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De Gaulle rozbil jednání v Bruselu

L’ Europe c’est moi
Téměř všichni političtí komentátoři (nebyli jsme výjimkou), považovali
přistoupení Anglie k Evropskému hospodářskému společenství za otázku
času, a téměř všichni nekomunističtí komentátoři to vítali jako pozitivní
historickou událost.
Zdlouhavá jednání v Bruselu považovali za přirozený proces, jímž se
obě strany snažily získat co nejpříznivější podmínky. Členové "evropské
šestky” se chtěli pochopitelně co nejvíc držet Římské smlouvy, ale bylo
všeobecně uznáváno, že není možno úplně ignorovat stará pouta, praktic
ká i sentimentální, která váží Anglii k odumírajícímu Britskému spole
čenství národů.
Nikdo také nepřehlí Odpor k Anglosasům
Bylo by proto příliš
žel že president de Gaul
le nebyl z osobních a
politických důvodů an
glickou žádostí o vstup
nijak nadšen.
Vědělo se že jedna
iluze vede k druhé a že
jeho iluze o obnovení
"francouzské velikosti”
vedla k nové iluzi o
"francouzské
Evropě”.
Málokdo však čekal, že
bude de Gaulle pro své
sny ochoten ohrozit sa
motnou existenci Evropského
hospodářského
společenství a celistvost
celého západního spojenectví.
Znovu se dá říci, že
ani po záplavě zkušeno
stí jsme neznali de Gaul
lea.

Proniknout do myšle
ní francouzského polodiktátora není lehké.
Mnoho lidí se o to mno
hokrát pokoušelo a mno
ho lidí mnohokrát ztros
kotalo. Je však část úko
lu politického komentá
tora, aby se alespoň po
kusil o nalezení pohnu
tek, které vedou státní
ka k činům, jež mohou
mít pro celý svět násled
ky takřka nedohledné.

další faktory, které mu
sely mít značný vliv na
de Gaulleovo rozhodnu
tí.

'Nejbezvýznamnější z
nich je problém anglic
kého zemědělství, jímž
se de Gaulle tolik ohá
něl, nejdůležitější je je
ho" "evropská koncepce’’,
o níž toho bylo slyšet
pohodlné, kdybychom de daleko méně.
Gaulleova jednání vy
Třetí síla
světlovali jenom jeho
megalomanií a jeho proDe Gaulle, na rozdíl
tibritským a protiameric- od presidenta Kennedykým smýšlením.
ho a ministerského před
Oba ty předsudky hrá sedy Macmillana, vidí
ly asi důležitou roli v spojenou Evropu v prv
posledních
událostech, ní etapě jako separátní
stejně jako touha po jednotku, jako třetí sí
francouzské velikosti a lu stojící samostatně me
francouzském ovládnutí zi kolosy Spojených stá
Evropy. Nutno však při tů a Sovětského svazu.
znat, že existují ještě (Pokračování - na str. 2)

Zřízení nové ústřední zemědělské komise

“Za čest zemědělce”
"Za čest zemědělce” není jméno nového čestného řádu pro bojovníky
za socialistické zemědělství, jakkoli to tak vypadá. Je to jen poslední část
"výzvy” soudruha rolníka Trousila, z níž se vyvinulo nové lidové "hnutí”:
"Za socialistický vztah k práci, za dělnickou čest, za čest zemědělce”.

Potvrzení neúspěchu
Když bylo odtroubeno třetí československé pěti
letce, různila se mínění o tom, co bylo hlavní pří
činou tak markantního selhání státního plánování
v Československé socialistické republice. Oficielně
se o příčinách pádu pětiletky rozhovořil Antonín
Novotný, který sice uchoval starou notu, ale místy
přece jen specifikoval hlavní nesnáze. Pravil přede
vším, že “do uskutečňování přijatých plánů nepří
znivě zasáhly i některé vnější vlivy jak hospodář
ského, tak politického charakteru.” Je jasné, že No
votný musí mít na mysli nejen hospodářské poru
chy uvnitř sovětského bloku, ale především vzrůsta
jící vliv Společného evropského trhu na hospodář
ský a obchodní vývoj celé Evropy. Je právě tak
zřejmé, že československé dodávky do zahraničí v
rámci politické expanse východního bloku jenom
přispěly k celkovému fiasku.
Z dalších příčin vybral si Novotný tři:
1. Došlo k porušení proporcionálního rozvoje ná
rodního hospodářství a tím růstu živelnosti a k nap
jatosti mezi možnostmi výroby a spotřeby (což za
vání ozvuky slánštiny),
2. Byl porušen princip demokratického centralis
mu, který musí být respektován v celém rozsahu
řídící, organizátorské a plánovací činnosti socialis
tického hospodářství (krajské národní výbory vza
ly decentralizaci doslova a nedbaly na předpisy ce
lostátních plánů a směrnic),
3. Nebyl plně doceněn význam zemědělství pro
celkový rozvoj národního hospodářství a tím pro
zabezpečení růstu životní úrovně obyvatelstva (kolektivisace byla zřejmě provedena narychlo a “su
chou cestou”, její výsledky zklamaly naděje vlá
dy, zemědělská výroba bude musit prodělat další
rozsáhlé organizační a výrobní změny).
Zajímavé je, že tady alespoň Novotný přiznává, že
něco není v pořádku s životní úrovní, ale všude jin
de tvrdí, že životní úroveň stále stoupá. Buďme
vděčni alespoň za toto: neříká-li, kde stoupá, alespoň
víme, kde nestoupá.
tp

Víme také ze zkušenosti, že kdykoli začne
Rudé právo inzerovat
nějaké "lidové” hnutí, že
za tím je nějaké nelidové kopýtko "nové třídy”,
kterou tak výstižně po
psal komunistický rebel
Milovan Džilas.
Pro československého
zemědělce byl začátek
roku 1963 chmurný. By
la zřízena nová ústřed
ní komise pro zeměděl
ství, které povládnou nezemědělci.

Ústřední komise

skutečnosti, že jejím
předsedou byl jmenován
ideolog Jiří Hendrych,
člen předsednictva ÚV
KSČ a tajemník ÚV
KSČ.
Jejím tajemníkem se
pak stal další aparátčik,
zástupce vedoucího ze
mědělského oddělení
KSČ Václav Svoboda,
který je zřejmě odbor
níkem.
Je zajímavé, že pří
slušný ministr zeměděl
ství Vratislav Krutina a
ing. Josef Nágr, náměs
tek ministra, jsou pou
hými členy zemědělské
komise a jsou kontrolo
váni ideologem Héndrychem.
Boj o socialistickou
vesnici
zřejmě
opět
vzplane na ideologické
frontě.

Podle Rudého práva z
8. ledna 1963: "Na zá
kladě usnesení XII. sjez
du KSČ schválilo plé
num ÚV KSČ na svém
zasedání dne 4. ledna
1963 komisi ÚV KSČ a
vlády pro řízení země
dělské výroby. . .”
Členové komise
Důležitost, kterou ÚV
Dalšími členy komise
KSČ přikládá zřízení té jsou:
to komise, je podtržena (Pokračování na str. 2)
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Marx napsal: "Co charakterizuje dialektic
ký pohyb, je současná existence dvou protikladných aspektů, jejichž výsledkem bude nová ka
tegorie. Výlučný pokus vyloučit "špatnou strán
ku” rozbíjí dialektický pohyb na dva kusy.”
Avšak dosud komunismus, ačkoli pokládá dia
lektiku za svou učitelku, byl naplněn oněmi
"výlučnými pokusy” vyloučit tu stránku, kte
rou pokládá za špatnou, a usiloval ji vyhladit
nejen doma, nýbrž i po celém světě, a zosnoval za tím účelem mnohé intriky a mnohá spik
nutí. Jestliže podle dialektiky každá historická
perioda byla nezbytná, a každá stránka dialek
tického pohybu je užitečná a potřebná, proč
ta nenávist, krutost a pronásledování? A jak
to, že svoboda není uznána aspoň za "druhou
stránku” dialektického procesu?
Ferdinand Peroutka

REAKCE NA BRUSEL
Přísně vzato nikdo si nemůže být jist, co vlastně
představuje ona “tvrdá čínská linie”, jež je dnes
kamenem úrazu ve většině komunistických stran
světa. Jsou Číňané trockisty nebo na rub obráce
nými titoisty? To byly otázky včerejška. Otázka
dneška je? co zamýšlí francouzský generál, který
se chová tak, jako kdyby bitva u Kreščaku se ko
nala minulý týden a Waterloo se stalo včera?
Co bude se Severoatlantickým společenstvím a s
Evropským trhem, když Anglie byla z evropského
společenství při nejmenším neceremonielně vystr
čena a odkázána na zámořské přátele? Jak na tuto
hlubokou a podle našeho názoru tragickou roztrž
ku v západním spojenectví bude reagovat sovětský
blok? Co by nás mělo dnes zajímat nejvíc: jak to
zapůsobí v zemích východního bloku satelitů So
větského svazu?
Evropské hospodářské společenství bylo od za
čátku trnem v oku sovětských národohospodářů a
politiků. Představovalo možnou a mocnou blokádu
trhu sovětského, představovalo budoucnost nesovětské Evropy v nejrůžovějších hospodářských bar
vách. Čin generála de Gaullea byl pro sovětský blok
darem z nebes. Evropské hospodářské společenství,
rozštěpené v Bruselu, představuje dnes bryčku, za
niž se bude vydávat utržená přípřež. Neboť An
glie představovala, politicky i hospodářsky, spojení
evropského společenství s americkým arsenálem de
mokracie, ať to třeba dnes američtí státníci popí
rají. Členství Anglie znamenalo daleko víc než je
nom obchodní integraci. Vmyslíme-li se do myš
lení občana některého ze satelitních států východ
ní Evropy, účast Anglie znamenala především po
litickou záruku, že Drang nach Osten se už nebu
de opakovat, že Francie podrží svoji dnešní pozi
ci jako střední váha ve společenství, a že Severo
atlantické společenství a Evropské hospodářské spo
lečenství nebude nikdy zneužito pro německý vý
boj směrem na východ.
Komunisté se nikdy netajili nepřátelstvím k sjednocovacím plánům západní Evropy. Když viděli, že
tomuto sjednocování nemohou zabránit, založili si
trucpodnik v Radě vzájemné hospodářské pomoci.
Hospodářské potíže, jež dnes mají jednotlivé sate
litní země i (do jisté míry) Sovětský svaz, doka
zují, jak slepé napodobení je neúčinné a jak dale
ko je ještě sovětský blok hospodářsky za západní
Evropou.
Komunisté vždycky spojovali Severoatlantický
pakt s Evropským hospodářským společenstvím, a
napadali Evropské hospodářské společenství (o němž
tušili, že je nebezpečnější části evropské integrace)
tím, že je vykládali jako intendantský sbor spoje
né západoevropské armády, připravované k výbo
ji. na východ.
K ilustraci stačí jediný citát pražské Práce (21.
12. 62): “Evropské hospodářské společenství je po- .
litickohospodářskou základnou válečného paktu
NATO v Evropě, je ovládáno západoněmeckými
monopoly, jež zosnovaly a hospodářsky připravily
již dvě světové války... V Evropě znevýhodňuje
Evropské hospodářské společenství i obchodní sty
ky socialistických zemí s integrovanou částí Evro
py...” Zde je jasný ozvuk nejen protiněmecké pro
pagandy, ale i vágního sténání Antonína Novotné
ho o “některých politických vlivech zahraničních”,
které prý uvrhly československé hospodářství do
stavu, v němž je dnes.
Po napoleonském zákroku generála de Gaullea -v
Bruselu mohou komunisté s velkou radostí přes
vědčovat národy za Železnou oponou, že Evropské
společenství bude v budoucnu daleko nebezpečněj
ší politicky než tomu bylo dosud. Po mnichovských
zkušenostech nebude tak těžké vyložit východoev
ropským národům, že Evropské hospodářské spole
čenství je ovládáno zbrojařskými koncerny, že Fran
cie selže právě tak, jako selhala předtím, a že to
bude revanšistické Německo, které povede západní
Evropu k novým výbojům na východ. (Pokr. str. 2)
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L’ Europe c’ est moi
(Pokračování se str. 1.)
Jeho vidina sahá daleko
za hranice nynějšího hos
podářského společenství.
Dlouhodobě sahá od
Severního moře po Stře
dozemní, a od Atlantiku
po Ural.
De Gaulle věří, a po
slední události zdají se
potvrzovat alespoň tuto
část jeho teorie, že čín
ský tlak požene Sovět
ský svaz čím dál tím
rychleji na Západ, a že
se nakonec jeho evrop
ská náležitost projeví
členstvím ve "francouz
ské” Evropě budoucnos
ti.
Anglii považuje po
někud nedůsledně za ne
evropskou mocnost, je
jíž pouta leží za Atlan
tikem. Anglickou žádost
o členství v Evropském
hospodářském společen
ství má za americký plán,
jehož cílem je vpašování nesourodého agenta
do evropské rodiny ná
rodů.. Úkolem tohoto agenta pak má podle de
Gaullea být především
udržení amerického vli
vu v Eyropě.

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,

aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
- odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

Atlantické společenství
Tato koncepce je ovšem na hony vzdálena
koncepci presidenta Kennedyho,
ministerského
předsedy Macmillana a
většiny de Gaulleových
evropských partnerů. Ani
oni nevylučují, že So
větský svaz jednou v ně
jaké nové formě podleh
ne evropské přitažlivos
ti, ale domnívají se, že
věci mají jiti spořádaně
jedna po druhé.
Prvním faktorem je
podle nich' nijak nez
menšené nebezpečí ko
munismu, • jemuž ' třeba
čelit jednotou a hospo
dářsky ' silnou Evropou,
spojenou s Amerikou v
Atlantickém společenství.
Anglické členství po
važovali za
ohromný
krok dopředu, neúspěch
anglické žádosti za těž
kou porážku západní vě
ci a- zbytečný i vysoce
nebezpečný odklad.

Evropští partneři ge
nerála. de Gaullea pak
trpce nesou diktátorské
prosazování jeho vůle
proti přání všech spo
jenců, jak to nejostřej
šími slovy vyjádřil Henri Spaak a profesor Fanfani.

Ortel historie
V době psaní tohoto
komentáře přišla zpráva
o de Gaulleově vetu, kte
ré ničilo daleko ví
ce, než jenom bruselská
jednání, protože nešlo
jenom o trucovité zamít
nutí anglické žádosti. De
Gaulleův bruselský ne
smysl byl provázen skří
páním brzd. Evropský
rychlík se zastavil, dů
věra ve "Společný trh”
byla podryta, celé západ
ní spojenctví dostalo těž
kou ránu, a komunistic
ký svět injekci, kterou
už potřeboval jako sůl.
Neštěpil už se jenom ko
munistický svět, také zá-

padni se začal štěpit.
Je teď jisté, že jsme
se mýlili, když jsme očekávali evropský návrat
Anglie již v tomto roce.
Na druhé straně jsme
však bohužel měli prav
du, když jsme v březnu
minulého toku napsali
(HD, č. 6, Kontroversní postava):
"De Gaulle nedokáže
být článkem řetězu. Chce
být sám řetězem. Bylo
by zajímavé vědět, jaký
ortel nad ním jednou
vynese objektivní histo
rik. . . Možná, že se omezí na to, že vzdá poc
tu velikánu francouz
ských
dějin..."Možná
však, že k tomu ještě
dodá:". . . Koncem roku
1962, po uzavření míru
v Alžírsku a porážce Sa
tanových teroristů, měl
de Gaulle postoupit mís
to někomu, kdo by po
rozuměl problémům Ev
ropy a světa tak dobře,

”Za čest zemědělce”
(Pokračování se str. 1)
ing. Josef Benda, ře
ditel Ústavu pro vědec
kou soustavu hospoda
ření, Josef Borůvka, po
slanec NS, Josef Černý,
kandidát ÚV KSČ, Jan
Havelka, vedoucí země
dělského oddělení ÚV
KSČ, ing. Karel Hlaváč,
ředitel státního statku,

-Naše rovyŘÁD RUDÉHO PRAPORU — ZA ZMETKY
Ať si to vypije někdo jiný! Myslí si zřej
mě v některých závodech národního podniku
Stavokonstrukce, když odesílají svoje výrobky
stavebním podnikům. Stavební podnik v Praze
od nich dostává zámečnické výrobky: okna s
neopracovanými svárami, neočíslovanými závě
sy, které pak nepasují, ani když se vymění,
takže na stavbě je z toho při konečné přípra
vě zmatek. U dveří mají závěsy přivařené na
vrch rámu, takže při nutné opravě se se závě
sem nedá hnout. Zmetky vyrábějí závody Stavokonstrukcí v Náchodě i v Českém Brodě: a
co nestačí sami, dodělá ČSAD při dopravě
leckteré ohnou, urazí, zkřiví. Napravovat to
potom musí konstrukční zámečníci Pražského
stavebního podniku. Např. v listopadu z vý
robu v ceně 20.000 Kčs jich museli hezkou řád
ku opravovat celých 50 pracovních hodin. Stře
disku nezbývá, než dělat opravy zadarmo: sni
žuje to však jejich výkon i plnění plánu. Str
nul jsem údivem, když jsem se v Práci dočetl,
že Stavokonstrukce dostaly Rudý prapor -na
psal nám zámečník Stanislav Mleziva z Praž
ského stavebního podniku. Opravdu: podnik,
jehož práce byla tak vysoko oceněna, by ne
měl ve svém kolektivu strpět lajdáckou práci,
která poškozuje jeho dobrou pověst . . .
Práce, 29. prosince 1962

4.2.1963

DOMOVA

Michal Chudík, pověřenec Slovenské národní
rady, Jindřich Janiš, ná
městek předsedy Státní
plánovací komise, Karel
Mestek, předseda ústřed
ní správy pro nákup ze
mědělských výrobků, Ji
ří Michal, předseda JZD
Suchdol na Kutnohor
sku, ing. Ludevít Turoň,
předseda JZD Dědina
mládeže na Komárensku.
Zpravodajská služba
FEC komentuje zřízení
komise takto:
"Předsjezdové doku
menty, zejména zpráva
ÚV KSČ a usnesení XII.
zjezdu KSČ, mluvily jen
o komisi ÚV KSČ pro
řízení zemědělské výro
by. Dodatečně si zřej
mě vedení KSČ uvědo
milo, že čistě stranická
složka by poprvé tvoři
la součást státní admini
strativy. Proto byla ko
mise nakonec utvořena
jako společný orgán stra
ny a vlády...”

Optimistický závěr
Ústřední
zemědělská
komise má nezávidění
hodný úkol: zvýšit ze
mědělskou výrobu nato
lik, aby se čísla plnění
plánů alespoň částečně
blížila docíleným výsled
kům.
Rudé právo ze 4. led
na 1963 přineslo opti
mistický článek o výsled
cích zemědělského hos
podaření v roce 1962.
Přes všechny fronty

před řeznickými krámy
a před lidovými konsumy zjistilo:
"Naše vesnice nevstoupila do nového roku s
prázdnýma rukama. V
roce 1962 přišlo na trh
z domácích zdrojů např. asi o 50.000 tun ma
sa a téměř o 9 miliónů
vajec více než za rok
1961. Úspěšně proběhl
nákup
obilí.
V důsledku nepříznivých klimatických podmínek jsme však nedosáhli
předpokládaných
výsledků u některých.
rostlinných
produktů,
zejména u krmiv, a také ve výrobě mléka. A
tak jsme zůstali celkově v zemědělství pod
plánem, i když - kromě
mléka - byla tržní produkce vyšší než kdykoliv dříve. . .”

REAKCE NA BRUSEL
Komunističtí agitpropčíci by musili být na hlavu
padlí, aby nepoukázali na-to, že de Gaulle (a s ním
konec konců Adenauer) dal. přednost sobecké ev
ropské velikosti franko - německé před globálním
spojenectvím evropsko - americkým. Nejhorší je ovšem na tom to, že samo Evropské hospodářské spo
lečenství bylo de Gaulleovou akcí rozpolceno od
Zeelandu po Neapol. Evropská jednota, základní ká
men účinného nástroje obrany a prosperity, byla
z francouzské strany torpédována velmi těžce.
Je zbytečné plakat nad mlékem neodvolatelně
rozlitým. My, uprchlíci ze zemí za Železnou opo
nou, bychom si měli co nejrychleji uvědomit, že
Brusel může v historii našich národů jednou zna
menat tolik, co znamenal předválečný Mnichov. So
větský blok je rozpolcen. Ale i západní je rozpolcen. Naděje na změnu politických poměrů ve vý
chodní Evropě jsou tím odročeny na velmi neur
čito.
jun
jako on sám problémům
Francie. . .”
Po pádu bruselských
jednání už můžeme je
nom doufat, že o pár
kapitol dále napíše ten
týž objektivní historik,
že jednotná Evropa se
nedala zastavit halucina
cemi velikášského gene-

rála, který měl žít v
sedmnáctém, nikoli ve
dvacátém století.
Jinak by bylo třeba
změnit jenom název jed
né kapitoly. Stať, která
měla
být
nadepsána
"Spasitel Francie” by se
musila jmenovat "Hro
bař Evropy”.
-kw-

ZE DNE NA DEN
21.1. Předsednictvo brit
ské Labour Party se se
šlo, aby se rozhodlo o
volbě nového předsedy
strany - nástupce zemře
lého Gaitskella.
22. 1. President de Gaulle
a kancléř Adenauer podepsali smlouvu, která
má navždy odstranit ne
přátelství mezi Francií a
Německem. Zahrnuje ko
ordinaci zahraniční poli
tiky, hospodářskou a kul
turní spolupráci atd.

23.1. Néhrú odmítá jed
nat s čínskými komunis
ty, pokud Čína nepřijme
bez výhrady návrhy sku
piny neutrálních asijských
států na řešení hraniční
ho sporu.
—Mluvčí indonéského mi
nisterstva zahraničních vě
cí prohlásil, že vláda bu
de uvažovat o vyslání do
brovolníků na pomoc severobornejským povstal
cům.
29.1. Francie znemožnila
na zvláštní schůzi šesti
států Evropského hospo
dářského společenství dal
ší jednání o vstupu Bri
tánie do této organizace.
Hlavním důvodem prý
byla nedávná dohoda me
zi britským ministerským
předsedou Macmillanem a
americkým
presidentem
Kennedym v Nassau.
30. 1. Macmillan popsal
de Gaulleův zásah na
konferenci
Evropského
hospodářského společen
ství jako brutální. Fran
couzská vláda jednohlas
ně schválila de Gaulleův
postoj, ale všichni ostat
ní členové Evropského
hospodářského společen
ství jej kritizovali.
1. 2. Njasko se stalo ne
závislým státem. První
ministerský předseda je
dr. Hastings Banda.
—Britský
ministerský
předseda Macmillan při
byl do Říma k poradám
s italským ministerským
předsedou Fanfanim.

Co by bylo plátno, že
v roce 1963 vložíme do
zemědělství zhruba za 3
miliardy korun strojů a
přes 4 miliardy na in
vestiční výstavbě, jestli
že by naši zemědělci ne
dokázali těchto velkých
materiálních prostředků
plně využít v zájmu ce
lé společnosti. . .”
A je to právě ten há
ček, kvůli němuž musi
la být po všech úspě
ších roku 1962 zřízena
na prahu roku 1963 ustřední komise pro říze
ní zemědělství, protože
československý zemědě
lec naprosto odmítl i v
Achillova pata
rámci jednotného země
Ale má to všechno há dělského družstva přis
ček, jak prozrazuje o- pívat k "zájmům komu
bojetné prohlášení na nistické společnosti.”
FEC/vm
prahu roku 1963:
"Jistě by se dalo vy
ZLOBÍ VÁS O ČI ?
jádřit v číslicích zvýše
ní objemu zemědělské
Bolí Vás hlava?
výroby na každý hektar
Noste brýle od OPT A !
půdy, i to, jak se to le
tos projeví v dalším růs
tu spotřeby především
potravin průměrně na
Capitol House, 109 Swanston St.
obyvatele.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
Všechna čísla však
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
zůstanou jenom čísly,
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
když za jejich realizaci
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
nepřevezme odpovědnost
v nutných případech telegraficky
člověk.

OPTO

HLAS

4.2.1963

ČESKOSLOVENSKO

DOMOVA

VE ZKRATCE

—Rudé právo 11. ledna spořádal chargé ď affaires řivým přívržencem slo
1963 referovalo o “něko- Kubánské republiky Adol- venských separatistů”, ve
likatýdenní cestě po spřá fo Martí recepci na vysla dených ve Free Europe
telených zemích jihový nectví. Přišly jenom ve Belušem a Belákem.
chodní Asie, na niž se vy ličiny druhého řádu: Z. —Z úspěchů čs. kinema
pravil Antonín Novotný Fierlinger, tajemník ÚV tografie: na mezinárod
v doprovodu místopřed KSČ V. Slavík, ministr ních festivalech, které se
sedy vlády Šimůnka, mi zahraničí V. David. Ne už stávají fraškami, byl
nistra zahraničí Václava byl přítomen ani předse nej úspěšnější film režisé
Davida a zástupce Sloven da vlády ani jeden z je ra K. Kachyni “Trápeni”
ska Jozefa Lenárta. No ho náměstků.
a Zemanův trikfilm “Ba
votný navštíví. Indonés- —Rudé právo uveřejnilo ron Prášil” s M. Kopec
kou republiku, Kambodž- seznam novoročních gra kým v hlavní roli. Jinak
ské království, Severní tulací, které dostali No se v mezinárodní soutěVietnam a Burmu. Je pří votný se Širokým. Ze ze ži prosadily filmy “Ďá
značné, že na první zas mí “socialistického tábo blova pasť” F. Vláčila,
távce v Indii byli čs. ra” nepopřála štěstí zdra Weissův “Zbabělec” a
vládní činitelé uvítáni je ví jenom Albánská lido Krejčíkova “Půlnoční
nom vlastními diplomatic vá republika. Jinak se mše”.
kými zástupci.
Rudé právo pochlubilo —Při nástupní audienci
—Podle některých sou gratulacemi afghánského severokorejského velvy
kromých zpráv z ČSSR krále, předsedy revoluční slance Kim Rjo-Zuna do
se situace v zásobování rady Burmy, belgického šlo k trapné scéně, když
masem v poslední době krále, habešského císaře, Antonín Novotný spustil
zlepšila, přestože jsou i ghánského presidenta, fin dlouhou tirádu o záslu
nadále fronty. Vláda se ského presidenta, iránské hách Sovětského svazu,
snaží získat lidi pro spo ho šacha, lucemburské který “přispěl k svobodě
lečné stravování. I kvali velkovévodkyně, rakouské národů Československa a
ta jídel v restauracích se ho presidenta a řeckého Koreje”. Korejský vysla
prý zlepšila. Na jak dlou krále.
nec se ve svém projevu
—7. ledna přijel do Pra vůbec o SSSR nezmínil a
ho?
—Soukromé informace z hy náměstek předsedy omezil se na prohlášení,
ČSSR tvrdí, že KSČ pro polské vlády Jaroszewicz že korejský lid se "bude
chází dnes velkou gene k jednání o některých o- dále snažit o rozšíření
rační krizí. Starší gene tázkách čs.-polské hospo bratrské družby.
race soudruhů prý vymí dářské spolupráce.
—Na dole Kateřina v Se
rá, a mladí komunisté —Před krajským soudem veročeském
hnědouhel
jsou často kritizováni v Brně byla souzena dvo ném revíru (v Modla“pro nedostatek obětavos jice “nepřátel lidu”, kte nech) vypukl 3. ledna
ti”. Na schůzi funkcioná rá šířila “nepřátelské po 1963 důlní požár, při kte
řů pražského kraje ČSM věsti a paniku”. Jinak jim rém zahynulo 15 horníků.
se veřejné debatovalo o byla k tíži přičtena sa —Večerní Praha přinesla
“rozmařilém životě synů botáž JZD, kde oba od senzačku o pionýrech z
a dcer komunistických souzení jezdili jako kočo Hloubětína: “... Rozhodli
vé. František Kudlík byl se, že budou bdít nad
předáků”.
—Pražský rozhlas kritizo ,odsouzen na 6 let vězení, spotřebou
elektrického
val malý zájem o technic Josef Klvaňa na 4 roky. proudu ve svých domo
ké studium mezi dnešní Oba pocházejí z Mrlníku vech. Večer a ráno ne
mládeží v ČSR, která se na Kroměřížsku.
dopustí, aby svítila zby
naopak hrne do školy hu —Začátkem roku přijel tečně světla, spolu s ro
manistického typu. V Pra do ČSSR nový americký diči prověří v bytě a po
ze se na strojní fakulty velvyslanec Outerbridge dle možnosti vymění sil
přihlásilo jen 86% před Horsey. Odevzdání, pově- né žárovky za slabší atp.
pokládaného počtu poslu řovacích listin byli pří Podobně chtějí hlídat
chačů. Situace v Plzni a tomni: A. Novotný, mi spotřebu proudu i ve ško
v Liberci je prý ještě nistr zahraničí David, le.”
horší.
přednosta
presidentovy —V Praze je dnes 5 res
—Podle posledního sčítá kanceláře Novák, generál- taurací se speciálními za
ní lidu k 1. březnu 1961 poručík Čihák, vedoucí hraničními výběry jídel
bylo na území. ČSSR 13, odboru MZV R. Ježek a -Moskva, Čínská restau
745.000 obyvatel, o 1,405. dr. B. Verner.
race, Sofie, Praha na Let
000 více než v roce 1950. —Rudé právo přineslo 5. ně a Hotel Splendid.
Rudé právo z 8. ledna u- ledna 1963 článek o čin —Antonín Novotný jme
vádí, že z tohoto počtu nosti zaměstnance RFE noval čs. velvyslance v
bylo 6,704.525 mužů a 7, Ladislava Nižnanského, Guineji M. Vojtu velvy
060.773 žen. Měst nad de který byl loni koncem ro slancem v Sierra Leone.
set tisíc obyvatel bylo v ku odsouzen k trestu smr
FEC/ZP/HD
ČSSR celkem 119. Nad ti československým sou
100.000 obyvatel mělo pět dem pro účast na akcích
měst, z toho Praha 1,005. německé protipartyzánské
Děkujeme
jednotky
“Edelweiss”.
000 obyvatel.
za včasné vyrovnání
—U příležitosti IV. výro RFE prý chrání Nižnan
předplatného.
čí kubánské revoluce u- ského proto, že je “zu
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Spor o seržanta
Julia Fučíka

LITERATURA
JEN ZÁMINKOU

Literární kritik Rudého práva Jan Fojtík zasloužil se o podstatnou de
gradaci československé literární kritiky, když se pustil "adresným” způ
sobem do čínského komunistického časopisu Žen-min-ž’pao ve jménu li
terárního odkazu válečného nebojsy komunistického podzemí Julia Fučíka.
Nedovedete si představit, jak je svobodnému člověku blaze, může-li si
klidně rozestřít Rudé právo, zapálit cigaretu a vychutnávat, jak podfukář
nadává podfukáři kvůli podfuku.
Začíná to od Adama:
"Otázka života a smrti.
. . . Staré prastaré téma.
. . . Nedávno
se
stala
předmětem úvahy sou
druha Kao Ti z Ženmin ž’pao, ústředním or
gánu Komunistické stra
ny Číny. Čínský publi
cista si toto téma připo
mněl, jak píše, po přeč
tení Fučíkova nesmrtel
ného díla "Reportáž psa
ná na oprátce”. "Řekně
me předem, nelíbí se nám
úvaha Kao Ti”, dodává
ctnostně soudruh Fojtík,
kterého by nic takové
ho
určitě nenapadlo,
kdyby se na pražském
sjezdu nepohádali sou
druh Wu se soudruhem
Kouckým způsobem pl
ně parlamentním.

Je divné, že je to Ja
nu Fojtíkovi divné. Ko
munistická strana Česko
slovenska dělala od ro
ku 1945 přesně totéž,
aniž by se autor proti
tomu jen slůvkem ohra
dil. A jestliže tvrdí, že
"hrdinové našeho odbo
je a revoluce nejsou sym
bolické ikony, žijí v na
šem díle, v radosti na
šich dětí . . .”, pak má
pravdu jen částečně.

Hrdinové odboje byli
po roce 1945 zásluhou
KSČ dvojího druhu: ti,
o kterých se nesmělo
Tolik úvodem, aby by mluvit a ti, kteří se sta
lo jasno, že vůbec nejde li Fučíky, Gottwaldy,
o to, co chtěl nebo ne Švermy a Slánskými.
chtěl Fučík říci, ale o
Ale zase má Jan Foj
.mezinárodní
řečnický
tík pravdu v tom, když
mejdan mezi zasloužilý
se pouští do negramot
mi mistry komunistické
ného Číňana:
ho blabolu.
"Nechť nám Kao Ti
Jan Fojtík tedy praví:
promine,
Fučíkův odkaz
"Fučík je nezapomenu
telným hrdinou čs. lidu. známe opravdu lépe než
Je jedním z tisíců ne on . . .” Jakpak ne, když
ohrožených
bojovníků byl Fučíkův odkaz vy
vychovaných komunistic roben přímo na agitprokou stranou, kteří šli na pu u Prašné brány!
smrt, aby zvítězil život
Pak však přijdou na
-život
pokolení, která řadu skrovné citáty z
vybudují socialismus a výlevů čínského soudru
komunismus . . .”
ha, a nám zase nezbývá
než
radostně přikyvovat
Číňan Kao Ti však
slepému
kuřeti z nebes
praví, že Fučík byl ne
zapomenutelným
hrdi ké říše, které našlo zrna
nou čs. lidu a "vyzvedá pravdy. Kao Ti pravil
jeho smrt nad příboj na adresu českosloven
ských komunistů, že se
v jejich řadách nachá
zejí ti, kteří "vyznávají
filozofii strachu a zrádcovství”. Zajisté, i když
skému poselství, když se rozhodl odvézt z Ku
jiného druhu, než má na
mysli.
by rakety, které tam, podle dnes už slavného
výroku Rudého práva, ani vůbec nebyly. Ale
Českoslovenští komu
aby nebyli soudruzi oblouzeni smířlivým tó
nisté jsou "falešní džen
nem článku, soudruh Šetlík rychle dodává:
tlmeni, slaboši a zrádci”,
"Jestliže nyní hlava církve katolické zastá
kteří "chtějí žít na ko
vá rozumější stanovisko než jeho předchůdce
lenou před nepřítelem,
Pius XII. , neznamená to, že by církev katolic
a když je nepřítel udeří
ká přestala velebit soukromé vlastnictví, vyko
po pravé tváři, nastaví
řisťování pracujících, reakční diktátorské reži
i levou, jen aby si za

O vatikánském koncilu
Publicita, které se těšil vatikánský koncil,
byla taková, že ani tudé právo samo nemohlo
pominout celou záležitost mlčením. Vatikánský
zpravodaj Ilja Šetlík napsal delší reportáž
"Zápas s přítomností”, v níž si úkol církví
na celém světě zjednodušil na konstatování, že
dnes ani církve nemohou přehlížet "svět proletářských revolucí s novou socialistickou sou
stavou, svět mladých států na dřívějších lenních územích kolonialistů a misionářů.”
Jinak dokonce zpravodaj Rudého práva oce
nil, že i soudruh Chruščov měl radost ze "zdra
vého smyslu” papežovy mírové výzvy, a že pa
pež vybízel "k rozumu a jednání v době ku
bánské krize”. I papežské roucho je dnes zřej
mě dobré k tomu, aby zastřelo sovětskou po
rážku. Soudruh Nikita jistě naslouchal papež

temných dnů okupace. . .
Neboť i dnes, v nyněj
ší moment, má Fučík
-revolucionář podle této
podivné úvahy vyzývat
k smrti.”

my nebo kolonialismus. Ale nucena vnějším
tlakem okolností, a především růstem socialis
tického tábora, šířením socialistických idejí,
rozmachem národně osvobozeneckého hnutí a
třídních bojů, hledá stále pozorněji způsob,
jak udržet své místo v bouřlivě se rozvíjející
lidské společnosti.”

bezpečili klidný život a
uchovali své životy”.
Jistěže, čínský soudruhu,
a jak rádi si tyto citáty
přečtou
českoslovenští
občané! A co když se
dozví, že i v komunis
tickém tisku byli hosti
telé Novotný, Hendrych,
Široký a ostatní ozna
čeni za "bezostyšné bez
páteřníky”, kteří "nevá
hají obětovat zásady, ide
ály, platformu dělnické
třídy”. Jak opojně mu
sily být cítit tyto hlu
boké pravdy ve sjezdo
vém paláci KSČ!
Nejde nám jen do
hlavy, jak může Jan Foj
tík tvrdit, že čínský útok je "uctivě neadres
ný”, a ptá se: "Kdo jsou
tito strašní zrádci?”
Když už je někdo tak
hle mešugé, je zbytečné
mu něco vykládat.
Po komickém úvodu
teprve začíná
střelba
hrubých kusů:
"Konečně zlostná řeč
Kao Ti nám není ne
známá. Slyšíme ji nyní
neustále od vyložených
rozbíječů jednoty mezi
národního
revolučního
hnutí-tiránské
skupiny
Hodža-Šehu, od těch,
kteří, žel, nacházejí otevřenou podporu čín
ských soudruhů . . .

Kao Ti nevěří dějin
nému vývoji. Je vůči ně
mu podezíravý, všude
tuší lest a zradu. Jed
nat v souladu s objek
tivními
zákony
dějin
(jak je např. vytvořil
Kennedy na Kubě-pr),
už to je pro něho pro
jevem zbabělosti a zra
dy. V jeho očích by by
lo hrdinstvím .předejít
dějiny (jako Mao na in
dických hranicích-pr.).”
Pak to jde ještě dál,
ale už se z toho Fučík
úplně ztratil. Ale asi by
z nás měl dnes radost,
neboť tím jen dokazuje
me, že my lidé bdíme,
i při čtení kronik Rudé
ho práva.
FEC/jun

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE

D. G. Lupínková
393 GEORGE ST„ SYDNEY
Telefon BX 2316
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obracejte se na našeho zástupce

Volejte večer FJ 7372

4.2.1963

Z historie japonského hospodářského "zázraku”

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRA VILLE, NSW.

DOMOVA

NEBESKÝ VÍTR NA VÝCHODĚ

Hospodářský rozmach Japonska je považován mnoha národohospodáři
za téměř zázračný. Svou hospodářskou vyspělostí a životní úrovní je Ja
ponsko naprostou výjimkou v Asii i mezi všemi barevnými národy. Čím
to je, že země, která byla ještě před sto lety hospodářsky daleko za In
dií,
Čínou a dnešní Indonésií, se nyní řadí k nejvyspělejším průmyslovým
O ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ SITUACE
státům
světa? V odpovědi na tuto otázku hledají mnozí lék pro churavě
Na své schůzi dne 3. ledna 1963 zabývala se vláda
znovu podrobně situací v zásobování národního hospo jící asijské, africké i jihoamerické státy. Studium japonského hospodář
dářství elektřinou...Zabezpečení plynulého zásobová ství je proto tím aktuelnější.

Kukátko do ČSSR

ní elektřinou je za současné energetické situace věcí
všech pracujících. Vláda se proto obrací na všechny
občany, aby si uvědomili, že každé zbytečně spotřebo
vané množství elektřiny se v současné době může ne
příznivě odrážet v dodávce elektřiny našemu průmys
lu a dopravě a způsobovat obtíže v našem hospodářství i v soukromém životě. Vláda očekává, že odborové
organizace, občanské výbory, domovní komise a do
movní důvěrníci, mládežnické a pionýrské organi
zace zaměří pozornost všech občanů v každodenním
životě na rozumné šetření elektřinou, vytvoří hlíd
ky v závodech, školách i v místech a budou širo
kou uvědomovací prací zabezpečovat co nejúčinnější
pomoc všech pracujících ke zlepšení energetické si
tuace ..
Rudé právo, 6. ledna 1963
A OPATŘENÍ K JEJÍMU ZLEPŠENÍ
K řešení obtížné situace (v oblasti energetiky-pr.)
bylo třeba přijmout řadu opatření, která vedou k
přechodnému snížení spotřeby elektřiny, zejména v
nevýrobní oblasti a v bytové komunální spotřebě.
Je nutno na přechodnou dobu snížit intenzitu ve
řejného elektrického osvětlování, přechodně vyřadit
z procesu světelné reklamy, podstatně snížit inten
zitu osvětlování výkladních skříní obchodů. V kan
celářích a provozovnách nebudeme zapínat stropní
osvětlení, ale spokojíme se stolními lampami a míst
ním osvětlením strojů. Podle zvláštních pokynů bu
de upraveno i úsporné používání elektrických spo
třebičů v zemědělství. Významnou měrou mohou po
moci ke zlepšení dodávky elektřiny všichni občané:
také snížením a vhodným rozdělením spotřeby elek
triky v domácnostech — Naše vláda současně při
jala další opatření, která prohloubí řízení spotřeby
energie v průmyslu. Hloubka těchto opatření je však
přímo závislá na tom, jakých úspor dosáhneme prá
vě v nevýrobní oblasti i v mobilizaci výrobních zdro
jů.
Čs. rozhlas, Praha 5. ledna 1963
VZESTUP PRACOVNÍ ABSENCE
S vývojem absence pro nemoc nemůžeme být roz
hodně spokojeni. Podívejme se např.jen do jednoho
odvětví - potravinářského průmyslu. V prvním po
loletí letošního roku vzrostla na 5.61%, zatímco v
prvním pololetí loňského roku činila 4.67%. Pro lep
ší představu: toto procento znamená téměř dva mi
lióny prostonaných dní. A to je v jediném hospo
dářském odvětví. Samozřejmě, nemocní pracovníci
chybějí. Takové dva milióny dní (a dodejme hned,
že v některých dalších sektorech není situace o nic
lepší) se už poznají. Jejich práci musí někdo udě
lat. To znamená přesčasy, mimořádné vypětí sil. S
tím pochopitelně souvisejí i hospodářské výsledky.
Po dvanáctihodinovém pracovním výkonu nemůže
být práce tak dobrá, přesná a rychlá, jako v nor
mální pracovní době. Tady se pak projevuje po
kles produktivity práce, zvýšená zmetkovitost atd.
Jako na dlani se ukazují souvislosti. Jak z toho vše
ho ven? Kde začít? Cesta je jedna. Není lehká, ale
zato důsledná: důsledné zlepšování pracovního pro
středí, zvyšování hygieny, prevence proti chorobám,
odstraňování rizikových pracovišť. Snad se ozvou
námitky: To je hezké, ale uvědomujete si soudruzi,
že tohle také něco stojí? A můžete si to dovolit
právě nyní, kdy máme starostí víc než dost a mu
síme čelit hosodářským potížím. Tady připomeňme
nedávné usnesení o nedostatcích v hygienické péči
v naších závodech i listopadové usnesení předsed
nictva CRO k těmto otázkám...
Práce, 28. prosinec 1962
CHÁTRAJÍCÍ STŘEDISKO REKREACE
Městečko Jánské Lázně má sice jen 800 stálých
obyvatel, avšak v sezóně se mění v pětitisícové re
kreační město. Léčí se v něm 600 pacientů, mezi
nimi i cizinci. Od nepaměti slouží Jánské Lázně
jako vstupní brána do východní části Krkonoš ... Ná
rodní výbor 10 let rozpočtuje úpravu 800 metrů ulice, okresní národní výbor to škrtá. Chcete si dát
vyprat košile? Kromě holiče a kadeřníka, krejčího
a jednoho ševce jiných služeb ve městě není...
Kanalizací zotavoven je pouze nevoňavá stružka,
vedoucí po louce do Jánského potoka kolem pro
menádních pěšin ... Hospodářem ze všech nejhor
ším jsou Restaurace a jídelny. Živým pomníkem
jejich hospodaření je hotel Bílý kříž, který byl do
nedávna útočištěm sov a ostudou lázní. Nedostat
kem péče sešel i Luční dům ...
Práce, 20. prosince 1962

Brzy po začátku 17.
století, přibližně v době,
kdy Habsburkové nasto
lili vládu v Čechách , uzavřel japonský šogun
(císař) zemi všemu sty
ku s cizinou. Jedinými
Evropany, s nimiž pak
mohli přijít Japonci do
styku, byli Holanďané,
kterým bylo dovoleno
poslat na ostrovy jednou
za rok jednu obchodní
loď. Takový stav zůstal
až do roku 1864.

Z feudalismu
k industrializaci
Vnitřní zřízení Japon
ska bylo v té době ty
picky feudální, víc než
v Čechách za Marie Te
rezie. Ze šesti obyvate
lů průměrně jen jeden
skutečně pracoval - ze
mědělec - a zbylých pět
žilo více méně z jeho
práce. Privilegované po
stavení měli samurajové,
druh placených žoldné
řů (kombinace vojáků a
tereziánských drábů).
Když se stalo v dru
hé polovině minulého
století oficielní politikou
vládnoucích kruhů "otevření” Japonska, na
stala v životě země tak
pronikavá a tak rychlá
změna, že to nemá v dě
jinách obdoby.
Vývoj
šel tak rychle, že již za
50 let začalo Japonsko
silně konkurovat nejprů
myslovější zemi světa Velké Británii.

"Otevření”

s výhradou
Po trpkých zkušenos
tech Číny, která byla
Evropany
hospodářsky
silně vyssávána, nepři
pustili však Japonci ani
po "otevření” do země
bělochy jako podnikate
le. Vítali jejich služby,
ale vždy jen na několik
let a přesně podle pře
dem uzavíraných smluv.

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

Protože
zemědělství
poskytovalo státu až do
sud jediný zbroj příjmů,
nesli zemědělci i po "otevření” země největší
část břemene, které si
vyžádala změna, hospo
dářské struktury. Žili
proto dále celkem v nou
zi. Zato samurajové a
šlechta ztratili změnou
státní politiky svůj pů
vodní status a brzy se
přeškolili ha průmyslové
podnikatele, administrá
tory a vojáky dle ruské
ho vzoru.
"Socializace”
Aby stát překonal po
čáteční nedůvěru majet
nějších vrstev (šlechty a
samurajů) k průmyslo
vému podnikání, investo
val sám příjem ze země
dělství do loděnic, zbro
jovek, železáren a jiných
průmyslových podniků,
které pak byly jeho ma
jetkem. Japonsko se tak
stalo první zemí se "zná
rodněným” průmyslem.
Štěstím bylo, že v době,
kdy tato jejich "socialisace” byla skutkem, ne
měl nikdo z nich tušení

jakosti, že ani svou lá
cí nepředstavovaly vážný
problém pro průmyslové
státy Evropy. Když se
však postupem času kva
lita vyráběného zboží
zlepšila, a cena zůstala
nezměněna, počala být
japonská
konkurence cí
o Marxovi a jeho teo
riích (ty byly přeloženy tit na světových trzích.
Otrocká práce
do japonštiny až na za
čátku našeho století).
Protože eyropští a aPo počátečních finan meričtí výrobci měli v
čních ztrátách začaly té době značný vliv na
státní podniky vykazovat odborové organisace, da
zisky. V tom stadiu je řilo se jim hlavně pomo
pak stát prodal soukro cí odborů vštěpovat svěmým. podnikatelům, a to tu ideu o "otrocké prá
za nízké ceny a na dlou- ci” japonských dělníků.
hodobý úvěr. Tím umož
Ve skutečnosti žil ja
nil dřívějším samuraj- ponský dělník na své po
ským rodinám jako Mit- měry mnohdy lépe, než
sui a Mitsubiši dát zá některý jeho britský ne
klad k nynějším mamu bo německý kolega. V
tím podnikům stejného mezinárodním peněžním
jména.
převodu byl ovšem jeho
Kopírování ve velkém příjem velmi malý.
Nízké ceny v minulosti
Evropa a Amerika po i v přítomnosti jsou odů
znaly brzy Japonce ja vodňovány též innovací,
ko neobvykle pozorné která je málo známá na
učedníky - až příliš po západě ("Vertícal
zorné. Otevřeným kopí trusts”), ale charak
rováním výroby a pro teristická pro hlavní ja
duktů se stali brzy v ob ponské koncerny. V praxi
chodním světě velmi ne vypadá takto :
populárními, avšak po
Západní podnikatelé,
stavili tím Japonsko na řekněme v dovozu, hut
nohy.
nictví, strojírenství a dis
První výrobky nově tribuci, pracují obyčejně
zakládaného japonského samostatně a v každém
průmyslu, vedeného lid ze zmíněných oborů vy
mi bez potřebných zku kazují až 30-procentm
šeností, byly tak špatné (Pokračování na str. 6.)

Pomoc sovětského bloku Castrově Kubě

Co po porážce na Kubě ?
Neslavný konec sovětského dobrodružství na Kubě postavil do popředí
dvě otázky: 1. co vlastně země sovětského bloku už investovaly?, 2. kolik
ještě hodlají dnes investovat? Na první otázku lze odpovědět celkem
lehce: hodně. Druhou otázku může plně zodpovědět jenom budoucnost,
ale je tu náznak. Od konce minulého roku sovětské investice se značně
snížily.

Kuba dostala přede
vším značné dodávky vý
robků “středního strojí
renství”, tj. průmyslu, je
hož krycí jméno zname
ná zbrojovky.
Kromě těchto zásilek,
jak přiznala sovětská Ekonomičeskaja Gazeta, dosáhl sovětský “obchod” s
Kubou výše asi 536 mi
liónů dolarů v roce 1961
a asi 750 miliónů dolarů
v roce 1962.
Pražská vláda oznámi
la, že její obchod s Ku
bou dosáhl výše 60 mi
liónů dolarů v roce 1962.
Sovětsko - kubánský
“obchod” je ovšem vel
mi jednostranný: zatímco
sovětský blok dodával
továrny, stroje, techniky
a rádce všeho druhu, Ku
ba sama mohla nabídnout
jen velmi málo: cukr, ta
bák, ovoce.
Československý
podíl
na zásilkách Kubě byl
ovšem nepoměrně vyšší

ve srovnání s příspěvky
ostatních satelitních zemí.
Pařížský Le Monde uveřejnil rozhovor svého
zpravodaje s mluvčím
polského ministerstva za
hraničního obbchodu, kte
rý prohlásil:
“Dnešní potíže Česko
slovenska byly způsobe
ny nejen tím, že česko
slovenská vláda byla na
tolik pošetilá, že zavedla
stoprocentní kolektivizaci
zemědělství, ale také pro
to, že ztratila tolik peněz
na obchodních smlouvách
s Rudou Čínou, Guineou
a Máli. Kolik je bude
stát Kuba (a nás všech
ny), je ještě brzo před
povídat.”
V souhrnu měsíčníku
East Europe (New York,
prosinec 1962) se k tomu
praví:
“Zbraně a střelivo, od
vážené na Kubu z Čes
koslovenska, jsou ovšem

státním tajemstvím, ale
západní pozorovatelé od
hadují, že podstatná část
zbraní a většina vojen
ských poradců byla do
dána z Československa.
Československá
vláda
se tolik netají svou eko
nomickou pomocí, která
v případě Kuby už pa
trně přesáhla částku 100
miliónů dolarů.
Větší část dodávek
představovaly
nákladní
automobily, traktory, vý
robky těžkého strojíren
ství a škodovácké auto
busy. Z dalších výrobků
byly na Kubě zjištěny:
diesly, obráběcí stroje,
ocel, radiové součástky,
drogy, papír, textile a
různé druhy spotřebního
zboží.”
Podle
čs.-kubánských
úmluv má ČSSR dodat
v letech 1963-1965 stro
jové zařízení pro výrobu
automobilů, traktorů a
zařízení pro elektrárny.

4. 2.1963
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Československý film dostane "nový statut”

DĚTI DP

V rámci kulturních úspur
1. ledna uveřejnila Lidová demokracie zlověstnou zprávu: "Ve Věstní
ku ministerstva školství a kultury byl zveřejněn nový statut českosloven
ského filmu, který s platnosti od 1. listopadu 1962 (!) upravuje všechny
organizační otázky, týkající se filmových uměleckých i hospodářských slo
žek.” "Je zřejmé, že ministerstvo školství a kultury shledalo filmový pro
voz neúnosným, a že se bude po vzoru divadelním i časopiseckém oře
závat "strom kultury” značně drasticky. Schodkovitost filmových produk
cí nedávno bezděky prozradil docela prý nadaný scenárista - producent Jan
Procházka, když hrdě prohlásil, že jeho poslední film "Zelené obzory” . .
"po čtyři týdny zaplňovaly do posledního místa pražská premiérová kina
-to je zjev, kterému jsme už u českého filmu skoro odvykli.” Jan Pro
cházka je vedoucím tvůrčí skupiny dětského filmu. Asi dnes necítí jistou
půdu pod nohama přes všechny úspěchy "Zelených obzorů”, které se přes
Nový rok nějak zešeřily.

Jan Procházka je ta socialistickou mládež:
ké vzorný kolektivní pra
covník.
Prohlašuje, že
by "bylo škoda, kdyby
ve spolupráci s režiséry
a technickými pracovní
ky nepokračoval”.
To
už neříká, jak by bez
takové spolupráce vůbec
mohl nějaký film nato
čit.
Ale kolektivnosti by
lo učiněno zadost, a po
dle toho, co slibuje ve
svém dalším filmu "Na
laně’’,
musila
patrně
pražská kina být vytá
pěna v době, kdy neby
lo k dostání uhlí, když
byl takový zájem o film
pro mládež.
"Na laně” je totiž,
nebo, doufejme že bu
de, svazácký psychouš
a všeobecný nervák:
". . . Děj je soustředěn
kolem postavy chlapce z
rozvráceného manželství,
jehož cesta po mnoha
zákrutech a zatáčkách
vede na Kladno, kde te
prve v partě tvrdých
chlapů při odvážné a ris
kantní práci poznává, co
je to lidské štěstí a jak
žít.”
Nejzajímavější ze zpo
vědi tohoto svazáckého
podivína je přehled fil
mů, jimiž hodlá oblažiti

."..U nás natáčí své
filmy mladý režisér Ka
rel Kachyňa, připravuje
se k natáčení František
Vláčil, na svém prvním
celovečerním filmu pra
cuje Jaromír Jíreš, Jan
Němec vytvoří filmový
přepis "Démantů noci”
od
Arnošta
Lustiga,
Hoblův právě natáčený
film má název "Den
velkého dobrodružství”.
Režisér Sírový připravu
je film "Dlouhé letní
večery”. Svůj film prá
vě dokončil i Jindřich
Polák podle námětu Otty Hoffmana, spisovatel
ka Jindřiška Smetanová
u nás připravuje scénář
podle své povídky
"Déšť”.
Také uvažujeme o dvou
experimentech. "Povídky
o lásce” bude film, kde
autoři jednotlivých po
vídek budou současně i
režiséry svých prací. Na
tomto filmu bodou spo
lupracovat Ludvík Aškenázy, Jan Drda, Jiří Brdečka, Vratislav Blažek,
František Havlíček, Pa
vel Kohout, Otta Hoffman a další.
Uvažujeme také o fil
mu nového druhu, na
kterém by se podíleli no-

DOPIS TETĚ ELIŠCE
DO ČESKOSLOVENSKA
Drahá teti,
předem přijmi srdečné blahopřání k novému ro
ku 1963 s přáním, že bude stejně úspěšný pro Va
ší mladou lidovou demokracii jako ten předešlý.
My zde v té zaostalé Austrálii dostáváme všech
ny zprávy překroucené ve Váš neprospěch, jenže
my se nedáme splést.
My víme, kdo je ten původní zloduch, zodpověd
ný za bezhlavé plánováni, jak Vám to též krásně,
symbolicky naznačila Vaše moudrá vláda tím, že se
brala přes noc hlavu Stalinovy sochy a někam ji
schovala. Teď už nikdo nešálí pracující lid, karty
jsou na stole a každý ví, co se plánuje : pětiletka
byla přeříznuta na samém počátku a zkrácení pra
covní doby, jakož i blahobyt byly odročeny na neur
čito. Tomu se říká “žádné falešné sliby”.
Každému, kdo kdy věřil na falešné sliby, narostly
vousy, jen Castro už je měl předtím, ale poslední
dobou mu určitě zhoustly. Škoda je ho jen, protože
byl Vaším dobrým zákazníkem, který přec od Vás
nakoupil na dluh za hrozné peníze plno hospodář
ských strojů.

vináři. Byl by částečně
hraný, částečně vytvořen
dokumentárně
stylem
"skryté kamery” a ses
taven z polemik a dis
kusí ...”
Producent Jan Pro
cházka maluje všechno
velmi růžově. Jiný zor
ný úhel má však stranic
ká kritika, které se čes
koslovenská filmová pro
dukce
šmahem
neza
mlouvá, i když z důvo
dů jiných, než českoslo
venskému diváku. Stra
nický kritik Stanislav
Zvoníček se takto vy
jádřil o úrovni česko
slovenského filmu v Ru
dém právu (16.12.62):
"Konfrontace českoslo
venské filmové tvorby s
úrovní toho, co vidíme
ze světa, dopadá pro nás
většinou nepříznivě. Ne
dává ovšem zcela správ
nou relaci, protože vlast
ně pouze elitou světové
kinematografie měříme
celou naši práci . . .
Horší je to v okamži
ku, kdy se stane měřít
kem náš společenský ná
rok. Čs. kinematografie
tu má stále dluhů více
než dost. Objevují se
filmy umělecky a my
šlenkově plytké . . . Ov
šem rozhodující silou ve

filmu jsou filmaři a
vzhledem k syntetické
povaze filmu celá umě
lecká fronta.
Tvrdě, někdy až s ne
spravedlivým zjednodu
šením, ale většinou ve
správném směru jsou jí
vytýkány chyby. Hlavní
spočívá v tom, že hrdi
nu poutá k dnešku čas
to spíš kalendář na stě
ně bytu než myšlenka a
dílo.

...Je potřebí souhla
sit s názory, které se ob
jevily v. diskusi, aby by
li přísněji posuzováni eventuelně odvoláni od
práce ti, kteří místo ta
lentu a svědomitého dí
la odevzdávají řemeslně
exponované metry filmo
vého pásu.
Bude třeba ve filmu
správně uplatnit princi
py odměňování. Zatím
platí stále ještě zásada
z dob, kdy umění bylo
zbožím. Povrchní šlágr,
kabaret kočující po noč
ních lokálech, prostodu
chý film nadbíhající nevkusu publika, vynášejí
autorovi víc než nová
torské úsilí.
Hmotnou
zainteresovaností je tře
ba podpořit díla, která
dávají společnosti hod
notné podněty . . .”
Zní už zase otřepaná
hendrychovská a štollovská odrhovačka o prů
bojném mladém umění,
tentokráte filmovém, kte
ré se musí opírat o prin
cipy strany, chce-li oče
kávat, aby bylo "hmot
ně podpořeno”. A jak
známe
československé
filmaře, bude znovu hro
mada kandidátů na stát
ní ceny.
FEC/vm

Víme, že vojenští instruktoři z Československa
měli naučit kubánské zemědělce, jak s těmi hospo
dářskými stroji zacházet. Zlí jazykové říkají, že už
se ti instruktoři vrátili a že si zpívají “Oral jsem,
oral, ale málo”, což je ovšem pomluva, protože prá
vě Castro sám dobře ví, že má na Kubě naopak
všechno perfektně zoráno. Měli byste rychle vy
kouřit ty doutníky, které prý Vám Kuba na čás
tečný protiúčet dodala, sice je na Vás ještě bude
chtít zpátky, když si to zboží od vás nesměla nechat.
... Copak o to zboží samé starost není, to se dodá
zas. jiným, mladým, zaostalým státům, anebo do In
die - taková konjunktura se totiž tak často nenaskytne, aby zatvrzelý neutrál, jako Néhrú, plánoval
válku s Čínou nejmíň na pět let dopředu. My zde
ovšem souhlasíme s moudrým stanoviskem tatíčka
Chruščova, že se má válkám zabránit, a naši čínští
soudruzi to měli klidněji a rozumněji přijmout a ne
hned vyhazovat sovětské vyslance a konsuly z Číny.
To ten mír nikdy nebude a jen se tím nahání vítr
do plachet Kennedymu; Amerika to chce rozeštvat,
a pak se diví, že ti zahraniční studenti u Vás po
šlapali americkou vlajku.
Slyšeli jsme, že tam máte plno studentů a hostů
z Afriky, Asie, Jižní Ameriky i z Číny. (Ti z Číny
prý v poslední době nenápadně odjíždějí a také
Kubánců ubývá.) Věrní jsou přec jen ti černí z
Afriky, když prý na ně v noci v hotelech padá se
stropů omýtka, tak jdou na Karlák do parku a vy-

Jarmila Dvořáková

Vychoval je camp, ulice
a společná světnice,
podobná více noclehárně
než lidskému obydlí.
Viděly otce s matkou
ve rvačce a hádce,
sledovaly kradmý styk
na sousedním lůžku.
Žádná tajemství života
jim nejsou skryta!
Děti DP.
Některé z nich těžko slabikuje,
skoro zapomněly násobilku,
ale pochytaly pár slov
polských, německých a slovenských.
Žvatlají řečí,
která je narušena
jako celý jejich život!
Děti DP.

Hrají si na kraji chodníku
s německými hochy z Hitlerjugend
a s polskými uličníky.
Hrají si na přechod hranic,
na krádež,
spáchanou v campu minulé noci,
hrají si na bitku s komunisty,
ale přestanou a strnou,
když fešácký americký voják
veze kolem v jeepu svou amimädchen.
Hovoří o emigraci jako staří
a vychloubají se,
kam až je zanese osud.
Děti DP.
Sen nad knihou dobrodružství
se jimi změnil ve skutečnost,
ale skutečnost,
vykoupená draze
předčasně sděleným tajemstvím života
a smutným dětstvím
dětí bezdomovců.

Tvaroh

-

Jogurt

-

Sýry

Tvaroh z odstř. mléka - Podmáslí - Kyselá smetana
VŠECHNY MLÉČNÉ VÝROBKY JAKO DOMA
K dostání ve všech potravinářských obchodech
a delik a te sec h
K E R E N DAIRY PRODUCTS PTY. LTD.
720 Heidelberg Rd., Alphington, Vic., tel. 49 2752

spí se na větvi, jak jsou z domova zvyklí. Také sní
dají raději banány než vajíčka, což je výhoda, pro
tože banány dodají jejich mladé rodné země, kdež
to na vajíčka by bylo nutno stát ve frontě už od
dvou hodin ráno.
Když už mluvíme o jídle, napiš; teti, co tam pro
boha děláte s takovým množstvím másla? Vláda ho
dala o několik tisíc tun víc na trh než vloni, a
přece je rozprodané. Je pravda, že se v těch prosin
cových mrazech dostala v Praze z Ruska importo
vaná zmrzlina? Je pravda, že z venkova jezdí lidi
do Prahy pro aprovisaci a lidi z Prahy na venkov
poslouchat cizí rozhlas (v Praze tak silně rušený)?
Musí všichni dráteníci na brigády pro pohraniční
překážky? A konečně, (když už všichni víme, jak
to všechno začalo), víte vy tam, jak to všechno
skončí?
Leč nesmím Tě, teti, obtěžovat tolika otázkami a
raději končím a těším se na Tvou opatrnou od
pověď.
Tento dopis nezalepuji, abych jednak vašim zá
chytným poštovním stanicím ušetřil práci s rozlepováním, jednak aby si tento můj dopis pohodlně
přečetli a viděli, že jsme se nedali svést falešnou
propagandou západních imperialistů, nýbrž že na
opak našim drahým doma dobře rozumíme, jako
oni dobře rozumějí nám.
Tvůj milující synovec
DRVO
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Šibenice Rudolfa Slánského

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

V. N. Duben, USA
Nedávný XII. sjezd KSČ v Praze se konal
ve stínu šibenice - právě před 11 lety byl totiž v
Praze popraven někdejší generální tajemník KSČ
Rudolf Slánský. Na sjezdu se hodně o něm ne
mluvilo, ale lidé, kteří mu pomohli na šibenici,
Bacílek, Novotný a jiní, byli přítomni a růz
ným způsobem na svého pověšeného soudruha
vzpomínali. President Novotný, hlavní ideolog
KSČ Jiří Hendrych a ministr vnitra Štrougal
mluvili obšírně o období kultu osobnosti čili
stalinismu a prohlásili, že většina komunistů,
odsouzených v politických procesech, byla od
souzena nesprávně.
V důsledku toho bylo zbaveno původní ža
loby a rehabilitováno 30 osob. Přitom prý se
ukázalo, že někteří obvinění měli být potrestáni
za činy, jichž se skutečně dopustili, ale za které
nebyli bráni k trestní odpovědnosti. Na pří
klad Slánský, jak lze vyvozovat z těchto mlha
vých poznámek, byl omylem pověšen pro titovštinu a svůj židovský původ. Správně měl být
asi pověšen za to, že dělal z Gottwalda rudého
boha atd. Všechny tyto nápravy měl prý už pro
vést Rudolf Barák, jak si stěžovali Novotný a
Štrougal. Jelikož prý to Barák neudělal (mezi
tím byl souzen sám), provede to nyní nová ko
mise do čtyř měsíců. Barák zřejmě materiál z
období kultu sháněl. Musel však určitě přijít
na to, že za rudý gestapimus z let 1949 - 1954
nenesou odpovědnost jen nebožtíci Gottwald,
Slánský a Stalin, nýbrž i Novotný, Bacílek a ji
ní soudruzi, kteří jsou stále ještě u vesla. Mi
nistr vnitra Štrougal o tom mluvil na sjezdu
takto: "Místo, aby zjišťoval objektivní pravdu
a skutečné viníky bez ohledu na osoby, Barák
předložil politickému byru i ústřednímu výbo
ru v roce 1957 nepravdivou zprávu, která mno
ho zastírala a uváděla věci v naprosto nespráv
ném světle. Barák osobně znal řadu závažných
okolností z tak zvaných politických procesů z let
1949 - 1954.

Tyto okolnosti bylo nejen nutno vyšetřit, ale
o nich otevřeně informovat i stranický orgán.
Barák neučinil ani jedno ani druhé . . .” Barák
zřejmě věděl, že Novotný a jiní nesou vinu - a
proto došlo loni ke střetnutí, které prohrál. Za
tím se však na rozdíl od Slánského vyhnul ši
benici. Ta vrhala stín na celý XII. sjezd KSČ,
který se konal v Praze počátkem prosince.
Přímo o Rudolfu Slánském mluvil jen Jiří
Hendrych a to těmito slovy: "Nové doklady
dokazují, že po roce 1948 je činnost soudruha
Gottwalda zcela v zajetí kultu osobnosti se vše
mi neblahými důsledky, které se projevily v
porušování zákonitosti i v řízení práce strany.
V těchto směrech není třeba nic měnit na vině
Slánského a dalších soudruhů. . .” Stínu šibe
nice Rudolfa Slánského se soudruzi zřejmě ne
mohou zbavit, ať dělají, co dělají.

Před jedenácti lety, 28. listopadu 1951, při
nesl ústřední orgán KSČ "Rudé Právo” na prv
ní straně krátkou zprávu, že Rudolf Slánský, do
té doby náměstek předsedy vlády a člen poli
tického byra strany, byl zproštěn členství ve vlá
dě, že se vzdal mandátu v Národním shromáž
dění a že na něho byla uvalena vyšetřovací
vazba. Slánský byl členem strany od jejího za
čátku, to je od roku 1921. Na konci dvacátých
let se jako jeden z nejužších spolupracovníků

SUTTONS PTY. LID.
105 Elizabeth St., Melbourne

Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové,
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

Klementa Gottwalda, tedy jeden ze skupiny
"karlínských kluků”, stal členem, jak hlásá ofi
cielní historie strany, nového "bolševického ve
dení” KSČ. Za války, kterou strávil s Gottwal
dem, Kopeckým a ostatními v Sovětském svazu,
byl mimo jiné pověřencem strany v ukrajinském
partyzánském štábu, kterému velel - to zní v této
souvislosti poněkud ironicky - sám Nikita Sergějevič Chruščov.
Po návratu do Prahy v roce 1945 se stal Slán
ský generálním tajemníkem komunistické stra
ny, jejímž předsedou byl tehdy Gottwald. Dnes
není pochyby o tom, ačkoliv to komunisté po
pírali za procesu před desíti lety a stále ještě
popírají, že Rudolf Slánský byl jakýmsi náčelní
kem komunistického politického generálního štá
bu, který po osvobození připravoval a pak v ů(Pokračování se str. 4 )
noru 1948 s pomocí Valeriána Zorina provedl zisky. V Japonsku je ce
komunistický puč a převrat . . .
lý výrobní a obchodní
Po puči se československé hospodářství dostá proces pod jednou sprá
valo stále rychlejším tempem do vážné krize. vou, která pracuje jen s
Příčin bylo mnoho : neuvážené a velmi často i 10% ziskem v každém
"násilné znárodňování, zahájení kolektivizace ze oboru. Hotový výrobek
mědělství, nová orientace zahraničního obchodu je pak pochopitelně da
na Sovětský svaz, v padesátém roce začátek zbro leko lacinější.
jení a v této souvislosti jistě na příkaz Moskvy
Nebeský vítr
radikální změna v průmyslové výrobě ve pro
Japonci se umějí přiz
spěch těžkého průmyslu. Důsledkem všech těch
to opatření, jejichž duchovním otcem byl nejen působit za každé situa
Stalin sám, ale i vlastní leninská dogmata ko ce. Malý příklad :
munismu, byly vážné zásobovací potíže, vzrůsta
Když se v minulém
jící nespokojenost obyvatelstva - včetně těch vrs století snažil Rus Maxim
tev, které se daly zlákat komunistickými sliby a prodat svůj vynález ku
které se cítily oklamány.
lometu
Číňanům, aby
Komunistický režim potřeboval svalit na něko měla Čína lepší vyhlíd
ho vinu a po vzoru stalinských čistek začal kon ky proti Britům, odpo
cem roku 1949 svou vlastní první čistku, která věděl čínský ministr vál
postihla mnohé členy strany. Dnes již víme z ky, že kulomet je neprak
dokumentů publikovaných v Praze, že sám Ru tický, protože plýtvá mu
dolf Slánský jako generální tajemník strany hle nicí. Japonci se o ná
dal československého Rajka (podle maďarského vrhu dozvěděli a okam
příkladů), jakéhosi univerzálního viníka za všech žité si najali Maxima i
ny hříchy v péči o poddané a chyby v hospo s jeho kulometem.
dářském životě. Slánský sám dal pozatýkat v pa
Stejné jako ve výrobě
desátém roce tak zvané buržoasní nacionalisty, snažili se i v politice na
kteří prý pěstovali komunistickou odrůdu slo podobovat metody, kte
venského separatismu. A dal také pokyn k zatčení rými se předtím poda
některých krajských tajemníků v čele se Šlin- řilo Britům ovládnout
gem, Fuchsem a Lomským a dokonce dal uvěz velkou část zeměkoule.
nit i kolegyni v ústředním sekretariátu strany, Evropské metody a vy
Marii Švermovou, ženu komunistického vůdce pěstovaná tuhá kázeň
Jana Švermy, který zahynul, jak dr. Urválek tvr jim umožnily porážku
dil během procesu, vinou Rudolfa Slánského po Číny i Ruska a obsazení
nezdařeném Slovenském národním povstání!
Mandžurie, Formosy a
(Dokončení příště) Sachalinu. V první svě
tové válce se přidali na
stranu Spojenců, a po

2. poschodí
6 A Elizabeth St.
Melbourne - City
Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

Nebeský vítr
na východě

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

—Na valné hromadě Čs.
národní rady americké,
odbočky TGM v Los Angeles, byli zvoleni na dal
ší období: předsedou La
dislav Erban, místopředs.
A. Jelínek a R. Rysová,
jednatelem B. Smutník,
pokladníkem L. Hesse, účetním F. Vykydal.
—Podle usnesení konfe
rence, která se konala v
Chicagu, představují ny
ní Svaz slovenského orelstva a Katolická jednota
Sokol jeden celek.
—V Německu zemřeli: v
Unterjettingen
Vojtěch
Kerekeš a v Dornstadtu
dr. T. Javorský.
—V uprchlickém táboře
v Zírndorfu v Německu
bylo koncem loňského ro
ku 14 Čechoslováků: 8
dospělých a 6 dětí.

—Starostou ve Frankfordu v Kanadě byl již po
třetí zvolen čs. krajan
František Rábel.
—SVU v New Yorku po
řádala 17. ledna večírek,
na němž promítl Miloš
Waldes barevné diapositi
vy z reservací divoké
zvěře v Keniji, Ugandě a
Tanganjice.
—Divadelní skupina “Actors Cooperation” v New
Yorku uvede za režie Vác
lava Šimka premiéru di
vadelní hry “Dobrý vo
ják Švejk”. Je to původ
ně německy napsaná hra,
přeložená do angličtiny.
Hlavní úlohu sehraje Já
ra Kohout.
—V New Yorku zemřel
bývalý úředník čs. mi
nisterstva
zahraničních
věcí a úředník čs. exilo-

vé vlády v Londýně J.

Grossman.

—Pavel Machotka je in
struktorem na sociální
fakultě Harvardské uni
versity.
—Rafael Kubelík se zno
vu oženil s 38letou kon
certní pěvkyní Elsie J.
Stevensonovou, která je
narozená v Austrálii.
—Dr. Milič Kybal vede
kurs o investičních pro
jektech, který pořádá Ůstav pro hospodářský roz
voj při Světové bance
pro skupinu vyšších úředníků latinsko - americ
kých vlád.
—Miroslav Kabát složil s
výborným prospěchem na
sydneyské universitě zá
věrečné zkoušky v oboru
chemie a strojního zaří
zení chemických továren.
ND/AL/SVU/S/Z

válce se čile a úspěšně
hlásili o odměnu. Jejich
nadání "plout s dobou”
se jim nevyplatilo až v
druhé světové válce , kdy
se snažili napodobit Hit
lera.
Zeměpisná poloha jim
-podobně jako Britůmv dřívějších dobách ovšem pomáhala. Jí vděčí
Japonci za to, že jejich
země nebyla ve své dvoutisícileté historii před ro
kem 1945 nikdy obsaze
na nepřátelskou armá
dou. Číňané, Koreánci a
Mongolové se pokoušeli
v minulosti několikrát
napadnout japonské ostrovy, ale vždy bez úspěchu.

Několikrát v starších
dějinách pomohli ne
přátelští
"meteorologo
vé”, kteří vybrali špatně
čas k invasi. Invasní loď
stva byla zničena silným
větrem dřív, než se při
blížila k pevnině. Japon
ci nazvali ten vítr "kamikaze” čili "nebeský vítr”.
Dávno už minula do
ba, kdy výjimečné po
stavení země umožňoval
"nebeský vítr”. Nebes
kým větrem přítomnosti
zůstala však pracovitost,
houževnatost a umění se
přizpůsobit.
To
jsou
hlavní důvody, které umožňují, že zem, dová
žející každý kilogram
uhlí, železné rudy, vlny,
bavlny a jiných surovin,
je přesto na takové vý
ši, že je terčem obdivu
i závisti mnoha asijských,
afrických i mnoha ev
ropských zemí.
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Dopisy redakci:
DE GAULLE BY SI MĚL UVĚDOMIT...

.....22. ledna přinesl Sydney Moroing Herald článek
Jamese Restona, dle kterého odpírá president de
Gaulle Anglii vstup do Evropského hospodářského
společenství pro její vztahy k Americe. De Gaulle
Se domnívá, že v případě atomového útoku na zá
padní Evropu by Amerika nešla na pomoc, kdyby
tím mohla zachránit sebe, a dodává, že kdo ví, zda
se Rusko a Amerika nedohodnou zničit své odpůrce v Evropě, ale nezničit sami sebe. De Gaulle tím
odsuzuje Ameriku za. event. zbabělost a zrádcovství.
Čs. exilové spolky posílají protestní noty a tele
gramy při různých příležitostech a upozorňují na
komunistické nebezpečí. Není v nynější době vět
ším nebezpečím tvrzení a domněnky starého presi
denta de Gaullea? Někdo by mu měl připomenout,
že dnešní situace začala zradou Francie v Mnichově. Francie k nám měla tehdy určité závazky, kdežto Anglie žádné. Po vpádu Němců do Francie to
byli zbabělí Francouzi, kteří zahazovali zbraně, s
pláčem utíkali domů a Angličany nechali na holič
kách. Amerika se mohla klidně dívat na válku, na
nejvýš se bránit proti Japocům a čekat, jak to dopadne. V době, kdy Amerika vstoupila do války,
nikdo nevěděl - ani de Gaulle ne-, jak válka skončí.
De Gaulle se cítí ponížen, že v době kubánské
krize se s ním president Kennedy neporadil. Za
pomněl však, že Francouzi bojkotovali schůze S. N.,
když se jednalo o Tunisu a Alžírsku. Kennedy a
i Chruščov se v otázce Kuby zachovali rozumně.
De Gaulle by si měl uvědomit, že on už bude
dávno mrtev, zatímco ti, co rozhodovali v Indočíně a severní Africe, budou ještě činní a budou
rozhodovat. A jaké bylo chování všech těch fran
couzských vlád, kolik jich měli, v Indočíně a v se
verní Africe?
O. Zevel, Derangibal
KE SJEZDU ÚSTŘEDÍ (Pokrač.)

K poznámke pp. dr. B. Mikla a F. Kubinyiho, k
sjazdu Ústredia čsl. dem. organizácií vo věci obdržanej zprávy o stavu Čs. nár. sdruženia v Sydney,
uverejnenej 21. 1. vo vašom časopise, ochotne potvrdzujeme, že otáznu zprávu zaslali povolaní a
hodnověrní příslušníci sydneyského sdruženia a nie
dr. Mikl a spol., s ktorými vedenie Ústredia ne
spolupracuje a nemá s menovanými nič spoločného.
Ústredie čs. dem. org. v Austrálii a na N. Z.,
J. Viola, podpredseda
Ve zprávě o sjezdu Ústředí, konaném v Melbourne 10. 11. 1962, bylo ihned po konstatování o účasti
delegátů z J. A. a Víc. uvedeno, že “zástupci z NSW.,
Qld. a Z.A. zaslali sjezdu přípisy o stavu Čs. nár.
sdružení v Sydney, Čs. klubu v Qld: a o činnosti
v Perthu.” Pozastavujeme se nad touto zprávou, po
něvadž Čs. klub v Queenslandu . . . nebyl o konání
nějakého sjezdu vůbec informován. Připojujeme se
k prohlášení Čs. nár. sdružení v Sydney (HD/2/63)
a sdělujeme, že ani Čs. klub v Qld. nikoho nepověřil podáním nějaké zprávy, žádného zástupce v
tzv. Ústředí p. Nového a spol. nemá, a že valná hro
mada naší organisace jednomyslně odhlasovala, že
s uvedeným Ústředím nemá nic společného. Litu
jeme, že pp. Nový a spol. uveřejňují zprávy, kte
ré mystifikují čs. veřejnost nejen v Austrálii ale i
po celém světě, a to v době, kdy jsou činěny všech
ny pokusy o sjednocení čs. exilu..
ČS. KLUB V QUEENSLANDU,
S. Pokorný, předseda,
J. Voříšek, jednatel.

Nerad bych začal novou “bouři ve sklenici vody”,
ale je třeba udržovat zprávy o činnosti obou Ústře
dí v jasném světle - čistě pro pořádek.
1. Mimo hrstku krajanů, nemá dnes v Sydney
prakticky nikdo zájem ani o Ústředí č. 1 ani o Ústředí č. 2,
2. Momentálně nemají obě Ústředí mnoho důle
žitosti, neb se ve světě ještě nic neděje. Nikdo však
neví, co přinese budoucnost.
3. Vezměme světové dění v rozpětí pouhých pě
ti let: v lednu 1934 nikdo z nás nečekal druhou svě
tovou válku, v lednu 1939 nikdo nečekal, že válka
skončí tragickou dohodou Roosevelta, Churchilla
a Stalina o rozdělení Evropy na zájmové zóny a
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SOKOL SYDNEY

Přijmu kuchaře
Nabízím stálé zaměstnání prvotřídnímu
vyučenému kuchaři
Moderní kuchyň — Výborné podmínky
Pracovní doba: od pondělí do pátku
(mimo svátků)
Vaří se obědy, podávané 12—2
a večeře 5 — 7.30 hod.
Nabídky na zn. “Kuchař - Melbourne” do HD.

—Na valné hromadě, konané 23. 1. 1963 byli zvo
leni do výboru jednoty tito bratři a sestry: V. Haramul -starosta, ing. L. Prokop -místostarosta, M. Do
ležal -jednatel (14/35 Roslyn St, Potts Point,NSW),
R. Hosák -pokladník, J. Křepela -vzdělavatel, dr. B.
Mikl -náčelník, K. Mojžíšová -náčelnice, členové vý
boru: J. Sergejev, K. Šulák, F. Čtvrtečka, J. Křepelová, V. Kubíček, V. Kučera, E. Charousová, L. Moj
žíš, B. Kabriel a V. Vávra.
—V neděli 24. února uspořádá jednota pro celou
krajanskou veřejnost MATĚJSKOU POUT na far
mě br. J. Sergejeva v Prestonu (asi 5 mil od Gross
Rd. na Hume Highwav). Dotazy na tel. 649-7874
(s. Křepelová).
M. Doležal

Sport v Melbourne
LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
MATĚJSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 24. února 1963
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30

Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
Jí d l o - Pi t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

JA 6973
by t: J A 6 7 0 1

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

že ČSR bude připsána Rusku, v lednu 1944 nikdo
nečekal únorový převrat, v lednu 1949 většina z
nás nevěděla, že odjedeme do Austrálie, v lednu
1954 nikdo nečekal, že se staří nepřátelé Německo
a Francie dohodnou a ustaví Společný hospodář
ský trh, v lednu 1959 nikdo nečekal lety astronau
tů, kubánskou krizi atd. Co víme dnes, co bude v
lednu 1964? Čili Ústředí musí být, neb nevíme dnes,
nebude-li ho třeba v budoucnosti - možná i velmi
blízké.
4. Je pochopitelné, že ústředí má být jen jedno!
5. Bohužel dnes máme ústředí dvě. Jedno z nich
mělo 10. XI. 1962 sezení v Melbourne. Jeho dele
gáti z NSW poslali zprávu o krajanském životě v
jejich státu, tudíž i o činnosti lokálního sdružení
(které je momentálně v oposici, ale je součástí kra
janského života).
6. Čs. nár. sdružení v Sydney (pp. Pokorný, Mikl
a spol.) má pravdu, že delegáty Ústředí (p. Nový a
spol.) referátem o své činnosti nepověřilo. Má též
pravdu, že nemá s Ústředím (p. Nový a spol.) nic
společného.
Závěrem dovolím si konstatovat, že Ústředí (p. No
vý a spol.) je docela rádo, že taky nemá s p. Miklem a spol. nic společného.
Zachar, Oyster Bay,
tiskový referent Ústředí (p. Nový a spol.)

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
srdečně Vás zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 16. února 1963
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.
—
LIKÉROVÁ LICENCE —
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :

34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)

Dr. V. VOŘÍŠEK si vyjel
z Melbourne na Tasmánii,
kde hrál v Hobartu ve
státní rozhlasové stanici
-15 minut slovanské hud
by a dalších 15 minut ukázek z kontinentálních
operet. Na státní televisní stanici měl pak dalších
10 minut klavírní hudby.

DOPORUČTE
HLAS DOMOVA
svým přátelům

SLAVIA — GEORGE CROSS 0:5 (0:1)

V prvním zápase letošního letního poháru poda
la Slavia výkon přiměřený závěru minulé sezóny.
Ohlašované posily se zatím rozhodně neuvedly, tak
že byla Slavia loňskému mistru viktoriánské ligy
vážným soupeřem jen v prvním poločase. Těžko se
hledají jednotlivci, o nichž se dá psát pochvalně.
Výjimku tvoří brankář Barotajs, který zachránil
mužstvo před ještě těžší porážkou, a v prvním po
ločase Haasz, jediný konstruktivní hráč mužstva.
Sólista Doherty nebude mnoho platný tak dlouho,
dokud si neuvědomí, že je tu a tam třeba přihrát
i špatným spoluhráčům. Útěchou může být, že neshořela jen Slavia, ale krátce po zápase i tribuna
hřiště, na němž se zápas hrál.
“HUDBA PRO LID” V MELBOURNE
Na prvním letošním koncertě “Hudby pro lid”,
který se bude konat v neděli 10. února 1963 od
3.15 hod. odp. v Sidney Myer Music Bowl, budou
zpívat přední sólisté arie z oper. Účinkují: Marga
ret Nesbitt (soprano), Ronal Jackson (bariton), Al
lan Ferris (tenor), hraje Australian Symphony
Orchestra, který řídí Hector Crawford. Konferen
ciérem bude Geoff McComas.
(Zasl./L.)

JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV

Koncem ledna tr. vyšlo v Melbourne první číslo
tištěného měsíčníku “Slovenski Věstník”. V roz
množeném oběžníku z prosince mr., rozeslaném Slovincům v Austrálii, byla uveřejněna výzva, aby
poslali dary, které by umožnily tisk novin. Podle
informací redaktora J. Kapušina sešlo se na darech
ještě před vyjitím prvního čísla £800. Místní slo
vinský spolek kromě toho nabídl, že zaplatí poš
tovné za první tři čísla (asi £15 za jedno číslo).

PLNÉ

ZAJIŠTĚNÍ
VAŠICH
ÚSPOR
Peníze můžete vyzvednout okamžitě —
kdykoli si přejete
Až do výše £ 3.000 poskytneme Vám
31/2 %
úrok

CHRAŇTE

SVÉ

PENÍZE

ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U

NATIONAL BANK
SAVINGS BANK

LIMITED
plně integrovaná odbočka

THE

NATIONAL

BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED
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Řídí

Kare l J anovský,

HLEDAJÍ:

Pavla Burmana (Papežíka) dříve bytem Sydney Alexandria, Ambrože z Moravy (snad Sydney - zprá
va), Pavla Segala (dopis v red.), Fran. Doležala
z Krasovic u Želetavy a Miroslava Mikuličku.
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

Mnichov

Senzační vítězství Čechoslováka Olekšáka v Le Brassus

Celá Evropa na lyžích

ZPRÁVY OSOBNÍ
JABORNÍKOVI
PAVEL A RUTH

V těchto dnech vrcholí v Evropě na mezinárodní podniky bohatá, předolytnpijská sezóna lyža
Waverley oznamu
řů alpských i klasických disciplin, která je -zvláště pro sjezdaře a slalomáře nanejvýš důležitá. zjí Mt.
narození syna
Sebemenší úspěch na některém z těchto podniků má totiž velký vliv na pořadí, v jakém pojedou
Graema Pavla.
lyžaři své olympijské soutěže v rakouském Innsbrucku. Ve většině těchto mezinárodních závodů se Melbourne, 31. 1. 1963
proto vždy rozpoutaly velké boje o každé místečko v celkovém pořadí, a tak příznivci lyžařské
ho sportu si skutečně přišli na své.
Malý oznamovatel
RAKOUSKO — FRANCOUZSKA DOMÉNA
VE SKOCÍCH NEJLEPŠÍ SEVEŘANÉ
LYŽAŘŮ ALPSKÝCH DISCIPLIN
Ve skocích na lyžích nemají Norové konkurenci
Nejúspěšnějšími lyžaři letošní sezóny jsou pro Jejich nejlepším borcem je T. Engan, který vyhrál
zatím representanti Rakouska a Francie, kteří mají suverénně tři velké závody tzv. turnaje 4 můstků:
nejvyrovnanější výkony. Čas od času zasáhnou sice v Obersdorfu, v Garmisch-Partenkirchenu a v Inndo bojů i Švýcaři a Němci, ale jejich úspěchy už sbrucku, a stal se tak vítězem tohoto významného

Jsou střídavé. Na startu světové elity chybí letos
Američané, kteří se na olympiádu v Innsbrucku
připravují doma ve Vail ve státě Colorado nebo ve
Squaw Valley. Čs. slalomáři a sjezdaři tentokrát ne
přijeli na žádný velký mezinárodní podnik v zahra
ničí, což jistě pocítí na olympiádě samé. Adelboden
(švýcarsko): obří slalom - Lacroix (Francie) a G.
Gruenenfelder (Švýcarsko). Lauberhorn ve Wengěnu (Švýcarsko): sjezd - Karl Schranz (Rakousko),
speciální slalom: Guy Perillat (Francie), kombinace.
Guy Perillat (Francie). - Val ďIsere (Francie: sla
lom - F. Bonlieu (Francie), kombinace: F. Bonlieu,
obří slalom: W. Bartels (Německo). - “Hahnenkamm”
v Kitzlu: sjezd-E. Zimmermann (Rakousko), kom
binace - E. Zimmermann, slalom - L. Leitner (Němec
ko, jeho bratr startuje za Rakousko).

Hokejová liga
V současné době probíhají v ČSR závěrečné boje
o titul mistra republiky, kterých se zúčastní nej
lepších šest teamů 1. ligy: ZKL Brno, Bratislava,
Sparta Praha, Jihlava, Vítkovice a Chomutov, dal
ších šest mužstev 1. ligy: Kladno, Litvínov, Plzeň,
Pardubice, ZJŠ Brno a Č. Budějovice bojují o po
řadí 7. -12., tedy o záchranu! V “superlize” prohrá
li sice hokejisté ZKL Brna v Praze se Spartou 3:6
bez svých 4 největších opor s Bubníkem v čele),
ale ani tato porážka je už nemůže připravit o osmý
titul mistra republiky, neboť mají po 25. kole jedenáctibodový náskok před druhou Spartou. Ze
sedmi mistrovských zápasů jim chybí získat tři bo
dy. Velký boj se rozpoutá o druhé místo v tabulce,
na které aspirují tři teamy: pražská Sparta, Bra
tislava a Jihlava.
S ligou se už po 25. kole definitivně rozloučili
hokejisté Č. Budějovic, které asi do druhé ligy do
provodí mužstvo ZJŠ Brna.

Čs. sportovci roku 1962
19. ledna předali přední čs. sportovní žurnalis
té v Bratislavě nejúspěšnějším čs. sportovcům ro
ku 1962 čestné plakety a ceny, věnované redak
cemi. Na tomto slavnostním banketu chyběli pou
ze oba fotbalisté: Masopust z pražské Dukly a
Šroif ze Sl. Bratislavy, kteří jsou se svými tea
my na zájezdech v zahraničí. - Pořadí nejlep
ších sportovců republiky vzniklo na základě an
kety 38 sportovních redakcí.
1. EVA a PAVEL ROMANOVI, mistři světa v
tanci na ledě
339 bodů
2. VĚRA ČÁSLAVSKÁ, mistryně světa v gym
nastice (v přeskoku)
292 bodů
3. JOSEF MASOPUST, levý záložník pražské
Dukly
232 bodů
4. VĚRA SUKOVÁ, finalistka Wimbledonu a pá
tá na světovém žebříčku r. 1962
177 bodů
5. VILIAM ŠROIF, brankář Sl. Bratislavy a čs.
národního mužstva
172 bodů
6. EVA BOSÁKOVA, mistryně světa ve cvičení
na kladině
170 bodů
7. RUDOLF TOMÁŠEK, čs. rekordman ve skoku
o tyčí (472 cm)
149 bodů
8. ALENA POSTLOVÁ, mistryně Evropy ve ves
lování
123 bodů
9. D. KULDOVÁ — M. STANÍČKOVA, dvě mis
tryně světa v parašutismu
112 bodů
10. Dr. PAVEL KANTOREK, nejúspěšnější čs.
maratonec
98 bodů

skokanského podniku, před svým krajanem Ygesethem. - O sensaci na tradičních závodech lyžařů
klasických disciplin ve švýcarském Le Brassus se
postaral Štefan Olekšák, který zde porazil celou svě
tovou sdruženářskou elitu. Ve skoku na lyžích byly
jeho skoky, dlouhé 81 m a 82 m, ohodnoceny 234,35 b
(obsadil páté místo) a v běhu na 15 km doběhl v
čase 52:35 min. třetí, což mu stačilo na vítězství v
závodě sdruženém. Pořadí závodu sdruženého: I.
Olekšák 472,47 b. , 2. Kočkin (SSSR) 467,13 b., 3.
Drjagin (SSSR).
DOBRÉ VYLOSOVANÍ ČS. HOKEJISTŮ NA
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE STOCKHOLMU
Ačkoli 29. mistrovství světa v ledním hokeji bu

de probíhat až ve dnech 7.-17. března ve Stockholmu,
bylo už v minulých dnech předsednictvem Meziná
rodní hokejové ligy provedeno rozlosováni celého
turnaje. Stejně jako před dvěma roky ve Švýcar
sku mají i tentokrát čs. hokejisté dobré vylosování.
V prvních třech zápasech světového šampionátu na
stoupí totiž proti poměrně slabším teamům: vítězi
kvalifikačního utkání Západní Německo - Norsko,
proti teamu USA a Východního Německa, takže ma
jí možnost se ještě sehrát. Po jednodenním odpo
činku nastoupí Čechoslováci 12. března ve Stock
holmu proti Kanadě (Trail Smoke Eaters), 14. břez
na hrají s teamem SSSR, o den později s Finskem
a v závěrečný den se střetnou s obhájci světového
prvenství, s hokejisty Švédska.
V závěrečné přípravě na tento vrcholný světový
podnik absolvují čs. hokejisté ještě pět mezinárod
ních zápasů: zítra, 5. února, vybojují doma mezistát
ní utkání s teamem USA, dvakrát budou hrát se
švýcarskými Kanaďany (ve Fribourgu a v Paříži)
a 20. a 23. února zakončí přípravu mezistátními
utkáními s Kanadou. Teprve po těchto zápasech ur
čí nový trenér čs. národního mužstva Jiří Anton 17
hráčů, kteří pojedou do Stockholmu.

NEJLEPŠÍ FOTBALISTÉ
32 sportovních časopi
sů Evropy a Jižní a Střed
ní Ameriky se zúčastni
lo velké fotbalové ankety
maďarského sportovního
časopisu Nép Sport, ve
které měli žurnalisté ur
čit nej lepší A mužstvo
světa, pět nejlepších hrá
čů na světě a pět nejlep
ších fotbalistů Evropy.
Výsledek dopadl takto:
A mužstvo světa roku
1962: Šroif, - D. Santos
(Brazílie), Jusufi (Jugo
slávie), -Zito (Brazílie),
Mauro (Brazílie), Maso
pust, - Garrincha (Brazilie), Šekularac (Jugoslá-

víe), Vavá (Brazílie), Pelé a Zagallo (oba Brazí
lie).
Nejlepší hráči světa: 1.
Pelé (Brazílie) 32 bodů,
2. Garrincha (Brazílie)
32 bodů, 3. Masopust (ČSR) 27 bodů, 4. Šekularac (Jugoslávie) 8 bodů,
5. Eusebio (Portugalsko)
7 bodů.
Nejlepší fotbalisté Evropy:

1. Masopust 17 bodů, 2.
Šekularac 10 bodů, 3.
Eusebio 9 bodů, 4. Schnellinger (Německo) 8
bodů, 5.-6. Šroif (ČSR) a
Górócs (Maďarsko) oba
po 7 bodech. - “France
Football” sestavil pořadí
fotbalových reCHCETE, ABY SE VAŠE nejlepších
presentačních teamů: 1.
děti naučily hrát na kte Československo, 2.-4. Itá
rýkoli hudební nástroj'? lie, SSSR a Západní Ně
VOLEJTE (Melb.)
mecko, 5.-6. Jugoslávie a
Maďarsko, 7. Anglie, 8.-10.
51-7012
Španělsko, Švédsko a Bel
A. CHROMOVSKÝ
gie.

HLEDÁM
TUJÍCÍHO

SPOLUCES

do Anglie
přes Panamu v březnudubnu 1964. Bližší sdělí:
T. Opršal, holičství, 10 a
Martin Place, Sydney,
NSW.

Li s t á rna
M. Z. Berwyn: Díky za
lístek ze Španěl.—J. H.
Chicago 8: Díky za vý
střižky. — M. P. Oakland:
Díky za výstřižky. — F.
B. Ainslie: Váš dopis za
slán do N. T. — R. Š. Gíebe: Díky za adresy. -R.
B. Mt.Isa: Urgovali jsme
odpověď. — A.K.- Syd
ney: Díky za informaci.
HD
ČTĚT E
EXILOVÝ TISK

Ve zkratce
—Při odvetném čtvrtfinálovém utkání Poháru evropských mistrů Benfica Lisabon - Dukla Praha, 13.
března v Praze, dostane nejlepší evropský fotbalis
ta roku 1962 Josef Masopust “Zlatý míč”, který vě
nuje pařížská redakce francouzského odborného ča
sopisu “France Football”. Předá jej šéfredaktor listu
Jacques Seran. O střetnutí pražské Dukly s Benficou je v Praze takový zájem, že vedení Dukly
muselo už 12. ledna (tedy dva měsíce předem) oznámit, že je zbytečné psát o lístky, neboť všechny
už jsou rozebrané.
— Ve švédském městečku Graenbergu zemřel ve vě
ku 54 let olympijský vítěz v hodu oštěpem z roku
1928 v Amsterodamu, Švéd E. Lundquíst.Lundquist
byl vůbec prvním oštěpářem, který přehodil 70-metrovou hranici.
— V Praze probíhá zimní turnaj v kopané, jehož
několik zápasů muselo být pro silné mrazy a závěje
odloženo na pozdější termíny. V posledním utkání
zvítězil Hradec Králové nad pražskou Slávíí 2:1, a
dostal se tak do čela turnaje. Pořadí: 1. Hradec Krá
lové 5 bodů (ze 3 zápasů), score 7:5. 2. Sparta Pra
ha 4 body, 3. Dukla Praha 2 body, 4. Motorlet Pra
ha, 5. Tatra Smíchov (pořádající soutěže), 6. Slavie
(bez bodu).
— V přeboru staršího dorostu v košíkové v Děčíně
došlo k neobvyklému výsledku: Lokomotiva Děčín de
klasovala Spartak Děčín 198:27, takže ‘prakticky z
každého útoku padl koš.
—Exmistr světa v rychlobruslení, Nor Knut Johansen, zajel v norském Tornsbergu nový světový
rekord na 3.000 m, když časem 4:33,9 min. byl o té
měř 6 vteřin rychlejší než ve stejný den v Moskvě
olympijský vítěz Rus Griščin.
— Jen tři měsíce se mohl 19-letý japonský rohovník Harada radovat ze svého titulu mistra světa v
muší váze! V Bangkoku prohrál totiž odvetu se
siamským boxerem Kingpotchem, svým bývalým
předchůdcem, v utkání na 15 kol těsně na body,-a
tak Kingpotch získal zpět světové prvenství.
— Na národních finských lehkoatletických závodech
v Lajulahti skočil světový rekordman ve skoku o
tyči, 23-letý Fin Pentti Nikula, 4,92 m, čímž zlepšil
dosavadní nej lepší světový halový výkon Američana
Dona Meyerse, vytvořený v minulém měsíci, o 2 cm.
Fin Nikula, který je výkonem 4,94 m držitelem svě
tového rekordu, se prý pokusí v nejbližších týdnech
o zdolání výšky pěti metrů.
— Basketbalisté čs. přeborníka ZJŠ Brno vyhráli 1.
utkání 2. kola Poháru evropských mistrů v Helsin
kách nad HKD Helsinky 87:83 b., a mají tak velké
šance na postup do dalšího kola této vrcholné klu
bové soutěže evropských košíkářů.
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