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Pohřební úvahy kolem Vietnamu

Nelze skrývat znepokojení nad tím, že oprávněný odpor k falešnému patosu, k ídealizaci
skutečnosti a k iluzionismu odvedl pozornost
některých umělců od velkých zápasů a konfliktů doby, od současnosti a života k úniku do
vlastního výlučného mikrokosmu... Prostředkem, který světí účel, je bez nejmenších výhrad
všechno, včetně podbízení, lascivnosti, demastí. Oprávněná, nezbytná a zásadní stranická krigogie, až po sankcionování reakčních poťouchlou
tika, vedená z principielních politických pozic,
je domýšlivě odmítána a zneužívána k osočování z administrativních zásahů do umění, a to
i v případech, kdy tato "díla" jsou na samé periférii umění a dokonce za ní . . .
Vladimír Koucký k čs. výtvarným umělcům,
9. 12. 1964

Nesnadná předpověď i rozhodnuti

me moci ricx s veiicou
Chvíli to trvá, njež člověk pookřeje z následků silvestrovské noci. Po
pravděpodobností,
že
obvyklých novoročních prostných, která zahrnují studenou sprchu, dvě okurVietnam bude zachráky, sklenici piva a vodu s bublinkami, dostane se člověk konečně k tomu,
něn.
'aby zjistil z denního tisku, co se mezi první a poslední sklenicí koňaku
Vliv na Sovětský svaz
-událo ve světě.
Novinářská prognosa
Každý ctidbalý výtisk periodického tisku má v první roční den tu výhodu, že oznámí svým čtenářům s oteklými víčky nejen co se stalo, ale i to, je ovšem téměř tak lehco se teprve stane. Pokud se těžce zkoušený čtenář omezí na jedny noviny, ká, jako prognosa u pije dobře. Potíž nastane, jestliže čte ¡ve své horlivosti časopisů několik, neboť va, protože kdo si pamatuje, co bylo napsáno
každý předpovídá něco jiného.
piiiVUd JC,
z-dmn. před rokem?
^eiKem 10 tem novinářským prorokům nelze vou koexistenci a druhý mi nepadla, ani nebyla
Existuje však předví-,
např. dání budoucnosti, které
vyčítat,".protože v dneš- den ji nemáme, že jeden :achráněna. Co
svobodní a nůžeme vyčíst v budouc- má praktický význam a
ním světě je těžké před- den jsme
povídat, co se stane zít- druhý otroci. J e dokon- nosti tohoto nešťa++++++stného na jehož správnosti závisejí osudy světa. Prera, natož pak za měsíc ce plně v moci naší po- tusu světa?
Dá se snad říci, že po- sident Johnson, ať chce
krokové civilizace, že bynebo dokonce za rok.
chom jeden den měli sud president Johnson či nechce, musí teď učiProroctví
svět a druhý den bychom nezmění svou dosavadní nit takovou předpověď,
slepých mládenců
politiku, naplní se ta část protože právě na ní záLetos jsem např. četl ho mít nemuseli.
proroctví, která předví- visejí jeho budoucí akce.
Pročež
bych
řekl,
že
předpověď jednoho udala pád Vietnamu.
ze
všeho
nejlepší
jest
znávariého komentátora,
Musí správně předpokterý oznámil, že všech- vystříhati se proroctví
Ale co když ji změní vědět, jestli větší útočno se v dobré obrátí, ne- a neříci tak ani onak.
a co když Američané nost ve Vietnamu může
Potíže s Vietnamem
boť úkazy jsou mnohé a
zvětší svou pomoc sai- ještě něco zachránit. A
příznivá znamení se mnoVezměte takový Viet- gonské vládě a přikročí ještě důležitější; musí
předpovědět,
ží. Druhý, stejně respek- nam. Kolikrát už ta ze- k úderům proti Severní- správně
tovaný komentátor svě- mě v novinových progno- mu Vietnamu? Kde jsme jak by taková zvýšená
tového tisku naproti to- sách padla a kolikrát už potom se svou předpo- útočnost ovlivnila vývoj
(Strana 2.)
mu tvrdil, že se přiblí- v nich byla zachráněna. vědí? Ani pak nebude- v SSSR.
žila hodina, v níž to s náHospodářské reformy v ČSSR pokulhávají
mi dopadne bledě.
Komu a čemu věřit?
Celkem, nikomu a ničeťosieam mesic ionsiseno roKU se v i^esKosLovensKu vyznačoval třemi odmu. Neboť
zkušenost
nás učí, že jeden den je lišnými pozoruhodnostmi. D o předvánočního a vánočního ruchu (který
Kennedy a druhý není, ostatně nelze ani přirovnat k ruchu ¡v západních státech) už skoro nezasaže jeden den je Chruščov hoval Děda Mráz, i když se oficielním kruhům nějak nechce přijmout
a druhý den je pryč, že zpět Ježíška.

P r i n c se z l a t o u h v ě z d o u

Stalo se v pravé poledne
Bytové problémy jsou jedny z největších v životě
československého Mu. Loni přinutily vládu k
opatřením, která měla usnadnit stavbu družstevních
i privátních rodinných domků. Desorganisovanosti,
nejasnosti předpisů a neschopnosti místních potentátů se však stále daří stavět hlavně zmatek nad
zmatek. Nejhezčí doklad o tom uveřejnila bratislavská Práca (14. 11. mr.) pod názvem "Stalo sa na
pravé poludnie":
"V Chmelnici volali Alexíkovou na místní národní výbor kvůli synovi, který si začal stavět na pozemku rodičů domek. Na černo. V této dědině se téměř každá stavba začíná na černo, s tím, že se časem povolení dostane. Někteří je nemají dodnes.
Spolu s Alexíkem začal stavět dům - taky černou
stavbu - i syn předsedy MNV. Má ji už pod střechou. Alexíkův dům-má jen podezdívku, protože mu
zakázali stavět dál. Poslechl. MNV ho udržoval v naději, že povolení časem dostane. Mezitím však dostal
příkaz stavbu zdemolovat.
Alexíkovou na MNV , vyslýchají. Odpovídá: Syn
v tom má už dvacet tišíc. Chce se ženit. Mají jen
jednu jizjbu, v níž jich bydlí pět.
: Mezitím na parcele zastavil džip. VB se psem vykázala lidi z blízkosti rozestavěného domu. Dělnici
podkopávají podezdívku, zápalná šňůra vede pod
dům. - Mámo, proboha, mámo, pojďte ven, vždyť
jdou Ondřejovi vystřelit dům! Nemohla vyjít, zamkli
ji, a strážce zákona nie neobměkčilo. Kdyby ji byli
pustili, byla by se vrhla na dům, aby ho pro syna
zachránila. Ozval se výbuch. V okolních domech
zařinčelo sklo, vypadávala okna, praskaly střechy.
Na dveře MNV bouchali lidi: co s našimi rozbitými
okny, kdo nám je zaplatí?"
FEC

Stížností na nedostatečné zásobování v tom
či onom oboru nebo v
tom či onom městě bylo
mnoho. Naproti tomu
poskytly noviny loni více místa stížnostem lesníků na škody, které působili honci na vánoční
stromky.
Drahý
(Nikito) Antoníne!
Šedesátka Novotného
(10. prosince) dala příležitost režimistům k takovým projevům oddanosti, k takové podpoře
oslavencova kultu, že by
je býval
blahosklonně
přijal a náležitě ocenil i
nebožtík Stalin.
Národní shromáždění
udělilo Novotnému "za
dlouholetou obětavost a
záslužnou práci pro věc
strany a Československé
socialistické republiky a
v mezinárodním komunistickém hnutí" titul

"Hrdina
' socialistické
práce", spojený s právem nosit "Zlatou hvězdu hrdiny socialistické
práce".
Ochranitel kultury
Všechny možné orgány a organizace se přitom předbíhaly v patolízalství. Svaz čs. spisovatelů vydal např. poselství, v němž oceňoval
"péči soudruha Novotného o rozvoj našeho umění a celé naší kultury"!
Současně vyšel sborník Novotného projevů
a statí z let 1954 - 1964,
což by bylo určitě zajímavé, veselé čtení, kdyby obsahoval i jeho památné "lidové" projevy,
které byly docela z jeho hlavy.
V dlouhém oslavném
článku, který uveřejnilo
v den narozenin Rudé
(Pokračování na straně 2)

VĚČNÍ

DINOSAUŘI

Stává se často, že najdete ve veřejném životě lidí,
teří přežili svoji dobu a nikdo jim o tom neřekl,
ídký je případ, že se vyskytne někdo, kdo přežije
aby dvě a nedá si to vymluvit. Na takový případ
arazíte v exilovém tisku, dostane-li se vám do ruy list "Evropská federace", který si pyšně říká "jeiný český konservativní list". Je jenom spravedlié říci hiied zpočátku v zájmu všeho, co konservasmus znamená a za čím stojí, že si "Evropská feerace" tuto visitku přisvojuje neprávem.
"Evropská federace" byla jednou z nepočetných,
ýjimék mezi československými tiskovinami v zahraičí, která horlivě mávala praporem senátora. Gold/atera. Myslím, že by se senátor z Arizony zhrozil,
dyby zjistil, kdo mu pomáhal do Washingtonu. A
:dyby byl býval byl zvolen, zhrozila by se zase
Evropská federace", jakého to liberála a pokrokáře
lá Amerika za presidenta. Osádka "Evropské fedeace" se totiž skládá z podivné směsice dinosaurů z
lolitické doby před diluviem. Obsah, jímž zaplňuje
tránky časopisu, je ještě podivnější směsice neumělí, naprostého odloučení od skutečnosti, záliby v přílězích z anno dazumal a prosté stařecké nenávisti.
?elek dělá zčásti komický a zčásti nepříjemný
lojem.
O politických plánech a programu snad nejiépe
'ydá svědectví citát, uveřejněný v dnešních "Našich
•ovech" (str. 2). Stačí, když jen pokrčíme rameny.
Jpřímně se zasmějete, když si přečtete v témže číse plamenný článek proti komunistické infiltraci,
tde to odnesli bývalí posluchači pražské Vysoké školy
)olitické a sociální.
"Podle toho, jak se někteří z nich v uprchlických
áborech chovali a jak mnozí vystupují ještě dnes,
:dá se oprávněnou domněnka, že ne všichni odešli
lo zahraničí ze strachu před pronásledováním, když
Národní frontě věrni zůstali. Někteří z těchto adeptů
Vlarxe a Lenina se právem obávali, aby jim v zahraničí takové školení neškodilo a proto se jím nikly neholedbali a proto se raději vydávali za graiuanty Karlovy university, ač byli pouze graduanty
:e socialistického pařeniště. Jeden se dokonce vydá?
/á za sirotka."
Legrace však jde stranou, přečtete-li si redakční
prohlášení, v němž se říká: "Redakce dostala někO'
.ik dopisů od našich židovských přátel, v nichž nás
íádají o vysvětlení našeho postoje k otázce zabití a
.ipálení šesti miliónů židů v poslední válce
Ddpověd': Jako křesťané nemůžeme býti zaujati proti žádnému národu a tudíž také ne proti národu nfr
meckému nebo židovskému. Víme však, že ponejvíce z těchto 6 miliónů zahynutých židů \
koncentračních táborech patřilo k tzv. střední třídě
Byli to většinou majetníci domů, obchodníci - Střední stav • - byli to židé mluvící estonsky, německy
;esky polsky, rusky, slovensky atd. Byli to lidé, kte^
ří vlastnili určitý majetek. Tito lidé byli také. ns
mravní- výši v křesťanské společnosti. Jelikož tak<
bojujeme za právo udržení soukromého vlastnictv
v exilu - .jinými slovy chceme být. obhájci středn£h<
stavu, věříme také ve svobodu jednání i náboženské
ho vyznání víry. Proč bylo těchto 6 miliónů, dobřýct
lidí zabito a v plynových komorách upáleno, pone
cháváme úsudku naších čtenářů a židovským přá
tělům." •
Tento čtenář si prohlášení těchto hlasatelů křes
ťanství vyložil tak, že evropští federalisté litují ma1
sových vražd proto, že tím byl oslaben střední sta
- ať už to znamená cokoli. Vyložil si je také v ton
smyslu, že autoři prohlášení nechtěli říci, že odsu
zují masové vraždy z rasových důvodů, natož i
odsuzují jakékoli vraždění. Antisemita se prozrad
i tehdy, když předstírá.
(Pokračování na straně 2)
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Poznámky k světovým událostem

Spojené národy bez Indonésie
Tak bratr Sukarno nám to zase vyvedl! Nechtěli ho poslouchat v Kuala
Lumpur, vzpírali se jeho vůli v Singapuru a i Spojené národy, plné
ný a naplňuje revoluci. A aby tomu "daly trumfa", tak mu připustily Malajsii do Bezpečnostníího výboru.
Výsledkem je, že má Organizace spojených národů o člena méně a Rudá
Čína o jednoho věrného spojence více. A -. ať se nám to líbí, nebo nelíbí to už vlastně ani není k smíchu, zvláště pro lidi. kteří žití v sousedství.
Jestu totiž zňrzeny Su. v Rude
- se Fanchen Lama vyzpokarno opravdu upíše duvídal veřejně ze svých
Dohaduj
e-li
se
svět
stáši a Indonésii Pekingu,
"zločinů" proti lidu.
pak se máme n a co těšit. le o tom, co se změní v
Vietnam
politice
SSSR,
o
postoji
Jihovýchodní Asie by se
Rudé
Číny
není
třeba
doNeúspěchy
v Jižním
ocitla v kleštích, za něž
by se nemusely stydět hadů, protože nové "vol- Vietnamu pokračují jako
pancéřové * divise hitlero- by" plně potvrdily, že sta- na běžícím pásu. V pových' generálů, a situace rá garda zůstává a s ní i slední bitvě 40 mil severně od Saigonu tekla ameAustrálie- by se začínala stará politika.
Současně se zprávami rická krev víc nežli donepříjemně podobat nej•• vysazenější lehce zranitel- o těchto volbách se do- sud. Milióny vyplýtvavídáme, že v Tibetu - v ných dolarů a množství
• né výspě západní demo- linii komunistické praxe amerických životů rostou.
• kracie.
. Zatím to však není tak
-zlé. Jenom na bornejské
hranici Malajsie vyrostly
nové indonéské divise a
proti nim více anglických (Pokračování se str. 1) realizaci . rt u m se doparašutistů,
podporová- právo, se též tvrdí, že se stáváme k třetí pozoru• ných vzdálenou hrozbou "soudruh Novotný velmi hodnosti z konce loňské• bombardérů v pohoto- aktivně zúčastnil vypra- ho roku.
vosti.
- -Vyhlídka je ňa anglic- cování nových zásad plá- Plán na schválení plánu
kou -leteckou základnu v novitého řízeni našeho
Oficielní orgány KSČ
Darwinu a kladnější po- hospodářství a dbá o vystoj k ponorkovým zá- tvoření co nejpříznivěj- oznámily loni několikrát,
že budou koncem roku
kladnám Spojených stáších podmínek k jejich schváleny zásady nového
tíi
hospodářského
modelu
ústředním
výborem
KSČ.
První český n o č n í k l u b v Sydney
Časopis Život
strany
CLAREMONT — FLAMENGO RESTAURANT
oznámil v říjnu, že se bude tato schůze konat v
101 Darlinghurst Rd., Kings Cross
prosinci a Rudé právo
Vyhlášený svými kontinentálními jídly a vínem,
ze 17. října rovněž oznahudbou a zábavným programem
čilo za datum konec roPořádáme též svatby, zásnuby, oslavy nar. aj.
ku.
Volejte 3 5 - 5 6 7 7
Místo toho oznámily
čs. rozhlasové stanice 18.
prosince, že se konala 17.
a 18. prosince na Pražském
hradě
pracovní
konference
předsednictva KSČ s vládou, veHRANIČÁŘI A T O M O V É H O V Ě K U
doucími krajskými taJsou si dnes Evropané a Slované v celém
jemníky, předsedy krajsvobodném s|větě dostatečně vědomi toho, že
ských národních výborů
se stali hraničáři atomového věku? Ž e mají řea dalšími odpovědnými
šiti tolik zásadních a ožehavých problémů na
představiteli.
pomezí Asie a Evropy, problémů, jejichž řešeN a pořadu byly příní je kolorováno obrysy atomových bomb? N a
pravy
hospodářského
řešení těchto otázek nestačí ideje a morálka
theistického (sic - pr.) socialismu. Znovu k nám plánu na rok 1966 až
1970 na podkladě zprázaznívají z minulosti slova národních ruských
vy, přednesené předsefilosofů (i našich českých politiků Kramář dou státní plánovací koVondrák - Pekař), že jedině křesťanství je s
mise Oldřichem Černíto vyřešiti problémy Asie a duchovní sjednobodem
cení celého kontinentu Evroasie. V duchu ve- kem. D r u h ý m
výklad
likých ruských národních pravoslavných veli- programu byl
kánů by měl ruský křesťanský svět dáti příklad předsedy vlády Lenárta
k sjednocení všeho křesťanstva, aby na pokřes- o pokroku prací na noťanění Asie mohlo uskutečnit svou sílu i křes- vém hospodářském modelu.
ťanství Ameriky. Toť nejvyšší a nejvelebnější
meta spolupráce a sjednocení kontinentu EvroPlán nebyl splněn
asie a Ameriky.
Tímto suchým zjištěSlované nejsou dnes ani duchovně sjednoním se zpráva spokojila.
ceni, ani se jejich křesťanství nemůže pod koÚčastníci jednání vymunismem svobodně rozvíjeti, síliti a růsti k
světlili v debatě, jak
úkolům misijním a všelidským. Tyto duchovní
chtějí přispět k řešení
skutečnosti na obou stranách čínské zdi určují
těchto problémů ve své
Slovanům nejbližší úkoly a poslání: duchovní
práci. Nejasná závěrečsjednocení Slovanů a všeho křesťanstva a řená věta prohlašuje, že
šení problémů v duchu křesťanské lásky a sprakonference stanovila povedlnosti a soiální zodpovědnosti...
stup, jak vypracovat tyV. Jesenský v Evropské federaci č. 9 - 10, to otázky ve státních a
Toronto, 30. 11. 1964 hospodářských orgánech.

VĚČNÍ DINOSAUŘI

(.Pokračovaní se strany 1)
Dinosauři z "Evropské federace" jsou totiž jak svou
minulosti tak svými tužbami poslední mohykáni česvšech bělokvardějství.
barev, odmítly uznat,
že má vždycky
koslovenského
Do nedávná
byl je- pravd
jich ideologem dr. Richard Svátek, který byl posedlý představou mocné česko-polské federace a hlasatelem slovanského imperialismu. Jejich dnešní
hvězdou (zřejmě zcela senilní) je stařičký současník a odpůrce Masarykův z doby carství, který se
sám pasuje na "člověka světového rozhledu", který
"měl velmi blízko k carské rodině' a k Nikolaji Nikolajeviči". A život za cara i po něm byl pro "jevreje" o něco víc nepříjemný než návštěva amerického
černocha na sjezdu Ku-Klux-Klanu.
J e smutné zamyslit se nad zmařenými životy těchto "filosofů". Je však třeba, aby jim někdo řekl nahlas, že jejich nenávisti a jejich spílání jsou jen logickým výsledkem jejich politického programu: filosofie vlády tmy a knuty.
jun

Neschopnost Jižního Vietnamu vytvořit
jednotnou
příbuzných
národní protikomunistickou vládu musí v amerických
kruzích
vyvolat
obavy z nového
DienBien- Fu.
Co se děje v Kongu
V posledních dnech docházejí z Kongu jen skrovné zprávy. Obě strany se
zřejmě
připravují
na
pozdější ofenzivu. Zatímco v Kongu nepřestává
politicko - ideologický zápas o moc mezi Východem a Západem, v sousedním Súdánu stoupají
rasové nepokoje mezi černochy a Araby. Zajímavé
je, jak se i tam střetávají
ČESKÉ K N I H Y
zájmy Číny a Sovětského
svazu.
TU-DR-TA-et Poláček: Edudant a Francimor 14s, Dickens:
Kronika Pickwickova klubu 35s, Feyfar: Krkonoše
(fot.) 30s, Němcová: Babička 29s, Neff: Zlá krev 17s,
Mácha: Máj (nádherně ilustr.) 22s, Markl: Dudy a
dudáci 20s, Hašek: Dědictví po p. Šafránkovi 17s,
Newyorský Českoslo- Vrba: Myslivcův rok 17s, Jirásek: Proti všem 23s,
Psohlavci lis, Temno 23s, Arbes: Romaneta 15s,
venský zpravodaj
(28.
Olbracht: Dobyvatel 23s, Bezruč: Básně 15s, Stone:
prosince) si dává v ko- Žízeň po životě 23 s, Šoltéz: Scénář píše smrt 15s,
mentáři k zmíněným Los Sinclair Lewis: Elmer Gantry 21s, Kaplický:
podářským
jednáním Kladivo na čarodějnice 17s, Vančura: Tři řeky lis,
Bass: Čtení o roce 48 - 24s, Hemingway: Stařec
otázku, zda byla dříve
moře 8s, Mrštík : Pohádka máje 17s, "Němcová :
ohlášená schůze nahra- Princ Bajaja 6s, Twain: Život na Mississipi 29s,
zena zmíněnou "pracov- Bass: Klapzubova jedenáctka 11s, Havlíček : Petroní konferencí". T o by lejové lampy 11s, Hugo : Dělníci moře 27s, Lazistan :
Bratislava ve f o t 9s, Plicka : Praha ve fot. 45š, Neff :
znamenalo, že došlo k Třináctá komnata 19s, Andrič: Trávnická kronika 19s.
oddálení
význačných Hudson : Zelený r á j 13s, Mácha : Prózy 20s, Faulkrozhodnutí o čs. hospo- ner: Báj 21s, Benešová: Don Pedro, Don Pablo 13s,
dářství, což by zas na- Tolstoj: Anna Kareninová (2 d.) 45s, Bednář: Rukopis Královédvorský 21s, Heine: Pasionál 12s, Lanznačovalo, že jsou ve ger: Bronzová rapsodie 12s, Syrovátka: Bajky dětem
vrcholných
orgánech 14s, Zátopkovi vypravují 32s, Nezval: Šípková růže
10s, Baar: Skřivánek 10s, Maupassant: Mont - Oriel
strany větší rozpory o
navrhované hospodářské 13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Plastická mapa Českosloven
15s, Neff: Veselá vdova 17s, Flos: Lovci orchidejí
reformě, než jaké se da- (3 díly) 39s, Oskarson: A nad úžinou mráz 17s,
ly čekat. Aktivita opo- Trioletová: Milenci z Avignonu 12s, Vachek: Muž a
zice. proti reformám je stín 17s, Maupassant: Slečna Fifi 17s,Českákuchařka
Ceny jsou včetně poštovného
zřejmě velká.
Vysvětlí
to okolnost, že se odpůrci rejjafutují ponejvíce z hospodářských kapitánů, jejichž pozice by
byla v nových hospodářBox 1888 R.GJP.O. Melbeurne
ských formách
nutně
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
ohrožena. V ž d y ť jsme
Hlasu domova
Telefon 42-5980
se i v komunistickém
tisku dočetli, že téměř
šedesát procent podnikových vedoucích nemá
se str.
potřebné
vzdělání pro
a ještě nesnadnější rozA toto je předpověď hodnutí.
funkce, které zastávají.
zvlášť obtížná. D á se háRuská ruleta
Kopromis?
jit stanovisko, že si SSSR
Předpověď, třebas nopřeje čínskou porážku
Po Novém roce však ve Vietnamu, protože ví- voroční, je jenom zříddošlo zřejmě ke kompro- tězství Pekingu by zna- kakdy lehká, chce-li být
V
době
misu aspoň v jedné vě- menalo potvrzení čín- zodpovědná.
nukleárních
zbraní
je
ci: ČTK oznámila 4. led- ských názorů naúspěchy
"osvobozovacíchnárodních
na tr., že bude letos na však stejně dobře tvrdit, obtížnější, než byla kdy
zkoušku uvolněn z ceno- že by Sovětský svaz mu- předtím..
vé kontroly p r o d e j ná- sil zasáhnout, aby zaJ e lehké předvídat u
bytku, přičemž však ce- chránil svou prestyž v psacího stroje a je lehké
ny v továrnách budou komunistickém světě a předvídat u piva. Buďme
nadále pevně stanoveny. dokázal, že nejenom Čí- vděčni za přepych bezpePozději má být tento ex- na bojuje o vítězství ko- čí našich vlastních předperiment rozšířen na zbo- munismu ve světě.
povědí. Ale doufejme,
ží v drogeriích, veřejže si lidé, jejichž předných jídelnách aj.
povědi mají hluboký
praktický
význam,uvědomí,
Z d á se však, že se
Nesnadná předpověď
svou novoroční kocovi"princ z H r a d č a n " nezúčastnil "velmi aktivně" dobnější, že si opatrný nu zatraceně nerad, aby
hospodářských jednání, Novotný nechce event. s ním v době jaderných
protože o něm nebyla v novými experimenty pá- pum hráli ruskou ruletu
předpovědi u piva, -kwté
souvislosti
vůbec lit prsty.
F
E
C
/
s
zmínka. J e pravděpo-

Princ se zlatou hvězdou

Naše rovy
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DOMOVA
Změny ve Svazu čs. výtvarných umělců

Klání na sjezdu

Karlovy universi- tek vylil do řeky fenolové
— JL>ó cesKosiovensica pri- fakulty
i
deriváty, které otrávily
iela delegace výkonného ty
t dr. J. Fetter.
výboru "Sdružení pracu- —JMusical "My Fair' La- ryby na. úseku 25 kiloV e dnech 9. až 11. prosince se konal v Praze 2. sjezd Svazu čs. výtvarměl 12. prosince pre- metrů,
c
lících,za osvobození ,j ižní- dy"
ných
umělců za účasti 280 delegátů, kteří zastupovali asi 3.800 výtvarnímiéru
v
HUdebriím
divadao Viětnamu"i
i
— Svaz slovenských spi— Novotný přijal 7. pro- le v Karlině (býv. Varie- sovatelů zvolil 15. prosin- ků. Z e zpráv o sjezdu vyplývá, že ivedle vynucených formalit, jakou byl tésince v Trůnním sále Praž té)'. Nastudovali jej reži- ce prvním tajemníkem legram Novotnému k šedesátinám nebo nutná slovní d a ň několika delegáského hradu nositele me- séři R. Vedral a L. Spá- "Umírněného" ' Vojtěcha tů komunistické straně-ochranitelce, došlo tam k rušné výměně' n á z o r ů : p
"reviáailí z ol-yrhpiády - v To- čil s dirigentem D. Bráz- Mihálika místo
zionísty" Karola Rosen- zásadních otázkách, týkajících se činnosti Svazu a jeho představitelů a nekiu,-V. Čáslavské předal dou.
vyznamenání "Za záslu- — Vyhlášení Keňské re-, bauma, který prý rezig- přímo všeho veřejného života v Československu. Bfežimisté ve Svazu a. člehy ' ó výstavbu".' V proje- publiky še zúčastnila čs. noval.
nové vládní a stranické delegace ( V l a d . Koucký, ministr Císař, pověřénec
vu- k sportovcům -uvedl delegace, vedená náměst- — Podle zpráv z. ústavu Lúčan a vedoucí oddělení Ú V KSČ J a r . H e s ) měli h o d n ě práce s mírněním
mj., že III. celostátní kem ministra - předsedy národního zdraví se" v
spartakiáda v r. 1965 má Ústřední komise lidové ČSSR velmi zhoršila pé- kritiky zvláště mladších členů Svazu. Celé jednání bylo zajímavým ukazana rozdíl od prvních, dvou kontroly Josefem Smrkov- če o zuby. Má se tomu telem vývoje v Československu - tlaku a protitlaku, jak dnes probíhají téŠpartakiád obsahovat ne- ským. Ten odevzdal v odpomoci povolením sou- měř ve všech oborech tamního života.
jen hromadná vystoupení, Nairobi presidentu Jomo kromých praxí zubařům.
Jiz o prvním sjezdo- problémy sociologie a v e d e n i . . .
Kenyattovi dar čs. vlády — Ve věku 84 roků zeale ; i sportovní soutěže.
dnu píše Rudé prá- psychologie. J a k o mnoZ. Chotenský žádal
— Dne 3. prosince zemřel — tři umělecky vypraco- mřel probošt katedrální 'ém
zí i on poukázal, že bu- řádné honorování uměve věku 62 roků docent vané zástavy pro jednot- .kapituly v Hradci Králo- ro (10. 12.):
dr. Jaromír Berák, člen livé prapory keňské ar- vé Ladislav Hronek.
"Jako první vystoupil; doucí struktrura Svazu lecké práce a udával,, že
předsednictva ústředního mády.
—
Ve
vlaku
mezi
Leopol'
diskusi architekt A. má být budována zdola, Svaz dostatečně nehájí
výboru Čs. strany lidové, — Dně 15. prosince požáposlanec, nositel mnoha dal v Rozvadově o asyl dovem a Bratislavou by- ieneda, jenž se velmi t j . od tvůrčích umělec- zájmy členů.
komunistických řádů a 20letý Němec Manfred la nalezena na záchodku konkrétně zabýval ne- kých celků až k vrcholF. Gross žádal ve shoUťatá hlava muže. Pozděvyznamenání.
Bienert z Bavorska. Udal, ji bylo zjištěno, že 411etá lostatky svazové práce a nému orgánu . . . "
dě
s dalšími umělci změ— V Podunajských Bisku- že měl nastoupit vojen- Irena Čubírková zavražI další zprávy potvrzo- nu
celé'
organizační
picích zemřel 7. prosince skou službu, ale že nesou- dila svého druha 381etého íavrhl řadu uvážených
akademický malíř Viliam hlasí s poměry a zaměře- Ambrože Ščepka z Bole- :lepšení. Textilní výtvar- valy, že se většina dele- struktury Svazu,
která
Weisskopf.
ním bundeswehru. Ujal rázu u Trnavy, jeho tělo ííce L. Krejčí odsoudila gátů snažila o utvoření by zajistila pravomoc
— Letos má být zahájena se ho Čs. červený kříž.
spálila a hlavu zabalila íepružnost a nezájem, zájmového svazu "zdo- nižších složek. E. Stastavba 520 km dlouhého — Celníci v Hatích u do šátku a pohodila ve
íěkterých našich ínstitu- la", tj. podle potřeb čle- vinoha žádal o vyjasněplynovodu z SSSR do Znojma zadrželi tři ra- vlaku.
JÍ, které brzdí prodej a nů, že se zdráhala po- ní a zajištění společenČSSR, z něhož bude 190 kouské státní příslušníky
km na sovětském území. a to K. Hofmanna, jeho — 161etý Josef Plachta, vystavování našeho umě- slušně kývnout k- stranic- ského a sociálního poStavba má být ukončena manželku a R. Piderovou, který se dostal se svým lí v cizině.
kému diktátu "shora". stavení umělce, n a nědo 30. června 1967. Vše- protože bylo v jejich osob- druhem Drahomírem RyDále
obsáhle
promluO druhém dnu sjezdu hož se prý mnohdy ješbářem
nákladním
aUtem
chen, plyn je určen ,k zpra- . ním autě ukryto 105 silocování v.- čs. chemickém nových plášťů, určených dobrodružně za přestřel- vil J . Císařovský, který přiznal tentýž oficielní tě pohlíží jako na, nežáky do Bavorska, se vrátil
průmyslu.
prý k rozprodej i ' v ČSSR do Československa, proto- ¡hrnul mnohé negativní orgán KSČ, že "diskuse doucího živnostníka. •
— VII. sjezdu Komuni- na černém trhu.
¡evy v dosavadní orga- probíhala ve znamení
Prof. J . Kotalík zase
stické strany Indie se zú- — Okresní, soud v Popra- že se mu stýskalo po ma- aizační práci a její roz- otevřené výměny názorů
mince.
Rybář
leží,
dosud
dokládal,
že si kritika v
častnili tajemník ÚV KŠS dě odsoudil nákupčího zápor s kulturně politický- a ve snaze postihnout uplynulých letech .odV< B;il'ak a vedoucí redak- vodu 03 Cesty v Popradě v nemocnici ve Furthu.
tor .časopisu Život strany Jána Kováče k 6 rokům — Ve středu Václavského mi cíli. Inž. J . Raban po- podstatné problémy vý- vykla být kritickou a že
náměstí v Praze byly zaJ. Valenta..
nedostatky tvarnického života, je- na změnu v té věci si
vězení za. vylákání peněz hájeny práce s výstavbou ukázal na
— Na VIII. kongresu Me- k slíbenému
obstarání prvňího pražského pod- marxistické výtvarné teo- jich nedostatky, výsled- teď budou muset zvykat
zinárodního syazu stu- auta a za machinace při
dentstva v Sofii byl Zby- fakturování součástek, na- chodu. Má být dokončen rie a na to, že je ji tře- ky, a zejména se zaměři- "obě strany". Zdůraznil
FEC/Č ba sjednotit s širšími la k úkolům budoucího
něk Vokrouhlický znovu koupených pro sebe v do tří let.
(Pokračováni na str. 71
zvolen předsedou. Kon- Mototechně.
gres vydal rezoluci, proBritský zahraniční miti níž hlasovala delegace
Číny a Albánie. Rumun- nistr Patrick Gordon Walská delegace hlasovala ker přijal pozvání k náČeskoslovenska,
V minulém roce byla v ČSSR zrušena někte- době ujz n e v y s k y t u j e . . . Ve srovnaní s obdopro, ale vyjádřila lítost vštěvě
r á rozhodnutí soudů, některé přehmaty čs. justi- bím kultu osobnosti se od základů změnilo ponad tím, že byl v rezoluciL která se má uskutečnit ve
uveden . problém, který dnech 22. až 25. dubna tr.
ce, avšák nijak se zatím nepokročilo ve změně stavění soudů a byly vytvořeny zcela jiné podvyvolal rozpory (souhlas — ÚV. Svazu čs, spisovapředpisů, které takové "přehmaty" umožnily a mínky pro jejich činnost. V těchto podmínkách
telů
navrhl
k
udělení
státs moskevskou dohodou o
legalizovaly. Volání právníků po nápravě (viz se již plně uplatňují základní principy sociaČástečném zákazu atomo- ní ceny Oldřicha Mikuláška za sbírku Svlékání
H D 2/1964) však docela neutichlo. Čs. veřej- listického trestního řízení, zejména zásada
vých pokusů).
nost sledovala proto s nebývalým zájmem jed- objektivní pravdy a zásada plného uplatnění
-— Polovina čs. zboží vy- hadů a Dominika. Tatarka
váženého či dováženého5 za knihy Proutěná křesla
nání parlamentu, který měl 11. prosince mt. práv na o b h a j o b u . . . "
zámořskými plavidly jde> a Démon souhlasu. Ža
soudnictví na pořadu, i když od tohoto "zákoÚstavně právní výbor a předsednictvo . N S
přes baltické přístavy. Ze kandidáty Svazu čs. spinodárného sboru" řešení neočekávala. Se záj- neuvádějí, jakým způsobem se "od základů
[
sovatelů
byli
přijati
Vác6,348.000 tun-přepravenémem četli jsme pak i přiznání Rudého práva í změnilo postavení soudů", ani jak je zaručeno
ho zboží připadalo ná Ště- lav Haveí, Miroslav Ivatin, Gdyni a Roztoek; nov a Naděžda Sochová.
následujícího d n e :
prosazení zásady objektivní pravdy a právo
3,124.000 tun (z toho Ště-- — Britská firma A. E.
"Při projednávání zprávy předsedy Nejvyš- na obhajobu. Chtějí snad říci, že už se na soudtin skoro 2 mil. tun). Nai Callaghan a zástupce čs.
šího soudu s. Litery o hlavních problémech při ce neprovádí tak hrubý politický tlak jako dřídalších místech je Ham-- vývozní společnosti Kovo
burk, Gdyně, Rjeka a3 uzavřeli smlouVu, podle
upevňování socialistické zákonnosti v p l e n á m ve, což ovšem neznamená, že je takový tlak
Terst. Vlastní čs. námoř-- níž budoU obě strany sposchůzi N S vznikly pochybnosti,^jaký j e skuteč znemožněn. Spokojenost Národního shromážní flotila vyvezla a do-- léčně zajišťovat odbyt
ný stav v dodržování socialistické zákonnost dění nad současným stavem čs. soudnictví kovezla asi ž mil. tun, ostat-- automatické výrobní lin)v činnosti soudů. Přědseda N e j vyššího sou nečně nechtěně vyvrátil sám ministr spravedlní hlavně plavidla jugo-- ky Ve Východní Evropě a
slávská a polská, dále lo-- ve většině ostatního svěd u . . . uvedl, že u soudu dochází dnes a denní nosti dr. Škoda, když na temže zasedání parladi italské, východoněmec-- ta. tíritská firma dodá zak porušování zákonů . • . Zmíněná část zprávy mentu řekl:
ké, ruské, řecké aj.
řízení, které zpracovává
navazující na stať o nezákonnostech z obdob
"V současné době jsou v resortu minister— . Básník. Július Lenkta bavlnu a podobná vlákna
kultu osobnosti, vyvolala u některých poslanci stva vnitra, v resortu prokuratury a v resortu
dostal k padesátce vyzná-- v papírovou pavučinu a
dojem, že se v práci soudů stále ještě uplatňu ministerstva spravedlnosti rozpracována a realiměnání "Za vynikajíc::í čs. stroj Arachne. bude
jí nesprávně metody z období kultu osobnosti zována vzájemně koordinovaná opatření k
práci".
tento výrobek dále zpra— Při Čs. okademii věc3 covávat.
Ministr spravedlnosti krátce předtím prohlásil zlepšení současného stavu. Bylo provedeno nobyla ustavena Čs. antro — Po otravě ryb v řece
Že podle poznatků ministerstva spravedlnost vé rozčlenění vyhledávacích a vyšetřovacích
pologická společnost, je Jihlavce došlo k podobnedochází
dnes už k takovým případům poru orgánů v resortu ministerstva vnitra. Postupné
jímž předsedou byl zvolein nému případu ve Žďáru
šování socialistické zákonnosti, jaké se na úse se buduje vyšetřovací složka v resortu prokuprofesor
přírodovědeckii- riaii Sázavou. Státní staku trestního řízení Vyskytovaly v období kulti ratury. Chystá se legislativní úprava, která dá
OBĚDY
—
VEČEŘE
osobnosti..."
členění vyhledávacích a vyšetřovacích orgánů
lehké občerstvení celý
de
Ústavně právní výbor a předsednictvo N! pevný zákonný podklad a prohloubí práva obse zabývaly "stavem v dodržování socialistick hajoby a postavení obhájce ve stadiu vyšetřování . . . "
zákonnosti" a dospěly k těmto závěrům:
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
"Porušování socialistické, zákonnosti toho d r i
Z celého jednání parlamentu se tedy doví(proti radnici) — Telefon 81-6554
hu, k jakému docházelo na úseku trestního sti dáme, že s čs. soudnictvím je nyní tvše v pořádOtevřeno celý týden mimo neděle
hání v období kultu osobnosti, se v přítomn ku, ale náorava se chystá.
-svod 11. hod.dop. do 11. hod. noční

Socialistická nezákonnost
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HLAS
RUČNÍ VAZAM KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. HILDA, Vic.
Telefon 91-4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

DOMOVA

1. 11. 1965

O d k l o n od
marxistických teorii

Hospodářské potíže v Československu si vynucují

VJA ionsKeno TOKU monou cs. naroaonospoaa RI poprvé v historii komunistického Československa psát dost otevřeně o nedostatcích a nesnázích, do nichž se stát v posledních letech dostal
hlavně )vlivem špatného plánování a chybné organizace. Je už zřejmé, že sovětský typ hospodaření
ztrácí stále více půvab a příznivce, a naopak začíná se veřejně diskutovat o kapitalistických hospodářských teoriích, pro něž se jen někdy volí tro chu jiné termíny. Především teorie o nutnosti zisku, o osobní zainteresovanosti ap. považují dnes už i mnozí socialističtí ekonomové za jediné východisko z prekérní hospodářské situace.
NAVRÁTILCI OPĚT NA SCÉNĚ
Dne 9. prosince se konala v Brně tisková
konference,
na nížtohovořili
občané,
vrátili odkoukané metody se iv čs. hospodářství ujmou
Neznamená
ovšem,někteří
že nové,
resp.kteří
na se
Západě
z emigrace do CSSR. Hovořili o tom, jaké jsou exis- bez potíží. Jejich přijetí budou znemožňovat nebo aspoň brzdit především všichni ti, kteří dnes
tenční podmínky uprchlíků, o pobytu v uprchlických
táborech a o využívání těchto živlů zahraničními zastávají významné pozice v hospodářském životě státu, ačkoli pro to mají jedinou kvalifikaci:
rozvědkami. Na besedě s novináři hovořil např. Fr. partajní legitimaci. Jejich obavy ze ztráty svého postavení po provedení hospodářské reorganizaPrchlík, který žil určitou dobu v USA a před ne- ce isou pochopitelné.
dávnem se i s rodinou vrátil domů. Aby se uživil,
O probiemech cs. hostomu, ze se napr. za tom roce snížila o 6 pro- odohospodáři
hledají
musel mít dvě zaměstnání, pracoval týdně až 96
1
hodin. Podobně vyprávěl R. Musil, který se vrátil podářství uvádí zajíma- jízdy rozpadne pražská cent a v roce 1962 do- 'zory- v kapitalistických
do Československa až z Austrálie, ovšem za finanční vá fakta V. Holešovský tramvaj, že se nedodržu- konce nedosáhla ani vý- emích i p o k u d se týče
podpory svých příbuzných v Kanadě. J. Knirsch, v měsíčníku Easť Euro- jí jízdní řády pro dýcha- še z roku předcházejí- ozvrstvení pracovníků.
který při návštěvě své matky v Mnichově byl úřa- pe (XI. 1964).
vičnost lokomotiv atd. cího. Značné množství Dovídáme se najednou
dy NSR násilně zadržen, potvrdil, že býl získán k
Omyly v plánování a potravin proto
muselo : čs. tisku, že vyspělé
akcím proti své vlasti.
Prvním znakem hosposnahou o zachování plné být dovezeno ze zemí, :apitalistické země vykadářských nesnází v ČesLidová demokracie, 10. prosince 1964 koslovensku byl národní zaměstnanosti docházelo které nebyly hospodář- ují daleko víc pracovníNADMĚRNÝ BYT
pak často k tomu, že se sky napojeny na čs. plá- :ů ve službách než v
Za nadměrný byt se zásadně považuje podle no- důchod v letech 1957 - vyrobilo velké množství nování, jako z Kanady jrůmyslu nebo v zeměvého zákona o hospodaření s byty každý byt, u ně- 1961, jehož roční přílělství, tedy rozvrstvení,
hož z úhrnu podlahové plochy obytných místností růstek poklesl, ze 7% na neprodejného zboží, za- nebo Austrálie.
Do zemědělství bylo ;teré marxističtí ekonopřipadá na uživatele a na každého příslušníka jeho 1.4%. V dalších dvou le- tímco na zboží žádané
nezbyly prostředky. T a k investováno v minulých nové odjakživa potírali.
domácnosti více než 18 m2. Jestliže uživatel bydlí
aspoň s jedním příslušníkem své domácnosti, při- tech zůstal pak národní v roce 1963 dosáhla vý- 15 letech jen málo a je- [Tvrdili vždy, že správné
počte se k součtu ještě 6 m2. Např. u dvoučlenné důchod na stejné výši, roba neprodejného zboho řízení, nutně závis- lospodářství má mít nejrodiny jé nadměrný byt, který má více než 42 m2 takže hospodářský plán
obytné plochy, u tříčlenné více než 60 mZ atd. Pak- na rok 1964 už ani ne- ží ohromné částky 7 bi- lé nejvyšší měrou na in- 'íce pracovníků v průlionů Kčs, což předsta- dívidualistíckých
zása- nysíu, potom v zeměděíliže byt tvoří jen jedna místnost a uživatel v něm
bydlí sám, je byt nadměrný, jestliže přesahuje 30 předpokládal nějaké zvý- vuje skoro čtvrtinu čs. dách, zaostává ze všech tví a nejméně ve služm 2 . . . U nadměrných bytů může národní výbor šení. J e pochopitelné, že národního důchodu.
hosp<pdářských
oborů >ách.
•zvláštním rozhodnutím zružit užívací právo bytu. pak bylo nutno snižovat
Jiným
často uvádě- nejvíce. Londýnský ObRudé právo z 30. listoSoučasně přidělí národní výbor byt náhradní.
investiční výdaje, v le- ným důvodem je radi- server z 13. prosince loňpadu
mr. k tomuto proZemědělské noviny, 8. prosince 1964 tech 1962 - 1963 dokonkální omezeni obchodu ského ; roku vystihl ve >lému zjišťuje:
RAKOUSKÝ ŠPION ODSOUZEN
Senát krajského soudu v Brně 9. prosince odsou- ce o 11%. Uvážíme-li, s komunistickou Čínou. své reportáži o čs. hos" V našem průmyslu
dil k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 10 že čs. hospodářství vyka- T a byla pro ČSSR ideál- podářství tamní země- >racuje zhruba 2.5 milet a k trestu vyhoštění rakouského státního přísluš- zovalo v padesátých le- ním dodavatelem suro- dělskou
situaci
větou iónů lidí, kdežto v obníka 47letého Viktora Banndorffa. Bylo mu proká- tech lOprocentní růst, je
. . kde i krávy dávají rhodě a ve službách 1.2
záno vyzvídání státního tajemství vojenského cha- zřejmé, že pozdější ne- vin a potravin a dobrým
zákazníkem, který
měl méně mléka než v roce niliónů, tedy asi polorakteru ve prospěch cizí rozvědky a byl odsouzen
za trestný čin vyzvědačství. V. Banndorff navště- utěšený stav byl pro stát tak velký nedostatek zbo- 1936".
nina. T o znamená, že v
voval ČSSR častěji. Získal pro spolupráci dva čs. velkou ranou.
ží, že tolik nehleděl na
Nesnáze v těžkém prů- ninulých letech se průobčany, kteří byli 9. prosince spolu s ním souzeni.
myslu a především ve nysl do určité míry rozPo všechna lidově-de- jeho kvalitu.
Oba — F. Přikryl a A. Moravec z Brna — byli odsouV roce 1960 vyvezlo strojírenství, které bylo bíjel na úkor jmenovazeni k trestu odnětí svobody nepodmíněně každý na mokratická ' a socialisticRudé právo, 10. prosince 1964 ká léta byly tomuto hos- Československo do Číny a je páteří čs. exportu, íých úseků a tato ne; pět lét.
podářsky vyspělému čle- zboží za 787 miliónů Kčs jsou dnes zřejmě nej- ovnoměrnost se nyní
ATOMOVÁ ELEKTRÁRNA
V naší republice jsou pro stavbu jaderných elekt- nu evropské průmyslové a dovezlo za 672 milió- aktúálnější. Technologic- pociťuje. Náprava není
ráren dobré předpoklady. Místa jsou už vybrána. Lze společnosti
vnucovány nů. Bylo tedy v obchodě ká stagnace tam byla >všem v omezení průje prakticky budovat všude tam, kde je dostatek vo- dogmatické metody za- aktivní částkou 115 mi- způsobena
plánováním nyslu, nýbrž v takovém
dy. Ve světě je v atomových elektrárnách instalová- měřené na hospodářský liónů Kčs. V roce 1962 mamutích
závodů,
v echnickém rozvoji, průno již 5.000 MW výkonu. Staví se u velkých průmysnyslu, který by umožnil
nichž
bylo
ztraceno
mnolových center, v New Yorku dokonce ve středu města vývoj zaostalých zemí, klesl vývoz do Číny na
dskat více pracovníků
ho
času
a
kapitálu
veli86
miliónů
dovoz
na
jakými
byly
Rusko
nebo
a
(výkon bude mít 700 MW). — Stavba atomové
výstavbou na io služeb a do obchoelektrárny o výkonu 200 MW netrvá v z!ahraničí v Bulharsko. N a
jedné 184 milióny, tedy pasiv- kášskou
průměru déle než 4 roky. S budováním naší první, straně docházelo k ná- ní obchod
lu . .
98 milióny úkor produktivity.
v Bohunicích na slovensku, která bude mít turboKčs.
Také
pomoc
s
insilným,
neuváženým
inLetošní rok bude v
soustrojí o celkovém výkonu 150 MW, jsme začali
dustrializací
ostatních
vesticím
do
nevhodných
íospodářském
životě
Jiným důvodem hosW roce 1958. Dokončena má být v roce 1968.
bloku československa zajímavý
Práce, 10. prosince 1964 projektů, na druhé stra- podářské krize v česko- zemí sovětského
ZAHRANIČNÍ STUDENTI V ČS. STOPÁCH
ně se opomíjely i nej- slovensku, důvodem u- se Československu nevy- :ím, že d o j d e nevyhnuPřes 70 studentů ze 14 zemí skončilo letos u nás nutnější investice do zaPři
nejmenším :elně k pronikavějšímu
váděným nejčastěji čs. plácí.
svá studia na vysokých školách. Dne 9. prosince
vznikli
tím
noví
konku- ¡třetnutí dogmatiků a
řízení,
potřebných
k
denvládními
kruhy,
byla
se sešli jejich zástupci s novináři v Klubu přátelství
obyvatel- velká sucha v roce 1961. renti ve zboží dříve cha- příživníků na vysokých
mládeže, aby si pohovořili o pobytu u nás a o no- nímu životu
vých plánech do budoucna. Za všechny studenty stva. Stále ještě dochází Zemědělská výroba se v rakteristickém pro čs. nístech
hospodářského
promluvil El Šihabi ze Sýrie, který velice kladně
vývoz.
íivota se zastánci zásadhodnota způsob našeho vyučování a srdečně podě- Klímová a mladistvý J. S. byli odsouzeni pro trestné
Z a jednu cestu z ne- lích reforem. Hospodářkoval všem profesorům za jejich péči. Dále studenti činy výtržnictví a útok na veřejného činitele. Fraňvypravovali o tom, jak se dostali na studia k nám, ková a Klímová byly odsouzeny na 2 roky, mladistvý snází je dnes považová- ;ké nutnosti budou pojak se jim u nás líbí, a všichni se shodli, že na naši J. Š. na 1 rok odnětí svobody. P. Nápravník byl od. no přeorganizování vý- náhat reformistům.
zem nezapomenou a že, až se vrátí do svých domovů, souzen na 10 měsíců odnětí svobody za podněcová- roby a spotřeby. Čs. ná-mkbudou se snažit vést vývoj své země v našich sto- n í . . . Za obžalovaného Řežábka a niladistvého J. S.
pách.
Lidová demokracie, 10. prosince 1964 nabídli jejich spolupracovníci kolektivní záruky. Soud
24 hodin denně — 7 dní v týdnu
je vzhledem ke kvalifikaci činů nemohl přijmout.
PROCESY S VÝTRŽNÍKY Z 11. ŘÍJNA
se můžete dobře najíst v
Nad 5 obviněnými z hromadné výtržnosti 11. říj- Prokurátor se vzdal opravného prostředku've věci
na na Václavském náměstí vynesl 9. prosince senát Fraňkové, Klímové a mladistvého J. S.
JÍDELNĚ j. M A T A T K A
Rudé právo, 10. prosince 1964
městského soudu v Praze rozsudek. Všechny uznal
28 Hoddle St., Collingwood, Vic.
Tentýž soud vynesl 10. prosince rozsudek nad dalvinnými a uložil jim nepodmíněné tresty odnětí
(blízko Victoria Pde. - Golden Fleěce Garage)
svobody. (Rušili veřejný pořádek, zastavovali dopra- šími 5 účastníky zmíněných výtržností: A. Leiner
vu. Došlo k hrubým urážkám a útokům na orgány dostal 10 měsíců nepodmíněně, R. Klacl rovněž 10
Obědy — večeře — po česku i po, australsku
VB i na projíždějící automobily.) — S. Řežábkovi měsíců, mladistvý M. B. 8 měsíců a další dva mlaVětší neb lehčí občerstvení
Irrlvlrnl i v
uložil soud trest odnětí svobody na jeden rok za trest- diství, P. P. a V. B., dostali tresty 6 resp. 8 měsíců,
ný čin útoku na veřejného činitele. D. Fraňková, M. avšak podmínečně na 3 roky.
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Donald Horne: The Lucky Country (Šťastná země). Penguin, 1964

Štěstí ? Co je štěstí?
Podtitulek Horneovy stručné, místy až telegrafické studie je: Austrálie
šedesátých let už tak docela šťastná země. Z a druhé je pouze pravda, že
autor provádí bilanci "šťastné země" v šedesátýcíi letech. Většina toho,
co však popisuje a z čeho vyvozuje hlavní závěry, patři do předcházejícího
desetiletí. Československý čtenář bude především zklamán proto, že Horné
přešel pouhými připomínkami změny, kterých jsme my - jako přistěhovalci - byli svědky ,a z nichž některé považujeme za důležité. Ale snad právě
proto je "Šťastná země" o to zajímavější, že nám předkládá pokus o bilaftci posledních patnácti lét australských dějin z hlediska informovaného
a zvídavého Australana.
Nejsýmpatičtějším rysem celé studie je wolkero.vsky položená otázka:
co je štěstí, co mámě považovat za štěstí, za čím se máme pachtit? Závěr
si musí čtenář udělat sám. Austrálie není ani "muška jenom zlatá" ani obraz
bídy a utrpení. Horné zhruba říká toto: pokud se nezmění zásadní postoj
lidí, o nichž se předpokládá, že mají národ vést, pak se nezmění ani mentalita obyčejného občana. Austrálie nemůže zařídit všechno, ale může zlepšit mnoho, velmi mnoho.
musíme souniasit s
autorem, že v otázkách
zahraniční politiky
je
Austrálie mocnost třecí
třídy. Souhlasíme však s
ním taky v tom, že z toho nevyplývá, že má
složit ruce v klín a spoléhat na všechno, co si
vymyslí ve Washingtonu.
Ostatně jedna z nejjednoznačnějších
kapitol knížky je přehodnocení vztahů Austrálie k
Anglii a k Americe. Přehodnocení začalo tak, že
27. 12. 1941 prohlásii
tehdejší
ministerský
předseda. J o h n Curtin:

my, J I M Ž
cLnes
cell
Anglie . . .
Ale víme také, že
Austrálie může padnout
a Anglie nepadne. Jsme
proto
rozhodnuti,
že
Austrálie
nesmí
padnout . .

Horneova studie však
prozrazuje další zajímavou skutečnost: ona tradiční "pouta" s Anglií
jsou už po dlouhá léta
spíše sentimentální než
skutečná.
Silné procento irských
přistěhovalců se už dávno v minulosti postaralo o to, aby nižší a střední vrstva necítila převe"Aniž bychom něco liké nadšení.
Byla to spíše pouta
předstírali, říkáme otevřeně, že Austrálie spolé- hospodářská, která držeh á a a Ameriku, aniž by la Austrálii "v řadě".
cítila jakékoli výčitky Ale říká-li H o r n é dnes,
pro svá tradiční pouta a že Australané všeobecně
svazky se Spojeným krá- uznávají, že Amerika
lovstvím. Z n á m e problé- zachránila Austrálii v

V ZAJETÍ VÁNOC
.Tak jsme si to zase pěkně užili, tj. svátky radosti, pokoje a míru.
A člověk, duše vnímavá, vzpomíná a uvažuje. Ani
ne tak o vánocích právě uběhlých, jako o těch zakotvených v dávných dobách dětství.
V kamnech tenkrát praskal oheň, na stole b y l j
ořechy, venku praštěl mráz a děvčata předla len.
Pokoj a mír o svátcích pokoje a míru.
V šedesátých leteph dvacátého století praskají ó
vánocích lidem dobré vůle, všelijaké vůle, zlovůle
i lidem bez vůle místo ohně v kamnech a ořechů na
stole nervy. Á místo aby vvenku praštěl mráz, člověk by nejraději se vším praštil. ..
. Zapomenuto, zůstalo odlévání olova, pes a bez a
skořápky v umývadle. Zato se nám do vánoc vetřely, jako cizáci do rozhlasu, kdysi neznámé elementy.
Nejrozšířenějším z nich je malý, nenápadný kus
tvrdého papíru obdélníkového formátu. Jsou na
těch papírových záludnostech obrazy divotvorné
krásy.
..
'• Někdy jsou to zářící oči Jezulátka, jindy rohačky, pádící zasněženou krajinou,, někdy jsou zdobeny moderně můří nohou jesliček, obklopených skupinou pižďuch, představujících rodinu tesaře Josefa a ještě jindy zvěstuje nám poselství vánoc
zasněný úsměv nadělané holky v plavkách.
Přívrženci kultu vánočních pohlednic, neboť c
ty jdé, jsou početní a rekrutují se ze všech vrstev
obyvatelstva. Nejvíce oddáni jsou mu však osob}
ženského pohlaví, které mu holdují takřka bez
Výjimky.
Účelem této fascinující vánoční kratochvíle jesl
rozeslati a obdržeti tolik vánočních pohlednic, a b j

bitvě v Korálovém moři a že dnes není v
Austrálii
protiamerické
cítění, pak vidí věci ze
zkresleného úhlu.
Neboť tady se Australané ještě nevyléčili z
podivného
komplexu,
který
přikazuje
mít
komplexy vůči lidem,
jímž jsme něco dlužni (a
na tom nezmění nic ani
to, že Austrálie byla jedna z mála zemí, které nepřijaly žádné poválečné
americké půjčky).
S jeho rozborem vnitropolitické situace souhlasíme plně. Menzies ministerský
předseda
Austrálie, který "si počíná, jak o kdyby byl skotský lord",
Calwell stranická nula, niveau v
Canbeře - smutná prostřednost
Snad se tím trošku
křivdí Calwellovi: ten

zdědil, hroznou
situaci
p o bývalém předsedovi
Spojených národů, stiženém megalomanií, který
by byl osmou ranou
egyptskou pro kteroukoli stranu.
Nejsrnutnější kapitoly
Horneovy knihy pojednávají o školství a o tisku. H o r n é tvrdí, že po
druhé světové válce nastal na universitách všeobecný úpadek standardu, že university se staly
"továrnami na
diplomy".
Pokud jde o tisk, víme, jaká je úroveň deníků. Horší snad je skutečnost,
že
týdeníky,
které se snaží uchovat
úroveň, jsou málo čteny. Čteny jsou periodické časopisy anglické a
americké.
A co iíd? H o r n é tvrdí,
že už to není onen bronzový, ošlehaný typ pionýra a bušmana, ale
smutně středostavovský
typ člena egalitářské a
utilitářfeké
společnosti,
neschopný samostatného
podniku a libující si v
laxní prostřednosti.
Právě tady j e nejvíce
cítit, jak chybí jak mravní tak politické vedení,
které by
burcovalo a
vedlo.
O tom
burcování z
ostrovanství a tmářství
mluví H o r n é jinde - ale
málo.. Z d á se, že buďto
(Pokračování na str. 6.1

úmrtnost pošťáků v době svátků řadosti, pokoje a
míru rovnala se úmrtnosti chroustů neboli babek
koncem sezóny, když se jich urodilo.
Žel, nejenom pošťáci kladou své životy na oltář
kultu vánočních pohlednic. Padají mu za oběť také ti rodinní příslušníci, kteří odmítají jiti s dobou a slaviti vánoce způsobem moderního člověka.
Tito zaostalci prohlašují - svatokrádežně, že je
hloupost zasílati kartičku lidem, které člověk vidí
třikrát denně, jakož i těm blízkým přátelům, s nimiž si vyměnili adresu při výkonu každodenních
povinností na místě veřejném. Odmítají vrhat pohlednice přes ploty okolních zahrad a vsouvati je
tajně pod dveře nic netušících sousedů.
Pro takové lidi je vánoční'doba krutý ordál, jenž
vrcholí ve chvílích, kdy se zjistí, že někomu, komu
měl být vánoční pozdrav zaslán, zaslán nebyl.
Představte si tu dobře známou předvánoční scénu.
Kuchyně 'naplněná) nepřekonatelnou vůní smažené cibulky a na kostičky rozkrájeného hovězího.
Žena míchá vařečkou, ochutnává, solí, paprikuje
a podlévá. A v této chvíli, naplněné šťavnatým
příslibem budoucnosti, přinese dítě z "kastlíku" nenápadnou obálku. Z útlých paží vypadává bělostná
obálka - holubice, vařečka bum bác letí do kouta
a z ňader dere se zoufalý sten postřelené laně, neboť oni napsali a my jsme nenapsali.
Scéna se mění, světlo pohasíná. Radostný zvuk
vánočních zvonů zazní truchlivou notou hran.
Komu zvoní hrana?
Guláši, který, se připaluje na rendlíku. "Večeři,
která měla být a nebude. Zvoní pokoji a míru, svátkům radosti,, rodinnému klidu.
Žena, duše poetická, truchlí nad faktem, že oni
napsali a my jsme nenapsali. Muž, duše nenažraná,
truchlí nad spáleným gulášem. A nevinné dítko
obdrželo pár facek, neboť jako posel temných zpráv

Jízda na mořské vlně
Vítězslav

Nezval

Konečně jsem se položit na tebe
v šedesátých
letech. Není to
mořská vlno
Okamžik rozkoše a pák ses rozbila
Mé staré milenky jste zde
a láska mne podmílá
Kolikrát jsem byl ve výši
na vašich lstivých prsou
Odkud je jenom krok k úplné němotě
Láska mne vymršťuje
• a láska mne zabijí kosou
Kam plazí se ten červ
jenž hlodá ,ve hmotě
Jedna vlna mne zhodila
druhá se na mne řítí
kratičké sbohem buď
a dlouhé na shledanou
Jméno se zapomene a zbývá jen vlnobití
Ukolébává mě na ňadrech na kolenou
Pomalá rychlosti přeskakujeme víry
a litujeme těch kdož zůstali u břehů
Vlna je ubije Ó hřejme na ty lýry
hřejme a dohřejme svou starou úlohu
Rytmický pohybe kladu se celou tíhou
svých myšlenek a slov do tvojí náruče
Vášnivá křehkosti skloněn
nad dvojí dýhou
jemnými doteky vytvářím obruče
Ta jizva na vlně ten extatický diván
mně dává ¡vidiny jak hašišová síň
a poklad studánky
jenž byl tak dlouho skrýván
mně padl do ruky když otevřel jsem skříň
Nesmírná blaženost vytváří ve mně osu
na níž se otáčím jak hvězdná tělesa
Houpám se na tišinách
houpám se na patosu
dobývám na vlně sváteční nebesa
A přijde jiný čas a přijdou nové ženy
jiná poezie a tytéž pocely
Já se vám přizpůsobím
měnivé mořské pěný
Ať zastihne mě smrt
dokud jsem v koupeli I
otevřelo dvéře a 128 vánočních pozdravů, vkusnp
rozložených na poličce nad krbem, padlo za oběť
vzniklému průvanu.
Samozřejmě, že vánoční pohlednice nejsou celé
vánoce. Jsou jenom devadesát procent vánoc.
Naše doba je příliš důmyslná, příliš rafinovaná,
než aby se spokojila jenom jednou ukruthostí, jenom jednou nejapností.
Je pravda, že žijeme ve věku strojů, raket, nukleárních bomb a vánočních pohlednic. Žijeme však
také ve věku televizním. Jedno otočení knoflíkem
a čínská mučírná se octne v našich obývacích pokojích. Utahaný "vánoční otec" prodává na jednom
"kanále" benzin, -koloběžky a zboží galanterní, zatímco n a druhém "kanále" posvěcuje jeho zisky
slzami charity televizních inzerentů muž uplakaný.
Připočtěte k tomu komerčnímu dojetí vánoční
"gruntování", láhve před domem a upocené vánoční výprodeje v závodech se
stálobárevnýrn
prádlem a nemůžete přehlédnout, že se přece jenom narodil.
Jenomže proč ' se narodil?
Abychom nakupovali ve Veteře; aby když oni,
tak my taky; aby se neřeklo a nikdo nemohl říci;
aby se nikdy, nikdy více nestalo, že oni napsali a
my jsíaé nenapsali?
A nyní všichni, neb jsme křesťané:
"Narodil se Kristus Pán,
kupte svíce!
Z růže kvítek vykvet nám,
pijte více!
Z života čistého,
z rodu královského,
pište po-o-hled-ni-ce!"
Kadlík
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Rozbor písně Strejček Nimra
LADISLAV
procesu vzniku našich národních písni zaujímá
píseň o Nimrovi dosti mimořádné postavení. Rozbor
složky hudební zde ponecháváme stranou, i když by
pravděpodobně i po této stránce vzešlo z bedlivějšího zkoumání leccos podnětného.. Zaměříme se tedy
pouze na rozbor textů.
Nejrozšířenější Varianta vypadá takto:
.••.:'< Strejček? říimra koupil šimla
za půl páta tolaru,,
přišel domů, popad ženu,
tancoval s ní maděru.
Hrdina písně je žachycen toliko v kratičkém životním projevu, je to tedy .málo, aby mohl být charakterizován v plně šíři. Přece však lze usuzovat z
textu na celou řadu nepochybných skutečnosti Upoutává nás především jeho příjmení — Nimra. Soudímě-li po'dle příjmehí, byl buď on sám, nebq^ některý z jeho předků, jemuž jméno bylo vybránS, člověk "nimravý", tj. takový; jenž se v něčem nimrá,
přebírá, ničeho-nevybíraje. Zpravidla bývá ha mysli
"nimrání" v jídle. Bylo-li tomu tak, pak Nimrova
osoba vrhá poněkud neobvyklé světlo na postavení
člověka ve'feudálním řádu, neboť, jak známo, nimrá
se v jídle ten, kdo ho má nadbytek. Není tudíž vyloučeno, že/ dosavadní poznatky • o úrovni pracujících v příslušném období bude nutno patřičně revidovat. Lze óvšerfr uvažovat : i o ," výkladu druhém, že
totiž Nimra' je : zkrácená podob,a od "himrod'V tj. lovec, tehdy ovšeťn neorganizovaný, jenž lov provádí
coby py^h. Vzhledem k tomu, že pytlačil- na panském,
lze jeho počínání hodnotit jako pokrokové k stávajícímu společěnskémuKřádu. 'Typická však po této stránce je jeho relativní .rozpolcenost. Na jedné
straně revoluční postoj k panskému majetku^ na druhé straně výrazná totffifá po majetku soukromém.
O "Nimrovi je rňožiio konstatovat, že neholdovál
alkoholu. Jinak by netrefil domů, , natož aby ještě
se ženou tančil maděru. Vyplývá to i z toho, že zřejD O D Á M E KAMKOLI
-

Z A VELKOOBCHODNÍ CENY :
•*

Céná za 26 ozs láhev
běžná NAŠE
OLD STURT, jihoaustr. brandy
22/17/9
CROWN CHARTER, .
skotská whisky
35/9
29/6?
CORTELL, imp. francouz, brandy 28/9
21/COMBEAU, imp. francouz, cognac 50/9
31/NAPOLEON, imp. francouz, brandy 50/9
31/-:
NAPOLEON brandy, .
(v původních láhvích- z Francie)
56/32/6
WHITE FRIARS imp. anglický .gin 27/20/6
GALATEA, Blackcurrant Liquér
stáčený v Dánsku " ""
45/9
29/6
CHERRY BRANDY,
stáč. v Dánsku
"
45/9
29/6
CHERRY VIKING likér,
stáč. v Dánsku
.
45/9
29/6
PUNČ z Dánska (orig., lahve)
45/9 . 29/6
CREME DE MENTHE z Dánska
(orig. lahve)
45/929/6
VOTRE CACAO BRANDY likér z Dánska
(orig. láhve), 1/2 lahve ..
26/6
18/6
CURACAO z;Dánska - 1/2 lahve
26/6
18/6
CACAO PERRET likér,
z Dánska, 1/2 lahve
26/6
18/6
MERUŇKOVICE, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA DEVISE likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA CITRON likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
FRANC. ŠAMPAŇSKÉ "Club Prestige"
stáč. ve Francii, 26 ozs.
38/9
26/6
. Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na požádání obratem. S dodávkou vín a lihovin dodáme též pivo.
_ Objednávky v hodnotě £ 6 / - / - a více jsou včetně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za. dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
;

Volejte 314 - 6281

i 3. K i m i ^ ^
5
Wine & Spirit Merchants
5
104 Millers Rd., North Áltona, Vic.
!
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
i
i
í Jméno :
•
•

J Adresa :

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

DVORSKÝ
ně zbylé peníze z. výhodné koupě donesl v plné část:e domů — jen tak se mohl podílet o radost s manželkou. V případě propití této částky by Nimra praviěpodobně ulehl po tehdejším zvyku ve stáji poblíž
;oně nebo by minul ženu v naprosté tichosti.
Nimrova žena, o které se v písni praví, že byla
Sfimrou popadena a že s ní byla tancována maděra
jyla zřejmě o zamýšlené koupi informována. Svěd
;í o tom skutečnost, že se popadení nedivila an:
levzpiraia. Z toho, že byla Nimxová doma, se dá
ísuzovat, že se Nimra vrátil až po západu slunce;
íeboť, jak známo, pracovní- doba v období feudalisnu trvala od slunka do slunka. Pokud by se Nimrs
vrátil dříve, naznačovalo by to, že:
a) Nimrová byla právě churava (pak by chován;
Nimrovo bylo dosti bezohledné),
b) toho dne vynechala pracovní směnu.
Domnívám se však, že dobu Nimrova návratu lze
; výhodou klást mezi dvaadvacátou a čtyřiadvacá:ou hodinu.
Kůň, který je předmětem Nimrovy koupě, ne/ynikal zřejmě velkými kvalitami. Za půl páta to
aru se v době vzniku písně prodávali jen koně výrazně tělesně vadní. Kůň byl podle všeho sešlý věcem. Proto jej Nimra vedl domů a sám kráčel vedle
Dbávaje se, že by ho šiml neunesl (v písni se prav:
doslova "přišel domů", nikoliv "přijel"):
Prostředí písně, Nimrovo obydlí, muselo být dost:
arostorné, neboť maděra je tanec poměrně náročnj
:o do místa. Podle mínění J. Nováka a F. Tučka jí
zapotřebí k tančení tohoto temperamentního tance
jenž se dostal do Cech z Maďarska přes Slovensko
Tiinimálně 4 m2. Tím si také vysvětlujeme, že tan5ení maděry v rodinném prostředí se nemůže dne;
těšiti velké oblibě. Ostatně, máme-li za to, že psy
:hologickým podkladem k tančení maděry bývalj
¿pravidla výhodné koupě, lze zánik maděry míti ZĚ
iostatéčně pochopitelný.
Datum doby vzniku písně připadá na 17. nebe
24. dubna 1775. V této době totiž poněkud vzrostlí
Kupní síla nevolníků, a také maděra již v českýcl
zemích natolik zdomácněla, že mohla být tančení
jako projev bezděčné' radosti. Na měsíc duben s(
soudí podle toho, že právě v druhé polovině tohotc
měsíce, vzniká nej větší potřeba koně pro soukromé
ho .držitele půdy. Neboť: v pozdějších měsících jsoi
už špičky jarních prací zdolány, a kupovati koně A
Létě by bylo dosti nepromyšlené. Z téhož důvodi
nebyl kůň zakoupen zřejmě ani na podzim, proto
že by jej Nimra, který se jeví jako cílevědomý ku
pec (má radost z výhodné koupě) musel zbyteční
živit přes celou zimu. Na 17. nebo 24. soudíme podl<
toho, že na tyto dny připadal pátek, den obvyklýcr
trhů.
Autorem písně je Nimrův synovec. Vyplývá to :
toho, že o Nimrovi hovoří jako o "strejčkovi". By
už dosti vyspělý, ve věku kolem šestnácti až osm
nácti let, čemuž po stránce textové napovídá vý
raz "popad ženu". U dítěte mladšího věku bychon
spíše našli "vzal tetičku kolem pasu". Rovněž dívk;
(tj. ,neteř) by se asi vyjádřila jinak, zvláště kdy:
měl projev býti fixován ve tvaru písně. Stanoven
věku Nimrova synovce napomáhá i dřívější zjištění
že se Nirhra vrátil z trhu před půlnocí. Synovei
mladšího věku by již dávno spal, a nemohl by ted:
absolvovat zážitek, jenž ho inspiroval k vytvořen
tohoto zajímavého dílka české lidové umělecké tvo
řivosti.
(Plamen, září 1964
> I C i
(Pokračování se str. 5)
se snažil zachovat intelektuální paritu
mezi
existujícími stranami, nebo je zaujat proti Demokratické dělnické straně.
• Tvrdí-li, že je to strana, která se jenom snaží získat co největší mí,
.
,
ru kontroly n a d rovno,,
. , ,,
, .
vatiou vtivtrmno rozloze, . , - , , , . »
v
ni su, tvrdi-ii, ze muz s
,
. ,
„
neblahým jmenem Santam a n a (jak to zní klenkálně a talošsky) je "dohazovač", pak se tím nijak nevypořádává s problémem, který tuto skupinu učinil frakční stranpu.

I I f
Zapomněl, že nakonec
tato strana nevládne jekatolickými hlasy,
nom
a l e hlasy mnoha přistěhovalců, kteří jí je dali
právě proto, že poprvé
slyšeli veřejně mluvit o
mezinárodním i vnitřním
nebezpečí, které "šťastné z e
, f ^ ,dnes citeIně a
viditelne hrozí,
,T
.
,
r-lorn.eova
kniha bv
„, , , ,
, . v
mela být hourne ctěna
» .
•
T, ^
a často citovaná. TUz
to,
je ^
vydána y
stupném a masovém
ná.
kladu, dokazuje, že ještě
jsou mezi n á m i Udéj kte.
H sf kladou otázku, zdali n a š e dnešní "australštěstí
doopravdy
ské"
stačí ke štěstí.
jun
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Melbourne, C. 1
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S e r v i c e H a m p t o n

— v tíio ae jamero v
Brazílii náhle zemřel na
srdeční záchvat
bývalý
:s. diplomat (do února
LS348 charge d'affaires čs.
vyslanectví v Monteviieu) spisovatel dr. Miroslav Rašín ve věku 60
roků.
— V posledních týdnech
minulého roku požádalo
v Kanadě o asyl dalších
12 Čechů a Slováků, kteří byli na cestě na Kubu
nebo zpět z Kuby do Československa. Jsou mezi niTIÍ: Josef Konečný z Kladna, Josef Kamarčík z
Chebu, Miroslav Žaba z
Prahy, inž. Zdeněk Švestka z Brna, Ladislav Rovný z Prahy a Marie Katoušková se synem (stavitelem) rovněž z Prahy.
— Chicago Tribune otiskla
ielsí zprávu o projevu S.
Řeháka na zasedání parlamentních představitelů
zemí NATO, v němž varoval před nebezpečným,
pomýleným výkladem nynějších změn uvnitř komunistického bloku.
— President Johnson jmenoval slovenského katolického biskupa dr. Andreje Grutku členem Výboru pro rasové otázky.
— Dr Jiří Glos, který
studoval práva na Karlově universitě a jako exulant na universitě v Melbourne a na Yale universitě v USA, je profesorem právnické fakulty
na universitě v San Antonio v Texasu.
— E. Marešová byla jmenována profesorkou matematiky na Swathmorské koleji v Pennsylvánii.
Její otec, bývalý čs. obchodní atašé v New Yorku
dr. Mareš, je profesorem
národního
hospodářství
na universitě v Pennsylvánii.
— Msgr. dr. František
Planner byl jmenován
rektorem čs. papežské koleje Nepomucenum v Símě. Dosavadní vicerektor
prelát dr. Josef Bezdíček
byl jmenován kanovníkem u Panny Marie Větší.
— Rafael Kubelík řídil v
Mmcho-vě Bavorský symfonický orchestr, který
uvedl Janáčkovu Glagolskou mši.
• Po návratu z úspěšného turné pó Evropě měl
Rudolf Firkušný prv.ií
koncert v Tampě na- Floridě. V téže době tam pohostinsky
vystupovala
sopranistka Eva LikováBačová.
— Symfonický orchestr

:

st.

m 1

loosevfeltovy university v
Chicagu, řízený prof. K.
3. Jirákem, uvedl konert Smetanových sklaleb.
— Měsíčník "East Eurose" uveřejnil studii Jiří10 Karneta. o "literatuře
lestalinizace" v Československu, v níž jsou uválena nejvýznámnější día posledních let.
— V Chicagu zemřel náíle dr. Tomáš Kíejší, reiaktor listu' "Národ", bývalý 'profesor Vysoké škoy obchodní v Praze. •
— Hudební skladatel Rulolf Friml se dožil v plné
ivěžesti v USA pětáosmlesátky.
— V prosinci oslavil v
Chicagu šedesátku dr. M.
rerjenčík.
— Dr. L. Rozbořil měl v
rozhlasovém
pořadu
Dblastního .. výboru., Čs.
iárodní rady americké v
Chicagu osobní vzpomínal na 17. listopad 1939 v
Brně.
• '
— V Chicagu byl ustaven
dub
"Domov",. který
¡družuje krajany i exu.anty. Na prvním večírku
přednášel. dr. F. Schwaríenberg a. bylo uvedeno
pásmo písní a vzpomínek
la Prahu. Režii měl F.
Suessel.
— Pěvecký spolek Lyra v
Chicagu uspořádal pro
psadníky České útulny
ídarma koncert s progr£nem čs. národních a libových písní.' V České
átulně žije 150 přestárlých krajanů z různých
Sástí Spojených států.,
— Podle zpráv australských časopisů byl na lékařské fakultě sydneyské
university promován 22letý Martin šilink, syn
českých rodičů, Baťovců,
narozený na Jawě. Jako
nejlepší student university dostal současně zlatou
medaili a peněžitou odměnu. Byl také nejmladším
absolventem lékařské fakulty. '
Č/SVU/ČS/H
t^nuiny a vyznrny

Jogurt
PODMÁSLÍ 8C
KYSELÁ SMETANA
SÝRY
K dostání ve všech
potravinářských obchodech a delikatesech

"KEŘEM"
Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9 - 2 7 5 2
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POVOLEBNÍ ÚVAHA
Nepohyboval jsem, že to Goldwater prohraje. Neměl dobrou kampaň - nic neslíbil malému člověku,
co by táhlo, a vyšší, celonárodní stanovisko, třeba i
správné, je jen pro inteligentního člověka, kterých
je tu méně, než bylo v roce 1945 v ČSR. Naproti tomu Johnson předváděl jakousi všehochuť, směsici
pro malého člověka a určitě pro černochy, měl lidové vystupování a dal najevo nechuť ke Kennedyově rodině - to všechno bylo velmi populární.
Goldwater je politicky vyřízen, ale rozbor jeho voličů je zajímavý. Na jeho straně nebylo jádro republikánů. Pro šikovný tah Johnsonův (pozvání vedoucích průmyslníků do Washingtonu a odsouzení
Kennedyova zákroku při pokusu o zvýšení cen ocele) se pro nynějšího presidenta rozhodli i republikánští mocipáni finančního světa a s nimi ovšem
skoro všechen tisk. Demokraté, mimo-jižních, Goldwatera také nevolili. Kdo tedy zůstal? Kupodivu
dost drobných lidí. Příspěvky na kampaň měl jen
od malých lidí, to je známo - od 5 do 30 dolarů.
Proč ho nevolila tzv. lepší republikánská třída? Tato středně-lepší inteligence se nedokázala přenést
přes jeho židovský původ. - K volbám se dostavilo
jen 60% oprávněných voličů. Když přišly sem na
západ zprávy z východu (4 hodiny časový rozdíl),
že Johnson vede, lidi nešli k volbě.- Mexikáni, černoši, drobný proletariát z velkých měst, ti byli plně
pro Johnsona. Střední stav, tj. dnes zde dělníci, neměli sympatie k Johnsonovi, ale volili proti Goldwaterovi, jak jim doporučily Unie, které též daly
Johnsonovi velké příspěvky. - Domnívám se, že v
roce 1968 může vyhrát republikán - naučili-li se
něčemu a budou-li mít dobrého kandidáta ( m ů j odhad: McNamarra). Jedno je jisté, že Kennedy i Johnson zanedbali dolar. První až padesátá starost je
dnes dolar a hospodářské následky z event. poklesu.
Panika není žádná, ale lidový čmuch se projevili
sbírají a ukládají se stříbrné dolary a půldolary.
Ty už dnes neseženete, zatímco před rokem každý
huboval, když jich v obchodě víc dostal zpět. Říká
se, žé je to pro zvýšení cen stříbra. Avšak co ví naše sousedka o cenách stříbra? Ukazovala však, že
má v hrnci 400 $ ve stříbře . . .
V. K. San Francisco

ČS. SPORTOVCI ROKU 1964
Už po sedmé volili čs. sportovní žurnalisté a rozhlasoví a televizní komentátoři nejúspěšnějšího čs.
sportovce roku. Letošní anketu ovlivnily úspěchy
na olympijských hrách v Tokiu a tak se čs. sportovkyní roku stala zcela zaslouženě gymnastka Věra
Čáslavská, která získala tři zlaté medaile za vítězství v gymnastickém osmiboji, ve cvičení n a kladině
a v přeskoku přes koně.
2. H. Zdražila — vzpěrač; v Tokiu vyhrál nečekaně
soutěž střední váhy před Rusem Kurencovem.
3. Jiří Daler — cyklista; olympijský vítěz ve stíhacích jízdách na 4.000m. Stejně bodů získal i
Ludvík Daněk'— diskař; v Turnově posunul hranici světového rekordu na fantastických 64,55 m a
na olympijských hrách v Tokiu získal stříbrnou
medaili.
4. Josef Odložil — lehký atlet; přivezl z OH v Tokiu
nečekaně stříbrnou medaili za druhé místo v běhu
na 1.500 m, když byl poražen jen olympijským vítězem Petrem Snellem z Nového Zélandu.
5. Eva a Pavel Romanovi — krasobruslaři; na mistrovství světa v Dortmundu se stali už potřetí za
sebou světovými přeborníky v tanci na ledě.
6. Jiří Kormaník — zápasník; na OH v řecko-římském zápase střední váhy získal stříbrnou medaili.
.7. Jan Smolík — cyklista; v květnu vyhrál tradiční
silniční závod Varšava-Berlín-Praha.
8. V. Andrs - P. Hofman — veslaři; na OH v Tokiu
obsadili ve dvojskifu třetí místo a dostali bronzovou medaili.
9. Ján PoPluhar — fotbalista; střední záložník bratislavského: Slovanu se stal nejlepším čs. fotba• lištou r. 1964.
10. V. Miko - J. Staněk — stolní tenisté; na IV. šampionátu Evropy v Malmoe získali prvenství v pánské čtyřhře.
Nejlepší čs. sportovci předešlých anket
1958 - Dana Zátopková — mistryně Evropy v hodu
oštěpem
1959 - Vladimír Jirásek — mistr světa ve vodním
slalomu
1960 - Eva Bosáková — olympijská vítězka ve cvičení na kladině
1961 - Josef Mikoláš — brankář čs. hokejového národního mužstva, které se v Ženevě stalo mistrem
Evropy, když porazilo v rozhodujícím utkání
SSSR 6 : 4
1962 - Eva a Pavel Romanovi — poprvé mistry světa v tanci na ledě
1963 - Václav Kozák — veslař; mistr Evropy ve skifu
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S p o r t v Austrálii

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

LETNÍ KOPANÁ V MELBOURNE
Slavie zahájí letní soutěž o pohár Ampolu v sobotu dne 16. ledna večer na hřišti South Meibourne
Cricket Clubu.
V mužstvu nastoupí tři nové posily, bývalí h r á či I. skotské divise, J o h n Duffy, Grang Mc Gregor
(Celtic) a Boby Benzies (Dundy United). Soupeřem
bude jugoslávské mužstvo JUST.

ODRA
TRAVEL SERVICE
6a Elizabeth St., Meibourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady, a
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodí
nebo
letadlem— kamkoli. Za .hotové, .nebo ,na .splátky.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347

Klání
(Pokračování se str. 3)
éž, že je nutné oživit
r
šemi prostředky styk s
iměním v zahraničí, k
:emuž se ve svém proevu přidal
A. H o f f neister.
J . Šetlík se zabýval
>tázkou vývozu výtvaríých děl. U v e d l , že
c
Artia" zklamala a že si
l i b u j e víc od nově zříceného
"Art centra",
zteré se má starat o šířeni čs. tvorby za hrani:emi.
Otevřenou kritiku do.avadní
práce
Svazu
přednesl i J . Kotík a M.
Holý, který k e konci
Drojevu apeloval na obranskou o d v a h u nových
runkcionářů a odsoudil
DŮsobeni té části kritiky,
¡ež snadno měnila názory. O s t r o u kritiku a ná/ r h y na řešení přednesli
i. O . Synáček a A . Sopra,
iteří se zabývali hlavně
situací mladých umělců.
Rudé právo ovšem necitovalo projevy nespokojených delegátů, avšak
plně uyeřejnilo odpověď
vedoucího stranické delegace V l a d i m í r a Kouckého, jehož obrana stejně prokazovala, že útoky
některých delegátů byly
dost p r u d k é .
Koucký
řekl m j . :
" J e paradoxní, že němě zírající "trpaslík" v

PŘÍŠTÍ TENISOVÁ HVĚZDA?
Na viktoriánském tenisovém mistrovství v Kooyongu se probojoval Karel Kohout ze South Meibourne
se svým partnerem P. Hansenem v kategorii juniorů
pod 16 let až do finále, kde byli teprve poraženi W.
Godrellou a J . Doorbarem. Vzhledem k vysókě úrovni australského tenisu je to pro mladého J . Kohouta jistě neobyčejný úspěch.

na s j e z d u

rodinné zahrádce je sto
pobouřit každou kulturní
redakci;
řadově stejný
trpaslík, vrhající např. z
jevištní rampy vulgární
invektivy p r o t i státu a
společnosti, se u některých kritiků rázem mění
v tabu a stává se - nevím
jakou zázračnou metamorfózou - uměleckým
činem . . . D n e s by bylo
spíš třeba, hovořit ©.„nedostatku odvahy postavit se i proti názorům
zcela nepřijatelným, snad
z obavy před staromódností", p o k r a č u j e Koucký.
"Setkáváme
se
zde
přece s n e j e d n í m projevem, který určitě nesvědčí o tvořivém socialistickém myšlení a uplatňování vědecké marxistické metodologie . . ( V i z
též citát
na 1. straně
HD).
Svou obranu zakončil
však Koucký lákavým
slibem, že podle rozhodnutí ústředního výboru
strany a vlády republiky
m á být p r o v e d e n ústředními institucemi n á k u p
výtvarných děl "odpovídajících přirozeně společensky přijatým kriteriím". Bude jistě zajímavé sledovat, kolik umělců se přizpůsobí "společensky p ř i j a t ý m krite-

P ř e d ukončením zasedání přijal sjezd nové
stanovy Svazu, provedl
polby 60členného ústředního výboru a výborů
sekcí a schválil
návrh
usnesení, které! přesně
vymezuje úkoly' vedení
a u r č u j e p r o g r a m práce.
T o t o usnesení j e úspěchem kritiků dřívějšího
stavu.
N o v ý výbor . Svazu,
který se sešel po zakončení sjezdu, zvolil pak
pětičlenné vedení ve složení: R. Dúbravec, d r . A .
H o f f m e i s t e r , dr. J . Kotalík, S. Libeňský a A . Paderlík. Funkcí p ř e d s e d y
byl p r o první rok pověřen A . H o f f m e i s t e r , což
zas velkým
úspěchem
"revizionistů" není.

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

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.. "
;
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event. i 'ba- ;
líček sami odešleme.
Odebírají všichni -vaši
čs. přátelé Hlas domova?
V Jindabyne u Coomy
v Australských 1 Alpách
byl zabit buldozerem > p f i
Pláci 431etý Josef Vříská.

SRDEČNĚ DĚKUJEME
všem přátelům, kteří si na nás vzpomněli
pozdravy v době vánoční. Všechna přání do
roku 1965 upřímně opakujeme.
HLAS DOMOVA
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny k r a j a n y na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 31. ledna 1965"
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hraji se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

T O JE S Y M B O L . . .

NATIONAL
BANK

CHEQUE g n SAVINGS
ACCOUNTS w JACCOUNTS

*

* PENĚŽNÍ JISTOTY
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
VŠEHO DRUHU
V k l a d n í knížky, šekové účty,
Zasílání peněz do ciziny
příbuzným a přátelům —
Služby turistům atd. —
* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jednom
, místě.
í
O podrobnostech se informujte v nejbližší filiálce

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED
and its wholly owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED

HLAS
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Gustava Ženíška z Plzně, Františka Zikána
ZPRÁVY

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

ZKL BRNO PO DESÁTÉ ZA TITULEM MISTRA REPUBLIKY
1
:
'
'
' w-

Hokejová liga v Československu
Necelých 48 hodin před vánočními svátky skončila v ČSR 1. část nej vyšší hokejové soutěže, po
které byl tucet účastníků rozdělen do dvou šestic, z nichž první svede v druhé polovině ledna
dvoukolový boj o titul přeborníka republiky a druhá se bude stíažit o odvrácení sestupu. Z a titulem mistra republiky kráčí už ZKL Brno, které poslední sezónu trenuje bývalý čs. hokejový a
fotbalový internacionál VI. Bóuzek (je profesorem a vedoucím katedry tělesné výchovy na veterinární fakultě v Brně a chce se už od příštího podzimku věnovat jen národnímu mužstvu a svému povolání).
Velké rivaly najde jistě Brno - stejně jako v minulých letech - v hokejistech Bratislavy a pražské
Sparty, ale zdá se, (žé i tentokrát bude nejúspěšnější a získá tak už po desáté mistrovský titul.

OSOBNI

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Pan KAREL MARŠÍČEK
Work. Compensation.
architekt a stavitel z Praaut, povinné ručení
hy, nyní East Melbourne,
ŽIVOTNÍ,
dostal po čtyřletém stuúrazové a nemocenské;
diu diplom na architektoodborně provede
nické fakultěmelbournskéuniversity (Diploma
R.C. KUGLER
in Architecture Design (Meib.) X L 3421
First
Class
Honours).
Gratulujeme. Přátelé z ky zá adresy. — S. S. CaMelbourne
racas: Díky za zprávu.—
K. Š. Leister: Díky za výstřižky. — M. B. Summer
Hill: Díky za adresy.
L i s t á r n a
T. H. Christhurch:' AdreK. S. Salvador - Bah.: su jsme oznámili. —• V.
Díky za lístek. — Dr. J . J. J. Fairfield: Díky za výP. Washington: Dopis ode- střižky. — J. K. Adelaide:
slán adres. —> K. P. S. Díky za adresy. — J . D.
Franc.: Dopis jsmedoručili.
— R.Díky
H. Toronto:
Maroubra:
za zprávuDí
a adresu.
HD

Ve zkratce

. Proti minulým sezónám bude tentokrát úkol • v dva poslední sestoupí přímo a dva další (tedy devádruhé šestici trochu obtížnější. Liga. totiž bude mít tý a desátý) si musí v kvalifikaci s vítězi II. ligy
v příšim ročníku už jen 10 klubů a to. znamená, že. účast v příštím ročníku soutěže teprve vybojovat.
Po 21. kole vypadá tabulka 1. čs. ligy takto: 1. — V Praze se konaly oslavy 80. výročí založení
ZKL Brno 37 bodů, score 123 : 42; 2. Bratislava 33 "Ústřední jednoty veslařů z Čech", kterých se zúčastbodů, score 111 : 66; 3. Sparta Praha 32 b., 4. Jihla- nila celá řada úspěšných čs. representantů. Nechyběli
Pořadatelé příštího mistrovství světa v ledním ho- va 27 b., 5. Kladno 23 b. (má už sehraný i zápas zde čs. olympijští vítězové (čtyřka s kormidelníkem
keji - Finové - připravili již předběžný hrací plán 22. kola), 6. Pardubice 20 b. — 7. Plzeň 18 b., 8. Korandou, která získala v r. 1952 v Helsinkách zlatohoto „vrcholného světového podniku hokejistů, kte- Zlín 18 b., 9. Litvínov 15 b., 10. Vítkovice 13 b., 11. tou medaili a čs. dvojskif Kozák- dr. Schmidt, který se. uskuteční ve dnech 4. - 14. března v překrásné Spartak Praha Motorlet. 10 b., 12. Košice 8 b.
rý dominoval r.,1960 v Římě), ani čs. mistři Evropy
nové hale přístavního města Tampere. Účastníci bu(ČSR získalo celkem 4 tituly mistra Evropy, 9krát
dou podle" Výkonnosti rozděleni do dvou skupin (na
obsadilo druhé a 22krát třetí místo). - V současné
rozdíl bd světového šampionátu r. 1963 ve Stockholdobě má čs. veslařský sport 41 klubů se 4.000 členy.
mu, kde se hrálo ve třech skupinách). Osm nejlepJubilejní 10. ročník nej populárnější evropské fot — Trojnásobná mistryně světa a olympijská vítězších bude bojovat o titul mistra světa, ostatní hokeka v gymnastice Eva Bosáková odjelar 20. prosince
jová/národní mužstva si mohou zajistit v kvalifi- bálové soutěže - Poháru mistrů evropských zemí
spolu s čs. souborem písní a tanců na měsíční turné
má
už
konečně
všechny
čtvrtfinalisty.
Po
Reah
kačních zápasech účast v B skupině. Prozatím je
do USA, kde budou vždy účinkovat po exhibičních
Madrid,
Inter
Milanu,
maďarském
Vasasi
Gyoer
známo 7 účastníků A skupiny.- Jsou to podle, pořadí
střetnutích nej lepších světových basketbalistů Harmistrovství syěta. r. 1963 ve Stockholmu: Ě/5SR, 1. FC Koelnu a DWS Amsterodamu si účast mezi nej lem Globetrotters. Eva Bosáková. předvede vždy tříŠvédsko, ČSR, Kanada, V. Němécko, Finsko a USA, lepšími osmi teamy Evropy zajistili i fotbalisté: Li apůlminutový gymnastický balet s akrobacií v cho- osmým bude vítěz kvalifikace, který vzejde z té- verpoolu (vyřadili belgického přeborníka SC Ander reografii L. Ogouna.
to trojky: Norsko, Švýcarsko a Záp. Německo. - Čs. lecht 2 : 0 a 1 : 0 ) , Benfiky Lisabon (po remise 1 : :
Bývalý hráč Trnavy a . čs. representačního mužhokejisté zahájí turnaj 4. března střetnutím s výcho- ve švýcarském Chaux de Fonds porazili doma toho —
stva
Marko se stal nástupcem R. Vytlačila
doněmeckým teamem, 6. 3. hrají s USA, 8. 3. s ví- to soupeře 5 : 0) a skotského Glasgow Rangers (vy (kterýJosef
nyní trenuje bulharský representační team)
tězem kvalifikace, 10. 3. s Finskem, 11. 3. s Kanadou, hrál doma nad Rapidem Vídeň 1 :0, ve vídeňské od ve
funkci ústředního trenéra čs. kopané.
13. 3. s SSSR a v závěrečný děn se Švédskem.
vetě dokonce 2 : 0 ) . - Šlágrem čtvrtfinále bude střet
V utkání Poháru evropských národů v košíkové
nutí pětinásobného držitele trofeje Reálu Madrid : —
prohrála ČSR v Bratislavě s Jugoslávií 82 :94,
dvojnásobným vítězem poháru Benfíkou Lisabon. C když kromě chyb v obraně se Čechoslovákům nedaLaw fotbalistou r o k u 1964
účast v semifinále budou bojovat i fotbalisté Liver řilo držet tempo útoků a také jejich doskakování
Po slavném pravém křídelním útočníkovi Stanley poolu s německým 1. FC Koelnem, dále obhájce Po nebylo na výši. V přátelské odvetě, která se hrála
Matthewsovi (je ve svých 50 letech stále ještě vel- tiáru mistrů Inter Miláno s Glasgow Rangers a Va v Pezinoku, vyhrála Jugoslávie zaslouženě 82 '73 b.
kou posilou svého mateřského klubu Stoke City), sas Gyoer s DWS Amsterodam.
— Házenkáři pražské Dukly, kteří měli obhajovat
který se stal před 8 lety "fotbalistou roku", dostalo
"Evropskou trofej" v házené o sedmi ^hráčích, byli
se nyní této velké pocty dalšímu britskému hráči.
vyřazeni hned v 1. kole soutěže, když prohráli v ZáSPARTA VEDE A PŘESTAVUJE
, Z ankety francouzského odborného sportovního čahřebu s místním teamem Medveščák Záhřeb 12 : 14,
sopisu "France Footbal" vyšél těsně před vánočními
Stadión pražské Sparty což vzbudilo velkou senzaci. - V mezistátních utká91 mistrovských utkání
svátky vítězně' 211etý Denis Law, levá. spojka ve- podzimní části 1. čs. ligy na Letné bude od zákla- ních pak hrála ČSR na hřištích soupeřů takto: Švéddoucího mužstva anglické 1. diyise Manchester Uni- vidělo asi 870.900 divá- dů přestavěn. Hrací plo- sko - ČSR 15 : 15 a 14 : 17, Dánsko - ČSR "18 : 18 a
ted a nejlepší hráč skotského representačního teamu.
cha se posune o 10 m 17 :12 (téměř celé utkání hrálo bez zraněného MaLaw, kterému bude předán "Zlatý, míč", patřil v ků, což je o 206.000 méně směrem k hlavní tribuně, reše, který je nejlepším čs. házenkářem) a Norsko utkání "mpžstva světa" s Anglií i v zápase "Evropy" než v loňském roce. Úby- která bude na obou stra- ČSR 9 : 16. Ze Skandinávie jelo čs. národní družtek v hledišti je způsoben
se Skandinávií v Kodani k nejlepším hráčům.
hlavně tím, že v době nách rozšířena. Naproti stvo do Bukurešti, kde podlehlo, mistrům světa Ruolympijských her byla vyroste nová železobeto- munům 17 :19.
měsíční přestávka a tak nová tribuna asi s 9.000 —• Čs. čtvrtkař Josef Trousil, který patřil celou mizávěrečná utkání se už sedadly. Přestavba přine- nulou sezónu k nejlepším světovým závodníkům na
hrála za špatného počasí, se celou řadu moderních 400 m, v Tokiu neuspěl, přesto však ještě i ve SVých
Ještě nikdy v poválečných letech neskončila"Šestidenní"
motocyklová
soutěž pro
jezdce nezanechal
takovým závodní činnosti. Nyní vyhrál
novinek.
Hrací plochu
bu- čs.
30 letech
debaklem, jako 34. ročník, který, se jel v září v okolí kdy mnozí fanoušci dali de možno uměle vysoušet, na kryté dráze v Antverpách svou disciplinu v čase
přednost
sledování
zápavýchodoněmeckého, města Erfurtu. Čs. družstvo obpamatuje se na umělé 49,1 vt. před Belgičanem Debrouxem, 49,7 vt. Týčkař
sů na televizi.
Nej věrnějsadilo tu totiž v hlavní soutěži o "Mezinárodní
trofej"
až 5. místo,
když závod
dokončili
jen tři ze
osvětlení
a uvažuje
se šesti
i Rudolf. Tomášek tam skočil 4,60 a umístil se druhy
ší
příznivce
měla
i
letos
motocyklistů. Tehdy" se všeobecně mělo za to, že rozo
vytápění
tribun.
Počet
za držitelem stříbrné olympijské medaile Němcerii
hodujícím činitelem neúspěchu byly jen poruchy, čs. pražská Sparta, jejíchž míst k sezení se zvýší na Reinhardtem (který zdolal 4,80 m). Krybus sko7
mistrovských
zápasů
na
strojů, hlavně porucha rychlostní skříně. Nyní však
20.000, zhruba stejně to- čil do výšky 2,00 m a byl čtvrtý, a v běhu na 2 míle
- téměř po čtyřech měsících - se z čs. tisku dovídá- Letné vidělo 180.000 di- lik návštěvníků se vejde skončil Tomáš časem 9:12^2 min. až šestý. •
váků
(na
zápas
Sparty
s
me, že ani jezdci nebyli bez viny . na této porážce.
na místa k stání.
— Ředitel zimní haly ve švýcarském Villarsu L. BaFunkcionáři ústředních forgánů Svazarmu vynesli Duklou přišlo 32.000, na
rillona přišel s návrhem uspořádat Pohár mistrů
s
Bratislavou
totiž rozsudek naď skupinou Čechoslováků, kteří utkání
PŘEDPLATNÉ?
evropských zemí v ledním hokeji. Podle jeho.plánu
startovali v Erfurtu. Původně jim zastavili repre- 33.000).
by
byli mistři zemí rozděleni do pěti skupin takto í
sentaci na celý rok 1965 a účast na domácích souI. Holandsko, Záp. Německo, Vých. Německo, Ratěžích na půl roku, na intervenci složek v ČZM Strakousko. - II. Finsko, Norsko, Švédsko.
III. ČSR,
ZLOBÍ VÁS OČI?
konice byl trest snížen n a zastavení veškeré činRumunsko, Jugoslávie. - IV. SSSR, Polsko, Maďarnosti do konce května 1965. Členové tzv. Trophy
Bolí Vás hlava?
sko. - V. Francie, Itálie, Belgie a Švýcarsko. Do fiteamu Polánka a Miarka byli potrestáni za pozdní
nále by postupovali vítězové skupin.
Noste brýle od O P T A !
noční příchod do hotelu v době před zahájením soutěže, jezdec Vorlíček za konflikt s jedním funkcioHLAS DOMOVA
nářem při zpáteční cestě autobusem a konečně B.
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Roučka "nevhodným způsobem kritizoval dopravní
Adresa: Hlas domova,
prostředky, jež měla čs. výprava k dispozici". Všech8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
ny tyto zprávy jen potvrzují domněnku, kterou už
Telefon: 42-5980
při svém návratu z Erfurtu- vyslovovali někteří zá- Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
PŘEDPLATNÉ: na rok £, 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
padní motocyklisté, že totiž mezi čš. motocyklisty a
jednotlivý výtisk s 2/-.
vedoucími výpravy panovala tak nepřátelská atmos8. poschodí
Telefon 63-2231
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž předféra, z které se jezdci nemohli vymanit ani při záDODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
vodu.
" - ; i"-..'' '
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
v nutných případech telegraficky
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

Hokejové mistrovství světa

POHÁR MISTRŮ V KOPANÉ

DOZVUKY "ŠESTIDENNÍ"

OPTO

(Sydn

