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Vánoce bez Dědy Mráze

V západnickém stylu
Vánoce 1964 se už i vnějškem lišily od bývalých svátků Dědy Mráze.
Jak vidíme z československého tisku, dokonce i Rudé právo slevilo trošku
z přísné mrázoivské fikce a jeho vánoční číslo se při trošce trpělivosti dalo
äst. N a první straně vydání z 25. prosince je mj. snímek, ukazující skupinu
dětí před vánočním stromem, báseň Františka Hrubína " Z a hvězdné noci"
a vánoční úvaha Jiřího Fraňka "Dvacátý stromek", v níž se autor zmiňuje
o chystaných změnách v hospodářské oblasti. Vedle titulu přeje redakce
Rudého práva všem čtenářům příjemné vánoce.

trvat' po celý rok? . . ."
25.
prosince
vysílal
pražský rozhlas
fejton
básníka Miroslava H o l u ba, který se ostře liší od
materialistického
tónu
slovenského
fejetonisty.
Miroslav H o l u b popsal
Příznačný pro dnešní náladu v Československu je interview s Janem W e - betlem, který si každorichem, jve kterém Werich prohlašuje, že dříve neměl vánoce rád pro "náboj ročně staví, kde jsou
sentimentality", ale že "se teď na stará kolena na to dívá sportovně". V "pastýři, dobytek, tesař
Vypadá to jako celý život, co jsme vyklidili předtémiže interviewu pak přeje úspěch "naší mladé kultuře, ve které je tolik čer- Josef s chotí a novorození
zákopy a zahájili "spořádaný ústup do nepřiprastvého, nového, spontánního a v jejíchž obrazech je hrozně moc moudrosti." ně dříve Ježíšek."
vených posic".
Obsah jeho úvahy si
Bratislavsky Večerník cicKy, KorytnacKy ci ryoByla to tenkrát tragická, ale v našich očích jasná
zaslouží, aby byl citován situace. Neprohráli jsme válku. Jenom jedna důleuveřejnil před svátky po- k y . . .
líc...
šířeji:
žitá bitva byla ztracena.
loironický sloupek, z něMilujeme vánoce
Z a rozkošné modely
A tak jsme ustoupili. Nejprve jenom bezprostředhož se dozvídáme o pro- autáčikov
Svátky
malých
věcí
z
Anglicka,
Milujem
vianoce
a
ně za palebnou čáru, později do hlubokého zázemí
dejních "šlágrech" čes- ktoré
zbierajú
všetci otvorene sa k tomu při. " V á n o c e jsou svátky západního světa.
koslovenské předvánoční správni chlapi od dvoch znávám. Iba l'utujem, že
Jedni odjeli do Spojených států, jiní do Kanady,
malých věcí. Rozsvícení
sezóny:
do stodvanástich rokov. tiie som nábožensky za- svíček je zajisté malá někteří do Jižní Ameriky. Ti, co odjeli do Spojených
Z a překlady díel Duer- ložený. Obrátil by som věc vzhledem k provozu států, jsou dále v hlubokém zázemí a dále jsou v
Z a č děkují?
zázemí ti, co skončili v Kanadě nebo Latinské Amerenmatta, Kassaka, Stein- sa na nebesá s prosbou, Středočeských
elektro- rice. Podivný osud však postihl ty naše uprchlíky,
" M i l u j em
vianoce, becka a ďalších stried- či by sa nedali vianoce rozvodných závodu.
kteří si vybrali za zázemí australský podbříšek Asie.
protože im vďačím za ve- kavých hostí na našich aranžovať dva razy do
Věnování kravaty, ano Jenom u nich se dá říci, ačkoliv mnozí si to ještě
neuvědomují, že ustoupili z jednoho předního zákoroka.
l'a. Tentoraz například knihkupeckých pultoch.
i tweedového saka, j e za- pu do druhého.
A l e b o - čo na to po- jisté malá věc vzhledem
za raky v konzerve. Z a
Z a strieborné žiletky
V roce 1965 je v jejich situaci hodně hořké ironie.
silonové a nylonové ko- z Anglicka, ktorými sa viete? - či by nemohli (Pokračování na straně 2) Když se otočí za sebe, uvidí, že z ohrožených posic,
šele, ktoré bezpečne nekteré kdysi vyklidili, stalo se relativně bezpečné záZápas uvnitř Indonésie
zemí. A když se podívají před sebe, spatří ostnaté
třeba žehliť, pretože ich
dráty, které- se obyčejně vyskytují před nejpředvyrobili v Juhoslávii a
nějším zákopem.
v NDR.
Co je víc, zákop znamená
obyčejně defensivu.
Svět je plný problémů, které hlodají nervy uvědomělého světoobčana. Poslední světová válka a události po ní však ukazuZ a mohérovú šálu z
jí, že tankové formace nové agresivní myšlenky ma"atómovkou",
popřípadě
importu, ktorá je krásna Pokud jsou to problémy jednoduše řešitelné
jí všechny výhody proti sebehlubším zákopům defena přitom nepl'zne . . . Z a moudrým výrokem "toho by měli bouchnout", náš světoobčan tolik netrpí. sivní myšlenkové stagnace.
Vědomí, že on ví, jak na to (třebas na něho omezení státníci světa nenaše vkusné špongie z
Jedna myšlenka vede k druhé, a člověk začíná
penovej
gumy v tvare d a j í ) , má uklidňující vliv, neboť až se to stane, nikdo nebude moct říct, mít zvláštní pocit, že se pro naše uprchlíky v Austrálii historie znovu opakuje.
že nevaroval a neradil.
Z jednoho zákopu do druhého, z jedné nepřipraH o r š í je,
když nám lémem. A jsou to problévenosti do druhé,, od defensivy k defensivě. Znovu
tiáš zarputilý svět hodí my, nad nimiž zůstává staré zvuky praskání hrází a skřípání pilířů, znoDne 29. prosince se sešli v New Yorku členové výboru a předsednictva Společnosti pro vědy a umění, do cesty hlavolam, kte- rozum stát jak našemu vu pocit nebezpečí a znovu pocit, že defensivnost a
aby projednali řadu běžných věcí a aby rozhodli o rý není možno vyřešit světoobčanu, tak starým stagnace jdou téměř důsledně ruku v ruce.
další vrcholné události, jakou bude třetí vědecký tím, že by., se někdo zkušeným státníkům.
Kde však nalézt místo, v němž komunismus je v
sjezd SVU. Schůzi vedl předseda prof. dr. René bouchnul. Jsou podobné
defensivě a demokracie útočí?- Člověk v našem postaWellek, hlavním referentem byl generální tajemník
' Říká se, že Indonésie vení takové místo touží vidět.
prof. dr. Kudolf Šturm. Dokladem zájmu o SVU problémy.
je Sukarno, což svádí k
Jenomže ať se dívá, jak se dívá, z vysokého bodu
byla účast nečlenů vedení, kteří byli přítomni jedVezměte takového de starému receptu, že by vidí Afriku a komunismus v útoku, vidí Jižní Amenání jako hosté.
Gaullea ve Francii. Po- ho měl někdo "bouch- riku a komunismus v útoku, Asii a zase komunismus
Stanovy SVU rozlišují valné shromáždění, které
stava j e to ošemetná a nout a byl by p o k o j " . v útoku.
je sborem povahy spíše administrativní, a vědecký
Pohyblivé "tankové divise" špatné, ale agresivní
sjezd, v němž se zrcadlí výsledky činnosti ve vě- západním zájmům pra- A l e byl by?
myšlenky v pohybu, hluboké zákopy dobré myšlendách a umění. Valné shromáždění je každoroční. málo
prospěšná.
Ale
ky bez opravdových stoupenců všude v tísni.
Letos se bude konat v září, patrně v posledním kdyby ho někdo "bouchr
Protože Indonésie neJe to podivná, situace. Při bedlivém "prozkoumátýdnu, v Chicagu.
Je ní krajiny" zjistíme, že je jenom jedno místo, kde
nul" nebo ho "nahlodal ní jenom Sukarno.
Místo a doba vědeckého sjezdu, jak bylo na schůSukarno, který balancu- je .komunismus sám obležen v hlubokých zákopech,
zi opakováno, musí být voleny opatrněji. Zkušenosti zub času", co by tím byj e uprostřed, A i d i t a je- a pod útokem omlazené myšlenky, která na Západě
s prvním a druhým sjezdem ukázaly přednosti New lo vyřešeno?
zdegenerovala z pohodlnosti.
Yorku, kde byla loni Kolumbijská universita velmi
N i c . Protáhlý otazník ho dobře organizovaní
To místo je uvnitř komunistického světa a tedy
vlídnou hostitelkou. Naproti tomu je září méně vhodkomunisté, kteří táhnou
také u nás doma.
né pro členy v učitelských povoláních. Bylo proto přezrálého generála byl
doleva,
Nasution
s
armározhodnuto, aby byl m . vědecký sjezd zahájen 8. by nahrazen otazníkem
Je mnoho důvodů, proč se tam nemůžeme vrátit
dubna 1966 opět na Kolumbijské universitě v New národa, který už doká- dou a náměstek Saleh, a všechny platné.
Yorku a aby bylo začato s přípravami sjezdu co zal, že to s demokracií kteří
táhnou
doprava,
A l e jak hledíme přes ostnaté dráty k vězení, v
nejdříve. Není náhoda, že datum sjezdu bude záobojživelník Subandrio, němž se pomalu uvolňují cihly, něco se pohne v
moc
nedovede.
roveň výročím založení Karlovy university (1348)
nacionalisti a mohame- srdcích bohatýrů na pensi.
a očekává se, že toto jubileum bude předmětem něN a samém prahu
Je to jenom neurčitá a dost možná pošetilá jiskra
dáni, obyvatelé Jávy a
kolika referátů v historické sekci.
zklamání
nad zmeškaným dobrodružstvím, slabá
Publikační činnost Společnosti je na vzestupu. Jak
Jenom kousek na se- obyvatelé Sumatry i Bor- předtucha, že živá, obrozená myšlenka v y j d e spíše z
Zprávy tak i Proměny se těší zvýšenému zájmu a ver,
nea,
vnitřní
agrese
komuna samém prahu
toho zvětralého vězení než z našich nových předních
jsou velmi hodnoceny ve vlasti. Sborník I. a II.
nismu a vnější
agrese zákopů.
^
-kwAustrálie,
se
nám
"
usavědeckého sjezdu, jehož redakce postupuje, bude
nacionalismu,
čínský
vliv
dil
podobný
problém.
navštívenkou české a slovenské vědecké a umělecké
a vliv Moskvy atd. T o
Published by F. Váňa,
činnosti ve svobodném světě.
M l a d ý , nezkušený vý8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Víc.
všechno a mnoho jiného
Hlavními organizačními cíly Společnosti v tomto
rostek nacionalismu Suroce je rozšíření počtu členstva, zejména v Evropě
Printers: Bussau & Co.,
je Indonésie.
karnovy
Indonésie vya další vzestup činnosti členů slovenských.
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
Dr. Miloš Šebor tváří problém za prob- (Pokračování
na str. 2)
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V PŘEDNÍM ZÁKOPU

AŽ ODEJDE SUKARNO

Příprava III. sjezdu SVU
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V ZÁPADNICKÉM STYLU
(Pokračování ze str. 1)
k rozvoji textilního průmyslu.
Shromáždění
dvou až pěti osob u stolu je zajisté docela zanedbatelná věc vzhledem
k světovým populačním
problémům.
A betlém z knihkupectví J. Štrunce j e pak vůči světovému zápasu společenských formací úplná pitomost.
Nicméně člověk je udělán tak, že nelze dvacet blikajících
svíčiček
nahradit
jednou masovou svíci, která by se na
Strahovském
stadiónu
rozplanula pro celé sídelní město, včetně okresů Praha-Východ a Praha-Západ.
N e l z e nahradit tichý
suchý déšť jehličí z jednoho stromku masovým
výletem do Krčského lesa v rámci akce "100 minut vánočního mlčení"."
Neumíš-li vánoce
" T ř e b a i lze, ale není
to to. Vánoce jsou svátky malých věcí. Neumíšli vánoce, co
vlastně
umíš v oboru, který se
nazývá nauka o štěstí člověka? Neumíš-li vystrojit slavnost malých věcí,
na jaké slavnosti si to
chceš troufat?
K d y ž sis někam zasul svůj betlém a když
shledáváš plamínky nepříliš kvalitních prskavek

bezobsažnou otravou, co
si počínáš s oněmi prázdnými prostorami v sobě,
které bohatství a civilizace zvětšuje,
zvětšujíc
možiiosti člověka, ale nikoliv váhu a živý obsah
člověka?
Jsou prostory a pouště, které se nedají zalít
pivem a osvítit bengálskými ohni . . .
Je jediná cesta kupředu. Je to cesta, na které
se nalézá a na které se
nic
dobrého
neztrácí.
Každá jiná cesta se podobá osudu
poutníka,
který zahodil
měďáky,
aby měl místo, pro stříbrňáky, a pak zahodil
stříbrňáky, aby měl místo pro zlaťáky, a nakonec se strhal a neunesl
nic než loňské suché listí . . . "

du a míru. P o d l e zpráv
z L i d o v é demokracie z
29.
prosince došlo na
Štědrý večer při půlnoční mši v kostele u sv. Jakuba na Starém městě
pražském
ke
srážkám
mezi občanstvem a policií.

stoupalo, a tak zavolal
na pomoc jednotky V e řejné bezpečnosti.
Současně
v
kostele
oznámil,
že příslušníci
V B se dostavují na jeho žádost a vyzval věřící, aby jim pomohli v
obnovení pořádku.

Z p r á v a potvrzuje, že
" j a k o každoročně" vtěsnalo se do prostoru chrámu na 6.000 lidí á velké
zástupy
musily
zůstat
venku.

Z chrámu bylo pak
vyvedeno na 150 výtržníků a posádky pěti pohotovostních vozů udržovaly pořádek před chrámem".

Citujeme L i d o v o u demokracii: " N ě k o l i k desítek chuligánů se protlačilo až do chrámu, kde
povykovali, napadali věřící,
házeli na dlažbu
láhve od lihovin a roztříštili okno.

Takéi ve Vysočanech
v kostele
Krista krále
došlo k menší výtržnosti,
při které tři
mladiství
napadli policejní hlídku.

Duchovní, který sloužil mši sv., přerušil pobožnost a rozhlasem vyA výtržnosti
zýval výtržníky ke klidu.
Naneštěstí nebyly vá- Byla to marná slova, rozmezi
věřícími
noce loni jen svátky kli- hořčení

Jestliže dnes
policie
chrání občany při náboženských úkonech, je to
velmi pěkné. Zasloužilo
by pak také
vysvětlit,
proč události z 24. prosince oznamuje L i d o v á
demokracie až za pět dní.
FEC/vm
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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

SSPVICe

O B Ě D Y
lehké

—

Hampton

koj, kdyby
ho
jenom
někdo "bouchnul".
Jenomže
zatím
co
myslíme na zápaé o M a lajsii nebo i další sousedy, uvnitř Indonésie probíhá souběžně
zápas o
Indonésii.
V
tomto
druhém,
vnitřním zápase se stává

T o , co teď v Indonésii probíhá, je jenom příprava pozic pro chvílí,
kdy už tu "bratr osvoboditel" Sukarno nebude. A teprve až on tu
nebudie, budeme vědět,
s jakým sousedem musí
Austrálie počítat do budoucna..
Z a t í m je nejlepší počítat s nejhorším.
V
Indonésii je momentálně jenom jedna organizovaná složka, která se
odváží pohnout
prstem
bez Sukarnova svolení.
Je to složka, které se náramně
hodí
zbídačelé
hospodářství,
hlad
a
chaoz. Je to proto také
složka, které se náramně
hodí každé
zahraniční
dobrodružství, které znamená více kulometů, méně na talíři a hladovější
a zoufalejší obyvatele.
N e n í třeba říkat, že j d e
o komunisty.

St

VEČEŘE

občerstvení

celý

den

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

NEDOBROVOLNÍ NAVRáTILCI
Minule jsme citovali pražskou Lidovou demokracii,
(na str. 4.), která psala o tiskové konferenci s na
vrátilci v Brně. Rudé právo přispěchalo v krátkosl
s delším článkem o uprchlících a nedobrovolných
navrátilcích.

Částečné uvolnění cest do ciziny mělo za následek zvýšení počtu těch, kteří využili dané příležitosti a odmítli se vrátit zpět do Československa. V
minulých měsících zůstaly desítky čs. turistů v Rakousku, Itálii, Skandinávii, Anglii, Kanadě a jinde.
Československý tisk se v nové kampani zřejmě snaží zastrašit další "zájemce" a pravděpodobně i připravit půdu příští nové "amnestii" pro uprchlíky,
Zápas o zbraně
která se dle soukromých zpráv chystá k 20. výročí
Sukarno zatím Aidito- opětného osvobození Československa. V článku Ruvi udělal, co mu na dého práva se praví mj.:
"Turistika coby fyzické a duševní osvěžení zachváočích viděl. Jenom v jedné žádosti mu nevyho- tila lidi bez rozdílu věku a povolání, jenomže v
tomhle turistickém hemžení se motají prazvláštní
věl. Odmítl ozbrojit je- "cestovatelé", kteří směřují do jiných zemí za účeho
komunisty a členy ly nekalými a nečestnými, předem počítající, že jeprokomunistických orga- jich pobyt - ať si říkají zákony jejich země cokoli nizací, o jejichž vyzbro- bude prodloužen snad na desetiletí. Na cestu je postrkuje nerozvážné dobrodružství, jindy nějaký škrajení A i d i t žádal " v záj- loupek v životě, potřetí hamižnost, počtvrté zase němu 'úspěšného rozdrcení co jiného. Mnohdy také naivní představy, že jinde
můžete zbohatnout naráz a bez práce.
Malajsie".
Takové nějaké představy měl též 301etý Josef
I Sukarno patrně ví,
Mikulík a jeho o pět let mladší manželka Eva, oba
o jaké "rozdrcení" to bytem v Nitře. S penězi na tom nebyli nejhůře, a
vlastně jde. Jenomže pe- tak si odletěli do Innsbrucku a jednoduše v Rakousku
kingský šroub je přita- zůstali. A l e tak jednoduché to pak ve skutečnosti
nebylo. Oni ani jinde nemají rádi takové "cestovahován víc a víc a Džatele", kteří kazí dobré jméno turisty a vůbec styky
karta nemusí být do ne- mezi státy. Někde zase nemají ani zájem rozmnokonečna jediným zdro- žovat počet těch, kdo u nich doma hledají práci. Tak
jem zbraní v Indonésii. či onak, i manželé Mikulíkovi putovali zanedlouho
z Rakouska zas^ nazpátek, ovšem s patřičným doJe
celkem
snadné
si
provodem.
představit, co by ve chvíRakouské úřady vrátily našim orgánům v r. 1964
li Sukarnova
odchodu 181etého Štefana Šimkovice z obce Šatov v okrese
znamenala
kombinace Znojmo. Přivedla ho na scestí hlavně touha po dobídy, zoufalého davu a brodružství. Bylo krátké. Hned druhý den byl zase
doma. Podobně se stalo i 351etému L . Lálíkovi z
dva a půl miliónu ozbro- okresu Louny a dalším.
jených komunistů.
Hodně lidí nyní,-jezdí do Jugoslávie. Někteří jedN a všechny tyto "ma- notlivci přitom doufali, že bude přestupní stanicí
na jejich další cestě. Takovým "cestovatelem" byl
ličkosti" tedy třeba mys- např. Zdeněk Pfeiler, číšník z Prahy, který se hlelet dříve, než odsoudí- děl nejprve podloudně dostat do Rakouska. Podobný
me americkou neochotu cíl měl i František Pullman z Bratislavy. Jugoslávspálit v Džakartě posled- ské orgány však rjepřelstili, a tak jejich "cestován?"
neslavně skončilo. Stejně jako u těch, kdo se přes
ní mosty a než předepí- jugoslávské území chtěli dostat do Itálie .. ."
šeme prastarý recept, že
Pozoruhodné na článku je zvláště, že v něm Ruby zase jednou v zájmu dé právo přiznává, že počet těch, kteří touží uprchč/s
všeobecného zdraví by- nout z Československa, je stále hodně veliký.
lo třeba někoho "bouchnout".
-kwN A J Í T E SE, N A M O U V Ě R U ,

Až odeide Sukarno
(Pokračování se str. X) komunistická hrozba čím
Komunistická .hrozba
dál tím otevřenější a nebezpečnější. Čím závisMyslíme-li na Sukarlejší je Sukarno na podna, myslíme obyčejně na
poře Pekingu, tím více
jeho "konfrontaci" M a se naklánějí váhy smělajsie, na zápach hitlerem k vůdci indonéských
rismu, na nacionální exkomunistů Aiditovi.
pansi. A zase jsme v poPříprava pozic
kušení říci, že by byl po-

:

V Ý M Ě N A V A L U T TURISTŮM V ČSSK
Od 1. ledna 1965 dostávají osoby přijíždějící do
ČSSR ze západních zemí na turistická víza jednotnou bonifikaci ve výši 125% k základnímu kursu.
Dostanou tedy: za dolar 16.08 Kčs, za libru stg.
44.55 Kčs, za 100 franc. frs. 324 Kčs, za 100 švýc.
frs. 372.37 Kčs, za 100 švéd. korun 308.25 Kčs atd.
Turista je povinen vyměnit na každý den pobytu
valuty v minimální výši 3 dolary nebo 13 švýc. frs.,
12 DM, 15 franc. frs. apod.

NEJLÉPE
U

JEN

Š T E I N D L E R Ú

Kontinentální restaurace
roh Campbell & Bourke Sts.
TAYLOR

SQUARE

—

S Y D N E Y

Otevřeno 11 am — 2.30 pm,
4.30 — 8.30 pm

25. 1. 1965

HLAS

DOMOVA
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Konference
východního bloku

ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE

Přiznané potíže plánování

— v ietošmm roce ma
být
přijato na vysoké
školy
technické
14.000
nových studentů, na školy
universitního
typu
7.000, na školy pedagogické přes 3.000 a na umělecké přes 300.
— Mrazy a sníh způsobily potíže ve Vítkovických
železárnách.
Na pomoc
byli proto voláni narychlo brigádníci.
— V Dakaru byla otevřena "Slovanská restaurace". R P píše, že se v ní
budou pořádat
"týdny
české, ruské, polské a maďarské ( ! ) kuchyně. Jídla připravuje český kuchař a obsluhu .zajišťují
čeští číšníci, hraje cymbálová muzika bratří Balášovců . . . "
— Na návrh vlády jmenoval Novotný Ladislava
Novomeského k šedesátce
národním umělcem "za
vynikající zásluhy o rozv o j socialistické
lieratury". Novomeský byl před
necelým rokem politicky
rehabilitován a již k loňskému prvnímu máji dostal státní cenu za dvě
básnická díla. Je členem
redakcí Kulturního života
a Literárních novin. M.
Chorváth napsal v Kulturní tvorbě z 23. 12., že
"spravedlivé dějiny nebudou šetřit slovy velkého
uznání a zařadí Novomeského s Clementisem a
všemi
spolupracovníky
mezi velké postavy slovenských i československých. dějin".
— V Praze zemřel 30.
prosince mr. redaktor Literárních novin spisovatel Zdeněk Vavřík.
— President
republiky
propůjčil Řád rudé hvězdy pplk. Juliu Drozdovi
a vyznamenání Za statečnost 12 dalším důstojníkům "za mimořádně výtečný výkon, mistrovské
pilotní umění a projevenou odvahu při leteckém
dnu ve Zvolenu".
P O J I S T Í M
domů, bytů, podniků,
Wcrrk. Compensationc
ant, povinné ručeni
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. K U G L E R
(Meib.) X L 2431

STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2260
Č T E T E
EXILOVÝ
TISK

— Krátce před vánocemi
byl v jihomoravském lignitovém revíru uveden
do provozu nový důl Dukla v Šardicích. Výstavba
tohoto dolu stála 100 mil.
Kčs. Denní těžba bude kolem 700 tun lignitu.
— 30. prosince byla spuštěna na vodu ve Štětině
motorová loď "Brno" o
nosnosti 15.000 tun, která byla vystavena pro
ČSSR.

zakončeno maturitou. Na
školu cestovního ruchu a
lázeňství v Karlových Varech jsou přijímání absolventi středních škol a studium je dvouleté.
— Počet obyvatelstva koncem loňského roku byl
14,108.000. Za loňský rok
přibylo asi 104.000 lidí.
Narodilo
se asi 241.000
dětí.
— Ministr školství a kultury jmenoval ředitelem
Národního divadla v Praze dosavadního
ředitele
agentury
Pragokoncert
dr. Josefa Urbana, dříve
velvyslance v Tiraně. Dosavadním
ředitelem byl
stalinista Bedřich Prokoš.

— V údolí Neresnice v
Březinách u Zvolena vyrůstá velký závod na výrobu krmiv. V první fázi
výstavby kolem roku 1968
bude vyrábět pro jednotlivá JZD a pro státní statky denně až 30 vagonů — ÚV K S Slovenska zaspeciálních
krmivových
čal vydávat nový politicsměsí.
ký, hospodářský a kultur— Za tři čtvrti loňského ní týdeník Predvoj, který
roku se vystřídalo v čs. má být protiváhou "relázních 245.000 pacientů. vizionistickénau" KultúrStátní lázně mají k dispo- nemu životu.
zici 25.500 lůžek. V Kar- — Průměrně 3.000 osob
lových Varech se loni lé- za rok spáchá v ČSSR sečilo 45.000 osob, v Mari- bevraždu.
ánských Lázních 31.000.
Podle počtu pacientů ná- — V lednu se začal v Prasledují Teplice, Františko- ze stavět dlouho projektovy Lázně, Piešťany, Lu- vaný most přes nuselské
hačovice a Poděbrady. Za údolí. Má být dokončen
posledních pět sezón by- v r. 1969.
lo však v čs. lázních jen — Nové stavby v jižních
40.000 návštěvníků z cizi- Čechách: ve Volarech dřeny. Počítá se se zvýšením vokombinát nákladem 40
počtu zvláště ze Západu. mil. Kčs, v Žirovnici perleťárna, ve Vimperku zá— V Praze má zastoupeni vod na zpracování masa
18 zahraničních leteckých a u Prachatic
velkopespolečností.
Sovětský kárna. V e Voďňanech se
Aeroflot přepravil
loni staví velkodrůbežárna.
jen do Moskvy 10.5Q0 li— Podle
Zemědělských
dí.
Letecká
společnost
novin z 5. 1. přichází v
Dánska, Norska a ŠvédČSSR ročně o život 700
ska SAS zavedla loni přítraktoristů. Vážným důmý spoj přes Prahu do
vodem k velkému počtu
Jižní Ameriky,
britská
smrtelných
zranění
je
BEA nasadila na lince
chybná konstrukce trakPraha - Londýn třímototorů.
rové tryskové letadlo Trident, které překoná tuto — JZD Sázava n. S. přešlo od 1. ledna tr. do státvzdálenost za 1.20 hod.
ního statku.
— V Čimelicích j e střední — Věstník Č S N B A píše,
průmyslová škola filmo- že na cestě z Třebíče do
vá, která v e 41etém studiu Prahy byl zatčen americpřipravuje
technické a ký turista čs. původu
provozní kádry pro film, Alois Veselý (odešel do
televizi, rozhlas, divadlo ciziny před 16 lety). Po
3týdenním věznění v Jihapod.
— Na hotelovou školu v lavě byl odvezen do PraMariánských Lázních jsou hy, tam úředně zbaven
přijímání vyučení kucha- čs. občanství a vykázán
FEC/Č
ři a číšníci. Studium je ze země.

Dne 19. ledna začaly ve Varšavě porady komunistických vůdců Sovětského svazu a evropských satelitů, kterých se zúčastnili Brežněv s Kosyginem i představitelé ostatních států Varšavského paktu včetně Novotného. V době psaní tohoto komentáře nebylo ještě vydáno žádné prohlášení
nebo oficielní zpráva, které by naznačovaly, co bylo hlavním bodem programu zasedání, prvního toho druhu po odstranění Chruščova. I tak je však
možno dost snadno se dohadovat, že vedle snahy o opětné plné politické
sblížení, o utovnání neshod mezi jednotlivými státy komunistického bloku,
budou to hospodářské problémy, které zaujmou největší část jednání shromážděných potentátů. V Sovětech i v satelitech předcházela varšavskému
zasedání hospodářská jednání a návrhy na podstatné změny dosavadního
ikonomického systému, které se budou snažit účastníci konference modifikovat a koordinovat. Z e zásadních usnesení ve Varšavě půjdou pak zřejmě instrukce na X I X . zesedání Rady vzájemné hospodářské pomoci, které
se má konat v nejbližších dnech v Praze.
V Československu se
rozepsal o problémech
všech
"socialistických"
států I. Vintera v pražské Práci (22. 12. 1964).
Článek je zajímavý i tím,
že v něm Vintera přiznává
mnohé
neúspěchy,
které byly dosud oficielně popírány.
Praví se v něm:
"Jistě si každý dovede představit, jak hospodářské potíže CSSR nepříznivě ovlivňovaly stabilitu hospodářství druhých
členských
států,
jestliže např. v zahraničním obchodu
kteréhokoli státu Rady vzájemné hospodářské pomoci
je obchod s ČSSR na
druhém místě po obchodu s SSSR, a jak naopak
hospodářské potíže každého druhého státu mají zpětně vliv na rozvoj
ČSSR.

bím, kdy zahraničně obchodní vlivy vážně narušily stabilitu čs. národohospodářských plánů.
Jedním z důvodů přepracování první pětiletky v roce 1951 byla korejská krize a nebezpečí
ozbrojeného
konfliktu.
V letech 1956 - 1957, při
zahájení druhé pětiletky,
se zhroucení maďarského plánu a hluboké změny v plánu polském promítly tak vážně do čs.
dlouhodobého plánu, že
vedly v roce 1958 k jeho
přepracování.
Ani
třetí
pětiletka
nebyla
ušetřena tohoto osudu a
jednostranné
přerušení
obchodu s Čínskou lidovou republikou spolu s
událostmi kolem Berlína
nemohly nemít vliv na
udržení
původních záměrů. Samozřejmě všech
ny tyto vnější vlivy jen
znásobovaly potíže vnitřní a nelze ani zdaleka jimi vysvětlit vše".

Charakteristickou ukázkou sepětí socialistických
ekonomik byl všeobecný
V další části pak V i n pokles jejich
výroby v
tera
přiznává zhroucení
roce 1963. Loňský rok
hospodářvšak nebyl prvním obdo- dosavadního

Anketa Literárních novin
Před vánocemi se obrátila redakce Literárních novin na některé čs. umělce, vědce a na
"některé věrné čtenáře" dvěma otázkami:
1. Která kniha nebo které jiné umělecké dílo znamenalo pro vás v uplynulém roce nejivětší
podnět k přemýšlení o světě kolem vás?
2. Který svůj letošní zážitek z oblasti umění
nebo přilehlých výrazových prostředků byste
označil za dobrou a hodnotnou zábavu?
Odpovědělo celkem 48 čtenáiů. Je příznačné, že mezi knihami, uměleckými díly a zážitky nejsou takřka žádné příklady, které by se
pojily k Sovětskému svazu
nebo
kulturám
ostatních členů tzv. socialistického tábora. V ý sledek ankety naopak poukazoval na západní
a hlavně anglosaskou
orientaci dnešních čs.
intelektuálů.
Někteří z nich vybrali jen průměrné filmy
západní produkce jako Wildero;vy Byt a Někdo to rád horké, nebo Norimberský proces a

Sladkou
Irmu.
Malíř Seydl mluví vtipně o
Beatles a filmu Yeah, Yeah, Yeah a provokativně dodává: "Je to fajn, že jsou na světě takoví prima čtyři kluci".
Pro filmy slavného švédského režiséra Bergmana se vyslovilo 5 účastníků ankety, pro obá
Wilderovy filmy 4, pro Duerrenmattovy "Fyziky" 3, pro Felliniho film "8 a p ů l " 2, pro
vystoupení britské Shakespearovy společnosti v
Praze 4, pro Beckettovu hru "Čekání na Godetta" 2, pro film o Kennedym "Čtyři listopadové dny" 2, pro dílo Franze Kafky 2, pro divadlo Semafor 2, pro dílo Solženicynovo 2.
Další hlasy se vyslovily pro italské filmy, italskou expozici, anglický film, francouzský film,
pro dílo Stephana Zweiga, pro hry Sartrovy,
pro Hemingwayovu knihu "Pohyblivý svátek".
Z čs. věcí vzbudil pozornost Holan, U h d e h o
Král Lávra, Havlova Zahradní slavnost, Starci
na chmelu a Limonádový Joe.
FEC

ského plánování a jedinou útěchu pro čs. čtenáře přináší zjištěním, že
chybovaly všechny socialistické státy:
"V
současné
době
existufí určitáj společné
znaky v ý v o j e hospodářství téměř ve všech státech Rady, jež by bylo
možno
charakterizovat
asi takto-:
— původní plány do roku 1965 mají malou stabilitu,
•— ve všech státech trvá
rozpor
mezi
pomalým
růstem zemědělství a potřebami především růstu životní úrovně obyvatelstva,
•— z p o ž ď u j e se vypracování plánů do roku 1970,
•— jednotlivé státy hledají některá řešení svých
problémů více než dříve
v hospodářských stycích
s nesocialistickým
světem,
— do popředí vstupuje
naléhavost pešení cady
ekonomických problémů,
dříve z různých důvodů
potlačených."
N e s h o d y v hospodářské spolupráci komunistických států vysvětluje
Vintera tím, že "Rada
j e organizací suverénních
států a že řešení může
být
přijato jen tehdy,
jestliže je přijato zainteresovanými státy jednomyslně. T o samo . o sobě
nijak neurychluje jednání v Radě, zvláště je-li
prakticky
možno
přijmout jen takové řešení,
které je pro všechny výhodné."
A o to zřejmě šlo ve
Varšavě:
najít
aspoň
částečné řešení k stále se
zvětšujícím
hospodářským problémům, řešení, k němuž by po jakémkoli tlaku kývli všichni
představitelé moci v satelitních státech.
-sv-
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obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong Hostel, Staff.
M A T R A VELLE, N S W
Volejte večer FJ 7372

CSSR zblízka
PRODAL

JSEM. P O Z E M K Y .. .

Prodal jsem socialistickému sektoru před několika
lety pozemky, budovy a různé zařízení. Peníze jsou
dosud složeny na zvláštním účtě u státní spořitelny.
Za jakých podmínek mohou být uvolněny?
(Odpověď): Podle nové úpravy uvolní státní spořitelna prostředky na bezúročných účtech dříve zřízených tehdy, jestliže zůstatek těchto účtů k 1. květnu
1964 nepřevyšuje 5.000 Kčs, anebo jde-li o prostředky získané z prodeje rodinných domků, rekreačních
chat, jakož i pozemků jimi zastavených anebo určených pro jejich výstavbu. V těchto případech postačí k uvolnění prostředků z bezúročného účtu písemné prohlášení občana, že nemá žádné dluhy vůči
státu a socialistickým organizacím, případně příkaz
občana státní spořitelně k úhradě těchto dluhů. Jinak
smí spořitelna z dříve zřízeného účtu vyplatit v každém kalendářním roce nejvýše 3.000 Kčs, prohlásí-li
občan písemně, že nemá vůči socialistickým organizacím žádné dluhy. ONV na žádost po projednání
s M N V může zvýšit tuto roční volnou částku až na
10.000 Kčs, jestliže je občan převážně odkázán svou
výživou na příjem z bezúročného účtu. S přivolením
ONV uhradí dále státní spořitelna z bezúročného
účtu prokázané náklady na výstavbu rodinného domku, dále členský-'podíl na družstevní bytovou výstavbu, jakož i jiné náklady a závazky občana přímo jeho věřitelům, nf;ní-li t o v r o z p o r u
se
společenským
zájmem...
Zemědělské noviny 22. prosince 1964
KRÁDEŽ HISTORICKÝCH ŠPERKŮ
"Módní vlna" zcela nového druhu trestné činnosti
- krádeže a překupnictví
starožitných předmětů zasáhla o posledním dnu loňského roku i do Památníku národního písemnictví na Strahově v Praze.
Neznámý pachatel - pravděpodobně některý z návštěvníků - porušil skleněnou vitrínu a odcizil několik historických šperků, pocházejících z dob Velkomoravské říše. Mezi odcizenými šperky jsou zlaté
náušnice, bronzový knoflík, zlatý prsten,' zlomek
stříbrného plechu a pazourkové křesadlo. Historická
cena odcizených exponátů značně převyšuje jejich
cenu věcnou. Po pachateli se pátrá.
Lidová demokracie, 5. ledna 1965
VEŘEJNÁ BEZPEČNOST VE VARNSDORFU
V průběhu poslední dekády loňského roku došlo
ve Varnsdorfu k 36 vážným případům výtržností,
v nichž také povětšině spoluúčinkovalo více vypitého alkoholu. Na zábavě ve Varnsdorfu se výčepníci snažili, seč mohli. Bujará společnost mladíků
popíjela také tak. Nakonec již jejich "veselí" přerostlo rámec zábavy a vedoucí pohostinství požádal
o pomoc Veřejnou bezzpečnost. Hlídka proti opilcům
nic nezmohla. Na pomoc přišel i předseda národního výboru, aby zchladil rozpálené hlavy asi 140
chlapců, a nakonec bylo povoláno 25 příslušníků Pohraniční stráže k udržení pořádku. Povykující dav
se pak ještě vydal na pochod městem a vytloukl na
městském oddělení V B o k n a . . . Na 4 nejbujnější
byla uvalena prokurátorská vazba a 10 dalších se
bude odpovídat z obvinění pro rušení pořádku a
útoku na veřejné činitele.
Lidová demokracie, 5. ledna 1965
NEOPRÁVNĚNÝ

DOVOZ DO

JEDNOHO

KRAJE

Bezpečnostní orgány v Jihomoravském kraji zabavily v minulém roce zboží pašované k nám 2 ciziny v hodnotě 956.300 Kčs. V souvislosti s touto
trestnou činností spekulace zatkly 27 cizinců, kteří
měli řadu překupníků mezi čs. občany. Převážně se
k nám pašovaly tranzistorové přijímače japonské
výroby a šusťáky. U obou druhů zboží jde vešměs
o podřadné výrobky. Tranzistory nakupují pašeráci
ve Vídni a v Itálii v obchodech s partiovým zbožím
se 60 až 70procentní slevou. U nás je prodávají na
ulicích a v restauracích za 700 - 900 Kčs. Kvalitou
nesnesou srovnání s čs. výrobky, např. s tranzistorem Zuzanou, ani s japonskými tranzistory prodávanými na našem trhu. - Šusťáků bylo v kraji zabaveno za 400.000 Kčs. Ve Vídni existují firmy, nakupující tyto pláště podřadné jakosti v Itálii. V
ČSSR je pak zahraniční "prodavači" nabízejí ke koupi jako zboží prvotřídní jakosti. Šusťáky jsou většinou v exkluzivním balení. Mnozí občané však teprve
doma po rozbalení zjistili, že koupili za 380 Kčs, v
jednom případě dokonce za 450 Kčs, jen půlku pláště, který byl rozstřižeri.
Rudé právo, 4. ledna 1965
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TURISTY L Á K Á VÝCHOD
Z e změn, které se udály v poslední době v Československu, vyvolaly snad nejivětší zájem uprchlíků a zahraničních krajanů možnosti cestování, uvolnění československých předpisů,
usnadnění
oboustranné turistiky, návštěvy příbuzných atd. Setkáváme se přitom často s názorem, že je tím
Československo "speciálním případem" v komunistickém světě. Zdaleka tomu tak není. Jako ve
všem ostatním řídí se Československo i ve věci povolování cest instrukcemi z Moskvy.
Všechny evropské komunistické země mají nyní téměř
katastrofální
nedostatek cizích valut,
všechny potřebují tuto situaci aspoň částečně změnit pomocí zahraničních turistů,
všechny jsou
ochotny za tím účelem slevit něco z ideologie či předpisů, zamhouřit aspoň dočasně oči nad minulostí. Předpisy jednotlivých zemí se v detailech liší, ale jejich účel, celkový plán je všude týž: zahraniční turistický ruch jako součást tamního zahraničního obchodu,
začleněného do celkového
hospodářského plánování, musí být splněn.
V e všech
kmumsticcých státech se konají již
nyní dalekosáhlé přípravy na letošní letní sezónu, pro níž se plánuje další zvýšení
počtu
:ěch, kteří přivezou do.ary, libry, franky a marsy. Soutěž mezi komunistickými státy je při:om též dovolena, vzájemné návštěvy se v jednotlivých
komunisticcých zemích rovněž doporučují.
Československo

tú. Z a celý loňský rek
nebyla dosud podrobnější čísla vydána, ale za 1.
pololetí bylo dle Rudéhc
práva z celkového počti;
1,402.000
turistů přes
800.000
z
Maďarska.
Rovněž většina Čechů a
Slováků o d j e l a d o "socialistických států"'.
Z
celkového počtu 700.00C
odejelo prý do západních zemí 60.000 osob
( d o Západního Německa
13.000,
Rakouska
10.000 atd-)-

Kude právo napsalo
17. 8. 1964, že průměrná
návštěvní doba cizince
ze Západu trvala jen 3
dny právě proto, že ubytovací podmínky nebyly
na výši. - V čs. hlavním
městě je dnes 55 hotelů
a internátů s, 5.000 lůžky. Čs. občané si mohou
najmout p o k o j v priváte,
avšak pronajímání soukromých pokojů cizincům není dovoleno.

jídelnách oblečeni pouze
v plavkách. Jsou prý často drzí, nadávají a zavdáv a j í příčiny k rvačkám.
Stížnosti na čs. turisty
přicházejí též z Jugoslávie. Krádeže na polích
jsou tam nejběžnějšími
jejich
přestupky.
To
ovšem souvisí s okolností, že úřady dovolují čs.
turistům
vyvézt i do
"přátelské
ciziny"
jen
malé množství cizích plaVelká propagační akce tidel.
k získání turistů ze zaMaďarsko
hraničí se provádí v souV tomto státě je tuvislosti s letošní spartaristický ruch nejliberálkiádou v Praze.
nější. D o země jsou zváOstuda v cizině
ni nejen cizinci ze Z á p a Čs. tisk se občas zmi- du, ale otevřeně i maňuje o problému, spojer ďarští političtí uprchlíci,
ném s návštěvami čs. dokonce i aktivní účastpovstání
z roku
občanů v "přátelské ci- níci
zině". " S m ě n a " ze 16. 8. 1956.

Přes značný počet turistů z ciziny nejsou tamní činitelé s výsledky spok o j e n i Čs. tisk kritizoval v té souvislosti ubohý stav čs. hotelů a turistických ubikací. Bratislavská Práca dokonce
poznamenala, že pokud
mr. např. uvedla, že tucj d e o turistický ruch, je
ty čs. turistů u BlatenČeskoslovensko 6 let za
ského jezera v M a ď a r Jugoslávií a 10 let za zásku kradou na polích
padními zeměmi.
brambory, kukuřici a zeNedostatečný počet lů- leninu, aby snížily osobní
žek byl pociťován hlavně výdaje.
v Praze, kde bylo po válJiné potíže pak prý zace zabráno mnoho hote- se způsobují' muži a žeNejvíce
návštěvníku lů a přeměněno na děl- ny, kteří se dožadují ob3ylo ovšem ze soused- nické ubikace.
sluhy v cizích hotelových
Československé úřady
rihlásily koncem
roku,
ie tam
přijelo v roce
1964 přes 3 milióny ná/štěvníků ze zahraničí a
/ téže době že l i miiónu Čechoslováků navštívilo cizinu. I když j e
lutno po všech dosavadních zkušenostech brát
raková čísla se značnou
reservou, přece jen jsou
dosavadní výsledky propagace zahraničního turistického ruchu v Československu pozoruhodné.

N e j v í c e navštěvovanými místy jsou Blatenské
jezero a Budapešt, kde
má být vystaveno během
dvou let několik moderních hotelů s 10.000 lůžky. V plánu j e rovněž
zvýšení počtu tábořišť
pro automobilisty a to ze
43 na 100. Již dnes jsou
(Pokračování na str. 6.)

JÁ A PAMÁTNÍK
ACHILLE GREGOR
Hrdě prohlašuju: nejsem ledajaký člověk. Také
jsem přispěl na sběr papíru. Protože nikdo o tom
neví a statistika o tom pomlčela, dovolte, abych tu
záležitost vyprávěl. Člověk nikdy není dost chytrý.
Neustále život klade před něj překvapující situace.
Tak kupříkladu jsem si myslil, že žijeme v novověku: trysková letadla, atomová energie, penicilin,
dvanáctistupňový Prazdroj a tak dále. A zatím nedávno, pamatuji se, bylo to Na příkopě, jdu a vidím
za výkladem takovou psssěíibodnost: v saténu vázaný zelený památník . . .
Zaklepal u mne nedávno někdo večer: "Pan Forhont," myslím si, '"jde na besedu, čerti ho sem nesou!" A nahlas povídám: "Jen dál - buďte vítán!"
A l e přišel synovec Zbyněk, mé vdané sestry syn.
Donedávna inteligentní dítě - až v poslední době- mu
někdo daroval památník. Tak a tak, povídá, pozdravení od rodičů a abych prý mu něco vepsal na památku.
"Proč na památku," povídám a nutím se do srdečného smíchu, "jsem diky bohu zdráv. Ještě skáču
do tramvaje, víš přece, nedávno jsem si tak zlomil nohu. A žaludek mám v pořádku, ani tlusté si
neošklivím, jenom krupičnou kasičku a nudlé."
A l e nedal se odbýt Tak, povídá, strýce, tady j e
památník, vepište se mi v plné síle. Je to hoch smělý, novou dobou odchovaný, nic se neostýchá. Bojar. Nejraději bych snu býval dal pohlavek. "Polož
památník," povídám, "nemohu si hned nějakou pitomost z hlavy vymyslet." Síkám si: památník, kdo
ví, kdo to jednou bude prohlížet a řekne, vida, do-

spělý člověk, rozumný, a jaký to byl trouba. A s
rozmyslem chci přistoupit k takové věci . . .
Podíváš se, myslím si tedy, co kdo napsal. Jedním
okem mrkneš a hned ti napadne třeba nějaká idea.
Dívám se tedy a hned vidím: zdroj kultury světové, jakási encyklopedie písemnictví všech národů
je tu shromážděna. Snad jen. staří brahmíni byli
tak moudří. Jaké je tu soužení? Až jsem se zachvěl.
Připadal jsem si nicotný vedle památníku. Vysvědčení máš, říkám si, dokonce výborné z tělocviku a
ze zpěvu, ale. památník nesvedeš, kdyby tě rozkrájeli. Osvěta ke mně nepronikla, jen povšechné jakési vzdělání. Nesuďte přísně! Čtu výroky a po těle
mne mrazí. Sotva dýchám. Tu, říkám si, stýkáš se
přímo s duchem veškerenstva. A třesoucími prsty
obracím stránky. A tu. hle, výrok: "Přísloví napoví, pravda nehladí, i moucha se brání!"
Po celém těle se potím. V e své hrubé prostotě,
přiznám se, ani smyslu nerozumím. A znovu žasnu:
"Proč nežijeme v přátelství a lásce, proč bohyně
již dávno ony odešly, proč pouze žít, to tvrdé žít se
s děsem v ústech lidu halí? Proč nacházím jen fingovanou lež?" Až se mi mžitky před očima udělaly.
Cpeš se jen, říkám si, hlavo skopová, mlaskáš a
inteligence ti utíká! Fingovaná lež je představa nepřístupná
nízké vzdělanosti. Ale snad není ještě
pozdě? Snad mohu navštěvovat večerní kursy a dohnat zanedbané vzdělání? A tu, hle, obsah některých
stránek je srozumitelný dokonce i mému nevyvinutému duchu. Jak jsem se zaradoval! "Jsi-li češte
prosím zato, hlasu mého sliš: český jazik cti jak zla-
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Leon U r i s : Armageddon. William Kimber, Londýn 1964

Tenká, dlouhá linie
Brigádní generál N e a l Hazzard (vstoupil do jídelny poddůstojnického klubu v Berlíně a 250 důstojníků a poddůstojníků se postavilo do pozoru. Požádal je, aby se usadili a nařídil strážnému, aby zavřel dveře. " K věci",
řekl Hazzard. "Padesát z vás podalo žádost 0 evakuaci rodin z Berlína. Pozval jsem vás všechny, abych těch padesát z vás nepřivedl zbytečně do
rozpaků. Situace je taková: když generál Hansen letěl do Washingtonu,
řekli jsme mu, že tady počkáme, až se vrátí. Tím mám na mysli, že Spojené
státy tady budou na něho čekat. V této posádce především ženy a děti představují Spojené státy. Během příštích čtrnácti dnů nebude nikdo brát zřetel
na žádosti o evakuaci rodin - můj starý ruský přítel generál Tripovič by
řekl - z technických důvodů. Kdybychom dnes odsud utekli se staženým
ocasem, bylo by to napomáhání nepříteli a zesměšnili bychom tím svoji
zem. Berlínská posádka tu zůstane - tak jak je - muži, ženy, d ě t i . . . " str.441
Tak začala berlínská
blokáda v roce 1948 - z
technických důvodů. V
dějinách studené války
zaznamenali
Američané
pouze dvě velká vítězství: zlomení berlínské
blokády a vítězství v Karibském
moři.
(Korea
nebyla vítězstvím).

vojenské hantýrce patřili
tito lidé k oddělení, zvanému prostě G-5, Military Government. Urisova kniha ukazuje na zázraky,
jaké
americká
správa dokázala udělat v
poměrně krátké době v
dnešním Západním N ě mecku.

Leon Uris napsal další knihu , o současné historii: klíčový román o
Německu po druhé světové válce a specielně o
osudu Berlína - Z á p a d ního B e r l í n a . Jeho
"Armageddon" je pro
nás zvlášť zajímavý, protože jeho obsah líčí události, které mnozí z nás
už sledovali z uprchlických táborů Německa,
které Uris popisuje.

I tito administrativní
vojáci, kteří nikdy nevypálili ani jednu Ostrou
patronu, měli své místo
v "tenké, dlouhé linii",
která v letech 1948-1950
zadržela příval
komunismu.

"Armageddon" vzdává poctu zapomínané a
neoslavované části spojeneckých okupačních armád, příslušníkům vojenské politické správy,
kteří přebírali odpovědnost za německou správu a hospodářství.
Ve

Československý čtenář
si tu přijde na své. Uris
objasňuje, jak nepraktická byla myšlenka vytvořit z Německa zemědělský stát bez průmyslu.
Proč se stalo, že mezi
správními úředníky se
objevili nacisté a neonacisté. Proč Sudeťácí a jejich bratří byli vážným
problémem
národního
hospodářství zničené země, když byli vyhoštěni
z východních zemí.

to, česky mluv a piš!"
Vida ho, povídám, takové krásné přísloví, pro kluka je ho škoda. Češka se, bůhví, z holomka už nestane. A tu opět: "Letí anděl z každé strany, v obou
rukou drží psaní, jedno mně a jedno tobě, žé jsme
věrní druzi sobě." Tu dokonce jásám. V ž d y ť psaní,
to je z mého poštovního oboru. Snad, těším se, i já
připíši neumělý sice, zato upřímný aforism. Tak třeba: "Pište zpáteční adresu!" Nebo třeba: "Za nedostatečně frankovaný dopis se vybírá poštovní příplatek!" Nebo tak podobně, něco do života.
Velmi jsem si s tím lámal hlavu. Přečetl jsem cely poštovní sazebník, ale nic sé nehodilo. Nic nebylo dost případné. Ani telefonní pokyny nejsou, myslím, dost vhodné pro památník. A n i návod 5i rukověť, jak a co psát do památníků, nevydalo státní
nakladatelství. Je to hrubá nedbalost, když -na druhé straně vydávají památníky. Mělo by se na to myslet. Mne například domovnice přestala zdravit, když
jsem se jí optal, je-li pravda, že "Neuspokojená žena potřebuje přepych, milující ženě postačí i prkno
za lůžko". Od té doby o mně trousí, že jsem nestyda. Když jsem jí vysvětlil, že je to od Balzaca, řekla, že vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá.
Hned jsem zajásal. Taková prostá žena, myslím
si, ani klobouk nenosí a ústa jí přetékají lidovou
moudrostí! Běžím domů a hledám po všech stránkách. Jaké štěstí: rovný rovného si hledá v památníku nebylo. Rázem jsem to krasopisně napsal a velmi jsem se rozčilil. Vědomí, že můj aforism bude
také v památníku vedle fingované lži, mne vzrušilo.
Velmi jsem byl hrdý. Ted', myslím si, ať přijdou
generace! Můj aforism je stejně krásný jako třeba:
"Jestiť jedna velká kniha bez omylu, bez vady, a ta
velká svatá kniha slově knihou přírody!"
A z radosti jsem šel do vinárny, neboť vykona-

stadiu šlo o poslání "polských" horníků -do Poruří, kde by mohli zvýšit výrobu, Sovětský svaz
se houby staral o "polskou" suverenitu a sliboval hory doly.

Osobní historie Urisových hrdinů "Armageddonu" ustupují do pozadí
před
dramatickým
vrcholem administrativního boje o rozpoltěné
Ukazuje také dvoja- Německo.
kost sovětské politiky vůNení pochyb, že berči Německu,
Německu línský vzdušný most se
sjednocenému nebo roz- stal doposud nepřekonadělenému. Když šlo o re- ným triumfem techniky.
parace, byl Sovětský svaz Sovětští znalci především t
ochoten vyloupit, kde a vyloučili možnost zásoco se dalo, bez ohledu bovat
velkoměsto
ze
na to, jestli kořist bude vzduchu za podmínek,
užitečná sovětskému hos- ve kterých se nalézal
podářství. Tisíce strojů Berlín. A n i američtí oda nenahraditelných pří- borníci neradili pro. N e j strojů bylo vyvezeno i ze horší
americké
letiště
sovětské části Německa, (Pittsburgh) mělo lepší
aby
zrezivěly a šly do meteorologické podmínšrotu. Důvod: nesměly ky než berlínský Tempadnout do ruky kapita- plehof.
listům, kteří by zvýšenou
Uris tu právem
vyprosperitou
zabránili
zbolševisování celé Evro- zdvihuje, že tento zázrak
techniky by nebyl možpyný
bez
sebeobětování
Nejjasnéji se to pro- těch Američanů,
kteří
jevilo, když šlo o slezské buďto drželi sebevražeduhlí a slezské horníky. nou
"tenkou, dlouhou
Sovětský
zástupce
na linii" nebo obětovali svá
berlínské "komandatuře" civilní postavení a vrátili
prostě prohlásil, že je si- se
zpátky do armády,
ce pravda, že Sovětský aby zorganizovali vzdušsvaz dluží uhlí Berlínu, ný most.
ale že to není vina SovětA
Uris
nezapomíná
ského svazu, 'nýbrž Polsplatit dluh nejen těm
ska.
německým
politikům,
Když pak v jednom
(Pokrač. na str. 6)

né dílo šlechtí duši člověka, jak praví 24. stránka
památníku. Dal jsem si vermut s ovocnou příchutí,
neboť to jest nápoj přiměřený mým možnostem, a
zapředl jsem lehkou -rozpravu s ostatními hosty. Také jsem dal kolovat památník a hrdě označil svůj
výrok.
Několik pánů na mou výzvu připsalo ochotně
nové aforismy. Pán, který si dával dvanácté Klášterní tajemství, neboť byl stižen škytavkou, připsal
veršíky, které jeho manželka vyšila na kuchařce:
"Každá dobrá hospodyňka šuká i když manžel spinká!" Jeho soused chtěl mermomocí napsat také něco veršovaného, až se mu podařil rým: "Víno sílí
krev, že je jako lev!" a pod tím udělal kaňku. Tře+í
pán napsal opravdu ušlechtilou připomínku: "Lihovinám kdo se oddává, sílu svoji ve hrob skopává!"
Jenom se, bohužel, nepodepsal, 'neboť si nemohl
vzpomenout, jak se jmenuje. Také vrchní, pan Dobiáš, byl prostě poctěn mým vyzváním, s dovolením
přisedl a hned napsal hezkou průpovídku: " K d y ž
se kapr večer hází, tak bude pršet, s úctou Alois
Dobiáš, vrchní od Bašušů."
Skutečně zcela lehce a bez obtíží jsme popsali celý památník. Dokonce nějaký artista z výčepu pro.hlásil, že dovede jedním tahem dívku ve vaně.
Dvakrát se mu to nepovedlo, ale potřetí - skutečně!
Dívka sedí ve vaně, jen hlava jí kouká - a pod ní
aforism: "Buď živa ctnostně, bohabojně, a bůh, ti
bude žehnat hojně!" Dodneška nedovedu pochopit,
proč Zbyňkův tatínek, když to přečetl, řekl: "Cynik",
dal Zbyňkovi pohlavek, roztrhl památník na dvě
půlky a přikázal: "Zanes ho do školy, do sběru papíru!" neboť i v největším rozhorlení byl praktický
člověk. A tak vidíte, i já jsem přispěl do sběru papíru. Prosím, aby mi to bylo připočteno k dobru.
Z knížky "Rozhořčený mladý muž"

VARENNES
Jiří

Kovtun

Z d e je konec nebezpečné cesty,
kterou vaše koně marně udusaly.
N a mostě je nepatrná zábrana,
na radnici vyspíte se do rána.

králi,

Před mostem se zastavila historie,
ale tato řeka její viny smyje,
řeka Aire, jež přeťala zde dějiny.
Nermuťte se, králi, nejste jediný.
Před vámi už padla mnohá slavná hlava,
ale to se stává, králi, to se stává.
Nebojte se podívati na střenku,
když si krájíte chléb v malém výklenku.
Kdybyste se býval šťastně dostal
z Varennes,
vojáci by zavedli vás do kasáren,
dali by vám křehké maso k večeři,
postavili by vám stráže u dveří.
Potom byste mohl po vydatném spánku
nejen znova zavzpomínat na selanku,
táhl byste idylicky na Paříž,
aby jako ovce vydala vám stříž.
Ale proč jen chudák má mít
věčně smůlu.
Poznalo vás mnoho lidí v Menehúlu,
třebaže vám nikdo nešel v ústrety.
U ž je pozdě, králi, ničit portréty.
T e ď už víte, proč se rozplynula vize:
dal jste si svůj-obraz razit na peníze,
ale to je jeden z mála zázraků,
že i ubožák má pár svých šestáků.
V zajetí se mění všechno. Nenadále
nešťastný a obyčejný muž je z krále,
král má děti, strachuje se o syna,
je to dojemná a tichá rodina.
Pomyslete však i na ty bezpočetné
rodiny, jež truchlí i o neděli Květné.
Děti krále jako.děti pobudy
mohou míti strastiplné osudy.
Máte pravdu, strašná věc je guillotina,
ale strašná věc je také jiná:
usínat jen při jediné hromničce
bez večeře iv začouzené světničce,
bydlit v chatrčích, kde pouze vlhká země
vítá spáče zimomřivě, i když jemně,
míti džbánek, avšak místo snídaně
nabírat jen čirou vodu do dlaně,
býti občan vítězné a velké říše,
ale míti děti, kterým kručí v břiše,
podílet se o koláček s hejnem much,
nemít v kalíšku než vzduch, než vzduch,
nějž vzduch,
býti otcem syna s bědnou budoucností,
matkou dcery, která sedm dní se postí,
bratrem sestry sice s lokty bílými,
ale také se rtem siným od zimy,
s ňadrem, jehož stále ubývá jak luny,
s bílým zápěstím,
'však možná tenčím struny,
s pohledem, v němž kmitá melancholie^
s pletí průhlednou jak bílá hostie.
Ano, je to strašné, zemřít rukou kata,
ale je to smrt jen vteřiny, jež chvátá,
mohem strašnější je celé hodiny
mříti hladem nebo na souchotiny.
Jednoho dne vystoupíte na lešení,
pod nímž budou lidé náhle udiveni,
že i král je jeden z mnoha, je-li sťat,
že je vlastně jednoduché umírat.
Dosud jste jen málo věděl o neštěstí,
teď však nezbývá, než statečně je nésti.
Smrt je okamžik - a po ní klid,
ach klid.
Z d e je konec cesty, račte vystoupit.
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žebrat
Kučík

V Indii je hrozně těžké rozeznat, co je žebrota pravá a co ta druhá. Tou pravou myslím snahu opatřit si peníze na obživu žebrotou, protože všechny ostatní možnosti jsou mimo dosah.
V prvním případě se to dělá v Indií a myslím celkem všude na Východě, takto:
Když máte štěstí a jste už od narození nebo později v životě zmrzačeni, je to snadné. Jednoduše
st sednete, lehnete nebo se nějak jinak umístíte křížem přes chodník, abyste byli lidem co nejvíc v
cestě a skřeky, voláním či pohyby se snažíte upozornit kolemjdoucí a vystavovat na odiv svá. zmrzačení nebo svou nemoc.
'
iJ^K^iJtó « i n • t& H * ř v
^
• ~ <- iViděli jsme lidi s masem sloupaným až do kostí z nohou, rukou či z jiných částí těla^ jak se točili na
chodníku jako pominutí a přitom vzírušeně ukazovali na své údy nebo boláky, křičíce o almužnu. Jiní
s neuvěřitelně zpotvořenými tvářemi nebo údy abnormálně zkroucenými vystavovali zas tato hrůzu,
domáhajíce se rovněž soustrasti a peněz.
To všecnho jsou poctiví žebráci, kteří nemají ji- jedno dítko v náručí a druhé u sukně. K d y ž i to odnou možnost obživy.
roste, pořídíte si další a další. K d y ž se pak těch děTa druhá kategorie - a těch je víc - se skládá z tí žene pět nebo šest kolem ubohé matky, to by murůzných žebravých podvodníků nebo podvodníčků. selo být srdce kamenné, abyste nic nedostala.
Či jak by se vlastně měli nazvat?
Konkurence v povolání však vyvolala u mnohých
To se zase dělá takto: jste-li žena, je nutné, abyste zlepšení organizace. Často se to dělá např. tak, že
si opatřila malé dítě - což je v Indii celkem snadné. matka zůstane stát na nároží jako generál jaksi v
Potom se s tím malým dítětem umístíte tam, kde pozadí a ostře pozoruje ulice na všechny strany. Když
se vyskytují nejčastěji cizinci. Jakmile pak uvidíte pak uvidí přicházet cizince z jedné strany, vyšle
muže nebo ženu (lepší je muž) v evropském oble- vstříc jednoho či dva '•útočníky'", blíží-li se někdo
ku a s bílou tváří (což je velice důležité), popadne- z druhé strany, vyšle v ústrety další a zjistí-li, že
te dítě na ruku, zavěsíte se na cizince • třebas na ně- někdo slibný kráčí ze zadu, výšíc- mu vstříc zbylou
kolik set metrů, snažíte se upozornit, že má dítě zálohu. U sebe si ponechá to nejmenší, s nímž pak
hlad, a neustále něco drmolíte. Nenecháte se samo- zaskočí, aby vypomohla v tvrticšíjnějších případech.
zřejmě lehce odbýt, protože almužna se nezíská ani Děti se takovým způsobem naučí už od nejútlejšího
tak vyvoláním útrpnosti jako zavilou vytrvalostí. věku natahovat ručky z mlít Sááb, Sáááb, Sááááb,
Cizinec, který už má podobných zastavení ten den že už v krátkosti ani nepotřebují instrukce matky
příliš mnoho, se pak buď rozzuří a vyhrožuje vám jak koho a jak urputně pronásledovat. Letí už samy
strážníkem, anebo se vzdá a dá vám nějaký peníz, vstříc každému cizinci, kterého spatři.
aby se vás zbavil; obyčejně se vzdá, dá malý peníz
Jste-li ovšem muž, pak by se žebrota s dětmi jaksi
a toho strážníka nevolá. Nejdůležitější přitom však
nesrovnávala s vaší mužskou důstojností. Používáte
je, abyste bezpočtůkrát opakovala kvílivým, protáhpak zcela jiné způsoby.
lým hlasem: Sááb, Sáááb, Sááááb! Takto zkrácené
Nejlépe když nabídnete' cizinci nějakou službu ne"Sahib" na bělochy moc dobře působí, takže se brzy
bo když čekáte na vhodném místě, abyste byl o ni
rozzuří nebo se vzdají.
požádán. Nabízíte vždy samozřejmě všechny možné
Když vám to maličké odroste, pořídíte si jiné a služby. Za práci či informaci si s klidem smluvíte
hra se opakuje jen s tím rozdílem, že poukazujete na mzdu, když na tom ten cizinec trvá. Jakmile však
službu vykonáte, žádejte nejméně trojnásobek smluvené mzdy. Co bylo umluveno, to jednoduše ignoDODÁME KAMKOLI
rujte. Pro všechny případy pak mějte připravenou
řadu tak zvláštních záminek, proč žádat právě tu
Z A VELKOOBCHODNÍ CENY :
cenu, aby byl cizinec absurdností vašeho důvodu tak
udiven, že neví, kde je, co se vlastně děje, a aby
Cena za 26 ozs láhev
nakonec zaplatil aspoň částečně zvýšený obnos. Jaké
běžná NAŠE
jsou ty podivné záminky? Třebas takové:
O L D STURT, jihoaustr. brandy
22/17/9
Cizinec si ujednal s nějakým kolemstojícím Indem
C R O W N CHABTER,
- vždy, v kteroukoli denní nebo noční dobu jich stoskotská whisky
35/9
29/6
jí několik kolem -, aby mu odnesl tam k tomu vozu,
CORTELL, imp. francouz, brandy
28/9
21/tonze nebo rikši zavazadlo. Kolik za to chce? Šilink,
COMBEAU, imp. francouz, cognac 50/9
31/když je to jen přes cestu? Se šesti penny pak souN A P O L E O N , imp. francouz, brandy 50/9
31/hlasí. Ochotný pomocník uchvátí zavazadlo, dá si
N A P O L E O N brandy,
je na hlavu a řítí se mezi davem, auty, kravami, ko( v původních láhvích z Francie)
56/32/6
ly, autobusy a už je u auta. Křičí na taxikáře, který
W H I T E F R I A R S imp. anglický gin 27/20/6
vyleze, otevře zadek auta a pomocník tam složí zaG A L A T E A , Blackcurrant Liquer
vazadlo a čeká na jeho majitele. Když ten se kostáčený v Dánsku
45/9
29/6
nečně prodere za ním, uslyší otázku: Dobře Sááb?
CHERRY BRANDY,
K ý v n e a na další otázku prozradí, kam chce jet. Nostáč. v Dánsku
45/9
29/6
sič opakuje to místo hlasitě v domorodé řeči řidiči
C H E R R Y V I K I N G likér,
taxíku, přičemž oba velmi horlivě gestikulují.
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
Cizinec platí sjednaných šest penny. Nosič však
P U N Č z Dánska (orig. lahve)
45/9
29/6
vrtí hlavou: dva šilinky! Cože, bylo přece smluveCREME DE M E N T H E z Dánska
no . . . Ano, přitakává Ind a gestikuluje: bylo smlu(orig. lahve)
45/9
29/6
veno zanést zavazadla k autu, ale já je dal do auta!
V O T R E C A C A O B R A N D Y likér z Dánska
Vyjeveně namítá cizinec, že nevidí žádný rozdíl v
(orig. lahve), 1/2 lahve
26/6
18/6
práci, postaví-li se zavazadlo na zem či spustí-li se
C U R A C A O z Dánska - 1/2 lahve
26/6
18/6
s hlavy do zadku auta, a konečně že o to položení do
C A C A O P E R R E T likér,
vozu nežádal. Nosič vrtí hlavou, krčí rameny a vyz Dánska,- 1/2 lahve
26/6
18/6
trvale opakuje: dva šilinky, Sááb. Dodává pak ještě,
MERUŇKOVICE, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
že řidič neumí anglicky, takže mu musel vysvětlit,
L A DĚVISE likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
kam má jeti. Cizinec křičí, Ind ještě hlasitěji opaL A C I T R O N likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
kuje: dva šilinky!, ruce obou létají, ale Ind se přiF R A N C . Š A M P A Ň S K É "Club Prestige"
tom kupodivu nerozčiluje, jen vytrvale opakuje svou
stáč. ve Francii, 26 ozs.
38/9
26/6
žádost. Když to brzy nepomáhá, začne mluvit hindi.
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na poČas utíká, ale času je v Indii habaděj! Skončí to
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin dotím, že dostane šilink a váhavě odejde. Cizinec vledáme též pivo.
ze do auta, bouchne dveřmi a brzy se přesvědčí, že
řidič mluví lépe anglicky než ten nosič.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včetně dovozného. P ř i dodávkách v hodnotě nižší,
(Pokračování příště)
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
Z L O B Í VÁS
OČI?
ve Viktorii a po celé Austrálii
Volejte 314-6281

Bolí Vás hlava?
Noste

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš cenik vín a lihovin
Jméno :
Adresa

:

brýle od

O P T A I

OPTO

'Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
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Turisty láká východ
(Pokračování se str. 4 )
v Rakousku a Západním
Německu dost populární víkendové zájezdy ha
propustku do Maďarska.
Polsko
Podle polského tisku
z loňského roku vykazuj e turistický ruch v zemi
zisk 3 i miliónu dolarů.
Nejčastějšími návštěvníky byli turisté ze skandinávských zemí, Belgie a
Rakouska. Polský turista
odjížděl pak nejčastěji
do Československa a M a ďarska.
Bulharsko
Černé moře láká hodně turistů, takže se zdá
Bulharsko jednou z nejoblíbenějších zemí pro
návštěvníky ze západní a
severní Evropy. V posledních letech bylo postaveno poblíž pobřeží 17
nových hotelů se 7-500
lůžky. V l á d a má v programu stavbu nových hotelů a to tak, aby až do
roku
1980
přibývalo
7.000 lůžek ročně.
N a poměry na "Rudé
riviéře", jak se této oblasti nyní říká, je však
dost stížností. Zahraniční návštěvníci
kritizují
'"'balkánské
jhospodář-

ství ,
nepříjemnosti, s
personálem,
nepřesnost
jízdních řádů, přeplněné vlaky i autokary atd.
Rumunsko
Černomořské
pobřeží
j e pro cizince v Rumunsku také nejpopulárnější,
avšak vcelku není turistický ruch v zemi tak
vyvinut jako v sousedním Bulharsku.
Východní Německo
T u t o zemi
navštívilo
v první polovině loňského roku 300.000 turistu,
z nichž bylo přes polovinu z komunistických států. Z tamních 230.000
Němců,
kteří odjeli za
hranice, byla více než polovina v Československu.
E. E./-mkChutný a výživný

Jogurt

P O D M Á S L Í 3C
KYSELÁ S M E T A N A
S Ý R Y
K dostání ve všech
potravinářských obchodech a
delikatesech

«KEREN»
Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9 - 2 7 5 2

TENKÁ, DLOUHÁ LINIE
(Pokračování se str. 5)
kteří tváří v tvář sovětskému nádaku a terorismu udrželi demokratické
pozice v Berlíně samém,
ale i tomu bezejmennému Berliňákovi,
který
hlavně umožnil vzdušný
most.
K d y ž jsme se povalovali v uprchlických táborech, často okrádáni na
"kaloriích", na nichž žil
německý občan, v Berlíně byla vybojována bitva,
která
zachránili
všechny uprchlíky před
sovětským
koncentračním táborem, na minimálním stupni kalorií.
V
Berlíně nevznikla
panika ani mezi obránci
ani mezi obyvatelstvem.
Ž i v o t byl tvrdý a nelítostný. Berlínská otázka
byla první, kde se projevil naplno lstivý úmysl
vůdců Sovětského svazu.
Právě tak jako v Karibském moři se ukázalo,
že Sovětský svaz a jeho
satelité jsou ochotni uplatnit tlak jen do určitého stadia.
Jsou zvyklí na to, že
jejich západní protivníci
kapitulují dávno
před

tímto bodem. Leon Uris
správně přičítá konjunkturu komunismu v poválečných letech apatii
a antimilitaristické náladě ve svobodném světě.
Sovětští vůdcové s tím
počítali.
" A m i , go hom e " nebylo jenom bojové heslo, vyjadřovalo také city , které měl řadový a m i k v
západní
Evropě.
" A r m a g e d d o n " nedokazuje jenom, že sovětský postup v Evropě byl
zastaven "tenkou, dlouhou linií" druhotřídních
vojáků a
prvotřídních
administrátorů.
Víme
všichni, že zkomunisovaná Francie poválečných
let a ještě více zproletarizovaná Itálie poskytovaly sovětskému vedení
cíle, které jen čekaly na
sovětské osvobození.
" A r m a g e d d o n " čili konečné zúčtování j e v U r i sově klíčovém
románu
definován velmi prostě:
" V Berlíně jsme se rozloučili s myšlenkou, že
se Amerika může obrátit
zády k světu. Pro A m e ričany už není návratu."
jun
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LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

ČESKÉ KNIHY
— Profesor na universitě státu Oregon, sochař
Jan Žach byl jmenován
koordinátorem výstav k
propagaci umění v USA.
— Na universitě v Torontu přednáší česká lékařka, vynikající odbornice
v dermatologii, dr. Věra
Hellerová - Price.
— V e volbách do městské
rady v Torontu kandiduj e M. J. Vlček a za kontrolora rovněž čs. krajan
G. Ben.
— Křesťanská akademie
v Símě vydala další 4
svazky edice Vigilie. Jsou
to: "Světélko jen malé Stránky
prázdninového
deníku" od Petra Dena, v
nichž se autor zamýšlí
nad různými
problémy
exulantského života, dále verše R. Vlacha "Slova
k hostu", od téhož autora
"Pláč za Španělsko" a
cyklus veršů ruské básnířk y Anny Achmatové "Requiem" v překladu R.
Vlacha.
— V Los Angeles vyšla
nákladem České římskokatolické
mise
knížka,
nazvaná
"Přeškolen Obraz duše a životní d ě j í
trpitele naší doby". Podává svědectví o pronásledování všech
(nejen
katolíků) čestných, demokraticky a protikomunisticky smýšlejících lidí v
ČSSR.
— Na valné hromadě Čs.
podporující
jednoty ve
Winnipegu v Kanadě byli zvoleni: předsedpu J.
Hamata, místopř. B. Sellner a A. Shelepecová, tajemníky A. Wenzbauer a
J. Ruml, účetním J. Sopuck.
— Valná hromada Sokola
San Francisco zvolila starostou
A.
Kohoutka,
místost. J. špánka a J.
Chlupa,
jednatelem O.
Ganna,
pokladníkem Š.
Štulíře, náčelníkem J. Kučeru, vzdělavatelem
J.
Špánka a předsedou zábavního odboru K . Dvořáka.
— Americký
tisk
psal
pochvalně o práci českého
lékaře dr. Jaroslava Richtera v Guatemale, který
ošetřuje se svým štábem
asi 25.000 nemocných domorodců. Náklady léčení
jsou placeny jednak dobročinnými
organizacemi,
jednak americkými
továrnami na léky, které
zasílají
dr.
Richterovi
všechny potřebné medikamenty zdarma.

— Pracovní skupina SVU
ve Washingtonu uspořádala přednášku plk. gšt.
Jaroslava Kašpara-Pátého
o vzniku a činnosti odbojové organizace "Obrana
národa" v letech
19391943. Po přednášce byla
debata na téma přednášky.
— Bývalý důstojník čs.
armády Albert Elovič je
generáním ředitelem hotelu El M i r a m a r e - v ' S a n
Chuan v Puerto Ricu.
— Německá vláda podala
protest čs. vládě, v němž
uvádí, že 8 čs. pohraničníků překročilo 28. 12.
hranice v úseku obcí Hinter-Firmansreuth hluBoko
na bavorské území. Stalo
se tak při pronásledování
jiného čs. pohraničníka,
který později požádal v
Německu o asyl.
— Dne 20. prosince uprchl do Bavorska 191etý příslušník Pohraniční
stráže Miloš Dobřichovský. Tám udal, že jeho
druh J. Ulrich, rovněž 19letý, na něho střílel, aby
mu zabránil v útěku. V
sebeobraně ho prý postřelil. Ulrich při převozu do
nemocnice zemřel a čs.
úřady žádaly o vydání
Dobřichovského.
Ten se
bude v Německu zodpovídat ze svého činu před
soudem, ale nebude- vydán Československu.
— V New Yorku zemřel
ve věku 78 roků Gustav
Stern, bývalý redaktor čs.
oddělení Radia Svobodné
Evropy, za války hospodářský poradce čs. exilové vlády, v Paříži plk.Pospíšil, kterému byl po
dlouhém pobytu v komunistickém vězení povolen
před 3 roky odjezd za
manželkou a dětmi do
Francie a v Glen Cove v
U S A 551etý dr. F. Zuleger, bývalý profesor dětského lékařství na universitě v Plzni, v USA
mimořádný
profesor na
universitě v N e w Ýorku.
— Profesor na universitě
státu Minnesota dr. Karel
Absolon provedl nedávno
první operaci svého druhu. Transplantoval játra
z člověka, který právě
zemřel, na 13měsíční dítě, jemuž
hrozila smrt.
Operace se plně zdařila.
— Dr. František Palouček je šéfem americké lékařské mise v Paraguayi.
Dříve byl profesorem gynekologie na universitě v
Buffalu. Č/N/AL/F/SVU

N Á R O D N Í R A D A ŽEN
SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA
konala XIII. řádnou valnou hromadu v New Yorku.
Předsedkyně B. Papánková podala zprávu o své
činnosti v této organizaci i o práci Národní rady
žen Spojených států, v níž se jako členka výkonného výboru snažila propagovat věc čs. žen a zvýšovat zájem o svobodné Československo. Zúčastnila se
též několika mezinárodních konferencí, organizovaných Spojenými národy, měla přednášky v _ US
ženských organizacích atd. Jednatelka L . Drobílková-Dvořáčková podrobně vylíčila bohatou činnost
Národní rady žen
na poli národním,
sociálním
i kulturním. Na další rok bylo zvoleno vedení y
tomto složení: předsedkyně B. Papánková, místopř.
O. Hurbanová a R. Petříčkové,
jednatelka L. Drobílková-Dvořáčková, pokladní M. Dobiášová, zapisovatelka M. Kovačová-Raška, členky výboru: dr.
Z. Černá, S. Čechová, M. Herbenová, H. Hladíková,
A . Koldová, dr. Z. Muenzerová, dr. M. Ostenová,
F. Pavlů, O. Radimská, A . Roudnická, M. Schidlofová, H. Stachová a M. Vaňková.
NRŽSČ

Poláček:
Edudant
a Francimor
14s, Dickens:
Kronika Pickwickova klubu 35s, Feyfar: Krkonoše
(fot.) 30s, Němcová: Babička 29s, N e f f : Zlá krev 17s,
Mácha: M á j (nádherně ilustr.) 22s, Markl: Dudy a
dudáci 20s, Hašek: Dědictví po p. Šafránkovi 17s,
Vrba: Myslivcův rok 17s, Jirásek: Proti všem 23s,
Psohlavci l i s , Temno 23s, Arbes: Romaneta 15s,
Olbracht: Dobyvatel 23s, Bezruč: Básně 15s, Stone:
Žízeň po životě 23 s, Šoltéz: Scénář píše smrt 15s,
Sinclair Lewis:
Elmer
Gantry
21s, Kaplický:
Kladivo na čarodějnice 17s, Vančura: Tři řeky l i s ,
Bass: Čtení o roce 48 - 24s, Hemingway: Stařec
a moře 8s, Mrštík : Pohádka máje 17s, Němcová :
Princ Bajaja 6s, T w a i n : Život na Mississipi 29s,
Bass : Klapzubova jedenáctka l i s , Havlíček : Petrolejové lampy lis, Hugo : Dělníci moře 27s, Lazistan :
Bratislava ve fot. 9s, Plicka : Praha ve fot. 45s, Neff :
Třináctá komnata 19s, Andrič: Trávnická kronika 19s,
Hudson : Zelený r á j 13s, Mácha : Prózy 20s, Faulkner: Báj 21s, Benešová: Don Pedro, Don Pablo 13s,
Tolstoj: Anna Kareninová (2 d.) 45s, Bednář: Rukopis Královédvorský 21s, Heine: Pasionál 12s, Langer: Bronzová rapsodie 12s, Syrovátka: Bajky dětem
14s, Zátopkovi vypravují 32s, N e z v a l : Šípková růže
lOs, Baar: Skřivánek lOs, Maupassaní: Mont - Oriel
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Plastická mapa Československa 31s, Verne-Laurie: Trosečník z Cynthie
15s, N e f f : Veselá vdova 17s, Flos: Lovci orchidejí
(3 díly) 39s, Oskarson: A nad úžinou mráz 17s,
Trioletová: Milenci z Avignonu 12s, Váchek: Muž a
stín 17s, Maupassant: Slečna Fifi 17s, Česká kuchařka 49s - psaná anglicky 50s a mnoho jiných,
Ceny jsou včetně poštovného

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
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
Vyučování dětí bude zahájeno v sobotu 13. února 1965 a bude: pak pokračovat každou sobotu opět
od 9.30 do 11.30 hod. dop. v budově Technical Teachers College, 11 Glenbervie Rd., Toorak. Vlakové
spojení do stanice Kooyong, elektrikou číslo 8 na
konečnou stanici nebo elektrikou č. 69, zastávka u
Toorak Rd.
Přijímání nových žáků se koná každou sobotu v
tutéž dobu a školné činí £ 1 za období. V případě
že školu navštěvuje více dětí téže rodiny, školné ss
snižuje, v případě finančních potíží rodičů se školné nevybírá.
Zájemci mimo Meíbourne se mohou přihlásit do
dálkového
kursu češtiny. Bližší informace na
adrese školy.
Čs. škola zahájí letos též kurs angličtiny pro dospělé, který bude zdarma a bude pořádán za spolupráce
viktoriánského ministerstva školství, které dodá
všechny pomůcky. Přednášející • budou znát česky.
Zájemci o kurs nechť se přihlásí písemně na adresu
školy nebo telefonicky na č. 20-1316 mezi 6. a 7.
hod. več. (česky).
Připravuje se též pořádání kursu češtiny pro dospělé. Zahájení a podrobnosti budou ohlášeny později.

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

Sport v Austrálii
SLA V I A — JUST 1 : 3 ( 0 : 2 )
V prvním zápase nočního turnaje zklamala Slavia
své příznivce a po slabé hře podlehla Jugoslávcům
zaslouženě o 2 branky. Dlouho ohlašované posily
zatím nijak nenaznačily, že by znamenaly posíleni
mužstva. Je však třeba mít na zřeteli, že evropští
hráči obyčejně potřebují v Austrálii čas k aklimatisaci. Nejlepšími hráči byli Auchie (pokud hrál v
záloze) a v útoku pravé křídlo McMeechan. Za JUST
hrál nejlépe Stankovič, který vstřelil 2 pěkné branky. Jeden zápas nestačí k nějakým dlouhodobým
závěrům. Zatím se zdá, že Slavia bude trpět stejnou slabinou, jako v minulé sezóně, tj. nemohoucností útoku.

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na
O D R A
«iM^—«22ÍÍ2

T R A V É L

SERVICE

6a Elizabeth St., Meíbourne, 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
Mluvírroe česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347

DOMA
I
V
CIZINĚ
(Pokračování se str. 8)
— Západoněmecký časopis "Sport Ilustrierte" přinesl zajímavý přehled měsíčních platů vedoucích
politiků ve srovnání s fotbalovými trenéry. Tak měsíční gáže německého spolkového kancléře Erharda
je D M 8.156.-, plat spolkového ministra 6.525.-, plat
» i i i i m i i i i i i i m i m i m u i i i i i i i i m i i i i i i i m m n i i i i m i n i i m u g státního sekretáře necelých 5.000 marek, avšak mě=
24 hodin denně — 7 dní v týdnu
E síční gáže fotbalového trenéra mnichovského klubu
TSV 1860 Max Merkla je 11.000 marek a měsíční
E
se můžete dobře najíst v
= gáže fotbalového trenéra Inter Milano Herrery téměř 25.000 marek.
— V poháru evropských národů v basketbalu poi
28 Hoddle St., Collingwood, Vic.
= razilo ČSR šestý team olympijského turnaje - Polsko
E (blízko Victoria Pde. - Golden Fleece Garage) = — 97 : 87, což jistě nikdo nečekal. Pořadí turnaje o
E
Obědy — večeře — po česku i po australsku
E Evropský pohár: 1. Jugoslávie ze 4 zápasů 7 bodů,
E
Větší neb lehčí občerstvení
E 2. ČSR z pěti zápasů 7 bodů, 3. Itálie, 4. Polsko
(oba po 6 bodech), 5. Francie. SSSR se soutěže neE
kdykoliv
E
zúčastní.
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TO JE SYMBOL . . .
* PENĚŽNÍ JISTOTY
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
VŠEHO D R U H U
Vkladní knížky, šekové účty,
Zasílání peněz do ciziny
příbuzným a přátelům —
Služby turistům atd. —
* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jednom
místě.
O podrobnostech se informujte v nejbližší filiálce

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED
and its wholly owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED
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HLAS

DOMOVA

25. 1. 1965
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Miloše Chvojku (dopis v red.), Jiřího Bartoše
z Prahy a Zdenka Vopičku z Krašovic u Sedlčan.
L i s t á r n a

SWISS TRADvED
WATCHMAKERS
, J. H. Denver: Díky za
Řídí K a r e l
Janovský,
Mnichov
K.
Ebner
ref. a Výstř. Došly však
později. — M. B. Braid- 22 Hunter St. — Sydney
wood: Díky za Věst. a
SSSR vítězem Brownova memoriálu
tel. BL 3970
výstř. — A. S. S. Franc.:
19
York St.
Díky za adresy. — E. T.
(vchod z Wynyardu)
Seaside: Díky za foto. —
K. S. Berwyn: Díky za
výstřižky. — 'M. H. Na- Díky za adresy. — Z. V.
K uctění památky loni zesnulého W . J. Browna, dlouholetého
předsedy americké
hokejové
remburn:
Viz č. 24/64 Caulfield: Díky za adreasociace a trenéra mužstva U S A , založili hokejoví funkcionáři novou soutěž, tzv. Brownův memo- str. 3. — J. K . Five Dock: su.
HD
riál. K 1. ročníku pozvali representační teamy Kanady, SSSR á ČSR, které v Colorado Springs
bojovaly každý s každým dvakrát. Vítězem se stalo mužstvo SSSR (6 b.) před ČSR (5 b . ) a Kanadou (1 bod).-Střetnutí na turnaji ukázala, že letošní mistrovství světa ve finském Tampere může
být skutečným vrcholem v dějinách světových šampionátů a ¡že i omlazený čs. team není bez
Letošní sezona lyžařů, která je v těchto dnech v
Evropě v plném proudu, je obdobím příprav na
šance na čestné umístění.
Po skončení bojů v Colorado Springs sehráli Čechoslováci ještě čtyřii utkání na kanadských mistrovství světa r. 1966. - Z čs. representantů v ní
hraje přední roli skokan Dalibor Motejlek, který
kluzištích, kde se jim však už tak nedařilo jako v závěru turnaje Browmwa memoriálu.
obsadil v celkové klasifikaci hlavního podniku sezony — v tzv. německo-rakouském skokanském turS'SSR—Kanada, při kterém byla sovětskému obrán- naji čtyř můstků — velmi čestné třetí místo za NoČSR — SSSR 2 : 8 A 5 :3
rem Brandtzágem a jeho krajanem Wirkolou, což
Když přiletěli čs. hokejisté 26. prosince s 24hodi- ci Davydovovi nadvakrát přeražena čelist) a poda- je bezpochyby velký úspěch. V posledním, čtvrtém
novým zpožděním do Colorado Springs, bylo jim li jen průměrný výkon. Výborně zahráli pouze v 1. závodě turnaje v rakouském Bischofshofenu skočil
oznámeno, že už byl turnaj rozlosován a že musí za třetině, kterou také rozhodli pro sebe 3 :0. Závěr Motejlek se startovním číslem 67 dokonce můstkový
několik hodin nastoupit k zahajovacímu střetnuti utkání patřil Kanaďanům, kterým se podařilo 29 rekord 104,5 m a zařadil se tak — stejně jako už v
proti mužstvu SSSR. Nepomohly protesty trenérů, vteřin před zahoukáním sirény vyrovnat na 3 : 3 .
minulé sezoně — k světové extratřídě.
SSSR — K A N A D A 5 : 3 a 7 : 5 .
že hráči téměř dvě noci nespali a že jsou unaveni.
První disciplina slavného lyžařského závodu "LauPodle toho pak tento zápas dopadl. Čechoslováci
I V K A N A D Ě 3 P O R Á Ž K Y A 1 V Í T Ě Z S T V Í behorn" ve švýcarském Wengenu — sjezd — skončil
nemohli být pochopitelně vážnými soupeři v U S A už
úspěchem Rakušanů, v historii lyžarství nevídaným.
několik dnů aklimatisovanému mužstvu SSSR, kteVe Winnipegu: K A N A D A — ČSR 4 : 2 ( 2 : 0 , 1:0
rému podlehli vysoko 2 : 8, po třetinách 0 : 3 , 0 : 1 a a 1 : 2 ) — mužstvo Kanady, které střídalo v 1. tře- Prvních pět míst dobyla pětice Sodat,. Bleiner,
2 : 4. Branky ČSR: Jar. Holík a Potsch.,— Že však tině pět obránců a čtyři kompletní útočné řady (po Schranz, Messner a Nindl. Schranz získal navíc
omlazené čs. národní mužstvo hraje dobrý hokej, protestu se podřídilo předběžné dohodě) překvapilo prvenství v kombinaci. V e speciálním slalomu však
dokázalo o tři dny později v odvetě, kterou vyhrálo čs. hokejisty mohutným startem a už v 6. minutě zvítězil podle očekávání Francouz Guy Perillat před
nad SSSR zcela zaslouženě 5 : 3 . Důsledná obrana vedlo 2 : 0. Ve druhé třetině byla hra vyrovnanější svým krajanem Jean-Claude Killym a Švédem
Čechoslováků s rychlými protiútoky slavila triumf, a obrat v závěrečné části zápasu už Čechoslovákům Grahnem.
ČSR, které se ujalo už po 21 vteřinách Nedoman- k vítězství nestačil. — V Londonu: ČSR — Kanadským vedení, vyhrávalo nad sovětskými hokejisty ský výběr pěti měst 3 : 5 (1 : 2, 2 : 1 a .0 : 2). — Čs.
už 4 : 1, a při trochu větším štěstí ve střelbě mohl mužstvu se hra nedařila a o jeho porážce rozhodly
být výsledek ještě přesvědčivější. Branky ČSR: Ne- chyby obrany. — V Montrealu: ČSR — Montreal —• Čs. fotbalové národní mužstvo v přípravě na kvadomanský 2 (o tohoto bratislavského hráče měl zá- Junior A i l Stars 3 : 2 (1 : 2, 1 : 0 a 1 : 0). — V tomto lifikační střetnutí pro mistrovství světa r. 1966 v
jem profesionální team New York Rangers), Grani- dramatickém utkání podali čs. hokejisté nejlepší vý- Anglii absolvuje v těchto dnech v Jižní Americe cetner, Golonka a Černý po jedné. — ČSR hrálo v kon svého zámořského zájezdu vůbec a zaslouženě lou řadu přátelských zápasů. V zahajovacím utkání
sestavě: Nadrchal (Dzurilla), — Gregor, Tikal, Č?.p- porazili zásobárnu profesionálního teamu Montreal porazili Čechoslováci v Santiagu čilského
mistra
la, Suchý, — Grandtner, Nedomanský, Černý, — Canadiens. — V Torontu: ČSR — K A N A D A 2 : 3 Universidad de Chile (se sedmi internacionály) zaKlapáč, bratří Jar. a Jiří Holíkové, — Ševčík, Ke- ( 0 : 1 , 2 : 0 a 0 : 2 ) — nezasloužená porážka ČSR v slouženě 4 : 3. Vítěznou branku však vsítili až v
pák, Jiřík. Ve 2. třetině hrál místo Jar. Holíka Go- posledním utkání na kanadské půdě. Čs. hráči mě- posledíií minutě hry, když Geleta z pražské Dukly
lonka.
li prvé dvě třetiny velkou převahu, nedokázali však prošel slalomem překvapenou obranou domácích a
z ní vytěžit víc než 2 branky. Vítěznou branku vstře- přesnou střelou překonal brankáře Lavallu. Toto
ČSR — K A N A D A 4 : 3 A 3 :3
lili Kanaďané pět minut před koncem, když čs. bran- utkání bylo prvním zápasem turnaje, kterého se
V 1. střetnutí s representanty javorového listu mě- kář Dzurilla v y j e l zbytečně z branky pro touš.
účastní v Santiagu národní mužstvo ČSR, tři čilská
li čs. hokejisté velkou převahu a vedli už ve 2, tře
ligová mužstva, FC Santos (Brazilie) a argentinský
tině 4 : 0. Pak značné polevili a byli nakonec rádi
team River Plate.
za těsné i když zasloužené vítězství. Dvě minuty
— Vítězem tradičního, už 40. ročníku "Silvestrovpřed koncem utkání za stavu 4 : 3 pro ČSR odvoPoslední, 22. kolo 1. části nejvyšší čs. hokejové ského běhu" v Sao Paolo se stal z 530 startujících
lal kanadský trenér Brodericka, poslal do
boje soutěže ročníku 1964-65 přineslo řadu velkých pře- olympijský vítěz na 3.000 m překážek Belgičan Gasšest hráčů v poli a chtěl za každou cenu proti 4 čs. kvapení: přímo o senzaci se postarali hokejisté Zlí- ton Rcelants před Španělem Haro a Norem Hellanrepresentantům (Jiřík byl vyloučen) vyrovnat. Úto- na, kteří porazili na domácím ledě obhájce mistrov- dem. T r a ť dlouhou 7,4 km zaběhl Roelants za 21:37,7
ky v těchto posledních 120 vteřinách se jen valily ského titulu Z K L Brno 4 : 3 , silně klopýtlo i muž-' min. T r a ť o v ý rekord má stále ještě Emil Zátopek,
na čs. brankáře Nadrchala, ale Čechoslováci sě ubrá- stvo Bratislavy, které prohrálo v Jihlavě nečekaně kterému v r. 1953 naměřili 20:30,4 min.
nili. — V odvetě, která skončila 3 :3, hráli čs. ho- vysoko 2 :8, a nečekalo se ani vítězství nováčka — Jeden z nejlepších čs. lehkých atletů - tyčkař Rukejisté opatrně (den předtím byli svědky utkání soutěže Košic v Litvínově ( 8 : 5 ) .
dolf Tomášek - přijal pozvání americké, asociace a
Po 22. kolech byla mužstva rozdělena do dvou sku- zúčastní se v USA sedmi závodů na krytých drapin: prvních šest bude bojovat o titul mistra ČSR, hách. Tomášek je tak od r. 1932 prvním čs. lehkým
druhá polovina o.sestup. Skupina A : 1. Z K L Brno atletem, který bude startovat v USA.
Krasobruslařské
mistrovství
republiky
patřilo 37 bodů, score 126 :46: 2. Sparta Praha 34 bodů, — "Zlatý míč" nejlepšího fotbalisty roku 1964 dotentokráte v hlavních soutěžích mladé generaci. V score 123 : 72; 3. Bratislava 33 b., 4. Jihlava 29 b., stane od francouzského odborného sportovního čakategorii mužů se po odchodu Karola Divina objevi- 5. Kladno 23 b., 6. Pardubice 22 bodů. - Skupina B: sopisu "France Football" Skot Denis Law. Další polo nové jméno: mistrem ČSR se stal necelých 14 7. Zlín 20 b., 8. Plzeň 18 b., 9. Litvínov 15 b., 10. řadí: 2. Suarez (Inter Milano), 3. Amancio (Real
roků starý bratislavský školák Ondřej Nepela, v Vítkovice 13 b., 11. Košice 10 b., score 66 : 113; 12. Madrid), 4. Eusehio (Benfika Lisabon), 5. van Himst
(Anderlecht), 6. Greaves (Tcvttenham Hotspur), 7.
soutěži žen získala prvenství republiky jen o něco Motorlet Praha 10 bodů, score 66 : 128.
Corso (Inter Milano), 8. Jašín (Dynamo Moskva),
starší Hana Mašková. Nejmladší čs. přeborník v
9. Rivera ( A C Milan), 10. Voronin
(Torpédo
historii krasobruslení Nepela měl po. povinných fiSnenslerův pohár nečekaně do Fuessenu
Moskva).
gurách jen nepatrný náskok před svými stejně mlaV týdnu mezi vánoční- hem vysoko 4 : 8.
dými rivaly - brněnským Kotkem a bratislavským mi svátky a Novým roPořadí turnaje: 1. EV — V těchto dnech se dožívá v ČSR jeden z nejpoFilcem -, volnou jízdou však získal prvenství re- kem se hrál ve švýcar- Fuessen
6 bodů,
score pulárnějších "mladých" sportů - stolní tenis - 40 let.
publiky naprosto suverénně, když jako jediný ze 14 ském Davosu 38. ročník 21 : 15; 2. MO-DO Alfreds- Může se pochlubit zá tu dobu 29 světovými a dvěma
účastníků předvedl trojitý salchov. Jeho technicky Spenglerova poháru, je- hem 5 b., score 17.10; 3. evropskými tituly.
náročná jízda obsahovala dále dva dvojité lutzy a hož nečekanými vítězi se Sparta Praha 5 b., score — Podle zprávy italského časopisu " L a Gazzetta
dva dvojité axely.
stali hokejisté západoně- 22 : 18; 4. Švýcarské ná- dello Sport", se má stát letos čs. exulant Jar. DrobV soutěži žen byla po povinných cvicích v čele meckého přeborníka EV rodní mužstvo, 5. HC Da- ný, wimblendonský vítěz z r. 1954, trenérem davisMužstvo praž- vos (oba po 2 b.). - P o cupového teamu Velké Británie.
dlouholetá přebornice Jana Mrázková, v e volné jíz- Fuessen.
(Pokračování na straně 7)
(přijelo do Spenglerově poháru abdě jí však chyběla čistota ve skocích a potřebná ské Sparty

Čs. hokejisté v USA a Kanadě

LYŽAŘI V EVROPĚ

- - Ve zkratce - -

Hokejová liga

14-LETÝ NEPELA MISTREM ČSR

výška, a tak musela přenechat krasobruslařský primát své žačce Maškové. — V soutěži krasobruslařských sportovních dvojic se rozpoutal velký boj mezi favorizovaným bratislavským párem Wlachovská
-Bartosiewicz a brněnskou dvojicí Stehlíkotfá-Fajfr.
Brněnští zajeli skvělou moderní volnou jízdu, která
.'patřila k vrcholným zážitkům přeborů, ale Wlachovská s Bartosiewiczem měli náskok z povinné části,
který jim stačil k 1. místu. — Stejně jako minulá
léta byli i" letos nejsuverénnějšími vítězi mistrovství republiky sourozenci Eva a Pavel Romanovi,
trojnásobní mistři světa v tanci na ledě.

Davosú bez svého nejlepšího hráče, obránce Tikala), které vyhrálo poslední dva ročníky soutěže,
tentokrát neuspělo. Po vítězství
nad švýcarským
národním mužstvem 6 : 3
a nad HC Davosem 7 :2
remisovalo s Fuessenem
5 : 5 a v závěrečném zápase podlehlo švédskému
teamu MO-DO Alfreds-

solvovali
Pražané sedm
přátelských utkání v Záp.
Německu. Revanžovali se
fuessenským vítězstvím v e
Fuessenu 5 :1 a v Mnichově dokonce
7:2,
v
Garmisch - Partenkirchenu porazili SC Riessersee
9 : 2,
Bad Toelz
8 :1,
Kaufbeuren 18 : 1 a Landshut 10 : 3 a 6 : 4 .
o — O — o
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