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Před sjednocením Kongo ?
Ctitelé operetních komedií by si přišli na své v Kongu. Už obsazení
stojí za to: president Kasavubu ve své zmrzlinářské uniformě, první dáma
republiky, která připomíná naviksovanou paní Gottwaldovou, král Albert
Kalonji v provincii Kasaj, generál "Andula” atd.
Aby to bylo veselejší, nikdo vlastně pořádně neví, kdo mluví za sebe
a kdo za někoho jiného. Lumumbou a Gizengou mávali komunisti, Tšombem hýbají Belgičani a Američanům se zalíbilo v předsedovi ústřední vlá
dy Adoulovi. Člověk může jenom doufat, že "král kasajský” Albert Ka
lonji mluví sám za sebe a že s ním nemlátí o zem, Pánbůh nedopusť,
"zrádní Habsburkové”.
Bohužel, situace Konga je komická jenom na povrchu. Hned pod ním
skrývají se všechny přísady tragedie národa, nebo snad lépe řečeno tra
gedie kmenů, které byly využívány před získáním samostatnosti a které
jsou zneužívány i potom, co byly přes noc postaveny na vlastní nohy, které
je ještě nedovedly nést.
ministerského to tak dlouho trvá právě
Možná, že se tedy ne vedením
v Katanze.
ní čemu smát. Každé dí předsedy Adouly.
Odpověď je jednodu
tě leze a padá, než se
Ten
nejdůležitější,
naučí chodit, a nikdo mu problém, secese Katangy, chá. Kasaj a Orientale
při tom nepodráží nohy. však dlouho nebyl vy byly místní záležitosti,
byl. to separatismus, žive
řešen.
První problémy
ný kmenovou řevnivostí
Někdo by se mohl ze a osobními ambicemi jed
Kongo už za své krát
notlivců bez větší vnější
ké existence prodělalo a ptat, jak je možné, že byl
tak
snadno
překonán
se

podpory.
překonalo řadu dětských
Katanga spadá do jiné
paratismus
v
Kasají
nebo
bolestí - překonalo komu
provincii
Orientale
a
proč
kategorie.
nistické nebezpečí, jež

Katanga
Její bohatství, uran,
měď a další suroviny, sta
ly se problémem Konga.
Katanžský nacionalismus
a jeho představitel Tšombe mají jenom podružný
význam. Hlavním fakto
rem je belgická obchodní
společnost Union Miniére, která vlastní doly v
Katanze, a britské ob
chodní zájmy.
Jenom s jejich pomocí
se mohla stát z Katangy
skutečná hrozba existen
ci samostatného Konga.

Finanční
prostředky
Union Miniére a vliv je
jích představitelů ve svě
tě jsou skutečným prob
lémem. Tšombe by byl
bez nich nevydržel ani
týden.
(Pokračování na str. 2)

mu hrozilo Lumumbou
Československo v zimě roku 1962 - 1963
a Gizengou a přežilo
první štěpení, kdy si
každá vesnice zakládala
samostatný stát. Nakonec
se podařilo, co se zpočát
Letošní zima byla v celé Evropě nezvykle tuhá a mrazivá. Podle dopisů,
ku zdálo nemožné: byla které se nám dostaly do ruky, českoslovenští občané cítí nejen důsledky
ustavena centrální vláda povětrnostních podmínek, ale i mráz politický, který na ně dolehl po od
pod poměrně schopným ročení kubánské krize, v níž zřejmě nejeden československý občan spatřo-

Mrazivá zima i nálada
val začátek rozhodujícího střetnutí.

Změny v čs. vládě
8. ledna uveřejnilo Rudé právo tři zprávy, týka
jící se změn ve složení a organisaci čs. vlády. V prv
ní zprávě se praví, že se předsednictvo Národního
shromáždění usneslo zřídit z dosavadního minister
stva paliv a energetiky ministerstvo paliv a ústřední
správu energetiky. Z ministerstva dopravy a spojů
se pak zřizuje ministerstvo dopravy a ústřední sprá
va spojů.
Druhá zpráva uvádí, že “A. Novotný učinil podle
článku 62. Ústavy ČSSR tato rozhodnutí: Ministra
Františka Krajčíra zprostil řízení ministerstva za
hraničního obchodu a jmenoval jej místopředsedou
vlády, ministra Oldřicha Černíka pověřil řízením
ministerstva paliv, ministra Josefa Korčáka zprostil
řízení ministerstva výstavby a pověřil jej vedením
ústřední správy energetiky, Josefa Pešla jmenoval
ministrem a pověřil jej řízením ministerstva těžké
ho strojírenství, inž. Samuela Takáče jmenoval mi
nistrem a pověřil jej řízením ministerstva dopravy,
Františka Hamouze jmenoval ministrem a pověřil
jej řízením ministerstva zahraničního obchodu, Vasíla
Bil´aka odvolal z funkce ministra a inž. Miloslava
Laiperta jmenoval na návrh vlády vedoucím ústřed
ní správy spojů.”
Totéž číslo Rudého práva pak uvádí, že “vláda
odvolala Evžena Erbana z funkce předsedy Státního
úřadu sociálního zabezpečení a jmenovala jej ve
doucím správy státních hmotných reserv. Současně
vláda jmenovala dr. Františka Vlasáka předsedou
Státního úřadu sociálního zabezpečení.”
K uvedeným změnám poznamenává FEC: Naposle
dy byla ministerstva paliv a energetiky sloučena zá
konem z 11.7. 1960, kterým bylo sloučeno i minister
stvo dopravy a spojů. Nyní se zase provedlo již ko
likáté rozdělení. Všechno toto experimentování ne
pomohlo a pravděpodobně zase nepomůže.

Jako paradox proto
působí, že tato tvrdá zi
ma zřejmě rozvazuje ja
zyky daleko víc, než do
časně zašlé doby tání tvr
dého režimu.

Změna pod povrchem
Tón dopisů z Česko
slovenska je čím dál tím.
otevřenější a specifičtěj
ší. Vcelku jsou to stále
dopisy nepolitické a nezávazné. Ale spodní tón
se změnil. Namísto re
servovanosti je to reservovanost s kousavým ná
dechem. Místo sdělová
ní nicotností je to sdě
lování faktů, které čte
me mezi řádky. Místo apatie nastoupil rozhoř
čený podtón.
Ale nechrne mluvit do
pisy samé. Bývalý živ
nostník, nyní vedoucí
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ROVNÉ A JASNÉ
Na našem sjezdu se potvrdilo, že představi
telé Komunistické strany Číny se plně solida
rizují s koncepcí dogmatiků a sektářů, která
pošlapává všechny základní principy, přijaté ko
munistickými a dělnickými stranami a vyjádře
né v mezinárodních dokumentech. Nikdo ne
může našemu sjezdu brát právo zásadně odsou
dit rozbíječskou politiku nacionalistů, dogmati
ků a sektářů. . . Příkladem důsledného uplat
ňování leninských zásad a metód je nám Komu
nistická strana Sovětského svazu a její ústřední
výbor, který nám ukazuje cestu, jak znovu a
znovu čerpat z bohatství Leninova odkazu.
Viliam Široký

menší prodejny potravin
někde ve východních Če
chách píše:
"Máme stále starosti
se zásobováním pracují
cích. Je to všecko na
mně. Já musím odhado
vat, kolik se čeho prodá,
musím posílat výkazy a
objednávky, ale když se
něco stane s dovozem ne
bo u podniku, musím uklidňovat lidi a vysvě
tlovat příčiny. Víc mlu
vím než prodávám.”
Hlava rodiny z Vyso
činy, kde jsou všichni
členy Jednotného zemědělského družstva, píše:

Vánoce na krku
"Už máme zase na
krku vánoce. Letos je
tvrdá zima.
Opozdili
jsme se letos s brambo(Pokračování na str. 2)

by Fr. Váňa,
Richmond E. 1.. Vic.
Bussau & Co.,
Nth. Richmond, Vic.

TŘI BENGÁLŠTÍJEZDCI
Není tomu tak dávno, co Angličané věšeli na dve
ře svých koloniálních klubů cedulku “Barevným
vstup zakázán”, co čokoládoví obyvatelé Indonésie
nařezávali gumovníky pro své holandské pány, co
Američani vládli Filipínám a Španělé s Portugalci
šířili mezi barevnými národy podivným způsobem
požehnání křesťanství.
Bylo to v dobách, kdy “tři bengálští jezdci" umravňovali za Chajberským průsmykem “umazané
domorodce", kteří se nedovedli nadchnout pohledem,
jaký poskytoval vlající “Union Jack” nad jejich hla
vami.
V těch dobách se tedy z nějakých neznámých dů
vodů zrodilo přesvědčení, že bílí mocipáni, nikoliv
barevní poddaní, zaslouží sympatie diváka v biografu
i jinde. Zrodil se pocit bílé nadřazenosti, živený
falešným výkladem Kipplingova “bílého břemene” a
přímo perversním zneužíváním křesťanského učení.
To neznamená, že nikdo opravdově nenesl “břímě
bělocha" a že nikdo ideálně nešířil pravé křesťan
ství. Ale idealistických kolonisátorů bylo pomálu.
Tak se pomalu vyvíjel dvojí pocit: pocit bílé nad
řazenosti v lidech světlé pleti a pocit nenávisti v
ovládaných lidech s tmavší pokožkou.
Pak se situace změnila. Koloniální “okoyy” za
čaly padat vlivem osvícenějších názorů, probouzejí
cího se svědomí, ale také dvojím tlakem: vertikál
ním tlakem ujařmených národů ze spoda nahoru a
horizontálním tlakem komunismu, který se snažil
odříznout “kapitalistické” mocnosti od jejich zámoř
ských zásobáren.
Samostatné státy v Asii a Africe začaly se množit
jako houby po dešti, a s nimi se začaly množit nové
důkazy toho, že lidé jsou si opravdu rovni. Byly
to však až příliš často jiné důkazy, než jaké člověk
očekával.
Odpůrci kolonialismu a rasismu ve všech jeho
formách vždycky tvrdili, že barevný člověk není
v zásadě o nic horší než bílý. Barevní lidé dneška
pak denně dokazují, že ve chvílích, kdy dosáhnou
určitou moc, nejsou také o nic lepší. Pohled po na
šem “novém” světě ukazuje, jak mnoho lidí dosáhlo
v posledních letech samostatnosti a jak málo z nich
tím dosáhlo svobody.
Ghánský dr. Nkrumah a indonéský dr. Sukarno
představují dva z nejhorších příkladů “rovnosti”
barevných lidí s bílými.
Černá vláda Ghany nemá dost síly, aby připravila
o svobodu lidi jiných národů. Připravila tedy o ni
alespoň lidí vlastní. Hnědá Indonésie je v silnějším
postavení a její sousedé začínají už teď pociťovat
tlak jejích “koloniálních” záměrů.
Žlutá Čína možná spadá vlivem své komunistické
vlády do poněkud rozdílné kategorie. Faktem však
zůstává, že “koloniální” režim byl nastolen v Ti
betu, a že se ani jeden její soused, demokratický
nebo komunistický, nemůže cítit bezpečný. Čínské
nároky proti Indii, Pakistánu, Burmě a Mongolsku
nejsou jenom produktem komunismu, ale také vý
sledkem holého čínského imperialismu.
Jak jsme řekli, časy se mění. V novinách psali,
že někde natáčejí barevného Tarzana (a nemínili
tím Technicolor). A nebude to asi trvat příliš dlou
ho, než se na afro-asijských plátnech začnou “tři
barevní bengálští jezdci” potýkat s davem bílých
barbarů.
Zkušenosti posledních let nás tedy učí, že kolo
nialismus nemá ani tak co dělat s barvou člověka,
jako se silou a mocí člověka. A moc, jak řekl někdo
dávno před námi, korumpuje, a absolutní moc, jak
dodal týž člověk, korumpuje absolutně. Ejhle Sukarno a Nkhrumah!
Konečně tedy máme úplnou rovnost. Máme bílý
i barevný rasismus, máme bílý i barevný imperialis
mus a máme bílý i barevný kolonialismus.
To všechno je beze sporu vysoce negativní obrázek
lidské rovnosti. I on však má svůj význam.
Neboť je důležité, aby lidé věděli, že je heroismus
“tří bengálských jezdců” vadným druhem heroismu,
a že nebude správný jenom proto, že se změní bar
va obličeje pod tropickou helmou.
-kw-
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Před sjednocením Konga ?
(Pokračování se str. 1.)

Každý problém je však
Z hlediska dlouhodo OSN a oznámil ukonče
možno vidět z několika bé stability Konga a kli ní secese Katangy.
du alespoň jedné africké
úhlů.
Minulost ukázala, že
Zprávy z Konga oby
Životní úroveň, která oblasti se tedy zdá akce jeho slovo mnoho nezna
čejně nejsou právě nej
mená a bylo by tedy
přímo souvisí se spra OSN ospravedlnitelná.
jasnější a utvoření spo
Kapitulace
předčasné se domnívat,
vedlivějším
rozdělením
lehlivého obrázku z nich
světového bohatství, je v
Zákrok OSN v Kongu že má Kongo všechny
není lehké.
pozadí téměř všech na nebyl dlouhou dobu nej starosti za sebou. Je na
Z toho, co víme, se šich potíží.
úspěšnější. Spojené náro OSN a vládě v Leopoldvšak dá věřit, že obyva
Relativně malá Katan- dy přivedl téměř k bank ville, aby Tšombeho při
telé Katangy opravdu
ga je místem, v němž je rotu, stál život gen. se držely k dodržení jeho
stojí za svým "presiden
soustředěna velká větši kretáře Hammarskjoelda posledních slibů.
tem” a že v nich opravdu
Je to v zájmu nejenom
na nerostného bohatství a v samotném Kongu ne
existuje touha po samo
Konga,
ale celého svo
vykazoval
žádné
vý

Konga. Zbytek konžské
statné existenci.
bodného světa. Neboť
ho státu je bez něho hos sledky.
To by ovšem předsta podářsky velmi slabým
Teprve poslední ope komunismus, který kdysi
vovalo problém sám o celkem. Jde tady v zása race jednotek OSN, kte ztratil v Kongu Lumumsobě, neboť se říká, že dě o to, aby bohatství ré začaly "shodou okol bu a Gízengu, tam pro
národ existuje tam, kde Katangy pomohlo k lep ností” přibližně v době hrál jenom první kolo a
je vůle k národnímu ži ší existenci celému Kon konžské návštěvy americ čeká teď, jako obyčejně,
votu.
gu a ne jenom evropským ké vojenské mise gen. na novou příležitost. V
Proč potom, dalo by akcionářům Union Mi- Trumana, zdá se, přines stabilním a relativně blase namítat, dělají Spoje niére, Tšombemu a ně ly úspěch.
hobytném Kongu ji těž
né národy všechno mož kolika vyvoleným, kteří
V době psaní našeho ko nalezne. V rozvráce
né, aby tyto národní am se náhodou narodili v o- komentáře bylo oznáme ném a zbídačelém Kongu
bice potlačily a aby u- kolí měděných a urano no, že poražený president nalezne více než jednu.
držely pohromadě nesou vých ložisek.
- kw Tšombe přijal podmínky
rodý pozůstatek belgické
ho kolonialismu, který
postrádá jakoukoliv ná
rodní soudržnost?
(Pokračováni se str. 1) rok je pryč, nebyl hezký. spolehlivé, proto musí
rami, a poslední dny Co bychom si ale počali šetřit a čekat na vývoj.
podzimu jsme dělali v bez dobrého souseda, S novým rokem do no
jednom kuse. Čekají nás který nám vše vyběhal, vého kroku!”
Dopis z Podkrkonoší:
hubené vánoce. Byli jsme stará kamna, ve kterých
v (okresním - pr.) měs se nedalo zatopit, sám "Jel jsem letos domů na
tě na nákupech. V ob rozboural, rum odvezl a vánoce. Bylo všude mno
chodech měli dosti věcí, postavil nová kamna!”
ho zmatku, tak jsem
Toto je hřejivá strán zmeškal spojení do Pokteré se ale pro nás ne
hodí. Pro děti, slíbili, že ka mrazivé sovětské sku lubného. Vlaky jezdí se
budou mít příští týden, tečnosti. Jinak to však vy strašným
zpožděním.
ale abychom přišli brzo, padá ve světě průmyslu Před vánocemi byly pře
plněné jako vždycky. Je
že je velký zájem. Lidé a služeb:
div, že se nepřihodilo
dnes vydělávají velké pe
Chce to klid?
nějaké
neštěstí, jak lidé
níze, tak si každý může
"Od podzimu už tu
dovolit.”
byli
napjati
a vyčerpáni.
nežijeme v klidu. Je všu
Staropensista z Brna de plno sobectví a závist- A to jsou prý svátky
STŘEDISKO
PÁNSKÉ MÓDY
píše: "Jednomu jsme vel nictví. Přd vánočními klidu!”
164 Acland St., St. Kilda, mi rádi. Můžeme si le svátky jsme běhali po
Ironie a vzdor
Vic.
tel. 94 2260 tos v pokoji zatopit, a to známých v krámech, aDopis ironický z okre
NOVÁ PRODEJNA:
je ohromné v nynějších bychom sehnali na váno su ve středních Čechách:
Obchod č. 28,
mrazech, jaké nebyly už ce. V naší republice jsou "Děkujeme za vánoční
Southern Cross Hotel
hodně let. O vánocích na vánoce zvláštní pří pozdravy. Doufáme, že
Bourke Street,
bylo až 17 stup. pod nu děly do obchodů, ale mu- prožíváte vánoce právě
Melbourne - City
lou. Jsme rádi, že loňský síme vědět, kde se co tak mírumilovně jako
prodává, až je to někdy my. Právě jsme si po
na obtíž. Porouchala se chutnali na kubánských
nám televize. Přijdou ji pomerančích, nyní se
spravit, ale až po Novém pustíme do bahnitého,
roce. Bude-li oprava váž ale spolehlivého kapra.
nější, odvezou přístroj Inu, vánoční zvyky se
O
SÁZCÍCH
NA
HODÁCH
mění, a my jsme vděčni
Na velmi zdařilých vepřových hodech, po na delší dobu.
Naše dílna splnila plán za jakoukoli změnu. Má
řádaných kroužkem Moravských Slováků v To
na podporu míru. Letos me zase o čem přemýšlet
rontu, vsadil se br. Vykoukal o dvacet pět cen
je však zlá zima. Vypí a nač se připravovat do
tů s autorem článku "Šuplík”, otištěném v tom
nají střídavě elektrický dalšího činorodého ro
to listě dne 11. srpna, že šestý pád slova hřích
proud. Zvlášť větší ro ku!”
je správně "o hříších” a ne "o hříchách”. Bratr
diny tím trpí. Též dodáv
Odkudsi ze západní
Vykoukal má pravdu. Podle Váši - Trávnička
ky uhlí a koksu jsou ne- Moravy došel do Austrá
podstatné jméno hřích se skloňuje podle vzo
lie pozdrav tohoto znění:
ru dub, les a podle analogie se slovem kalich,
JOGURT
"Přejeme vám tak ve
Šestý pád je správně "o hříších”, tak jako se
“Zázračné jídlo”
liká
vánoční vedra, jako
správně říká, nebo má říkat, "o kališích” (le
nyní též s ovocnou
my tu máme mrazy. Vy
noch - lenoších, mech - meších, vrch - vrších,
příchutí
Smetana, šlehačka, med potřebujete rozehřát, my
atd.) Sázka byla vyplacena! New Yorské Lis
se potřebujme ochladit
ty a New Yorský Denník, jež článek "Šuplík”
Farrall - Hayward
po podzimní sprše. Tvo
otiskly s výše zmíněnou chybou, by měly při
Irrewarra Co. Pty. Ltd. říme jednotnou frontu
nést také tuto opravu.
P. V. H. v Novém
85 City Road,
proti nepřátelům a fron
domově, Toronto, 3. listopadu 1962 pod nápisem
South Melbourne
ty na rozích. Vesele do
"Šestý pád za dvacet pět centů”.
62-4682
nového roku!”
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-Naše rovy-
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DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon JA 6 97 3

byt: JA 8 7 0 1
Můžete si ji vybrat též v místnostech
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ZE DNE NA DEN
6.1. Podle vládní zprávy
bylo v Peru odhaleno a
potlačeno
komunistické
spiknutí.
— Vedoucí čínské komu
nistické noviny poprvé otevřeně kritisovaly Chruščova, který prý se snaží v
Sovětském svazu zavést
kapitalistický systém.
8.1. Katanžský president
Tšombe, který uprchl před
postupujícími oddíly SN
do Rhodesie, se vrátil do
Elizabethville. Katanžští
vojáci zaminovali přehra
dy a elektrárny a hrozí je
vyhodit do povětří.
9.1. Cejlonská vláda ozná
mila, že vyplatí tři olejo
vé společnosti, jejichž ma
jetek v Cejlonu byl zná
rodněn. Spojené státy hro
zily, že jinak skončí hos
podářskou pomoc Cejlonu.
10.1. Katanžský president
Tšombe, který byl zatčen
a opět propuštěn, vedl od
díly Spojených národů
strategickou silnici, vedou
cí do Rhodésie, která byla
obsazena jeho vojáky.
— President Kennedy konferoval s náměstkem sovětského ministra zahraničních věcí Kuzněcovem.
— Cejlonská ministerská
předsedkyně Bandaranaike přibyla do Dillí ke kon
ferenci o čínsko - indickém
hraničním sporu.
11.1. Chruščov se na cestě
do Berlína zastavil ve Var
šavě na třídenní konferen
ci s Gomulkou.
— Bulharské politbyro do
poručilo, aby bývalý ko
munistický náměstek mi
nisterského předsedy Trajčo Kutov, který byl v ro
ce 1949 odsouzen a popra
ven pro zradu, byl pro
hlášen za hrdinu socialis
tické práce.
13.1. President africké re
publiky Togo, Sylvanus
Olympio, byl zavražděn.
— Vedoucí východoněmec-

ké plánovací komise Karl
Mewis byl propuštěn a
nahrazen dr. E. Apelem.
14.1. Revoluční národní
výbor v Togu oznámil, že
má zemi pod kontrolou.
Bývalý předseda vlády
Grunitzky, který je v exi
lu v Ghaně, byl požádán,
aby se vrátil a vytvořil
novou vládu.
— Indie přijala podmíneč
ně návrh neutrálních stá
tů na vyrovnání sporu s
komunistickou Čínou o
hraniční čáru. Podrobnosti
tohoto návrhu nejsou do
sud známy.
— Zatímco britská delega
ce zahájila v Bruselu nová
jednání o vstup do evrop
ského hospodářského spo
lečenství, prohlásil fran
couzský
president
de
Gaulle na tiskové konfe
renci v Paříži, že Británie
může být přijata jedině za
podmínek Římské dohody,
a musí se vzdát svých zá
vazků k britským rolní
kům a k partnerům v brit
ském společenství národů.
Ostatní členové evropské
ho hospodářského spole
čenství
kritizovali
de
Gaulleův nekompromisní
postoj.
15.1. Na sjezdu východo
německé
komunistické
strany v Berlíně promlu
vil Nikita Chruščov, kte
rý se vyjádřil poměrně
mírně k ideologickým spo
rům mezi čínskými a so
větskými komunisty, prolásil, že postavením ber
línské zdi byly odstraněny
hlavni problémy západo-východního sporu v tom
to městě, že jaderná válka
by znamenala hned na za
čátku smrt 800 miliónů
lidí, že Jugoslávie a Albá
nie jsou také socialistické
státy a že Kuba se dosud
těší sovětské ochraně.
17.1. President Kennedy
předložil kongresu dosud
největší mírový rozpočet,
který mj. žádá o 24,700
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— Novoroční projev An renských výrobků, chemi Vídně, Paříže atd. Kromě
tonína Novotného byl ve kálie, automobily a růz novinek z různých závodů
znamení výmluv o selhání né druhy spotřebního zbo bude vystavovat šenovské
lustry, harrachovskou katřetí pětiletky a chvalo ží”.
zpěvů na Sovětský svaz, — Nakladatelství Světová líškovinu, železnobrodské
který prý svým postupem literatura vydá poprvé od figurky, karlovarské skle
v kubánské krizi “zachrá roku 1946 překlad He- něné soupravy a broušený
nil mír. Bez ohledu na mingwayova románu ze olovnatý křišťál.
“různé hospodářské potí španělské občanské války — V prostorách bratislav
že” se prý zvýšila v mi "Komu zvoní hrana”.
ského hradu bylo objeve
nulém roce životní úroveň — Ve věku 67 let zemřel no slovanské pohřebiště se
pracujících. Novotný také malíř a ilustrátor Vlasti 130 hroby. Podle názoru
věstil další budovatelské mil Rada. Nejznámější by archeologů jde o pohřebiš
úspěchy v sedmíletce. ly jeho ilustrace humoris tě z 9. až 12. století. Při
která bude zahájena roku tických knih Jaroslava výzkumu mezi Rimavskou
1964.
Sobotou a Šalou byly ob
Žáka.
jeveny předměty z mlad
— V Paříži se konal Týden
- polský ší doby kamenné.
československého
filmu, — Československo
pohraniční
styk
na kterém bylo promítáno malý
— V letošním roce začne
50 krátkometrážních fil vzrůstá rychle. V roce v Praze stavba mezinárod
1961
navštívilo
polskou
mů. Zvláštní úspěch při
ní telefonní ústředny, po
měly “antifašistické filmy” stranu Tater a Krkonoš jejímž dokončení bude
112.000
československých
a kreslené filmy režiséra
turistů, kdežto loni už jich mít Praha poloautomatic
Břetislava Pojara.
ký styk s Východním Ně
bylo 226.000.
meckem. Varšavou, Sovět
— Českoslovenští předsta
vitelé předali zástupcům — Antonín Novotný za ským -svazem a později i
alžírské vlády dar česko slal blahopřejný telegram s dalšími zeměmi sovět
slovenského lidu”: 100 tun presidentovi tanganjické ského bloku.
cukru a 3115 beden obuvi republiky Nyererovi u pří — 30. výročí svého trvání
ležitosti prvého výročí ne
a šatstva.
v Praze Kuehnův
— Delegace čs. novinářů závislosti afrického státu. slavil
dětský sbor, který po smr
přijela do Jemenu, kde by — Československo a Sudan ti zakladatele Jana Kuenla přijata vicepresidentem vzájemně povýšily své na vede jeho vdova Mar
Abdur Rahmanem Bajda- konsuláty na vyslanectví. kéta Kuehnová. Na slav
nim. Bajdani prohlásil, že — Československo uzavře nostním programu účinko
“jemenská republika pro lo obchodní úmluvu s vala Česká filharmonie.
hloubí přátelské i hospo Mongolskem, kterému do
dářské styky s Českoslo dá strojírenské výrobky a — Po několikaleté pře
venskou socialistickou re zařízení. Z Mongolska do stávce byl znovu zahájen
publikou a posílí tím svě veze barevné kovy, surově provoz na ozubené dráze
z Tanvaldu do Kořenova.
kůže, kožešiny a vlnu.
tový mír”.
Trať prý bude prodlouže
— V Jablonci nad Nisou — Československé minis na až do Tkáče a později
terstvo
zdravotnictví
ozná

byla uspořádána výstava
až do polských Jatušic.
“250 let harrachovského milo, že za první polovinu
skla”, která “názorně u- roku 1962 převýšily vý — Kladenské vlastivědné
kazuje historický vývoj i platy dělníkům, zraněným muzeum bylo přeměněno
současnou výrobu skla”. při zaměstnání, 70 miliónů na muzeum hutnictví a.
— V Liberci zemřel býva korun. Náklady však musí strojírenství Kladenska a
lý ředitel Východočeského- nést zaměstnavatelé sami Slánska.
divadla a posledně člen (podle zákona z roku — Předseda Komunistické
Libereckého divadla Ka 1961). Přispívá prý to strany Indie Dange přijel
rel Jičínský ve věku 77 let. velmi ke zvýšení bezpeč do Prahy na porady s
— V pražském. Divadle nostních opatření na pra představiteli KSČ. Byl
přijat tajemníkem ÚV Khudby oslavilo své padesá covištích.
tiny Pěvecké sdružení — V Mělníku byla spuště SČ Jiřím Hendrychem a
pražských učitelů koncer na na vodu motorová loď přednostou oddělení pro
tem, na němž hostovaly “Josef Dobrovský”. Je to mezinárodní styky při ÚV
pěvecké sbory z Lipska a nákladní loď o nosnosti KSČ (bývalým generá
700 tun, určená pro do lem) Bohumilem Lašto
Budapešti.
— V roce 1963 se zvýší pravu zboží mezi Děčínem vičkou.
obchod Československa s a. Hamburkem.
— Podle opožděné zprávy
Velkou Británií o 20%. — Čs. exportní podnik z Československa zemřela
Československo dodá do “Skloexport” se zúčastní v Praze ve věku 80 let bý
Anglie výrobky strojíren letos veletrhů a výstav valá poslankyně národněského průmyslu, chemiká ve 30 zemích. Po Daka- -socialistické strany Fráňa
lie a spotřební zboží, do ru a Lipsku pojede vý Zemínová.
veze “jiné druhy strojí- stava do Bělehradu, Tokia,
PNL/ČS/NH/Hd

Nad prvním číslem "sjednoceného” časopisu Kulturní tvorba

ČERSTVĚJŠÍ VZDUCH ?
Když začátkem tohoto roku přestaly vycházet v Československu tři kul
turně - politické časopisy najednou, nevěstilo to protistalinským směrům
v umění nic dobrého. Zaniklé časopisy byly nahrazeny jediným týdeníkem,
jehož první číslo se nám právě dostalo do ruky. Vyšlo 3. ledna 1963. Šéf
redaktorem Kulturní tvorby se stal Miroslav Galuska, který alespoň v
prvním čísle ujistil čtenáře, že redakce Kulturní tvorby bude bojovat proti
"dogmatismu a zbytkům kultu osobnosti”. Smysl existence nového časopisu,
prohlásil Galuska, spočívá v tom, aby "v daném čase, v dané historické si
tuaci sloužil vývoji”.
To je hodné mlhavé a
nezavazující prohlášení.
I další program je ne
určitý: Kulturní tvorba
bude vytvářet nové my
šlenkové hodnoty, bude
věrně sloužit kultuře, vě
dě, umění a politice”. To
už je obojetnictví.
V prvním čísle se na
jdou příspěvky, které za
pozornost stojí. Nejzají
mavější z nich, který
zřejmě patří do katego
rie "boje proti kultu osobnosti”, napsal Jaro
slav Mrnka pod titulem
"Čerstvější vzduch”.

Co dala zima
Mrnka především shr
nuje dnešní kulturní si
tuaci velmi objektivně:
"S příchodem zimy,
zdá se, začal i na oraništích našeho veřejného ži
vota vanout čerstvější
vzduch, slyšíme z veřej
ných úst různá povzbu
zení.
Mnozí se vážně zamý
šlejí nad smělejšími kon
cepcemi v našem socialis
tickém umění. Množí se
hlásky i hlasy volající po
vymetení všeho, co do
sud svazovalo tvořivé sí
ly v naší kultuře.”

Výmluvné mlčení
"V této situaci výmluvně zaznívá mlčení těch,
co se tváří, jako by už
nebylo co vymetat. Na-

Co je pod povrchem ?
Zvláštní pozornosti si zosloužil koncem mi
nulého roku nezvykle upřímný projev Karola
Bacílka na sjezdu Komunistické strany Sloven
ska, který osvětlil zcela jednoznačně praktiko
vání "vnitrostranické demokracie” uvnitř komu
nistické strany a nálady řadových straníků zvlášť.
Bacílek pravil: "Některé diskusní příspěvky
svědčily o nepochopení zásad demokratického
centralismu, tohoto základního leninského prin
cipu výstavby strany. Žádalo se na příklad, aby
se základní organizace strany mohly vyjadřo
vat k delegátům na sjezd strany, zvoleným už
na okresních nebo krajských konferencích. Ně
které organizace se dožadovaly, aby se určitá
část delegátů, zejména na krajské konference,
volila v základních organizacích. Vyskytly se
i názory, aby ústřední výbor strany před každým
rozhodnutím předkládal k vyjádření své ná
vrhy široké stranické veřejnosti. Splnění uve
dených požadavků by nutně vedlo k narušení
jednoty a akceschopnosti strany.
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Za nesprávné třeba považovat i návrhy na
zavedení tajného způsobu hlasování při volbách
výborů strany, přesné stanovení podílu nových
funkcionářů ve výborech a jak dlouho může
člen strany setrvat v určité funkci.
V otázkách hlasování při volbách funkcio
nářů jednoznačně stojíme za návrhem ÚV KSČ, který při stanovení zásady veřejného hla
sování ve stranických orgánech i při volbách
členů vedení vycházel z dosavadních osvědče
ných tradic naší komunistické strany. Dosavadní
praxe též ukazuje, že veřejné hlasování není v
rozporu s vnitrostranickou demokracií. Stanovy
strany dávají možnost každému členovi, aby
projevil svůj názor ke všem otázkám života
strany. Není možné souhlasit ani s dalším ná
zorem, podle kterého by se mělo stanovit pro
cento pravidelné obnovy funkcionářů. Naše
zkušenosti ukazují, že každoročně se při volbě
stranických výborů v základních organizacích
průměrně vymění, zejména ve větších organi
zacích, více než 30% jejích členů . . .”
FEC

proti tomu zas jako prv
ní a nejslyšitelněji se ozývají ti sudí, kteří
vždycky zručně uhádnou
směr větru a podle toho
se cítí povolání být vpře
du s tou mírou odvahy,
která se právě vyplácí.
Čtvrtý tábor tvoří skep
tici, kteří mávají rukou:
Zas jedna žabomyší voj
na ...”
Jaroslav Mrnka je asi
nejblíže čtvrtému houfci,
protože pokračuje:
"Nicméně "únavu z
diskusí” vystřídá zřejmě
polemická bujnost (tím
spíš, že proklamace, často
spojené s upevňováním
vlastních pozic na účet
druhých, u nás ještě z
kursu nevyšly) ”.
Čili známe své pappenheimské. Mrnka však ta
ké dává znát, kde leží
jeho sympatie, a kde se
nalézá to, "co dosud sva
zovalo tvořivé síly:

Úklady umění
"Je jistě záslužné, jest
liže se kdo pere za vol
nější prostor pro socia
listické umění a obořuje-li se na dogmatiky růz
ných stupňů tvrdosti či
měkkosti, neboť není po
chyb, že úklady našemu
umění se v posledních
patnácti letech kladly
hojněji z této strany.”
Ale příliš horlivým od-

půrcům
"dogmatismu”
mají sloužit za varováni
následující řádky.
"Bylo by však na čase,
kdyby toto kultoborectví
bylo věrohodné, a má-li
být věrohodné, musí ne
jen být kritické, ale i
sebekritické.
Aby se tu ve jménu no
vého nepokračovalo ve
starých manýrách a ne
bojovalo proti dogmatis
mu z pozic na ruby obrá
ceného dogmatismu, pro
ti klacku klackem.”
Aby pak kritik zdůraz
nil svůj vlastní klackovitý názor, rozepsal se na
adresu prohřešilých bij
ců kultu osobnosti:

Stínohra věrozvěstů
"Různí staronoví bo
jovníci by měli nejprve
objasnit svou vlastní řeč,
aby nebylo mýlky, co kdo
vlastně opravdu myslí a
jak až daleko, a měli by
se probrat i vlastními bý
valými proklamacemi a
jasně odepsat svou vlast
ní upsanost průvodním
jevům kultu.
Jinak to totiž budí
dojem, že jde pořád ještě
toliko o pravolevou či levopravou stínohru pro
fesionálních věrozvěstů,
a to připomíná špatně
smluvené pouťové zápas
níky.

(Pokračování na str. 7)

NOVÉ VEDENÍ KSČ
Volby do ústředního výboru Komunistické strany
Československa nepřinesly velké změny v osobním
složeni. Rudé právo oznámilo toto složení vedoucích
orgánů:
“Po volbě nového ústředního výboru a ústřední
kontrolní a revizní komise na XH. sjezdu KSČ se
konalo první plenární zasedání nově zvoleného ústředního výboru. Ústřední výbor strany jednomysl
ně zvolil předsednictvo ústředního výboru Komunis
tické strany Československa.
Členy předsednictva ÚV KSČ byli zvoleni sou
druzi: Karol Bacílek, Jaromír Dolanský, Zdeněk
Fierlinger, Jiří Hendrych, Drahomír Koldier, Jozef
Lenárt, Antonín Novotný, Otakar Šimůnek, Viliam
Široký.
Kandidáty předsednictva ÚV KSč se stali soudru
zi: Alexander Dubček, Ludmila Jankovcová, Anto
nín Kapek. Prvním tajemníkem ÚV KSČ byl znovu
zvolen soudruh Antonín Novotný.
Tajemníky ÚV KSČ byli zvoleni: Jiří Hendrych,
Drahomír Kolder, Vladimír Koucký, Bruno Koehler, Václav Slavík.
Členy sekretariátu KSČ byli zvoleni soudruzi: An
tonín Novotný, Jiří Hendrych, Drahomír Kolder,
Vladimír Koucký, Bruno Koehler, Václav Slavík.
Antonín Krček, František Zupka.
Ústřední výbor potvrdil ve funkci předsedy ústřed
ní kontrolní a revizní komise soudruha Pavla Hro
na... Dále schválil novou stupnici členských pří
spěvků s platností od. 1. ledna 1963.”
FEC
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Novotnosti
ze sjezdu KSČ
KDE TO VÁZNE?
Pravda, buržoazní propagandě se nemůže zdařit
získat na svou stranu masu našich pracujících. Mu
síme si však být vědomi, že některé projevy měšťáckého radikalismu, nepochopení a překrucování
principů demokratického centralismu, anarchistické
pojetí socialistické demokracie, liberální, apolitické
tendence některých, zejména intelektuálních kruhů,
poklonkování před výstřelky buržoazní kultury —
mají svůj původ v působení buržoazní ideologie.
To platí i o nejnovějších projevech sobectví, pa
nikaření, nákupní horečky a podobně. Buržoazní pro
paganda se snaží narušovat jednotu pracujících, oslabovat jednotu strany a lidu, rostoucí vliv strany
v masách a usiluje o oživování nacionalistických
tendencí. Jednou z forem boje je vyvolat nezájem,
apolitický poměr pracujících k našemu socialistické
mu vývoji. To se zejména projevuje u mládeže . .
Antonín Novotný na sjezdu KSČ

21.1.1963
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Delegace Rudé Číny na XII. sjezdu Komunistické strany Československa

Klání Moskva - Peking
Vycházejíce ze stanovisek obrany jednoty bratrských stran a jednoty bratrských zemí, čín
ští komunisté nemohou nevystoupit se vší rozhodností proti porušení těchto správných zásad. Proto
projevujeme hluboký zármutek nad způsobem jednání, jež začalo před rokem a později bylo zno
vu a znovu opakováno, kdy jedna strana využívá tribuny svého sjezdu k otevřenému a jednostran
nému útoku na druhou bratrskou stranu . . . Na neštěstí váš sjezd znovu opakuje toto jednání, jež
poškozuje proletářskou internacionální jednotu, a podniká otevřený a jednostranný útok na Al
bánskou stranu práce. Nad tím musíme vyjádřit hluboké politování...
Z projevu čínského delegáta Wu Siučchuana na pražském sjezdu KSČ.

Podobně jako na všech
letošních sjezdech komu
nistických stran odbyl si
čínský delegát svůj pa
rádní výstup poměrně
brzo. Postarali se o to
pořadatelé, kteří chtěli,
|aby se čínské delegaci
KUBÁNSKÝ MNICHOV ...
dostalo co nejvíce od
Naše komunistická strana stojí plně za politikou povědí.
Sovětského svazu při řešení krize v Karibském mo

Italský delegát mluvil
ještě pádněji a věcněji:
"Včera jsme vyslechli vy
stoupení čínského sou
druha Wu . . . , který ob
hajoval tézi, . že každá
strana má být nezávislá
a že nikdo se nemá vmě
šovat do vnitřních věcí
jiné strany . . .

ři, protože tato politika je nejen v souladu se zacho
váním míru, ale i v zájmu samého kubánského lidu,
se kterým nás pojí přátelské svazky a společné záj
my. Stojíme i nadále po boku kubánského lidu, sou
hlasíme a podporujeme pět požadavků, vyhlášených
kubánskou vládou, budeme mu pomáhat k ochrá
nění jeho revolučních vymožeností, budeme mu po
máhat v jeho socialistické výstavbě. To ovšem ni
kterak neznamená, že složíme ruce v klín, přesta
neme být ostražití, ukolébáni slibem Kennedyho. Mu
síme nadále vidět, že imperialismus využije každé,
třeba zdánlivě pro něj příznivé situace k zostřování
mezinárodních vztahů, zastrašování svobodymilov
ných národů, k podněcování reakčních sil k válce
proti socialistickým zemím...
Antonín Novotný na sezdu KSČ

Ale kdo dokázal, že
tuto zásadu nerespektuje,
jsou právě čínští soudru
zi, kteří na X. sjezdů na
ší Italské komunistické
strany, který právě pro
bíhá, zaútočili proti po
litice naší strany, zatím
co my jsme nikdy nedo
volili zasahovat do vnitř
ních otázek jiných stran,
a tím méně do vnitřních
otázek KS Číny . . .

...A BERLÍNSKÝ MNICHOV
Historické zkušenosti i dnešní skutečnost v Zá
padním Německu nás opravňují žádat, aby důsledky druhé světové války byly mezinárodně zakotve
ny., Aby bylo zabráněno západoněmeckým militaristům přejít od hlásání revanšistických požadavků,
které jsou dnes vyslovovány různými politiky, orgá
ny a organizacemi, k revanšistickým činům. Z toho
to hlediska mají mimořádný význam hraniční opatře
ní. Německé demokratické republiky v Berlíně, kte
rá přeťala most do socialistického tábora pro pro
vokatéry, špióny a diverzanty. Tato opatření naplňují
i část cílů, které Sovětský svaz a ostatní socialistické
země svým bojem za uzavření mírové smlouvy s Ně
meckem sledovaly. To je třeba vidět, protože to je
důležité pro určení současné mezinárodní politiky
socialistického tábora v německé otázce.
Antonín Novotný na sezdu KSČ
ČEHO VYUŽIL AMERICKÝ IMPERIALISMUS
Vážným problémem v poslední době byly i ozbro
jené srážky, k nimž došlo na indicko - čínských hra
nicích. Tento konflikt vzhledem k agresivním sna
hám amerického imperialismu nebyl nikterak na
prospěch jednotné síle socialistických zemí a ostat
ních mírumilovných zemí v boji za mír. Je bezesporu,
že americký imperialismus využil i tohoto konfliktu
k tomu, aby vystoupil se svými agresivními záměry
proti Kubě. Pohraniční střetnutí se hodilo také reakčním silám v Indii, které jsou živeny a podporo
vány Spojenými státy americkými a druhými impe
rialistickými silami, a které jsou v současné době v
ofenzívě a snaží se uchopit vládní moc v Indii. Vy
cházejíce ze současné napjaté mezinárodní situace,
považujeme za správné prohlášení vlády Čínské li
dové republiky o tom, že ze své strany zastavuje
ozbrojený boj a že vyzvala k zahájení přímého jed
nání mezi vládou Čínské lidové republiky a vládou
Indické republiky ...
Antonín Novotný na sezdu KSČ
A DO VLASTNÍHO HNÍZDA
Zatímco Sovětský svaz, socialistické země a spolu
s nimi celá světová pokroková veřejnost se snažily
zadržet ruku amerického imperialismu s atomovými
bombami, albánští předáci začali štvát do termo
nukleární světové války. Nejde jen o to, že se tak
postavily do jedné řady s nejreakčnějšími západními
komentátory a politiky, a že taková politika je zra
dou moskevského. Prohlášení za mír, proti válce a
imperialismu, ale i provokací proti Sovětskému sva
zu. Tito lidé se přitom vydávají za komunisty, za je
diné správce čistoty moskevské Deklarace, ačkoliv
jejich stanoviska jsou v naprostém rozporu s těmito
dokumenty. Přitom ÚV KSSS a osobně soudruha N.
S. Chruščova a každého, kdo opravdu hájí společně
přijaté zásady, označují za lokaje imperialismu, mo
derní revizionisty apod. .....
Antonín Novotný na sezdu KSČ

Proti revizionismu

Většina delegátů za
hraničních
komunistic
kých stran se přirozeně
soustředila ve svých útocích na Albánskou stra
nu práce. Čínský delegát
zase napadl Jugoslávii
jako vedoucí revizionistický stát:
"... Nestoudní zrádco
vé dělnické třídy, soudo
bí revizionisté, reprezen
tovaní vedoucí skupinou
Jugoslávie, podrobují se
nátlaku imperialismu, ochotně mu slouží a ženou vodu na mlýn ame
rickému imperialismu..”
Zástupce indonéských
komunistů. obvinil revizionisty v Jugoslávii ze
sabotáže
připravované
"dělnické
afro-asijské
konference” a ze styků
s
"neokolonialistickou
Malásií”.
První větší prskavku
však vypustil paraguayský delegát:

Proto jsme též považo
vali za nesmyslný a nej
výš znepokojující pohra
niční konflikt mezi dvě
ma velkými zeměmi jako
je lidová Čína a Indie.”

Proti sektářům
Maďarský zástupce od
soudil "sektářské a dog
matické vystoupení Envera Hodži a jeho ideo
vých spojenců”, trpkou
invektivu také pronesl zá
stupce španělské strany:
"Naše strana z této tri
buny znovu odsuzuje
protimarxistickou a rozkolnickou cestu, jíž se da
li albánští vedoucí čini
telé, a znovu vyjadřuje
hluboké znepokojení nad
tím, že toto stanovisko
nalézá podpory u čín
ských vedoucích před
stavitelů ...”
Mexický zástupce vy
stihl nejnovější článek v
řetězu sporu mezi Mosk
vou a Pekingem takto:
"... Ale čínští a albán
ští soudruzi trvají na
tom, že politika Sovět
ského svazu znamenala
opuštění Kuby, a kvalifi
kují politiku mírového

soužití jako smiřování a
jako druhý Mnichov. . .”

Proti Moskvě
Vyskytly se ovšem na
pražském sjezdu hlasy,
které čínské stanovisko
hájily. Jedním z nich byl
hlas korejského satelita,
který dokazuje, že i Čína
může počítat s podporou
stejně oddanou, jako má
prozatím Moskva:
"Vystoupení některých
soudruhů s jednostranný
mi, nesoudružskými výt
kami vůči KS Číny a
bratrskému čínskému li
du na sjezdu jedné země,
který není mezinárodní
poradou
bratrských
stran, nemůže neoslabit
naši semknutost, nemůže
nezpůsobit společné věci
dělnické třídy celého
světa velké škody ...”
Kromě odpůrců a ob
hájců byla na pražském
sjezdu skupina neutrálů,
(Pokračování na str. 6.)

Omezení komunistických tiskovin v roce 1963

Tři jednou ranou

Komunistická kultura začíná šetřit jak na divadlech, tak na časopisech.
Od 1. ledna přestaly vycházet časopisy Tvorba, Předvoj a Kultura, které
"splnily poslání”. Náhradou za tři zaniklé časopisy začal vycházet časopis
Kulturní tvorba. Nešťastná Tvorba, půjde-li to takhle dál, bude brzo
držet rekord v zanikání a obnovování, z kterého by se měl těšit každý
demokrat.
Proti Rudé Číně
Zánik Kultury má o- Tato diskuse je značně daktika a mravokárce.
Chceme-li se dostat ku
"V naší deklaraci z všem zřetelné politické ' živější a méně spoutaná,
Začala vycházet v než byla “předsjezdová předu a dál, musíme si
prosince mr. jsme vyzva pozadí.
době “tání” a soustředila diskuse” KSČ, a lze v ní otevřeně přiznat věci, ja
li čínské soudruhy, aby kolem sebe mladší básnic číst nejen mezi řádky, ale ké jsou: životní pocit nás
sebekriticky přezkoumali kou a spisovatelskou ge přímo v nich.
spisovatelů dosud ovliv
svou politiku podpory neraci, která mnohdy mě
Zdá se, že i ti oddaní ňuje zdrženlivost, nedo
všelijaké neortodoxní služebníci režimu cítí, že statek občanské odvahy,
škodlivé činnosti vedou la
názory.
je třeba říci více, než by je tu ta či ona forma vnitř
cích albánských činitelů.
ních zábran, autocenzury,
Po zániku Kultury zů le dosud dovoleno.
. . . S politováním zjišťu stávají mezi týdeníky nej
Tak např. Zdeněk Plu vědomá i podvědomá ne
jeme, že i když jsou sku snesitelnější Literární no- hař, autor protiexilového chuť dostat se případně
tečnosti dnes jasnější než viny, kde právě probíhá románu “Opustíš-li mne”, do nesnází, upadnout v
podezření ze škarohlídpřed rokem, čínští sou diskuse o příštím sjezdu si veřejně stěžuje na sta ství, očerňování nebo vyčeskoslovenských spisova linskou kritiku a na ne
druzi pokračují ve své telů, který se bude ko dostatky mravní v řadách pichování negativních je
vů v našem životě,”
pochybné politice . . .”
nat letos na jaře.
spisovatelů.
Českoslovenští spisova
“. . . Otázka je, jaký
postoj zaujímá část kriti telé dnes mluví nápadně
Provádíme veškeré práce optické
ky k autorům, kteří se často (a v superlativech)
nebojí do ožehavých spo o románu sovětského auto
přesně, rychle a za levné ceny
lečenských problémů pus ra Solženicyna “Den v ži
tit i za cenu utrpěných votě Ivana Děnisovice”
těžkých šrámů a vyláma (anglický překlad vyjde
2. poschodí
ných zubů.
koncem ledna tr. v USA),
Často se kritika přímo který líčí poměry v so
6 A Elizabeth St.
koncentrácích
s vášnivým zaujetím a větských
Melbourne - City skrývaným zadostiučině (HD 25-26, XII.).
Je otázka, vyjde-li tato
ním soustředí výlučně na
Telefon MF 3256
formální nedostatky, a kniha v ČSSR. Naklada
solečenský dosah tématu telství by si olízlo všech
bud’ mlčky obejde nebo pět: český překlad kontro
Přijímáme objedi
s víceméně
utaje verzní knihy Konstantina
návky také poštou ným pohrdáním přilepí Šimonova “Živí a mrtvi”
autorovi nálepku kožené byl rozebrán za jeden den.
M. Zvára, USA
Jf ho starokonvenčního di-

Optical Service

21.1.1963

HLAS

DOMOVA

-5-

Sanche de Gramont: Tajná válka (The Secret War), André Deutsch, Londýn

Na frontě studené války
Obsahem Gramontovy velké studie je skrytá a neutuchající část stude
né války — špionáž a protišpionáž na obou stranách Železné a Bambusové
opony. Pokud můžeme soudit, je to věcně a objektivně napsaná kniha, za
bývající se dějinami špionáže v letech 1945 - 1960. Zhruba zahrnuje období
od chvíle, kdy si americká vláda uvědomila, že musí udělat přítrž sovětské
špionáži a podvratnictví, až do katastrofálního vylodění kubánských uprch
líků v Prasečí zátoce. Mnohého čtenáře asi překvapí, že to trvalo až do ro
ku 1947, než byla zřízena pověstná Central Intelligence Agency s Alle
nem Dullesem v čele, aby se soustavně začala zabývat zahraniční špionáží.
A je to právě CIA (dnes řízená Johnem McConem), která se stala ter
čem Gramontovy pronikavé kritiky. Autorovo stanovisko ke špionáži a
protišpionáži je totiž utilitaristické. Gramont plně uznává, že tato činnost
je nejen nutná, ale nevyhnutelná: bomba proti bombě, agent proti agen
tovi. Při tom však jasně vidí podstatný rozdíl Ve funkci špionáže a jejích
organizací.
Státní moc v Rusku
předsovětském i v So
větském svazu byla vždy
založena na síti špehounů. Naproti tomu např.
v Americe bylo špehounské řemeslo v opovržení
až do vypuknutí druhé
světové války. Armádní
zpravodajské
služby
prakticky neexistovaly,
protišpionáž vykonávala
"levou rukou” FBI.
Teprve vytvoření ne
ortodoxní Office of Stra
tegie Services, řízené ge
nerálem Donovanem, da
lo základ tradici vyzvědačství jako součásti le
gitimního vedení války.
Když byla vytvořena
CIA, měla být zpravo
dajskou agenturou, je
jímž úkolem mělo být
zjišťovat fakta a sbírat
informace, které by byly
po ruče presidentovi a
vládě při politických roz
hodováních. Během času
ovšem, říká Gramont, se
úloha CIA změnila na-

tolik, že začala ovlivňo
vat politická rozhodnutí
vlády.
CIA prý prostě pře
rostla svým střevícům a
stala se nebezpečnou americké demokracii, sta
la se mocenskou a nekonstituční složkou vlády,
přesně tak, jako v Sovět
ském svazu KGB a
MVD.
V Gramontově podání
je ovšem dnešní špionáž
kouzla a romantiky zcela
zbavena. V Moskvě a ve
Washingtonu, v Paříži i
v Praze stojí rozsáhlé
bloky budov, naplněné
kartotékami a složitými
matematickými přístroji,
kde se soustřeďují infor
mace:
Úkol sovětských agen
tů je ovšem daleko snažší. Mohou získat in
formace, po nichž se pí
dí- jejich američtí soupe
ři v Moskvě pod rouškou
tajnosti, většinou z vlád
ních ročenek a katalogů,

INDIÁNSKÉ LÉTO
Indiánské léto Jana Wericha se datuje někdy z
let 1956 - 1958. Tehdy ještě vystupoval, i když ne
na divadelních prknech, tedy alespoň na příležitost
ných estrádách spolu s živou náhražkou Jiřího Vos
kovce, Miroslavem Horníčkem. Dosti podivuhodnou
cestou dostala se do Austrálie dlouhohrající deska, na
točená právě při jedné z oněch neoficielních estrád,
která nám připomněla nadějné doby “tání”, které
dnes znova zamrzlo. Dnes už Werich dávno veřejně
nevystupuje (trpí těžkou chorobou), a duch tohoto
estrádního dialogu byl pohřben definitivně XII.
sjezdem KSČ.
Petr Den si postěžoval v amerických “Perspekti
vách” (říjen 1962), že se “Z kousavé šelmy stal náš
milý Werich ochočeným pudlíkem, který dobře ví,
co se smí a co nesmí”. Petr Den tu glosoval Weri
chovu prázdninovou reportáž “Italské prázdniny”,
která vycházela na pokračování v Literárních novi
nách a která konečně vyšla i knižně. Co se týče
“Italských prázdnin”, plně souhlasíme. Přáli bychom
však Petru Denovi, aby si mohl s námi v Austrálii
poslechnout zvukový záznam jedné z Werichových
estrád, kdy bylo na chviličku povoleno dýchat bez
škrtícího obojku.
Je možné, že i tehdy Werich věděl, co se smí a
nesmí. Ale tehdy jeho výpady stále ještě byly alespoň
odleskem slavné éry Osvobozeného divadla. Přiro
zeně je to jen sólový výstup, Horníček nemohl nikdy
tak “souzvučet” s Werichem jako Voskovec. Ale pře
ce alespoň výňatky by neměly být zcela zapomenuty
a ztraceny.
Zvukový záznam estrádového pásma začíná novou
versí “Středověku”, písničky, která bude mít věč
nou platnost. “U každé vesnice, atomová raketová

jež jsou zasílány na po
žádání zdarma a bez po
štovného.
Další
bohatou část
špionážní kořisti mohou
si opatřit agenti pouhým
předplacením odborných
časopisů. Fuchs, Rosenbergové a Pontecorvo ne
mohli přinést sovětské
špionáži mnoho nového.
Princip atomových a vo
díkových bomb byl zve
řejněn předtím, než so
větská špionážní síť do
stala do rukou americké
formule.
Větší škodu prý způ
sobil útěk dvou americ
kých matematiků, zaměst
naných v CIA, Martina a
Mitchella, kteří přinesli
Sovětům americké kódy,
používané při dešifrová
ní diplomatických a vo
jenských depeší.
O tom, jak vyzvědačské řemeslo je prozaické,
svědčí případ Rudolfa
Abela, plukovníka sovět
ské špionážní služby, do-

padeného a odsouzeného
v USA, který byl pozdě
ji vyměněn za Američana
Powerse, pilota, sestřele
ného nad Sovětským sva
zem při špionážním letu.
Abel se věnoval špionství
jen v sobotu a v neděli,
jinak vystupoval jako
malíř a skutečně od pon
dělka do pátku si hle
děl obrazů.
Československý čtenář
najde v Gramontově kni
ze mnoho zajímavých episod.
Dozví se tam např. o
Rudolfu Roesslerovi, čle
nu KSČ, který za války
byl ve spojení s němec
kým generálním štábem
a připravoval denně ko
muniké o pohybech ně
meckých vojsk pro so
větské velení. Pokud vím,
nebylo po válce v ČSR
ani zmínky o jeho čin
nosti.
Nebo o záhadných
svědcích v procesu se
Slánským a jeho soudru
hy, o Američanech Noelu a Hermana Fieldových. Ti bylý obžalobou
vylíčeni jako američtí agenti, ačkoli ve skuteč
nosti hledali asyl za Že
leznou oponou, protože
byli zapleteni ve vyzvědačské aféře Algera Hisse a jeho washingtonské
ho kruhu.
Nebo, a to je snad ka
pitola nejzajímavější, o
činnosti různých zpravo
dajských skupin na úze-

základna, u každého města, dvě”, zpíval za socialis
mu Werich.
A potom se rozvine typický osvobozenecký dialog,
jako kdysi před oponou Osvobozeného divadla. We
rich s Horníčkem debatují o tom, jak nejlépe uspo
řádat knihovnu, aby člověk nepřišel do maléru. Hor
níček se vychloubá svou knihovnou, která je uspo
řádána podle hesla: “Řekni mi, co čteš, a já ti po
vím, kdo jsi”. — “No, to je ale hodně odvážný”, mí
ní přitom Werich.
Horníček vysvětluje, že má všechny důležité kni
hy v přihrádce ve výši očí, aby se vědělo, kdo je.
A oba se zamýšlejí nad definicí klasika. Nakonec se
shodnou: “Klasik je ten, co psal knihy před století
mi, a co se pořád ještě čtou!” (Hromový potlesk obecenstva). Werich má však knihovnu uspořádanou
jinač: “Tak ty klasiky, ty mám taky, ale ty mám až
úplně dole. Čistě kdyby přišel vzdělanec, protože
vzdělanec se vždycky rád vohne.”
Jinak však si Werich uspořádal knihovnu podle
ducha doby. Hořejší štelášky má plné současných
knih, knih o dnešku.. Jenomže je s tím taky potíž:
“Jo, to jsou knihy o dnešku. A já to vždycky ráno
vobejdu, nebo to vobejde vobejda, aby tam nebylo
něco vo včerejšku”. Komikové se shodnou, že se
dneska knihy rychle kazí: “Prosím vás,zasmrádne
jedna kapitola, a pryč s knihou.” — “No to jó, pro
sím vás, pětisvazkové dílo, a musí to pryč, a jenom
kvůli jednomu jménu. Moje to nebylo”, dodává pro
jistotu Werich.
Kultura však proráží do mas. Alespoň podle We
richova líčení: “Já mám knihovnu, a teď jsem si
prorazil zeď k sousedům (já jsem slyšel, jak něco
mluvili), a tak jsem koupil metr osmdesát knih, a
tak je snad kulturou vystrnadím.” Horníček: “A
kde ty knihy kupujete?” — Werich: “Ale v antikva
riátě.” — Horníček: “V antikvariátě? To bych ne
kupoval! Takový knihy vošmataný...” — Werich:

Pavilón z porculánu
Li

Po

Jezero jasné v temně modrém světle —
ostrůvek — na něm malý pavilón
se sloupky zelenými, bílými,
pavilón z porculánu.

Pružného tygra napjatý jak hřbet
vrhá se malinký ostrůvek
z nefritu můstek.
A na terase sedí tam Li Po
s přáteli při víně a v náladě.
Jak plachty na jezeře nadouvá
vítr jim šat.
Čas prchá. Hovoří se sem a tam,
historky rodí se a zmírají,
tu a tam někdo šoupne do týla
kulatou čapku, rukáv vysouká
a namaluje verš.

Jezero leží v temně modrém světle
a v jezeře — ten zázrak! — na hlavě
si stojí sloupky bílé, zelené:
společnost vzácná stojí na hlavě,
na hlavě pije, píše na hlavě,
na hlavě plují plachty šatů jim,
na hlavě stojím tam i já, Li Po,
a z porculánu malý pavilón.
mí Západního Německa.
Dočtete se v "Tajné vál
ce” o vzniku a osudech
Gehlenovy
organizace,
která je vlastně poboč
kou CIA. Gramontova
kniha také prozrazuje
důvody, proč uprchl na
krátko do Východního
Německa šéf západoně-

Tvaroh

-

mecké Ústavní obrany
dr. Otto John.
K prostředkům stude
né války konečně také
patří
polozpravodajské
organizace jako jsou ruš
tí "Solidaristé”, kteří prý
jediní ze všech exilových
skupin mají přímý styk s
(Pokračování na str. 6.)

Jogurt

-

Sýry

Tvaroh z odstř. mléka - Podmáslí - Kyselá smetana
VŠECHNY MLÉČNÉ VÝROBKY JAKO DOMA
K dostání ve všech potravinářských obchodech
a delikatesech
K E R E N DAIRY PRODUCTS PTY. LTD.
720 Heidelberg Rd., Alphington, Vic., tel. 49 2752
“Ale né! Ale né! Tyhle co já kupuju, ty jsou úplně
čistý, úplně netknutý!”
Posléze přijde řeč na to, jak se dnes vydávají kni
hy patřičně glosované, aby nemohlo býti mýlky. We
rich se svěřuje Horníčkovi, že právě teď čte Švejka.
Horníček: “Teprve teď?” — Werich: “Ale né, ale teď
ka teprve vidím, vo co jsem předtím přišel!” —
Horníček se diví, Werich vysvětluje:
“Tak jak na příklad tam ten plukovník chytne
toho nadporučíka Lukáše s tím ukradeným špiclem,
tak tam stojí, že v Řeznické ulici. A hned je tam
takové číslo, tak se kouknu do vysvětlivek, a tam
stojí: Řeznická ulice - ulice v Praze II! Nebo jak tam
ten plukovník zuří a zvolá: “Der Teufel soli den Kerl
buserieren!” A taky hned se podívám do vysvětli
vek a čtu: “Der Teufel soli den Kerl buserieren - německá nadávka”. Škoda, že Hašek nemoh’ na těch
vysvětlivkách taky vydělávat!”
“Víte”, pokračuje Werich družně, “mně se moc
libí ten optimismus toho vydavatele, ten optimis
mus, že co čtenář, to blb!”
Dvojice se shodne na tom, že venkoncem lidé
jsou jen lidé, a že se nedá nic jiného čekat. “Musí
me být tolerantní”, poznamenává melancholicky We
rich. “Ono se u nás dá o všem mluvit, ale jen na
vlastní risiko”. Horníček: “Ovšem, lidi jsou jenom
lidi...” — Werich: “A ještě někdy je to s pomocí
boží...” Ale hned se omlouvá: “Ale to já říkám jen
dneska, že támhle sedí kamarád farář, to víte, jinak
bych to neříkal, kdyby tam seděl někdo jinej, tak
bych říkal zas něco jinýho.” A náhle se obrací We
rich ke svému partnerovi: “Prosím vás, mám to tam
eště?” — Horníček se vyjeví: “Co, prosím vás?” —
Werich: “Ale páteř, páteř!”
Starou desku jsme si přehráli mnohokrát. Je to
indiánské léto, které krutě přerušil soumrak Indiánů.
Zbývá jenom naděje, že nezůstane zapomenut Winetouův odkaz.
jun
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O NÁRODU ŠACHOVÉM
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SUTT ON S PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne

Telefon 60 - 1201
V. Houška — K. Opočenský
Hudební nástroje džezové
Šachový národ je houževnatý a hrdý. Dokladem dokazoval, že nejnovější analýzy vedou tak jako tak
a orchestrální
budiž rozpomínka na pana Josefa Blocha. Tenhle k vynucené remíze. Rosenblatt však měl na věc ná
Piana * Harmonia * Kytary
Bloch měl v Kobližné ulici obchod s galanterií a zor z gruntu opačný a slušně vyprovodil soupeře ze
Gramofonové desky
módním zbožím, ale trvale sídlil v kavárně Pošta dveří. Když pak o půl páté chtěl opustit pokoj a
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
u šachového stolku... Jednou přistoupil k šachové odejít do turnajového sálu, shledal, že je zamčen a
mu stolku, za nímž ordinoval Josef Bloch, přitloustlý klíč pryč. Rosenblatt jal se bušiti do stěn, do stropu,
muž s tmavým plnovousem a s ostýchavou výzvou: do dveří - nikde nikdo. Otevřel tedy okno a žaloval
“Rád bych si s vámi zahrál." A prohlásil: “Jsem do ulice o svém utrpení. Trvalo to však dlouho, než
předsedou šachového klubu z Hohenbruecke, Podmo- mu přikvačil na pomoc zámečník ozbrojený šperRUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
řany, račte-li znát.” Lid šachový nemá v oblibě před hákem.
České
knihařství
Když stanul Rosenblatt ve dveřích turnajového
sedy klubů. Jsou na předsedání a ne na pořádnou
hru: prohraješ-li s takovým, druzí se ti vysmějou — sálu, visel právě praporek u jeho kontrolních hodin
MARIA BOOKBINDING
porazíš-li ho, žádné slávy nedobudeš. Pan Bloch se na poslední nitce. Rozhodčí nechtěl slyšet žádné ovšak nebojí nikoho. Začíná jako vždy opatrně: 1. a 3 mluvy a výmluvy: jděte raději k šachovnici, nebo
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
. . .2. h 3. Ale předseda z Hohenbruecke je milý sou prohrajete na čas! “Nic neprohraje”, prohlásil odpůr
peř, tahá skoro stejně rychle jako pan Bloch. Skvě ce rytířsky, “já mu to dám za remízu”. Vida nezbytí,
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
lý soupeř. Pan Bloch má po několika tazích figuru, Rosenblatt přijal remízu. “Tak vidíš”, usmál se šle
v sobotu po celý den.
za chvilku druhou, pak dobývá dámu a posléze mu chetný soupeř, “že je to vynucená remíza. A tu jsi
že se stylovým plnovousem matí. Ve druhé partii je mohl mít bez trápení”.
proti svému zvyku odvážnější: sám útočí, čile sbírá
předsedovy figury a zase už vítězí. A tu se v něm
Šachový národ u svých kavárenských stolků ne
probudí rytíř jadrného srdce a nevídané velkomysl- mlčí. A jeho řeč je krása a iadrnost sama. Vstupme
nosti. Postaví si všechny kameny, pak hmátne na do pražského šachového ráje U Nováků a podívejme
pravo, vezme jednu věž, hmátne nalevo, vezme dru se třeba na ohnivou partii dvou zdejších koryfejů. (Pokračování se str. 4 ) vérečnou ťafku čínské
hou věž a obě podává užaslému plnovousu: “Máte Bílé figurky vede zkušený Poucha, který co chvíli kteří se nevyslovili tak delegaci:
výhodu. Já dovedu hrát bez věží.”
poučuje kibice o smyslu svých tahů. Černými kameny ani tak. Zástupci Indie a
"Jestliže chtěl (čínský
Celá kavárna oněmí a všichni obstoupí pana Blo vládne sivý bůh útočné války Nesrsta, který dává Vietnamu, Rumunska, delegát - pr.) přesvědčit
cha. Ten si však nikoho nevšímá a drtí po způsobu flek na hru už při druhém tahu. A ví asi proč,
Německa, delegáty našeho sjezdu
velkého Aljechina svého protivníka ještě třikrát za neboť pan Poucha brzičko pronáší řečnickou otáz Západního
Velké Británie se vůbec o správnosti svých sta
sebou. “Bylo mi potěšením”, loučí se pan předseda ku: “Co mám dělat, mléka nemaje?"
a srdečně se usmívá. “U nás nemáme takového mistra,
Pak však zajme soupeřova střelce, což glosuje pan sporem nezabývali.
novisek tím, že při ce
jako jste vy. Vždyť já jsem v Hohenbruecke nejen Nesrsta suše a uznale: “Neříká moc, ale má pravdu”. Zástupce australské ko lém výkladu nedávných
předsedou, ale i přeborníkem . .."
Pan Poucha, nabyv materiální převahy, hlásí re: “Ať
munistické strany se o- událostí v Karibském
Pan Bloch je zmožen štěstím. Sáhá do kapsy a na shoří statky!” Pan Nesrsta však vidí svou šanci na
bízí visitku: “Potěšení na mé straně”. A plnou hrstí královském křídle a přihazuje si neprodleně tuty: patrně vyslovil pro mos moři se okázale vůbec ne
(v zmínil o Sovětském sva
rozdává kartičky všem kolemstojícím: Josef Bloch, “Ať to stojí pět šest tisíc!” Teď přehlédl pan Pou kevské stanovisko
galanterie. Druhého dne je ovšem pan Bloch ve své cha vidličku čili duplik. Sivý bůh Nesrsta zabavuje australské KS až done zu, pak se sám mohl pře
kavárně, ale tentokrát nehraje. Nezadá si jen tak promptně pěšce na f2, ohrožuje jezdcem dámu a dávna převládalo křídlo, svědčit, že dosáhl pra
po včerejším mezinárodním triumfu. Přihlíží, mlčí, věž zároveň a zdvořile se dotazuje: “A co doma? nakloněné Číně).
vého opaku.
neradí, nechválí — mistr mezi učedníky. Tak to. Všichni zdrávi?” Pan Poucha popohání svého pěšce
"Vážné varování”
vydržel týden, ale pak se dal přece jen zlákat k par čile kupředu a oznamuje: “Ten se zarazí až o man
Myslím, že by jednání
tičce: a za chvilku už zase sedí nad nešťastným tinel!”
našeho
sjezdu mělo být
Obhajobu
Sovětského
Zapomněl však, že pěšec bude časem lapen. Pak
králem a pokouší se jej dostat o dvě pole napravo
tedy volá hlasem velikým: “Ó bohové, proč lačníte svazu si vzal, na starost chápáno i jako velmi váž
nebo nalevo ...
věčně po mé krvi?” Bílým figurám už je úzko. A tu tajemník ÚV KSČ Vla né varování všem těm,
* *
*
i zkušený bijec Poucha se musí konečně zamyslit.
Šachový národ má čest v hrudi a za nic na světě “Nechcete radši dohrát tuhle partii korespondenč dimír Koucký, který za kdož neblahou frakční
se nedá přemluvit k nesportovnímu činu, byť by ně?”, tne Nesrsta do živého. Poucha tedy táhne střel pořadatelstvo odmítl ob činností albánských pře
o to kdokoli požádal sebelaskavěji. Kdepak, hra je cem, ale také každý jiný tah je k ničemu. “Lidé vinění, že pražský sjezd dáků, které přece žádný
hra, a žádné podfuky nestrpíme. Tak je to. Vedoucí zlatí, už mne matí!” Mistr Nesrsta vyhrál, a to po
pražské šachové prodejny Ervín Rosenblatt je silný čtvrté za sebou. Vstává a odchází: “Já už s vámi ne- se stal protičínskou tri z nás nemůže již považo
bunou a "poškodil mezi vat za komunisty, nečin
a neoblomný šachista, to ví celá Praha. Nu, uznejte hraju, vy jste na mě moc silný ...”
sami: Rosenblatt má v přerušené partii o pěšce víc,
národní proletářskou jed ně trpí nebo jí dokonce
a chce-li postoupit do polofinále, musí vyhrát. Kdež
FEC/vm
."
notu”. A pak dal zá- pomáhá . .
to borec Szirmai má o pěšce míň a měl by - kvůli V roce 1947 byl promován Karlu E. z Hrbova u Ha
postupu - aspoň remízovat. Dobrá, ale což může být na Karlově universitě v vlíčkova Brodu. Přeběhl
za takových okolností o nějaké remíze řeči? To bylo Praze, v roce 1951 dostal se starým kolem, na němž
Na frontě studené války
také poslední Rosenblattovo slovo a to byla právě druhý doktorát v Edin- pak jel přes Linec, Pasov (kde překročil ilegálně (Pokračování se str. 5) klidným povrchem boj
věc, kterou jeho nechápavý soupeř nedovedl pocho burku v Anglii.
— Americký týdeník “Li druhé státní hranice), lidmi v Sovětském svazu jde dál, všemi prostřed
pit. A nechtěl a nepochopil.
Přepadával Rosenblatta při večeři, v kině i na lie” věnoval celé číslo té Řezno, Ulm až do Karls- a kteří vysílají pravidel ky a všemi způsoby. Au
ulici a stále vedl svou, že je to jasná remíza a že matu “Generace, která se ruhe, kde teprve vzbudil
není třeba takovou pozici hrát. Á přišel i dvě ho ujímá vedení”. Mezi vy svým nezvyklým obleče né své agenty do sovět tor netvrdí, že to je boj
čistý. Ale po přečtení je
diny před dohráváním do hotelu za Rosenblattem a nikajícími čtyřicátníky u- ním pozornost policie. Ta ského zázemí.
vádí profesora Yaltské u- ho poslala do uprchlické
ho knihy přijde čtenář
niversity Jaroslava Peli ho tábora v Norimberku.
I Rádio Free Europe k závěru, že je nezbytný.
kána, který je považován Také tam jel na kole.
tu má svoji historii v
jun
za jednoho z největších — Tři členové pohraniční
evangelických theologů v stráže z úseků u Železné kostce stejné jako Rádio
— Čs. odborníci Lubomír Američany z amerických USA.
rudy a Rozvadova přešli Liberation (určené pro
POJIŠTĚNÍ
a Věra Mikulovi, kteří rodičů” bez ohledu na to, — V Hollywoodu se dožil během své služby do Ba vysílání do Sovětského domů, bytů, podniků,
83
let
hudební
skladatel
vorska
a
pět
rekreantů
z
pracovali od roku 1959 v hlásí-li se sami dosud k
svazu) a západoněmecký
Work. Compensation,
opustilo RIAS (Rádio In Ame
Conakře v Guineji, požá čs. původu nebo ne. Z u- Rudolf Friml. Guvernér Československa
aut, povinné ručení
dali o asyl, aby mohli “žít vedeného
počtu
žije státu Kalifornie a staros sovětskou loď v Tunisu ričan Sector).
ŽIVOTNÍ,
bez strachu, bez neustá 721.906 osob ve městech, ta města Los Angeles vy při cestě Středozemním
úrazové a nemocenské
lého kádrování, prověrek, 54.774 je farmářů a 141.150 hlásili jubilejní týden za mořem a požádalo o asyl.
odborně provede
Gramontova kniha je
posudků, reorganisací, u- osob nefarmaří, ale žije na “Týden Rudolfa Frimla”. — 30. prosince se zdařil
R.C. KUGLER
užitečná.
Připomene
dávání, donášení a špic venkově. Mateřskou řeč — V Los Angeles se do útěk Vendelínu Marcho(Melb.)
XL 2421
lování”.
českou hlásilo jen 91.711 žil 75 let bývalý čs. ge vičovi a Vojtěchu Halas- nám, že pod zdánlivě
a
slovenskou
125.000
osob.
— Ve třetím čtvrtletí loň
nerál Ondřej Mézl. Za zovi z Malacek. Přeplavali
ského roku se přistěhova — V Londýně zemřel bý druhé světové války vy na vzdušné matraci ledo
a pověřen vede
lo do Kanady 58 Čechoslo valý příslušník čs. brigá konal velké služby spo vě studené vody Moravy výzdobu nové radnice a poručíka
ním armádní tělovýchovy
váků, z nichž jen 3 měli dy na západě Rudolf Pohl. jencům ve zpravodajské a v rakouské obci Stillfrie- prostranství před radnicí. v manitobské oblasti. Je
— Loni zemřel v New
čs. státní občanství.
— Profesor sociologie na službě v Turecku a na du požádali o asyl.
Yorku náhle čs. průmysl odchovancem Sokola.
— Karel Dobiáš je kon universitě v Edincott v Středním východě.
— Americký čtvrtletník ník Jan Hoenig.
— V prosinci slavili svat
certním mistrem kanadské USA dr. Otakar Machot- — V Clevelandu zemřel “Slavic Review” uveřej
by funkcionáři národních
společnosti pro pěstování ka připravil vědeckou prá ve věku 87 roků hudební nil v prosinci úvahu An — Šachový kroužek při Č- organísací: v Sydney pí.
SA,
Chicago
remisoval
3:3
komorní hudby The Pro ci ‘‘Podvědomí v sociál skladatel a houslista prof. tonína Palečka pod náz
D. Lupínková s p. J. MergArte Orchestra Society v ních vztazích”.
Karel Rychlík. V Ely, vem “Antonín Švehla, čs. v prvním mistrovském zá lem a v Brisbane pí. J.
Torontu.
— V Grahamově galerii Iowa zemřel ve věku 96 selský státník” a pařížský pase s černošským šacho Hechtová s p. J. Vaňkem.
— Podle sčítání lidu roku v New Yorku vystavoval let význačný pracovník list Kongresu pro kultur vým klubem Metro Chica Gratulujeme. HD.
1960 žije ve Spojených svá díla výtvarník Ludvík mezi čs. protestanty v A- ní svobodu “Preuves” o- go. Za ČSA zvítězili dr. —V Adelaide zemřel kon
státech 917.830 občanů Durchánek. Americký tisk merice kazatel dr. Fran tiskl v prosincovém čísle Rozbořil, Graf a Brokaski. cem loňského roku Zde
článek Pavla Tgrida o Příští zápas hraje ČSA něk Kleček, který tu za
československého původu. označil jeho díla za mimo tišek Pokorný.
Chicago proti šachovému nechal manželku a tři ne
Počítají se k nim Ameri řádná a jeho talent za ne — Koncem listopadu se Slánského aféře.
zaopatřené děti. V Cančané čs. původu první a obvyklý.
podařilo přeběhnout v — Sochař Jan Zach po- klubu Glen Ellyn.
druhé generace. Občané — Dr. Augustin Přibyl mlze čs. - rakouské hranice depsal
dvacetitisícovou — Čs. uprchlík J. Kassan- beře zemřel ing. Adolf
třetí a čtvrté generace už složil zkoušky jako odbor u Vyššího Brodu- 41letému smlouvu s městskou sprá da, poddůstojník kanadské Lacheta.
SVU/ČS/NH/ND/S- Z
jsou počítáni za “rozené ný oční lékař v Chicagu. zemědělskému
dělníku vou v Eůgenu v USA na armády, byl povýšen na

Moskva - Peking

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

21.1.1963

Dopisy redakci:
MOST ČESKOSLOVENSKÝ A INDICKÝ
Komentář o Indii ve vánočním čísle (Další most
se hroutí - pr.) byl zajímavý. Jen přirovnávání poli
tiky Néhrúovy vlády k čs. poválečné politice se mi
zdá trochu násilné. “Tvoření mostu” byla u nás po
válce teorie, která nabízela aspoň nějaké východisko
ze situace, do níž jsme se dostali. Někteří z politiků
tušili příchod katastrofy, uvědomovali si tlak z Vý
chodu a aspoň něco už věděli o možnostech a způsobech Sovětů, stejně jako o netečnosti Západu k osu
du zemí, ležících ve sféře vlivu Sovětského svazu. Při
rovnávat tehdejší Československo k dnešní Indii se
nezdá logické.
V. S. New York
UPOZORNĚNÍ LEGIONÁŘŮM
Náš člen bratr A. Slabik, 7 Ising St., Geelong - Newcombe, Vic. nabízí bratrům a jejich rodinám
na dovolené svou chatu u řeky. Je to 25 mil od Geelongu. Rybářské náčiní a brokovnice tam budou jen
k prospěchu.
— Čs. důstojník v exilu, major Karel Hora, bývalý
profesor Vysoké školy válečné v Praze, napsal vlast
ní životopis pod názvem “Mon tour du mode en 80
barouds”. Na 217 stranách v něm popisuje vojenský
život v 80 bitkách na cestě kolem světa. Vyšlo fran
couzský v sérii “La Marche du Monde”. Objednávky:
Éditions de la Pensée Moderne, 48 rue Monsieur -le-Prince, Paris 6e, France. Čtěte tuto knížku, po
silněte se skromným popisem hrdinských skutků.
Za legionáře: K. Šulák, 34 The Avenue, Yagoona,
Sydney, NSW
KE SJEZDU “ÚSTŘEDÍ”
Ve zprávě o sjezdu Ústředí, konaném v Melbourne
dne 10. listopadu 1962, která byla uveřejněna ve vá
nočním “Hlasu domova”, bylo uvedeno hned po kon
statování o účasti delegátů z Jižní Austrálie a Vik
torie, že “zástupci z Nového Jižního Walesu, Queenslandu a Západní Austrálie zaslali sjezdu připisy o
stavu Čs. nár. sdružení v Sydney, Čs. klubu v Brisbane a o činnosti v Perthu”. Prohlašujeme, že Čs.
národní sdružení v Sydney žádné zástupce k uvede
nému sjezdu nepověřilo, ani nikoho nepověřilo po
dáním zprávy. Čs. národní sdružení v Sydney nemá
s Ústředím p. Nového a spol. naprosto nic společného.
Čs. národní sdružení v Sydney
Dr. B. Mikl, předseda
F. Kubinyi, jednatel

F. KLÁTIL V SYDNEY
Přes šedesát krajanů se sešlo 9. ledna v Maccabean
Hall, aby vyslechlo zajímavou přednášku bývalého
poslance, novináře a politika Františka Klátila.
Pan Klátil neřekl v ní nic nového či dosud ne
známého, ale velmi zajímavě popsal poměr mezi
česko - americkými starousedlíky a “nově přijatý
mi”, popis života Američanů, jejich hospodářskou
politiku a uspořádání americké společnosti, žijící
dnes prakticky na dluh. Nejzajímavější částí před
nášky byl jeho osobní názor na Radu. Řekl doslova:
“Všichni v Radě jsou lidé milí, zasloužilí, vzdělaní
a vysoce inteligentní, ale jak si sednou za. jeden stůl,
je zle.” Klátilův dojem je, že věk (Brdlík 85, Zenkl
a Stránský 80, černý 77, Osuský 75, Peroutka téměř
70 atd.), dlouhá doba nečinnosti, rozpory starého
data a vzájemné znechucení jsou hlavními příči
nami neshod v Radě.
V závěru řekl Klátil, že podle spolehlivých zpráv
je jisté, že mládež za Železnou oponou, jak v Rusku
tak i v satelitních státech, nestojí za režimem, a je
velká naděje, že se komunistický blok zhroutí uvnitř
sám. “Dnešní stav je nepřirozený a proto nemůže
věčně trvat. Věřím, že se dočkáme' dne, kdy tato
škaredá skvrna dějin bude odstraněna a my se
budeme moci vrátit svobodně domů.”
Obecenstvo nedalo řečníkovi mnoho otázek, ale
aby to v Sydney vypadalo jako kdysi doma, nadal
jeden z posluchačů chudákovi přednášejícímu, jako
by on osobně byl zodpovědný za zrušení politických
stran dr. Kramáře a Jiřího Stříbrného.
Pohoštění po přednášce, které připravily manželky
místních exilových pracovníků, bylo dobré, prostředí
příjemné, přednáška neměla vůbec stranicko - poli
tický nádech, a tak nám s Františkem Klátilem
uplynul v Sydney velmi hezký večer.
M. Zachar

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A!

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

HLAS
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DOMOVA

SOKOL SYDNEY
HLEDÁME
SPOLEČNÍKA DO RESTAURACE

kuchaře, kuchařku nebo jiné, kteří mají zájem
o restaurační podnikání.
O bližší informace volejte tel. Corryong 324
nebo pište na adresu:

P. & M. GLIŠIČ, 15 HANSEN STREET,

CORRYONG,

VIC.

Čerstvější vzduch?
(Pokračování se str. 3) jak
Snahy o rozmach so
cialistického umění mo
hou být založeny jen a
jen na serióznosti, nehysterii, upřímnosti, na de
mokratické hluboké dis
kusi - na leninských nor
mách”.
Nuže zde je návod,
jak pročišťovat: na všech
stranách, napravo, nale
vo, upřímně, jasně - a
na leninských normách,
které, jak známo, vyho
vují každému "danému
času, dané historické si
tuaci”, jak už osvětlil
před autorem šéfredak
tor GaluŠKa.

se šíří "čerstvější
vzduch”: také o ní prý
"nejeden cenzor říkal:
Jen přes moji mrtvolu!”

S typickou nabubře
lostí a necitelností pro
poměr uměleckých hod
not prý pokládají v Rus
ku toto dílko za "nej
větší literární práci od
dob Tolstoje a Dostojevského”.
První číslo Kulturní
tvorby není úhrnem tak
špatné, jako bylo očeká
váno. Nezbývá než opa
kovat. že jeho hlavní
charakteristikou je obo
jetnost. typická vlastnost
všeho, co je založeno na
Srovnání s Tolstojem
"leninské normě”.
M. Zvára, USA
Jinak přináší první čís
lo Kulturní tvorby nad
šenou celostránkovou re CHCETE, ABY SE VAŠE
portáž o Solženicynově děti naučily hrát na kte
novele "Jeden den Ivana rýkoli hudební nástroj?
Denisoviče”.
VOLEJTE (Melb.)
Kulturní tvorba uvádí
51-7012
její publikaci v Sovět
A. CHROMOVSKÝ
ském svazu za příklad,

ČESKÉ KNIHY
Rais: Pantáta Bezoušek 13/-. Jirásek: Temno 23/-,
Husitský král (2 díly) 32/-; Bezruč: Slezské písně 21/-;
Šrámek: Stříbrný vítr 11/-, Verne: Tajuplný ostrov
37/-, A. Hejna: České tvrze 33/-, Stašek: O ševci
Matoušovi 14/-, Pleva: Robinson Crusoe 17/-,
Halas: Torso naděje 8/-; Lee: Teach Yourself
Czech 21/-, Z rukopisu Královédvorského 21/-,
Československo (vydáno v USA) 45/-, Praha Guidebook 15/-, Luts: Jaro na Odře 21/-, Prévost: Ta
bílá růže 12/-, Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
23/-, Zweig: Nastolení krále 18/-, Vejdělek: Návrat
z ráje 18/-, Hašek: Dědictví po panu Šafránkovi 17/-,
Neruda: Drobné klepy II. 22/-, Mácha: Prozy 20/-,
Kožík: Největší z Pierotů 10/-, Vik: Slovensko v dře
vorytech 53/-, John: Romaneta 12/-, Palacký: Z
dějin národa českého 21/-, Rais: Západ 14/-, Hašek
mezi svými 11/-, Poláček : Podzemní město 17/-,
Plicka: Praha ve fot. 45/-, Peroutka: Demokratický
manifest 20/-, Čapek: Povídky z jedné i druhé
kapsy 18/-, První parta 10/-, Válka s mloky 11/-,
Zahradníkův rok 16/-, Three Novels: Hordubal, An
Ordinary Life, Meteor 18/-, Matějíček: Národní di
vadlo 39/-, Hugo: Dělníci moře 27/-, Česká kuchařka:
49/-, Baar: Pro kravičku 14/-, Bass: Rozhlásky 7/-,
Beneš: Rudá v černé 15/-, Bureš: Utkáno z pramenů
14/-, Carpentier: Království z tohoto světa 7/-, Cy
rano: Cesta na měsíc 10/-, K. Čapek: Anglické listy
12/Jak se co dělá — O lidech 18/-,
Faulkner: Divoké palmy 17/-,Verne: Robur dobyvatel
10/-, Godbucchi: Tahiti nejkrásnější 17/-, Gottlieb:
Cesta k mistrům 11/-, Hostovský : Půlnoční
pacient 25/-, Jeřábek: Odcházím, přijdu 11/-, Ji
rásek: Zahořanský hon 13/-, John: Eskamotér Jo
sef 7/
a mnoho jiných.
Uvedené ceny jsou včetně poštovného

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbeurne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

—Valná hromada se bude konat ve středu 23. ledna 1963 v 7.30 hodin večer v sále Doherty’s Library,
roh Crown a Collins Streets, Surry Hills.. Výbor jed
noty srdečně zve na tuto valnou hromadu všechny
členy i příznivce.
— Dlouholetý člen dorostu a nyní členstva naší jed
noty br. Jan Ebner zakončil svá studia civilního in
ženýrství s vyznamenáním a nyní se připravuje na
další studium. Blahopřejeme k jeho úspěchu a pře
jeme mnoho úspěchů dalších.
L. Prokop, jednatel

NA POMOC ČS. TISKU V AMERICE
RESOLUCE přijatá na konferenci výkonného vý
boru Americké obce sokolské se zástupci všech jejích
žup konané 7. - 9. prosince v Chicagu
KRAJANSKÉ VEŘEJNOSTI
Ztratili jsme řadu denních, týdenních i měsíčních
našich časopisů - po celé americké vlasti. Jest to sku
tečnost, která se nemůže přehlédnout.
Hleďme si zachovat ty publikace, které nám zůstá
vají. Potřebují naše pochopení, naši všestrannou pod
poru. Dejte jim ji! Odebírejte, čtěte je a ozna
mujte v jejich stranách. Jest to v zájmu nás všech,
pro zachování řeči, tradic, kutury - našeho života.
Komu slova Sokol, Čech, Slovák nejsou jen planým
zvukem, vykonej svoji povinnost! Náš tisk si podporu
zaslouží. Byl nám pomocí, byl s námi po všechna li
ta, ať je s námi dále.
Známe oddanost našich lidí a jejich věrnost. Proto
věříme, že neoslyší naši vřelou výzvu!
NAZDAR!
AMERICKÁ OBEC SOKOLSKÁ
ZÁPADNÍ NĚMECKO ZAKÁZALO VYSTOUPENÍ
JANÁČKOVA
KVARTETA
Pražské Rudé právo uveřejnilo 8. ledna tuto zprávu:
Janáčkovo kvarteto požádalo ČTK, aby seznámi
la veřejnost s jeho stanoviskem k rozhodnutí bon
nského ministerstva vnitra, které odmítlo udělit čle
nům komorního souboru vstupní víza do NSR. Ja
náčkovo kvarteto má za sebou 15 let umělecké čin
ností. Od roku 1956 jjzdí každoročně na umělecké
turné také do Německé spolkové republiky, kde si
získalo sympatie, koncertního publika. V pondělí 7.
ledna mělo Janáčkovo kvarteto zahájit nový umě
lecky zájezd po NSR koncertem v Norimberku, kte
rý měl být úvodem k dalším 13 vystoupením.’ Čle
nové kvarteta jsou překvapeni a rozhořčeni jak tím
to politováníhodným rozhodnutím, tak i blíže ne
uvedenými “politickými motivy”, které k němu údajně vedly.”
RFE uvedlo, že dle západního tisku byla důvodem
odmítnutí víz špionážní činnost některých členů
kvarteta.

KNÍŽKA,

KTERÁ

JE

VÁS

PRO

NEJPROSPĚŠNĚJŠÍ

Vkladní knížka Nationai Bank Savigs Bank
plně zajistí Vaše úspory. Své peníze máte
stále k disposici ...
Až do výše £ 3.000 přinášejí Vám dobrý
úrok. Neváhejte ....

CHRAŇTE

PENÍZE

SVÉ

ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U

NATIONAL

SAVINGS

BANK
BANK

LIMITED
plně integrovaná odbočka
THE

NATIONAL

BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

HLEDAJÍ:

Jana Fleisiga (Již. Austrálie?), Jiřinu Jedličkovou - Kuegelsteinovou, Františka Brožka (zpráva) a Jana Červeňáka (Kanada?).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu .
HD

Vyvrcholení mezinárodní hokejové sezóny v Praze

Listárna

Československo - SSSR 4: 3 a 3 : 3

A. Č. Gagny: Díky za ad
resu. — J. K. Brusel: Dí
ky za lístek a adresy. —
J. M. S. Francisco: Díky
za výstřižky. — K. M.
Springbank: Díky za do
poručení. - J. H. Auckland:
Díky za výstřižky.
HD

Malý oznamovatel
PŘIJMEME MECHANI
KA k udržování strojů v
kont. potravinářském prů
myslu, v Melbourne, po
kud možno s praxí. Zna
lost angl. není nutná. Stá
lé místo, dobré podmínky
a plat. Bližší informace po
dá po zaměstnání: tel:
51 - 1644.

Když necelou čtvrthodinu před zahájením 1. utkání oznámil hlasatel sestavu čs. teamu, jisté
ani jeden z těch 19.000 diváků, kteří se tísnili v pražské Sportovní hale ve Stromovce, nevěřil, že
by Čechoslováci mohli s tímto narychlo sestaveným mužstvem obstát proti teamu SSSR, který při
jel z Kanady s osmi vítězstvími z devíti sehraných zápasů. Vždyť pro zranění nebo nemoc nemohli
nastoupit nejlepší čs. hráči jako Vlastimil Bubník, J. Golonka a Jiřík, kteří jsou největšími opo
rami národního mužstva. Mladí, talentovaní hokejisté však "zapadli” do representačního teamu
REDAKCI DOŠLO:
STÁLÉ MÍSTO nabízíme
a podílejí se se staršími na vítězství i remize, což je jistě dobrou předzvěstí pro březnové mistrov
tomu, kdo se chce zaučit
ství světa ve Stockholmu.
Chrysostom Mastík: POD na spec. stroji. Po zaučení
ZIM V MÉ ŠTĚPNICI. bude pracovat samostatně
ČESKOSLOVENSKO - SSSR 4:3 (1:0, 0:0, 3:3)
ČESKOSLOVENSKO - SSSR 3 : 3 (2:0, 1:3, 0:0)
Sbírka yeršů. Edice SKLI a v čase, který si může
Ačkoli čs. team vedl už 2:0 a měl blíže k stavu ZEN, c/- A. Vlach, Ham volit. Nab. na zn.: MelStřetnutí se vyznačovalo strhujícím bojem do po
slední vteřiny, kdy se také teprve rozhodlo o vítězi. 3:0, nedokázal vydržet se silami až do konce utkání burg 13, Postfach 2700. bourne — ihned” do HD.
Stal e jím zaslouženě team Československa. Když (bylo to 4. utkání v pěti dnech — předtím hráli Stran 24, cena 0.50 dol. HLEDÁM přátelství star
totiž tři minuty před koncem zápasu srazil čs. obrán Čechoslováci s kanadským teamem Saskatoon Qua- neb ekvivalent.
šího pána, který mi uce Sventek nešťastně Ivanovu střelu do Mikolášovy kers) a tak nerozhodný výsledek odpovídá poměru
možní častější schůzky.
HOVORY
S
PISATELI,
sil
na
kluzišti.
Na
rozdíl
od
předešlých
přípravných
branky, a SSSR vyrovnal tak na 3:3, zdálo se, žě už
na zn.: “Kame
je tečka za skórem utkání. Patnáct vteřin před hou zápasů pro mistrovství světa ve Stockholmu otevře číslo 1., prosinec 1962. Vy Nabídky
káním sirény se po vhození buly na modré čáře do li Čechoslováci zcela hru a dokázali tak, že dove dává Přemysl Pitter, Gar- lie” do HD.
tenstrasse 1230, Affoltem
stal k touši benjamínek čs. mužstva, Pryl z Jihlavy, dou v pěti útočit i v pěti hrát.
V mužstvu nastaly tři změny: v obraně hrál za zra am Albis, Switzerland. dle potřeby, odpovídat na
vystřelil, jeho odražený kotouč se dostal do klubka
hráčů, kde se s ním vynořil pardubický Dolana, a něného Kaspera už od začátku plzeňský Sventek, třetí Vydavatel chce v novém podněty, otázky nebo kri
dvě vteřiny před skončením utkání získal čs. teamu útok pak hrál v tomto složení: Pokorný (Sparta časopise, který bude vy tiky čtenářů. První číslo
cházet zatím nepravidelně má 8 stran.
vítězství 4:3 za jásotu, jaký prý nemá na pražských Praha), Starší (Bratislava), Jiřík (Brno).
kluzištích obdoby.
Uvážíme-li, že ani jedna čs. formace nehrála v tom
ČS. HOKEJISTÉ V ZAHRANIČÍ
to utkání v obvyklém složení, je to bezpochyby vel
ký úspěch čs. mužstva.
V období mezi vánočními svátky a svátkem Tří králů, kdy byla v nejvyšší čs, hokejové soutěži
Sestava: Mikoláš (Vítkovice) — Potsch (Brno), přestávka,
startovaly přední čs. teamy ve Švýcarsku, v Západním Německu, Rakousku, Itálii, SSSR,
Kasper (Vítkovice - od 46. minuty zraněn, za něj
ve Švédsku a v Polsku. Příznivci čs, hokeje viděli pak na domácích kluzištích vítěze Saskačevanské se
nastoupil Sventek z Plzně) — Gregor (Bratislava), niorské
Saskatoon Quakers. Všechna tato střetnuti, která skončila střídavými úspěchy, byla součástí
Tikal (Sparta Praha) — Pryl (Jihlava), Bukač (Ji příprav ligy
na
světové
mistrovství ve Stockholmu.
hlava), Vlach (Vítkovice) — Dolana (Pardubice),
poloprofesionálním celkem ACBB Paříží 19:2, nad
ZKL BRNO V RAKOUSKU A V ITÁLII
Vaněk (Brno), Černý (Brno) — Starší (Bratislava),
Ačkoli všechna mužstva, proti kterým hokejisté Young Sprinters Neuchatel 10:1, nad Diavoli Milane
Kepák (Brno), Bárta (Bratislava).
čs. mistra nastoupili na rakousko-italském zájezdu, 13:5 (za milánské hokejisty hrál trenér italského
byla posílena vždy alespoň čtyřmi - pěti Kanaďany, národního mužstva Čechoslovák S. Bartoň), nad HC
Hokejová liga
vyhráli hráči ZKL všechna střetnutí naprosto su Villarsem 5:3. Na závěr svého švýcarského zájezdu
prohrála pak Bratislava v Ženevě v exhibičním ut
Po čtrnáctidenní vánoční přestávce pokračovala verénně. Zvítězili postupně: v Innsbrucku 10:4, v kání s kanadským mužstvem Saskatoon Quakers ne
Bolzanu
4:2,
v
Cortiné
ď
Ampezzo
9:2,
v
Celovci
7. ledna nejvyšší čs. hokejová soutěž 21. kolem, ve
(Klagenfurtu) 3:0 a ve Vídni nad rakouským mist šťastně 3:4.
kterém se už s velkou pravděpodobností rozhodlo rem
KLADNO V SOVĚTSKÉM SVAZU
WEV 7:1.
o šesti teamech, které budou bojovat o titul mistra
Kladenští
hokejisté, kteří letos patří k slabším
SPARTA
vítězem
spenglerova
poháru
republiky. Jsou to už zcela bezpečně: ZKL Brno.
Bratislava, Jihlava, Sparta Praha a Vítkovice. Šestým
Pražané vyhráli sice ve švýcarském Davosu tra teamům čs. ligy, obstáli na zájezdu v SSSR zname
účastníkem závěrečných bojů bude asi mužstvo diční Spenglerův pohár naprosto hladce, ale přece nitě, neboť zvítězili v Moskvě nad Lokomotivou
Chomutova, kterému stačí v příštím zápase hrát jen na svém zahraničním zájezdu velkou reklamu Moskva 3:1 a v Gorkém porazili domácí Torpedo
s posledními Budějovicemi nerozhodně.
čs. hokeji neudělali. Jejich vedoucí jim totiž sjed 6:4. Pak už se projevila únava z přílišného cestování
nali na dobu od 28. prosince do 3. ledna, tedy na do a tak po remise v Rize s Dougava Riga 3:3 se do
bu sedmi dní sedm zápasů, protože chtěli zřejmě re stavila porážka na kluzišti Chimik Voskresensk 1:2.
žimu získat cenné devisy. Ale mužstvo Sparty, kte
PLZEŇ A JIHLAVA VE ŠVÉDSKU
ré dovedlo ve finále Spenglerova poháru porazit záPlzeňští hokejisté zvítězili sice nad Boforsem 4:3
— Angličan G..Hi11 vyhrál automobilové závody o padoněmeckého mistra EV Fuessen rozdílem dvou a nad Jihlavou 9:1, prohráli však s Voesteraasem
Velkou cenu Jižní Afriky a stal se tak 29. prosince tříd 11:1, prohrálo v sedmém zápase v Mnichove 1:5 a se Soedertaelje 3:5. V tomto posledním střet
mistrem světa pro rok 1962. Druhý v celkovém po naprosto vyčerpáno 4:10, což by se za normálních nutí byl autorem vítězné branky švédský repreřadí je Angličan Clark. Hill startoval po celou se okolností určitě nestalo. Pražané, kteří přijeli na sentační brankář Svensson. V poslední minutě, kdy
turné s Roziňákem (šest let byl v Jáchymově), do Plzeň prohrávala 3:4, odvolal trenér Radič branká
zónu na stroji značky BRM.
— Čs. basketbalový mistr Sparta Brno ZJŠ po vítěz sáhli těchto výsledků: porazili švýcarského mistra ře Kobana a Čechoslováci se pokusili vyrovnat o
ství v Antverpách nad BBC Antverpy 81:74 vyhrál Visp 11:2, rakouský Klagenfurt 7:1. švédskou Far- šesti hráčích. Pokus však se nezdařil; protože bran
doma odvetu 88:57 b., a postoupil tak do 2. kola Po shagu 12:3, EV Fuessen 11:1 (všechna utkání v Da kář Svensson zachytil střelu a poslal prudký kotouč
háru evropských mistrů, ve kterém se střetne s fin vosu); v Luganu zvítězila Sparta nad Diavoli Mila- do opuštěné branky Plzně!
no 7:5, v jihošvýcarském Ambri - Piotta 6:2, ale o
Jihlava porazila mistra Švédska Djurgaaraen 5:3,
skými košíkáři Gelsingin Kisa Toverit.
24 hodin později prohrála v Mnichově 4:10.
prohrála
však s hokejisty Leksandu 2:5 a s jiho— Odvetné utkání Poháru evropských mistrů (prvé
se bude hrát už asi v únoru) mezi Benfikou Lisa BRATISLAVA VYHRÁLA TURNAJ VE VILLARSU švédským výběrem 2:4.
SASKATOON QUAKERS V ČSSR
bonem a pražskou Duklou se sice uskuteční v Praze
Druhé mužstvo čs. nejvyšší hokejové soutěže na Juliscé až 13. března, ale už v současné době je Slovan Bratislava - vyhrálo ve švýcarském Villarsu
Mužstvo vítěze Saskačevanské seniorské ligy se
o něj velký zájem. Vedení Dukly upozornilo, že hro- mezinárodní turnaj, když postupně zvítězilo: nad hrálo mimo dvě utkání s čs. národním mužstvem
madné objednávky přijímá sekretariát do 31. ledna.
(které prohrálo 4:9 a 1:4) ještě dalších osm zápasů
Při koupi mají přednost ti fanoušci, kteří přišli na
na kluzištích republiky. Prohrálo ještě s juniory
OFICIELNÍ PORADÍ NEJLEPŠÍCH
listopadové střetnutí Pražanů s dánským Esbjerkem.
ČSSR 4:5 a s mužstvem Pardubic 3:4, zvítězilo nad
LYŽAŘŮ ALPSKÝCH DISCIPLIN
Tehdy bylo oznámeno, že si mají uschovat vstupenky. Unie FIS vydala oficielní Rakousko),
mužstvem Středočeského kraje 5:3, v Brně nad ZKL
— Anglický odborný časopis “World Soccer” sesta- žebříček nejlepších lyžaObří slalom: 1. Schranz 5:2, nad čs. Béčkem 6:3, nad Chomutovem 7:4, nad
vil žebříček deseti nejlepších fotbalových teamů řů a lyžařek ve sjezdových a Nenning, 3. Burger Kladnem 5:0 a nad Litoměřicemi 7:2.
současné doby. Tabulka: 1. FC Santos (Brazílie), disciplinách, který je roz- (všichni Rakousko), 4. Mil2. FC Botafogó (Brazílie), 3. Benfica Lisabon (Por hodující při udělování lianti (Itálie).
HLAS DOMOVA
tugalsko), 4. Tottenham Hotspur (Londýn), 5. AC startovních čísel v nové
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Sjezd žen: 1. Ganderová,
Milán, 6. Dukla Praha, 7. Real Madrid, 8. Inter Mi- závodní sezóně.
Adresa: Hlas domova,
2. Haasová (obě Rakoulano (bývalá Ambrosiana), 9. River Plate (Argen
8 Moorhouse St. Richmond, E. 1, Vic.
Sjezd mužů: 1. Schranz sko.
tina), 10. SC Anderlecht (Belgie).
(Rakousko), 2. Forrer Slalom: 1. Jahnová (RaTelefon: 42 - 5980
—V USA byla zahájena lehkoatletická sezóna na (Švýcarsko), 3. Nenning, kousko), 2. Bieblova (Ně- PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
krytých drahách skvělým výkonem 22letého studen- 4. Zimmermann (oba Ra- mecko), 3. Breuerová (Ra
jednotlivý výtisk s -2/-.
. ta coloradské university Dona Meyerse, který v kousko).
kousko).
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
Chicagu zdolal laťku na 4,90 m, čímž vytvořil nový
Slalom; 1. Bozon, 2. PeObří slalom: 1. Hanne- platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
nejlepší světový halový výkon všech dob, když zlep rillat (oba Francie), 3. Fa- bergrová (Německo), 2. ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
šil o 1 cm dosavadní rekord svého krajana Johna lach, 4. Nenning, 5. Stieg- Hecherová, 3. Haasová
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
Uelsese, vytvořený v minulé sezóně.
ler, 6. Schranz (všichni (obě Rakousko).

- - Ve zkratce - -

