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Nebezpečí války na Borneu

Konfrontovaná konfrontace
Dr. Subandrio kdysi řekl, že si Indonésie vzhledem k svému přírodnímu
bohatství může dovolit vyhazovat milióny na zbrojení. Od té doby se uká
zalo, že není vůbec jisté, může-li si Indonésie dovolit armády a arzenály,
které nepotřebuje, a k tomu ještě neschopnost, ješitnost a slečny pana
presidenta.
Zoufalá situace na Jávě dokázala, že ani nesporné bohatství země nesta
čilo vyvážit korupční a rozpínavé velikášství džakartské vlády.
Kvality presidenta Sukarna a jeho spolupracovníků nejsou na neštěstí poci
ťovány jenom jeho "osvobozeným” národem, ale také lidmi, kteří žijí v
okolí jeho zanedbané ostrovní říše.

Indonéský
president
není ovšem žádná zvlášt
nost. Patří k lidem, o něž
dnes bohužel není nouze,
kterým není dobře, do
kud, jak se říká, "nezavaří situaci”.
Polehčující okolnosti

Tzv. "mladým náro
dům” se toho hodně pro
mine a hodně se toho dá
prominout i "nové” In
donésii.

Kubánská situace

Je totiž pravda, že Ma
lajsko kdysi podporovalo
povstání na Sumatře a
že se ani Kuala Lumpur,
ani Londýn neobtěžovaly
informovat Džakartu o
tom, co se připravuje na
samém jejím prahu.

Nebýt toho, že jsou
Sukarnova dobrodružství
vrcholně nebezpečná pro
celý postižený prostor,
bylo by s ním docela po
vyražení.

Tady však "polehčují
cí okolnosti” končí. Sukarnova věrolomnost a
snaha po expansi se dost
dobře omluvit nedají.

Jeho dnešní posice v
malasijské krizi se ale
spoň v jednom podobá
někdejšímu Chruščovovu
postavení na Kubě.

Chruščov tenkrát je
den den tvrdil, že na Ku
bě žádné rakety nemá,
ale druhý den ty neexis
tující rakety horem pá
dem odvážel domů.
Sukarno zase dlouho
tvrdil, že na malasijské
straně Bornea nejsou
žádné indonéské jednot
ky. Po nedávno uzavře
ném příměří se však do
žaduje, aby mu bylo do
voleno shazovat těm ne
existujícím
jednotkám
zásoby.
Bohužel právě v tomto
bodě končí veselohra a
začíná opravdové nebez
pečí, že by se Sukarnova
konfrontace
Malasie
mohla rozrůst v něco vět
šího.
(Pokračování na str. 2)

Nárok na nynější Zá
Nová úprava sociálního zabezpečení v Československu
padní Irián se dal vysvět
lit "přirozeně” nepřátel
ským postojem k býva
lým koloniálním pánům.
V rámci dalších hospodářských opatření a ve smyslu rezoluce o XII.
Dokonce i rozumná oposjezdu KSČ se usnesla československá vláda na zásadách, dle nichž má být
sice proti formě vytvoře
v letošním roce přebudováno sociální zabezpečení.
ní Malasie by se dala, s
"Půjde zejména o dal jemci mají celoživotní za
Rudé právo z 8. února
přihlédnutím k okolnos
ší individuální zvýšení městnanecký charakter.”
referuje takto:
tem, pochopit.
nízkých důchodů a zlep
Většiny se netýká
šení sociálního zabezpe
Zvýšení cen potravin v ČSSR čení družstevních rolní Z úpravy tedy bude
ků. Formou zdanění dů vyloučena největší část
Hospodářská situace Československa není příznivá,
a nutí vládu k různým opatřením. Jedním z prvních chodů bude řešen úkol příjemců těch nejnižších
bylo ohlášení zvýšení cen některých potravin, zvláště sjezdu - zavést maxima důchodů, tj. "lidé byv
masa. Od 10. února se zvýšily ceny takto: telecí kýta důchodů v jednotlivých
z 32 na 35 Kčs za 1 kg, roštěnec z 26 na 30 Kčs, pracovních kategoriích a ší”, bývalí podnikatelé,
obchodníci, živnostníci a
svíčková z 27 na 35 Kčs. Dále se zvýšily ceny hově
zích jater na 17 Kčs, telecích na 35 Kčs a vepřových snížit rozpětí mezi níz zemědělci, kteří nemají
jater na 27 Kčs, jakož i ceny salámů (šunkový na kými a nejvyššími důcho "celoživotní zaměstnanec
40 Kčs, turistický na 50 Kčs, lovecký na 70 Kčs, dy.”
ký charakter”. Ti dostá
uherský na 120 Kčs, krájené šunky na 70 Kčs). Rov
Individuální zvýšení
vají pouze podmíněný
něž byly zvýšeny ceny masových konserv, ryb a ry
bích konserv a dováženého sýra. Naproti tomu byly
slib: "v dalších letech v
důchodů
sníženy ceny vajec o něco dřív, než přišla jarní se
souladu s rozvojem naše
zóna a to o 20 haléřů na kuse.
Vysvětlivky k navrho ho hospodářství a podle
Při čtení některých komentářů k zvýšení cen jsme vaným změnám potvrzu možností naší společnosti
si mimoděk připomněli Goebbelssovo “zkracování jí nade vší pochybnost,
postupně zvyšovat i zbý
fronty" a “zaujímání výhodnějších posic”. V obou
případech počítali komentátoři zřejmě s tím, že by že mají být zachována a vající nízké důchody”.
ještě zdůrazněna dosa
plnou pravdu “domácí fronta’’ nesnesla.
Naproti tomu uvádí
Tak František Kouřil vysvětluje v “Práci” zvý vadní třídní hlediska.
usnesení,
že se má "při
šenu cen takto:
Návrh mlví o "indivi
“Výrobky, u nichž se zvyšují ceny, jsou dodávány duálním” zvýšení nejniž stanovení důchodových
na trh v poměrně malém množství, nepatří mezi roz- ších důchodů, což bude v nároků vycházet nadále
hodující potraviny... Hovězí dobytek o váze 400 kg
praxi znamenat zvýšení z prokazatelně odpraco
má například jen 3.8 kg svíčkového masa, což samo
vané doby, a nikoliv jen
o sobě říká, že na trh lze dodat velmi omezené množ jen na doporučení někte
ství. Nejkvalitnější druhy masa byly doposud vzhle rého vládního nebo stra z doby pojištění, a zapo
dem ke kvalitě rozsahu dodávek a vzhledem k po nického orgánu. Vládní čítávat dobu nezaměstna
ptávce proti běžným druhům nedostatečně odstupňo
usnesení to vysvětluje nosti, výluk, stávek a pervány. Při jinak dostatečných dodávkách masa se jme-nované výrobky soustavně vyprodávaly
a v sortisekuce
pro činnost v re
takto:
volučním
dělnickém hnu
"Provést individuální
mentu masa chybějí. Z těchto důvodů bylo rozhodnu
to ceny nejkvalitnějších výrobků uvést do správných zvýšení nejnižších důcho tí. Celkovou dobů, po
relací k ostatním druhům masa. Vytvořit lepší sou dů, které jsou jediným třebnou' pro vznik náro
lad mezi jejich nabídkou a poptávkou, což je předzdrojem příjmů a stačí ku na starobní důchod,
má stanovit na 25 let”.
pokladem plynulejšíhoentá
Čtenářům
zásobování.
ře jejeho
to kom
tedy jasné: jde o jen ke krytí nej základněj
správné relace a soulad.
ších potřeb a jejichž pří- (Pokračování
na str. 2)

Třídní hledisko zachováno

Říkám-li náš Masaryk, myslím tím, že my
emigranti nosíme Masaryka ve svém srdci, že je
nám všem osobně velmi blízký a že ho považu
jeme za jedno z nejcennějších duchovních dě
dictví, která jsme si s sebou vzali do emigrace.
Myslíme-li na něco velikého, krásného, silného
a statečného v naší vlasti, vynoří se nám jeho
vysoká postava a nesmlouvavá tvář, která je
přitom kupodivu lidská a hřejivá. V našem du
chovním dědictví je Masaryk jednou z mála
zcela jasných a nesporných postav. Je jednou
ze dvou nebo tří postav našich novějších dějin,
kolem nichž není pochybností. Není nejasností
v jeho myšlenkách, není dvojakosti v jeho či
nech, není pochybnosti o jeho zásluhách, není
temných míst v jeho životě. A přitom všichni
cítíme, že tato postava nám má mnoho co dát
ze své bohaté studnice myšlenek, že pro emigra
ci a později ještě více pro náš nový svobodný
život ve vlastí bude opět východiskem a zákla
dem.
Otakar Machotka

PRIMITIVNÍ POKROK
Na Kypru zabíjejí Řeci Turky a Turci Řeky. Ve
Vietnamu Vietnamci zabíjejí Vietnamce a na Kubě
Kubánci Kubánce. V Africe vraždí Afričani Afričany
a na Borneu Indonésané Malajce a Ghurkové z Nepalu Indonésany.
Je krize v Panamě, krize v jihovýchodní Asii,
krize uvnitř severoatlantického paktu a krize uvnitř
komunistického tábora.
Západ nemá rád Východ a Východ nemá rád Zá
pad. Moskva nenávidí Peking, Peking Moskvu a de
Gaulle má rád generála de Gaullea.
Poláci nedůvěřují Němcům a Slováci Čechům,
Srbové nesnesou Chorvaty a jižní Ital Itala na seve
ru. Bílí se štítí černých a černí bílých. Bohatí bohat
nou a chudí chudnou. Svět je rozparcelován rasovou
a nacionální nenávistí vertikálně, a třídní nenávistí
horizontálně.
S ohledem na to , že prý žijeme v době pokroku,
je to dost divný obraz pokrokového světa.
Pravda ovšem je, že se o pokroku dá mluvit jenom
v termínech rozbitých atomů, elektrických ledniček
a splachovacích záchodů. Jinak jde pokrok s primi
tivismem ruku v ruce.
Na týchž novinových stránkách, na nichž se dočí
táme o poslední raketě na měsíc, dočítáme se také, že
je dnešní chaos v Africe zaviněn především primitiv
ním stavem tamní kmenové společnosti.
Na týchž stránkách, které nás informují o mož
nostech neutronové bomby, je nám také vysvětlen
barevný problém na jihu Spojených států, kde prý
jsou ti bílí příliš primitivní, aby se přes noc přenesli
přes staré předsudky, a ti černí příliš primitivní, aby
se s nimi dalo žít pod jednou střechou.
Západní demokratická společnost má být přesto
papírově nejpokrokovější. I tam se však dá mnoho
vysvětlit politickým primitivismem.
Říká se na příklad, že jsou naděje na zvolení v
demokratických volbách tím menší, čím větší je inte
ligence kandidátova. Možná, že je to tvrzení trochu
přehnané, ale něco na něm je. Neboť je pravda, že
u politika hrají opravdové schopnosti druhé housle
schopnostem dělat tajtrlíka davu.
Primitivismus je tak často ospravedlňován a někdy
ospravedlnitelný primitivností: primitivní volič - pri
mitivní kandidát, primitivní dav - primitivní vysvět
lení. Moderní theolog vám na příklad vysvětlí, že je
“dětský” obrázek nebeské záře, pekelného ohně, ro
hatých ďáblů' a okřídlených andělů nutný, aby pro
razil pancířem lidské jednoduchosti
Lidstvo kdysi přišlo, na to, že jeho země není plo
chá, ale kulatá, a to byl pokrok.
Potíž je v tom, že ještě nějaké to století po tom
objevu se nám jiné kulaté věci zdají dále ploché.
Kdo se na příklad může v době, která uctívá na
cionalismus, divit tomu, vrazí-li nějaký Řek bajonet
do Turka, jehož dědeček kdysi mordoval s Ataturkem jiné Řeky?
O tom, že žijeme v době pokroku, je málo pochyb,
protože pokrok je vždycky s námi. Někdy se však
zdá, že nezasahuje to, co je opravdu podstatné, to
tiž vztah člověka k člověku, že zasahuje stroje a
chemické sloučeniny, ale vyhýbá se lidem.
-kw-
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Konfrontovaná konfrontace
(Pokračování

se str. 1)

Sukarno se tak ocitl v
dost nepříjemné situaci.
Sukarno totiž oznámil, Jeho konfrontace Malaže bude své jednotky na sie byla z čista jasna sa
malasijské straně hranic ma kofrontována.
zásobovat ze vzduchu, ať
Na ostří nože
se to komu líbí nebo nelí
bí, a Rahmanova vláda v
Zdá se, že Sukarnovi
Kuala Lumpur zase ozná zbývají jenom dvě mož
mila uzavření vzdušného nosti, obě nepříjemné.
prostoru nad "bojovou Může splnit vyslovenou
oblastí”.
hrozbu, poslat letadla se
Nezdá se pravděpo zásobami pod ochranou
dobné, že by činila tako svých ruských stíhaček a
vé prohlášení bez před riskovat otevřenou sráž
běžných porad s Anglií, ku s britským letectvem.
která přirozeně musí do Anglické stíhačky, přesu
dat letadla k vynucení ta nuté ze Singapuru, už
kového "uzavření”.
teď hlídkují na hranicích.

Konfrontace

-Naše rovySTAROSTI VSKUTKU PRESIDENTSKÉ
aneb
Sektářské tendence proti vypraným ubrusům

Prvním krokem k tomu, aby v duchu usnese
ní ústředního výboru bylo zaváděno využití prin
cipu hmotné zainteresovanosti i do dalších pra
covních oborů, je rozhodnutí, aby v restauracích
byl zaveden přirážkový procentní systém, který
by zaručoval vliv pracujících na úroveň kultury
i kvality poskytovaných služeb. Zásada je tako
vá, že určitý podíl z takto získaných prostředků
půjde na zlepšení vybavení restauračního pod
niku, určitý podíl bude rozdělován mezi obslu
hující personál. . . Spropitné se beztak dává za
špatnou obsluhu a má z něj prospěch jen někdo.
Proto raději legalisujeme to tak, aby z toho mělo
užitek více lidí ... Ať se na tom podílejí jak
číšníci, tak pracovnice v úklidu i v kuchyni,
které tam pracují. Celý kolektiv bude pak mít
zájem, aby všude bylo čisto, aby byly vyprané
ubrusy a aby byla nejlepší obsluha. Tak je třeba
se na tyto otázky dívat. Všechny sektářské ten
dence, které se stavějí proti, je třeba likvidovat,
hledět se zdravým rozumem na to, co znamená
hmotná zainteresovanost pro rozvoj socialistické
společnosti. Nedělejme si iluze, soudruzi, peníze
stále platí.
Z projevu Antonína Novotného,
Rudé právo 30. 1. 1964

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

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

A ovšem může také uNebezpečí války ?
stoupit, což by však za
Řeklo by se tedy, že
sadilo bolestnou ránu je
je nyní všechno připra
ho nabubřelé ješitnosti. veno k otevřené srážce.
Ani jedno se nezdá Proti tomu však mluví
pravděpodobné.
Stejně skutečnost, že jedna stra
nepravděpodobně však na válku opravdu nechce
vypadá, že by ustoupila a druhá si ji nemůže do
druhá srana. Malasijský volit.

ministerský
předseda
Tunku Abdul Rahman
nemá mnoho místa k ústupu a britský minister
ský předseda Home ne
může ustupovat ve voleb
ním roce.

Jak se Sukarno z ny
nější situace vyvlékne,
není jasné. Při jeho zku
šenosti v akrobacii se
však dá čekat, že si ně
jakou cestu ven najde.
-kw-

CHCETE SI VYDĚLAT
5.000 až 10.000 £ ročně ?
Zkuste to u nás !
Prodávání půdy je snadné, protože
1. pozemky a parcely jsou výborné
2. jejich cena je výhodná
3. platební podmínky jsou mírné
Poskytujeme nejvyšší komisi v Melbourne

LAURIE VINE PTY. LTD.
14

Commercial Rd., Melbourne

(proti hotelu Chevron)
Telefon 26-1545, 26-5384, 26-1528

JOGURT

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

Smetana
(nezahušt.)
Sýry - Tvaroh
Vždycky žádejte
jen to nejlepší:

Farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty. Ltd.

třídní hledisko zachováno
(Pokračování se str. 1)
"Rozpětí mezi nízkými
a nejvyššímí důchody”
má být sníženo jednak
zdaněním důchodů, pře
sahujících 700 Kčs mě
síčně, jednak "omezením
bývalých
společensky
preferovaných
zaměst
nanců”. Usnesení výslov
ně neuvádí, zda jde jen
o "omezení různých nadlepšení k
důchodům,
přiznávaných dosud na
základě dřívějších pojiš
ťovacích systémů”, jak
se v komentáři zmiňuje
Rudé právo, či zda jde i
o možnou "individuální”
úpravu důchodů.
Zaměstnanci mnohých
podniků, institucí a úřa
dů si platili po léta vyš
ší příspěvky, aby si za
jistili vyšší pense. Již dří
vější komunistické před
pisy omezily v některých
případech výplatu tako
vého "nadlepšení”. Pod-

le nového návrhu mají jí, protože skoro všechny
být nyní všechna taková body usnesení připouště
jí určité výjimky.
zlepšení pensí zrušena.
FEC/-SBuď mzda nebo důchod

Vládní usnesení dále
žádá "omezit souběh dů
chodů a výdělku při
krátkodobých a sezon
ních pracích a souběh dů
chodů u jedné osoby.
Podmínky, rozsah a pří
padné výjimky stanoví
vláda podle potřeb ná
rodního hospodářství”.
Uplatnění zásady "bud
mzda nebo důchod” jak ji nazývá RP - po
stihne důchodce, kteří si
přivydělávali na lehčích
nebo sezonních pracích.
K těmto pracem jsou vět
šinou nuceni nejen tíži
vými sociálními poměry,
ale především různými
vládními orgány a míst
ními komunistickými popoháněči.
Jejich vliv a moc nové
předpisy zřejmě zachova-

Hudba pro lid

85 City Road,
South Melbourne
Tel. 62 - 4682

ZE DNE NA DEN
2.
17.
Při přestřelce me
zi Řeky a Turky v kyper
ském Limassolu bylo za
bito 50 a zraněno přes 100
osob.
18. 2. V Saigonu vybuchla
bomba u amerického ki
na. 3 američtí vojáci by
li zabiti a 49 Američanů
zraněno. Ve třech týdnech
zabili teroristi ve Vietna
mu 6 Američanů a zranili
87.
— Řecký král Pavel od
stoupil dočasně z trůnu.
Regentem jmenoval svého
syna Konstantina.
19. 2. Británie vyslala na
Kypr 1.500 vojáků k udr
žování pořádku.
2.
20.
Azorské ostrovy by
ly postiženy zemětřesením.
Z ostrova Sao Jorge bylo
vystěhováno 15.000 osob.
Nejméně 1.200 domů by
lo zbořeno.

2.
21.
Atentát na turecké
ho ministerského předse
du Ismeta Inoenu byl
zmařen policií.
— Francouzské letectvo, a
parašutisté potlačili revo
luci v Gabonu a umožni
li, aby se president Léon
Mba znovu ujal svého
úřadu.
2.
22.
Při letecké havarii .
na Filipínách zahynulo 20
cestujících;
2.
25.
V Mexickém zálivu
zahynulo při explosi ame
rického dopravního letad
la 56 osob.

26. Filipínský president
2.
Macapagal byl po šest dnů
na oficielní návštěvě Indo
nésie. V závěrečném ko
muniké navrhuje spolu se
Sukarnem přípravu kon
ference s Tunku Abdul
Rahmanem a to bez ja
kýchkoli předběžných pod
mínek.

Další koncert “Hudby pro lid se bude konat v Čs. národní sdružení ve Viktorii, České ochotnické
Sidney Myer Music Bowl v Melbourne v neděli 8. divadlo v Melbourne, Čs. škola v Melbourne a Spor
března 1964 ve 3.15 hod. odp. Sólisty budou, popu tovní klub Slavia Melbourne
lární anglický tenor John Larser. a americká soprauspořádají společnou oslavu výročí
nistka Jacquelyn McKeever, kteří zazpívají oblíbené
arie z oper a operet. Hraje Australský symfonický
archestr, řízený Hectorem Crawfordem, konferen
NAROZENIN TGM
ciérem je Geoff McComas.

R U Č N Ě MALOVANÉ
velikonoční kraslice
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje firma J. JANA
11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.

Dr. Felicia

BRUNTONOVÁ
MUDr. (Československo)
M. B. B. S.
(Melbourne)
zahájila opět praxi
222, Barkly St.,
ST. KILDA, Vic.
po 8. hod. večerní
144 Nepean Highway
GARDENVALE
tel. XJ 1872 - XM 2467
Choroby vnitřní,
ženské a dětské

v sobotu 7. března 1964 v 8 hodin večer
v sále konservatoře melbournské university

Po uvítání a krátkém anglickém proslovu pí. Čap
kové pronese hlavní projev docent dr. F. Knoepfelmacher na téma “Masaryk a dnešní doba”. V umělecké
části budou uvedeny recitace, zpěvy, hudba a tance.
Horeuvedené spolky žiadajú celú čs. veřejnost’ v
Melbourne a okolí o hojnú účast’ na ohlásenej spomienke.

Po ukončení oslavy TGM v konservatoři navštivte

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 7. března 1964
V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
—
LIKÉROVÁ LICENCE —
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.

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

2.3. 1964
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ČESKOSLOVENSKO
— Počet obětí železniční
ho neštěstí u Zakolan
(HD 4/XIV.) se zvýšil
na čtrnáct. Hmotná ško
da se odhaduje na 2 mi
lióny Kčs. Zcela zničeno
bylo 34 vagónů, dvě par
ní lokomotivy a 15 dal
ších vagónů bylo poško
zeno.

— Na počkání - nejdéle
do dvou dnů - prý vyřizu
jí nyní čs. zastupitelské
úřady v cizině žádostí o
víza k pobytu v ČSSR.
Nadále není podmínkou k
udělení čs. víza zakoupe
ní tzv. voucheru (poukáz
ky na předem zaplacené
ubytování a stravování).
— Zemědělské noviny při
nesly zajímavé srovnání
mléčné, produkce v ČSSR
s jinými evropskými stá
ty. V r. 1960 činila prů
měrná roční dojivost jed
né krávy v ČSSR 1.860
kg, v Polsku 2.120 kg, ve
Vých. Německu 2.680 kg,
v Záp. Německu 3.400 kg,
v Dánsku 3.710 kg a v
Holandsku 4.280 kg.
— Plán rozvoje zeměděl
ství v r. 1964 ukládá pod
statné zvýšení výroby pro
ti r. 1963; u masa o 4.8%,
mléka a 10.2%, zrnin o
11%, cukrovky o 7.4%.
— Čs. rozhlas vysílá v de
seti jazycích s přímým ur
čením pro 70 zemí. Jeho
vysíláni je prakticky sly
šitelné v celém světě.
— Emil Vachek, spisova
tel a dramatik (“Bidýlko”,
“Muž a stín” a j.) se do
žil 2. února t. r. 75 let.
— Zasloužilému umělci
Frant. Stupkovi propůjčil
Ant. Novotný “Řád prá
ce”.
— V Praze se konala 22.
února t. r. Shakespearovská konference, věnovaná
problematice překladů a
inscenování
umělcových
děl. K účasti byli m. j.
pozváni také někteří čle
nové anglické Královské
Shakespearovy společno
sti.
— “Práce” oznámila, že
od 1. ledna t. r. počala
uveřejňovat na žádost čte
nářů v inzertní části listu
seznamovací
inzeráty.
“Zemědělské noviny” ta
ké zahájily tuto rubriku,
ale bez zvláštního ozná
meni.
— Koncem ledna t. r. se
konala beseda A. Novot
ného s čs. spisovateli. V
Rudém právu ji popsal
I. Skála jako “šest hodin

VE ZKRATCE

družného,
otevřeného,
srdečného a zaujatého roz
hovoru”. Připravují se ta
ké schůzky s novináři,
právníky, architekty a
dalšími představiteli čs.
kulturní fronty.

— Vyšly nové směrnice
pro posuzování vědecké
kvalifikace pracovníků ve
výzkumných ústavech a
na vysokých školách. Zá
važným důvodem je po
žadavek přísnějšího posu
zování návrhu na jmeno
vání profesorů a docentů
na vysokých školách, ne
boť dosavadní požadavky
na vědeckou zdatnost uchazečů poklesly a těžko
snesou evropské měřítko.
— Na Dole čs. armády v
Karviné vybuchl 1. února
při ražení' chodby plyn.
Při nehodě zahynulo 13
pracovníků.
Exploze
vznikla “hrubým poruše
ním bezpečnostních před
pisů”.
— ČSSR zřídilo 5. února
t. r. vyslanectví v Nikosii
na Kypru, jehož součástí
bude také úřad obchodní
ho přidělence, který v Nikosii už vykonával funkci.
— V rámci kampaně k
zvýšení cestovního ruchu
budou do konce prvního
čtvrtletí t. r. v 16 praž
ských hotelích provedeny
úpravy a údržbářské prá
ce v hodnotě 4,920.000
Kčs. Na vnitřní zařízení
hotelů a vybraných závo
dů veřejného stravováni
byla uvolněna částka 3
mil. Kčs.
— Jedná se o vybudování
mezinárodního dálkového
plynovodu mezi Dasavou
(SSSR)
a Bratislavou.
Potrubí bude 520 km dlou
hé. Zemní plyn má být
použit v průmyslových zá
vodech, zejména chemic
kých, v plynárnách aj.
— Zatím co během posled
ních několika let vzrostl
počet pracujících v ČSSR
o 2.4%, správní a řídící
aparát se zvýšil o 5,6%.
— V rámci hospodářské
dohody mezi ČSSR a Ghanou dodá ČSSR do západ
ní Ghany zařízení pro no
vý cukrovar.
— Československý
film
“Postava k podpírání” byl
vyznamenán na desátých
Západoněmeckých dnech
krátkého filmu v Oberhausenu Velkou cenou. Další
čs. film “Rozhovor” získal
čestné uznání.

S U T T O N S PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

OBĚDY — VEČEŘE
lehké

občerstvení

celý

den

Town Hall Cafe
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81-6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
od ll.hod.dop. do 11. hod. noční

DOMOVA

— Úředně nepotvrzená
zpráva tvrdí, že prý má
být ještě letos obnoven
provoz na elektrické drá
ze. mezi Vídní a Bratisla
vou.
— Při cestě z Brna do
Prahy se v prudké vánici
zřítilo letadlo, které by
lo nalezeno až za 3 dny
u Říčan. Oba členové po
sádky zahynuli.
— Na festivalu televiz
ních filmů v Monte Carlu
získal čs. televizní film
“Podivuhodný pan Barnabášek” cenu za nejlepší
film pro děti.
— Čedok nabízí cizincům
v dubnu odstřel dropů na
Velkém Žitném ostrově a
dokonce i odstřel deseti
silných medvědů.
— Bratislavský rozhlas
hlásil 1. 2.:
“Dnešním
dnem se zavádí nákup zla
tých předmětů za tuzexové poukázky. Za 1 gram
ryzího zlata se vyplácí 8
nebo 5.34 tuzexových po
ukázek ... O koupi se za
chovává anonymita.”
— Do Prahy přijel na poz
vání čs. vlády uruguajský
zahraniční ministr dr. A.
Zorilla.
— Delegáti Svazu čs. spi
sovatelů O. Štítnický a H.
Volanská odletěli na Ku
bu.
— V Pardubicích byl po
praven J. Kulík pro vraž
du dvou lOletých chlapců.
— Ve sbírce P. Šmída v
Újezdci u Luhačovic by
la nalezena šestidílná bib
le Kralická z roku 1596.
— V Brně před bytem
trenéra čs. hokejistů An
tona se udály vážné scény
mezi demonstrujícími fa
noušky, protože prý Anton
nese hlavní vinu na pro
hře Československa se So
větským svazem na zimní
olympiádě. Demonstrace
přiznal komentátor praž
ského rozhlasu,
— Bolivijský lékař dr. H.
P. Pedro měl svatbu na
dálku, telefonicky, s čs.
ošetřovatelkou
Dagmar
Reindlovou.
FCI/Č/H
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Dokud to bylo jejich, dřeli
Když se čs. vláda rozhodla ve svém zvláštním únorovém zasedám svolat
do Prahy na duben mimořádný celostátní sjezd JZD, měla k tomu jistě
své důvody. Poměry v čs. zemědělství se zdají neudržitelné. Zemědělská
výroba dále upadá a průměrný věk kolchozníků se blíží šedesátce. Mladí
lidé do zemědělství nechtějí a zřejmě vědí proč.
Reportér týdeníku Kulturní tvorba navštívil jedno takové JZD a zúčastnil
se místní schůze. Své dojmy pak popsal v dvoustránkové reportáži (č. 5
1964), z níž budeme citovat.
Sotva vešel reportér
do místnosti, kde se schů
ze konala, už slyšel hlas
kolchozníka:

se tenhle zázrak bude
opakovat a Duch svatý
vstoupí do našich šestapadesátnic?” Jeho vtipu
se nikdo nesmál, zřejmě
Samá bába
ho předseda již použil
"Tak tedy já bych rád nejednou.”
slyšel, jakou má tohle
Družstevníci žebrají
všechno perspektivu. Je
o mléko
to tady samá bába, z
mladých lidí se do druž
Kdosi
z
účastníků
stva nikomu nechce. A schůze prohlásil:
kdo by tam taky šel
"Je to svinstvo, sou
těch pět stovek? I druž druzi, to mi neříkejte,
stevníci koukají, jak by chodit k soukromníkům
své děti upíchli na závo pro mléko! Uvědomuje
dě. Chlapec z družstva te si, do jakého světla
aby se pomalu bál, že se se dostáváte? Družstev
neožení. Kterápak holka níci jdou žebrat o mlé
si ho vezme?”
ko k těm, kteří odmítají

"Ale my opravdu má
me na tyhle věci krátký
rozum”, řekl klidně před
seda MNV, sedící v prv
ní řadě. "Ať se obrátíš,
kam chceš, všude dosta
neš stejnou odpověď: to
si musíte vyřešit sami.
Když Duch svatý vstou
pil do Panny Marie a
ona počala, byl to zázrak.
Máme snad teď čekat, že

LÉKÁRNA
MARKOV’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N. 3, Vic.
Telefon : 34 - 3700
Mluvíme česky

vstoupit! Měli byste se
nad tím zamyslit, proto
že to zrovna nesvědčí o
vaší dobré a účinné po
litické práci!”

Na svém dřeli
"K poli musí být lás
ka,” řekl předseda JZD
a upřel na mne pošikmělá očka. "Jinak je to na
draka. Dokud to bylo
jejich, dřeli. Teď prý
chtějí dělat taky jen osm
hodin. Ale kdyby aspoň
těch osm hodin dělali! V
osm jdou na pole, v je
denáct z pole, to se moc
neudělá.”
Schůzováním však nel
ze vyřešit krizi s tak hlu-

bokými kořeny. A přece
je řešení jednoduché:
vrátit aspoň část půdy
rolníkům, jak to udělali
v Jugoslávii a Polsku a
jak to právě dělají v Bul
harsku!
To se ovšem zatím bo
jí českoslovenští kolchoz
níci veřejně navrhnout,
což je zjevné z prohláše
ní jednoho z nich:

Kritika se nevyplácí
"Dokud
nebudeme
mít jistotu, že se nám kri
tika v té či oné formě,
dříve nebo později nevymstí, budeme mlčet,
zanadáváme si mezi sebou a dost. Všichni mu
sejí mít pocit, že se po
nich kritika žádá, že
když se něco má zlepšit,
musí se nejdřív zkritizo
vat to dosavadní. Ale
stále ještě se stává, že se
po kritických připomín
kách zaměří pozornost
spíše na člověka než na
věc samu.”
Těžko dnes předpoví
dat, k jakému rozhodnu
tí dojde během dubnové
ho celostátního sjezdu
JZD. K vyřešení nebo
aspoň zmírnění krize v
československém
země
dělství bude však zapo
třebí rozhodnutí radikál
ní!
M. Zvára, USA

Dohoda Vatikánu s ČSSR
Už skoro celý loňský rok kolovaly pověsti,
že se čs. vláda snaží dohodnout s Vatikánem.
V květnu prý navštívil zástupce čs. "vlastenec
kých kněží” (kapitulní vikář Stehlík nebo ka
novník Beneš) vídeňského kardinála Koeniga,
aby připravil půdu k dalším rozhovorům.
3. října oznámil Vatikán úředně, že na zá
kladě jednání s s. úřady byli propuštěni z vězení
pražský arcibiskup dr. J. Beran, brněnský bis
kup K. Skoupý, spišský biskup J. Vojtaššák,
biskupové S. Zela a L. Hlad a další církevní
hodnostáři. Ani dr. Beran ani ostatní propuštění
se však nesměli vrátit do svých církevních úřadů.
10. října přijal papež Pavel VI. čtyři čs. bis
kupy v soukromé audienci, z níž prý vyloučil
"vlastenecké kněze”, kteří biskupy provázeli, aby
mohl jednat o situaci církve v Československu.
Později uveřejnily italské noviny interview
s arcibiskupem Beranem, který řekl mj.:
"Nechci věci nijak komplikovat. Řekl jsem
jim (zást. čs. úřadů - pr.), aby jednali s Vati
kánem o mém budoucím postavení a o otázce
propuštěných biskupů. Musíme být optimističtí.
Nevím, co se mnou učiní. Jestliže mi svatý Otec
řekne, abych odjel, odjedu. Jestli mi řekne,

abych zůstal, zůstanu. Jen svatý Otec může roz
hodnout o mém postavení.”
V té době již se konala podrobnější důvěrná
jednání (většinou v Rakousku). Ještě ke konci
roku se prý stanoviska tak rozcházela, že hrozil
úplný rozchod. Hlavní rozpory byly v otázce
obsazení biskupských stolic. Čs. režim se snažil
udržet na biskupských stolicích státem dosazené
kapitulní vikáře, Vatikán požadoval právo vlast
ního jmenování biskupů.
Nyní došla zpráva z dobře informovaného
pramene (zatím ještě úředně nepotvrzená), že k
dohodě došlo, při čemž Československo v hlav
ním požadavku ustoupilo. Podstata dohody je
tato:
Dr. J. Beran zůstává pražským arcibiskupem,
avšak bude povolán v nejbližších dnech do
Říma, a Vatikán pověří správou pražské arcidiecéze apoštolského administrátora. Čs. vláda se
zavázala, že nebude bránit biskupům ve výkonu
jejich úřadů. Biskupy bude jmenovat Vatikán,
který však nebude trvat na požadavku, aby se do
svých diecézí vrátili dříve věznění biskupové.
Očekává se, že dr. J. Beran bude jmenován
kardinálem.
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

CITY:

6 A Elizabeth St.
Melbourne; C. 1
Telefon

63-3256

HAMPTON :
Telefon 98-5756

Hampton, S. 7

Optical Service

573 Hampton St.

Záběry z ČSSR
NOVÁ DATA O DIVADLECH A KINECH V PRAZE
Pražská divadla loni sehrála 6.132 představení.
Členové pražských scén kromě toho 322krát vystou
pili na zájezdech. 1,136.000 návštěvníků shlédlo 1.200
představení tří scén Národního divadla. S 1.000 vy
stoupeními následují Městká divadla: Komorní, Ko
medie a ABC. Tzv. malé scény (Semafor a další)
dávaly loni 680 představení. Loni tleskalo pražským
hercům 3,439.000 našich i zahraničních diváků. Nej
větší zájem byl o hry divadla Rokoko, malých scén,
St. K. Neumanna, Spejbla a Hurvínka. Ve srovnání
s rokem 1962 klesla návštěvnost asi o 11 %. Na vstup
ném zaplatili loni diváci 30,612.000 korun. Je to o
2,300.000 Kčs méně než předloni. Pokles návštěv je
také v pražských kinech. Loni v nich shlédlo film
17,400.000 diváků. Proti roku 1962 je to o milión
méně.
Svobodné slovo 29. ledna 1964

60.000 NA NÁVŠTĚVU PŘÍBUZNÝCH NA ZÁPADĚ
Podobně jako jsme usnadnili a urychlili návštěvu
ČSSR pro zahraniční zájemce, zvyšujeme počet na
šich turistů do zahraničí: na čtyřnásobek do kapita
listických států a o mnoho desítek tisíc do zemí
socialistických. Tedy pouze část turistického ruchu
zůstává v péči Čedoku, některé úkoly přebírá Turista
a zvyšuje se i počet individuálních cest. Loni např.
jen k příbuzným a pouze do kapitalistických zemí
odcestovalo mnoho tisíc našich občanů - letos možno
získat povolení k cestě i když jde jen o vzdálenější
příbuzné, nebo prostě jen přátele. Jen prostřednic
tvím Čedoku má letos odjet do socialistických zemí
164.000 a do kapitalistických států na 16.000 turistů,
Asi 60.000 našich občanům má být zprostředkována
individuelní cesta k známým do kapitalistických zemí.
Čedok chce letos vyslat do NDR 60.000, do Bulharska
32.000, do Polska 20.000, do SSSR 16.500, Maďarska
13.600, Rumunska 12.000 a do Jugoslávie 9.400 tu
ristů.
Lidová demokracie 1. února 1964
STÁTNÍ ROZPOČET ČSSR NA ROK 1964
Příjmy:
Příjmy ze socialist. hospodářství Kčs 113.160,504.000
Dapě, dávky a popi.
Kčs 13.105,400.000
Ostatní příjmy
Kčs 4.148,431.000
Úhrn
Kčs 130.414,335.000
V ýda je:
Hospodářství
Kčs 69.446,494.000
Kulturní a soc. opatření
Kčs 47.177,368.000
Obrana a bezpečnost
Kčs 10.948,160.000
Správa
Kčs 2.746,313.000
Úhrn
Kčs 130.318,335.000
Rozdíl příjmů a výdajů 96,000.000 Kčs.
Rudé právo 31. ledna 1964

BOJ O KÝTY
V Restauracích a jídelnách - podniku v Praze 1 -

uspořádali anketu, která ukázala 6.000 zaměstnan
cům, co se hostům líbí a nelíbí, jak. jsou spokojeni
s obsluhou, úpravou a chutí jídel. Anketa poskytla
mnoho podnětů: ovšem pokud jde o kvalitnější zbo
ží, tam mohou pomoci například i Pražské jatky.
Než závod dostane zboží, musí dříve předložit objed
návku. Objedná si třeba 300 kg masa. Ale objednáv
ku nelze vyplnit tak, že by se tam napsaly různé dru
hy masa, jež by závod potřeboval, řekněme hovězí
zadní, vepřová kýta, roštěná. Může ohlásit pouze
množství a nyní čeká jako ve Sportce, co vyjde nebo
nevyjde. Z dodávky 300 kg masa dostane například
závod “Klas” 100 kg i více hovězího předního (žeb
ra), něco přes 100 kg vepřových předků, tu a tam
telecí hrudí. A kuchaři se diví, kam přišla telecí kýta
a pečeně. Mají připravit denně 1.300 - 1.500 obědů,
dodržet předpisy o zásadách správné výživy a
pestrost jídelního lístku. Při jakosti dodaného ma
sa mají navíc starosti s výtěžností. Podnikové ře
ditelství již několikrát jednalo s vedením Pražských
jatek. Ovšem na nápravu čeká dosud ...
Hospodářské noviny 10. ledna 1964
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DOMOVA
Na úkor československých občanů

HOSPODÁŘSKÁ DIPLOMACIE
Z národohospodářského hlediska je dost nesnadné si srovnat už i komunisty částečně přiznané
vážné hospodářské potíže všech zemí sovětského bloku se stále silným tlakem těchto států na "méně
vyvinuté země”. I to je však důkazem, že liberalizace uvnitř komunistického bloku nešla dosud
tak daleko, aby si "lid” mohl vynutit větší podíl národního důchodu pro svou spotřebu, aby donu
til vládu k omezení nevýhodných hospodářských styků s těmito "novými” zeměmi.
V posledním čísle loňského ročníku newyorského listu East Europe se zabývá prof. E. Táborský
otázkou, jak důležitou roli hrají evropští komunističtí satelité v hospodářské diplomacii Sovětů v
Africe, Asii a v Jižní Americe a vysvětluje mnohé problémy, které jsou s takovou diplomacií spojeny.
Obchodní zástupci ze
satelitních zemí působí
nyní ve velkém počtu na
Středním
východě, v
Africe, Jižní Americe i
v Asii. Komunistické stá
ty poskytují značné fi
nanční úvěry, vysílají do
jednotlivých zemí techni
ky, vědce a poradce, umožňují školení přísluš
níků těchto "nových”
států ve svých ústavech,
továrnách a na kolchozech a obesílají všemož
né výstavy a veletrhy
nákladnými exposicemi.
Jak se jim to vyplácí
všimneme si především
na případu Českosloven
ska.
Hlavním účelem všech
obchodních smluv jsou
důvody politické. Uzaví
rají se sice smlouvy a
dohody z větší části na
podkladě kompensačních
dodávek a je pravda, že
největší část dovozu z
"nových” zemí do Česko
slovenska tvoří suroviny,
zatím co odtud přivážejí
hlavně tovární výrobky.
Jenže tyto tovární výrob

ky, které by mohlo Čes
koslovensko dodat do
mnoha jiných zemí za
tvrdou valutu nebo za
hospodářsky nutné protidodávky, jsou placeny
jen zčásti a to ještě do
dávkami jako banány z
Nové Guineje, tropickým
dřevem z Ghany, burský
mi oříšky z Mali a z Nigerie, sardinkami z Ma
roka či doutníky z Ku
by, tedy surovinami, kte
ré čs. hospodářství tak
nutně nepotřebuje.
Podle zmíněného ča
sopisu figuruje Českoslo
vensko mezi komunistic
kými státy na prvním
místě jako věřitel těchto
"méně vyvinutých států”.
Je též považováno všemi
socialistickými zeměmi za
zkušenější v řízení ex
portu, což prý uznávají
i sovětští hospodářští od
borníci.
Na podporu zahranič
ního obchodu byla zří
zena v Československu v
roce 1961 Ústřední ško
la zahraničního obchodu,
kterou navštěvovalo v

prvním roce asi 6.000 po
sluchačů. Československu
pomáhá v obchodě i
okolnost, že je to stát
malý. V "nových” ze
mích se vždy vyskytují
tendence podezřívat vel
ké obchodní partnery včetně SSSR - z impe
rialistických záměrů, z
"novodobého kolonialis
mu”, kdežto Českoslo
vensko z kolonialismu
nikdo nepodezřívá. I Ru
sové si proto velmi často
uvědomují, že je mou
dřejší zůstat v pozadí a
nasadit malého satelita.
Méně je to stojí, a potom
výrobky ze satelitních ze
mí mají daleko lepší zvuk
ve světě než výrobky rus
kého původu.
V posledních letech
působilo nejvíc čs. "po
radců” a instruktorů na
Kubě a v Guinei. Odha
duje se, že je na Kubě
nyní asi 2.000 takových
osob z Československa.
Kubánská mládež je pak
posílána hromadně do
ČSSR na školení a na
technický výcvik.

V Československu by
la zřízena právě hlavně
pro studenty z Afriky,
Asie a Jižní Ameriky,
zvláštní universita ("Uni
versita sedmnáctého li
stopadu”).

Průvodními zjevy čs.
obchodního
pronikání
jsou bombastická rekla
ma a hospodářské veli
kášství. Na mnoha vý
stavách ve zmíněných
světadílech zaujímají čs.
exposice větší rozměry
než třeba exposice Spo
jených států nebo Bri
tánie.
Československo dokon
ce zřídilo zvláštní orga
nizaci "Rapid”, která se
stará o hospodářskou di
plomacii. Řídí reklamní
kampaň nejen v cizině,
ale i doma. V jejím rám
ci byli např. v Českoslo
vensku hoštěni a zapla
veni dary Néhrú, Sukar
no, Haile Selassie, Se
kou Touré, Nkhrumah,
Šihanuk, Raul Castro a
jiní.
(Pokračování na str. 6)

EXAKTNÍ VĚDA O SŇATKU
O . Henry
Máš-li na reklamu dostatečný kapitál - dejme tomu okultní moudrosti a sodovku pod stanem na poutích,
svitek tlustý asi jako tenčí konec oje od vozu - tak udělal před rokem svou ženu vdovou tím, že vypil
se dají ve sňatkových kancelářích vydělat peníze. nějakou medicínu proti špatnému trávení místo toho
Měli jsme asi 6.000 dolarů a doufali jsme je zdvojná mazání na nohy, kterým byl zvyklý se občas opít.
sobit do dvou měsíců, což je tak asi nejdýl, jak se Stavoval jsem se u nich v domácnosti dost často, že
takový plánek dá provozovat, aniž si na to člověk jsem si teď pomyslel, že bych ji mohl přemluvit, aby
si zapracovala s námi.
musí brát koncesi od státu New Jersey.
Sepsali jsme si inzerát přibližně takového znění:
Do městečka, kde bydlela, bylo jen necelých sto
Půvabná vdova, krásná, milující domácí krb, 32- kilometrů, a tak jsem skočil na vlak a našel jsem ji
letá, majitelka 3.000 dolarů v hotovosti a hodnotného pořád v té staré chalupě s těmi slunečnicemi a s ko
majetku na venkově, ráda by se znovu provdala. houty, co věčně vysedávají na hraně necek. Pani
Přednost má muž nemajetný jemné povahy před mu Trotterová se hodila k našemu inzerátu prvotřídně,
ži majetnými, neboť spolehlivé ctnosti se častěji vy až snad leda na to, co se tklo krásy a věku a majet
skytují u lidí prostého původu. Nevylučuje se muž kových poměrů. Byla však přijatelná a chvalitebná
starší nebo nehezký, je-li věrný a opravdivý a schop pro oko, a k tomu ještě to byla laskavost k Zekově
ný vládnout majetkem a rozvážně investovat. Nabíd památce, že jí tu práci nabízíme.
ky s adresou a podrobnostmi na značku “Osamělá’’
“A je to poctivý obchod, co si tady s tím začínáte,
do agentury Peters & Tucker v Cairo, stát Illinois. pane Petersi?” ptá se mě, když jsem jí vyložil, co
“Tak dalece zhoubné náležitě”, podotkl jsem, chceme.
“Paní Trotterová”, povídám, “Andy Tucker a já
když jsme ten literární výtvor dokončili. “A teďka,
kdepak máme tu dámu?”, povídám.
jsme si vypočetli, takovou předběžnou kalkulací, že
Andy na mne pohlédl s tím svým klidným pod 3.000 mužů z této širé a nesličné země se bude vynasnažovat zmocnit se vaší spanilé ruky a viditelných
rážděním.
“Jeffe”, povídá, “doufal jsem, že ses už zbavil těch peněz a majetku skrze náš inzerát. Z toho počtu něja
svých realistických ideálů v umění. K čemu potře kých třicet set se chystá dát vám výměnou za tu spa
bujeme dámu? Když na Wall Streetu rozprodají hro nilou ruku, kdyby jí dobyli, mršinu líného a prodej
madu vodnatých akcií, myslíš, že v nich najdeš ného povaleče, který to v životě nikam nedotáhl,
mořskou pannu? Copak má inzerát nabídnutí k sňat podfukáře a pokušitele štěstěny, obecně hodného
opovržení.”
ku společného s nějakou dámou?”
“Já a Andy”, vykládám jí, “navrhujeme právě dát
“Tak jen poslouchej”, povídám já. “Znáš moje pra
vidlo, Andy, víš, že při všech mých nezákonných těmto vyžírkům společnosti za vyučenou. Jen s nej
nájezdech na literu zákona musí nabízené zboží exi větším sebezapřením”, povídám, “jsme se já a Andy
stovat viditelně, předložitelně. Takovým způsobem a ubránili pokušení založit korporaci s titulem Velko
bedlivým studiem městských vyhlášek a železničních lepá Agentura Morálně Mileniální Manželské Mize
řádů jsem se až dosud vyvaroval nesnází s policií, rie. Stačí vám to?”
“To stačí, pane Petersi,” povídá na to paní Trotte
které by nestačila spravit pětka nebo dobrý doutník.”
Pověděl jsem pak Andymu, že se mi tak jako zdá, rová. “Měla jsem hned vědět, že byste se nespustil
že bych věděl o osobnosti na fous takové, jakou potře s něčím inferiózním. Ale co já v tom budu mít za
bujeme. Můj starý přítel Zeke Trotter, co čepovával práci? To budu muset osobně po jednom odbývat ty
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Neúmyslná variace na staré jméno

Není poslední revoluce!
Letos začal v Praze vycházet nový politicko-kulturní měsíčník "My”. Ani
vydavatelé ani redaktoři nového mládežnického časopisu nemají jisté v
úmyslu dovolávat se stejnojmenné knihy, kterou napsal před více než 40
lety ruský spisovatel Jevgenij Zamjatin.
Připomínáme-li si dnes knihu "My”, která vyšla v dvacátých letech v
mnoha jazycích (i česky), pak je to proto, že jsou jak autor, tak i kniha a
doba, v níž byla publikována, dnes velmi aktuální. Zamjatin byl první
významný komunistický spisovatel, který se rozešel se stranou a pak své
zklamání a hrůzu zveřejňoval ve svých spisech. Poměrně mírná reakce
komunistických vládců Sovětského svazu, později dokonce i povolení k
Zamjatinově odjezdu do asylu v cizině, byly pro mnohé lidi známkou
prvního "kulturního tání” v Sovětském svazu.
Jevgenij Zamjatin byl
lodní inženýr, studoval v
Petrohradě a politicky
skončil v bolševické frak
ci ruských sociálních de
mokratů.

V roce 1905 se zúčast
nil legendární vzpoury
na křižníku Potěmkin.
Za první světové války
byl v Anglii, kde dozíral
na stavbu ledoborců. V
roce 1917 byl mezi revo
lucionáři a v prvních le
tech bolševického režimu
hrál vedoucí úlohu v
moskevském
literárním
světě.
Brzy však vystřízlivěl
z komunistického opoje
ní a už v roce 1920 na
psal román "My”, který
znamenal definitivní roz
chod se stranou.

Ve své knize popisuje
svět a lidi příštího stole
tí, lidi, kteří se již nebu
dou rozlišovat jmény,

li zločinné atavistické vo
lání po svobodě.
Jistě stačí připomenout
si jen těchto několik pa
sáží ze Zamjatinova ro
mánu, abychom si s úža
sem uvědomili, jak ne
uvěřitelně jasně viděl
autor do budoucna. Že
lezná opona, koncetrační tábory, plynové komo
ry, volby s jedinou kan
didátkou. tajná policie,
vesmírné rakety a celá řa
da jiných momentů, uvá
dí dnes čtenáře v úžas.

tem”, jak se tento spole
čenský
útvar
nazývá,
vládne nemilosrdný "Do
brodinec” a od ostatního
světa jej odděluje "Zele
Zamjatinova fantasie
ná zeď”, za níž žijí po
měla
bezesporný vliv na
Zákon určuje denní slední zbytky lidí předdva spisovatele. Dvanáct
matematického
údobí
rozvrh lidí - čísel do nejlet po románu "My” vy
menších
podrobností. divocí barbaři.
šla podobná utopie AlVstává se v tutéž hodinu,
V "Jediném státě” mo- douse Huxleye "Krásný
ba minutu a vteřinu, jed
hou tzv. "ochránci” sle nový svět” a za dvacet
notně a v rytmu se jí jed
dovat skleněnými stěnami osm let román George
notná umělá strava, vy
domů každý pohyb jed Orwella "1984”.
robená z nafty. Nástup
notlivců, aby snad něja
do práce, konec práce,
Orwella
spojuje
se
kou úchylkou od zákona
procházka,
nástup
k
Zamjatinem
i
to,
že
oba
neohrozili hladký průběh
spánku - vše se děje jed
svého blahobytu. Elek byli socialisté, revoluci
notně v téže vteřině. Do
trické ničivé stroje a ply onáři, a oba byli zklamá
konce i milostný život se
nové komory se při tom ni. Oba žádali právo na
řidí matematicky: stát vy
starají o další a další pravé lidské štěstí, nikoli
dává na podkladě přes
náhražku, kterou by po
triumfy rozumu.
ných analys výměny hor
skytoval stát. Ovšem u
monů i dobropisy na se
Ale přesto se stále ješ Orwella je atmosféra stís
xuální hodinky.
tě odkudsi z hlubin pro něnější, protože lidskost
Pro toto matematické pasti pod skleněnou pod u něho bojuje svou po
štěstí, pro hmotný blaho lahou této technicky do slední bitvu. Naproti to
byt musí lidé obětovat konalé společnosti ozývá mu Zamjatinův román je
svobodu. "Jediným stá- "divoká ozvěna opia”, či- optimistická tragedie.
nýbrž pouhými čísly, lidi
žijící v skleněném městě,
po jehož ulicích mašírují
podle rytmu továrny na
hudbu čety v šedomod
rých uniformách.

tři tisíce rošťáků, co jste se o nich zmiňoval, nebo
je budu smět vyhazovat v houfech?”
“Vaše práce, paní Trotterová,” povídám, “bude
vlastně hotová synekurace. Budete bydlet v tichém
hotelu a nebudete mít co dělat. Celou obchodní strán
ku podniku a všechnu korespondenci obstaráme Andy
a já. To se rozumí,” povídám jí, “někteří ohniví ná
padníci, kteří seženou na dráhu, přijdou možná do
Caira na námluvy osobně, aby prorazili a nenarazili,
kdyby je vyrazili, což bude už jaksi na vás. Budeme
vám platit pětadvacet dolarů týdně a všechny vý
lohy v hotelu.”
“Dejte mi pět minut”, povídá paní Trotterová, “jen
co si popadnu klůcek na pudr a dám klíč od domu k
sousedce, hnedka můžete začít s tím mým platem.”
Tak jsem dopravil paní Trotterovou do Caira a
usadil jsem ji v rodinném hotelu, dosti vzdáleném od
našeho sídla, aby to nebylo podezřelé, a přece zas
dostižitelném a hlásím to Andymu.
“Výborně”, povídá Andy. “No tak, když teda máš
upokojené svědomí, co se týče hmatatelnosti a blíz
kosti vnadidla, dejme tomu, že napaříme zas novým
rybičkám daně.”
Tak jsme začali inzerovat tu naši reklamu v novi
nách široko daleko po celé vlasti. Složili jsme 2.000
dolarů do banky na účet paní Trotterové a dali jsme
jí šekovou knížku s tím saldem, aby ji mohla ukazo
vat v případech, kdyby někdo pochyboval o její
poctivosti nebo o spolehlivosti agentury. Znal jsem
paní Trotterovou jako osobu čestnou a spolehlivou a
věděl jsem, že ty peníze můžeme nechat na její jmé
no bez nebezpečí.
Přicházelo přibližně sto dopisů denně. Nikdy bych
si nepomyslil, že je na světě tolika velkodušných,
ale nuzných mužů, kteří jsou ochotni zmocnit se pů
vabné vdovy a vzít na sebe břemeno starostí s inve
stováním jejích peněz.
Každý zájemce dostal od firmy Peters & Tucker
odpověď, v níž ho agentura informovala, že vdova
byla hluboce dojata upřímným a zajímavým dopisem
a žádá ho, aby psal znovu, aby uvedl víc podrobnosti,
aby přiložil, možno-li, podobenku. Firma Peters &
Tucker také zájemcům sdělovala, že poplatek za do
ručeni dalšího dopisu spanilé klientce činí dva dolary,
řečená částka budiž přiložena.

POHÁDKA
Fráňa

Šrámek

Jako dítě . . . Pohádkou ty jsi
a já jsem dítě.
Jezírka pláčou, v snách měsíc visí.
- Děvčátko, kam jdeš, děvčátko, čí jsi?
Pohádkou ty jsi
a já jsem dítě.
Někde je svět, někde je krev,
tady jsou zakleté stezky.
Zavolám lásku: zjev se mi, zjev,
srdce mám čisťoučké a hlas mám dětský.

Pohádkou ty jsi. V snách měsíc visí.
- Děvčátko, kam jdeš, děvčátko, čí jsi?
Pláču jak dítě.
Pohádkou ty jsi.

Nejen hrdiny jeho ro
mánu, ale i mnoho řádo
vých lidí - čísel zachvátí
non-konformismus. Tisí
ce čísel se postaví proti
jednotné volbě. Vypukne
revoluce, která není ani
na konci románu zdaleka
potlačena. V tom směru
je typická tato část roz
hovoru mezi konstrukté
rem D - 503 a revolucionářkou I - 330:
"To je šílenství! Co
pak ti není jasné, že to,
co tady plánuješ, je re
voluce?”
"Ano, to je revoluce,
ale proč by to mělo být
šílenství?”

"Protože naše revoluce
byla poslední. Žádná re
voluce už nemůže být. To
vědí všichni!”

Pokrčila výsměšně če
lo: "Drahoušku, ty jsi
přece matematik, a víc,
ty jsi filosof. Prosím tě,
jmenuj mi poslední čísli
ci!”
"Co tím míníš? Počet
číslic je přece nekonečný.
Jakou poslední číslici
chceš?”

"A jakou ty chceš pos
lední revoluci? Není pos
lední revoluce, počet re
volucí je bez konce!”
(Pokračování na str. 6.)

Tady vidíte prostinkou krásu toho plánku. Asi de ženy jako já. Kdyby to záleželo na mně, řekl bych,
vadesát procent z těch domácky dalekých šlechticů vezměte si ty dva tisíce i toho muže podle své volby
sehnalo nějak ty potřebné peníze a poslalo je. A tím a žijte blaze. Jenže”, dodávám, “nutno se poradit s
se to pro ně končilo. Až na to, že já a Andy jsme si Andym Tuckerem. Je to dobrý člověk, ale v obchodě
strašně naříkali na tu námahu s rozparováním obá jako ostříž. Finančně je se mnou rovnocenný spo
lečník.”
lek a vyndáváním peněz.
Jednou odpoledne, když jsme měli právě nejvíc
Vrátil jsem se do našeho hotelu a předložil jsem
napilno, k nám zašel takový drobný, hlaďounký věc Andymu. “Celou tu dobu jsem něco takového
chlapík a přejel očima po stěnách, jako by pátral čekal”, povídá. “Nikdy nemůžeš důvěřovat ženské,
po několika ztracených Rembrandtech. Jakmile jsem že vydrží do konce ve hře, kde se to může dotýkat
ho spatřil, pocítil jsem hořký příval pýchy na to, že jejích citů a sklonů. Ale řeknu ti, co jsem ochoten
ten podnik vedeme poctivě.
udělat, Jeffe. Ty jsi odjakživa člověk s měkkou a šle
Sáhl jsem na věšák a vzal jsem si klobouk.
chetnou povahou. Já jsem zas možná až moc natvrdo,
“Pojďme,” povídám. “Však jsme vás čekali. Uká spíš praktik a člověk podezíravý. Tentokrát ti prožu vám zboží. Jakpak se dařilo panu presidentovi, jednou vyjdu napůl vstříc. Dojdi k paní Trotterové a
když jste odjížděl z Washingtonu?”
řekni jí, ať si jen ty dva tisíce z banky vyzvedne, ať
Zavedl jsem ho do hotelu “Na říční vyhlídce” a je dá tomu člověku, co se do něj zbláznila, a ať žije
tam si musil stisknout ruku s paní Trotterovou. Po blaze.”
tom jsem mu ukázal její šekovou knížku.
Vyskočil jsem a pět minut jsem potřásal Andymu
“Tak je to, se mi zdá, všecko v pořádku,” povídá
rukou a potom jsem běžel zpátky k paní Trotterové
ten agent federální policie.
“Taky že je,” povídám já. “A nejste-li dosud ženat, a povídám jí to, načež se rozplakala radostí zrovna
nechám vás tady pohovořit s dámou. O těch dvou tak, jako předtím plakala ze zármutku.
Za dva dny nato jsme s Andym balili k odjezdu.
dolarech nebudeme ani mluvit.”
“Děkuju pěkně”, povídá. “Kdybych nebyl ženat,
“Nechtěl bys ještě seběhnout se mnou tam dolů
možná že bych to udělal. Sbohem pane Petersi.”
a seznámit se s paní Trotterovou, než odjedeme?”,
Ke konci třetího měsíce jsme již přijali přes 5.000 ptám se ho. “Hrozitánsky ráda by tě poznala a vyslo
dolarů a nahlížíme, že je čas přestat. Zašel jsem vila ti svoje chvalozpěvy a vděčnost.”
ještě k paní Trotterové do hotelu, abych jí vyplatil
“No, myslím, že bych ani nechtěl”, povídá Andy.
poslední týdenní plat, dal jí sbohem a vzal si od ní “Myslím, že bude lepší pospíšit si a chytit ještě ten
šek na dva tisíce.
vlak.”
Když jsem k ní přišel, našeljsem ji plačící jako dí
Utahoval jsem si náš kapitál na tělo v břišním
tě, které ne a nechce jít do školy. “Ale, ale, ale”, opasku, jak jsme to vždycky pro bezpečnost nosili, a
povídám, “copak se to tady stalo? Někdo si na vás tu najednou Andy vytáhne z kapsy svitek větších
dovolil, anebo se vám stýská po domově?”
bankovek a podává mi je, abych je přibalil k ostatním.
“Ne, pane Petersi”, povídá paní Trotterová, “ale
“Co je tohle?”, ptám se.
miluji jednoho muže tak strašně, že bez něho nemůžu
“To jsou ty dva tisíce paní Trotterové”, odpovídá
zůstat.”
Andy.
“Tak si ho vezměte”, povídám.
“A jak ty jsi k nim přišel?”, ptám se zase znova.
“Jenže on ten pán si mě nevezme, když mu nedám
“Sama mi je dala”, povídá Andy. “Navštěvoval
ty dva tisíce dolarů. Jmenuje se William Wilkinson”, jsem ji už dýl než měsíc, vždycky tři večery v týdnu.”
povídá vdova. A potom zas začala vyvádět tohleto. “Tak to ty jsi William Wilkinson?” povídám.
rozčílení a hysterií lásky.
“Byl jsem”, odpověděl mi Andy.
“Paní Trotterová”, povídám jí, “není na světě dru
hého člověka, který by tak upřímně cítil se srdcem Z “Romance čumilů”. Přel. A. Schulz a A. J. Šťastný
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Hospodářská diplomacie
(Pokračování se str. 4 )

J. Kučík, Perth
Zajímavá data uveřej
Nic nám už nikdy nepřipomene tak dokonale začarovaná města z pohádek, města bez lidí a života, nilo americké minister
jako australská města po příchodu z Asie. V Asii se stále něco děje, nejen každý týden nebo den, ale
stvo zahraničí. Podle nich
každý zlomek vteřiny je tam nabit dějem. Pohyb, zvuk, barva - stále něco, stále změna. Ve srovnání s
dosáhla čs. pomoc méně
tím se v Austrálii neděje nic - zakletá města a spící princezny.
Již po prvních dnech pobytu v Indii jsme si začali zvykat na tamní život, ruch a obrovské kontrasty, vyvinutým zemím v lé
na jiný svět. Jak často jsme byli znechuceni nemožným úřadováním, úplatností, úředním šimlem, neteč tech 1954 - 1961 částku
ností - a najednou náhlý zvrat: v okamžiku, kdy se zdálo, že nás dožene tamní systém k zuřivosti, obje 420 miliónů dolarů, což
vil se ČLOVĚK. Člověk milý a do hloubky dosud nepoznané ochotný, věrný, laskavý, štědrý a pohostinný.
je polovina celkové po
Žijeme více než dvanáct let v Austrálii, cestovali jsme po všech australských státech, ale nepoznali jsme
zde ani jednoho tak ochotného, nezištného a přátelského člověka, jakých jsme poznali v Indii za tři moci satelitních zemí stá
měsíce několik.
tům africkým, asijským a
latinsko-americkým.
Ale slova zní a příklad hřmí. Uvedeme aspoň několik z mnoha případů.
Začalo to Indem, kterému jsme byli doporučeni z hů, o jejich zvycích, manželství, víře, domácnostech
Každý obyvatel Česko
Austrálie. Cekal na naši spožděnou loď několik hodin atd. Jeden z nich - Dharumpal se jmenoval - nám slovenska přispěl v té do
v bombajském přístavu, á protože nakonec musel říkal, že by bylo pro nás nej lepší ubytovat se v Tu
odejít za svým povoláním před připlutím lodi, moc ristickém domě v Simle, a vysvětloval, kudy tam od bě 30 americkými dolary
se nám později v hotelu omlouval a v příštích dnech nádraží jít, že se nesmíme nechat ošidit kulimi, kteří na extravaganci své vlá
nám věnoval všechen svůj volný čas. Vozil nás ke ponesou naše zavazadla atd. Před Simlou se však dy, zatím co podobný vý
všem zajímavým místům Bombaje, všechny vstu rozhodl, že vystoupí s námi, zavede nás do Turistic daj na hlavu jednoho so
penky sám platil, a když jsme po třech měsících kého domu a potom se vrátí do kasáren. Cestou z
opouštěli Indii opět v Bombaji, čekal ve tři hodiny nádraží nám ukázal čtvrť bazarů, modlitebnu Sikhů větského občana činí pou
ráno na naši loď, a protože i ta měla značné spoždě- a mnoho jiných zajímavých věcí. V Turistickém do ze 15 dolarů. Polsko, Vý
ní - přijela až druhý den - několikrát se do přístavu mě objednal pro všechny večeři a nedal si vymlu chodní Německo a Ma
vracel, aby předal dárky mé ženě, malé Ivě i mně, vit, že my jsme jeho hosty. Potom s námi chodil ďarsko jsou v poskyto
dárky v ceně několika liber, což je pro Indy velká opět po Simle, a když jsme se pozdě večer loučili,
částka. Přitom nám nebyl naprosto ničím zavázán, žádal nás, abychom se s ním ještě jednou sešli. V ne vání těžko dobytného
my jsme mu nic nedali a on by si od nás býval děli jsme s ním pak strávili opět příjemné odpoledne úvěru daleko za Česko
nic nevzal.
a večer nás pozval k svému bratrovi, abychom pozna slovenskem a podíly Ru
Po návštěvě slavných jeskynních chrámů v Adžan- li život ve zdejší domácnosti. Rodina jeho bratra, munska a Bulharska jsou
tě čekali jsme v Džalgůnu pouhé čtyři hodiny na ačkoli o návštěvě předem nevěděla, snesla nám vše ve srovnání s ČSSR ne
další spojení - ztýráni horkem, kulimi, průvodci, špat nejlepší, co měli v domě, a všichni se nám věnovali,
patrné.
nými informacemi na turistickém úřadě, neschopností jako bychom byli jejich nejlepšími přáteli.
Domácnost našich hostitelů? Jedna místnost, kte
úředníků na dráze a personálu na nádraží a ošizeni
Celý sovětský blok po
rá měla být zřejmě obývacím pokojem a současně
každým, kdo měl trochu možnost.
skytl
ve zmíněných le
Jeden z Indů, kteří též čekali, se dal s námi do ložnicí, byla trošíčku zařízená a bylo v ní na poličce
tech
pomoc,
z níž připa
i
několik
knih
a
r
a
dio.
V
druhé
místnosti
byla
jen
řeči a vida nás tak zničené, nabídl se, že rozetne ten
gordický uzel úředního šimla. U přednosty stanice jedna postel a nic jiného, v třetí, v malém kumbálku, dalo na hlavu jednoho
pak vše vyřídil, odstranil další vzniklé potíže a pak byly primitivně zrobené dvě postele nad sebou. obyvatele Kuby 64 dola
řekl s naprostou samozřejmostí, abychom s ním šli Prázdná místnost s maličkými plechovými kamínka- rů, Guineje 41, Sýrie 39,
na večeři. V restauraci doporučoval různé indické mi z čtyřgalonové plechovky od petroleje uprostřed Afganistanu 39, Somál
speciality a upozorňoval, čeho se máme vyvarovat. a kolem nějaké nádobí, to je kuchyň. Všechno vaření
Po večeři nám napsal svou adresu a několikrát zdů se připravuje na zemi na několika malých destičkách. I ska 31, Iráku 30, Ghany
razňoval, jak by byl šťastný, kdybychom přijeli do Domácí pán, správněji nájemce domku, byl státním 29, Egypta 26, Mali 24,
jeho kraje a navštívili ho. Jakékoli placení rezolutně zaměstnancem, měl čtyři děti a vydělával měsíčně Kambodže 13 dolarů atd.
300 rupií (asi £ 30). Považoval se za šťastného, 1
odmítl.
Při cestě do Šimly v Himalájích jsme se seznámili když prý s platem vystačí žít jen velmi skrovně.
ve vlaku se dvěma Sikhy, gážisty, od nichž jsme se. Když jsme se rozcházeli nahoře v Simle s Dhadozvěděli mnoho zajímavostí o způsobu života Sik- rumpalem, bylo to asi v 11 hodin v noci, prosil nás,
abychom ho navštívili na zpáteční cestě v Lithiane,
kde jsou kasárna, v nichž je posádkou. V Simle měli — Rafael Kubelík řídil
jen jakési cvičení. Ptal jsem se, kde vlastně je ten Filharmonický orchestr v
DODÁME KAMKOLI
jeho tábor u Simly a jak se tam jede, zda vlakem či Los Angeles. Sólistou byl
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
autobusem. Zavrtěl hlavou: přišel a půjde pěšky. pianista Ralph Votápek.
Jak je to daleko? Zaváhal a pak řekl: asi devět mil. — Křesťanská akademie
Cena za 26 ozs láhev Tu cestu dělal třikrát jen pro potěšení, setkat se s
v Římě vydá česky ency
běžná
NAŠE
námi, cizinci...
kliku papeže Jana “Mír
“CROWN CHAKT E R”
Pobyt v Simle v Turistickém domě patří k nejhez
75% skotská whisky
48/6
29/6 čím zážitkům v Indii pro tu spoustu příjemných lidí, na zemi”.
70% importovaná
s nimiž jsme se poznali. Byli tam lidé ze všech koutů — Oblastní sbor Čs. ná
Indie i z Afriky, z Hong Kongu a odjinud. Všichni rodní rady americké v
“C OR TE L”
Chicagu měl výroční schů
francouzská brandy
27/3
19/6 nás zvali, abychom je navštívili, přijedeme-li do je zi, na níž by opět zvolen
jich končin, nabízeli, že můžeme u nich bydlet atd.
70% importovaná
Zvláštní kapitolu, si zaslouží tamní titulární biskup předsedou B. Vaněk, mi“CORTE L -GOLD MEDAL”
monsignor
Lukas. Je to jedenasedmdesátiletý kněz, stopř. O. Pejša a dr. M.
francouzská brandy
28/9
21/který
chodí
stále v ošumělé klerice, strhující kazatel, Ferjenčík a tajemníkem
70% importovaná
člověk stále plný humoru, pohyblivý a pohostinný, A. Šalomoun.
“COMBEAU”
který, kdyby mohl, by rozdal půl Indie. Byli jsme u — Rudolf Firkušný byl
francouzský cognac
47/29/něho často, že jsme se zato až styděli, ale vždy nás sólistou na koncertu Cle“COMBEAU”
tak srdečně zval, že se nedalo odmítnout. Vedle svého velandského symfonického
70% importovaný francouzský
úřadu spravoval růžence, navlékal tibetské korálky orchestru, řízeného Jiřím
Fine Cognac
50/9
31/pro děti, dělal koberce, vyšíval nebo hrál na housle, Szellem.
hrál tenis a badminton a nade vše byl výborným — V prostoru Rehau u“OLD STURT”
společníkem, který dovedl vždy o něčem zajímavém prchl do Bavorska 21letý
jihoaustralská brandy
21/16/9
vyprávět.
člen Pohraniční stráže.
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
(Pokračování příště) — Prof. V. Hlavatý před
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
nášel na Notre Dame Uni
dáme též pivo.
versity na thema které
Není
poslední
revoluce!
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
studoval společně s prof.
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší (Pokračování se str. 5) Nikdy jsem se zvláště ne Mishrem z Indie, “Projek
účtujeme 3/6 za dovozné.
Zamjatinovi se podaři tajil postojem k literár tivní klasifikace čas-prosDodáváme kamkoli v Melbourne,
lo propašovat rukopis nímu
služebníčkování, torů theorie relativity”.
ve Viktoru a po celé Austrálii
svého románu do ciziny, servilitě a k přikrašlová — Vojtěch Nevlud se pro
jiné
pracovní
zatížení
kde
vzbudil rozruch. So ní. Podle mého názoru - vzdal funkce tiskového
Volejte 314 - 6281
věty
pak
Zamjatina a já při něm zůstanu - referenta Společnosti pro
snižují právě tyto vlast vědy a umění. Zprávy
ovšem zcela zatratily.
V roce 1931 napsal nosti spisovatele právě SVU bude řídit až na dal
ší redakční rada, jejímž
autor románu "My” do tak jako revoluci.”
Wine & Spirit Merchants
předsedou je Ivan Herben
pis Stalinovi, v němž
V závěru dopisu pro a členy prof. Vojtěch An
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
sil Zamjatin, aby mu by
uvedl:
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
"Vím, že mám nepo lo dovoleno odejít do ci ko nadějí v celém světě.
hodlnou vlastnost říkat ziny. A stal se zázrak:
Zamjatin se pak usa
Jméno : ........................................................................
nikoli to, co je okamžitě povolení dostal. Stalino dil v Paříži, kde v roce
prospěšné, nýbrž to, co vo rozhodnutí vyvolalo 1937 zemřel.
Adresa : ........................................................................
pokládám za pravdivé. mnoho komentářů a mnoJ. R., USA

Současně s hospodář
skou expansí se ujalo
vedoucí role mezi komu
nistickými zeměmi i čs.
letectví. K původním po
četným linkám byly při
dány lety do Kahýry, Da
mašku, Bejrutu, Bagda
du, Rabatu, Dakaru, Konakry, Havany, Rangúnu, Bombaje, Džakarty
a jinam.
Zajímavý je případ
Habeše. Když hledal něguš po válce instruktory
pro veřejnou službu a ar
mádu jinde, než u velmo
cí, aby se vyhnul vel
mocenskému
nátlaku,
rozhodl se též pro Česko
slovensko. Skupina ar
mádních instruktorů teh
dy odjela do Addis Ababy, ale mnoho vlivu tam
nezískala. Zato instruk
toři a poradci, kteří odje
li do Habeše po něgušově návštěvě Českosloven
ska, už asi tak docela s
prázdnou z Habeše ne
odjedou a jejich vliv mů
že pocítit sám něguš jed
nou dost citelně.
Uvedli jsme jen něko
lik ukázek, na co vše mu
sí přispívat svou zhor
šenou životní úrovní ob
čan "bohatého” Česko
slovenska.
EU/-cg-

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

dic a dr. Vladimír Walzel.
— Někdejší žák dr. V. Hla
vatého Ludvík Janoš, při
jel do USA jako uprchlík
loni v září, přednáší ma
tematiku na universitě Ji
řího Washingtona ve Washingtoně.
— Český katolický misio
nář Chrysostom Mastík
vydal v Limě v Perú filo
soficko - náboženské bás
ně ve sbírce nazvané “Fatamorgana”.
— Křesťanská akademie v
Římě vydala jako 22. sva
zek své literární edice
“Vigilie” knížku Boženy
Sirkové “Povídky a zkaz
ky z Nové Guineje”.
— Podle údajů rakouské
policie požádalo 5 čs. náv
štěvníků zimní olympiády
o udělení asylu.
— V městečku Abie v Nebrasce byla založena další
česká škola, která má 30
žáků. Školu vede profesor
češtiny na universitě stá
tu Nebraska v Lincoln dr.
V. Kučera.
— V Acron, Ohio, zemřel
ve věku 84 let dr. Vladi
slav Brdlik, bývalý profe
sor Karlovy university,
národohospodář a čs. mi
nistr.
— Na obrazovkách melbournské televize byly zá
běry ze shledání manželů
Štěpánových se svým 15letým synem, kterému čs.
úřady konečné povolily
odjezd do Austrálie. Otec
viděl svého syna poprvé,
protože musel uprchnout
z Československa před je
ho narozením.
Č/SVU/ČS/ND/H-
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Dopisy redakci:
PROHLÁŠENÍ K PROHLÁŠENÍ (Pokrač.)
K odpovědi p. Pokorného v č. 3. uvádím:
1.. konstatování o stranicko-politických sporech v
exilu není “módní a nedomyšlená akce”, nýbrž ob
jektivní fakt. V HD jsem vyjmenoval falešná obvinění a je na p. Pokorném, aby se k nim vyjádřil a
podal důkazy. Problémy se nedají řešit šířením ne
pravdivých zpráv, důvěra se nezískává nedodržová
ním slova, veřejné mínění se nepřesvědčuje vyhý
báním se jasné odpovědi.
2. Čs. klub spolupracoval na festivalu české hudby
v Adelaidě s vládou Jižní Austrálie a zdejší univer
sitou. Patronát guvernéra a nejvyššího soudce stá
tu, v němž žijeme, dokazují, že jsme postupovali
správně.
3. podle stanov Ústředí par. 12. bod b. nebyl II.
místopředseda oprávněn k svolání mimořádného sjez
dů a podle par. 8. bod c. se schůze nemohla usnášet,
neboť na ní nebyla přítomna polovina delegátů (pod
le mandátů) ...
4. dokazoval jsem již v 1. č., že pan Pokorný o
existenci článků v Sudetendeutsche Z. a Volksbote
věděl... Je totiž rozdíl mezi “nějakými články” a
přímými projevy a resolucí schůze, která byla svo
lána k rozbití jednoty...
A. Trávníček, jednatel Čs. klubu v J. A.

O ÚČASTI NA FESTIVALU UMĚNÍ
Ve dnech 7. až 19. března bude v Adelaidě třetí
Festival umění. Vláda Jižní Austrálie se snaží o za
řazení zdejších festivalů mezi nejznámější na světě
a proto zajistila účast téměř 200 nejpřednějších za
hraničních umělců. Celkem bude na festivalu 1.400
účinkujících. Protektorát má guvernér Sir Edric
Bastian, ředitelem je státní sekretář L. King a pre
sidentem adelaidský starosta Irwin. - Jednou z vel
kých událostí na festivalu jsou národní tance krojo
vaných skupin přistěhovalců. Vystoupení je ve sku
tečnosti soutěží mezi přistěhovalci a všechny skupi
ny se pochopitelně snaží, aby zastupovaly své země
co nejlépe... Po obdržení oficielního pozvání roz
hodl výbor Čs. klubu připravit k vystoupení čtyři ko
lony České besedy... Shodou okolností hraje v Adelaide v té době pražské Černé divadlo, které je na
zájezdu v Austrálii. Této souvislosti opět zneužívá p.
S. Pokorný z Brisbane k rozšiřování nepravdivých
zpráv o kolaboraci Čs. klubu v Adelaidě s komunistic
kou vládou v Československu. V dopisech Čs. národ
nímu sdružení v Melbourné, dr. Lettrichovi ve Was
hingtonu a předsedovi Čs. klubu v Adelaidě nezod
povědně a falešně referuje o oficielním pozvání čs.
konsula a vyvěšení čs. komunistické vlajky (?) na
festivalu. Ředitelství adelaidského festivalu umění
zaslalo výboru Čs. klubu tento dopis: “Na Vaši žá
dost potvrzujeme, že výbor festivalu umění nepozval
čs. konsula k zahájení v roce 1964. Oficielní pozvání
bylo zasláno jedině Čs. klubu v Adelaidě s žádostí o
účast na večeru tanců krojovaných skupin. Navíc
Vás žádáme o zapůjčení dvou čs. vlajek, z nichž jedna
bude vlát na večeru národních tanců a druhou - na
žádost Good Neighbour Council - ponesete v čele kro
jovaného průvodu Vaší skupiny”.
Za Čs. klub v Jižní Austrálii
V. Janšta, tisk. ref.
B. Panoch, předseda
SVAZ VĚZNĚNÝCH KOMUNISMEM
V minulém čísle jsme uveřejnili v rubrice “Dopisy
redakci” oznámení p. V. Malého, že se bude v Ně
mecku zakládat nová organisace “Svaz vězněných
komunismem”. Později jsme byli upozorněni z něko
lika míst, že je podobná zpráva naprosto předčasná a
bez náležitého podkladu, takže posílání i předběžných
přihlášek se zdá zatím bezúčelné. Toto upozornění
uveřejňujeme na žádost některých čtenářů v Evropě.
HD

SOKOL SYDNEY
— Jednota vzpomene T. G. Masaryka vzornou cvi
čební hodinou v tělocvičně Girl’s High School, Fort
St., Observatory Hill, v pátek 6. března 1964.
— Volejbal hrajeme pravidelně každou neděli odpo
ledne na palouku Fiddens Wharf, Lane Cove Reserve.
— Na sobotu 21. března 1964 připravujeme Josef
skou taneční zábavu v novém sále radnice na Lane
Cove (na Epping Highway).
— Na valné hromadě byl pověřen právním zastupo
váním jednoty br. C. R. Sudek, advokát, 11 Loftus
Str., Sydney a auditorem pan Hubert G. Mayer, 146
North Terrace, Bankstown.
Výbor

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

Zimní olympiáda
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LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

(Pokračování se strany 8.)
Už před utkáním ČSR - Kanada došlo v Innsbrucku
k důležitému zápasu SSSR - Švédsko, které po dra
matickém a úporném boji skončilo vítězstvím SSSR
4:2. Utkání bylo vyrovnané, Švédové však dostali
zpočátku hry z dálky dvě zbytečné branky, které
kterou pořádá v neděli 29. března 1964
rozhodly o jejich nezasloužené porážce.
- Sensací dne bylo vítězství finských hokejistů naci
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
USA 3:2, - Německo pak prohrávalo tři minuty
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
před koncem se Švýcary 3:5, dovedlo však zvítězit
jídlo
—
pití
6 : 5.
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Zlatou medaili v rychlobruslení mužů na 10.000 m
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
získal podle očekávání Švéd Jonny Nilson, - štafetu
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
žen na 3 x 5 km vyhrály v Seefeldu běžkyně SSSR
(ČSR šesté), - a zlatá medaile za vítězství ve čtyř
sedadlových bobech putovala nečekaně do Kanady. — Bývalí “Čecho-Austra- — Current Affairs Bulle
lané” Božena Chaloupko- tin, vydávaný sydneyskou
8. ÚNORA — DEBAKL SE ŠVÉDY
vá a Jiří Lopaur slavili universitou, věnuje 7. ,č.
SSSR PORÁŽÍ I KANADU
sňatek v St. Francisku. ze 17. února tr. Českoslo
vensku. (“Czechoslovakia
Vyčerpané čs. národní mužstvo (z utkání s Kana Gratulujeme. HD.
— A Latě Thaw”).
dou i přílišným oslavováním tohoto úspěchu) stačilo
— Škodovka má zahájit v
na svého posledního soupeře - Švédy - jen prvních
Chutný a výživný
Melbourne v brzké době
10 minut. V této fázi hry byli Čechoslováci lepším
stavbu továrny. Součást
teamem, neproměnili však řadu vyložených šancí.
ky pro čtyři typy aut bu
Znervosněli, složili zbraně, a hráli jednu z nejtrapdou vyráběny v ČSSR a
nějších rolí posledních let. Švédové výsledkem 8 : 3
PODMÁSLÍ &
zde sestavovány.
se tak revanžovali za všechny porážky od r. 1959.
KYSELÁ SMETANA
Už však dvě hodiny před zahájením utkání ČSR SÝRY
Švédsko se rozhodlo o olympijském vítězi. Stal se
POJIŠTĚNÍ
jím team SSSR, který porazil Kanadu 3:2, když
K dostání ve všech
domů, bytů, podniků,
štěstěna i oba rozhodčí tentokráte stáli zcela na jeho
Work. Compensation.
potravinářských obcho
straně. Finští rozhodčí Vítalo a Isotalo v tomto na
aut, povinné ručení
dech a delikatesech
prosto rovnocenném boji poškodili několikrát vidi
ŽIVOTNÍ,
“
KEREN
”
telné Kanadu.
úrazové a nemocenské
Teprve když se blížilo ke konci toto utkání, roz
odborně provede
Dairy Products P/L.
hodlo předsednictvo Mezinárodní hokejové ligy 6
Alphington, Vic.
R. C. KUGLER
proti 3 hlasům, že v případě rovnosti bodů rozhoduj í
Tel. 4 9-2 7 5 2
(Meib.) XL 2421
o pořadí na 2. - 4. místě brankový rozdíl z utkání se
všemi účastníky A skupiny, a ne tedy jen výsledky
proti prvním čtyřem teamům tabulky. Na tomto vel
RUČNÍ VÁZANÍ KNIH
kém zmatku - pokud se týče hodnocení mužstev - má
České
knihařství
hlavní vinu bývalý předseda Mezinárodního hokejo
vého svazu Kanaďan Lebel. Ten totiž z desetidenního
MARIA BOOKBINDING
zasedání svazu ve švýcarské Montaně minulé léto
napsal pouze dvoustránkový zápis, ve kterém vyne
16 Brunning St., ST. KELDA, Víc.
chal závažné doporučení kongresu o hodnocení muž
Telefon 91-4164
stev v případě, že mají stejný počet bodů. Mezinárod
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
ní hokejový svaz na to přišel teprve v závěrečný
den hokeje. Podobné případy se už v posledních le
v sobotu po celý den.
tech přihodily několikrát; ČSR na to doplatilo v r.
1952 v Oslo, nyní tímto novým ustanovením obsadilo
třetí místo a získalo bronzovou medaili olympijských
her. V klasifikaci mistrovství světa, kde rozhoduje
brankový rozdíl z utkání prvních 4, dostali bronzo
vou medaili Kanaďané. Pořadí olympijského turna
je: 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. ČSR, 4. Kanada, 5. USA,
6. Finsko, 7. Německo, 8. Švýcarsko. Mistrovství svě
ta: 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. Kanada, 4. ČSR, 5. USA,
6. Finsko, atd.
Jako každoročně dostali individuální ceny nejlepší
hokejisté šampionátu. Cenu nejlepšího brankáře zís
kal Kanaďan Martin, nejlepšího obránce Čechoslo
vák Tikal a cenu nejlepšího útočníka sovětské muž
stvo.
Udělovaly se dvě zlaté medaile: štafetu na 4 x 10
km vyhráli Švédové před Finskem a SSSR, - a titul
olympijského vítěze ve speciálním slalomu získal
“náhradník” rakouského družstva Pepi Stiegler.
Sjezdová trojkombinace byla hodnocena v Innsbrucku jen jako mistrovství světa, nikoli jako olym
pijská soutěž. Zvítězil v ní Ludwig Leitner ze Zá
padního Německa.
Přispějte k tomu, aby se
9. ÚNORA — NOR ENGAN VÍTĚZEM POSLEDNÍ
vaše sny splnily
OLYMPIJSKÉ DISCIPLINY
Stejně jako už na předešlých olympiádách vy
vrcholily i IX. olympijské zimní hry v Innsbrucku
ULOŽTE SI NĚCO
speciálními skoky lyžařů na velkém můstku, které
sledovalo přes 80.000 diváků. Zvítězil Nor Engan (sko
O KAŽDÉ VÝPLATĚ
čil 93,5 m, 90,5 m a 73 m). 2. Kankkonen (Finsko),
3. Brandtzaeg (Norsko). 10. Motejlek, 19. Hubač,
22. Matouš (všichni ČSR).
Založte si vkladní knížku u

TANEČNÍ ZÁBAVU

Jogurt

Výbor k pořádání oslav 150. výročí největšího ukra
jinského básníka Tarase H. Ševčenka
Vás srdečně zve na

NATIONAL

VELKÝ KONCERT,

SAVINGS

který pořádá v sobotu 14. března 1964 ve velkém
sále radnice v Melbourne.
V uměleckém pořadu budou uvedena největší uměl
cova díla. Zpěvy sborové i solové uvede Ukrajinský
národní sbor, taneční vložky provede známá Ukra
jinská taneční skupina.
Oslavy se konají pod patronátem ministra vyučo
vání Bloomfielda.

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

BANK
BANK

LIMITED
plně integrovaná odbočka

THE NATIONAL BANK
OF AUSTRALASIA LIMITED
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HLAS

2. 3. 1964

DOMOVA

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Řídí

Karel

Jan o v s k ý,

Mnichov

Jaroslava Sudora (N. Zéland?), Josefa Kiliese z
Plzně, Sváťu Švandrlíka, který býval destilačním
úředníkem a Josefa Šrachtu (dříve Darwin) - má v
red. dopis s důlež. zprávou.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Zjištěné adresy tazatelům přímo
nesdělujeme.
HD

Dlouhý skok, krátké trvání rekordu

Motejlek letěl na lyžích 142 m
Když těsně před olympijskými hrami v Innsbrucku obsadili na skokanských závodech v italské
Cortině ď Ampezzo čs. representanti Matouš, Motejlek a Raška prvá tři místa, bylo ještě mnoho
sportovních žurnalistů, kteří tomuto úspěchu nepřipisovali zvláštní význam. Ale už první skokan
ská disciplina IX. olympijských zimních her na malém můstku v Seefeldu řekla jasně, že čs. sko
kani na lyžích se zařadili k světové extratřídě. Josef Matouš svým prvním skokem 80,50m vytvořil
v Seefeldu nový můstkový rekord, a jen to, že musel další dva skoky absolvovat s vypůjčenými lyže
mi (každá jiná) ho asi připravilo o některou ze tří medailí. Přesto však se Matouš umístil čtvrtý
za třemi severskými závodníky, což bylo velkým překvapením olympijských her. Také další čs. sko
kani si v Innsbucku vedli poměrně dobře.
Největší nadějí čs. lyžařského sportu je bezpochyby 21-letý Dalibor Motejlek z Liberce, který
byl v sobotu 15. února středem pozornosti veškerého světového tisku. Na mezinárodních závodech
v letu na lyžích V západoněmeckém Oberstdorfu totiž skočil 142 m, čímž překonal o 1 m dosavadní
světový rekord Jugoslávce Jozefa Slibara, vytvořený před třemi roky. O 24 hodin později však tento
jeho světový rekord překonal v závodě mimo konkurenci 26-letý italský celník Nilo Zandanel, když
dosáhl 144 m. Po tomto jeho skoku byl můstkový rozběh zkrácen, a tak nikdo - ani Dalibor Motej
lek - nemohl se pak už k světovému výkonu Itala Zandanela ani přiblížit. I když tedy byl Dalibor
Motejlek světovým rekordmanem jen 24 hodin, zůstane jeho jméno navždy v seznamech světo
vých rekordmanů, a tento jeho výkon bude pro něho jistě povzbuzením do dalších sezón, kdy může
hrát ještě významnou roli.

Hokejová liga
ZKL BRNO PO DEVÁTÉ MISTREM ČSR V HOKEJI
Po delší přestávce, způsobené olympijskými hrami
v Innsbrucku, pokračovala 13. února čs. nejvyšší ho
kejová soutěž 26. kolem, ve kterém se už rozhodlo
o 11. mistrovském titulu hokejistů ZKL Brna. Brněn
ští hráči porazili na domácím ledě pražskou Spartu
5:2a mají tak šest kol před závěrem už 14bodový
náskok před druhým teamem tabulky - Kladnem.
To podlehlo na vlastním kluzišti hokejistům Bra
tislavy 4 : 6, - a Jihlava si přivezla z Pardubic oba
body vítězstvím nad domácí Teslou 6:3. - V Bé
Skupině 1. čs. hokejové ligy, kde mužstva bojují o
záchranu, zvítězili hokejisté Litoměřic nečekaně ve
Vítkovicích 9:5. - Plzeň hrála v Litvínově 3:3a
střetnutí mezi Chomutovem a Zlínem skončilo v
Chomutově 7 : 7.
Tabulka: A - 1. ZKL Brno 48 bodů, score 199:60;
2. Kladno 34 bodů, score 149 : 109; 3. Jihlava 33 bodů,
Score 119 : 79; 4. Bratislava 33 bodů, score 116 : 84;
5. Sparta Praha 29 bodů, score 122 : 92; 6. Pardubice
28 bodů, score 134 : 116.
B - 7. Litvínov 24 bodů; 8. Vítkovice 23 bodů; 9.
Plzeň 21 bodů; 10. Litoměřice 17 bodů; 11. Zlín 15
bodů; 12. Chomutov 7 bodů (jistý sestupující).

DIVÍN AKADEMICKÝM MISTREM SVĚTA
Ve Špindlerově Mlýně a v pardubické kryté hale
bylo 17. února zakončeno III. mistrovství světa aka
demiků, tzv. zimní Universiáda, na které startovali
študenti 21 států. Z čs. representantů zde dosáhl
největšího úspěchu krasobruslař Karol Divín z Bra
tislavy, který za nepřítomnosti olympijského vítěze
M. Schnelldorfera ze Západního Německa neměl \
soutěži konkurenci, když jeho volná jízda byla da
leko hodnotnější než na olympijských hrách v Innsbrucku a obsahovala i trojitého Rittbergera a několik
dalších náročných skoků. Divín oznámil, že v těchto
dnech končí po 11 letech sportovní dráhu.

CS. FOTBALISTÉ MAJÍ ŠANCE NA LETENKY DO
TOKIA
Čs. fotbaloví olympioni vyřadili Francii, se nyní
ci, kteří zdolali první pře střetnou s vítězem utkání
kážku na cestě na olym Velká Británie - Řecko.
pijské hry do Tokia, když Jak napověděla slabší hra
amatérských teamů obou
zemí v Londýně (Velká
Desinfekce balíčků
Británie zvítězila nad Řec
kem 2:1,- odveta se hra
PACIFIC
je 11. března v Aténách),
FUMIGATING CO.
čs. mužstvo může porazit
113, Susséx St.,
kterékoli z těchto muž
SYDNEY
stev a zajistit si účast v
závěrečných bojích nejBX - 2491
lepších 16.
Vystavujeme po
-Trenér čs. olympioniků
tvrzení, event. i ba
R. Vytlačil, sledoval lon
liček sami odešleme.
dýnské utkání.

- - Ve zkratce - — Prvním semifinalistou IX. ročníku Poháru mistrů
evropských zemí je pětinásobný vítěz této trofeje
Real Madrid, který vyřadil ze soutěže obhájce po
háru AC Milán. Madridský Real po domácím vítěz
ství nad Milánem 4 : 1 prohrál odvetu 0:2 a celko
vým brankovým poměrem 4 : 3 se kvalifikoval mezd
čtyři nejlepší teamy. O dalších třech semifinalistech
se rozhodne v příštích 14 dnech. Dukla Praha se
střetne 4. března v Praze s německým přeborníkem
Borusií Dortmund (odveta se hraje 18. 3. v Dortmun
du), italský mistr Inter Miláno bude bojovat o účast
v semifinále s Partizánem Bělehrad, a o čtvrtém
účastníku závěrečných bojů PEM se rozhodne mezi
holandským Eindhoven a FC Curychem.
- Už po 16. se sjelo do italského města Viareggia
16 nej lepších evropských juniorských fotbalových
mužstev, aby zde bojovalo o pohár italského státního
presidenta a zároveň i o tzv. Coppa Carnevale. Ne
čekaného ale naprosto zaslouženého vítězství zde do
sáhli junioři pražské Dukly, kteří nenašli přemožitele.
Ve finále zvítězili nad FC Bolognou 2 : 0.
— Rallye Monte Carlo, největší zimní automobilová
soutěž Evropy, skončila vítězstvím Angličanů: dvo
jice Hopkirk - Liddon na voze Morris-Cooper (1.171
ccm) si v rychlostní zkoušce udržela svůj dosavadní
náskok z trati, když porazila švédský pár Ljungfeldt
— Sager na stroji značky Ford-Falcon (4.727 ccm).
— V Paříži bylo vylosováno neoficiální mistrovství
Evropy tenisových juniorů o tzv. Galeuv pohár, kte
rý v minulém roce vyhráli nečekaně čs. tenisté. Ti
zasáhnou do bojů letošního ročníku ve dnech 21. 26. července v Plzni nebo v Praze proti družstvu
Švédska. V případě, že by je porazili, střetnou se v
dalším kole s vítězem utkání Rakousko - Polsko.
Vítězové těchto skupin postoupí do závěrečných bojů
ve francouzském Vichy.
— Poslední velký mezinárodní podnik lyžařů alp
ských disciplin v letošní sezoně, tradiční, už 29.
Kandahar v západoněmeckém Garmisch-Partenkirchenu, na kterém startovala většina účastníků olym
pijských her v Innsbrucku, vyhrál 20-letý americký
student James Heuga, který vyhrál speciální slalom
a v obřím slalomu byl druhý (za Francouzem Killym).
— Prvenství Kandaharu žen získala tu olympijská ví
tězka a mistryně světa v alpské trojkombinaci Francouzka Marielle Goitschellová před Američankou
Saubertovou a Němkou Hennebergrovou.
— Vítězem 1. ročníku Poháru evropských národů v
rohování se stalo družstvo SSSR, které ve finále
porazilo Poláky 10:10 a 16:4. Čs. rohovníci se této
soutěže nezúčastnili.
— V Madison Square Garden v New Yorku zaběhl
nadějný, 20-letý americký mílař Tom 'O’Hara z Chi
caga jednu míli v nejlepším světovém halovém čase
za 3:56,6 min. (dosud nejlepší čas měl jeho krajan
Jim Beatty). Výborný comeback na lehkoatletickou
dráhu měl zde koulař Gary Gubner z New Yorku,
který dosáhl 19,26 m.

Li s t á r n a

Malý oznamovatel

V. S. Cicero: Díky za ad
resy. — M. S. Franc.: Dí
ky za adresu. — A. K.
Bern: Díky za výstřižky.
— Č. T. Granville: Díky
za výstřižky. — M. J. Cooper Plains: Díky za nov.
odb. Dopis se tent. neve
šel. — J. S. Paddington:
Díky za adresy. — K. S.

PRÁCI HLEDÁ
zdravý
čilý šedesátník, Čech, 5
měs. v Austrálii. Má pra
xi v opravách elektr. ná
strojů, ale vezme cokoli.
Volejte (Melb.) 34-5004
nebo HD.

Footscray: Díky za výstř.
Zprávu jsme loni uveř.

S KÝM ČSR V KVALIFIKACI O ÚČAST
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ?
Předsednictvo Mezinárodního fotbalového svazu
FIFA rozdělilo do skupin 71 států, které se přihlásily
na mistrovství světa 1966 v Anglii. Přímo postupují
Brazílie jako obhájce titulu a Anglie jako pořadatel.
Ze zbývajících 69 representačních teamů postoupí do
závěrečných bojů pouze 14. Finalisté posledního svě
tového mistrovství v kopané - Čechoslováci - jsou
zařazeni do IV. kvalifikační skupiny spolu s Portu
galskem, Rumunskem a Tureckem. Uvážíme-li, že
pouze vítěz se kvalifikuje, čeká čs. fotbalisty těžký
úkol. Avšak ani v některých dalších skupinách ne
bude nikomu nic darováno. Tak na př. Maďarsko
hraje v VI. skupině s Rakouskem a Východním Ně
meckem, a ve III. skupině jsou Jugoslávie s Francií,
Norskem a Lucemburskem.

Zimní olympiáda
(Pokrač. referátu z minulého čísla)
7. ÚNORA — ČSR - KANADA 3:1
Čs. národní mužstvo po velkém boji nervů a skvě
lém výkonu porazilo po třetí v historii světových
šampionátů (v r. 1949 ve Stokholmu 3:2a 1958 v
Praze 5:3) a poprvé na olympiádě Kanadu 3:1,
po třetinách 0 : 1, 0 : 0 a 3 : 0. čs. hokejisté dokázali
hrát celých 60 minut ve vysokém tempu, byli kon
dičně lépe připraveni než Kanaďané, a i jejich nervy
byly tentokrát jako ze železa. Ještě necelých 9 minut
před koncem prohrávali 0:1! Ačkoli Čechoslováci
jako celek zahráli výborně, nutno se zmínit zvláště
o mimořádném výkonu čtyř representantů: brankáře
Nadrchala, obránce Šmída, o skvělé hře velké naděje
čs. hokeje Jiřího Holíka z Jihlavy a o nejrychlejším
muži na ledové ploše Josefu Černém. Jestliže velká
většina sportovních žurnalistů psala před olympiádou
o Kanadě jako o outsideru, pak se mýlila. Kanaďané
nikde na svém zájezdu Evropou neukázali, co sku
tečně dovedou, a teprve v utkání s ČSR plně odkryli
své karty. Jejich mužem číslo jedna byl bezpochyby
brankář Martin, který dovedl mužstvo “podržet”.
Avšak ani jeho nervy nevydržely velký nápor ČSR
na počátku závěrečné třetiny (byl snad i trochu
poraněný), nechal se vystřídat Broderickem, což byl
jeden z důvodů kanadské porážky. V této fázi hry
byli Čechoslováci lepším mužstvem, které mělo přímo
strhující závěr. Osm minut před koncem za stavu
0 : 1 Broderick po Golonkově akci vyrazil touš na
najíždějícího Klapáče, a jeho střela znamenala 1 : 1.
Zatímco Čechoslovákům “narostla křídla”, Kanaďané,
beztak už unavení, ztráceli nejen na jistotě, ale i na
důrazu. Ve 14 minutě mladý Holík po akci Černého
získal ČSR vedení 2 : 1. Kanaďané se ještě snaží !í
o zvrat ve hře, ale jejich útoky už Čechoslováci plně
kontrolovali. Minutu před koncem utkání dostal se ve
vlastní polovině k touši Černý, nádherně projel ce
lým kluzištěm a z pravé strany po třetí zavěsil touš
za bezmocného Brodericka. Všichni experti se pak
shodli v názoru, že toto střetnutí bylo vůbec nejhez
čím utkáním celého olympijského turnaje.
(Pokračování na straně 7.)
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