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Rozpaky nad československým hospodářstvím

Plánované zhoršení
Zahraniční odborníci se shodují v názoru, že současná krize českoslo
venského hospodářství je větší, než je patrno ze zběžné prohlídky země
či po přečtení oficielních statistik. Československá socialistická republika má
dokonce větší hospodářské nesnáze než ostatní státy komunistického bloku,
z nichž žádný nemá právě na růžích ustláno.
Odstraňování přehmatů z doby stalinismu je v nejstalinštějším ze sa
telitních států zřejmě obtížnější, a tradiční poměrná vyspělost a bohatství
Československa nestačí všechny hříchy bývalého i současného vedení a ce
lého systému překlenout.

bídky podstatné sovětské
pomoci. Uvedl dále nut
ná opatření, která by při
vodila protivládní vzpou
ru v kterékoli západní
zemi. Nájemné prý bude
muset být zvýšeno a bu
dou se snižovat různé so
ciální přídavky. Prohlá
sil též, že ''například v
letošním roce bude likvi
dováno 162 zastaralých
provozů ... a dojde k
přesunu asi 15.000 pra
covníků, kteří přejdou
do těch závodů, kde ne
jsou využity kapacity. V
průběhu roku bude nut
né připravovat další pro
gram v tomto směru.”
Kolder slíbil, že nikdo
nebude žít v existenční
nejistotě, ovšem pro mno
ho čs. pracujících prý
budou vytvořeny četné
problémy. K tomu dodal:
(Pokračování na str. 2)

splněna. Výroba v prů
myslu nedosáhla úrovně
roku 1962 a ve staveb
nictví byla dokonce o
10% nižší. Snížil se také
objem nákladní dopravy
a ani zemědělská výroba
nepřekonala pokles z ro
Plán nebyl splněn
ku 1962. Kromě toho
Tajemník ústředního rostla zmetkovitost, vzrů
výboru KSČ Kolder, kte staly zásoby a nebyl spl
rý je předsedou hospo něn plán investic.”
dářské komise strany,
Do roku 1964
prohlásil v úvodu svého
projevu :
Kolder přiznal, že ani
"... V minulém roce nenáročný jednoletý plán
. . . přes veškerou snahu pro letošní rok nemohl
Hovory o sedmiletce, . . . nebyla řada úkolů být vypracován bez nakterou Novotný před ro
kem slavnostně ohlásil,
docela ztichly. Místo plá
nování do roku 1970 Vy
František Knoep f elmacher
dal ústřední výbor KSČ,
který zasedal opět kon
Hlavní vymožeností čínského komunismu je uvedení tzv. "jenanské me
cem ledna tr., usnesení tody” mezi taktické prostředky komunistického pronikání. Snaha o použití
o plánu pouze na letošní těchto prostředků, o využití jenanských zkušeností, je dnes patrná v růz
rok, a ve zveřejněných ných částech světa.
V roce 1927 byli čínští partyzánské jednotky a
Tajemník KSČ špinil stranu komunisté poraženi, pro organizátory do ostatních
tože se soustřeďovali na částí země, čímž se jim
Rudé právo a Pravda otiskly 9. ledna článek, po upevňování
pozic
ve podařilo ještě více zhor
pisující případ vedoucího tajemníka KSS v Bytči, městech a zanedbávali
šit vnitřní svízelnou si
který byl vyloučen v roce 1962 ze strany. Případ
zní skoro neuvěřitelně a ještě před několika lety venkov. Čankajškovy ar tuaci Čankajškovy Číny.
by k němu nemohlo dojít. A hlavně — stranický mády pak města prostě V poslední fázi se jim
tisk by tehdy podobný skandál určitě neuveřejnil. obklíčily a jedno po dru pak podařilo z jenanské
Předsednictvo ústředního výboru KSS vyloučilo hém dobyly a vyčistily
základny dobýt celou
v roce 1962 ze strany bývalého vedoucího tajemníka
S. Štaffena pro “chyby v práci a závažná provi od místních protivníků. čínskou pevninu.
nění” a současně rozhodlo, aby byl soudně stíhán.
Jenanská taktika
Africký Jenan
Štaffen se odvolal do Prahy, kde však jeho vy
Z této porážky vznikla
V zaostalých částech
loučení potvrdili. Ani s tím se však Štaffen nesmí
řil a odvolává se dále. Štaffen je totiž dělnického nová taktika. Čínští ko světa, kde administrativ
původu a už jeho rodiče byli ve straně. Politic munisté
reorganizovali ně a hospodářsky slabé,
kým pracovníkem se stal dle zmíněného článku
“celkem přirozenou cestou”. Jako vedoucí tajemník stranu a pak dobyli a hlavně "nové” státy těžce
okresního výboru strany v Bytči zřejmě řádil jako konsolidovali jednu je zápasí o existenci, jako
typický lumpenproletariát. Stranické orgány popisují dinou čínskou provincii - v Jižní Americe a nyní
Štaffenovo řádění velmi diskrétně a cudně, ale i Jenan, kde čekali na též v Africe, je "jenan
z článků vysvítá, že jezdil podnapilý autem, odbý
val mávnutím ruky příslušníky VB, kteří se mu vhodnou příležitost k ská metoda” pro komu
pokoušeli domlouvat a všechny policejní důsledky další revoluční akci, tj. nistické cíle nejvhodněj
svého řádění vyřizoval snadno a rychle z moci své na administrativní zhrou ší. Jihoamerickým "Jeho úřadu. Stížnosti veřejnosti nic prý nepomáhaly. cení a vojenské oslabení nanem” je ovšem Kuba,
Štaffen se vždy ze všeho snadno dostal. Když ho
africký Jenan byl nyní
nakonec musel krajský výbor strany v Žilině aspoň ostatních částí Číny.
na oko přece jen pokárat, Štaffen se opil a “odjel
Když po dlouholeté a zřízen v Zanzibaru.
s přáteli na několik dní na chatu a přestal cho vyčerpávající válce s Ja
Zanzibarští komunisté
dit do práce”.
ponskem
došlo
k
tako

byli
školeni v Číně a na
Článek neuvádí podrobnosti, ale prozrazuje, že
“důvodem jeho vyloučení byla závažná provinění vému oslabení, začali ko Kubě. Je jich jen asi
morálního, pracovního a konec konců i politického munisté vysílat z Jenanu (Pokračování na str. 2)
rázu. Štaffen se se stranou nadobro rozešel. Jen
tím je možno vysvětlit, jak reagoval na své odvo
Published by Fr. Váňa.
lání z funkce a na stranický trest:opil se a v pod
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
napilém stavu ve veřejném dopravním prostředku
nevybíravými slovy špinil celou stranu!’’
Printers: Bussau & Co.,
Štaffen, absolvent Vysoké školy stranického ško
6 Elizabeth St., Nth. Richmond. Vic.
lení, asi věděl, o čem mluví!
FEC |

Neutěšený hospodář
ský stav si konečně
uvědomují i vedoucí partajníci KSČ, jak svědčí
jejich projevy z poslední
doby. Je v nich zřejmá
nejistota a rozpaky, co
dělat dále. Shodují se
snad jen v tom, že musí
dojít k nějaké změně, při
čemž si nelze pomoci
s ohledem na kritičtější
domácí spotřebitele i očekávané návštěvníky z
ciziny - utažením opasků
obyvatelstva.

projevech ze zasedání
naznačuje střízlivě, že se
má československé hospo
dářství vyvíjet postupně
směrem k nové ekono
mické koncepci trhu a
spotřebitele.

Význam revoluce v Zanzibaru

Od dávno už ne panenských plání Kazakstanu až k málo osvětleným ulicím Prahy opadává
zcela neklamně naděje z prvních postalinských
roků. Hospodářská stagnace, nerozřešené spory
se Západem a s Čínou a stále ještě rozjitřená
otázka destalinisace způsobují nerozhodnost a
spory mezi vládnoucí třídou a rostoucí vystří
zlivění a nespokojenost ovládaných mas...
Československé hospodářské potíže jsou asi bo
lestnější než potíže: jiných komunistických stá
tů, avšak tamní obyvatelstvo je také tradičně
mnohem trpělivější.. .
Anatole Shub, The Reporter, N. York, 1/1964

NÁVŠTĚVA Z TEMNOT
Československý exulant v Austrálii neměl dlou
ho mnoho přímého kontaktu s domovem. Byla
olympiáda, přijela Česká filharmonie, Smetanovo
a Janáčkovo kvarteto, a tím se styk s tím vzácným
tvorem, opravdovým a nefalšovaným Čechoslová
kem z Československa, vyčerpal.
Našli se ovšem “bojovníci” proti komunismu,
kteří tvrdili, že jedno černé kafe s bubeníkem fil
harmonie se rovná velezradě, ale nebylo jich mno
ho. Československý exulant byl vděčný, kdykoliv si
mohl alespoň prstem sáhnout na někoho, kdo právě
čerstvě dorazil ze staré vlasti a z něhož vůně do
mova ještě neměla čas vyprchat.
Ale samozřejmě nabídka nestačila poptávce. Kul
turních a sportovních “vyslanců” Československa
bylo pomalu a jenom nepatrné procento českoslo
venských uprchlíků se s nimi dostalo do přímého
styku.
Koncem loňského a začátkem letošního roku se
však situace začala měnit. “Opravdoví nefalšova
ní” Čechoslováci z Československa, kteří jednomu
připomenou Krkonoše, jinému Vysoké Tatry a ještě
jinému třeboňské rybníky, se začali množit. Liberalisační tlak, posilovaný touhou po tvrdých valu
tách, nadzvedl docela maličko těžkou poklici ko
munistického kotle. A vzniklou štěrbinou unikl úzký
proužek páry příbuzných, kterým bylo po létech
dovoleno navštívit své “zrádné” soukmenovce v zá
padním světě.
Poměr mezi nabídkou a poptávkou se alespoň
trochu vyrovnal a pravděpodobně se bude dále vy
rovnávat. Čím dál tím více uprchlíků přichází do
styku s těmi, kteří “zůstali”. A jak už to často
bývá, v nové situaci se vynořil nový problém.
Člověk by řekl, že je setkání jednoho Čechoslo
váka s druhým někde ve světě celkem obyčejná
věc a že by se nemělo příliš lišit od setkání dvou
lidí, kteří se léta neviděli, protože jeden náhodou
bydlel v Kroměříži a druhý někde u Znojma. Ale
liší se a někdy vede k dost trapným situacím.
Vysvětlování našich “potíží” při styku s návštěv
níky z Československa není nesnadné, ale není také
docela jednoduché.
Je přirozené, že musí narazit na okamžité potíže
antikomunistický křižák, jenž očekává, že mu člo
věk, který se za pět neděl vrací do Československa,
vylije své srdce prohlášením, že to tam doma stojí
za starou belu, že soudruh president je darebák a
komunistická strana banda zločinců. Toto však není
úplné vysvětlení našich potíží, protože ne každý
exulant je tak pošetilý, aby čekal něco podobného.
Ale přesto i člověk, který si uvědomuje obtíž
nost situace a opatrnost návštěvníka z dělnického
ráje, narazí na zábrany, které stojí jako krunýř
mezi ním a návštěvníkem z minulosti, který přece
mluví stejnou řečí, vyrostl ve stejných podmínkách,
má společné zájmy, znal Václava Talicha, E.F.
Buriana i Josefa Bicana a holduje vepřovému s
knedlíkem a se zelím. A přece je tu krunýř a přece
je tu propast.
Vyvstane tedy otázka — kdo se změnil? Všichni
jsme se změnili, protože už léta žijeme v nestej
ných podmínkách.
Host z Československa může být náš otec, naše
matka, náš bratr, náš přítel nebo prostě jenom
člověk stejného národního původu. Ale vždycky
je to, jak jsem řekl výše, návštěvník z minulosti.
Každý z nich je člověk, který od roku 1938
nepoznal, co to znamená žít beze strachu, a každý
z nás je člověk, který už nějakých čtrnáct, pat
náct let nepoznal, co to je žít ve strachu.
Od “návštěvníka z minulosti” nemůžeme očeká
vat, aby za čtrnáct dní porozuměl naší přítomnosti
a my se přes noc nemůžeme znovu vžít do mi
nulosti, která zůstala jeho přítomností.
Setkání s pravým a nefalšovaným krajanem z
Československa zůstává pro nás právě tak zážitkem,
jako v době, kdy taková setkání byla vzácnější.
Vždycky však musíme počítat s tím, že to budou
nesnadná setkání, protože jsou to setkání dvou
různých světů.
— kw —
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PLÁNOVANÉ ZHORŠENÍ
(Pokračování se str. 1)
"Budeme vyžadovat po
litickou odpovědnost i od
těch, kteří nebudou chtít
nezbytnost takových opatření pochopit.”

Kult plánu
I přes různá ujišťování
o nových, dokonalejších
cestách v hospodářském
životě státu je z uveřej
něných projevů jasné, že
se režim ještě nehodlá
vzdát jedné ze základ
ních příčin všech nesná
zí, tj. tuhého centralismu.
Tím směšněji pak pů
sobí, mluví-li se téměř
jedním dechem o nut
nosti zvýšení iniciativy
hospodářských vedoucích
jednotlivých závodů. Ře
ditel je sice formálně
jmenován vedoucím pod
niku, ale jeho pravomoc
je ve skutečnosti omeze
na víc, než pravomoc ně
jakého obyčejného "par
ťáka” v podniku kapita
listickém.
Komunistický ředitel
dostává detailní příkazy
centrálních úřadů, co má
jeho podnik vyrábět, ko
lik, do kdy, komu a za

kolik musí výrobek do
dat. Má určen počet za
městnanců, výši jejich
mezd, výši výrobních ná
kladů, investic, má sta
noveny metody, které se
mají používat, musí se
zavázat k soutěži v da
ném mu oboru, dostává
příkazy k uvolnění za
městnanců na různé bri
gády atd. Kde má tedy
uplatnit žádanou iniciati
vu?
Ústřední plánovací úřady pak dávají jednotli
vým závodům příkazy a
pokyny, aniž mají mož
nost znát často hodně od
lišné poměry v tisících
jednotlivých podnicích.
Výsledkem jsou nutně
chybné plány.

Papírové plnění plánů
Iniciativa podnikových
vedoucích se pak může
projevit jen tím, jakým
způsobem se jim podaří
obelstít nadřízené pláno
vače.
Obcházení příkazů je
zřejmě zcela běžné, a
protektorátní zkušenosti
přijdou velmi vhod. Dostane-li např. takový ve-

-Naše rovyDOJIČKY VÍTĚZNÉHO ÚNORA
MĚLY SOUKROMOVLASTNICKÉ PŘEŽITKY
Došel dopis: “Pomožte mi vrátit zpět práci,
kterou mám ráda. Jsem ošetřovatelkou krav. V
roce 1962 jsem nadojila 2.750 litrů mléka od
každé dojnice. V našem družstvu jsem dosáhla
největšího průměru na krávu přesto, že jsem
jich měla jalových mnoho — a tyto mi byly
rovněž počítány do celkového průměru ... Řekli
nám, buď podepíšete nebo můžete jít. Nemám
tak tvrdou povahu, abych se několik dní há
dala, proto jsem odešla domů a s. Kubánková
též...” O týden později jsme již seděli i s Rosálií Kubánkovou u Baránků v kuchyni... “Ne
záleží jim tak na výsledcích, jako na té nové
metodě”, vzdychla Baránková. Kubánková smutně
přikývla : “Prý se vláda usnesla, jak se musí
dojit a jinak se to prý dělat nebude, povídal
instruktor z okresů...”
Soudruh Gottwald, předseda JZD Vítězný únor v Malém Březně, trochu znervozněl, když nás
uviděl. Vůbec se odmítal o celé záležitosti ba
vit — “Jednou jsme se usnesli, že budeme pra
covat jinak a okres to schválil. Ať si tedy za
tím dojivost klesá, měnit to nebudeme... Ony
ty dvě jsou totiž proti sovětským metodám.
Prostě zavedli jsme to podle Moskalenka. Dvě
budou krmit a ostatní společně ošetřovat všech
ny krávy. Žádná individuální péče o dobytek.
To se tu nebude trpět!... Když měla každá žen
ská svou skupinu krav, podstrkávala jim. Snažila
se jim dát lepší krmení a víc si s nimi hrála.
To se vlastně rozvíjely v dojičkách soukromovlastnické přežitky. Každá viděla jen ty své kusy.
A to nesmíme dopustit...”
Zemědělské noviny, 19. ledna 1964

V Melbourne koupíte nebo vyměníte nejlépe

FORD FALCON
obrátíte-li se na I. Herzoga
v COMMERCIAL MOTORS
110 Commercial Road, Prahran
Telefon 51- 1535, večer 94-4247
Zaručujeme nejvyšší ceny na protiúčet.
V sobotu
zavřeno

doučí pokyn, aby přeřa
dil počet kancelářských
zaměstnanců do výroby,
vyřídí vše tím, že noví
"výrobní”
zaměstnanci
vedou nadále výrobní evidenci, statistiky atd.,
zkrátka práci, kterou dě
lali dřív jako zaměstnan
ci kancelářští. Stejně se
obcházejí ostatní příkazy,
což ovšem nutně vnáší do
celkového plánování do
konalý zmatek.

Výroba pro spotřebu
Na zmíněném zasedání
ústředního výboru KSČ
a v úvahách národohos
podářů v denním tisku
se vyskytují v poslední
době i nové, odlišné ná
zory na funkci plánování.
Do plánované výroby se
mají vnést motivace, kte
ré povedou k výrobě pro
spotřebu. Tato tendence
se jeví ve stále důrazněj
ším požadavku, aby pra
covníci ve výrobě byli
rozmísťováni a odměňo
váni podle svých zásluh
a prospěšnosti svého úsi
lí. Usnesení ÚV KSČ
mluví o "hmotné zainte
resovanosti”, "lepším zá
sobování trhu širokým
sortimentem spotřebního
zboží”,"nutnosti zavádění
a podpory aktivní mzdo
vé politiky”, "diferencia
ci ve mzdách ve prospěch
těch podniků a závodů,
které vyrábějí nové a
kvalitní výrobky a která
by je tak výrazně odliši
la od těch, které pracují
špatně”. Usnesení uvádí
též nutnost "zvýšení při
tažlivosti funkce mistrů,
revírníků, dílovedoucích
a stavbyvedoucích”.

Československý zpra
vodaj z New Yorku k
tomu komentuje :
"Všechna tato opatře
ní se snaží vnést do čs.
ekonomie novou motiva
ci, která by skoncovala
s výrobou pro výrobu,
pro plán a na papíře.
Ovšem čs. hospodářství
se zároveň ještě nemůže
vzdát starého, stalinské
ho systému pobízení, sou
těžení a výzev. Usnesení
proto opět opakuje zá
sadu, že "státní plán je
nej důležitějším
nástro
jem řízení”.
"Jinde - ve stejném du
chu - sice správně pou
kazuje na to, že "praxe
naplňování výrobních úkolů bez zřetele na uspo
kojování potřeb národ
ního hospodářství má být
považována za činnost
těžce poškozující zájmy
společnosti”, avšak cestu
k jejímu odstranění za
tím ještě nehledá v prin
cipu trhu a v uplatnění
zákona nabídky a poptáv
ky, nýbrž v "přísné kon
trole”.

"Zásadní přerod?”
Čs. zpravodaj končí
svůj komentář takto :
"Jak vidět, čs. hospo
dářství očekává v příštích
letech hluboký a zásad
ní přerod, který nelze vy
hlásit přes noc nějakým
usnesením vlády či stra
ny, ale k němuž se Česko
slovensko bude musit
prodírat postupně a čas
to bolestné. Už usnesení
ÚV KSČ naznačuje, že
čs. pracující budou mu
set za minulé chyby a
hříchy stalinského reži-
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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

SLAVIA RESTAURANT
dříve White Elephant
291 Malvern Rd., Sth. Yarra, Vic.
Srdečně zvou Sláva a Milena z Plzně

ZE DNE NA DEN
5.2. V Nicosii na Kypru
došlo k protiamerickým
demonstracím, které vy
vrcholily vhozením bom
by do budovy americké
ho vyslanectví.
6.2. Na jižní habešské
hranici došlo k potyčkám
mezi somálskou a habešskou armádou.
mu platit v těchto le
tech přechodu nejen snižováním výdělků a so
ciálních přídavků, ale i
v mnoha jiných for
mách”.
K tomu ještě poznám
ka : Nejméně se v Čes
koslovensku veřejně
mluví a píše o věci, kte
rá má hrát v nejbližších
letech důležitou roli při
snaze o hospodářské ozdravění Československa
i jiných států komunis
tického bloku : jsou to
dodávky a úvěry z kapi
talistických států.
FEC/- sv -

Význam revoluce v Zanzibaru
(Pokračování se str. 1)
jedno sto, ale přesto se
jim podařilo obratným
využitím
sporů mezi
místními Araby a domo
rodým černošským oby
vatelstvem a za podpory
zcela mimořádné ne
schopnosti britských úřadů zorganizovat a pro
vést puč.

Vyhlídky
Ze Zanzibaru bude
co nevidět africké cen
trum komunismu,
tj.
středisko pro agitaci,
rozvrat a partyzánské, vál
ky po celé africké pev
nině.
Vzhledem k trvající
neschopnosti Západu če-

lit komunistickému proni
kání v málo vyvinutých
zemích . zůstává hlavní
naděje pro . demokracie
v těchto částech světa v
rozporech mezi moskev
skou a čínskou centrálou
světového komunismu.
Č T ĚT E
EXILOVÝ TISK

7.2. V Kongu pokračova
ly teroristické akce pří
znivců komunisticky orientovaného a dávno od
straněného Gizengy.
— Po Nkrumahově roz
hlasovém projevu vznikly
v Ghaně protiamerické
demonstrace.
Nkrumah
vypověděl šest členů aka
demického sboru tamní
university, z nich čtyři
Američany.
8.2. Kuba odmítla záso
bovat americkou námořní
základnu v Quantanamo
pitnou vodou. Podle Castra to byla odvetná akce
za zadržení kubánských
rybářů v amerických vo
dách.
9. 2. Francie a Anglie se
dohodly na zhotovení tu
nelu pod Lamanšským ka
nálem.
10. 2. Manželka L. H.
Oswalda, který byl obvi
něn za zavraždění presi
denta Kennedyho, prohlá
sila před zvláštní vyše
třující komisí, že je pře
svědčena o vině svého
manžela.
— U jihovýchodního po
břeží Austrálie došlo ke
srážce mateřské letadlové
lodi Melbourne s torpedo
borcem Voyager, při níž
zahynulo 82 námořníků.
11.2. Člen sovětské dele
gace
na
odzbrojovací
konferenci v Ženevě Jurij Nosenko požádal Američany o asyl.
12. 2. Nacionalistická Čína
přerušila diplomatické sty
ky s Francií.
13.2. Ve Spojených stá
tech došlo ke schůzce brit
ského ministerského před
sedy Homea s presiden
tem Johnsonem.

Britská taktika
Zdá se, že tamní brit
ští úředníci vůbec nevě
děli o přípravách k pu
či. Komickým doslovem
k tamní situaci je skuteč
nost, že se Britové v po
slední době pokoušeli
konsolidovat
pozici v
Zanzibaru reorganizací
volebních okresů! Tedy
přesně tak, jako by šlo
o politiku někde v Man
chesteru!

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečně zve všechny krajany na
MATĚJSKOU POUŤOVOU

TANEČNÍ

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 29. února 1964
v sále domu "Kosciuszko”, 313 Latrobe St., Melbourne - City
TANEC — PROGRAM — TOMBOLA — LIKÉROVÁ LICENCE
Hraje česká hudba A. Vyhnala

Vstupné 20/-

Začátek 8 hod. konec 1.30

Reservování stolů : tel. 379 - 2156 (Rosenfeld)

48- 7723 (Kimla)
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— ÚV KSČ zasedal 21. a
22. ledna. Projednal opatření k rozvoji národní
ho hospodářství a přípra
vu všeobecných voleb do
zastupitelských sjborů a
voleb soudců v roce 1964.
Ve zprávě o zasedání ne
ní vůbec zmínka o A. No
votném, a jednalo se jen
o hospodářském plánu na
rok 1964 a ne, jak bylo
před rokem usneseno, o
dlouhodobém plánu na r.
1964 až 1970. Vyjadřuje
to bezradnost nad kritic
kou situací Čs. hospodář
ství.
— V Praze zemřel nositel
Řádu republiky a Řádu
práce
soudruh
Josef
Šťastný.
— Od roku 1950 klesla
výměra polnohospodářské
půdy v Československu o
200.000 ha, z toho na Slo
vensku skoro o 100.000
ha. Jen menším důvodem
jsou stavby všeho druhu.
— Koncem ledna přiletě
la do ČSSR sovětská vlád
ní delegace, vedená ná
městkem předsedy rady
ministrů SSSR, předsedou
sovětské části mezivládní
čs. - sovětské komise pro
hospodářskou a vědecko
technickou spolupráci M.
A. Lesečkem. Delegace, v
níž je dále několik so
větských ministrů, ná
městků ministrů a exper
tů, bude jednat o hospo
dářské spolupráci s
ČSSR.
— Okresní soud v Ostra
vě odsoudil za loupežnou
vraždu k trestu smrti 24letého G. Hochsteigera a
20letého J. Masného, na
15 let 20letého F. Korjaka a na 8 let V. Mácho
vou.
— Pražští občané si stě
žovali na nízký tlak ply
nu v zimních měsících.
Rozvod plynu n. p. to vy
světluje “nekázní občanů,
kteří si přitápějí nehlá
šenými plynovými radiá
tory nebo sporákys trou
bou”.
— Členka souboru Divad
la Slovenského národního
povstání v Martinu Naďa
Hejná dostala titul za
sloužilá umělkyně.
— V televizním studiu v
Chorázově ulici v Brně
vypukl požár. Ze studia
bylo vyproštěno 23 osob.
Režisér Čs. televize M.
Ambro po převozu do ne
mocnice zemřel.
— V Národním muzeu v
Praze je výstava o dě
jinách čs. - německých
vztahů.
— Do Brazílie odcestova
la delegace ÚRO, vedená
předsedou severomorav
ské KOR Karlem Poláč
kem.
— Akademický malíř Jan
ko Alexy byl jmenován
k sedmdesátinám národ
ním umělcem.

LÉKÁRNA
M ARKOV’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N. 3, Vic.

Telefon : 34 - 3700
Mluvíme česky

— 24. a 25. ledna zasedal
ústřední výbor Čs. strany
socialistické a 25. a 26.
ledna ústřední výbor Čs.
strany lidové. Oba se za
bývaly rozhodnutími ústředního výboru KSČ.
— Předsedou Mezinárod
ního rozhodčího soudu
pro námořní a vnitrozem
skou dopravu v Gdyni
se stal doc. dr. J. Žourek,
vědecký pracovník Ústa
vu státu a práva ČSAV.
— 25. ledna najel náklad
ní vlak ve stanici Zákolany na stojící osobní
vlak, který jel do Kralup
n. V. 11 osob bylo při
tom zabito a 19 zraněno.
— Ve Stražském v okrese
Michalovce se má letos
začít stavět moderní che
mický kombinát, v němž
se má za čtyři roky začít
s výrobou kombinovanýcn
umělých hnojiv. V neda
lekých Michalovcích se
postaví asi 450 bytů pro
zaměstnance.
— Na čtvrtém mezinárod
ním setkání filmů pro
mládež v Cannes byl od
měněn první cenou film
režiséra Karla Zemana
Baron Prášil. Kreslenému
snímku Jiřího Brdečky
Člověk pod vodou se do
stalo čestného uznání.
— Ve třetím čtvrtletí
loňského roku bylo v ČS
SR 111 železničních ná
hod, při nichž bylo zabi
to 9 osob, a škody byly
vyšší než 8 miliónů Kčs.
Přes 93% velkých nehod
prý zavinili železniční
zaměstnanci zejména ne
dodržováním předpisů.
— V letech 1929 - 1932
byl průměrný věk v ČSR
u mužů 51 let a 55.2 u
žen, v letech 1960 až 1961
je 67.6 let u mužů a 73.1
u žen.
— ČSSR podepsala letec
kou dohodu s Kambodžským královstvím.
— Divadlo E. F. Buriana
uvedlo Williamsovu Vy
tetovanou růži.

— Novotný jmenoval akademického malíře Mi
loše Rasovského u příle
žitosti 65. narozenin ná
rodním umělcem.
— Československo dodalo
pro Republiku Mali šest
radiových vysílaček.
— Koncem roku 1963 mě
la Praha 1,014.000 obyva
tel. Je v ní 14 divadel s
22 scénami, tj. poměrně
největší počet divadel
ních scén na světě. V
Praze je dále 78 kin.
— Čs. klavírista Ivan Mo
ravec přijel do USA. Má
mít koncerty v Hartfordu,
Trentonu a New Yorku.
— V roce 1963 se vykou
řilo v ČSSR skoro 30 mi
liard cigaret. Začala tam
též kampaň proti kouření.
— Podle dohody se zá
padními distributory má
být k dostání v hlavnícn
střediscích turistického ru
chu v Československu
jistý počet výtisků před
ních amerických, brit
ských a francouzských de
níků. Zpráva neříká, zda
budou jen pro cizí turisty
či též pro čs. občany.
— V okrese Spišská No
vá Ves vjel autobus do
30 chodců. Pět osob bylo
usmrceno.
— Československo uznalo
revoluční vládu Zanziba
ru.
— Ve věku 48 roků zem
řel skladatel Jan Rychlík.
— Bývalý čs. fotbalový
internacionál, obránce
Slavie L. Ženíšek, pracuje
jako dělník v národním
podniku Stavby cest a
silnic, zatímco J. Bouček
je převozníkem na Be
rounce u Dol. Mokropes.
— V Domažlicích se zří
tily tři starobylé domy.
— ČSSR nabídla Záp. Ně
mecku výměnu bývalého
poslance bonnského parla
mentu A. Frenzla a 4 dal
ších čs. špionů za 40
Němců, kteří jsou tč. v
čs. věznicích.
FEC/Č
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KOEXISTENCE BEZ PLOTU
Koexistence je heslo několika posledních let. Je to pojem volný a ne
definovatelný, který si může vyložit každý po svém. Je možné — a snad
dokonce i nutné — pokusit se čas od času tento pojem si ujasnit a zre
vidovat.
V Literárních novinách z 11. ledna tr. přispěl svojí hřivnou k definici
tohoto populárního pojmu v článku "V období koexistense se nelze ohra
dit plotem” A.J. Liehm. Je to hřivna poučná a zajímavá, ať se na ni
díváme z kterékoli strany.
Na jedné straně A. J.
Liehm praví : "... epo
cha mírového soužití je
tu a s ní i velká možnost
nového nástupu, levice a
revolučního
marxismu
na Západě.”

ofenzíva úspěšnější než
dosud.”
I tohle ještě známe a
zní nám to po staru,
marxisticky : šiješ-li na
protivníka boudu, neza
pomeň ho obvinit, že ši
Jednou větou a jedi je boudu na tebe.
ným vpravdě marxistic
Silou argumentu
kým
dechem
strhne
Liehm pokračuj e:
Liehm roušku naivnímu
idealismu a zařadí ko "Taková je skutečnost
existenci do komunistic koexistence a její logika.
Jestliže řekneš A, musíš
kého arsenálu.
říci B, nelze na jedné
"Podstata věci”
straně obnovovat důvě
ru a co nejširší styk lidí
Hned v dalším odstav
a na druhé straně za
ci však čteme : "Toto je
mezit široký oběh myšle
postata věci. V období
nek. Tahle cesta by nut
koexistence se totiž ne
ně vedla nazpět, a to s
lze ohradit plotem a přes
neúprosnou logikou dog
něj pokřikovat na sou
matismu, jehož hlavní
seda, protože jakápak
koncepcí je zavřít se, odiskuse, je to ničema a
pevnit, nedovolit, nemy mu to spočítáme ji
vpustit. My musíme vr
nak. Síla pěsti je věc
ženou rukavici (! - pr.)
nesmírně důležitá, ale v
zvednout, přijmout rov
epoše soužití ohromně
né soupeření idejí a vlast
vzrůstá cena síly mozku.
ní převahu skutečně pro
Na obou stranách. Je kázat silou argumentu i
naprosto pravda, že no přesvědčivostí praxe. Ne
vé období se stává ka ní to snadné, je to mno
pitalistickým kruhům hem nesnadnější než to,
Západu příležitostí k co bylo, a není divu, že
ideologické ofenzívě pro se tolika lidem na obou
ti socialismu, právě tak stranách stýská. Ale je
jako my přitom chovají to nutné, je to jediná
naději, že v nových pod možná a jediná revoluč
mínkách . může být tato ní cesta . . .”

Ponižující formuláře
Ekonom Radoslav Selucký dělá už delší do
bu dogmatikům v Československu starosti a je
často kritizován, protože prý jeho návrhy, jak
pomoci upadajícímu čs. hospodářství, mají nesocialistické kořeny. Selucký si vyjel nedávno
do Západního Německa, Rakouska, Švýcar a
Francie a získané dojmy shrnul v reportáži
nazvané "Západ je západ”, která vyšla v led
novém a únorovém Plameni. Přiznává v ní
prosperitu Západu, píše o obchodech plných
zboží, zmiňuje se o poznámce jednoho Němce
v Mnichově, že mají všeho dost, co potřebují,
k čemuž dodala žena toho Němce, že mají
dost i toho, co ani nepotřebují. Selucký popi
suje, jak na Západě jezdí i chudí lidé taxí
kem a jak všude prosperuje zemědělství. Čs.
čtenáři doma čtou jistě Seluckého reportáž se
zájmem.
Časopis Kulturní tvorba (č. 4 - 1964) přiná
ší na první straně kritiku praxe vyplňování
ponižujících formulářů zaměstnanci závodů, vy
sílajících své lidi do kapitalistické ciziny. Před
odjezdem do ciziny musí takový zaměstnanec
vyplnit množství rubrik, neboť dotazník má
šest stran. Je pochopitelné, že je obyčejně vy
plňován se strachem. Kulturní tvorba se ptá :

"Je důstojné dnešní doby nechat lidi vyplňo
vat otázky, které jsou směšné?” Jednou z ta
kových otázek podle KT třeba je, kdy se na
rodila tchyně a jakého je politického smýšle
ní. KT se ptá ironicky : "Co když dotyčná
byla příslušnicí strany mladočeské? Nepoškodí
si tím žadatel kádrový profil? A pojede do
ciziny?” Dobře by se prý o takových dotazní
cích dělaly vtipy, kdyby to jen nebylo tak
trapné! Nakonec se KT táže, zda se najde
někdo tam "na nějakém vysokém úřadě”, kdo
udělá tomu všemu konec.
Totéž číslo Kulturní tvorby přináší vtipně
napsanou reportáž Vladimíra Henzla z výletu
do Itálie. Henzl srovnává služby turistům v
Itálii a u nás a říká, že musíme hodně do
hánět. Navrhuje mj., aby se v Českosloven
sku začala zavádět hráčská kasina! Jugoslávie
na to prý přišla už dávno. Když si chce někdo
vyhodit z kopýtka, proč mu to nepovolit? A
hlavně prý se musí dělat atraktivní reklama,
která by turisty přilákala. Líbil se mu nápad
Itala, dle něhož by se mělo inzerovat : Pojďte
se podívat za Železnou oponu! To prý zní
lepší než : Navštivte zlatou stověžatou Prahu!
Konečně - zní to i pravdivěji! M. Zvára,USA

Za tohle rouhání by
Marx A. J. Liehma vydě
dil a KSČ by ho za to
ještě před deseti lety po
věsila. Dnes se to všech
no srovná do jednoho
článku. Snad proto, aby
se vlk nažral a koza zů
stala celá.

Ploty tu jsou
Po staru se žít nedá,
říkával Zápotocký, a A.
J. Liehm nechce jít na
zpět. Otázkou zůstává,
zda máme věřit komunis
mu z let padesátých či
šedesátých. Zda máme
věřit, že se komunismus
změnil a do jaké míry,
zda můžeme věřit, že
změnil nejen svoje me
tody, ale i cíle.
O plotech se mluví a
o bourání také, ale plo
ty stále ještě jsou. Budou-li se kdy skutečně
bourat, pak musí začít
ti, kteří je stavěli. A dojde-li k tomu, musíme se
dobře rozhlédnout, proč
je bourají. Zatím to teo
rie A. J. Liehma vysvět
luje stručně a věcně:
možnost nového nástupu
revolučního
marxismu
na Západě.

Jak se připravuje
Západ?
Při čtení Liehmovy úvahy, která je jedním z
dokladů, jak se komu
nistický svět důkladně
připravuje na větší styk
se světem demokratic
kým, napadá ještě otáz
ka: jak se připravuje Zá
pad? Zatím přicházejí
zprávy a dohady o brz
kém omezení vysílání za
Železnou oponu. Hlas
Ameriky už ohlásil zru
šení vysílaček v Evropě,
kanadský rozhlas chtěl
zrušit celé cizojazyčné
vysílání a situace tam ne
ní dodnes vyjasněná.
Soukromé zprávy mluví
o tom, že má být do
konce omezeno a pozdě
ji snad zrušeno i vysí
lání Svobodné Evropy.
Je těžké věřit, že by
se Západ zbavoval do
brovolně tak významné
zbraně v ideologické vál
ce. Jako náhrada za po
otevření hranic komunis
tickými státy by to byla
cena nestydatě vysoká.
—et—
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ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP
ČS.

KOMUNISTÉ

ZA

TO

NEMOHOU

Naše marxistická věda o státu a právu je věda
mladá. Již u její kolébky stála věda SSSR a všech
ny peripetie, jimiž sovětská věda procházela, na
lezly takový či onaký ohlas i v našem vývoji. Ne
ní náhodou, že prvý náš marxistický teoretik vědy
o státu a právu akademik Vladimír Procházka zá
roveň byl již v dvacátých a třicátých letech znal
cem a propagátorem sovětské právní vědy a so
větského státního a právního systému. Když pak
začaly v květnu 1945 a po únoru 1948 růst další
kádry naší vědy, když se začaly vydávat prvé učebnice, přednášet prvé přednášky, vést prvé se
mináře, psát články a monografie, za houslovým
nebo basovým klíčem stálo vždy předznamenání
tóniny, v níž zrovna hrála svou mnohohlasou sklad
bu právní věda našich sovětských přátel... Mu
síme si být stále vědomi toho, že rozvoj tvůrčího
vědeckého myšlení, jehož jsme dnes u nás svědky,
byl umožněn především ... výsledky XX. a XXII.
sjezdu KSSS. U nás nebyly ještě v padesátých
letech a na počátku šedesátých let vlastní vnitřní
síly, které by mohly samy něco podobného způso
bit (resp. byly ještě v zajetí tehdy vládnoucích
představ a jejich nositelů), síly, které se tak vý
znamně rozvinuly zejména po XII. sjezdu KSČ.
V tom je a zůstává pro socialistické země nehy
noucí zásluha sovětských komunistů.
Právník, Praha, prosinec 1963
O PŘISTĚHOVALCÍCH A VYSTĚHOVALCÍCH
STATISTICKY

Do ČSSR se v letech 1959-1961 přistěhovalo k
trvalému pobytu 4.144 osob a 7.457 se jich vystě
hovalo ... Počítáme sem i některé zahraniční stu
denty. — Mezi přistěhovalci je nejvíce bývalých
občanů NDR, SSSR, Polska, Bulharska a Maďarska.
Přistěhovalo se k nám mj. 385 žen ruské nebo ukrajinské národnosti, jsou to většinou mladé man
želky našich vysokoškoláků, studujících v Sovět
ském svazu. Mezi 286 přistěhovalkyněmi — Polka
mi je mnoho těch, které u nás delší čas pracovaly
v průmyslových závodech a vdaly se za naše pří
slušníky ... Mezi těmi, kdož se vystěhovali, je sko
ro polovina (3.553) obyvatel německé národnosti.
Převážnou většinou odcházejí za příbuznými do
NSR, zčásti i do Rakouska a NDR ... Do evrop
ských zemí se vystěhovalo 6.131 lidí a 1.326 do
ostatních států. Na bilanci zahraničního stěhování
se začíná výrazněji podílet výměna obyvatelstva,
se zámořskými zeměmi, s nimiž má ČSSR stále
víc obchodních, kulturních a politických styků .. .
Pravda, 8. ledna 1964
“REPORTÁŽ” O F. JUHANOVI A J. MALEČKOVI

Poznali jsme i takové, kteří nás doslova nepři
pustili ke slovu a jako Niagarský vodopád nás
zalévali “pohádkou” o tom, jak se jim výborně
vede. Jsou to zpravidla lidé, kteří nemají čisté
svědomí... Mám na mysli mj. i F. Juhana, býva
lého plochodrážního závodníka, který se usadil ve
Vancouveru. Nevede se mu špatně, avšak desítky
Čechů a Slováků mu nemohou přijít na jméno,
neboť doslova na jejich zádech si zajišťoval lepší
materiální postavení... Již několikrát se výprava
našich hokejistů setkala s bývalým čs. hokejistou
předválečných let Josefem Malečkem. Od roku
1954 zřejmě z přemíry “blahobytu” začal spolu
pracovat se Svobodnou Evropou ... Kromě svých
teorií o našem hokeji, o tom, že jedinou pomoc
vidí v kanadském trenérovi, si neodpustil nás in
formovat, jak se má báječně, jak ve svých 61 letech hraje tenis, co mu vynáší jedna tréninková
hodina tenisu atd. Mysleli jsme si, je ti přáno,
poměj se. Ale jeho vlastní kolegové ho usvědčili
z nepravdy. Když na chvíli opustil novinářskou
lóži, slyšeli jsme z několika stran — kecá, jen
živoří.
Z reportáže “Z kanadského zápisníku”, Rudé
právo, 20. ledna 1964
CESTOVÁNÍ NA ZÁPAD
“V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH”

V souvislosti s rozšířením zájezdů rakouských
turistů k nám se vyskytuje ještě jedna důležitá
otázka: Nakolik se rozšíří cestování do kapitalis
tických zemí? I zde dochází v letošním roce k roz
šíření. Napříště má Čedok organizovat do kapita
listických zemí zájezdy, které by měly převážně
turistický charakter. Kromě toho budou povolovány
v odůvodněných případech též individuální cesty
i návštěvy příbuzných. Z toho vyplývá, že nebude
možno zatím vyhovět všem. Rozsah těchto cest je
závislý na zvýšení počtu turistů, kteří přijedou
k nám. Podle toho lze vyčlenit devizy na cestování
do kapitalistických zemí a postupně umožnit stále
více lidem navštívit státy, které je zajímají.
Rudé právo, 28. ledna 1964
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Od Caesara přes Švejka a Coca - Colu až po královnu ze Sáby

V & V & V & V & V
Komunisté vyrobili z Jiřího Voskovce pokrokáře, zatím co on sám se prohlašuje za dědka
zpátečníka. Jak to doopravdy s tím jeho pokrokářstvím, zpátečnictvím či dědkovstvím je, má
dnes možnost posoudit čtenář sám. Otiskujeme úryvky z jeho zajímavého rozhovoru s redaktorem
Tigridem (Svědectví č. 22), a jenom litujeme, že nám nedostatek místa nedovoluje uveřejnit
jeho plné znění.
kový zvláštní božstvo, ka.” A on se dožral a po
V & Caesar
V & Mnichov 1938
což muselo být i jemu vídá : “Jakýpak dílo, já
Mám slabost pro Cae Když nastal Mnichov a protivný. Náš starý lokaj- jsem ještě nezačal. A měl
sara - napsali jsme s We když jsme se nebili (i ský duch, vrchnosti pod- pravdu, to mu ještě trva
richem jakousi hru o Cae- když jsme tehdy byli sa kuřovat, víte. Ono se pod- lo čtyři roky, než se sebral
sarovi, byla to naše prv mi a říkalo se, že by to kuřovalo Františku Jose a řek si : tak takhle to se
ní tak zvaná politická byl nesmysl a že jsme fovi, když nastal Gott nedá svítit, to musíme
satira. Caesar samotný je nemohli vyhrát), já si wald, podkuřovalo se skočit do vlaku, Olgo, a
báječná figura, pán, kte myslím, že jsme udělali Gottwaldovi, Stalinovi a půjdeme a uděláme z to
rý se stal diktátorem tak historickou chybu. Já tak dále. Dělat z Masary ho nadělení samostatnej
více méně z musu. Mám myslím, že president Be ka tatíčka, geniálníka a stát. Byl to muž činu a
dojem, že se stával prá neš, ačkoliv se ocitl v filosofa a boha, to bylo umělec života; a zároveň
vě moudrým, když ho za příšerné situaci, nebyl na právě tak absurdní jako špatnej spisovatel a patr
píchli.
výši této situace. Proto z něj dělat to, co se z ně velice průměrnej filo
myslím, že jsme to pro něho v Čechách dělá dnes sof, ani dobře neučil; ale
hráli. Tenkrát, psycholo - totiž dělá se, jakoby že byl to státník a dobro
V & Bernard Shaw
nebyl. Co se mně na něm druh. Dobrodruh velkého
gicky.
líbí... měl styl v životě. stylu a za dobrou věc.
Shaw je prostě tatíček
Myslím, že se Mnicho Začal v mládí cestovat,
a vlivař na Osvobozené
divadlo. Je to nádhernej vem českému národu ně namluvil si slečnu, která
V & Coca - Cola
autor, báječnej divadel co stalo, co je takřka ne přijela vodněkud z Ame
napravitelné.
To
je
jako
Dělat ze stranický po
riky ... pak najednou ne
ník a činí se mu křivda,
že se z něho dělá skalní v životě, víte. Každej má věděla, má-li si ho vzít, třeby funkci umění, to ve
intelektuál. Víte, kritiko v životě nějakou příšer tak on šel, vypůjčil si pe de jen k těm odpornos
vé jsou povětšině z deva nou situaci. Když udělá níze, sedl na loď a jel tem, které vidíme v so
desáti procent koně, statečný rozhodnutí, tak do Ameriky za ní. A řek cialistickém realismu a v
vždycky si musejí udělat zůstane člověkem a vy jí : Jakýpak nesmysly. plakátech na Coca - Co
na každýho škatulku. roste. Jinak se scvrkne To se ví, že si mě vez lu. Dyť je to totéž. Mezi
Jenže on jim čouhá ven, a stane se mrzáčkem. A meš! No a ona si ho vza kapitalismem a socialis
ty ohnivý irský fousy mu táhne se to a zůstane to. la, pochopitelně. A hned mem si reklamní velkosi vypůjčil peníze od je podnikatelství podává ru
ze -škatulky vlajou ve A je to pokřivený.
jího táty, který byl boháč, ku s kulturně - propagač
vánku humoru.
jak říkají američtí Češi. ním oddělením komunis
V & Švejk
Víte, takhle se o Masary tické strany. To je přesně
V & Brecht
To není náhoda, že my kovi nikdy nemluví, ale totéž. Tihle lidi si budou
Brecht na nás vliv ne Češi jsme vytvořili Švej takhle to bylo! Pak mu vždycky rozumět, právě
měl. My jsme ho neznali, ka : a je to báječná figu bylo šedesát, a oslavovali tak jako si budou vždyc
když jsme dělali divad ra, věčná, všelidská. Ale ho u nás, víte, pivně, a ky rozumět tajní policajti
lo. Osvobozené divadlo zároveň je strašný, dělat říkali : “My poneseme dá na obou stranách.
vzniklo zcela nezávisle na ze Švejka program. le dílo profesora Masary (Pokračování na str. 6)
Brechtově. Základní roz Brecht říká : “S autoritou
díl mezi námi a jim je, bojuješ, když ji přežiješ.”
myslím, v humoru. Ono To je pěkný aforismus.
se říká, že Brecht je hu- Otrok vyhraje jedině tím,
mornej, ale já to neshle- že přežije pána, což je
dávám. Všechen jeho hu správný, přestože mini
mor je ukraden ze Švej mální. Jenže zajímavý je,
ka. Je šikovnej, ale krad že takto autoritu přežije
z Villona, z čínského di te, ale celej zkroucenej.
vadla, odkud mohl. Mně A v tom někde je náš ná
je Brecht protivnej tou rodní malér.
svou suchostí a nestyda
V & Sázava
tostí. Já mám dojem, že
pro Brechta jsou věci po
Podívat se do Českoslo
hlavní špinavé. Že eroti
ka musí být svinstvo, venska? Jo. Takhle : Sed
vždycky. Nezná radost z nout si na helikoptéru a
pěkný holky, nemá v so přistát na Otočnici v Sá
bě žádnou lyriku, jen ob- zavě. Na tý velký louce
u řeky, tam takhle k ve
čas sentimentalitu.
čeru v létě přistát. Dojet
V & Broadway
si na kole do Bud k pe
kaři Královi pro čerstvý
Vzpomínám si, jak nás bledý housky - takoyý
žralo, když jsme s Weri- nikdo nikde nepeče. Pak
chem poprvé přijeli do si popovídat s bráchou,
New Yorku v lednu 1939, jít si za soumraku zapla
pustili večer v hotelu rá vat v řece, pak se mírně
dio a nerozuměli jsme ani s ním ošlehnout vínem ne
slovu. Ani slabice. Tak bo žitnou, a za svítání se
jsme poslouchali a měli zase v tý helikoptéře
VAŠE ÚSPORY JISTĚ POROSTOU,
vztek a řekli jsme si: vznést a pryč.
“Jeníku a Jiříku, naučí
budete-li mít vkladní knížku u
me se vrčet, tak jako oni
V & Masaryk
vrčej. Zejtra začnem.”
Mně strašně imponuje
Bylo to těžký, strašně
těžký, ale na konci války Masarykův život. Pámbů
NATIONAL BANK
jsme hráli Shakespeara na ví, že za První republiky
se dělalo z Masaryka ta
Broadwayi.
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Mandel pražských černoušků
Předmluva divadelního programu oznamuje sedmero vidění pana Jiřího
Srnce, který je spiritus rektor pražského Černého divadla. Z neznámého
důvodu se sedmero viděni uskutečnilo na scéně melbournského Comedy
Theatre v devíti aktovkách. Nikdo by věru neprotestoval, kdyby jich byl
plný tucet. Mandel pražských černoušků z Anenského náměstí přinesl di
vadlo plné vzruchu, života, básnictví a světel. Je to divadlo, v němž se
stal herec alespoň v tradičním smyslu postradatelným. Černé divadlo na
stoupilo zcela novou cestu. Přejalo zaprášená divadelní prkna, která do
dnes znamenají svět a jeho realitu, a dalo se cestou snu. V jádru je to
surrealistické divadlo se všemi klady. Je to divadlo básníka pro básníka,
divadlo Hotentota pro Hotentota. Jean Cocteau by jistě i posmrtně po
plácal pražským černouškům ramena.
Definice Černého di
vadla je : je to poesie
všedního dne, vbásněná
do zatemněného jevištní
ho prostoru. Bylo vytvo
řeno jeviště bez prosto
ru s neviditelnými her
ci.
Hudba, inscenace, ba
let, herecký projev a svě
telný efekt byly sloučeny
v jediný nedílný celek.
Výsledkem je vzrušu
jící a inspirující divadel
ní projev, který dokazu
je, jak je pověstná Že
lezná opona děravá právě
v těch místech, kde je
socialistický realismus a
celá jeho "ideologická
nadstavba” nejzranitel
nější.
Vždyť nejdůležitější
částí celého představení
Černého divadla jsou
scény, které glosují ži
vot, abychom mluvili
žargonem Rudého práva,
"z falešně humanistických pozic”.
Muž v aréně, bitý vše
mi a odevšud, je velice
čapkovský motiv spraved
livého, který visí mezi
lotry. Rybář, sedící na
lodičce ve vzduchoprázd-

nu, kterého míjejí jak
malé tak velké ryby a
který jde nakonec domů
s prázdnou udičkou, je
velmi aktuelní podoben
ství.
Představuje až příliš
častý typ moderního člo
věka, jemuž denní exis
tence a denní přežití zna
menají víc než všechny
katastrofy, hmotné či du
chovní, které hrozí na
šemu světu.
Třetí podobenství, episoda s kufry, naneštěstí
postrádá dramatické na
pětí, protože problém je
příliš jasný. Divák po
chopí příliš brzo celou
pointu scény, a tak je
antiklimax veškerý žád
ný.
Přesto je tato scénka
pro Čechoslováka v Au
strálii a kdekoli v cizině
významná. Byla vymyšle
na, plánována a insceno
vána v tak zvaném so
cialistickém světě.
Říká prostě: člověk je
stále člověku vlkem, ať
je to v kapitalistickém
nebo v tak zvaně socia
listickém světě.
První část programu

POKLIDNÁ TVÁŘ SINGAPURU
Jaroslav Burž
Je tak úžasně teplo a vlhko, chvílemi dokonce
prší. Zima v Singapuru. Oko přivyklé australské
stepi klouže s lahodou po bujné zeleni, která se
zahryzává do červených střech obydlí a jiných
lidských výmyslů, rozsetých po ostrůvcích a po
břežních výspách tohoto velikostí čtvrtého přístavu
světa, této lehtivé paty dnešní Malasie.
Na promenádě lodi stojí připraven hlouček kufrů,
zábradlí jsou hustě zalidněna a kdesi v nitru stále
ještě plovoucího hotelu razítkuje byrokracie cestov
ní pasy. Celá loď půjde nakupovat. Zbavíme se tak
naráz spousty valut i ozdoby lodi, byť i trochu
sebevědomé : opustí nás zde čínské panenky, které
se vracejí domů ze studií v Austrálii.
Ještě jeden zákrut a vplouváme do vnitřního
přístavu. A docela náhle nás to praštilo přes nos :
sladký ale citelný zápach orientu. Černoušci nej
různějších odstínů, od té nejjemnější mléčné čo
kolády až po tu nejtmavější Rupu (či přesněji ru
pii) na palubách kotvících lodí i na molu, v bílých
tričkách, plandavých kalhotách a řízách a s indic
kými turbany, mezi nimi evropský misionář v bí
lém a s breviářem v rukách a docela na kraji mo
la imposantní a elegantní polda v krátkých kal
hotkách a punčoškách barvy khaki.
Přístavní hasiči, jejichž člun s vodotrysky du
hových barev nás provázel poslední kousek plavby,
uhnuli s cesty, aby nás nechali přistát. Pak nezbyt
ná ceremonie s drakem a prskavkami. Singa Pura
vítá turisty a valuty!
Ano, také několik bledých tváří čeká na břehu.
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ZPOVĚĎ
Pavel

Javor

ské vzkříšení bylo prove
deno s takovým zápa
lem a evidentně s tako
vou chutí, že to je oprav
dový přínos současnému
divadlu.
Myšlenka postavit na
jeviště herce v černém
trikotu proti černému po
zadí, aby byl prakticky
neviditelný, je sama o
sobě divadelně hrozně
riskantní. Divadlo se tu
úmyslně vzdává svého
nejspolehlivějšího trum
fu : herce.
Nebezpečí
takového
podniku je zřejmé. Na
úkor srozumitelnosti a
dramatičnosti a herecké
ho kontaktu s publikem
mohou dostat hlavní po
zornost scénické efekty,
problémy hudební, choreografické a technické.
Nemohu si pomoci,
ale to by pro mne zna
menalo útěk od divadla
jako takového, útěk od
slova, které, má být vy
sloveno, útěk od gesta,
útěk od činu. Technika
a efekt by přejaly místo
lidského elementu.
Nic takového se nesta
lo pražskému Černému
divadlu. Jeho poselství
je jednoznačné a srozu
mitelné. Nejmenujeme-li
jednotlivé herce a tech
niky, je to proto, že jak
herec tak technik se sta
li integrální částí podi
vuhodného představení,
ve kterém hraje přede
vším výtvarnická stránka,
propriety, světla a úžas
né časování i těch nej-

menších scénických de slovenského temna. Čes
tailů. Nesmí být přehléd koslovenské divadlo ani
nuta ani hudební strán neumřelo ani nespí, jun
ka - scénická hudba je
červená nit celého před
stavení - hudba výrazná
a nevtíravá, versatílní a
originelni. Myslím, že
milovník moderní hudby
by uvítal její nahrání na
gramofonovou desku.
Produkce Černého di
vadla je pro každého
milovníka divadla nová
a vzrušující zkušenost.
Je to divadlo nové, di
vadlo hledající, divadlo
apelatívní.
Pro mne, diváka z pe
STŘEDISKO
riferie světového divadel
PÁNSKÉ MÓDY
ního dění, je pražské
164 Acland St.. St. Kilda,
Černé divadlo nejsvět Vic.
tel. 94 2260
lejším zábleskem česko-

Snad chtějí přivítat staré známé z lodi, snad ukojit svou evropskou nostalgii. Do Singapuru už
dnes nemůže přijet kdekdo a zůstat. Jsou tu ovšem
stále ještě nějací Angličané - v armádě, v prů
myslu nebo ve veřejné službě - na pozvání zdejší
vlády. Mají stále svůj klub, v němž kralují, krau
lují a pijí. Viděl jsem dvě dámy, které hrály golf
za bílého všedního dne. Ty mají jistě i dnes tmavé
služebnictvo jako za starých časů. Něco se však
muselo změnit. Mezi dívkami v modrém, které
provázely v úloze hostitelek naše autobusy, byly
dvě Angličanky, jejichž manželé tu jsou zaměstná
ni. Z jejich komentářů bylo patrno, že se jim v
Singapuru líbí, ale že se smířily s tím, že tu žijí
pohostinsky, dočasně.
Jistě k malé radosti všech lodních krys se tu
zachoval také skotský folklór, sice bez sukní, ale
s opravdickými dudami. Poznali jsme jej při od
jezdu, k němuž nám pískala čínská dudácká ka
pela.
Obchodní tvář Singapuru je pokryta všemi šmin
kami anglosaské civilisace, jak je známe z Austrálie
a která je našim příbuzným za Železnou oponou
představována, ne docela bez vtipu, jako koka - ko
lonialismus. Tytéž masové výrobky z téhož ma
teriálu, . tatáž reklama, garáže a hesla. Dokonce
australský Holden se tu představuje jako čistě au
stralské auto. V čínské obchodní čtvrti je ovšem
nadto spousta hieroglyfů, zatím co nápisy na ve
řejných budovách jsou ve čtyřech jazycích s leh
kým důrazem na malajštinu. To od doby, kdy Sin
gapur přestal trpět na malárii a přijali trpně Malasii.
Dobré asfaltové silnice, čilý dopravní ruch, pří
střešky u silnic, kde zastavuje autobus, to vše při

padá člověku povědomé, i když je to zasazeno do
jiného prostředí. Ministr veřejných prací je zřejmě
člověk čilý. Na všech stranách se modernisují do
pravní spoje a staví veřejné budovy, s čímž sou
těží stavby obytných bloků. Z těch už obydlených
pak vlají turistovi na pozdrav tábory v podobě
rodinného prádla, zavěšeného na bidýlkách, čou
hajících snad ze všech oken. Australští přátelé nad
tím sice kroutí vysprchovanou hlavou, ale já shle
dávám tento způsob sušení naprosto rozumným,
poněvadž klade vzdušné meze lidské nepoctivosti,
využívá vnějšího prostoru - u vyšších domů kosmu
- a co je hlavní, nutně přispívá k celkovému povzne
sení spodního prádla, jak k tomu při takových
výstavách nutí lidská ješitnost.
Pomineme-li několik zmíněných maličkostí, zůsta
ne podstatná věc, která pronikavě odlišuje Singa
pur od fysiognomie australského města : je to pathetická lidská masa, které přetéká z lidských pří
bytků na chodníky a do ulic, na nichž se obcho
duje, vaří, stoluje a hovoří. Připadá mi, že chce v
Singapuru dobývat každý svou skývu chleba nebo
hrst rýže obchodem, při čemž je ochoten přinášet
daleko větší oběti, než mnohý přistěhovalec v Au
strálii, který hledá obživu podobným způsobem.
Singapurský emigrant na ulici i spí.
Nakonec, díky tobě, veliký vykořisťovateli a Mo
raváku, Tomáši Baťo, žes připravil drobnému čes
kému člověku na půdě Singapuru náramné národní
povyražení, které zůstává v mysli živé, ač dávno
utopeno v moři koka - kolonialismu! Na hlavní
tepně Singapuru stojí úhledná moderní budova s
nápisem: Baťa, švec pro celý svět! Ale věc má
háček: jméno Baťa v nápise háček nemá, a to
mě mrzí!

Černého divadla je da
leko lehčí, nenáročnější
a do jisté míry barvitěj
ší. Je to smíšenina diva
delní anekdoty a grotes
ky, nabitá nápady a rozmarem.
Pro diváka je to vele
trh legrace a poesie, od
scénky s náměsíčníkem
a la comedia del arte až
po scénku s fotografem,
která se vyrovná které
koli filmové grotesce.
Na straně záporů je,
podle mého mínění, scé
na s kartami, která je
patrně
nesrozumitelná
většině publika. Budí do
jem, že si v ní tvůrci
pásma dali příliš záležet
na technických efektech
a že nějak přešli a pře
hlédli
"ideologickou”
podstatu celé scény. Je
to, myslím, "nejformalističtější” část celého
představení.
V bohatství nápadů a
scénistických efektů je
název "Sedmero vidění”
až příliš skromný. Je to
steré vidění.
Myšlenka "černého di
vadla” je ovšem stará
myšlenka. Ale její praž-

Až jednou ze svých dnů ten balvan odvalím,
až budu moci zas upřímně, prostě říci
svým srdcem věřícím (a někdy zoufalým!),
že i zde, maminko, jsou lidé pracující,
že i zde, maminko, vítězí prostý rod,
ten chudý, krásný rod, co pluh a frézu svírá,
že jako lavina se žene opřekot
nad srdcem žasnoucím, v němž uhasíná víra,
má víra v návrat, víra v setkání,
tam někde na sadě, tam na rozkvetlé mezi Každým dnem hlouběji se křížek naklání
nad rozpukanou zdí, kde prudce voní bezy.

Až jednou ze svých dnů ten balvan odvalím,
až jednou prozradím vše, co jsem nesměl říci,
svým srdcem věřícím (a přece zoufalým!)
naposled pozdravím
hvězdnou stráž nad vesnicí
a pak se schoulím zas do pláště smutků svých,
maminko - čekanko, pokorná lásko čistá,
neb není návratu a není domova.
Pro nás už na světě není klidného místa.

-6-
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DOMOVA

O VÝVOJI JAZYKA ČESKÉHO
Jiřina Z a cpalo v á
Pozvali jsme hrstku nejvěrnějších, abychom spo lepší. Mohl jsi lézt domů po čtyřech třeba v šest
lečně oslavili další přírůstek do letopočtu. V horkém ráno, a pořád tě ještě zakrývala milosrdná tma.
podvečeru se před domem přiřadil nejnovější Hol- Tady jedeš ve čtyři a ani světla už nemusíš zapí
den k svítivému Valiantu, a automatický Station nat.” “No vidíš”, namítl Jarda, “tam jsi lezl a tady
téměř zatarasil zbytek silnice. “Ještě štěstí, že ta se vezeš”.
naše želva má slušné rozměry, jinak by se to sem
“To se teda vezu”, připustil Franta. “Řídit musí
nevešlo”, řekl pán domu trochu závistivě.
Marta, protože mně de ten trafik na nervy.” “Be
“Pojďte rychle dovnitř se ochladit”, vítali jsme ze mne by se domů nedostal”, přisvědčila Marta,
se s přáteli.
“ale on to neuzná. Sedí vedle mne a pořád : stoč
Veronika rozložila na stole půl tuctu skleniček. to, přehoď a podobný edvaizy a přitom svéruje,
“Přinesla jsem něco do domu. Myslela jsem, že že ničím káru...” Franta se ze široka rozkročil
dáváte hausvómink párty.” “Vždyť už máme dvě a zhluboka nadýchl.
“Tak si myslím, že bychom měli zachovat něco
okna rozbitá a potíme se stejně dost, tak jaké pak
ze starých dobrých zvyků”, vpadla jsem do debaty,
zahřívání”, řekl manžel.
“No, pěkné to máte”, rozhlížel se Franta. “Gúd abych zažehnala domácí bouři. “V novoroční noci
ajdýa tydle oupn rúms. Dveře jsou stejně jen k se přece dělají předsevzetí. Navrhuji jedno pro
vzteku, když s nimi děti mlátějí.” “Jo, ale ten hítr, nás všechny. Snažme se, zkusme to, mluvit slušně
co potřebuješ v zimě, abys to vytopil!”, namítl česky, bez komolenin a vměšování anglických slov.”
Všichni se na mě chvíli dívali, ale pak se začali
Jarda. “Pravda, budeme si asi muset pořídit na
pobaveně smát. “Abychom si to udělali ještě zá
zimu olejová kamna”, souhlasila jsem.
tak každý, kdo řekne anglické slovíčko,
“Jeden můj známej si taky postavil podobnej bavnější,
tři měďáky do společné pokladny.” Smíchu bylo
barák, ól dz best do toho nastrkal — to jeho stará dá
dost, vtipů také, penízků přibývalo. První odpadl
ho pušovala — oil junit, koktail bar, přepychovou Venca
: “Už mi dejte pokoj! Vždyť si připadám
báthrúmu, no a, řeknu vám — nakonec skončil u jako kokt
avej. Každej přece mluví, jak umí!”
benkrapcy kúrtu”, povídal Franta. Mráz mi přejel
Hra skončila. Shrábla jsem peníze, a řeč tekla
po zádech.
jako předtím. Ale já se snažila dodržet předsevzetí
V druhém koutě pokoje se shromáždila, po míst aspoň do rána.
ním vzoru, dámská společnost. “Tak jsem si řekla",
Na východě začalo nebe blednout. Hlučně jsme
bavila ostatní Marta, “když už jako patříme ke se loučili. Stála jsem na verandě, pod níž si tiskli
společnosti, že se podíváme jednou na reisis. Při ruce Jarda s Frantou.
jedeme na reiskós a koho tam neuvidím prvního
“Tak na viděnou. Bylo to dnes dobrý, jen ta Ma
— Libuši! Pamatujete přece tu odbarvenou blon rie kdyby tak divně nemluvila. Připadal jsem si
dýnu z lodi? Tentokrát měla nazrzlý rinse, kostým vedle ní chvílema jeko cizej.” “To máš tedy vel
z Thai silku, takový pink odstín, a na hlavě něco kou pravdu, já jí taky hnedle nerozuměl. Vždyť
vysokého, samý tjúl a ribons. Vykračovala si, jako 14 let v cizí zemi, to je long tajm, a člověk je
by měla na sobě model of tz jír, ale já vám pružnej — pochytí, naučí se.”
říkám, vypadala hrozně. Už na dálku bylo znát, že
"Ani ne tak pružnej jako lenivej,” vmetla jsem
je to všechno hoummejd, no já úplně safrovala, jim ještě na cestu, když se ubírali ke svým vozům.
když jsem ji viděla tak vymóděnou.” Ani já jsem
neměla daleko k útrapám.
PŘEDPLATNÉ?
Chutný a výživný
“Pojďte si něco sníst”, zavolala jsem do všech
koutů místnosti. “A jako doma, poslužte si každý
sám.” “Raděj mi nalož, ať necáknu na ten kárpet”.
přistrčil mi talíř Venca. “A co to vlastně je?”, obracel vidličkou krmi. “Vepřová”, ubezpečila jsem
PODMÁSLÍ &
ho. Opatrně přežvýkl. “To je divný, chutná mi to. KYSELÁ SMETANA
Mně tu jinak pórk nikdy nejede, má takovou div
SÝRY
nou tejst. To není, co bývalo doma.” “Je to vepřo
K dostání ve všech
vá po čínsku — máme ji tak nejraději a myslím
potravinářských obcho
si, že se sem ta čínština dnes náramně hodí.”
dech a delikatesech
Pak se pilo vše, co se pít dalo, desky se rozto
“KEREN”
čily, židle odsunuly a páry se motaly, až se ru
čičky na hodinách cudně přikryly.
Dairy Products P/L.
A zase se pilo a teď už i zpívalo. Jarda už asi
Alphington, Vic.
po páté zanotoval “Nepůjdeme domů až ráno”,
Tel. 4 9-27 5 2
když začal Franta filosofovat : “U nás to bývávalo

— K. Vašák je docentem — A. J. Jandáček byl při
právnické fakulty stras- jat papežem v soukromé
burské university a před audienci a odevzdal mu
náší v Ústavu pro stu jako dar sošku Pražského
dium zámořských otázek Jezulátka.
v Paříži o soudnictví v — V Masarykově hale v
bývalé anglické Africe. Torontu byla provedena
— V Harysburgu V USA Čapkova hra RUR.
zemřel v 59 letech re — Dr. F. A. Toufar je
daktor tamní slovenské čestným knihovníkem
“Jednoty” P. A. Hrobák. Londýnské přírodovědec
— Tomáš Baťa byl jme ké společnosti.
nován jedním z osmi gu — New Yorské listy a
vernérů nové university New Yorský denník se
v Trentu v Kanadě.
opět tisknou ve vlastní
— Bývalý tajemník Čs. tiskárně.
pomocného výboru v Pa — Americké noviny z 3.
říži V. Sibera byl jmeno února psaly : “Včera byl
ván redaktorem zpravo den Stan. Mikity”. Slavný
hokejista
dajství United Press In- profesionální
chicagského klubu Black
ternational v Paříži.
— V Mnichově zemřela Hawks, Slovák Mikita,
ve věku 51 roků T. He- vstřelil ten den dvě bran
ky mužstvu Boston Bruins
šíková.
— Stavební fond památní a dostal tím svůj klub do
ku TGM v Masaryktownu čela profes. mistrovské ta
na Floridě dosáhl již část bulky. Tentýž den se stal
ky 4.000$, zatímco ka otcem prvního dítěte V předchozích
nadský fond pro postave dcerky.
ní Masarykových domovů dnech vzbudil Mikita po
pro přestárlé krajany má zornost tisku též svým
vystoupením na televisi.
již 92.660$.
— Sokol Tyrš v Cleve- — Čs. františkán dr. P.
landu zvolil starostou R. Procházka je vedoucím
E. Jirouška a místosta- kolonie Sommer v Argen
tině, v níž žije na 5.000
rostou A. J. Šustera.
— Malíř a kameraman O. lidí, onemocnělých leprou.
Richter, který loni uprchl Páter Procházka, doktor
z ČSSR, měl v New Yorku filosofie s theologie, je v
přednášku na námět “Mů Argentině pro svou hu
zy s rudou hvězdou na mánní činnost mimořádně
oblíben.
Č/SVU/ND/J
kabátě”.

Jogurt

V&V&V&V&V
(Pokračování se strany 4)
V & staré Osvobozené
Osvobozené divadlo! To
víte, taky jsem na to asi
sentimentální, vždyť to
byla nejlepší část mého
života. I dneska, když se
na tu jedenáctiletou pro
dukci dívám, tak je celá
řada věcí, o kterých si
řeknu : “Ježišmarjá, to je
fajn!” Na druhé straně
celá řada věcí je strašně
mělká, ale snad, kdyby
chom byli mohli psát dál,
bez toho Hitlerova přeru
šení, tak snad bychom by
li mohli napsat nějaké
trvalejší hry. Škoda, mys
lím, že jsme to dělali moc
mladí.
V & nové Osvobozené
Proč není dnes Osvobo
zené divadlo? Přece musí
být určité modikum svo
body, aby takováto insti
tuce žila. V systému, kde
státní ideologie kontroluje
kulturu, tam nemůže po
chopitelně vzniknout scé
na tak absolutně nezávis
lá, jako bylo Osvobozené
divadlo. K satiře nebo ko
medii agresivní, aktivní,
která s gustem a radostí

popichuje měchy nadutosti a drtí prázdné mako
vice - k takový satiře a
humoru musíte mít ovzdu
ší svobody.

V & V-W
Víte, kdo pro nás tohle
V & W vynalezl? Hitler.
To zahájili fašisti, a my
jsme si řekli, když nás
ve fašistickém tisku ozna
čují V & W, tak si to při
píchněme jako vyzname
nání. Pod značkou V & W
vyšly taky, o moc později,
naše hry v souborném vy
dání. To už sice Stalinovi
dávno hnila osobnost, ale
znáte českého člověka,
musí to mít na beton a tak na Janovi bylo po
žadováno, aby hry vyšly
jen pod jeho jménem. Ja
novi se nelíbilo pokládat
lid československý za tak
pošetilý, aby si myslel, že
on, Jan, je takový trou
ba, že by moje spoluautorství popřel. A tak hry
vyšly pod kompromisní
firmou V & W.
V &. W
O čem si s Janem, když
se občas vidíme, povídá

me? O minulosti velice
málo. Oba ji známe a - je
jí příliš moc. A tak mi
Jan poví o rybách, jak
žijou, jak se třou a proč
a kde, a já jemu o tom,
jak se atom vodíku prej
spontánně rodí z prázd
na. Vyměňujeme si kulič
ky a mrtvý brouky jako
kluci za školou: hvězdy
za pstruhy a krvavé de
taily ze soudní síně za
obskurní anekdoty o krá
lovně ze Sáby. Co vám
mám povídat. My dva si
vyhrajem - opravdu jako
na předscéně. Já jsem
přesvědčen, že až jeden
z nás umře, bude toho do
sud živýho příjemně stra
šit, budit a nutit k dialo
gu.

V & V
Doufám, že jsem kumštýř : řemeslem jsem he
rec, jsem divadelník, jsem
komediant na světě, po
tulný komediant. Moc to
se mnou zamávalo, já ne
vím, kam patřím, ale jsem
rád, že jsem rád. A jsem
rád na světě. Tak asi
patřím do světa.
Z. M.

slyšeli jste o paní Brownové..
. . . víte, té paní z domu na rohu?
Tak paní Brownová mi říkala, že platí všechny
došlé účty šekem. Ušetří si běhání a ušetří čas,
protože jednoduše pošle za vše poštou svůj šek
E. S. & A. Říkala, že nemá ráda doma moc pe
něz. Raději má jen něco málo v hotovosti a tím
jí odpadnou mnohé starosti. Říkala, že je to mno
hem bezpečnější. A kromě toho platí-li účty še
kem E. S. & A., má vše zaznamenáno na šekovém
útržku - komu, kdy a kolik platila.

Udělejte to, jako paní Brownová z domu na rohu.
Zeptejte se ředitele místní pobočky E. S. & A.
Banky, jak snadné je otevřít šekový účet a mani
pulovat s ním. S radostí Vám vše vysvětlí.

Založena

1852

THE ENGLISH SCOTTISH & AUSTRALIAN BANK LTD.
Šetřte dnes na zítřek.

Ukládejte v bance E. S. & A.
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Dopisy redakci:
TŘETÍM PÁDEM VOLÁME

Pisatel článku “Třetí pád" (HD 3/XIV., pr.) se
v poslední větě utěšuje, že na “třetí pád už určitě
nepadne”. Moje chatrná znalost latiny mi však ří
ká, že Sidonium Boučkum představuje v tomto ja
zyce pád čtvrtý — akusativ. Mám-li pravdu, padal
pisatel ve svém článku omylem pouze třikrát a v
tom případě by asi svůj spor s Karlem IV. s han
bou prohrál, leč by ovšem učili na pražských ško
lách latinu jinou — třeba mysliveckou!
Dr. A. D. East Burwood
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SVK OZNAMUJE:

DOMOVA

Zimní olympiáda

6. ÚNORA

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE

D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

THE

AMERICAN
TAILORS
*
50 Bourke Street
Melbourne, C. 1
Telefon 32 - 2245
★
VEDOU V PÁNSKÉ MÓDĚ

Kovový nábytek
pro domácnosti, hotely, restaurace

ZA VELKOOBCHODNÍ CENY
nakoupíte nejvýhodněji přímo u výrobce

PETRÁŇ STEEL PRODUCTS
24 Murdock St., Clayton, Vic.
Telefon 544-3311, mimo prac. dobu 97-2249

Provádíme veškeré práce optické

přesně, rychle a za levné ceny

( Pokračování se str. 8 )
nejrychlejší Němka Enderleinová. Čs. representantka
Oldřiška Tylová měla v druhé jízdě pád, přesto
však byla 6.
V turnaji ledního hokeje došlo k několika dalším
utkáním. Trapnou roli hráli tentokrát čs. hokejisté,
kteří zvítězili nad velkým outsiderem Švýcarskem
jen 5:1, po třetinách 0:1, 2:0 a 3:0. Hráli sice vět
šinu utkání na jednu branku, ale nedovedli si po
radit s dobře organisovanou obranou soupeře, což
vyjadřuje ubohost. 2 góly čs. mužstva vstřelil par
dubický Dolana, po jedné pak Golonka (Bratislava),
Holík a Šmíd (oba Jihlava). — Lépe než ČSR si
se svými soupeři poradili hokejisté SSSR a Švédska.
SSSR zvítězilo nad Finskem 10:0 a mužstvo Tře
Kronor deklasovalo Německo 10:2.

Ve dnech 19. - 22. března 1964 bude ve Wuppertale v Záp. Německu založen Svaz vězněných ko
munismem. Členem SVK se může stát každý, kdo
5. ÚNORA — ČSR - USA 7 : 1 (0:0, 2:0, 5:1)
byl v ČSSR z politických, náboženských, národnost
Šlágrem středečního programu bylo střetnutí ČSR
ních nebo třídních důvodů vězněn a to bez ohledu
na to, ve které zemi nyní žije. Členství je bezplatné. s hokejisty USA. Čs. hokejisté nezačali ani toto
Za přípravný výbor podá informace : Vlastimil Malý, střetnutí nikterak slibně, nedokázali v 1. třetině
proměnit řadu vyložených šancí, a tak po dvaceti
Hauferstrasse 72, 582 Gevelsberg (NSR).
minutách boje byl stav nerozhodný 0:0. V druhé
VÝSLEDOK PROTESTOV EUROPSKÉMU HNUTÍ. třetině už se zlepšili, aby v závěrečné fázi před
Komisia Europského hnutia pre strednú a vý- vedli pěkný výkon a porazili hokejisty Spojených
chodnu Europu podržala dňa 10. a ll.jan. 64. v Bru států rozdílem třídy 7:1. Čs. mužstvo zvítězilo hlav
selu svoje shromáždenie, ktoré malo za úkol, pri ně zásluhou lepší souhry, touš v závěrečné tře
pravit’ doporučenie pre budúce vztahy medzi zá- tině šel z hole na hůl a příznivci čs. hokeje rázem
padnou a východnou Europou. Na poli hospodár- zapomněli nejen na začátek tohoto utkání, ale i na
skom, kulturnom i politickom hodlala doporučit’ roz- slabý výkon Čechoslováků v zápase se Švýcarskem
šírenie a prehl´benie stykov medzi západnou a vý a snad i trochu na zbytečný debakl s SSSR. — Jed
chodnou Europou, následkom čoho by viedlo k notlivé třetiny byly : 0:0, 2:0 a 5:1. Branky : Černý
uznaní komunistických režimov ako legitimných 2, Dolana, Gregor, Jiřík, Vlach a Valtr po jedné.
predstavitel’ov otáznych národov. Na toto shromáž — Další hokejová střetnutí : SSSR - Německo 10:0,
denie boli pozvaní členovia vlád a parlamentov zá- Kanada - Finsko 6:2.
Na rychlobruslařské dráze se podařil husarskv
padnej Europy, daktorí bezvýznamní exulanti a zástupcovia komunistickej tlače strednej a východnej kousek Norům, kteří v závodě na 5.000 m obsadili
všechna tři prvá místa. Olympijským vítězem se
Europy.
Uvedomujúc si nepriaznivý výsledok a dosah prí stal Nor Knut Johanesen před svými krajany Moem
Maierem. — Maratonský závod lyžařů na 50 km
padného vyneseného usnesenia, zaslala Spoločnosť a
ujarmených národov a exilové a národne organizá- skončil dle očekávání vítězstvím Seveřanů, kteří
cie protestné telegramy z celého sveta organizáto- už od 1. olympiády r. 1924 v Chamonix získali dorom pripravovaného shromáždenia. V telegramoch sud všechny zlaté medaile. V Innsbrucku obsadili
bolo poukazané na to, že je nemorálne spolupraco Švédové, Finové a Norové všech prvních deset míst
vat’ a jednat’ s otročitel’mi otázaných národov, kto- Švéd Sixten Jernberg zaběhl 50 km v novém olymrý odopierajú sebaurčenie a nejzákladnejšie l’udská pijském rekordu za 2:43:52,6 hod. Stříbrnou medaili
jeho krajan Roenlund, bronzovou Fin Arto
práva. Bola to prvá akcia tochto druhu, ktorá do- dostal
siahla plne účelu. Pod vlivom týchto telegramov Tiainen. Umístění čs. representantů : Štefan Harvan
boly pozmenené reči, ktoré sa predniesly, celé shro časem 2:59:33 hod. 22. (tento čas by mu ve Squaw
stačil na bronzovou medaili) a Ladislav Hru
máždenie nevynieslo žiadneho usnesenia a mnohí Valley
bý byl 23. Na startu se sešlo 41 závodníků, šest
pozvaní účast’ odriekli.
závod nedokončilo. — Závod lyžařek na 5 km vy
Je na nás, aby sme boli vždy pripravení a pohoto hrála Ruska Claudia Bojarskich (SSSR). Čs. reví čelit’ podobným zámerom, ktoré sa budú pod presentantka Eva Paulusová 22., Jarmila škodová
různými zámienkami opakovat’. J. Viola, East Kew. 25. a Eva Břízová 26.
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- KAROL DIVÍN AŽ ČTVRTÝ

CITY
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1

Telefon 63-3256
HAMPTON

Telefon 98-5756
Hampton, S. 7
573 Hampton St.

KOPANÁ

v MELBOURNE

SLAVIA — POLONIA 1 : 2 (0:0)

Po dvou nerozhodných zápasech ztratila Slavia
poslední možnost dalšího postupu v letním poháru
Ampolu těsnou porážku 1:2. Přesto se dá říci, že
Slavia podala v tomto zápase dosud nejlepší vý
kon v letošní sezoně.
PŘIJĎTE NA MATĚJSKOU
29.2. do Kosciuszkova domu v Melbourne!

V DOBĚ POSTU

SWISS TRAXNED

se koná každou nedě
WATCHMAKERS
li na Šumavě u Belgrave
K.
Ebner
Sth. ve 3 hod. odp. po
22 Hunter St. — Sydney
božnost křížové cesty.
tel. BL 3970
19 York St.

JOGURT
Smetana (nezahušt.)
Sýry - Tvaroh

(vchod z Wynyardu)

Vždycky žádejte
jen to nejlepší:

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,

Farral - Hayward

aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede

Irrewara Co. Pty. Ltd.
85 City Road,
Melbourne
Tel. 62 - 4682

South

Work. Compensation,

R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

Karol Divín z Bratislavy nastupoval do volné jízdy:
Cena za 26 ozs láhev
světové krasobruslařské elity z povinných figur jaNAŠE
ko druhý, kteréžto místo mu dávalo naději na zí “C R OWN CHARTER”běžná
skání jedné medaile. Jeho volná jízda byla sice
48/6
29/6
daleko lepší než na posledním evropském mistrovství 75% skotská whisky
v Grenoblu, přesto však byla chudá na těžší ná 70% importovaná
ročné skoky a většinou se omezovala na krokové “CORTEL”
27/3
19/6
varianty, které se líbily divákům, ne však francouzská brandy
rozhodčím. Ti ho trochu poškodili a tak se musel 70% importovaná
na poslední své olympiádě spokojit jen se 4. místem. “CORTEL-GOLD MEDAL”
28/9
21/Vyhrál zaslouženě Němec Schnelldorfer před ev francouzská brandy
ropským přeborníkem Francouzem Calmatem a mla 70% importovaná
dým Američanem Scottem. Druhý čs. krasobruslař- “COMBEAU”
ský representant, necelých 13 let starý Ondřej Ne- francouzský cognac
47/29/pela z Bratislavy, skončil 22. ze 24 krasobruslařů. “COMBEAU”
— Velkého vítězství dosáhly rakouské lyžařky ve 70% importovaný francouzský
sjezdu, kde získaly všechny tři medaile. Nejrychlej Fine Cognac
50/9
31/ší byla Christl Haasová, 2. Edith Zimmermannová,
3. Traudl Hecherová. Francouzka Marielle Goitsche- “ O L D STURT”
21/16/9
lová, olympijská vítězka z obřího slalomu, nechtě jihoaustralská brandy
la riskovat, aby si udržela vedoucí postavení v alpské
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
trojkombinaci. Dojela desátá, ale i toto umístění ji žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
stačilo k titulu mistryně světa v kombinaci. — V dáme též pivo.
rychlobruslení na 1.500 m dostal zlatou medaili Rus
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
Ants Antson, stříbrnou Holanďan Cornelis Verkerk,
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
bronzovou Nor Villy Haugen.
Nedopatřením pošty nám nedošly do uzávěrky účtujeme 3/6 za dovozné.
referáty našeho sportovního redaktora z posledních
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
dnů olympiady. Uveřejníme je proto ve zkratce v
ve Viktorii a po celé Austrálii
příštím čísle HD. Zatím sdělujeme výsledky zby
lých dvou hokejových zápasů Československa : s Ka
Volejte 314 - 6281
nadou vyhráli 3:1, ale poslední zápas se Švédskem
prohráli nečekaně vysoko 3:8. Kanada prohrála v
posledním zápase s SSSR 2:3. Pořadí v hokeji: 1.
J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Rusko, 2. Švédsko, 3. ČSR, 4. Kanada.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
RUČNĚ MALOVANÉ
velikonoční kraslice
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje firma J. JANA
11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.

Jméno : .......................................................................
Adresa : .....................................................................

HLAS
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DOMOVA

port doma i v cizině
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

ČESKOSLOVENSKO ZÍSKALO JEDINOU

Zimní
BRONZOVOU MEDAILI
olympijské hry v Innsbrucku
IX. zimní olympiada, která se konala od 29. ledna do 9. února, přinesla mnoho rekordů, kte
ré potvrzují její úspěch na poli sportovním i organisačním. Olympiady se zúčastnil dosud největší
počet národů (36) i závodníků (1.300). Zápasům a závodům přihlížel asi milión diváků.
Nejúspěšněji si na olympiadě vedli podle očekávání Rusové, kteří získali 25 medailí (11 zla
tých). Československo získalo jedinou bronzovou medaili za třetí místo v hokeji.
29. LEDEN — ZAHÁJENÍ IX. OLYMPIJSKÝCH
HER VE ZNAMENÍ VÍTĚZSTVÍ FAVORITŮ

Program vlastních olympijských her byl zahájen
necelou hodinu po ceremoniálu, když na olympij
ském Zimním stadiónu města Innsbrucku nastoupili
na led hokejisté SSSR a USA. Mužstvo SSSR ne
podalo zvláštní výkon, avšak přesto zvítězilo zaslou
ženě 5:1. — Čs. hokejisté získali prvé dva body
olympijského turnaje vítězstvím nad Německem, re
presentovaným západoněmeckými hokejisty, 11:1 (3:0,
4:0 a 4:1. Čechoslováci potřebovali téměř jednu tře
tinu na rozehrání, pak však svou líbivou hrou
nadchli 10.000 diváků. Branky ČSR : Bubník, Valtr
a Dolana po dvou, Holík, Jiřík, Vlach, Potsch a Ti
kal po jedné. Nejslabším mužem čs. teamu byl je
ho kapitán V. Bubník, který — zdá se — už je z
fórmý.
Večer se ha Zimním stadiónu bojovalo o první
zlatou medaili. V krasobruslařských sportovních dvo
jicích získal zaslouženě titul sovětský pár Bělušová Protopopov před favorisovanou německou dvojicí
Kiliusová - Baemler. Bronzovou medaili dostal ka
nadský pár Wilkes - Revell. Umístění čs. dvojic:
Vlachovská - Bartosiewicz (Bratislava) devátí, Kubíková - Votruba (Plzeň) desátí.
30. LEDEN — SEVEŘANÉ DOMINUJÍ
V BĚHU NA 30 KM

Rakousko jásá nad vítězstvím svého lyžaře Ego
na Zimmermanna ve sjezdu mužů, který na dráze
v Patscherkofelu deklasoval světovou elitu a odsu
nul své velké rivaly Francouze Lacroix-a a Němce
Bartelse na další místa. — V blízkém Seefeldu po
tvrdili znovu Seveřané, že v běžeckých soutěžích ne
mají ještě konkurenci. Zlatou medaili za vítězství
v závodě na 30 km získal Fin Maentyranta, který
tak navázal na svůj skvělý úspěch z r. 1962, kdy
se stal v Zakopaném mistrem světa. 2. Nor Groeningen, 3. Rus Vorončinkin, 26. Štefan Harvan (ČSR
1:39; 5,2 hod.), 31. Ladislav Hrubý. Čas Maenty
ranta: 1:30; 50,7 hod. Na startu se sešlo 66 závod
níků, 4 nezvládli trať a závod vzdali.
Na oválové rychlobruslařské dráze v Innsbrucku
se jel sprinterský závod žen na 500 m. 1. Skoblíková (SSSR), 45,0 vt. — nový olympijský rekord;
2. Jegorová, 3. Sidorová (obě SSSR). Čs. representantka Jarmila Štastná na světovou elitu nestači
la a časem 52,0 vt. skončila předposlední, tj. 27.
Kanadské hokejové národní mužstvo po velmi
pěkném výkonu zvítězilo nad vysoce favorisovanými
Švédy 3:1.

31. LEDEN — ČSR NA POKRAJI DEBAKLU
S MUŽSTVEM SSSR

Šlágrem 3. dne IX. olympijských her bylo střet
nutí ČSR s SSSR, které už bylo dlouho předem
vyprodáno. Čs. hráči začali utkání nervosně, bran
kář Dzurilla (Bratislava) pustil hned v nástupu dvě
školácké branky, a tak se také stalo, co nikdo ne
čekal : po 15 minutách hry prohrávalo ČSR 0:4.
V druhé a závěrečné třetině však čs. hokejisté vsa
dili vše na útok, měli více ze hry, a tak nako
nec prohráli ještě čestným výsledkem 5:7 (0:4,
3:1 a 2:2). Čs. mužstvo mělo slabinu v druhé obra
ně : Sventek - Potsch, z útočníků naprosto zklamal
Bubník s Vlachem, naopak hrdinou utkání byl bra
tislavský Golonka, velký bojovník a snad nejlepší
hráč na ledové ploše vůbec. Trenér Anton vystří
dal v 10. minutě 1. třetiny za stavu 0:3 bratislavské
ho golmana Dzurillu Nadrchalem, který i přes tři
další góly nemá vinu na porážce. Už několik ho
din po zápase přicházely trenéru Antonovi a tzv.
čs. trenérské radě řady protestních telegramů z ČSR,
některé dokonce tohoto znění : “Nejezděte domů,
národ o vás nestojí”, “Nenastupujte v budoucnosti
proti mužstvu SSSR, vzdejte mu zápas předem”,
“Anton musí odstoupit” atd.
3. den OH v Innsbrucku byly uděleny dvě zlaté:
v Seefeldu na malém můstku získal titul olympij
ského vítěze ve skoku na lyžích Fin Kankonen,

jehož technicky skvěle provedené skoky, dlouhé
77,00 m, 80,0 m a 79 m, byly ohodnocený nejvyšším počtem 229,90 bodů. Stříbrnou medaili dostal
Nor Toralf Engan, bronzovou krajan Brandtzaeg.
Velkou smůlu měl čs. skokan Josef Matouš. Při
svém prvém skoku vytvořil nový můstkový rekord
80.5 m, pak však musel skákat s vypůjčenými ly
žemi (čs.. funkcionáři mu nebyli schopni obstarat
předem náhradní lyže) skočil pak 77,0 m a 76,5 m,
což mu stačilo jen na 4. místo, které je však stejně
velkým úspěchem, neboť Matouš je prvním “neskandinávským skokanem” olympijských her. Umístění dalších čs. skokanů: 19. Dalibor Motejlek
(76,0 m, 76 m, 74 m), 30. Zbyněk Hubač (73 m,
73.5 m a 69 m). — Na rychlobruslařské dráze zí
skala Ruska Skoblíková druhou zlatou medaili, když
vyhrála závod na 1.500 m. v novém olympijském
rekordu za 2:22,6 min. Jarmila Štastná byla opět
předposlední, tedy 29.
1. ÚNORA — DEPRIMOVANÉ ČS. NÁRODNÍ
MUŽSTVO PORÁŽÍ FINSKO JEN 4 : 0
SESTRY GOITSCHELOVY VÍTĚZÍ
VE SLALOMU ŽEN
Škrt přes rozpočet rakouským pořadatelům udě

laly v další alpské disciplině - ve slalomu prostém sestry Goitschelovy z Francie, které vyhrály v ne
dalekém Lizumu zlatou a stříbrnou medaili. První
byla mladší Christine, druhá Marielle, bronzovou
získala Američanka, J. Saubertová. — Klasický zá
vod lyžařek na 10 km skončil velkým vítězstvím
sovětského teamu: 1.Klaudia Bojarskičová (40:24.3
min.), 2. Mexkilová, 3. Gusaková (všechny SSSR).
V rychlobruslení získala Ruska L. Skoblíková třetí
zlatou, když vyhrála závod na 1.000 m v čase olym.
rekordu 1:33,02 min. — Britská dvojice Anthony
Nash a Robin Dixon si zajistila nečekaně zlatou
medaili v jízdách dvousedadlových bobů, když po
razila dva favorisované italské páry. 2. Zardini Bonagura, 3.Monti - Siorpaes. — Z hokejových zá
pasů bylo nejzajímavější střetnutí Švédska s USA,
které vyhráli Seveřané 7:4. Čs. mužstvo se v utkání
s Finskem neprobralo ještě ze šoku z předešlého
dne, a po matném výkonu a bez jakéhokoli zájmu
porazilo Finy jen 4:0, po třetinách 1:0, 2:0 a 1:0.

17.2.1964
PŘ Á TELÉ HLEDAJÍ:
MUDr. Olgu Klikovou (provd.?), učitelku Hanu Vi
límkovou (provd.?), Z. Simona (Perth?), Mílu Sta
rostovou roz. Růžičkovou z Brna a p. Kozáka, kte
rý přijel do Austr. v lednu 1950 na Fairsea.

Listárna

Malý oznamovatel

V. J. Berwyn: Diky za
výstřižky. — M. H. Chi
cago 8: Díky za adresu.
— J. D. Wellington: Díky
za foto. Pozdravy vyř.
— Dr. F. P. Coxsackie:
Uveř. v č. 1. — A. S. Kosciuzko: Díky za dalšího
odběr. — J. K. Darwin:
Díky za dopis. Vzkaz v
Syd. vyřízen. — J. T. Ho
nolulu: Zdá se, že tč. ma
jí zájem na uvoln. — La
tiníci : Kvitujeme Vaše
protesty.__________ HD

NA PRODEJ: Delikatesní

DOPORUČTE
HLAS DOMOVA

obchod ve Wollongongu,
NSW., vedoucí obchod na
hlav, třídě průmyslového
města, v českých rukách
8 let, 80% evropská klien
tela, vše moderně zaříze
no, cena £6.000 nebo na
bídka.
Bližší informace přímo od:
Kral´s Delicatessen, 56
Crown St., Wollongosng,
NSW., tel. B 1228.
PRONAJMU 2 samost. po
koje 2 pánům. 26 Lyndon
St., Elsternwick, Vic.,
tel. 53-4777.

vítězky získala poprvé Holanďanka S. Dijkstrová,
která zajela až na malé zakolísání svou volnou
jízdou s naprostou jistotou. 2. Rakušanka Heitzerová,
třetí Kanaďanka Petra Burková, (která je českého
původu). — Čs. krasobruslařky v Innsbrucku neuspě
ly : Jana Mrázková, která byla na poslední olym
piádě ve Squaw Valley čtvrtá, se umístila v Innsbrucku až 25. a mladá Hana Masková byla po povin
ných cvicích 19., ale hezkou volnou jízdou se dosta
la na 15. místo.
Hokejové zápasy dne : Kanada - opět po slabším
výkonu - zdolala Německo jen s velkou námahou
4:2 a Švédové porazili Finy 7:0.
3. ÚNORA — NOR KNUTSEN VÍTĚZEM
ZÁVODU SDRUŽENÉHO

Titul olympijské vítězky pro rok 1964 v obřím
slalomu žen získala 19-letá Francouzka Marielle
Goitschelová, sestra olympijské vítězky ze speciál
ního slalomu Kristiny Goitschelové, která dostala
tentokrát stříbrnou medaili spolu s Američankou
Jean Saubertovou. — V Seefeldu odsunul 32-letý
Tormond Knutsen své největší soupeře Rusa Kiseleva a Němce G. Thoma na další místa. Knutsen
skočil 74 m a 72 m, a 15 km zaběhl za 50:49,6 min.
Umístění čs. representantů: mistr ČSR v závodě
sdruženém Štefan Olekšák byl 13., Josef Kutheil
21. a Švaříček 24. — Jediným hokejovým střetnu
tím A skupiny byl noční duel zámořských účastníků
Kanady a USA, při kterém si vyprodaný Zimní
stadión přišel na své. Obě mužstva předvedla rychlou
hru, ale měla slabiny v příliš otevřené obraně.
Američané vedli po první třetině 3:1, pak však
zakolísali, a ani opětné zlepšení v závěrečné fázi
hry je nezachránilo od porážky 6:8.
4. ÚNORA — AMERIČAN McDERMOT
RYCHLOBRUSLAŘSKOU SENZACÍ

V biathlonu (kombinace jízdy na lyžích se střel
bou) obsadili podle očekávání obě prvá místa Ru
dle získaných medailí
sové Melanin a Privalov. — Z rychlobruslařských
SSSR
11 zl„
8 stř.,
6 bronz. favoritů se dostavil na led jako první trojnásobný
olympijský vítěz Rus Grišin, jehož vítězný čas
4
5
Rakousko
3
40 celých 40,6 vt. naznačil, že získá medaili. Když
3
6
3
Norsko
pak tohoto pěkného času dosáhli i dva další velcí
Finsko
3
4
3
soupeři : jeho krajan Orlov a Nor Alv Gjestvang,
3
Francie
4
0
zdálo se že Mezinárodní olympijský výbor bude
3
Německo
3
3
asi muset místo jedné zlaté vydat tři. Přesně o 12
Švédsko
3
3
1
hodině polední ohlásil místní hlasatel, že v příštím
USA
1
2
3
páru jede Francouz Kouprianof s americkým rychlo1
Holandsko
1
0
bruslařem Richardem McDermotem. McDermot měl
Kanada
1
0
2
přímo skvělý start, — mezičas na 200 m měl už
1
V. Británie
0
0
nejlepší, — vydržel i ve finiši a za nadšeného já
Itálie
0
1
3
sotu příznivců z celého světa projel cílem za 40,1 vt.
S. Korea
0
1
0
To znamenalo nový olympijský rekord. Jeho tři
ČSR
0
0
1
soupeři se museli spokojit jen se stříbrnou medailí.
Čs. rychlobruslař Oldřich Teplý zajel 500 m za
2. ÚNORA — FRANCOUZ BONLIEU VÍTĚZÍ
43,2 vt., což mu stačilo na 32. místo ze 44 startu
jících. — Všechny tři zlaté medaile v nové jízdě
V OBŘÍM SLALOMU
Rakušané Schranz a Stiegler obsadili druhé a tře na saních získali Němci. — Také v soutěži žen byla
(Pokračování na straně 7)
tí místo. — 24-letá sovětská učitelka Lidia Skobliková si odvezla domů 4 zlaté medaile, a je tak nej
úspěšnějším olympijským účastníkem. Po vítězství
HLAS DOMOVA
na 500 m, 1.000 m a 1.500 m vyhrála i závod na
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
3.000 m v čase 5:14,9 min. — V Seefeldu získal
Adresa: Hlas domova,
svou druhou zlatou finský vytrvalecký běžec na
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
lyžích Mäntyranta, když po vítězství v závodě na
Telefon: 42 - 5980
30 km vyhrál i 15 km v čase 50:54,1 min, před PŘEDPI.ATNÉ: na rok £ 2/8/-. na půl roku £ 1/5/-,
Norem Groenningenem a tzv. švédským lyžařským
jednotlivý výtisk s 2/-.
králem Sixtenem Jernbergem. Čs. representant La PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
dislav Hrubý byl 29.
platné. tj. austr. £ 2/8/- nebo'£stg 2/-/-, S 5.- nebo
Skutečným vyvrcholením 5. dne OR byla volná ekvivalent v jiné měně. -- Výši leteckého příplatku
jízda dámské krasobruslařské elity. Titul olympijské
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
KONEČNÁ

TABULKA

STÁTŮ

