ná rakous
14. prosince mr., když si na poměrech ve třech
kém letišti Aspem u Víd
národních podnicích ověřila dodržování zákoní
ně čs. letadlo M IG 21, ří
zené pilotem Václavem
ku práce. Tento zákoník zakazuje noční práci
Jarošem. Rakouské úřady
žen a mladistvých, omezuje pracovní d o bu atd.
povolily bezodkladný ná
Pracovníci okresní odborové rady provedli
vrat pilota i letounu. Je
před necelými dvěma měsíci prověrku v blaten
to podruhé, kdy se tento
typ letadla dostal na Zá
ské Tesle a našli na noční směně 4 děvčata o d
pad. (V prvním’ M IG 21
16 do 17 let, 8 žen pracovalo od 14. hodiny od
přistál loni čs. pilot v Ba
polední do 6. hodiny ranní, tedy 16 hodin bez
vorám a požádal o asyl).
přerušení, a vedle toho zjistili řadu jiných ne
-—čs.,restaurační podniky
na EXPO 67 v Montrealu
dostatků. Výsledkem této prověrky bylo pozděj
utržily -3,345.418 kanad
ší hlášení vedoucího výroby v Tesle, že jeden
ských dolarů, což je skoro
mistr byl potrestán důtkou a pokutou 50 Kčs
o polovinu více než se
a
že bylá učiněna opatření, aby k podobným pří
předpokládalo.
— V současné době stu
padům nadále nedocházelo.
du je v ČSSR 3.982 zahra-

- 3K demontracím pražských studentů

Kdo byl vinen ?
Demonstrace pražských studentů, o nichž jsme referovali v minulých dvou
číslech H D , a pozdější reakce veřejnosti zaštihly zřejmě komunistický režim
v rozpacích. Ostrý zákrok proti hlavním vinníkům se nezdál lvhodný z pro
pagačních důvodů a pokárání přílišné horlivosti, správněji surovosti stráže
bezpečnosti m ohlo oslabit horlivost a stranickou "m orálku’’ v budoucnosti.
Trošku to proto odnesli jen techničtí pracovníci, kteří se prý měli postarat
o odstranění závad ve studentských kolejích, a nejvíce byl postižen pražský
dopisovatel listu Frankfurter Allgem eine Zeitu n g Andreas- Razumövsky, kte
rý si dovolil inform ovat o demonstraci svůj list. Podle zprávy Rudého práva
z 15. prosince mu byla odňata akreditace a byl vypovězen z Č SSR "p ro čin
nost odporující poslání novináře’’. Razumovského referáty z Prahy se vyzna
čovaly dobrou informovaností, kterou mu umožňovaly časté styky s mnoha
čs. intelektuály i studenty.
Bouřlivé schůze stu
dentů ve dnech 20. a 21.
listopadu, které přijaly
rezoluce, žádající mj. vyr
šetření hrubého jednání
pražské policie při dří
vější studentské demon
straci, stanovily též Ihůtu 15. prosince k splnění
svých požadavků. N e b u de-li jim vyhověno, ohla
šovaly předem, že bude
svolána nová demonstra
ce všech 30.000 praž
ských vysokoškoláků.
D n e 14. prosince vy
dal tiskový tajemník vlá
dy "p o rozsáhlém šetře
ní příslušných minister
stev” "závěrečnou zprá
vu” o demonstraci.

Zjišťu je v ní, že příči
nnou bylo jen přerušení
dodávky elektrické ener
gie v celém vysokoškol
ském městečku na Stra
hově, po němž studenti
vyšli z kolejí a provolá
vali, že chtějí světlo, aby
mohli studovat, shluko
vali se a pak se vydali v
počtu několika set osob k
Malostranskému námě
stí.
Příslušníci
Veřejné
bezpečnosti prý chtěli
nejprve jen zprostředko
vat jednání zástupců stu
dentů s činiteli, kteří jsou

odpovědni za nedostatky
na Strahově, ale "de
monstrace- byla živelná,
vznikla, a probíhala bez
účasti kolejních, student
ských orgánů’ ’ . Studenti
prý neurčili žádné zá
stupce k jednání s pří
slušníky VB, takže "po
marných domluvách a
výzvách: Jménem záko
na!’ přikročily orgány
V B k akci.
Situace prý Byla "n e

v budovách kolejí; Z a t
čeno bylo potom 6 stu
dentů.
Po demonstraci vyhle
dalo prý jen 12 studentů
a 3 policisté lékařské ošetření.

Vinu na demonstra
cích mají prý především
hospodářští činitelé, pro
tože bez závad v kolejích
by se studenti do ulio ne
vydali. Zásah V B byl
prý "nejen nutný, ale i
zákonný” . Byl však ztí
žen tím, že V B nemohla
použít tlampačů; případ
ně jiných technických
prostředků, aby- její po
kyny a výzvy, mohly pro
niknout ke všem -účastní
kům demonstrace.

přehledná” , proto bylo
použito služebních vozi
del a " v jednotlivých
případech obušků” . Jen
3 studenti bylí přitom
zatčeni a z nich byli 2 "k
uklidnění situace’’ brzy
zase propuštěni. Studen
ti prý však vyžadovali
K "nepřiměřeným tvr
propuštění i toho třetí dostem- vůči jednotlivým
ho, což vedlo k jejich n o studentům’’ došlo prý
vému srocování.
jen "vzhledem k nepře

"Situace se stávala ne
přehlednou a vzrůstala
agresivnost
jednotlivců
mezi studenty” , pokraču
je zpráva. Jen proto byla
V B nucena použít obuš
ků a slzotvorných rozstřikovačů. Přitom prý
docházelo k "velmi hru
bým slovním urážkám a
fyzickým útokům proti
příslušníkům V B ” , takže
policie musela zakročit i

Z á k o n ík práce a praxe
Práce pak popisuje druhou kontrolu v témže
závodě, které se též zúčastnil její- reportér.
M nohé ženy měly píchací karty proti předpi
sům u sebe na pracovišti, takže nebylo snadné
zjistit, jak dlouho která pracuje. Přesto však b y 
lo prokázáno, že 5 dělnic pracuje opět "šestnáct
ky’’ — 16 hodin bez přerušení! Větší množství
žen, včetně matek malých dětí, bylo na 12hodinové Směně. A zase ještě jiné nedostatky.
V e strakonickém Fezku zastihla inspekce téže
noci aísi 30 žen. Z nich 6 tkadlen a 2 sukařky dě
laly "šestnáctky” a několik dalších 12hodinové
směny. Jedna z žen půjde po směně ještě 4 km
pěšky do Kapsové Lhoty. V e strakonické Síťovně pracovalo téhož dne 8 osob "šestnáctky” .
Reportér Práce končí svůj referát takto:
"B y lo po čtvrté hodině ráno, když jsme se
rozjížděli po prověrce do svých dom qvů a h o
telů. N u že, takhle to vypadá v praxi. T ř i závody,
tři hrubé závady proti zákoníku práce. Copak
asi bychom zjistili u těch ostatních desítek tisíců
závodů a podniků?

hledné situaci na Stra
hově’’.
Jako důsledek demon
strace předsednictvo vlá
dy schválilo kárná- opa
tření v resortu^ minister
stva stavebnictví — byl
odvolán ředitel závodu
Přidružené stavební vý
roby a . 6 zaměstnanců
n.p. Armabeton dostalo
důtky — a v resortu škol
ství byl odvolán z funkce
,ředitel Správy účelových
zařízení Českého vysoké
ho učení technického,
vedoucí kolejí a menz
i vedoucí strahovských
kolejí a rovněž, byla udě
lena řada důtek.
Předsednictvo
vlády
vzalo na vědomí stano
visko Generální prokura
tury, podle něhož nebyla
prokázána vina jednot
livým studentům, ani pří
slušníkům VB,, jakož i
to, že "školské úřady
prošetří chování někte
rých jednotlivců mezi
studenty . . . a podle zji
štění vyvodi závěry” (tj.,
že budou pravděpodob
ně někteří studenti vy
loučeni z dalšího studia).
Ministru vnitra bylo uloženo, aby "vyhodnotil
nedostatky, které se vy
skytly při zabezpečování
(Pokračování

na str, 6)
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Zkušenosti s novým americkým přistěhovaleckým zákonem

Chcete do A m e rik y ?

PŘÍPRAVA VOLEB A OSLAV V ROCE 1968
Dne. 12. prosince. , . začal ve Vojenské politické
akademii Kl. Gottwalda v Praze celoarmádní seminář
N o v ý přistěhovalecký zákon Spojených států amerických, platný od 1. pro
k politiéko-ideové přípravě všeobecných voleb a 50.
výročí vzíniku samostatnosti Československa, — Prvn í, since 1965, prošel už dostatečně dlouhou dobou praktického uplatněni, aby
den se seminář konal jako celoarmádní aktiv, jehož bylo lze posoudit zkušenosti, které se jím získaly. A ani tyto zkušenosti ne
so ..zúčastnili vedoucí funkcionáři MNO, generálního mají konečnou platnost, protože se vztahují na přechodné období, jež potrvá
štábu Čs. lidové ářmárý, vojenských akademií, škol
do 30. června letošního roku.
a další. V dopoledním jednání referoval vedoucí od
V tomto přechodném období se ještě zčásti dodržují některé staré zásady,
dělení volených státních orgánů ŮV KSČ VI. Vedra
o, základních politických problémech přípravy vše jimiž: se řídilo americké přistěhovalectví,' a zavádějí zásady nové, které se
obecných., voleb a charakteristických rysech naší vo mají výhradně uplatnit od 1. července letošního roku.
lební soustavy.’ Odpoledne hovořil ministr národní
V e zprávě o praktic čitele, učence, vědce a budou muset čekat dva
obranný s. Lomský k úkolům velitelů v přípravách
voleb a oslav v roce 50. výročí vzniku Československa. kém uplatnění zákona taky na odborně kvalifi- 1či tři roky, než se na vše
..Zdůraznil zejména,, že úkoly, příštího roku. vyžadují vydané před vánocemi kované .dělníky. Zvlášt chny syny, dcery a sna
další zvýšení političnosti v práci celého velitelského minulého roku, shledává ní kategorií v tomto úse chy amerických občanů
sboru naší armády. První den jednání uzavřel refe
rát náčelníka hlavní politické správy .... gen, por. V. ministerstvo zahraničí ve ku ještě představují u- dostane, a pokud jde o
osoby, které nemají zce
'
Prchlíka. o ideových otázkách politických kampaní Washingtonu, že poklesl prchlíci.
roku 1968 a hlavních zásadách politické práce v ma příliv přistěhovalců z ně
Zásadně řečeno, kan la mimořádné povolání,
sách.- fVyzyedl v něm především nutnost ofenzivního kterých zemí severozá
didáti
přistěhovalectví, anebo o, výjimečné zdat
pojetí veškeré ideově výchovné práče k významným
padní Evropy
Němec kteří nemají v Americe né umělce, ministerstvo
výročím i volbám v příštím roce .. .
' '
Rudé právo, 13. prosince 1967 ka, . Irska, Holandska, blízké Ipříbuzné, mohou jim může dát jenom jed

Francie, Švédská a N o r
ská, zatímco vzrostl po
čet přistěhovalců z ji
ných zemí, . především
Číny, - Portugalska, Řec
ka, Filipín a Jugoslávie.
V případě Itálie se pří
AM ERICKÁ SPOLEČNOST VYSTAVÍ
liv emigrantů skoro ze
HOTEL V PRAZE
čtyřnásobil—-.z 5.666 na
Nyní poděpsal podnik Čedok dohodu s. jednou ame
.
rickou společností ■o spolupráci při výstavbě mezi- 20. 000.

V Praze skončil' čtyřdenní celoarmádní seminář k
politicko-ideové příb^áv^^ý^nanmých úkolů v roce
.1968.;. , Přední odborníci podali účastníkům.... vý
klad k otázkám vzniku Československa, huržoazní
koncepce předmnichovské republiky a k událostem
v fócé 1948, jakož i k aktuálním politickým otázkám
dneška.
;
Rudé právo, 16.. prosince 1967

národníhohoteluv Praze. Nový objekt bude na ná
městí Curieovýeh, O jeho rozsahu svědčí to, že bude
mít Ua 800 lůžek á 2.200 míst v jídelnách, restaura
cích a dalších pohostinských prostorách. Některé pro
story uzpůsobí stavbaři tak, aby se daly propojit a
vznikla kongresová hala pro téměř 600 osob. Hotel —
jak je zvykem, i v zahraničí — bude mít i některé ob
chody a garáže pro 30Ó aut. Nový hotel projektují
naší projektanti a také výstavbu zajistí naše stavební
organizace. Přípravné; práce již začaly.
Rudé právo,15. prosince 1967

Jako zásada platí, že z
výhodní polokoule se
šrtií ročně přistěhovat do
Ameriky . 170.000 emi
grantů, ze západní 120.
0001. Žádná jednotlivá
země však nesmí za rok
vyčerpat víc jak 20.000
přístěhovaleckých vis.

N ový zákon poskytuje
výhody příbuzným ame
rických občanů a resi
dentů' bez ohledu na
státní původ. V této ka
tegorii bylo přiděleno 74
procent všech vis. Z b y 
KTO MOŽE STAVAŤ V BRATISLAVĚ?
Za peniaze ša vel’mi ťažko kůpújé dóm nielen v tek připadl na svobodná
Prahe, ale aj v Bratislavě. Móžeš máť peňazí kol’ko povolání — lékaře, in
chceš, na, družstevný byt musíš čekať vel’a ročkov, ženýry, vysokoškolské u-

Poznámka: Pravda napsala téhož dHe. že jde o ho
telovou společnost Intercontinental Hotels Corpora
tion z New Yorku a že hotel bude mít 812 lůžek.
Vlastníkem bude Čedok, který bude výstavbu částeč
ně financovat z devizového návratného úvěru, za kte
rý doveze: moderní zařízení. — Režim se snaží pre
sentovat celou transakci co nejpřízhivěji.

emigrovat do Spojených
států jen na základě do
brozdání amerického mi
nisterstva práce, že svým
příchodem nepřiraví o
zaměstnání jiného ame
rického dělníka a že ne
zhorší sociální postavení,
mzdy a podmínky ame
rických pracujících. T a 
kové dobrozdání se nezí
skává snadno, což se v
praxi ukázalo na příkla
du Británie a Německa.
Přistěhovalecké kvóty obou jmenovaných zemí
byly veliké a žadatelé do
stávali visa málem na po
čkání. Ted’ musí žádat o
dobrozdání ministerstva
práce, které bude na.po
volení skoupé. Minister
stvo zahraničí očekává,
že v daňovém roce 1969
bude z východní polo
koule připuštěno 170.000
žadatelů, ale nedostane
se na 320.000 zájemců.
I přednostní kategorie

na rodinný tiež. . . V prvom radě preto, že je vel’a
povolaných, ale málo vyvolených. Pri terajšom tempe
ŽIVOT STARÝCH LID Í
individuálnej výstavby asi 150 domov za rok museli
831etý
důchodce
Václav Brzák z Kněžice, okres
by u ž iba evidovaní žiadatelia čakať na stavebné po
zemky najmenej 6 až 8 rokov. . . Nemenej důležitou Nymburk nám napsal smutný dopis. Jeho stejně sta
příčinou, prečo sa v Bratislavě ťažko stavajú rodin rá manželka, dvakrát raněná mrtvicí, se již tři roky
ně domky, je nedostatok stavebného materiálu: raz nemůže téměř pohybovat. Přestože byl sám nemocen,
je málo cementu, inokedy keramiekej dlažby, strop- : oblékal ji a omýval. Když upadla, musel prosit sou
ných nosníkov, tehál, rezivá, vápna, inštaláčného’ma sedy, aby mu jí pomohli zvednout. Do nemocnice ji
teriálu a ešte všeličeho iného. Nehovoriac už o kot- odmítají přijmout... “Mám důchod 245Kčs, man
lech na ústředně kůrenie, radiátoroeh a plynových želka 100 Kčs”, uvádí v dopise, “dobytek i póle jsme
agřegátoch, kde je stav eelkom kritický .'. . Najnovšie předali družstvu a celý život poctivě pracovali a šetři
zaznamenali v Bratislavě — ale určité aj inde — li, abychom měli ve stáří na nejnutnější potřeby a na
Zemědělské noviny, 13. prosince 1967
prudký pokles záujmu o stavbu rodinných domov do- pohřeb . . . ”
NOVA “AK CIO VÁ SPOLEČNOST”
dávateťským spósobom. Důvody? Zvýšené ceny sta
vebných materiálov a vykonávaných práč O 40—59% .
Pó Novém roce mají u nás zahájit experimentálně
V tejto súvislosti odborníci vypracovali nedávno roz činnost čtyři akciové společnosti. Jednou z nich má
počet na výstavbu štvorizbového domu, kterého ná být EXICO pro výsadní dovoz surovin pro kožedělný
klady pri predehádzajúcich cenách by holi 256.000 á obuvnický průmysl a pro vývoz obuví, která pře
Kčs. Po prekalkulovaní na nové cenové reláeie by sa vezme tento název od dosavadního podniku zahranič
náklady na stavbu zvýšili (už po prirátaní daňovéj ního obchodu.. . Vracíme se k prvkům kapitalistic
a územnej přirážky) až na 401.000 Kčs. Zvýšením kého hospodářství, protože forma akciové společnosti
cien pokliesol záujom stavehníkov aj na drobnéjšie má sblížit výrobní a obchodní partnery. Půjde pro
stavebné a montážně práce.
zatím o experiment. Očekává se především vyšší za
: Večerník,Bratislava, 4. 11. 1967 interesovanost výroby na efektivnějším vývozu.. .
Organizace EXICO vychází ze sásady, že akcionáři
VÝDĚLKY SPORTKY A SAZKY
budou výrobní podniky, odborová ředitelství á další
Zájem o Sázení, i když zaznamenává menší výkyvy partneři výroby a obchodu, např. Obchodní banka;
v jednotlivých týdnech, lépe řečeno v celých obdo Po ustavení vstoupí společnost v práva a závazky
bích, stále vzrůstá. . - Jsme podnik ťlV Čs. svazu tě dosavadního podniku zahraničního obchodu. .. Sídlo
lesné y ý c h o v y Z a tři. čtvrtiny letošního roku tržby společnosti bude v Praze. Bude zapsána do obchod
činily 782,859.000 Kčs. Výherci dostali 386,949.000 ního rejstříku. Její činnost se bude řídit stanovami.
t e L 10% připadlo sběrnám Sazky, tj. ,78,286.000 Kčs. Největším akcionářem bude čs. obuvnický průmysl,
Na tom se podílejí, také tělovýchovné jednoty, které a to v důsledku majority na obratu podniku zahra
mají vlastní sběrnu, á zbytek 314,921.000 Kčs jsme ničního obchodu. Bude proto mít většinu,v předsta
odvedli ÚV ČSTV, který po odvedení úhrady z tržeb venstvu i na valné hromadě společnosti Bude před
stavovat přes 60%akciového kapitálu.
zbytek používá pro rozvoj tělesné výchovy .. .
Lidová demokracie, 15. prosince 1967
i,
,,
Rudé práyo, 6. prosince 1967

nu radu: učiní lépe, když
se o přistěhovalecké vi
sum ani nebudou uchá
zet. Závěrem několik čí
sel o přistěhovalectví z
Československa v daňo
vém roce 1966— 67: Na
kvótu pro občany česko-

slovenského původu še
do Ameriky v roce 1966
přistěhovalo 1.319 emi
grantů, o rok později
861. Z e společného fon
du, který byl vytvořen-z
nevyužitých kvót zemí
jako je Británie, Němec
ko, Švédsko a podobně,
přišlo do Ameriky v roce
1966 81 Čechů a Slová
ků, v první polovině ro
ku 1967 391. V obou
těchto případech byla v i
sa vydána hlavně uprch
líkům ž Československa.
František Turek,. U S A

DĚKUJEME VŠEM
čtenářům, kteří posílají
výstřižky, upozornění a
zprávy k otištění a
kteří propagují Hlasdomova.

Z americké soudní
síně
Povíme vám něco o dvou případech z americké
soudní síně. V prvním šlo o duši a duchovno, a v
této věci ještě rozhodnutí soudu nepadlo. V druhé
šlo. o žádost o změnu jména, kterou soud zamítl. .
V městě Phoenix ve státě Arizona projednával
soud .poslední vůli a testament Ja-mese Kidda, kte
rý odkázal skoro čtvrt miliónu dolarů na výzkum
duše a duchovna; ve své rukou psané závěti v y 
jádřil přesvědčení, že je možno pořídit fotografický
snímek duše, jak opouští tělo při úmrtí. O Kiddovu
pozůstalost se uchází- 130 osob, kteří se snažili soud
ci dokázat, že peníze patří jim a že jsou schopní
poslední vůli splnit. P ři přelíčení bylo v soudní sí
ni slyšet různé zajímavé výroky, jako například tu
to definici duše: “ podstata a oživující princip života
zjevný v myšlení, přání a poznávání.” Nebo výrok,
žé s duchy není možno vejít ve styk na hřbitově,
protože tam prostě nechodí. Nebo že duch Jamese
Kidda prochází soudní síní s rukama za zády a po
třásá hlavou nad tím, jak si soudce počíná. Soudce
Robert Meyers všechny svědky řádně vyslechl, a
prohlásil, že požádá o osvícení ducha a zahledí se
do své duše, aby došel ke spravedlivému rozhodnuti,
a oznámí je po deseti dnech. Někteří pozorovatelé se
domnívají, že polovina Kiddova dědictví bude při
souzena. páni Else DeMontmollinové z N ew Yorků,
jestliže dokáže, že — jak tvrdí — se s ní Kidd ože- .
nil v roce 1937 v Mexiku. — Kidd před svou smrtí
pracoval u pumpy, která čerpá vodu z jednoho doíu
na měď nedaleko Phoenixu. Jeho výdělky nikdy
nepřesahovaly 300 dolarů měsíčně. Ve volných chví
lích jezdil do nedalekých hor v Arizoně a rýžoval
tam zlato, ale není známo, že to mu vynášelo peníze.
Kromě toho však spekuloval na burse :— a odtud
jeho jmění. Krátce po válce měl akcie 22 americ
kých společností v ceně 60.000 dolarů, jejichž rm a
od té doby vzrostla na čtvrt miliónu.
A nyní o případě Samuela Weinberga z Jfew
Yorku, který požádal o změnu jména na Lansšag.
Žádosti o změnu jména se v Americe podávají a
soudu a mají být doloženy řádným zdůvodněním.
Pan Weinberg uvedl, že si přeje ¡změnit jméno v
zájmu.svých dvou synů, 191etého Pavla a 151etéhc
Lawrence, a to — citujeme •— “ z obchodních důvo
dů, aby moji synové nenesli v budoucnu žádné stig
ma vyvěrající z jejich rodinného jména.” Soudce
neuznal tyto důvody za postačující- “ V -této zeaá »
:
v tomto věku,” prohlásil soudce, “člověk a g f u o zen podle svého jména, nýbrž podle « pg » -» c£anfc-vH
teru a schopnosti. . . a tento soud se w e^ asssh m ^ Ě ^ m
se k jménu Wemberg pojí jakékoliv sate sm T
ce pak ještě dodal, že ve svém rtszžsxřacS v
dě žádosti Samuela Weinberga nebyl
■ M h B
okolností svého vlastního jména.
ar
je Jakub Weinberg.
J K l
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Richard Collier: E agle D ay. T h e Battle of Britain 6. 8.— 15. 9. 1940. H o d d e r & Stoughton, Lon dýn 1967

Bitva o Anglii
Richard Collier netvrdí, če jeh o "O r lí den” je úplná a vyčerpávající histo
r i e oněch osudných šesti týdnů, které vešly do dějin jako Bitva o Anglii.
Shrnul však množství osobních svědectví,"úředních zápisů a statistik ve fasci
nující a vělíni čtivou kroniku bitvy o A n glii, Použil k tomu stejnou techniku,
.jaká se m u vyplatila při psaní historie indického povstání z roku .1857, o níž
jsme kdysi na tomto místě referovali. Skutečná délka bitvy o A n g lii není zná
ma. Ještě dnes po víc jak pětadvaceti létech jsou pamětníci ochotni vést o tom
spor. A ť už jě tom u jak je, podstata á účel bitvy samé nebyly nikdy v pochyb
nosti. Churchill b ý k možná . trošku bombastický, když prohlásil, že bitva
o A n g lii byla bitvou o záchranú křesťanské civilizace. Jisté je, že jeho jiný
výrok o hrstce, které tolik lid í vděčí zá tolik, nebyl přeháněním. V bitvě
o A n g lii šlo v podstatě o vzdušnou převahu, která měla nacistům umožnit
inváži anglických břehů, Dnes ovšem tehdejší plán německého velení, O p e 
race Seeíoewe, vypadá hodně ambiciózně, ale nezapomínejme, že se tehdy
N ěm ci hodlali vypravit proti Anglii, která právě prodělala ústup od D u n kirku. A n glie už nebylá, jak to řekl G oering před začátkem bitvy, ostrovem.
N a jejích březích stáli vojáci, kteří rieměli ani dostatek pušek ani munice.
P o jejich boku stála domobrana, ozbrojená loveckými puškami a vidlemi.
M ezi invazí a bezpečím A n glie stálo jenom královské letectvo.
A to ještě jenom jeho
část —
stíhací perutě.
Bitva o ■A n glii byla vy
bojována v podstatě me; zi britskými H urikány a
německými jednosedadlovými ■Messerschmitty
109.
" ~
N a britské straně -pa
nuje legenda, že bitvu o
A n glii vyhrály Spitfiry,
tehdy nejmodernější stí
hačky na světě. Collier
to vyvrací. N a vrcholku
.

bitvy koncem srpna 1940
měla Royal A ir Porce k
dispozici pouze 372 Spitfitů v devatenácti peru
tích.
,
* N aproti tomu se bitvy
účastnilo dalších' třiatři
cet perutí vyzbrojených
staršími Hurikány (tyto
peruti zahrnovaly dvě
polské a jednu českoslo
venskou, které veleli A n 

gličan D ouglas
Blackwood a major Alexandr
H ess.,Třeba dodat, že čs.
peruť nežasáhla :do bojů
áž do 18. srpna) .
Československého čte
náře bude asi zajímat,
že" pravděpodobně nej
úspěšnější
českoslovénský stihač, seržant Josef
František, který m ěl-při
psán na svůj vrub 28 se
střelů, když padl, sloužil
za bitvy- o A n glii u pol
ské peruti.
Když už jsme u česko
slovenských stihačů, mu
síme se zmínit o dalším
letci,, který dostal .po
chvalnou zmínku v C ollierově historii.
Byl to seržant- Stani
slav P lz á k ,, 'kterého se
střelila vlastní, protiletadlová baráž nad .D u n stáblem. Plzák šťastně

NAD PRAHOU
Miroslav Holub
Historie zná několik význačných osob, jim ž se mě.sta pražská, jevila z ptačí perspektivy, nebo aspoň
ž jakési vzdušné perspektivy, z nadhledu, z něhož ne
ní patrný stav telefonních automatů, lidských srdcí
á myslí, aniž ceny rychlené zeleniny. Jmenujme na
mátkou kněžnu Libuši, věštkyni Sybilu, křižácká voj 
ska a Josefa Švejka. Zatímco Sybila soudila, že z to
hoto města jednou nebude kámen na kameni a vozka
bičem jen tak do prázdna ukáže, Josef Švej k trval
i-z perspektivy maďarských plání a jedné světové
války y pevném .přesvědčení, žé bude nejen město,
'ale i hospoda Na. Bojišti, otevřená v šest hodin večer
po válce. ;
V obou protiřečících proroctvích se jeví sama pod
stata tohoto města vloženého do cesty všem hlavním
historickým, štrapácím, obléhaného, pustnoucího a
obnovovaného, a přesto trvajícího, trvajícího ne jen
jako celek, ale i ve všech nejdrObnějších součástkách:
neboť zde můžete záštat právě tak knížete Bořivoje
a desáté století v katakombách pod Pražským hra
dem, tak císáře Karla beroucího se po jeho kamen
ném mostě, jak ozvěnu husitských -hlasů na hoře V ít
kově, tak ticho Rudolfových alchymistů, jak bříohojjasupu zadýchanost vinohradských, ulic, se vší za
tuchlostí devatenáctého věku, tak 'drobné zárodky
dvacátého století. Ani ne tak ve Vršovicích, jako na
oněch pracovních stolech, nad nimiž se nezhasíná,
když padla.
v - Je-li nějaký génius tohoto místa, pak je to tento
duích historické, vrstevnaté koexistence, génius pře
žití,;,a to nejen švejkoyiského přežití y rámci pivního
mikrokosmu, ale i poněkud hrdinného přežití snu od
lévaného dó náprstku a krásy měřené podivnou, ale
přesnou a definitivní mírkou krve. N eboť kdyby byl
přiložen šátek na zrůzněnoutvář. Prahy,, zdalipak by
nezarudl u Rozhlasu a ve Vysočanech, stejně jako u

přistál a byl uvítán přá
telským strážníkem, kte
rý hned navrhl, že se to
musí zapít.
Plzák si ovšem neuvě
domil, že byl u Dunstablu , sestřelen právě, když
se konal místní trh a
když hospody nezavírají.
Jak to Collier líčí, o pou
hých devět hodin pozdě
ji odevzdal svěží Plzák
jedné zděšené manželce
značně
demolovaného
policistu.

Rozhovor s obláčkem
Jaroslav
nalo, ke každý zachráně
ný pilot mohl v krátké
době ,být znovu v bitvě v
novém Hurikánu, zatím
co každý německý letec,
sestřelený nad
Anglií,'
byl pro Luftw affe neod
vratně ztracen.
K porážce Luftw affe
přispěl málo známý fakt,
že
německé
Messer
schmitty 110 a proslulé
Stuky byly jenom přítě
ží. Goering nakonec mu
sel nařídit, aby německé
stíhačky bránily vlastní
letadla, místo aby útoči
ly na britské stihače.
N a druhé straně ani
Collier
se nedopátral,
proč britské velení pro
stě nestáhlo svoje stíhač
ky: z letišť, na nichž by
ly v dosahu německých
bom bardérů a stihačů, na
letiště ve vnitrozemí.
Collier zdůrazňuje, že
letiště jako Biggin H ill a
Tangm ere mohla být opuštěna bez . jakéhokoli
ohrožení obrany jižního
pobřeží. A n i
pověstná
britská taktika sevřeného
útvaru ve form ě V se ne
změnila dostatečně brzo
v létání ve dvojicích, kdy
jedna stíhačka kryla své
ho partnera z výšky, za
tímco přední letadlo úto
čilo na cíl.

Seifert

Přestala dívka trávu žnout,
rtem chví jí výčitka němá:
— Chtěla bych s tebou, mráčku, plout,
to nebe konce však nemá!
M ráčku se zlatým okrajem,
ustaň v tom věčném spěchu!
— Nem ohu, letím, malý jsem,
už sotva popadám dechu.
Pak rozhlédla se po kraji,
ležícím ve vůkolí:
— Snad na tě ptáci sedají,
když už je křídla bolí?
— Ptáků se bojím, dojatě •
obláček dívce na to.
— Schovávám jako ve vatě
perličky rosy a zlato.
Však oči dívky se optaly:
— Proč se bojíš ptáků?
— Ptáci by perly zobali
tak jako zrníčka máku!
V ítr mě nese, letím s ním,
nesmím se zastalviti.
N a trávu perly rozhodím,
než půjdou dívky žiti.

návali většinou později
zapomenutí letci, zatímco
letecká esa jako Bader,
Tuck, Johnson, T ow n 
send a M alan se zaslou
žili až později. N a ně
mecké straně byla Lu ft

telů
měla
praktickou
zkušenost ze španělské
občanské války.

Jak to ve válce bývá,
to, čemu se říká taktika,
vypadá později jako ře
těz vojenských omylů.
Výsledek bitvy byl ovlivněn
nejenom
brit
Zajím avé je autorovo
skou
houževnatostí
a
skutečností, že bitva o srovnání předních účast
A n glii byla vybojována níků bitvy o A n glii na
pod anglickou oblohou. obou stranách. N a an
T o prakticky zname glické straně se vyznáme-

Bitva o A n glii měla
své humorné i tragické
epísody. N a jedné straně
zaznamenává Collier pří
w affe vedena známými
pad
německého
letce,
jmény: Galland, M o e l- .
který spadl s padákem
ders, Oesau a Mayer.
do záchodku na zahrád
Asi to bylo proto, že ce. Když k němu přiběhvětšina německých veli (Pokračování na str.. 6)

Mostecké věže a na Staroměstském náměstí a na Bílé
hoře a v židovském městě a na tolika a tolika dalších
místech, kapkami oné plebejské krve, české krve, kte
rá váží zrovna tolik,' co každá jiná, ale která snad
přece jen .trochu pomaleji zasychá?
A fcdytby bylo zaklepáno tímto městem jako starou
truhličkou (plechovou, neonakou truhličkou z půdy),
hepřevalbvály by se v něm hutné hřivny, ale drobné
grošíky a .krejcary, které nemohovítý národ skládal
na svá monumenta? A věci chudých, jak známo, žijí
podstatně déle než věci bohatých.
A le pohled vzduchoplavce je pohled smířlivý: shů
ry je město klidné a potmělé za večera jako aztécké
vykopávky, nebo jako způsobná stavebnice osamě
lého dítka, které si právě (z chatky) odskočilo do
sousedních polí (pro jitrocel).
Tekoucí střechy se jeví jako útěšná mozaika, jíž
historie' zdobila své působiště. Věže a vížky jeví jen
ušlechtilou vzepjatost a nikoli svou rozpadavost a do
časnost. Ulice jsou jasné a zřejmé jako nitky z Adriadhma klúbká a mihotauří problémy dopravy se
prozrazují jěn. jako vlasový pohyb samočinných krvi
nek. Pláně jsou hladké a háje košaté, jako by nebylo
rumu a kysličníků síry.
Celá vnitřní protikladnost města vyhlíží konsolido
vané jako Sbírka minerálů v muzeu. Jakýmsi atmo
sférickým tichem jsou zodpovězeny otázky, proč se
lidé sdružují do miliónových a stověžatých sídlišť,
když v. nich k sobě nemají blíž, ale dál, proč stavěli
a staví své .megaštroje u svých domovů, ačkoli si tím
komplikují nejen chod strojů a klid domovů, zde i
cesty do .práce. Proč největší, pospolitost bývá nej
větší opuštěností. Proč je dosud kvítek a korupěni
lidštější’než obchodní'palác a šumění transmisí. Pro
stě jest město, je dáno město, a cesta pokračuje.
; A jeho váha je skryta vzduchoplavcům: váha ho
din přes čas; váha čekání, odchodů a příchodů; váha
marnosti a naděje; váha kroků po chodbě, pohledů
z okna, váha stropu a stěn. Váha rychlosti a výkonu.
Váha nedělí. Váha dýmu a popele. Váha špitálů a
hřbitovů.
A kdyby jenom váha lásky, splněné a nesplněné.

A kdyby jenom váha jedné schůzky, pod hodinami
na náměstí I. P. Pavlova.
A kdyby jenom váha jediného pokdje, jediného
stolu, jediného vodovodu na chodbě, který kape a
kape..
A kdyby jenom váha jediné zkoušky z organické
chemie.
Město zhůry je jen obraz města, obraz na běhute
vodní hladině věku. S radostí žáčka nad. školním at
lasem rozpoznáváme onu lehkou, metaforickou tvář
věcí: toto je ten vodojem za Chodovem a toto chrám
Panny Marie Sněžné. Tady musí být Muzeum a Vác
la v ; a je, titěrný jako brouk krasec na rašelinové de
stičce preparátora. Tady začínají Košíře, kam tenkrát
šel básník, rozmlouvaje s Edisonem; a noc se chvěl*
jako prérie pod údery hvězdné artilerie. Tady je 13*denská silnice a betonové.rozjezdové dráhy Bnzyaž,
jediného místa, určeného pro pohled a starost vádatchoplavcú. Pohled vzduchoplavce je pohled sm iS isí.
jako kniha historie a jako kniha cestopisu pro
Teorie a praxe života nicméně učí, že jest -««¡ébé
dobré,, ba nutné, cvičiti se ve všech možných p o s e 
dech. Shůry, zdola, zprostředka, ze začátku í žlsarate.
Z letadla i z hokynářství, ■: p n.-íu i od ksagr, *
hloubi zklamáni i z hloubi nahodilé radostí- A ýe HSĚF
velmi obré .pamatovali v pražské tramvaji, #e Je Jfc
vidět z letadel a pamatovati v letadlech, ae v
chvíli víceméně jede.třista tramvaji d c s É «á p ,*a fiW I
málokterá má jméno Touha.
Je nutně chodit po ulici a šlapat do k a S a S * a iS K »
kam ulice vede v času i .prostoru.
Je nutné vidět v tisících světel jedno saěčkr »-*rjprfné hromničce září města. Les, struery i Š É hf » n a 
opak.
Soudím, že by bylo velmi dobré t j s á c
čas všechny Pražany nad Prahu a vŠBCÉ y .p a t a lil» -.
plavce do Malátovy ulice na S-rr.r é e r é . -OBMHMriUHl
ulice ve Vršovicích.
N eboť podstatou pochopeni srésat a a £
spektiva, ale všechny perspetm rj.
.
(Úvod k stejnojmenné
vydané nakladatelská*.
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Z NÁS

Jiřina Zacpalová
Holčička se narodila ve štědrovečerní noci. Pokřti-1 (hormonovou reakcí všechno — skromnost, bojácnost
li ji Blažena V sobecké naději, že bude vždycky jejich! li počestnost. Muž, který mluvil česky stejně špatně
pýchou a radostí. Dokud byla maličká, spokojili sej nako německy a maďarský, a žbviálně zdravil každés přirozenou dětskou roztomilostí, později ji smysli jho druhého kolemjdoucího, nabídl j í po několika spojm éna; vyložili, jako povinnost. O jménu rozhodla| (lečných dnech a nocích sňatek a místo ve vlastním
vlastně jen teta, matka se nikdy neodvážila vzepřít] [podniku. Otevíral novinku v městě, noční restausvé švagrové, a otci na jménu nezáleželo vůbec. B y l] [rant, a Blažena se svou nenápadnou tváří, která ne
zklamán, že nemá syna, budoucího spojence v ženami] odváděla pozornost od je jí nádherné postavy, se mu
ovládané .domácnosti. Teta se ujala i Blaženiny vý-] [zdála jako stvořená pro striptýz. K dyž Blažena od
chovy. Učila ji písničky o skromné fialce a rodné vís m ítla vystupovat, došlo bez velikých hádek k vystříz
ce; o' šohajích a perlivém víně nezpívala nikdy. M od livění. Muž ji prostě odepsal jako jeden ze svých plá
lila se s ni večer za odpuštění hříchů a boží milosr nů, které se nepovedly. Blažena trvala na formálním
denství, později ji dvakrát týdně vodila do Sokola, manželství a pracovala zatím' v kuchyni, kde se nad
protože se to patřilo a projevovala se tak láska k vla  očekávání osvědčila.
sti.
.
fH S ř I Domů teď posílala pravidelně bohaté balíčky a lha
Matka byla poštovní úřednicí. Pracovala, aby do la.o šťastném manželství. Jak se poměry za Železnou
plnila příjem středoškolského profesora a snad také oponou uvolňovaly, stupňoval se písemný styk a stou
aby doma nepřekážela. Otec byl zaneprázdněn výcho paly i tetiny nároky: “ Tolik jsme kvůli Tobě vytr
pěly” , začínala pravidelně své dopisy, další řádky
vou cizích dětí. Blažena zůstalá sama — s tetou.
Když se po válce z koncentračního tábora vrátil měníc podle ročních období.
Posílala ráda. Sama nikdy nic nedostala, ale cítila
místo otce 'jen uzlíček šatů ' a knih, střetly se žena
s otcovou sestrou poprvé v prudké hádce. Teta na se často tak opuštěná a nešťastná, že jí i cizí radost
padla matku, že neuměla .otce udržet doma a pouštěla stačila k vlastnímu potěšení.
Jednu noc se Bláženín manžel nevrátil. Havaroval
ho do společnosti nezodpovědných lidí. Matka ji zas
nazvala bezpáteřním plžem, zalezlým do u lity před a za převozu do nemocnice zemřel. Šidil vůz v podnasudků. Už neplakala. T ři dlouhé roky jí kousek poi pilém stavu a jeho náhodná spolucestující, těžce zra
kousku rozcupovaly, všechnu naději, každý seznam] něná,- uplatňovala pak nároky na obrovské odškodné.
popravených ji připravoval na tu chvíli. To, že né- To pohltilo podnik i Blaženiny malé úspory. K vdovkvílela a nervala si vlasy, jí teta nikdy neodpustila. ství jí zůstaly navíc dluhy. Teprve za několik měsíců
Blaženě se oteč pomalu vytrácel z paměti. Uvědomo napsala tetě a matce, že manžel zemřel. To už bydle
vala si jeho podobu, jen fcdyž -se s tetou modlívala la v jiné části města, v levném pokoji a pracovala
v tovární vyvařovně. Pokusila se navštěvovat večerní
před obrázkem ozdobeným černým flórem.
K dyž přišel rok-1948, Bláženín první na universitě, školu, ale brzy .poznala, že ztratila bystrost, svěžest
nařídila jí teta uctivě zdravit : domovnici a vyhýbat i dobrou paměť. Aniž si to uvědomovala, stárla v pla
se všem nespolehlivým, živlům. Jedna politická kata chou ženu, přijímající všechny rány jako pomstu za
strofa v rodině .stačila. Denně jí připomínala; že je  to, čím se provinila na matce a tetě. I teď posílala
diným jejím cíiem musí být rychlé skončení studia, domů všechno co mohla.
Znenadání dostala dopis adresovaný cizí rukou. M í
aby jí a matce mohla splatit vše, co na ni vynaklá
sto ostrého tetina rukopisu bylo na obálce zakulacené
d a jí.
...
.............
úřednické písmo. B yl to dopis matčin, plný úlevy, že
V létě poslala škola Blaženu pa brigádu.. Dva tucty teta konečně zemřela, plný omluv, že nesměla psát
mladých lidi,,.poíititky uvědomělých, měly zachrá dřív, aby si stykem s cizinou neposkvrnila kádrový
nit šumavské lesy- od kůrovce. Matka1j i nerada pou posudek, plný nadějí, že se teď konečně budou moci
štěla, ale teta rozhodla, že je Blaženínou povinností sejít — matka s dcerou.
pomoci budovat novou republiku.
Blažena se dala okamžitě do vyřizování formalit
Volnost á Veselí, přirozenost a bezstarostnost Bla a obstarávání půjčky, aby mohla hradit matce cestu
ženu -nejprve poděsily; potom, okouzlily ták, že se sna- do Austrálie. I když v podvědomí tušila potíže, sna
v.žíla vyrovnat ostatním, ale neuměla to. Mnoho z te- žila se je přehlušit těšením, že konečně přestane být
tíny výchovy v ní bylo zakořeněno už hlouběji, než sama, že tu bude někdo, komu bude . moci vytvořit
aby.' šé dalo odstranit novým protijedem. Většina o domov, kdo zaplní dlouhé večery a prázdné neděle.
Blaženiho přátelství nestála,,, proto tím v í: při-lnulal [Uvědomovala si, že vlastně nikdy si nebyly s matkou
k dvojici mládenců a dívce, kteří se . také stranili I [blízké. A ť vzpomínala na cokoli z dětství, přicházel
ostatních. T iT ř i odhadli, že poddajná Blažena nebude ] [jen obraz tetin. Tetiny ruce s vystouplými žilami, jak
.brzdou jejich piánu. A tak, aniž věděla jak a proč,! [jí zavazovaly první školní zástěrku, tetina hlava s
;bctia;Je_ jednoho rána na druhé straně šumavských j fpletencem řídkých vlasů skloněná nad jejím i děra
-livozdův^Klidně, beze strachu, omylem se stala poli-'1vými -punčochami, tetin obličej s úzkými rty a bez
,fl<;kQU;.«přcMicí'.. -Při prověrce se nemohla přiznat, že barvým obočím zrozpačitělý nad první známkou Blavlastně zbloudila; opakovala tedy poctivě, vše o per • ženina ženství.
sekuci a stíhání, ;Co. ji ti tři naučili.-Lichý mládenec
^Blažena se zahleděla do zrcadla, najde-li aspoň tam
předpiokládal j že odměnou Získal Blaženu, ale •ta se
tehdy poprvé' postavila na odpor. Bylo jí jakoby něco z matčiny. podoby. A le všechno, co viděla —
.skončila dobrodružnou knihu, která ji ná chvíli pře tmavé vlasy a snědou pleť — bylo po otci. Nic z mat
nesla do jiného světa, a najednou zůstaly jen prázdné činy -plavé. krásy. Po ní zdědila jen, neviditelné —
.bílé ..listy, S. vystřízlivěním přišly i těžké výčitky a plachost, měkkost, trpnost. Ale o to snad bude' jejich
setkání, nezkreslené falešnými vzpomínkami, horoucobavy o matku a tetu..
nější. Dopadne-li vše dobře, sejdou- se o vánocích, v
Dlouho se neodvážila psát, až téměř po dvou lé- době, která už sama svou melancholií ladí srdce k
. těch se ozvala z. Austrálie s prosbou o odpuštění a lásce.
*■’
. snahou objasnit svůj skutek, který sama nemohla
Několik dnů -po svátcích dostala Blažena zprávu
dost. .dobře .pochopit. .Tetina odpověď byla plna vý- z Itálie. Matka j i vysvětlovala, že se v Janově setkala
' čitelf á. definicí' nevděku,' popisem útrap, které jim
s Čecho-Američanem, vracejícím se do Států. A že to
Blažena způsobila..
byla okamžitá náklonnost dvou osamělých lidíj kteří
Dopis .přišel y době, kdy prožívala krizi asimilace. se budou snažit zpříjemnit jeden druhému zbytek ži
;.Jíesí?Qkójená., v podřadném zaměstnání, bez, vhodných vota. “Pochop — mé první svobodné rozhodnutí bez
•přátel, stála, jak-oby na úpatí ' kopce,- jehož vřš.íček, tetina biče. Připadám si jako mořeplavec, který má
byť; ..nědostupnýý vábil oparem’ vzpomínek. Pod ní poprvé v ruce kormidlo vlastního života. Věřím, Bla
.,údolí;lširoké, neromantické, nabízející jen všední.po-, ženko, že sě ještě jednou setkáme.”
.hodu nového dbmqv'a. V takovém stavu ji tetin dopis
“ Že se ještě jednou setkáme,” smála se Blažena
lehcfe.-přesvědčil, ,že še provinila -sama na. sobě i, na nad dopisem, ale z očí j í ‘k anuly slzy. Tak, jak si sli
těch dtyou’ žehách, když je opustila, a že je je jí po bují dva cizí lidé, když se loučí po společné dovolené
vinností udělat všechno, aby aspoň jejich starostem nebo jak se to stejně beznadějně říká nad hrobem.
ulevila.
Pak dopis roztrhala na drobné kousky — pomalu,
. Až po čase, když potkala toho muže, — vysokého, pečlivě, jak se s. úlevou trhají zaplacené účty nebo
Š’ tvářijjakobý vytesanou z kusu kamene, s podmani ják se ničí připomínky na obávané schůzky.
Tím snad skončilo mé poplatnictví pošetilému jm é
výma íhodrymá očima — vzepřelo se v. ní prostou
nu. Sama, zase sama, ale už aspoň bez výčitek, bez
IhanL řekla si. A cosi jako dychtivost po novém dnu,
nedočkavost, jak si to pamatovala z mládí, j i zrych
K O N T IN E N T Á L N Í RESTAURACE
lily tep. ,
Bylo to v předvečer nového roku, nového života.

.P r aha

375 H ig h Št., St. Kilda, Vic.

T e le fo n '94-5381
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídlá a občerstvení po celou noc
•' . .. Každý čtvrtek české domácí speciality .
. . . Srdečné zve R. Danešová
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Z L O B Í

V Á S

O Č I ?

Bolí V á s hlava?
N oste brýle od O P T A !

OPTO
Capitoi H ouse, 113 SwanstonSt.
M E L B O U R N E , (vedle kina Capitoi)

,

8. poschodí

Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpise,
v nutných případech i telegraficky

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

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu 'lod í
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme česky

KDO BYL VINEN ?
(Pokrač. se strany 3)
veřejného pořádku, v y 
vodil z nich závěry a za
jistil
VB
technickými
prostředky i politickou a
odbornou.
připravenost
příslušníků V B ” .
V závěrečném odstav,
ci říká zpráva tiskového

vycházejí

z

pevné důvěry v kladný
postoj velké většiny stu
dentů k socialistické re
publice i ke K S Č a z pře
svědčení, že studenti ve
vlastním

zájmu

budou

aktivně podporovat opa
tření přispívající ke stu

tajemníka vlády:
"O dstraňují-li

ní orgány)

se pří dijnímu pořádku . .

činy nedostatků . . ., je
třeba odmítnout pokusy
o zneužití událostí proti
zájmům socialistické spo
lečnosti . . . (Kompetent

N e n í zatím známo, jak
na provedená opatření
reagovali studenti po ná
vratu z vánočních prázd
nin.
FE/s

Bitva o Anglii
(Pokračování se str. 5)
A stávalo se také, že
la skandalizovaná paní když v .urputném soubo
domu, prohlásil v jadrné ji oba protivníci vystří
angličtině: "T a k se mi leli všechnu munici, že
zdá,

že jsem ze sračky na sebe přátelsky zamá
vali a rozletěli, se na své
Byly však případy lyn strany.

spadl do sračky.’

čovaných německých let

Byla to doba. civilního
obyvatelst hrdinství a paniky, plná
statečnosti
a
vem a leckterý spojenec příkladů
ký letec měl mnoho prá chladných nervů, stejně
ce vysvětlovat,, že není jako doba černého trhu
Něm ec. A utor nezapírá, a plenění vybom bardože i v tak zvaně gentle vaných. skladů.
ců

civilním

Byla to válečná doba
manské bitvě se přiházeIy válečné zločiny na a je si dnes dobře připamatovat, že naše strana
obou stranách.
N ezřídk a bývali letci, tenkrát jenom tak tak
seskočivší padákem, roz vyhrála.
stříleni na kousky kulo

D ůkazů o nepřiprave
mety rozvášněných pro nosti a nezájmu o válku,
která se netýkala britské
tivníků.
ho občana, snesl Collier
až příliš mnoho, aby
Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou
chom si mohli dovolit
zapomenout,
že válku
obyčejně vyhrává ten,
Isurahce Brokere
Tel. (M elb.) 95-2421
kdo se na ni připraví v
- 958 N ep ean H ighw ay, M O O R A B B I N , S. 20.
míru.
j un

R. C. Kugler & Associates

HLAS

8. 1. 1968

Dr. Zdeněk Souček
zemřel v Antarktidě

DOMOVA

V přítím' školním roce mají Čechoslováci žijící v
Melbourne příležitost zúčastnit se jednou týdně
večeř (pondělí, úterý nebo středa, podle dohody)
BEZPLATNÉH O

Ñ a : Štědrý večer ' byl. raněn mrtvicí a zemřel na
Macquarieho astrově ve věku 50 roků čs. exulant
dr. Zdeněk Souček, vědecký pracovník v oddělení
Antarktidy australského ministerstva zahraničí. Mezi
Čechy a Slováky na celém světě to byl nepochybně
dosud největší znalec poměrů' v Antarktidě. V e vě
deckých kruzícih ši vydobyl výtečně jméno svými pra
cemi o. vlivu podnebí na lidské tělo i svými jedineč
nými znalostmi, z oboru zoologie v antarktických kon
činách. .
Zdeněk Souček, který' se •narodil 9. září 1917 v
Brně, byl před útěkem z Československa kratší dobu
lékařem v Prachaticích. Lékařskou praxi vykonával
i v uprchlických, táborech v Řezně a Murnau. Po pří-,
jezdu, do Austrálie se zakrátko hlásil o místo lékaře
na antarktické stanici a strávil pak rok 1952 právě
na osudném Macquarieho ostrově. Pak následoval
jen- kratší odpočinek v Melbourne, po němž přijal
místo obvodního lékaře v tropické krajině poblíž rov
níku
,y, Kaviengu na ostrově Nové Irsko. Vedle
vykonávání praxe a vedení nemocnice studoval tam
za svého pětiletého pobytu tropické nemoce. Z anthropologie domorodců znal toho po ukončení práce
mezi nimi, také hodně. Z Kaviengu odjel v době, kdy
se připravovalo otevření nové velké stanice na an
tarktické pevnině. Dr. Souček odejel podruhé do stu
dených-končin. Po dalším ročním pobytu měl už za
sebou několik vědeckých prací a byl přijat trvale do
“Antarktické divise” . Dostal pod dozor lékařskou
službu ve všeoh australských antarktických stanicích
a. lékařský výzkum. Z trávil pak v Antarktidě ještě
celé jedno roční období a desetkrát navštívil austral
ské, americké a. novozélandské antarktické stanice na
kratší.-dobu. Ze své třinácté cesty na nejjižnější část
zeměkoule se už živ nevrátil.
*

KURSU

A N G L IČ T IN Y

'* vedeného Čechoslovákem — odborníkem.
Zájemci sdělte jméno, adresu a který den v týdnu
je pro Vás nejvhodnější, event. máte-li vlastní
transport nebo ne, na adresu:
M. H U BÁLEK, 28 Kean St„ Caulfield ,Vic., 3162
Místo, - kde se bude kurs konat, bude dohodnuto
podle počtu a bydliště zájemců. Kurs bude veden
ve spolupráci s australským ministerstvem vyučo
vání. Informace podá Hlas domova.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

— Kardinál dr. J. Beran věku 82 roků Anna Tvrpřiletěl v prosinci do N ě zická, vdova po prvním
mecka, kde vykonal ná čs. atašé v U SA a spolu
vštěvu uprchlického tábo pracovníku TG M Josefu
ra v Zimdorfu, při čemž Tvrziekém. Zesnulá byla
udělil biřmování 22 oso za prvního odboje členem
bám, měl poradu s český kurýrní služby kapitána
mi kněžími, kteří působí Vc-sky.
v Německu, k oslavě Dne —V Clevelandu zemřel
mezinárodního
bratrství Václav Svoboda, předseda
koncelebroval slavnostní ředitelství České národní
mši spolu s šesti kněžími síně a význačný pracov
(bývalý koncentráčník dr. ník českých škol a ZápaBeran měl přitom ně do-české Bratrské jedno
meckou promluvu, v níž ty připomněl slova sv. Václa — Londýnská pracovní
va Boleslavovi: “ Bratře, skupina Čs. společnosti
Bůh ti odpusť!” ) aj. Na ¡pro vědy a umění uspořá
vštívil též seminář augs- dala 16. prosince přednáš
burské"diecéze, kde studu ku dr. J. W. Bruegela na
jí dva čeští bohoslovci, a téma “ Češi a Němci” .
Ďne 31. prosince vplul ledoborěc Nella Dan do mel- byl hostem kardinála Ju — V Belfastu v Severním
bournského přístavu s vlajkou na půl žerdi: vezl ra lia Doepfnera v Mnicho- Irsku zemřela A. Fejfarokev s pozůstatky československého exulanta, který , vě.
vá, matka manželky tex
vynikl ve svém oborů a přitom si udržel vždy vlast — V budově ČSA v Ciceru tilního průmyslníka J.
nosti člověka, skromného, veselého, výborného spo u Chicaga se konal přeci Mládka.
lečníka, jehož zájmy daleko přesahovaly jeho vědec vánocemi večer Českoslo
— Katolickým duchovním
ký Obor.
vensko - polsko - ukrajin správcem pro uprchlíky z
ského
přátelství,
na
němž
■ Pohřbu, který celebroval v Melbournu dne 2. ledna
Československa v Itálii
český katolický kněz P. J. Peksa a zčásti, i — na dů promluvil dr. F. Schwar byl jmenován P. Jaroslav
kaz všeobecné vážnosti a obliby zesnulého — austral zenberg.
Kučík, rodák z moravské
ský protestantský duchovní, se zúčastnili podle slov — Sokolská župa “Liudo- ho Slovácká, odchovanec
bývalých kolegů dr. Součka “ všichni, kteří v Austrá vít Štúr” v Chicagu vzpo Nepomucena. Jeho adresa
lii. vůbec něco znamenají v souvislosti s Antarkti mněla v prosinci 60 let je: c/— Nepomucenum,
dou’’, dále zástupce posádek amerických stanic v A n  své činnosti slavnostní Via Concordia 1, Roma,
tarktidě, kapitán dánského ledoborce a spousta osob valnou hromadou, která 00183, Italia.
též zvolila na další období — Z jugoslávského Kopeních1přátel Zdeňka Součka a jeho rodiny.
Vedoucí “ Antarktické divise” dr. Styles řekl při starostou L. Predajnu, mí- ru doplaval za 6 hodin na
, stostarosty B. Studničko- svobodu do italského Ter
loučení nad rakví mj.:
vou a J. Bagela, jednatel
“ Znalosti Zdeňka Součka se nám zdají nenahradi kou M. Ciernou, poklad stu bývalý sládek pivova
telné a jeho kamarádství, projevené tolikrát, často za níkem Jana Sopociho a ru v Buštěhradu Lumír
velmi'obtížných podmínek v zemi věčného ledu, bu dopisovatelem dr. A. Hře- Kazil.
deme také nesmírně postrádat. . . ”
— Krasobruslaři inž. arch.
bíka.
Pro manželku á syna Petra je ovšem náhlý odchod |— Klub svobodné kultury Petr Galler s chotí H ele
dr. Součka ránou největší.
-s- ! v Chicagu předvedl k pá- nou, kteří vystupovali po
tému výročí Svého trvání obdržení asylu v Západ
pásmo poesie pod názvem ním Německu v americké
lední revui “ Holiday oř.
i “ Skoba do vesmíru” ,
j — Prof. K. B. Jirák složil Ice” , se přestěhovali do
I novou skladbu — Trio Edmontonu v Kanadě.
Ve v e l k é m
v ý b ě r u
přo housle, violoncello a — Tělocvičná jednota So
Syrovátka: Bajky dětem $ L40, Němcová: Babička klavír, opus 89 —, která kol v Sydney bude konat
$: 2.90, Čert a Káča 40 e, Čertův švagr 60 c, Princ Ba- byla objednána k oslavám X V II. řádnou valnou hro
jája 60 c, Ramsane: Trosečníci z Vlaštovky $2.10, stého výročí 'konservatoře madu ve středu dne 24.
Zapletal:'. Světlušky $ L30, Z h oř: Námořník Pepík a na Rooseveltově universi ledna 1968 v 7.30 hod. ve
opička $ 1.70, Michl: Vlaštovičky $ 1.20.
čer v místnosti č. 2 (pří
tě v Chicagu.
Neruda: Drobné klepy $1.90, Čápek: Hardulbal, — Bývalý atlet pražské zemí) v budově radnice v
Povětroň $ 2.30, Alejchem: Smolař Menachěm Mendl Slavie, nyní úspěšný pod Paddingtonu.
$ 1.40, Beljajev: Skok do prázdna .$ 1.90, Bremald: nikatel v USA ing. B. — Dne 3. prosince zemře
K rál železnic $ 2.10, Hugo: Dělníci moře $ 2170, Hugo: Svoboda, byl zvolen před la v sydneyském předmě
Dramata $2.30, Nový: Chceme žít $1.10, Nový: Pla sedou Svazu čs. katolíků stí Woollahra čs. uprchli
men á vítr $ 2.Í0, Kačer: Tvůrčí cesta J. K . Tyla v Los Angeles.
ce pí. Marie Kosatková ve
$ 3170, Pohl: Obchodníci s vesmírem $ 1.20, Štych: ■
— Počátkem prosince ze věku 48 let.
K rá l termitů $ 1 -, Tůma: A lej vzpomínek 90 c, Va- mřela ve Washingtqně ve
ČS/NH/SVU/Z
chek: Bidýlko $ 1.50, Tyli: První dramata $2.20,
Twáin:' Pozlacený věk $2.10, Stiveňs: Kamenáč Bili
60 c, Deset ruských novel z 20. Století $ 2.30,' Zweig:
Nastolení ¡krále $ 1.80, Chanáler: Dáma v jezeře
LETOVISKO
“ŠUMAVA”
$ 1.70, Čtení o Karlu IV. (sestavil F. Heřmanský)
Locke’s Way, poblíž Belgrave South.
$3.90, Góytisolo: Spodina $1.-, Steinberg: Příchod
srdečně zve všechny krajany na
gladiátorů $2.10, Buben: .Francouzsko-český a č.-f.
slovník $ 3.20, Dubský: španělsko-český a č.-š. slov
ník $ 2.20 a mnoho jiných.
.

j

ČESKÉ K N I H Y

Ceny jsou včetně poštovného

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, G.P.O. Melbourne, 3001
Knihy- můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu Honová

Telefon 42-5980

TANEČNÍ ZÁBAVU

která se koná v neděli dne 28. ledna 1968
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině

-
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P OD ĚK OVÁN Í
K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU DOŠLO N Á M
TE N TO K R Á T ZV LÁ Š Ť VELKÉ M N O ŽSTVÍ
B L A H O PŘ Á N Í Z RŮ ZNÝCH KO U TŮ SVĚTA..
M IL Á POZORNOST ČTENÁŘŮ N Á S V E LM I
TĚŠÍ. VŠECHNA JEJICH P Ř Á N Í DO ROKU
1968 UPŘÍM NĚ OPĚTUJEME.
H LA S DOMOVA
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Mílu Ryšánka z Chlumčan u Loun, dětskou lékař
ku dr. Marii Janouškovou, Annu Prokschovou, man
želku Jiřího Proksche z Vracovic u Znojma, Dr. Vik
tora Junga, lékaře z Prahy, který uprchl asi před
2 léty (Kanada nebo U SA ?), Karla Kapra z Nevřené
a Jaroslava Herzána z Prahy-Libně.
J E D N O A K R O V É P A R C E L Y Z A $ 79^

v okolí Warburtonu
Deposit $ 50, zbytek $'4 týdně
Malebně umístěné na svazích Mt. Beenak, se
stálým potokem, zavedeným přívqdem elekt
řiny a telefonuj veřejná cesta.
Volejte majiteli (M elb.) 32-3706
nebo nechte zprávu na č. 63-4291

Dop isy red ak ci:
A. N O V O TN Ý M á PRAVD U !
Já nevím, proč ho hubujete! Totiž pana Novotného.
On přece podle vaší'zprávy řekl toto: “Komunisté
■musí být odpovědni v plném rozsahu za, to,, jak je
prakticky uplatňována politika strany ve- státní, ho
spodářské, kulturně umělecké i výchovné činnosti,
jak je zabezpečeno, aby tato politika nebyla narušo
vána lidmi, kteří mají nepřátelský poměr ke. komu
nistické straně . . . ” — Dovolte — to, co on tu říká, to
přece říkají od státního převratu v roce 1948 všichni
slušní Čechoslováci, doma i za hranicemi.
Karel Schwarzenberg, Vídeň
k n á v š t ě v á m čssr

Prosím vás, proč najednou tolik dohadů kolem- to
ho, co se u nás doma změnilo a je-li dobré jet do
Československa na dovolenou? Snad nejlépe na to od
pověděl před vánocemi jeden člen pražské Slavie v
zdejší české rodině. Paní se ho ptala: “Jaké je to u
nás doma? Maminka říkala, že to .bylo za Stalina
hrozné, ale teď že je to mnohem lepší.” Následovalo
pousmání a ta nejsprávnější odpověď: “ To máte dvo
jí, jedna je otázka hospodářská a druhá politická.”
A to je odpověď člověka, poslaného do světa reži
mem, když může odpovědět svobodně. . . O politické
volnosti budeme moci mluvit teprve, až zas národ
pozná svobodné volby. Jinak ty změny a změničky
jsou nejvíce papírové — jako celá nynější svoboda
u nás.
J. Š. Christchurch, N ový Zéland
S L A V IA MELBOURNE
Musím Vám sdělit, že jsem byl nepříjemně překva
pen Vašim oznámením (HD 25:—26 z 18. 12. 1967,
p.r.), že budete, ignorovat Slavii a mluvil jsem s j i 
nými čtenáři, kteří to vůbec nechápali. Lecos o . tom
vím ... taky se m i nelíbí vedení klubu, ale zjistil.jsem
spolehlivě, že “ president” byl zvolen na valné, hro
madě jen 20 hlasy, mezi nimiž byli i cizinci, (snad 3).
Jde tě ly na jedné straně ani ne o dvě desítky o vliv
něných nebo neinformovaných krajanů ä na druhé
straně o existenci klubu, který má velkou tradici a
který je důležitý jak pro sport tak spoleěensky. . .
V mém případě snad pochopíte, že bych se nechtěl
zúčastnit veřejné debaty, ale chci Vám přece říci,, že
si škodíte u lid i. . . Snad jste měli dříve Slavii jasně
upozornit nebo varovat, než jste se rozhodli. . .
M. K. Melbourne
ODPOVĚĎ: HD upozorňoval a varoval v minulém
roce vícekrát, že vedení Slavie škodí, dobrému, jménu
zdejších Čechů a Slováků svými styky s oficiálními
zástupci ěs. komunistického režimu v Austrálii. Na
zprávu HD o tom, že president klubu přivedl čs. ge
nerálního konsula na společenský podnik Slavie a že
předseda klubu gen. konsula v proslovu veřejně v í
tal, reagovali někteří členové Slavie žádostí, aby HD
vyčkal do valné hromady, kdy bude zjednána nápra
va. Poměry ve vedení klubu vzbudily mezitím' ne
příznivý zájem australských kruhů. Valná hromada
za účasti 32 osob schválila koncem listopadu minu
lou činnost funkcionářů a potvrdila je většinou hlasů
ve svých funkcích na další období. Jasné distanco
vání od klubu zůstalo pak jedinou možností pro lišt,
který vydávají čs. exulanté.
HD
Když přijel S., hovořili jsme o tom n ěkolikrát...
Četli jsme upozornění ve Vašem listě (č. 1 z 9.1.1967,
p.r.) a pak zprávu o provokativním vítání komuni
stického konsula, a nechápali jsme, proč to všechno
tak lehce přecházíte. S- Vám o tom tehdy psal, ale
neodpověděli js t e . . . Jsme rádi, že jsme v posledním
čísle zase jasně poznali, kde v takových, případech
stojíte. . .
M. & S. Port Moresby, Papua
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H L A S DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídí

Karel

Janovský.

Mnichov

Nejúspěšnější sportovec roku 1967

Z N O V U JIM R Y U N
20letý americký student Kansaské university Jim Řyun se stal -o. stejně jako před rokem — /vítězem
žurnalistické ankety "nejúspěšnějšího sportovce r. 1967’’, kterou už po jednadvacáté uspořádal sekretariát Mezinárodní sportovní korespondence ve Stuttgartu. Jim Rýun vytvořil loni 2 nové světové refcordy^když. zaběhl 1 míli za 3 :51,1 min. a 1.500 m za 3:33,1 min, V anketě, které se zúčastnili, žurnali
sté 30 redakcí novin a časopisů i televisních a rozhlasových stanic, dostal 103 body.

'‘■$5. Marik Spitz (U S A ) — plavec; 171etý student ze zem rychlo.bruslářského čtyřboje, ve kterém 175,58
Santa. Clara zaplaval 8 .světových rekordů, z nichž'.1bodů vytvořil nový světový rekord, — 14 bodů.
ňejhoSnólnější jsou na 100 m motýlka- <55,7 vt.) a ; 9. Jan Talts (SSSR) — vzpěrač; první světový
vzpěrač polotěžké váhy, který v olympijském trojboji
2$0 rri motýlka (2:05,7 min:), —- 52 bodů.
■'¿■jí. Jean Claude Kiliy (Francie) — lyžař; 231etý cel-; “ šel” přes hranici 500 kg, — 11 bodů.
n|fc z Val ďlsere-nenašel na..mezinárodním fóru pře- > 10. Rcland Matthes (V. Německo) — plavec; Liesl
možitele a získal '‘Světovou trofej” ’ naprosto suve-v Westermannová (Z. Německo) — diskařka; výkonem
61,26 m vytvořila nový světový rekord, — 9,5 bodů.
réjhně,— 29 bodů.
. - ■
4v Debbíe. Meyerová.R.USAh — plavkyně; laieía : Další umístění známých sportovců: 11. Dennis Hul
školačkařzlepšíla na .tratích od 400 m do 1.500 m vol me (N ový Zéland) — automobilový mistr s v ě ta ...
ný tzpdišoja '7 světový cli rekordů. Její čas na 400 m 16. Randy Matson (U S A ) —- koulař; . .. 20. Billie
volný způsob 4:29,0 nim: je lepší riež byl čas vítěze Jean Kingová (U S A ) — tenistka;. . . 26. Věra Čáslav
ská.
OH r. 1952 Boiteuxe v soutěži mužů, — 27 bodů.
5. Kurt Bendlin (Z. Německo) — lehký atlet;
v Heidelbergu vytvořil nový světový rekord v desétibbjiýkdyž jeho. výkony byly ohodnoceny 8.319 body,
Po více než dvoutýdenní přestávce způsobené mezi
— 23,5 bodů.
■ -.
6. Tommie Smith (U S A ) — lehký atlet; k svým státními zápasy se Švédy a účastí čs. národního muž
světovým rekordům z reku 1966 na 200 m a 220 yd stva na mezinárodním turnaji v SSSR, rozjela se nejbez i.s plnou .zatáčkou.připojil v r. 1967 i světové re- vyšší hokejová soutěž znovu na plné obrátky. Muž
kordy na 440 yd a .400 m, které' zaběhl za .44,5 ví., stva mají za sebou po 19 mistrovských zápasech, tedy
právě vstoupila do “ 2, poločasu:’, A ačkoli je nutno
— 23 bodů. '.
7. Ferdinand .Biracke (Belgie) — cyklista; 291etý říci, že po ligové přestávce byla na předních týmecn
ekmistr světa:.zajel na římském Velodromu světový znát únava z namáhavého mezinárodního programu,
rekord v hodinovce. Za 60 minut ujel 48.093 m, nic v podstatě nezměnilo situaci v čele tabulky. Lize
vládne stále velký triumvirát Sparta Praha, Dukla
—, 16 bodů. ,
,
.,
8. Cees Verkerk (Holandsko) — řychlobruslař; na Jihlava a Z K L Brno, a tak se zdá, že teprve zápasy
60. mistrovství světa v Oslo se stal absolutním vítě- pc olympijských hrách naznačí, kdo zasedne na trůn
přeborníka republiky. Všechna 3 mužstva podávají
vcelku nejstálejší výkony, každé však mělo už pár
SPARTA HRAJE S REÁLEM MADRID
■V Guřychu byly v předvánočním týdnu vylosovány “ slabých dnů” . Sparta např. prohrála v prvém zápase
čtvrtfinálové dvojice 13. ročníku nejpopulámější ev po .ligové přestávce na Kladně 0 : 6, Z K L Brno jen
ropské fotbalové soutěže klubových celků — Poháru tak tak zdolalo na vlastním ledě Košice 3 : 2 a Jihlava
mistrů evropských zemí. Los tentokrát pražské Spar “zakopla” ve Zlíně, k d e : s velkou námahou uhrála
tě nepřá'lr neboť jejím čtvrtfinálovým soupeřem.bude remisu 2 :2 .
Tabulka po 19. kole: 1. Dukla Jihlava 31 bodů, scoŠestíňášpbný vítěz soutěže Réal Madrid. Dnešní Reál
není sice j istě. Reálem, Di Stefana a Puškaše, ale patří re 88 :41; 2. Z K L Brno 31 b., score 84 :47; 3. Sparta
stále, k nej obávanějším týmům. Na své cestě do čtvrt Praha 30 b., score 104 : 60; 4. Slovan Bratislava 21 b.;
finále,, vyřadil Reál A ja x Amsterodam (1 :1 a 2 :1 ). 5. Kladno 15 b.; 6. Pardubice, 7. Zlín, 8. Košice, 9.
a dánského přeborníka Hnidovre Kodaň (2 :2 a 4 :1 ). Litvínov {po 14 b .); 10. Chomutov 6 bodů a score
Prvé střetnutí se hraje v Madridu, odveta v Praze. 49:91.
Další čtvrtfinálové páry: Eintráčht Braunschweig
FINALISTÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA VYŘAZENI
(Z. Německo) se střetne s- turinským Juventusem
( vyřadil Rapid Bukurešf 1 :0 a 0 :0 ), Vašaš Buda
I. ročník .evropského šampionátu reprezentačních
pešť nastoupil proti Benfice Lisabon a o čtvrtém se týmů nebude mít zřejmě o senzace nouze. Po čs. fot
mifinalistovi- se rozhodne mezi fotbalisty Manchester balistech, kteří v utkání s reprezentanty Irska klo
• Únited a Gomikem Žábře, Konečný termín sehráni pýtli na samém konci kvalifikace, stihl stejný osud
zápasů je 20. březen. .
i národní mužstvo Německé spolkové republiky. F i
nalisté posledního mistrovství světa stačili totiž hrát
v odvetném zápase v Tíraně s “ učedníky” Albánci
jen 0 : 0 a rozloučili se tak. i oni s účastí v soutěži
(Podle ankety 31 čs. redakcí)
A tak do čtvrtfinále postupují z této skupiny fotba
1. Věra Čáslavská — gymnastka; na mistrovství listé Jugoslávie, kterým se rovněž už ani nesnilo o
Evropy v Amsterodamu získala všech 5 zlatých m e tom, že by se mohli ještě kvalifikovat mezi 8 nejlep
dailí,.— 308'bodů.
ších týmů starého kontinentu. Spolu s Jugoslávci si
2. Jiří Daler — cyklista; na Předolympijském týdnu zajistili účast v závěrečných bojích i Španělé, fotba
v Mexico-City překonal- dva světové rekordy a byl listé Itálie,Francie, SSSR, Maďarska a Bulharska.
kapitánem nár.qdního mužstva ČSR, které vyhrálo O 8. účastníku čtvrtfinále se rozhodne v únoru v Glasbez porážky Evropský pohár dráhařů, — ’214 bodů. gově mezi fotbalisty Skotska a Anglie. Mistrům světa
3. .Petr Sodomka u..- yodní slalomař; získal 3 tituly Angličanům by k postupu stačil nerozhodný výsledek.
teRte "světa,.— 192 bodů.
.
' 4. Hana Mašková — krasobruslařka; na mistrovství
SLEČNA SCHINNEGROVÁ NE BO
světa "ve Vídni získalá.'bronzovou a na mistrovství
P A N SCHINNEGER?
Ěýrópy/y Lublani stříbjnou m edaili,— 153 bodů.
Rakouský
lyžařský rakouského reprezentační
5. B°bumil Němeček — boxer;" k svému titulu sport, který na posledním ho týmu pro OH v Gre
ólý.inpijského přeborníka přidal v Římě i titpl mistra světovém !. šampionátu v noblů se' totiž zjistilo, že
v čilském Pqrtjllo- utrpěl Erika Schinnegrová je
Evtó|)y Welteřové Váhy, — 134 bodů.
.6. Ludmila Polesná — vodní slalomářka; Získala ti- debakl, nemající obdoby, vlastně více pan Schinhechtěl by na OH v Gre ger. Schinnegrová se pak
teťmjstryně'světa; v jízdě na kajaku, — 102 bodů.
i 7,. Ján Geleta — fotbalista; nejlepší hráč kopané v noblů navázat na svou okamžitě vzdala své spor
slavnou tradici. Má..však tovní dráhy s poznámkou:
ČSR. Záložník pražské Dukly, — 94 bodů.
8: Ludvík Daněk — lehký atlet; světový rekordman v současné doběčelou řa  “ To vše'je zásah db mého
nebyl ve své nejlepší formě přesto výkonem 64,77 m du problémů, z nichž asi 'soukromí. Mám pocit, že
dosáhl druhého nejlepšíhó světového hodu roku, nejnepříjemnější je, že 19 mne chtěl někdo zlikvido
létá Erika Schinnegrová, vat!” K lékařské prohlíd
— 92 bodů.
, ,9; Mária Krajčírová — gynmastka; na mistrovství která v Portillo zachráni ce samé však konkrétně,
Evropy v Amsterodamu získala bronzové medaile za la čest rakouského lyžař nic neřekla. ’ Je-li tomu
čtyřboj a bradla, ve všech nářadích byla pak ve f i  ského sportu a stala se tak, pak je to první pří
mistryní světa ve sjezdu, pad v. lyžařském sportu
nále,:— 86-bodů. ■ 10. Jiří Raška — skokan na lyžích; v žebříčku n ej- zanechává předčasně zá vůbec. A ž dosud známe
lepších světových skokanů roku klasifikován všude vodní . činnosti. P ři lékař jen analogii z lehké, ptleské' prohlídce kandidátů tiky. ■
mezi/5 nejlepšími;, -A 62 bodů.

H okejová liga

ČS. SPORTOVCI ROKU $967

8. 1. 1968

- - Ve zkratce - — Fotbalisté Spartaku Trnava, kteří obhajují “Stře
doevropský pohár” , zasáhli skvělé i do dalšího, už
26. ročníku těto kdysi slavné soutěže, když po domá
cím vítězství nad A S Rotnou 2 :1 remisovali s tímto
předním týmem italské kopané na olympijském sta
diónu v Římě 1:1, a postoupili mezi 8 nejlepších
mužstev. V obou zápasech prokázali trnavští hráči, že
už je kříse za nimi a že. se vzpamatovali ,i ze šoku,,
který utrpěli v soutěži “ držitelů trofejí” porážkami
s Torpédem Moskva.
— Čs. tenisté Kodeš a Holečék obsadili v soutěži družstev o Pohár švédského krále Gustava velm i
čestné 3. místo, když v rozhodujícím střetnutí ve
stockholmské kryte hale zvítězili nad týmem Španěl
ska 3 :0. O velké překvapení se postaral mistr re
publiky Jan Kodeš, který porazil wimbledonského
přeborníka z r. 1966 Španěla Manuela Santanu 7 : 5
a 8 :6 . Trofej obhájili tenisté V\ Británie, kteří ve
finále zdolali Švédy 2:1.
— V současné době nejlepší čs. pravý křídeln-í útoč
ník Bohumil Veselý z pražské Sparty, který před'ut
káním ČSR—Turecko v Ankaře chtěl 'odejít ž ob-'
chodního domu s košilí Ven, aniž b y ji zaplatil, byl '
před vánocemi potrestán. Předsednictvo sekce kopa
né rozhodlo, že Veselý nesmí do 30. června vůbec
hrát, do konce roku 1968 nesmí se svým týmem Spar
tou do zahraničí, a je navždy- vyloučen z čs. repre
zentačního týmu.
— Bývalému střednímu záložníku pražské Slavie Š.
Čambalovi, který působil v posledních létech jako
trenér v Austrálii a nyní vede mužstvo Lokomotivy
Košice, byla zamítnuta žádost o povolení trenérské
činnosti v Norsku.
— Fandové ledního hokeje v Českých Budějovicích;
se radují z výkonů svého mužstva a pevně věří, že
si letos vybojuje po létech znovu ligovou příslušnost. '
Hokejisté č. Budějovic vedou tabulku II. ligy skupiny*
A po 12. kole s plným poetem 24 bodů a šcorem 74:24, . desetibodovým náskokem před hokejisty
Plzně a Písku.
K R IT É R IU M " P R V N Í H O S N Ě H U ”

Ve francouzském středisku zimních sportů — Val'
ďlsere — probíhaly v druhé polovině prosince' tra- diční mezinárodní lyžařské závody alpských disci
plin, které byly tentokrát tím zajímavější, že na. nich
většina předních světových sjezdařů a slalomářů za
hájila závěrečnou přípravu na OH v Grenoblů. Z á 
vody přinesly hodnotné a zajímavé boje a i mnohá
překvapení. Na nej vyšších stupních vítězů nestáli —
jak se všeobecně očekávalo'— francouzští lyžaři, ale
Rakušané. Nejúspěšnějším jejich borcem b y l exmistr
světa K a rl Schranz, který vyhrál speciální slalom a
byl i vítězem aLpské kombinace; třetí titul “kritéria
prvního sněhu” získal Rakušan Gerhard Nenning,
který byl nejrychlejším závodníkem obřího slalomu.
Ihned po těchto. tradičních závodech absolvovala
lyžařská elita ve Vál ďlsere boj o tzv. Greílleróvu
trofej. Získal'ji nejúspěšnější světový lyžař poslední
sezóny Francouz Jean Claude K illy, který vyhrál obří .
slalom a rehabilitoval se tak částečně za neúspěch na
“ kritériu prvního sněhu” .

DUKLA - CSK MOSKVA 3:1
Dukla Praha,vyhrála v Tokiu mezinárodní fotba
lový turnaj, pořádaný japonským deníkem Asahi,
když porazila nejen japonské národní mužstvo 2 : 0,
s japonskými olympioniky remisovala 1 :1 , ale zv í
tězila v nejzajímavějším utkání soutěže nad předním
týmem sovětské nej vyšší fotbalové soutěže CSKA
Moskva 3 : 1. Střetnutí těchto dvou evropských-muž-,
stev bylo v Tokiu úplnou atrakcí, a zápas přenášela:
japonská televise v barevném provedení. Dukla po
dvacetiminutovém nástupu sovětských hráčů ovládla
hru, skvěle kombinovala a téměř nedovolila soupeři
vzdálit se z jeho poloviny hřiště. D vě branky Praža
nů dal Štrunc, třetí úspěch zaznamenal Knebort. ’
Odměnou za postup do čtvrtfinále Poháru mistrůevropských zemí byl pro hráče pražské Sparty pro
sincový zájezd do Anglie. Sparta měla zde h rá ť .ávě
utkání: s Manchester City a s příslušníkem 2. anglic
ké divise Carlisle. Střetnutí v Manchesteru pro ne
způsobilý terén odpadlo, nad Carlisle vyhráli “ rudí” '
zaslouženě 2 :1, když byl zápas pro ně víceméně rázu
rekreačního. Obě branky pražské Sparty dal opět M a
šek.
HLAS
DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně. .■ Řídí redakční kruh-.
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmond, Víc.-, 3121
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) S 5.-, jednotliví
výtisk 20c.
PŘED PLATNÉ DO ZAM O Ř Í: lodí za přibližně totéž
předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.-, £stg. 2/5/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — V ýší lete«kého příplatku do různých zemi sdělíme ha požádání
obratem.

