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Americká letadla nad Vietnamem

Johnsonodmítá uznat porážku
Zprávy z Vietnamu byly už dlouho temné a neradostné. Jednou byl přepaden a zdecimován vládní konvoj 50 kilometrů od Saigonu a podruhé
šedesát, někdy to bylo na jihu a jindy na severu. "Bolestnost" takových
novinek byla obyčejně zmírněna počtem mrtvých komunistických vzbouřenců. Tak nebo tak, Vietnam byl už dlouho cítit hřbitovem.
V posledních dnech je ten zápach čim dál tím pronikavější. Z ničeho
nic se dovídáme, že "partyzáni" Vietkongu kontrolují přibližně .dvě třetiny
země, že se jim podařilo přetnout Vietnam ve dvž a že jsou jejich řady
měsíc co měsíc posilovány jedním tisícem vojáků pravidelné armády Severního Vietnamu.
Tento
"optimistický"
obraz nejžhavějšího bojiště studené války pak
není nijak vylepšen pravidelnou rubrikou o posledním puči v Saigonu
a o tom, který generál
to právě vede a který
byl poslán do vyhnanství
jako vyslanec svaté věci.
Bombardování
Američani, kteří jsou
zřejmě ve větší tísni než
Moravani u Hvězdy, reagovali na zhoršenou situaci leteckým bombardováním Severního Vietn a m u a zasazením vlastních stíhaček a bombatdérů k p o d p o ř e
vládních oddílů.
T y t o vojenské kroky
byly provázeny ve Washingtonu debatou, z níž
si každý může vybrat,
co chce. Zatímco president J o h n s o n
mluví o
vhodných a přiměřených
úderech, senátor Goldwater žádá bombardování H a n o j e , jeho kolega
Morse tvrdí, že Američani nemají ve Vietnamu co pohledávat, J o seph Alsop chce více leteckých útoků a uznávaný vojenský komentátor

H . W . Baldwin se přimlouvá za zasazení regulérní americké armády.
K čemu se nakonec president J o h n s o n rozhodne, zatím nikdo neví. Ale
americká vojenská pomoc plyne dál do země
a počet vojenských poradců rozrostl se do té
míry, že se zdá, jakoby
měl každý
jednotlivý
člen vietnamské armády
svého osobního amerického poradce.

Chceme mír
Americké
bombardoání na severu přimělo
i tu část světa, která se
dlouho bláhově domnívala, že se jí to všechno
netýká, k novému pohledu na Saigon, H a n o j ,
Peking a Washington.
Všeobecně bylo usouzeno, že ze všeho nejvíce je
nám třeba mír a každý,
kdo má hlasivky, žádá
proto mírovou
konferenci.

1 akova
konference
ovšem zatím nemá valnou n a d ě j i na úspěch,
protože každý od ní chce
něco
jiného.
Severní
Vietnam chce připojení
Jižního. Američani chtějí zadržení komunismu v
jihovýchodní Asii. Čína
chce úplnou a ponižující porážku Američanů,
která by je vyřídila v celé Asii. Rusové chtějí
odchod Američanů, ale
ne za cenu příchodu Číňanů. Francie chce důkaz, že co Francie prohrála, nikdo jiný vyhrát
nemůže.
Nezúčastněný
svět chce mír za každou
cenu, aby snad z "místn í h o " konfliktu nevzniklo něco většího. A co
chce Jižní Vietnam, už
vlastně nikdo neví.
(Pokračování
na str. 2)

Dr. Josef Beran ve Vatikánu

KARDINÁL V EXILU

U z víc jak pred rokem prohlásil dr. Josef Beran |v jednom z necetných
rozhovorů se zahraničními novináři, které byly povoleny československou
vládou, že se vždy zachová jako poslušný syn církve. Události minulého
měsíce potvrdily toto prohlášení. Josef, arcibiskup pražský, odjel do Vatikánu, aby přijal kardinálský klobouk.
Existenční
zakladnou
Když ponecháme osob- ze ctrnact ze sestnacti
ní a. náboženskou strán- biskupství v Českoslo- této podivné státní instiku věci stranou, zname- vensku zůstalo neobsa- tuce je totiž teze, že pan u j e svoboda
náboženná to pouze j e d n o : je to zeno.
ství. Svoboda nábožentotéž, jako když je vůdNesnadné jednání
ství n e j d e dobře r u k u v
ce dělnické strany, povýT y t o skutečnosti jistě ruce se skutečností, že v
šen do sněmovny lordů.
kde p a n u j e tato
mužů, zemi,
Kardinál Beran je sta- ležely na mysli
rý muž. J e mu přes 76 kteří ve Vatikánu rozho- svoboda, žije arcibiskup
let — a léta domácího dovali o osudu pražské- největší církve této zevězení mu jistě nepřida- ho arcibiskupa, a kteří mě, který- je k o n f i n o v á n
la na zdraví. Víme také, museli j e d n a t s českoslo- jako Karel Havlíček v
venskými
komunisty o Brixenu.
neoficielní modus
viProblém hierarchie
vendi.
Naproti
tomu
stáli
Publikační komise Čs. společnosti pro vědy a uměNebylo to snadné jed- muži ve Vatikánu před
ní (SVU) za vedení dr. M. Rechcígla ml. zaznamenala v těchto dnech ůspěeh: vědecká publikace "Per- nání. T á h l o se přes dva problémem
organizačspektives in Geometry and Relativity", zpracovaná roky. Status dr. Berana
ním.
Šlo
o
jmenování
jako pocta prof. dr. V. Hlavatému, byla právě dána
(kteří
budou
do tisku. Na knize pracovalo společně na padesát byl přitom jedním z fak- biskupů
předních universitních profesoru a vědců z celého torů. J e h o reputace vně musit skládat slib věrsvěta. Krytí celého nákladu převzala Indiána Uni- církevního dosahu byl nosti komunistické vládě
versity, Bloomington, což je v Americe věc neob- faktor druhý.
— věc, kterou dr. Beran
vyklá, neboť knihy, které zasluhují název "pocta",
vyžadují vždy značnou finanční podporu sponsora.
N e m á m e pochyby o odmítl vykonat).
Svědčí to o velkém vědeckém jménu profesora Hla- tom, že tento d r u h ý staZástupcem vyhoštěnévatého, prvního předsedy Společnosti, která je spontus
donutil
komunisty
v
ho
kardinála se stal bissorem této publikace, a zároveň o vážnosti, které se
SVU i za krátkou dobu «vého trvání těší ve vědec- Československu k jedná- kup František. Tomášek,
kém světě.
ní s Vatikánem. Interno- který bude f u n g o v a t jaarcibiskup
byl ko apoštolský, adminiGenerální tajemník SVU dr. Rudolf Šturm, pro- vaný
fesor slavistiky na Skidmore College v Syracusách, trnem v oku ú ř a d u pro strátor.
pracuje již delší dobu na velké práci, nazvané "Cze- církevní záležitosti.
(Pokračování na straně 2)
choslovak Bibliography since 1918", jež bude bezpochyby jedinečným dílem v exilu. Vědecká váha
Published by F. Váňa,
této práce bude nejen kompilační; bude to živá
encyklopedie, která může být základem každého dal8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
šího badání v oboru české a slovenské literatury a
Printers: Bussau & Co.,
význačným pramenem informací pro naše studenty
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
tohoto vědního úseku.
Dr M. Šebor

Významné

publikace

"Obrození Evropy nebude dosaženo jen zahraniční
politikou, nýbrž musí být dosaženo činnou podporou svobody a pokroku ve vnitřním životě
evropských národů.
(Psáno 1915).

OSUD IDEÁLŮ
Bylo řečeno, že v zápase myšlenek platí stejné
zákony jako v zápase pěstním. Myšlenka, která škrabe, kope a tluče pod pas, má větší'naději na úspěch,
než myšlenka, která se drží pravidel. Bylo však
rovněž řečeno, že pokrok, který byl zaznamenán,
byl umožněn také těmi ojedinělými, idealisty, kteří
svou oddaností ideálu neodstranili, ale alespoň usměrnili síly, pro něž je úder pod pás druhou přirozeností.
Možná, že ano. a možná, že ne. Jisté však je, že
úděl idealistů nemůže být o nic lepší, než úděl ideálů,
a to je zatracený úděl.
Staří Řekové přišli s ideálem vlády lidu. Po stoletích úsilí skončil jejich ideál v žentouru partajních mašin, politickém povyku, politickém předsudku a hlasovacím lístku strany spíše vyvolené, než
volené.
Kristus chodil kdysi po světě s ideálem snášenlivosti. Dva tisíce let po tom vyrábíme vodíkové
bomby a organizovaná náboženství se hádají o pa- ,
pežské neomylnosti, jestli jenom chleba, jak svatá
byla matka boží, jak se množit a jestli pil Ježíš
Nazaretský opravdu víno nebo. jenom ovocné šťávy.
Dva příklady ideálů dávné minulosti. A s ideály
včerejška i dneška to nevypadá o nic lépe. J a k je
tomu dávno, co lidé přišli s ideálem Spojených národů, zárodku jednotného světa-. Po pár letech jim
v ruce zůstala debatní společnost, která někdy bojuje studenou válku, jindy kouká, kde by se co dalo
vyrazit a ještě jindy si h r a j e na vojáky.
J a k dopadli idealisté, kteří bojovali o právo na
sebeurěení barevných národů? Po krátké době jim
v ruce zůstala Gambie a Zambie, dr. Nkrumah,
Nasser, Sukarno, Tšombe a druhá strana rasistické
mince.
Američané kdysi přišli s ideálem "atlantické společnosti". Svět, který je zvyklý ve všem hledat "procenta", v tom však místo ideálu zase hledal procenta. A když zašel strach, zašel ideál.
Jean Monnet představoval před několika mála
léty výraznou odchylku od běžných idealistů. Přišel nejen s ideálem, ale také s praktickým návrhem
na jeho uskutečnění. Ani to nestačilo. Po pár letech
úspěchů zjistili Monnet a jeho stoupenci, že jim vhrsti zůstal jeden omšelý generál s "ideály" Ludvíka Čtrnáctého.
To všechno byly širší ideály obepínající lidstvo,
svět, nebo alespoň jejich značnou část. Ale co užší,
místní ideály? Za jaké ideály to lidé vlastně umír a j í ve Vietnamu? Za státní mechanizaci na straně
jedné a ani za to ne. na straně druhé?
Jsme jenom lidé a hledáme procenta. Ale kdyby
jich nebylo a kdyby Američany do Vietnamu vedl
opravdu jenom ideál, co by si ten ideál s tím Vietnamem počal? Jeden generál dneska a druhý zítra,
katolíci tento a budhisté příští týden.
A pokud to v nás vzbuzuje morbidní a cynický
papud k veselí, vzpomeňme na to, jak jsme kdysi
sami zachraňovali ideál svobodného
československého státu o "stopadesáti" politických stranách a
jak asi jsme tenkrát musili vypadat v očích toho
světa, jehož zradu jsme pak proklínali.
Bylo řečeno, že pokrok je umožňován ojedinělými idealisty, kteří nekontrolují, ale usměrňují síly, jimž je rána pod pás druhou přirozeností.
Možná, že ano a možná, že ne. Raději však ano,
ačkoliv to vyžaduje nesnadnější víru, než tu v nesmrtelnost duše.
Jenom s ní totiž můžeme navzdory světu kolem
nás alespoň doufat, že směr byl dán ideálům spojené Evropy, atlantické společnosti, demokracii a
snášenlivosti, což všechno je vlastně ideál jeden, -kw-
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Poznámky k světovým událostem.

Chruščovovo dědictví
V Moskvě se koná v těchto dnech konference komunistických stran
18 zemí. Jsou to dozvuky Chruščovova rozhodnutí, že rozkol mezi sovětským a čínským marxistickým světovým názorem má být rozhodnut na
sjezdu komunistických stran z celého světa. Chruščov odešel z jeviště, a
přípravná konference byla přeložena novým sovětským vedením z prosince mr. na březen tr.
Ke konferenci došlo, ale čtvrtina hostů nepřišla; kromě Číny a jejich
asijských satelitů chybí i Albánie a Rumunsko. Rumunská neúčast j e spíše
důsledkem odporu nacionálního komunismu (v Bukurešti vůči moskevskému diktátu (zejména v otázkách hospodářských), nežli nějakých vřelých
sympatií k Pekingu.
Je velmi nepravděpose o revizi amer, pomo- chce jit k čertu, ať jde.
dobné, že by moskevská ci Indonésii, která už byla To ostatně řekl dr. Sukonference v nynější for- stejně v poslední době karno Američanům docela
mě měla na programu to- podstatně snížena.
po lopatě již před delším
též, co chystal Chruščov,
časem.
4) Dr. Subandrio prototiž rozchod s Čínou a
Kypr "u ledu"
hlásil,
že
komunismus
pokus o její izolaci v kodnes
již
vyhovuje
indoUž po několik měsíců
munistickém světě. Neboť
tam, kde jsou pozice ješ- néskému revolučnímu vý- zmizel Kypr ze světového tisku. Problém byl dotě jaksi vratké a situace voji.
Zkrátka — pro každého časně vyřešen tím, že se
neustálená, platí heslo: co
můžeš odložiti na zítřek, něco. Kdo chce sednout jednalo, jak by se vyřeNátlak
na lep, je vítán. — K d j šil definitivně.
nedělej dnes.
Snůška novinek
z Indonézie
Lze-li vůbec mluvit o
nějaké linii indonéské politiky, pak se během posledních 14 dnů podstatně
nezměnila. Ze dne na den
přihodilo se však několik
událostí, jež stojí za zaznamenání:
1) mluví se znovu o
konferencí mezi Malajsií
a Indonésií. Tunku dokonce prohlásil, že Malajsie
by se zúčastnila konference bez předchozích podmínek, čemuž lze rozumět
tak, že by konferovala,
přestože indonéské jednotky jsou stále na území
Malajsie.
2) Zatím došlo na malajském poloostrově k dalším srážkám mezi indonéskými partyzány a malajskými jednotkami.
3) Spojené státy reagovaly na vzrůstající protiamerickou náladu v Indonésii (útok davu na rezidenci amer. vyslance, zabrání amer. gumovníkových plantáží a "dočasná
kontrola" amer. informační kanceláře v Jakartě
indonéskou vládou). MluPOJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation.
aut, povinné ručení
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

Kardinál v exilu
(Pokračování se str. 1)
Československý
zprav o d a j (New Y o r k ) z 23.
února k o m e n t u j e toto
jmenování:

lá tento manévr? J e to
:hytrý tah nebo kocovina z bývalé "apertury a
la sinisíra", z otevření
lalevo?

" J e h o jmenování představuje d r u h ý
ústupek
pražské vlády v jednáních mezi státem a církví. Monsignor T o m á šek se stal biskupem v roce 1949. Avšak až dosud
nemohl vykonávat své
f u n k c e a — stejně jako
kardinál Beran — byl v
padesátých letech fconfinován."

Ale co záleží na tom,
¡ak toto povýšení du:hovního pastýře p ř i j m e
:xil? J a k však bude přijato d o m a ? Co si b u d o u
myslit věřící o arcibiskupovi, který nemlčel ve
:hvílích, kcly šlo o vše?

Kdo

získal?

Ztráta symbolu
Vzpomínáme
si
na
správy, které zdůrazňovaly, že dr. Beran se stal
symbolem všeho," co bylo v Československu umlčeno. D r . Beran se nestal j e n o m vězněným-katolickým biskupem, ale
stal se příkladem.

Člověk dost dobře nechápe veliké jásání, které p r o p u k l o v exulantských a krajanských řadách. Z d á se, že málokdo si chce uvědomit,
D r . Beran se zhostil
že to byli komunisté, svého úkolu příkladně.
•kteří tímto
obchodem Byl zbaven svého kříže
získali.
předčasně?
PochybujeD o s u d mohli čs. kato- me, že j e h o "povýšení"
líci tvrdit,
že jedinou bylo motivováno lidskýtvrdou
bariérou
proti mi pohnutkami.
bolševismu byla katolicNabízí se srovnání: je
ká církev, vedená její kardinál
Mindszenty
hierarchií.
mladík, plný života? J a k
Američané
Nuže, jak dnes vypa- M a ď a ř i tak

ČESKÉ O C H O T N I C K É

DIVADLO

V

MELBOURNE

sehraje v pátek 2. a v sobotu 3. dubna 1965
V N A T I O N A L T H E A T R E T T E , 316 T O O R A K Rd., S O U T H Y A R R A

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

zvenčí bezpochyby přiměl
obě strany k tomu, aby
se umírnily a dodržovaly
jakési příměří. Minulý týden bylo však oznámeno,
že k žádné definitivní dohodě nedošlo a že jednání, vedené komisí SN,
skončilo tam, kde začalo.
Egypt
Zatímco
východoněmecký president Ulbricht
slíbil za své návštěvy v
Kahýře Egyptu hospodářskou
pomoc,
zhrzená
bonnská vláda se rozhodla skončit vládní dodávky
do Egypta. (Soukromých
dodávek a úvěru jiného
než státního se toto rozhodnutí zatím netýká).
Západní Německo není
ovšem první zemí, ze které mazaný Nasser dostal,
co se dalo a pak se obrátil ke konkurenci.
-et

6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon

63-3256

HAMPTON

tstxhrpa

Telefon
Hampton,98-5756
S. 7

0 P11 C 3 I Service
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Hampton

DVAKRÁT

Režie: Z. Haberová a dr. V. Voříšek
Osoby
a
obsazení:
Marta: J. Tůmová, Anna: H. Průšová, Daphne:
K. Krupková, Kay: E. Krupková, Ferdi: A. Rosen feld, Mikl: K. Gráf, Kurt: V. (Jerlich, Ronnie:
K. Průša
Výprava: K. Průšová a J. Heller
Začátek obou představení v 8 hodin večer
S P O J E N Í : Elektr. z City č. 8, zastávka 29 (roh Clara Street)
Reservování lístků: tel. 379-2156 (Rosenfeld) a 48-7723 (Kimlová)

St

JOHNSON ODMÍTÁ PORÁŽKU

(Pokračování se str. 1)
enom málokdy n a r a
Délka a zoufalost vál- zí člověk na zmínku o
ky ve Vietnamu vedly k pravém a nijak hlubozáplavě literatury, která kém d ů v o d u zoufalosti
se převážně zabývá tím, vietnamské situace. Spoproč vlastně se to vůbec čívá v existenci komunisnedá vyhrát a hledá p r o tického souseda a neto d ů v o d y v historii, ná- ochotě obránců i ochránboženství,
sociálních, ců u h o d i t přímo proti
geografických i ethnic- tomuto sousedu, který
by byli leckdy dali v mi- kých podmínkách a po- představuje chráněné a
nulosti nevímco za to, dobných hlubokých vě- bezpečné zázemí "místaby se zbavili obtížného dách.
ních" vzbouřenců.
vězně.
Projevil
snad
V tom a v ničem jiMindszenty , oprávněnou ŽEHLÍŘKY
dávku neposlušnosti, ne- Přijmeme zkušené žehlíř- ném, leží hlavní d ů v o d
ky košil. Nabízíme dobré
bo si musíme domýšlet, mzdy a výborné prac. dnešních potíži ve Vietnamu.
že problém maďarských podmínky.
Phillips Shirts P / L .
Sovětská reakce
nevolníků v sovětském
274 Lt. Lonsdale St.
státě je posuzován
ve
T o neznamená, že byMelbourne
Vatikáne jinak než probchom
" m o u d ř e " a bez
lém
československých DÍVKY
Přijmeme dívky k zaučení patřičných informací háobčanů?
Českosloven- na strojní švadleny. Výjili otevřený a plný ameských věřících?
tečná příležitost a dobré rický útok proti severu. .
mzdy i podmínky.
Lekce z dějin
Domníváme se, že v siPhillips Shirts P / L .
tuaci, v níž je tolik v
274 Lt. Lonsdale St.
N a p r o t i tomu je jasMelbourne
sázce, mělo by být přiné, že čs. vláda nespějato riziko čínské interchala se zveřejněním to- ŠVADLENY
hoto obchodu. Strohé Zkušené švadleny k šití vence.
košil nebo k šití límců
úřední zprávy, opožděné přijmeme. Dobré mzdy a
Kritickou otázkou však
o celé týdny, jsou toho výborné podmínky.
zůstává reakce SovětskéPhillips Shirts P / L .
důkazem.
ho svazu. "Síla" Z á p a 274 Lt. Lonsdale St.
du dnes spočívá převážAle dokazuje to něMelbourne
ně v rozkolu Moskvy s
co?
V Československu
dívky A MLADÉ MUŽE
Pekingem. Každému rozby stále byl dr. Beran
představitelem neochvěj- přijmeme na práci v to- h o d n u t í ve Vietnamu by
předcházet
ného odporu proti ka- várně na lepenkové kra- tedy měla
cířství, abychom použili bice a k vyučení v tomto bedlivá studie toho, do
oboru. Dobré podmínky i
jaké míry by takové rozcírkevního výrazu.
mzdy. Hlaste se u
V e vyhnanství ve V a - CARMEL BOX CO. P / L . h o d n u t í mohlo vnutit
Moskvě pekingskou linii
tikáne je pouze jedním z
21. Leicester St.
Fitzroy, Vic.
a znovu stmelit rozbitý
členů sboru, který se zatel. 41-5752
komunistický tábor, -kwbývá vysokou
církevní
politikou.
Z živoucího
svědka útlaku církve a dávných dobách se ocitl tého. Chceme říci toto:
že tento
občanských
svobod se jiný horlivý kněz přesně pochybujeme,
stal rázem člen vatikán- tam, kde je dnes dr. Be- vatikánský tah je proské akademie nábožen- ran. Jmenoval se V o j - spěšný jak vztahům meství a věd,
tělesa tak těch Slavníkovec, a byl zi církví a státem v Československu, tak morálproblematického, jako j e to biskup pražský.
francouzská
akademie
J e h o konec nebyl ni- ce československých obvěd.
jak- slavný, i když byl čanů bez rozdílu vyznávm
J e to nařízený exil. V později prohlášen za sva- ní.

detektivku Lynne Reid Bankse

VRAH UMÍRÁ

:

ČESKOSLOVENSKÉ N Á R O D N Í S D R U Ž E N Í VE
Vás s r d e č n ě zve na

VIKTORII

JOSEFSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 20. března 1965

v sále domu "Kosciuszko", 313 Latrobe St., Melbourne - City
K tanci hraje orchestr kapelníka A. Vyhnala
LIKÉROVÁ LICENCE

—

TOMBOLA

Vstupné 2 0 / Z a č á t e k v 8.30 hod., konec v 1.30
Informace a reservování mí&t: tel. 85-5040

8. 3. 1965

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Dne 15. února zemřel
v Praze význačný roentgenolog prof. Jirásek.
— Do Prahy přijela západoněmecká hospodářská
delegace,
kterou
vede
Dietrich von Mirbach, aby
pokračovala v hospodářských jednáních, zahájených koncem
minulého
roku v Bonnu.
— Cestou na oficiální
návštěvu Indie
zastavil
se Jozef Lenárt v Moskvě,
kde byl okázale vítán.
Doprovázel ho ministr zahraničí David.
— V různých místech byly organizovány schůze
občanů "proti americké
agresi
ve
Vietnamu".
Před budovou amerického velvyslanectví v Praze se konaly demonstrace
zahraničních studentů.
— Ředitel Státní knihovny v Praze Josef Vinárek
uzavřel ve Washingtonu
dohodu s knihovnou US
kongresu o výměně publikací a mikrofilmů.
— Čs. hospodářská delegace jednala v Tanzanii
o hospodářské a technické spolupráci. V rámci
pětiletého plánu rozvoje
Tanzanie má ČSSR vybudovat továrny na heramiku, boty a pneumatiky
a spolupracovat při stavbě dalších podniků..
— V Častolovicích na Královéhradecku íná být postavena továrna na výrobu minerální vlny. Tento
izolační materiál pro tepelnou i zvukovou izolaci
lze vyrábět z vysokopecní
strusky, čediče a drobných přísad.
— Ve dnech 9. a 10. února pořádala Čs. společnost
pro šíření politických a
vědeckých znalostí v Liblicích "Celostátní seminář
k vývojovým tendencím
soudobého imperialismu".
— Jozef Lenárt poskytl
zpravodaji
londýnského
listu Times pětihodinový
interview o novém ekono^
mickém modelu.
— Americká televize ABC
natáčí v Terezíně film o
internovaných dětech za
války.
— Na mezinárodním tele-

¡/ízním festivalu v Cannes
iostala jednu cenu poroty, "Zlatou nymfu", čs. televizní opera Antigona
skladatele Iši Krejčího,
režiséra Pavla Hobla a
překladatele Václava Ren-

:filmů, (z toho 2 televizní)
;a 814 filmů krátkých a
:zpravodaj ských.
•— České trio (Josef Hála,
.Alexandr Plocek a Saša
Večtomov) mělo několik
úspěšných
koncertů v
Itálii.
— Předseda Meziuniver- — O rozšíření hospodářsitního výboru USA prof. iských styků s Indií jedR. F. Bymes jednal v nala čs. delegace, vedená
Praze o rozšíření výměny :ministrem těžkého strojíprofesorů a vědeckých :renství J. Pešlem. Byla
též přijata indickým prepracovníků.
— Ve věku 58 roků ze-, sidentem dr. Rádhakrišmřel profesor historie na namem.
Karlově universitě
dr. — Počátkem příštího školního roku bude zahájeno
Václav Husa.
filosofické fakultě Uni— Počet obyvatel Košic na
versity
J. E. Purkyně v
překročil 100.000. Košice Brně čtyřleté
jednooboro¡sou 6. největším čs. měs- vé studium sociologietem.
— Od 1. dubna má být — ČSSR a Zambijská resnížena horníkům pracov- publika navázaly diplomaní doba z dosavadních 46 tické styky na úrovni velna 44 hodin. Horníkům vyslanectví.
pod zemí a zvláště v těž- — V Bilině se staví nový
kých a zdraví škodlivých velkolom na těžbu uhlí,
rjrovozech má být zkráce- který má mít roční kapana do roku 1970 až na 40 citu přes 15 miliónů tun.
— V pražské nemocnici
nodin týdně.
— Svobodné slovo začalo Na Františku bylo otevřevydávat rodokapsy pod no reanimační (oživ ovanázvem Magnet. Cena ie cí) oddělení.
7 Kčs.
— Město Březno nad Hro— Počátkem roku bylo v :nom oslavilo 700. výročí
ČSSR 4,436.000 kusů ;skc- :založení.
tu, 6,139.000 prasat, 568. •— Na dole 1. máje v DubD00 ovcí a 22,772.000 sle- :ňanech u Hodonína vypic.
pukl požár, který zachvá— V loňském roce bylo til v krátkosti velký lišek
zalesněno 53.000 ha holin ;s několika osádkami hori 13.000 ha nelesních půd, :níků. Většina z nich se
což je o 10.8% méně než dostala včas z ohrožených
míst, takže jen šest jich
v r. 1963.
— Loni bylo vyrobeno uhořelo.
5,716.000 tun surového že- — Na Úpě u České Skaleza (101.6% plánu), 8, :lice započala stavba vod377.000 tun oceli (103.1% :ní přehrady.
plánu), 5,663.000 tun vál- — V loňském roce vzrostl
covaného materiálu (bez <obchod ze západní Evrotrubek), 794.000 tun oce- pou průměrně o 14%. 3
lových trubek, a 656.000 Francií vzrostl o 10%, s
tun betonářské oceli.
Anglií o 15, s Itálií o 10%
— V národním hospodář- atd.
ství (bez JZD) bylo loni — V lednu tr. byl splněn
v průmyslu
na
zaměstnáno
5,346.000 plán
osob, tj. o 113.000 více, 101.1%.
než činil průměrný počet — Do roku 1970 má být
pracovníků r. 1963. Podíl zavedena v Českoslovenžen na celkovém počtu sku barevná televize a to
zaměstnanců činil 42.7%. jako druhý pořad.
Průměrná
mzda činila
FEC/Č
1.425 Kčs (proti r. 1963
se zvýšila o 35 Kčs).
— V r. 1964 bylo vyrobeno
40
celovečerních

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

ODRA
TRAVEL SERVICE
6a Elizabeth St., Melbourne, 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

24 hodin denně — 7 dní v týdnu
se můžete dobře najíst v

JÍDELNĚ J. MAŤÁTKA
28 H o d d l e St., Collingwood, Vic.
(blízko Victoria Pde. - Golden Fleece Garage)
Obědy — večeře — po česku i po australsku
Větší neb lehčí občerstvení
kdvkoliv
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Zasedání Rady vzájemné hospodářské pomoci v Praze

RVHPměnízásady

Koncem ledna a začátkem února se konalo v Praze 19. zasedání Rady
vzájemné hospodářské pomoci ( C O M E C O N ) a současně 16. zasedání výkonného výboru tohoto komunistického protějšku západního Evropského hospodářského společenství.
Z e zveřejněných výsledků jednání je jen jeden politicky závažnější:
Jugoslávci, kteří již v poslední době vysílali na jednání R V H P pozorovatele, se napříště zúčastní plně prací v orgánech rady " v otázkách, které
zajímají členské země R V H P a Jugoslávii". Znamená to, že se Jugoslávie
prakticky stává členem komunistického hospodářského bloku, avšak přitom si nechájvá poněkud volnější ruce. Zřejmě proto, aby jimi mohla nadále přijímat hospodářskou pomoc ze Západu.
Fri zaverecnem jednali zasedání R V H P u/edl předsedající O . Šin ů n e k tyto nejdůležitějíí a nejaktuálnější úkoly
rady v příštím období:
Včasné uzavření dlouíodobých d o h o d o výměně zboží mezi členskými
¡táty na léta 1966-1970;
Drohloubení společného
isilí k řešení nejzávažnéjších problémů jejich
íospodářského
rozvoje
:estou vzájemné kooperace; hluboké a všestranné posouzení a zhodno:ení dosavadních zkušeností na úseku specializace a kooperace výroby: náměty k přípravě a
Drganizaci na rozvíjení
cooperace společného úsilí k rozvoji hospodářské spolupráce také po
roce 1970. .
V y d a n é komuniké o
zasedání pak říká:
" V období po X V I I I .
zasedání R V H P se spo.upráce členských zemí
R H V P rozvíjela a zdokonalovala
ve
všech
oblastech jejích národníno hospodářství a to na
mnohostranném i dvoustranném základě. U s k u -

tečňovala se p o d l e zásad
rovnoprávnosti,
respektování
svrchovanosti a
národních z á j m ů , vzájemné
výhodnosti
a
soudružské vzájemné pomoci . . . "
Výkonný výbor se zabýval některými otázkami z oboru n a f t o v é h o a
plynárenského průmyslu
a d o h o d l se o spoluprácí,
při zavádění a organizsci výroby některých druh ů výrobků z oboru chemie a strojírenství, jak to
doporučily dvě stálé komise R V H P , které zasedaly předtím v Brně. T o to bylo celkem
jediné
konkrétní usnesení hospodářského rázu.
Porovnáme-li
nově
schválené plány a ještě
více ^dosavadní výsledky
s dřívějším, p r o g r a m e m
C O M E C O N u , zvláště s
usneseními nejzávažnější
schůze v červnu 1962 v
Moskvě, vyniknou tyto
poznatky:
Specializace produkce
v celé oblasti, která měla v tehdejších usneseních prominentní důležitost, nijak nepokročila.
Došlo naopak k "revolu-

cím
uvnitř bloku, z
nichž n e j p a t r n ě j š í byla v
Rumunsku.
Krok zpět, odklon o d
dřívějších plánů, je přiznán v komuniké zjištěním,
že se spolupráce
uskutečňovala "podle zásad rovnoprávnosti, respektování svrchovanosti
a národních z á j m ů . . .",
tedy pravý opak dřívější zásady, že společné politicko-hospodářské
cíle
m a j í mít přednost p ř e d
regionálními požadavky,
místními zájmy, nacionalismem.
I čs. "nový hospodářský m o d e l " nemůže být
docela v souladu s tím,
co prostřednictvím
RV
H P naplánovala Moskva,
má-li dojít k skutečnému
ozdravění čs. hospodářství. P o d o b n ě
Polsko,
které konečně tu hospodářskou spolupráci nebralo nikdy příliš vážně,
p o d o b n ě M a ď a r s k o a nyní i zbývající
satelite,
Bulhaři a částečně i východní Němci. Všechny
tyto státy chtějí mít samy rozhodující vliv na
domácí hospodářství.
(Pokračování na str. 7)

Maturantka chce do stáje

V projevech čs. vládních a stranických činitelů a v článcích tamního tisku se ozývá stále
hodně stesků na poměry v zemědělství. Vedle
nezájmu kolchozníků i zaměstnanců státních statků, o němž se veřejně tolik nemluví a nepíše,
přemílá se nejčastěji okolnost, že má čs. zemědělství nedostatek lidí, hlavně mladších lidí. Tím
zábavnější jsou proto historky, z nichž vám jednu přetiskneme, historky, které dokazují, že
desorganizáce a zlá vůle na všech stranách jsou
horšími nepřáteli čs. zemědělství než může být
příroda, na niž se toho v posledních letech tolik svádí.
Pražská Práce z 27. ledna 1965 píše o jednání
u okresního soudu v Prachaticích:
"Na lavici žalobců zasedli Miluše a Zoltán
Bohušovi z Korkusovy Huti. Na lavici žalovaných
Zástupci Státního statku Vimperk, na jehož farmě až do dubna loňského roku oba manželé
pracovali. Ona jako krmička, on jako kočí. Kolikrát už Miluše Bohušová líčila kalvárii, kterou
ona, její muž a 4 děti prošli loňského jara:
— V roce 1957 jsme přesídlili s manželem do
pohraničí na. Státní statek Vimperk. V práci jsme
byli spokojeni. Koncem února 1964 u nás na Korkusově Huti nastoupil jako vedoucí soudruh Miňha. Od samého začátku mě šikanoval. Večer 24.
dubna mě s okamžitou platností propustil. Stalo
se to po osobním sporu na mém pracovišti. Společně s manželem a předsedou dílenského výboru Těšínským jsem za soudr. Miňhou šla a žá-

dala o písemné potvrzení výpovědi. Odmítl, obvinil manžela, že ho ohrožoval sekerou a druhý
den ráno nedal práci ani mně ani manželovi.
Já od té doby nepracuji, do stáje nesmím. Manželovi odchod ze statku povolili, mně ne. Nám
ovšem nešlo o to, abychom se dostali ze zemědělství. Naopak. Líbí se nám na Korkusově Huti,
zvykli jsme si. Kdybychom mohli cpil pracovat
tam, kde dosud, zůstaneme. Jinak se vrátím i já
ke svému původnímu povolání. Jsem zdravotní
sestra, mám maturitu, nemám strach, že se neuplatním. Myslela jsem, že zemědělství lidi potřebuje. Než jsem se obrátila k soudu, hledala jsem
oporu u vedení statku, u závodního výboru ROH,
u okresních orgánů . . . Šla jsem na všechna možná místa; kontrol přijelo moc . . . Měli jsme bídu,
tak jsem se hlásila o jakoukoli práci v okolí
bydliště kvůli dětem. Stále stejná odpověď:
přestěhujte se na Nicov nebo jděte do rostlinně
výroby do Klášterce. Do stáje zpět nemůžete.
Jenže já mám 4 malé děti, musím jim vařit —
závodní jídelna tu není — musím je vypravit do
školy. Nemohu do rostlinné výroby 4 km daleko.
A pak — v živočišné výrobě si vydělám měsíčně
600 Kčs, v rostlinné by to byla sotva polovina.
A stěhovat se jinam? Víte, jak by tam se mnou
zacházeli, když přijdu s puncem člověka vyhozeného na hodinu?"
Nevíme zatím, jak to s Miluší Bohušovou dopadlo, zda je ve stáji či není. Na špatném stavu čs.
zemědělství to konečně nemůže nic změnit!
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O moři a rybách

Town Hall Cafe

Kukátko do ČSSR
LEKCE O UMĚLECKÉ SVOBODĚ
Neměli jsme valné vědomosti o americkém malířství a vždycky jsme se domnívali, že tam není
žádná malířská škola. Ale není to pravda. Zjistili
jsme s překvapením, že americká malířská škola
je velmi svérázná a má velmi široký rejstřík. Od
skutečně fantastického abstrakcionismu, od největších výstřelků, které jsme u nás dosud neviděli,
jde v jedné linii přes takové klasické disciplíny,
jako je kubismus a surrealismus až po absolutní fotografický naturalismus. Přitom je zajímavé, že to
nijak nediferencují, neříkají realisté jsou dobří,
abstrakcionisté špatní nebo naopak. Prostě to je
věc pánů umělců a čas si přebere, co je dobré a
co n e . . .

Maocetung nebyl vynálezcem partyzánského boje. Ale stal se jednítai z jeho hlasatelů a teoretiků.
Dodejme, lže teoretiků, kteří víc než úspěšně převedli svoji teorii k praktickému použití. Maocetungovy zásady partyzánského boje jsou velmi jednoduché: stačí je shrnout v prostý příměr o
moři a rybách. Moře: to je obyvatelstvo země, v níž má počít partyzánská válka. Toto moře
musí být především zpracováno natolik, aby se stalo přátelským mořem rybám, které v něm budou
plavat. Ryby: partyzánské jednotky, které se postupem času rozrostou v oddíly "osvobozovací"
armády, na jejíchž bodácích vstoupí politický režim "mladé" demokracie do hlavního města "koloniálního'" státu. Zásady partyzánského boje shrnul teoretik a praktik Maocetung v tato jedno-,
duchá hesla: 1. Když nepřítel útočí, ustupujeme. 2. Když se nepřítel zastaví, jsme na pohybu.
3. Když se nepřítel vyhýbá bitvě, útočíme. 4. Když nepřítel ustupuje, postupujeme.
Ale i profesor partyzánštily jako Maocetung si musí být vědom, že přijde čas, kdy "vzplane
poslední bitva", která je více méně bojována konvenčně. Partyzánština sama slouiží k politickému
oslabení protivníka více rmež k jeho vojenskému zhroucení. Partyzánština je vojensky vedený politický boj, který skončí v okamžiku, kdy je hruška zralá na spadnutí.

Indočínským
žákem
Maocetunga se stal v ů d ce Komunistické strany
Indočíny :— Vietminn -—Hočimin. V o j e n s k ý m velitelem
"osvobozovacíh o " boje se stal bývalý
Malíř Jan Brychta v Obraně lidu ze 16. 1. 1965
učitel z H a n o i ,
známý
K 60. JANA WERICHA
dnes jako generál Giap.
Ať tedy bere Jan Werich zcela vážně hlasy, kteS odstupem času se
ré ho v tyhle dny velebí, i kdyby mezi nimi nechyběly ty, které tak nečinily vždycky. Jen a jen láska dnes zdá jasné, ze Indoa přátelství nemohly přece provázet někoho, kdo čína byla ztracena p r o
má kromě poslání i charakter... Když teď, kolem svobodný
svět
onoho
té šedesátky, bude Werich oslavován jako herec,
autor a filosof, nechtěl bych, aby se zapomnělo dne, kdy britské křižnípozdravit ho jako člověka a muže. O znepokojivém ky Prince of Xv ales a
ubývání mužů netřeba snášet důkazy, ten jev lze Repulse našly hluboký
pozorovat na každém kroku. Po safraportských zku- hrob na d n ě moře.
šenostech z padesátých let je dobré potkat muže,
který byl mužem vždycky, neboť takových, kteří
Francouzská Indočína
bývali muži, pak osm let nebyli a dneska zase jsou, zůstala f o r m á l n ě věrna
je bezpočet a jenom potvrzují pravidlo. Přitom mužFrancii, ale
ností nemíním hrdinství, to je jiná kategorie, ani Pétainově
hysterickou etudu jednou za pět let. Mužnost vidím uvnitř správy bylí mnov odhodlání nosit páteř tak, jak to Darwin mínil, zí Francouzi, kteří spototiž důsledně ve vertikální poloze, —. přičemž tato léhali na de Gauilea.
poloha nesmí být křečovitá, ale přirozená a lidská,
Neschopnost
Anglopro život a nikoli pro fotografa . . .
posílit t r a n Vratislav Blažek v Kulturní tvorbě, 4. února 1965 američanů
couzskou pozici v I n d o NEÚČINNOST CHOZRASČOTU
číně za války vedla J a Někteří naši ekonomové, kteří dokázali o choz- ponce k logickému zarasčotu vychrlit desítky pořád stejných propagan- brání země. Francouzské
distických knížek a brožur, by udělali lépe, kdyby
jednou jedinkrát byli kriticky rozebrali skutečnou posádky byly omezeny
podstatu formálnosti a neúčinnosti tohoto chozras- na kasárenský prostor.
čotu. Ona se ovšem u nás v minulosti a někdy i dnes
Některé
francouzské
vyplácí ještě různým pracovníkům teorie neříci raději nic nového a neoficiálního a popisovat stovky jednotky se tehdy postastránek známými, banálními a nic neříkajícími prav- vily se zbraní v ruce prodami . . . Nová hospodářská soustava bude mít chtě ti J a p o n c ů m , ale byly po
nechtě přísnější požadavky na práci a bude zna- zoufalém
několikadenmenat tvrdší postup proti lajdáctví, pohodlnictví a
ním boji zatlačeny přes
lehkým výdělkům . . .
Ota Šik — Rudé právo, 5. února 1965 čínskou hranici.
ČTVRTKY UŽ NEJSOU DOCELA BEZMASÉ
Od 3. února se na jídelních lístcích restaurací,
závodních jídelen a dalších podniků společného stravování objevují ve čtvrtek opět masitá jídla. Podle
informací, které jsme získali na ministerstvu vnitřního obchodu, vztahuje se toto částečné zrušení bezmasých čtvrtků na celou republiku a provádějí je
odbory obchodu příslušných krajských národních
výborů. Omezeno zatím zůstává podávání jídel z
výsekových druhů masa a některých speciálních
druhů uzenin.
Lidová demokracie, 5. února 1965
LOVNÁ ZVĚŘ
Kolik druhů lovné zvěře je na našem území?
Asi na 40 a mezí nimi jsou i vzácní divočáci a
mufloni, kteří se před lety ve volné přírodě nevyskytovali. Ročně se u nás uloví téměř dva milióny užitkové zvěře o váze více než 60.000 centů.
Při honební ploše necelých 12 miliónů činí průměrná produkce odstřelené zvěře skoro 17 kusů na 100
ha a 0.52 kg zvěřiny na 1 h a . . . Jelení zvěře máme
přes 30.000 kusů . . . Srnčí zvěře v lesních horiiťbách
v porovnání s předválečnými poměry je v průměru
o něco méně. Při celkovém stavu asi 280.000 zůstává srnčí zvěř nejrozšířenější a nejpočetnější spárkatou zvěří. Chov daňčí zvěře byl zrušením mnohých obor omezen. Zato ve volné přírodě se stavy
o něco zvýšily, asi na 3.500 kusů. Muflonů je u nás
skoro 5.000, což je světový primát. Ročně se jich
u nás uloví asi 1.500.
Zemědělské noviny, 23. ledna 1965
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Příklad partyzánské války v Indočíně

OBĚDY
—
VEČEŘE
lehké občerstvení
celý
den

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

DOMOVA

tové války přistáli v
I n d o o n ě Britové — oddíly indické armády. T i
měli přísně rozkazy nevměšovat se do vnitřních
p o m ě r ů země.

výhode. Z a t í m c o domorodé
vlády
zůstávaly
vždy jenom
stínovými
vládami, francouzská arm á d a měla za úkol nejen spravovat, ale i doZatímco indo-anglický být velkou část území,
automaticky
sbor dělal policejní služ- ztraceného
po
skončení
války.
b a ve větších městech
K tomu neměli FranIndočíny,
Hočiminovi
agitátoři a političtí agen- couzi ani vojsko, ani
ani podmínky.
ti zpracovávali venkov- zbraně,
moře
s k é okresy. J a k o jinde, Maocetungovo
ras i ve Vietnamu slou- spolehlivě ukrývalo kožila
komunistickým cí- munistické partyzány, a
izolovaných
lům znamenitě "osvobo- udržování
zovací
tj. protikoioni- francouzských posádek v
ální a nacionalistická li- klíčových bodech bylo
nejenom nepraktické, ale
nie.
i strašně nákladné.
Když se konečně FranFrancouzská a r m á d a v
couzi dostali k tomu, že
poslali podstatný vojen- Indočíně trpěla od poský sbor do Indočíny čátku nedostatkem mo(velel mu generál Lee-, derní výzbroje. J e d n í m
lerc), byla země sama z hlavních rysů poslední
natolik zpracována,
že fáze boje o Vietmin —
bylo možno začít s par- severní část Indočíny — ,
tyzánštinou alespoň v se- která vyvrcholila vojenverní části Vietnamu — skou katastrofou u Dien
v T o n k i n u a A n n a m u . Bien P h u v roce 1954,
Kočinčina
s
dnešním byla skutečnost, že indohlavním městem toho, čínští partyzáni byli vyco se stále nazývá Viet- zbrojení lepšími zbraněnam — Saigonem, byla mi než Francouzi.
pro partyzány
tvrdším
Od
počátku
trpěla
oříškem, protože
tam Indočína
nedostatkem
existovaly sekty, nepřá- pomoci
od
spojenců,
telské komunismu — a hlavně Ameriky, která se
velká část tamního oby- v po-rooseveltovské éře
Tam
zůstali
jejich
vatelstva byla obrácena snažila
distancovat od
příslušníci až do konce
misionáři na katolickou operací
"koloniálních"
války (po jistý čas dovíru.
mocností.
konce jako internovaní
Američané od počátku
nepřátelští příslušníci).
Francouzští velitelé v
Po skončení d r u h é svě- Indočíně byli vždy v ne- nevěřili, že by se Francie

mohla udržet ve Vietnamu jako "mateřská" země. Tím nelogičtější je
dnešní obrat v americké
politice, který naznačuje,
že Američané jsou dnes
odhodláni držet alespoň
Kočinčinu — i za cenu
nové de Lattre linie kolem Saigonu.
Historie
uplynulých
dvaceti pěti let u k a z u j e
zcela nepochybně,
že
Vietnam je ztracené bojiště, o d k u d nemůže být
účinně h á j e n ani Laos
ani ostatek jihovýchodní
Asie.
Indočínské " m o ř e " je
dnes příliš přeplněno komunistickými "rybami",
než aby Američani sami
tnohli hájit to, co zbývá
z celé země.
Indočínské
politické
poměry jsou dnes ještě
horší, než bývaly za
Francouzů.
Zkorumpovaný Bao Dai, tzv. císař,
nevěřil příliš francouzským slibům, ani když se
zdálo, že Francie bude
schopna udržet alespoň
většinu země.
J a k o u cenu m a j í dnes
důstojnické junty, které
"vládnou"
v
Saigonu
pod patronací amerického velvyslance?
M o ř e je ztraceno, neboť se hemží Hočiminovými rybami. Celý problém je kabinetní ukázkou
(Pokračování na str. 6.)
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Synkopovaný socialistický svět

Socialistický Frank Sinatra
Socialisticky Frank Sinatra se v Československu jmenuje Karel Gott.
Naše informace pochází z československé publikace "Aktuality", což je
list Mladé fronty, která vychovává komunistickou mládež pokud možno komunisticky.
Karel Gott vyhrál soutěž popularity v onom aktuálním časopise. Před
rokem to vyhrál zpěvák jménem Waldemar Matuška. Ten to měl lehčí,
protože nosí plnovous a zná noty. Ale to se jen zdá. Bez not se totiž lepší
zpívá. Československý reportér uvedl našeho Sinatru takto: "Prvně asi
zpíval, když se houpal na houpacím koni. Úplně bezpečně si vzpomíná na
Samoukralavnu samoukralovnu. Vyučil se elektromechanikem a byl fanda
do jazzu. Zpíval si. Kamarádi nechtěli, aby zpíval jen tak a přinutili ho,
aby to zkusil ve Slovanském domě na "talentech"."
A dnes je Karel Gott králem československých krůnerů. V našem exilu
by mohlo zajímat naše děvčata, že je svobodný, trošku přes dvacet, holí
se, a podle vlastního doznání se k ničemu jinému nehodí.

ských pismckaru a zpěváků. O d r o k u 1960 kvete západní jazzová m u zika tak, jak nikdy nekvetla.
N e n í to jen politická
reakce. V ž d y ť ve všech
socialistických zemích je
západní populární hudba daleko p ř e d tak zvanou socialistickou produkcí. Stačí připomenout
úspěch " M y Fair L a d y "
v Moskvě, Bukurešti, v
Praze.

•ivarei vjuli si zpiva po
svém, nebo tak n á m to
alespoň p ř e d k l á d á k věření československý tisk:
" G o t t zpívá. První nově pojaté, osobitě zpívané písně. Gott zpívá po
svém.
Mladí
chápou.
Mění se vkus, rostou měřítka . . .
Živá písnička. Dynamika. Pohyb. Rytmus.
Když pláče, když se směje. Prostě musí žít. Paul
Anka to dělá taky. Sám
si skládá a pak to zpívá . . ."
"Aktuality" mládežnického časopisu jednoznačně ukazují, že populární písnička je modelována na americkém vzoru.
Karel Gott si klade ,za
vzor Paula A n k u , který,
mezi námi děvčaty, je
pouze d r u h o ř a d ý zpěvák
písniček třetího řádu.

P o k u d j d e o Československo, řekl bych, že to
byl hlavně Josef Skvorecký, který zpopularizoval
"tajnou"
západní
produkci natolik, že se
dnes může objevovat na
koncertech jazzové h u d by a v tanečních sálech.

^ Iiiunciic
je
ivdici
aott korunovaným kráem zpěváků. Otázka je,
:o zpívá a jak to zpívá.
3ohužel jsme ještě neněli příležitost
slyšet
j o t t a n a deskách.
Slyšeli jsme W a l d e nara Matušku,
slyšeli
sme "českou Fitzgerallovou" Pilařovou,
He;erovou a jiné.
Nám,
:teří žijeme zaplaveni
leskami,
nazpívanými
jrvotřídními zpěváky, se
;dá,
že československá
nterpretace, tak jak je
>odávána na deskách,
e při nejmenším zlepšelím pravověrných poláni.
Co navíc, jsou někteé desky, nazpívané v
československu s českolovenskými texty, které
•tipem, rytmikou a podálím snadno předčí jiné,

Achille
Gregor
Mžilo.
Davy proudily po Bronchu, vystupovaly a mizely
ze stanice podzemní dráhy, bachraté omnibusy mlaskavě ujížděly po mokrém asfaltu a za nimi téměř
neslyšně klouzaly limuzíny.
,
Do otáčecích dveří grand-restaurantu Proserpina
vstoupil muž normálního věku a přibližné velikosti.
Byl střízlivě, téměř abstinentně oděn v pepita sako
a proužkové kalhoty bez záložky, kterou měl v
knize. Přes ruku nesl balónový plášť
Michelin
6.50 x 20 a koženou brašnu. Hodil na pult šatny
obojí, ale plášť s brašnou vzal sebou. Na obojí
dostal lístek. Pak se rozhlédl, přimhouřil levé oko
a zamířil k pěknému místu, v sále. Ozvala se rána,
on s potěšením zjistil, že trefil, usedl zády ke dveřím a pohodlně natáhl nohy.
Vzal od sklepníka jídelní list, ale pak se .mu
ubohého muže zželelo a zase mu ho vrátil. Úsluž-'
nost sklepníkova viditelně vzrostla, když si host
zvolil nej dražší lahůdky, chlebovou polévku a zemlbábu a jako příkrm si poručil husí krk se sklenkou
hořčáku. Hned nato projevil odbornou znalost světáka při vybírání kvalitních zahraničních cigaret,
pečlivě zvoliv pochoutku specialistů, značku Detva.
Po předkrmu zalistoval v knize a ledva dočetl
Tři mušketýrý, juž tu byl sklepník s telecí hlavou
dle bažanta s" brusinkovou přílohou. Host se pustil
labužnicky do pokrmu, zapíjeje každé sousto douškem Chateau Ovocenka, ročník 1964. Když dojed1.,
nabídl mu číšník kapucína, kteréhož host odmítl s
podotknutím, že je bez vyznání, leč dal si teplého
turka s vaničkou. Pak prohlásil co nejvážněji, že
se teď cítí mnohem lépe, nad čímž projevil úslužný
číšník nej vyšší dovolenou míru potěšení podle tarif ů první třídy s luxusní přirážkou.
Právě když host spolkl poslední kousek vaničky
a vyplivl špunt, vstoupili do místnosti dva muži
přibližně rozdílného věku i zevnějšku. Jeden byl
sklerotický, druhý • asketický, ale oba bez hudebního
nadání. Asketický měl šedivou vestu, žaludeční ner-

hlavně ty francouzské a
německé. Americká tvorba zatím ustrnula na písních "řvavých dvacátých
leť'.
Československá písňová tvorba se nemusí za
nic stydět.. Nevytvořila
nic, co na ní žádal komunistický režim, nic, co
by v té souvislosti stálo
za vzpomínku. Interpreti jako Gott a Matuška
mají tedy k dispozici
b u ď prvotřídní domácí
materiál nebo neméně
prvotřídní překlady
z
anglo-americké tvorby.
Lze říci, že častušky
a hluboce dumavé ruské
písně zanechaly
velmi
málo stop n a československé tvorbě.
Ani politická atmosféra ani izolace nepřehlušily sluch
českosloven-

Mladý . svět, časopis
určený mladým lidem v
Československu, věnoval
celé číslo Aktualit tomuto "západnickému" směru československé h u d by. Českoslovenští hudebníci, textaři a zpěváci se v něm netají dluhem, který splácejí americké tvorbě. V každém
interviewu se setkáváme
se jmény
jako A r m strong, Gershwin, Porter
atd. P o k u d j d e o vzory,
které si dnes berou českoslovenští
zpěváci
a
zpěvačky, vypadá to tak,

vózu, doutník v ruce a lysé temeno porostlé množstvím černých kučeravých vlasů. Vyhlížel jako kazatel, kdyby celým svým zevnějškem tuto domněnku nevyvracel.
Druhý byl bezdětný, ale zato měl plombované
zuby, jizvu na tváři a károvaný oblek s jemným
proužkem. Oba v mládí prodělali příušnice a menší
obnos v hracím automatu.
Prošli bez povšimnutí šatnou a pátravě zatékali
po grand-restaurantu. Netěkali současně. Muž s jizvou zatékal první, zatímco druhý se roztěkal o poznání později. Následkem toho muž s jizvou dříve
přehlédl shromážděné a ulpěl na cizinci, zády otočeném. Změřiv si bedlivě tohoto džentlmena, shledal, že má 175 centimetrů, a pohybem hlavy na něho upozornil svého společníka. Druhý se sotva znatelně pousmál a nepohnuv ani svalem, souhlasně
přikývl. Muž s jizvou dal udivenému sklepníkovi
klobouk a znamení a lehce poodchýlil klopu, pod
kterou se zaleskl kovový plíšek. Sklepník ztrnul a
rozčileně zůstal stát na místě, zatímco asketický
muž odloživ doutník a opatrnost rychle se přiblížil
s žaludeční nervózou k neznámému.
Zády ke dveřím obrácený džentlmen nic z toho
nepozoroval a zaujatě si strkal párátko do uší, když
ucítil na svých pepita ramenou dvě pěsti a než
mohl říci mysl, mýti, mýliti se, myš, hmyz, hlemýžď,
mýtiti, dmýchati, smýkati, my, odemykati, zamykati,
sklapl ocelový náramek a připoutal jeho pravé zápěstí k levé ruce detektiva a naopak.
Druhý policista přihlížející této scéně vyměnil se
svým společníkem chmurný úsměv uspokojení, ale
pak si ho zase vyžádal zpátky, neboť jeho chmurný
úsměv byl o třídu lepší. Ne tak však host, který se
marně pokoušel volnou rukou pomoci si z rozpaků.
"Cordiál Medo! Kovo a Prvoděv!" vychrlil. "Moděva, Drutěva, Druchema, Průmstav!" zaklel a než
mu. mohl kdo zabránit, hrubě vykřikl: "Prodex a
Zampra!" — "Krucifix, nebuďte sprostý!" napomenul ho detektiv s jizvou a rozvahou. "Opanujte se.
A hlavně - ať vás ani nenapadne, abyste byl prchlý!"
— "Bestamonf Drutex!" procedil skrz zuby zavile
zatčený. Několik přítomných dam' upadlo do rozpaků
a opět vstalo. "To vám přitíží!" připomenul m u de-

Buď pořád se mnou
Vladimír

Dvořák

o u a porad se mnou iasko siadka,
ten slib ti nevrátím,
až prach se zvedne po šarvátkách,
mé bude tvým.
Jak dobrý přítel pohleď se mnou
vstříc možná trpkým hodinám
a smiř se s pravdou nepříjemnou,
že i tvůj milý má slabou chvíli,
že dostal strašný strach být sám.
Přestože vidím kamarády
kterak se ke mně točí zády,
věřím, že dál pravdu mám.
V životě ovšem (žádná víra
samotná zámky neotvírá,
vítai, že se za ni musím prát,
prát se i s tím, co mě svírá.
Jen ty buď se mnou lásko sladká,
tvůj úsměv je mé bázně štít.
A tak tu stojím bez pozlátka,
až jednou zmizí, co je mně cizí,
jen pro tvůj úsměv chtěl bych žít.
Text k písni z filmu "V pravé poledne"
( H i g h N o o n ) . Hudba Dimitri Tiomkin.

že i prokletí Beatles budou mít vliv na lidovou
tvorbu v Československu. Pročetl jsem pečlivě
umělecká přiznání všech
československých hvězd,
ale překvapilo mne, že
ani v j e d n o m nebyl zmíní představitel m o d e r n í
evropské písničky s p o ;
litickou pointou, Y v e s
M o n t a n d , který prošel
východní Evropou n a
triumfálním turné. N a proti tomu n e j e d n a čes-

koslovenská
zpěvačka
uznala vliv Edithy Piafové, "pařížského slavíka",
na interpretaci lidových
písniček.
P o k u d se cizího vlivu
týká, je v " A k t u a l i t á c h "
mládežnického časopisu
tolik amerických jmen,
že je to až zarážející. Ale
tak to asi je. Evropský
šanson a lidový popěvek
je dnes víc než kdy jindy závislý n a americké
tvorbě.
jun

tektiv, šetrně dopil zbytek hořčáku a vyzval zatčeného, aby ho následoval, neboť jinak by musil odejít bez ruky.
"Rafinovaný padělatel losů sběrných surovin!"
vysvětlil hovornější muž v károvaném saku zděšenému sklepníkovi. "Ošidil stát už o několik voňavých mejdlíček s decentní vůní šňupavého tabáku.
Máte štěstí, že jsme zasáhli včas. Kdyby tu byl nedej bůh nějaký los udal, mohlo při tahu dojít ke
kalamitě. Hledáme ho po celé Evropě a nyní po
Státech už celé tři měsíce. J e na něj vydána řada zatykačů. No - má po ftákách!" vydechl uspokojeně.
Pokynul ohromenému sklepníkovi, vyzval zaražené
hosty jménem zákona, aby se vzpamatovali, stoupl
po bok zatčenému a všichni tři vyšli ze sálu. V
šatně muž v károvaném obleku přehodil přes spoutané ruce cizince balónový plášť Michelin 6.50 x
10, aby nebudili pozornost, ale jeho brašnu nesl obezřele sám.
Zatímco v grand-restaurantu Proserpina skupina
hostů vzrušeně hovořila s úslužným sklepníkem o
velké události, unášel omnibus tři muže k západní
čtvrti.
Muž s jizvou na tváři měl teď brašnu na klíně
a také balónový plášť Michelin se m u houpal přes
ruku. Zatčený odložil zároveň s pouty masku džentlmena a choval se teď přirozeně. Pak vyndal z kapsy
balíček zahraničních specialit Detva, znalecky k nim
přivoněl a požitkem vydechl, pomyslev s rozkoší,
že je nemusí kouřit.
Muž s jizvou ve tváři vyhlédl oknem. "Tady někde vystoupíme", řekl nedočkavě. Rozhlédl se, odložil jizvu, vytáhl odznak ze spodku klopy a připíchl
jej pod klopu zatčeného. "Teď budu podvodníkem
já," řekl s dychtivým očekáváním. "Už mám sakra
hlad, že bych snědl vola!"-Druzí dva od něho z
opatrnosti odsedli. Zdálo se teď, že nepatří k sobě.
Omnibus zastavil a tři muži vystoupili. Muž s
jizvou v károvaném obleku šel vpředu, vyhlížeje
lačně štít restaurantu. Začaly padat kroupy. Vypadalo to na déšť.
Z knížky "Rozhořčený mladý muž",
Mladá fronta, P r a h a 1964.
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Není-li tam
náhodou Velký vůz

ZÁJEM KOMUNISTICKÉHO TISKU
O ZAHRANIČNÍ KRAJANY VZRŮSTÁ

"Drazí krajané, sestry a bratři! N a rozhraní roku 1964-65 vzpomínáme se zvláštní láskou a
úctou všech krajanů v zemích evropských i v zámoří a posíláme Vám všem bez rozdílů srdečné,
krajanské pozdravy ze staré v l a s t i . . . "
"Miroslav Kužela vyprávěl o tom, že se za hranicemi setkal s mnoha lidmi, kteří by se chtěli
vrátit, ale mají strach. Proč strach? Nemáme u nás přirozeně zájem o zločince, zloděje a vrahy,
kteří utíkali před trestem. Ale každému, kdo z planého romantismu či jinak pochybil, jsou dveře k cestě domů otevřeny. My ten humanismus přece jen bereme opravdově . . ."
T o jsou diva citáty z téhož čísla (24. prosince 1964) "Československého světa", časopisu
Československého ústavu zahraničního, který je posílán z Prahy zdarma na kdejakou adresu krajana či exulanta v zahraničí.
Poslední čísla tohoto listu jsou vyplněna zvýše- náhodou Velký vůz", kterému věnovala pražská Pránou dávkou "lásky a úcty" ke všem krajanům "bez ce (31. ledna tr.) celou jednu stranu. Jakási Ludmirozdílů", pomineme-li "vrahy a zloděje, kteří utí- la Cekotová popisuje štěstí, kterého se dostalo nakali před trestem", kterých ani podle, pečlivě vede- vrátilcům manželům Novotným z Whyally v Jižní
né evidence pražského ministerstva vnitra venku Austrálii a doplňuje to dojmy z dopisů, s nimiž se
mnoho nebude. Z nedávných, "vyvrhelů národa" "náhodou setkala" v korespondenci Čs. zahraničnístávají se tedy najednou úctyhodní "drazí k r a j a n é " ho ústavu v Praze.
a jejich návrat, pokud možno kajícný, je velmi
Malá zmínka je o "srdečných a roztomilých dožádoucí.
pisech jedné naší krajanky z Campsie, která letos
Proč na tom tolik záleží? Mnoho zpráv dokazuje, poprvé po třiceti letech přijede do ČSSR na spartajak je existence politického exilu, i toho nejednot- kiádu" a kterou těší v australských výkladních skříného, často rozhádaného exilu, pro komunistický ních' všechiio, /co má značku Made in Czechoslovakia.
režim velmi nepříjemná.
i když si tady v Austrálii nemůže všechny ty laLetošní rok se očekává větší pokus Prahy o roz- hůdky každý dovolit.
Více pozornosti věnuje Cekotová "listům psaným
vrácení nebo aspoň, oslabení československého exilu. Má přitom pomoci vyhlášení další amnestie u vysokým hůlkovým písmem" od českého uprchlíka
příležitosti 20. výročí skončení druhé světové války. z Araratu ve státě Viktoria, které začínají:
Jiným důvodem nápadného zájmu komunistické"Vážený pane doktore Wrighte! Já, jako vyučený
ho tisku o krajany a jejich návrat je, aby pomohli a vyškolený obchodní ředitel vám oznamuji, že se
přebarvit růžové brýle, které přes všechnu propa- mi stýská po českém domově a že nikdy nebudu
gandu stále nosí velká většina národa doma při šťasten v Austrálii. Jeden .dobrý starý domov má v
pohledu na cizinu.
sobě víc krásy než tisíc jiných pohostinství. Já vůAustrálie je v té souvislosti ovšem též často na bec nejsem duševní případ . . . "
pořadu. Všimneme si třebas vyprávění "Není-li tam
Autorka vyprávění k dopisu dodává: "Zkusila
jsem si představit toho člověka a jeho odyseu . .
"Zapomněla" jen dodat, že v Araratu je ústav pro
D O D Á M E KAMKOLI
duševně choré a to pro případy těžší.
Největší část zmíněného článku však zabírá rozZA V E L K O O B C H O D N Í C E N Y :
hovor autorky s Karlem a Lenkou Novotných. '"On
Cena za 26 ozs láhev
j s dělníkem na kanalizaci, žena je doma. M a j í čtyři
běžná NAŠE
děti", prozrazuje hned v úvodu a pokračuje idylicky:
OLD STURT, jihoaustr. brandy
22/17/9
"Sedíme v kuchyni domku na konci města, krmím
CROWN CHAUTER,
malou Vlastičku mozečkem a kaší, paní naklepává
a obaluje řízky, vypráví a já n a s l o u c h á m . . . "
skotská whisky
35/9
29/6
CORTELL, imp. francouz, brandy 28/9
21/Dovídáme se pak o poměrech v uprchlických táCOMBEAU, imp. francouz, cognac 50/9
31/borech a o cestě lodi, která přistála v AdeiaiáěNAPOLEON, imp. francouz, brandy 50/9
31/Co se dálo po vystoupení z lodi. je popsáno takto:
NAPOLEON brandy,
"Lidé se měli svléct -úplně do naha a odevzdal
(v původních láhvích z Francie)
56/32/6
všechno do poslední nitky na hromadu určeaoa k
WHITE FRIARS imp. anglický gin 27/20/6
likvidaci. Prevence: aby se z Evropy do AastraBe
GALATEA, Blackcurrant Liquer
nezavlekly nemoci. Všechny věci se mSj
«pálit.
stáčený v Dánsku
45/9
29/6
Někteří jednotlivci ty věci nechtěli dát. Ljpčti na
CHERRY BRANDY,
nich. Ze setrvačností, sentimentality, kčtoftaui. Pestáč. v Dánsku
45/9
29/6
řina, košile a cokoliv byly pro né jakési jedmé. už
CHERRY VIKING likér,
poslední pouto s domovem, důkaz, že něco existostáč. v Dánsku
45/9
29/6
valo dávno předtím, než se stal každý f M m v bezejmenné mase. I tak už vypadali bezmála Jaks
PUNČ z Dánska (orig. lahve)
. 45/9
29/6
transport zajatých nebo trestanců. Průvod podobCREME DE MENTHE z Dánska
ných postav, o nieo grotesknějších. — připomínaly
(orig. lahve)
45/9
29/6
figury z Žebrácké opery —, se nábodoa p i á v ě v t é
VOTRE CACAO BRANDY likér z Dánska
chvíli ubíral z konce tábora, kde byla skladiště s
(orig. lahve), 1/2 lahve
26/6
18/6
beze spěchu kráčel směrem ke kanceláři- Dva chlaCURACAO z Dánska - 1/2 lahve
26/6
18/6
pi v první radě, jeden v kalhotách pod. kolesa a
CACAO PERRET likér,
druhý v bundě s několikrát zahrnutými rukávy
z Dánska, 1/2 lahve
26/6
18/6
nesli pruh plátna, na němž stálo Use Ansualian help
MERUŇKOVICE, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
to the nevv Ausrralians (Aizsiralská pomoc novým
LA DEVlSE likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
Australanům). Třetí člověk j e obíhal a fotografoval.
LA CITRON likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
Průvod šel. odešeL aniž zůstavil viditelnou stopu.
FRANC. ŠAMPAŇSKÉ "Club Prestige"
Oplakané i oželené věci se musely stejně odevzdat
stáč. ve Francii, 26 ozs.
38/9
26/6
a skončit v anonymních plamenech, takže nový
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po- transport ve fasovaných částech různých uniforem
žádáni obratem, o dodávkou vín a lihovin doa jiných dosti bizarních součástech oděvů se téměř
dáme též pivo.
navlas podobal skupině s transparentem".
Objednávky v hodnotě £ 6 / - / - a více jsou včetPotom vypráví Karel Novotný (který, mimochoně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší,
dem, opustil jen jednou Jižní Austrálii, a to aby
účtujeme 3/6 za dovozné.
navštívil Melbourne) o sezónních dělnících: o seDodáváme kamkoli v Melbourne,
káčích třtiny v tropickém Queenslandu, o střihave Viktorii a po celé Austrálii
čích ovcí ve státě Viktorie a v Novém Jižním Walesu, a o těch, co v různých částech země stahují
Volejte 3 1 4 - 6 2 8 1
ovce, roztrhané divokými psy, či kladou drátěné
nástrahy divokým králíkům v trnitých pustinách
tisíce mil od rodiny, o jedovatých hadech, "kterých
je tu příšerně", o jedovatých pavoucích, o ještěrkách atd. Ovšem on, sezónní dělník, pracoval jako
Wine & Spirit Merchants
šroub: "Šetřil na činži, na jídlo, na proud, na porod,
104 Millers Rd., N o r t h Altona, Vic.
za který se platí rovných sto australských liber v
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
nejnížší třídě. Evropský sezónní dělník má za týden
práce 14 australských liber a 10 šilinků. Ani víc,
ani míň", prozrazuje Novotný.
Jméno :
Prozrazuje mnoho podobných věcí, zatímco na
jiné osobnější nějak rád zapomíná. Nechceme m u
Adresa :
je připomínat. Nakonec jde především o člověka

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
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PROMĚNY
čtvrtletník Společnosti pro vědy a umění,
založeny v lednu 1964, vyjde v dubnu tr. pošesté
a bude mít jako obvykle 56 stran. Vedoucí redaktor
dr. Ladislav Radimský (Petr Den), si vytkl i tentokrát synthesu rozmanitých oborů moderního písemnictví i při poměrně malém rozsahu.
Tak sedmisté výročí narození Dante Alighieri-ho
bude vzpomenuto jednak úvodníkem, jednak básní
Chrysostoma Mastíka a esejem Věry Stárkové o
filosofech v Ráji. Otakar Odložilík napsal pro Proměny článek o cestě moravského šlechtice do Anglie
roku 1600 a o jeho návštěvě londýnského divadla
Globe. J e to dosud nikde nepodané svědectví o počátcích našich . kulturních styků s myšlenkovými
proudy Západu.
Poesie . bude zastoupena novými básněmi G.
Goepfertové, Vladimíra Vaňka a Roberta Vlacha.
Bývalý ministr dr. J u r a j Slávik napsal osobní vzpomínku na anglického básníka a esejistu amerického
původu Thomase Stearnse Eliota, autora "Vraždy v
katedrále". Bedřich Heřman připravil ukážku nového překladu Fausta. Petr Kašpárek píše na théma
"Tragický pocit života z proměn nové doby",
Aurelie Jeníková o své návštěvě u Josefa Martínka
v Arizoně; J. F. Chmelíček zpracoval zajímavý námět o účasti Čechů na občanské válce na straně
americké Unie; jeho krátká studie může přijít vhod
našim graduovaným studentům historie a sociálních
věd, pokud hledají dosud nezpracovaný námět na
disertaci. Dvě povídky od Gran Embustera z jihoamerického života představují beletrii.
Poslední stránky nadepsané "Kritické marginálie" přinášejí četné poznámky a recense obsahu Hterámě-kritického.
Korespondenci související s předplatným na Proměny vede dr. John G. Lexa, 47-16 Austel Pláce,
Long Island Citl, N. Y. 11101,' US. Evropští čtenáři
mohou zaslat své předplatné na Vladimíra Vaňka,
Roma, Via Villa Pepoli 4, Italia.

0 moři a rybách
(Pokračování se str. 4 )
toho. kam vede váhavost
demokracií.
V roce 1952 nebo 1953
mohla čtvrtina toho, co
dnes musí vydat Amerika n a o b r a n u Vietnamu,
zachránit všecko — alespoň na chvíli.
D n e s se zdá být zcela
jasné, že Američané opět
zabředli do j e d n é z bitev,
které vždycky b o j u j í s
jednou r u k o u uvázanou
za zády.
O s u d Vietnamu je totiž pevně svázán s osud e m Rudé Činy — daleko víc, než osud kteréhokoli východoevropského
satelita s MoskvouDofaid nebu.de západní spojenectví natolik silné, aby se m o h l o postavit tváří v tvář komunistickému bloku- d o t u d
osud zbývajících nekomunistických zemí se bu-

de p o d o b a t osudu Vietnamu.
Co se dnes děje ve
Vietnamu, je závěrečná
kapitola dlouhé a smutné vojenské a politické
kampaně. A bohužel si
myslíme, že ani celá moc
Spojených států nemůže
zabránit konečnému výsledku.
Může
jenom
prodloužit příliv " m o ř e "
a
vylovit
některé
z
"ryb".
vm
Chutný a výživný

Jogurt

PODMÁSLÍ &
KYSELÁ S M E T A N A
SÝRY
K dostání, ve všech
potravinářských obchodech a delikatesech

«KEREN»

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

světem "nepochopeného", kterému kdekdo "ubližoval" a který, se ani v československu nepožene do
žádného stachanovského hnutí.
Článek končí happy-endem, v němž "hradecká babička v slzách vítala děti, z nichž najednou nebylo
možné vypáčit slovo. Když se naobjímali a oslavili
shledání, stlačili se v pokoji malého domečku s
oknem do ulice a v kuchyňce. Stará paní si nechala pokojík v podkroví. Karel Novotný začal pracovat jako dělník na kanalizaci. Tam jsem se s ním
poprvé setkala. Padal sníh s deštěm, bylo před vánocemi, čistil spolu s několika jinými dělníky v
Třebechovicích pod Orebem stoku".
Bude nejlépe, když tou stokou milosrdně skončíme
vyprávění bývalého automechanika Karla Novotného z Whyally.
Pro Československý zahraniční ústav dáváme nezištně k dispozici výtečný nápad: což tak zošklivit
pobyt krajanům v Austrálii tím, že by Československý svět přetiskl z Práce nezkráceně celý článek
"Není-li tam náhodou Velký vůz"?
-sv-
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ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A 1

OPTO

apitol House, 109 Swanston S
M E L B O U R N E (vedle 1
_r
,
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Dr. J u r a j Slavik oslavil ve Washingtonu 75.
narozeniny. Po nabytí čs.
samostatnosti byl dr. Slávik členem
revolučního
Národního
shromáždění,
za bolševického vpádu na
Slovensko byl jmenován
vládním komisařem pro
východní Slovensko. Později byl velkožupanem,
čs. ministrem zemědělství,
unifikací a vnitra, poslancem Národního shromáždění, delegátem na četných
konferencích, vyslancem ve Varšavě a
předním sokolským činovníkem. Za druhé světové
války byl členem čs. londýnské vlády a po válce
se stal velvyslancem v U
SA, kde po puči resignoval. K "75" dostal zdravice od RSČ, SVU, Čs. národní rady americké, Sokola v zahraničí aj.
— Dr. M. Šámal, syn šéfredaktora Josefa Šámala,
pracuje jako
specialista
na vnitřní nemoce v Ústavu pro výzkum rakoviny
v New Yorku.
— V přednáškovém cyklu Vysoké školy zemědělské v Západ.
Německu
hovořil prof. dr. J. Kratochvil o zemi, lidech a
fauně v severní Skandinávii.
— Osmdesáté narozeniny
oslavil v USA bývalý čs.
ministr vnitra, předseda
agrární strany a místopředseda Mezinárodní selské unie dr. Josef Černý.
Před válkou byl 20 let
členem čs. parlamentu á
zastával mnoho významných funkcí.
— Překladatelka z románských jazyků Zdeňka Mollendová-Richterová
zemřela v Římě.
— Časopis "Problems of
Communism", vydávaný
US informační službou,
uveřejnil v čísle ledenúnor 1965 studii profesora
vládní vědy na universitě
v Austinu E. Táborského
o sociologii v Československu.
— V loňském roce se přistěhovalo dó Kanady 23*5
Čechů a Slováků,. z tohc
91 z Československa.
•— Na valné hromadí
montrealské odbočky Čs
národního sdružení v Ka
nadě byl zvolen tento výbor: předseda dr. J i ř
Škvor, místopř. O. Vela
nová a dr. F. Stein, jed
natelé -ing. D. Košatský s
J. Kořistka, pokladník F
Červený, kulturní refe
renti S. Zicha a E. Svět
ničková, soc. ref. L. Ka
íábková, školský ref. Z
Vlček, zapiš. H. Fischlo

vá, členové výboru: ing.
J. Carda, K. Michlová, H.
Poláková, J. Zikmundová
a dr. F, Vohryzek.
— Dr. Jan
Bělehrádek
ml. byl vyznamenán cenou francouzské Akademie lékařství za své výzkumy v oboru rakoviny.
— Bývalý zahraniční voják, 501etý Oldřich Březina z Londýna, se vydal
pěšky do Skotska na cestu dlouhou 800 km, aby
dokázal, že silou vůle překonal následky paralízy,
která ho postihla před několika měsíci, a že je opět
schopen práce.
— V Detroitu zemřel bývalý čs. konsul na Dálném
východě, 731etý Rudolf
Heřman.
—. Čs. kampelička v Torontu má aktiva 496.477
dolarů. Jsou to většinou
úspory čs. krajanů. Předsedou kampeličky je dr. J.
Kyselka a jednatelem inž.
O. Havelka.
— Na valné
hromadě
Sdružení demokratických
Čechoslováků "Věrni zůstaneme" v Chicagu, která se konala 23. února ve
Štefánikově dvoraně, byli
zvoleni . tito
činovníci:
předseda Josef Jakl, I.
místopř. a tiskový referent dr. A. Hřebík, II.
místopř. a archivář J . Ně meček, jednatel a zapisovatel M. Mejzr, pokladník
F. žížala, kulturní zpravodaj V. Kubíček, členové výboru: A. Hřebíková,
M. Jaklová, R. Mejzerová,
B. Němečková, J. Žáčková, Á. Hering, K. Hering,
dr. F. Lukeš a A. L. Nehasil, revisoři účtů F.
Link a V. Ženíšek.
— Čs. houslista Joža Karas, bývalý člen orchestru
FOK v Praze, později Mezinárodní
symfonie
v
Mnichově, Orquestra Simfonica v Kolumbii, profesor hudby na semináři v
Three Rivers v Kanadě,
od loňského roku varhaník a ředitel kůru v chrámu sv. Brigity ve Wesl
Hartford, Conn, se "pokouší o sestavení smyčcovéhc
kvarteta, nad nímž by
převzala záštitu SVU. Uvítá, když s ním nadan:
kandidáti smyčcové hudby naváží spojení. Adre
sa: J. Karas, Organist, St
Brigid Church, 145 Ridge
field St., Hartford, Conn
06112, USA.
— Guvernér státu Minne
sota odevzdal čs. kraj a
nu dr. E. Novákovi z měs
ta New Prague
diplon
"vynikajícího zasloužiléh<
občana" oblasti.
— Na Stuartově silnici i

DODÍSV

DOMOVA

redakci:

-7 -

Sport v Austrálii

K O P A N Á
V
S Y D N E Y
UVOLNĚNÍ V ČSSR A PRAXE
PRAHA VYHRÁLA OPĚT AMPOL CUP
Napsala se už spousta článků o tom, co je nebo
co byla destalinizace. Mnohokrát se diskutovalo o
Praha, kterou trénuje bývalý čs. internacionál
změnách, které přinesla českému národu. Do roku Čambal, je na začátku sezóny ve výborné formě.
1963 jsem mohl všechny změny osobně pozorovat a Po páté v osmi letech se stala vítězem Ampol Cupu,
posuzovat. Bylo jich málo, ale věřil jsem. Nyní jsem když v prvním kole porazila loňského ligového víuž věřit přestal. Komunisté a jejich spřeženci po- těze Apii 3 :2, a nato Hakoah 4 : 3 a Yugal 6 : 2 .
užívají v Československu stále staré, jim typické Finále proti Yugalu bylo rozhodnuto teprve v nastametódy: mstivost, ničení života nevinnému, to vše věném čase. Zápas skončil po vyrovnané hře 2 : 2,
je stále na denním pořádku. Dovolte mi podat ale pak Praha deklasovala soupeře čtyřmi brankaposlední .důkaz důslednosti tamní '"destalinizace". mi. — Čambal byl jmenován trenérem státního mužMám sestru, která chtěla být učitelkou. Měsíc po stva k zápasům proti moskevskému Torpédu, a hrámém odchodu z Československa, v lednu 1963, "ne- či Prahy tvořili páteř mužstva, které po výborné
chala studií". Teprve nyní jsem se s jistotou dozvě- hře remisovalo se sovětským soupeřem 1 : 1.
děl, že byla vyloučena — pro čin svého bratra.
Praha má prakticky stejné mužstvo jako loni, s
Později, již třikrát, naposledy v lednu tr., podala
několika
výjimkami. Lord, který má nemocnou manpřihlášku k dálkovému studiu, avšak vždy marně.
Přestože měla z pracoviště dobré posudky, místní želku, ještě netrénoval a pomýšlí na odthod do "pena okresní národní výbory vždy žádost zamítly. I ve ze". Loňský střední záložník Handorf se zabil a Pravzdálené Austrálii jsou přítomni apoštolově českých ha jej nahradila novým objevem — Čechoslovákem
vladařů. Nechť dají k disposici HD bibli destalini- Zemanem, který hrál ve druhé třídě. Očekávané
posily z Československa nepřicházejí, ale několik
zace a její pravidla. Rád bych do ní nahlédl.
hráčů je ve výborné formě, takže má Praha do nastáK. Ungr, Sydney vající sezóny dobré naděje.
-gCO SE DÁ DĚLAT?
Z lednových čísel HD je patrno, že si plně uvědomujete nebezpečí hrozící téměř bezprostředně -i
RVHP MĚNÍ ZÁSADY
vašemu kontinentu. Nemyslím, že je pro vás útěchou můj názor, že nebezpečí komunistické zápla- Pokračování se str. 3) z R V H P bolení hlavy na
vy se dnes nedá počítat na míle vzdálenosti od jejíDřívější plány vědec- všech stranách. T a k si
ho ohniska, takže i náš kontinent je v případě roz- ;é a technické sopluprá- lze aspoň vysvětlit ubezšíření rudé fronty dalším cílem a etapou,
Churchillův odchod znovu vyvolává vzpomínky na :e a standardizace výrob, pečování čs. novin, že
jeho postoj vůči hrozícímu nebezpečí jakož i na :ů pak nepokročily za 16 R V H P je opravdu nutná
indolenci Spojenců, kteří jeho výzvy ignorovali. O et existence R V H P ze a užitečná:
usmiřovací politice se vyslovil takto: "Pacifikátor tadia nedokonalých pří" N a š e energetické kaje člověk, který krmí krokodýla v naději, že bude i
jr;iv. V tomto směru pacity a surovinová záposlední, koho sežere."
Nesdílím však myšlenkový pochod těch našich jrojevují nyní některé kladna — jejichž rozsakrajanů v zahraničí, kteří propadli klamu koexisten- táty více z á j m u o spo- h u klade přirozené hrace, jak to odkoukali od politiků západního světa upráci s technicky vy- nice poměrně
malá únebo těch. kteří hlásají existencialistický postoj pělejšími západními stázemní plocha naší země
nicnedělání a odevzdání se v neodvratné.
Co se však dá dělat? Recept, který dávám, se dá :y než s členy C O M E — nejsou sto plně uspotěžko stěsnat na malý prostor vaší listárny. Zabý- ZONu.
kojovat potřeby rozvinuvám se jím již delší dobu v delších článcích a chci
tého
zpracovatelského
R
V
H
P
pěstovala
dose k němu nadále vracet. Pro dnešek však jen několik slov o schůzce, k níž jsem před nedávnem by- ;ud ještě větší byrokra- průmyslu. Početnost obyla vyzvána u příležitosti návštěvy Spojených stá- :ismus, než ten, který u- vatelstva a úzký n á r o d n í
tů. Hovořila jsem s vyšším úředníkem Informační
jel a ubijí jednotlivé trh značně omezuje možslužby US.
comunistické státy. I ko- nosti rozvíjet výrobu ja- Upozornila jsem ho na -krajně nerealistický odhad poměrů v satelitních zemích, zvláště pak v nunističtí představitelé si ko h r o m a d n o u , s vysouvědomit,
že kou úrovní produktivity
ČSSR, jakož i na zcela falešný způsob politiky vůči íiuseli
sovětskému bloku. Poukázala jsem na základní omyl ilavní úkoly R V H P , plá. a rentability . . ."
Západu, domnívá-li se, že na jedné straně má po- nování a řízení, jsou zaTeoreticky
se
toto
silovat moc komunistů hospodářskou pomocí a kulturními styky, když na druhé straně jejich agenti loženy na docela faleš- tvrzení M. Brožíka v Rubez odporu pronikají do sfér ještě nedávno bezpeč- ných číslech, k nimž do- dém právu
(5. 2.) dá
ných. Zpozorovala jsem, že dotyčný úředník byl do cházejí členské státy od- těžko popřít. Avšak h n e d
jisté míry překvapen, neboť nevěděl, že názory na- lišným způsobem — oddalší
odstavec
téhož
ší etnické skupiny se tak liší od názorů vládních
kruhů. Samozřejmě řeč se stočila na organizace lišnými hledisky v odliš- článku ukazuje problém
"Hlas Ameriky" a RSE, více však na organizaci ných poměrech. Výkon- v jiném světle:
první, neboť je přímo orgánem vládním. Úředník ný výbor našel nyní "ná" P o t ř e b u podílet se na
podotkl, že o větší rozdílností názorů mezi jed- pravu" tím, že "projedspolupráci se socialisticnotlivými etnickými skupinami, zastoupenými ve
V. O. A, na jedné straně a vedením vládním na dru- nal a schválil soustavt kými zeměmi pociťuje
základních
statistickýcl naše země zvláště naléhé straně, mu není nic známo.
Viděla jsem však na něm, že moje iniciativa je- ukazatelů, které charak havě. N a z n a č u j e to m j .
nom přidává k zneklidnění nad nebezpečnou za- terizují úroveň a tempc
hraniční situací, jak se již delší dobu projevuje u rozvoje n á r o d n í h o hos už skutečnost, že Československo má ze všech
mnohých členů kongrěsu i senátu bez rozdílu popodářství, a jednotnoi socialistických zemí relalitické strany.
průmys tivně vůbec největší rozKončím důraznou pobídkou, aby se krajanské lis- nomenklaturu
ty podrobněji zabývaly
úvahami, jak sjednotit lových a zemědělskýcl
sah výměny zboží v zavšechny skupiny s opravdu činorodým programem výrobků".
hraničním obchodě. Jesta zanechaly planých spekulací a detailů, co plánuje
N e z d á se, že by u j a s liže např.
nebo, podniká komunistická vláda doma.
roční obrat
Ti krajané pak,- kteří mají přístup k vlivným nění
hledisek
bylí zahraničního obchodu v
osobnostem, měli by s nimi mluvit upřímně a otevře- dost silným
donucova přepočtu
na
jednoho
ně. Mnozí z nás si neuvědomují, jakou sílu a jaký
prostředkem,
jal obyvatele v rublech činí
vliv může mít u demokratického jedince-iniciativa, cím
i když se diametrálně liší od zakořeněných názorů. přimět státy k udáván přibližně v Sovětském
hospodář svazu 60, v Rumunsku
Valerie Bílá, Toronto spolehlivých
ských dat. I kdyby všal 90, v Polsku 110, v BulSOKOL SYDNEY
nastala v této věci nápra harsku 200, v M a ď a r s k u
potíže 220, v N D R 250 — v
— Jednota objednala z USA jubilejní sokolské znám- va, nevyrovná
ky. Zájemci pište na Sokol Sydney, 269 Willarong které přináší celá struk ČSSR činí asi 300 rubRd., Caringbah, NSW. Jinak budou ke koupi každý tura
R V H P a chybn lů."
pátek v- tělocvičně.
principy,
na nichž- je zs
Brožík tím neprokazu— Na 20. března připravujeme "Josefskou zábavu''
ložena. Evropské hospc je, že je nutno rozšiřovat
v sále radnice v Lane Cove.
dářské společenství m spolupráci právě se soSeverním teritoriu se zříúspěchy především prc cialistickým
blokem.
Malý oznamovatel
til s nákladním autem do
to, že je založeno jednc U k a z u j e však zato na
potoka 471etý Jaroslav
HLEDÁM charakterního duše na principu výno: odlišnost
hospodářství
Kovář a byl na místě
mrtev. Zesnulý žil dříve krajana' k seznámení. 38 nosti.
jednotlivých členů R V
delší dobu v Geelongu.
- 45 let. Nab. na zn. "Do-světCelkem se zdá, že j H P .
Č / A L / N H / S V U / H mov v cizině" do HD.
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8. 3. 1965
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Josefa Tvrdoně nar. 1921 (dř. Kanada, nyní
Austrálie), Václava Fofoňku (hledá Zdeněk Havlíček), Miloslava Obsta (dř. Hobart) — zpráva, a
Schreiera asi 401etého z Prahy (dř. Sydney).
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Romanovi v Moskvě opět na stupni vítězů

Slabá úroveň krasobruslařů
V polovině února byl moskevský stadión v Lužnikách dějištěm mistrovství Evropy v krasobruslení a tanci na ledě, které svou úrovní zůstalo daleko za evropskými šampionáty posledních let.
Slabší úroveň měly hlavně soutěže jednotlivců, kde novopečení mistři Evropy, Rakušané Regina
Heitzerová a Emmerich Danzer, si v povinných figurách udělali dostatečný náskok před svými největšími soupeři, jejich volná jízda však byla bez jediného dvojitého axelu, a tak se dá směle říci,
že ještě nikdy v historii přeborů nehrála technická předvaha 60% povinných cviků oproti 40%
volné jízdy tak podstatnou roli jako tomu bylo tentokrát.
íNa iuwí SKUiecnoKi u o p i a u i ¿"tiei,y uunajce• m i s u u v - lepšily celkové umístění. Konečné pořadí: 1. Heitze-

ského titulu Alain Calmat z Paříže, který je bezpochyby iiejlepším krasobruslařem Evropy. V riskantní
jízdě vynikající sportovní úrovně a oplývající dvojitými skoky získal nej vyšší ocenění večera. Bodově předstihl nakonec Rakušana Danzera, součet umístění (nemalou zásluhou čs. rozhodčí Dudové,
které ústřední sekce čs. krasobruslařů zastavila pro
neobjektivní rozhodování a poškození Francouze Cálmata na dva roky činnost v mezinárdní jury) jej
však odsunul na druhé místo. — 141etý bratislavský krasobruslař Ondřej Nepela potřebuje ještě nacvičit povinné figury, aby hrál na evropských šampionátech první housle, o čemž svědčí jeho 10. místo p o první části soutěže. Ve volné jízdě však byl
jedním ze dvou bruslařů, kterým se povedl trojitý
salchov, navíc skočil dva dvojité íutze a dva dvojité axely, a tak v celkové klasifikaci postoupil na
velmi čestné 8. místo. 1. E. Danzer (Rakousko), 2.
Calmat (Francie), 3. Jonáš (Rakousko), 4. Schoenmetzler (Německo), 5. Schwarz (Rakousko), 6. Dureville (Francie), 7. Krick (Německo), 8. Nepela,
. . . 13. Marian.FUc (ČSR).
Volné jízdy žen — až na nepatrné výjimky —
nepřinesly vynikající výkony, které by byly krokem
vpřed. Po odchodu nejúspěšnější krasobruslařky
Holanďanky Dijkstrové k profesionálům získala titul
mistryně Evropy poprvé Rakušanka Regina Heitzerová díky 48bodovému náskoku z povinných figur.
J e j í volná jízda však byla nejslabší, jakou v poválečných letech předvedla
nejlepší krasobruslařka
starého kontinentu. V té oslnily G. Seyfertová (V.
Německo) a čs." 151etá Hana Mašková, které si po-

HOKEJOVÉ DRAMA

rová (Rakousko), 2. Staplefordová . (V. Británie),
3. Hasslerová (Francie), 4. Sengstschmidová (Rakousko), 5. Seyfertová (V. Německo), 6. CliftonPeachová (V. Británie), 7. H. Mašková, 8. J . Mrázková (obě ČSR), atd.
Trojnásobní mistři světa v soutěži tanečních párů Eva a Pavel Romanovi přidali v Moskvě ke své
kolekci medailí už i druhou zlatou
evropského
mistrovství. I zde obsadili suverénně první místo
nejen v povinných tancích, kde se nejvíce líbilo
jejich argentinské tango, ale i v nové volné jízdě,
nacvičené trenérkou Novákovou, ve které kladli
důraz na soulad s hudbou a teprve v druhé řadě na
technickou obtížnost.
Sourozenci Romanovi se letos ještě zúčastní
mistrovství světa v americkém Colorado Springs
a pak by chtěli jezdit v některé ze západních revuí.
Pořadí: 1. Romanovi (ČSR), 2. Sawbridgeová Hickinbottom, 3. Suddicková - Kennerson, 4. Totvlerová - Ford' (všichni V. Británie), 5. Kordová Vásárhelyi (Maďarsko), 6. Rauchová - Matysik (Německo), 7. Babická - Holan ( Č S R ) , . . . 13. sourozenci Ludmila a Václav Kotkovi (ČSR).
Skutečným vrcholem mistrovství Evropy bylo vystoupení olympijských vítězů Bělousové a Protopopova ze SSSR, jejichž umělecký projev ve volné
jízdě sportovních dvojic je v současné době nedostižný. 2. sourozenci Johnerovi (Švýcarsko), 3.
Žuková - Gorelik (SSSR), . . . 8. Vlachovská - Bartos i e w i c z . . . 13. Stehlíková - F a j f r (oba ČSR).

NÁVRAT

FOTBALISTŮ

Dne 21. února se vrátilo čs. fotbalové národní
nužstvo z téměř šestitýdenního zájezdu za "velkou
Žádný režisér by asi nedovedl lépe zdramatisovat ouží", kde sehrálo celkem 9 utkání: pětkrát vyhráboje o záchranu v nej vyšší čs. hokejové soutěži, kterak o, třikrát podlehlo svým soupeřům a dosáhlo jedné
se o to letos postarali sami hokejisté. Zatímco totiž 'emisy. Score turné: 21 : 18. V posledních dvou záo přebornickém titulu ZKL Brna bylo rozhodnuto Jasech se už na čs. hráčích projevila únava z přílišdávno před závěrem, nebyl si nikdo z pěti účastníků lého cestování a z velkých veder, takže podali jen
(mimo Spartaku Praha Motorlet) ještě před utkání- jrůměrný výkon.
mi posledního kola jistý záchranou. Způsobila to
V San Salvadoru: ČSR —- Botafogo 0 :2 (0 : 1)
také skutečnost, že od příštího ročníku bude mít 1.
Čs. fotbalisté, kteří několik nocí před zápasem s
čs. liga 10 (místo 12) mužstev, a tak se v nejvyšší
hokejové soutěži udrželo jen prvních 8 teamů. Posled- jředním brazilským teamem Botafogo neměli kvůli
ní dva sestoupily přímo, a 9. a 10. v pořadí bude :emětřesení (pravidelné noční otřesy kolem 2. hoještě dána v březnu možnost záchrany v kvalifikač- liny) plynulý spánek, prohráli s tímto soupeřem 0 :2.
ním turnaji s vítězi 4 druhých lig. O konečném po- Jtkáni se hrálo před 4"0.000 diváky za úmorného,
řadí padlo rozhodnutí 17. února. Nejcennějšího ví- ¡5-stupůového tepla a na hrbolatém terénu.
V Mexiko City: ČSR — FC America 1 : 1 ( 0 : 1 )
tězství sezóny dosáhl Litvínov na pražské štvanici,
kde vyhrál nad Motorletem 5 : 4 a zajistil si tak
Čtvrtý team mexické ligy se slavným brazilským
účast i v ročníku 1965/66, stejně jako hokejisté Ko- itočníkem Vavou dovedl využít vysoké techniky
šic, kterým k záchraně stačila remisa ve Zlíně 2 : 2. ¡vých hráčů k tomu, aby vnutil Čechoslovákům
Na to, že v ČSR nerozhoduje při rovnosti bodů bran- ivou taktiku a ve 33. minutě získal Brazilcem Arlinkový poměr nebo rozdíl, ale vzájemné utkání, do- Jem vedení 1 : 0 . V druhém poločasu vložilo čs.
platili hráči Vítkovic, kteří prohráli v Plzni 2 : 5 a nužstvo do hry všechnu sílu a rychlost a zatlačilo
ačkoli mají daleko lepší poměr branek než západo- ¡oupeře do defensivy. V 72. minutě Mašek přihrál
čeští hokejisté, opouštějí spolu s Motorletem ligo- deálně na hlavu Masného, který vyrovnal. I v závou soutěž. Zlín a Plzeň budou hrát spolu s Cho- /ěru měl čs. team převahu, nikdo však už neměl
mutovem, Litoměřicemi, Opavou a Žilinou kvalifi- iostatek sil ke skórování.
kační turnaj, z kterého 2 první postupují do 1. ligy.
PLAVECKÁ SENZACE V BRÉMÁCH
192 mistrovských utkání 1. čs. hokejové ligy vidělo letos 1,176.450 diváků, což je průměr 6.127 na
"Bude mít ČSR v mla- poražených zůstal i olymjeden zápas. Nejlepším střelcem soutěže je jihlav- iém Vágnerovi prvního pijský vítěz z Tokia Ameský Klapáč, který dal 32 branek, 2. Špaček (Par- plavce světové
úrovně ričan Austin (člen amedubice) 31 branek, 3. Brada (Plzeň) 30.
nebo alespoň
dobrého rické štafety na 4 x 100
KONEČNÁ TABULKA: A: 1. ZKL B r n 0 51 bodů, avropského
průměru?" m), Japonec Fukui, Švéd
score 175 : 85; 2. Bratislava 44 b., 3. Sparta Praha Tuto otázku si kladli pla- Erikson, Maďar
Dobai
43 b., 4. Jihlava 40 b., 5. Pardubice 33 b., 6. Kladno večtí experti po velkých atd., což vzbudilo velkou
27 bodů. — B: 7. Košice 27 b., 8. Litvínov 27 b., 9. mezinárodních závodech v senzaci. Druhý čs. plavec
Zlín 27 b., 10. Plzeň 26 b., 11. Vítkovice 26 b., 12. německých Brémách, kde Petr Lohnický obsadil čaSpartak Praha Motorlet 13 bodů, score 93 :184.
se třetí únorový víkend sem 4:25,2 min. na 400 m
sešla řada plavců zvuč- volný způsob velmi čestné
ných jmen. Jindřich Vág- druhé místo za Němcem
V příštím čísle uveřejníme podrobnou zprávu
ner tu totiž vyhrál ne- Kirschem, ale před Janašeho sportovního redaktora o hokejovém mistčekaně 100 m volný způ- poncem Fukuim a Amerisob v novém čs. rekordu čany Wallem a Rothem.
rovství světa ve Finsku.
za 54,6 vt., když v poli
— o —

Ve zkratce V
Mexiku. Už v příštích dnech se začne připravovat
3od vedením trenéra pražské Sparty V. Ježka nové
ílympijské fotbalové mužstvo, které pod hlavičkou
'Lvíčat" sehraje několik mezistátních utkání hráčů
Jo 23 let: 7. dubna hraje v Anglii, 24. dubna v Plzni
proti rakouskému Béčku, 29. května absolvuje v
Liberci odvetu s Angličany a 10. října h r a j e ve Zlílě s Polskem B.
Mistrem světa v rychlobruslení mužů v Oslo se
íestal nikdo z vysoce favorisovaných sovětských
representantů, ale nečekaně Nor P e r Moe, o jehož
vítězství se rozhodlo v poslední disciplině čtyřboje,
maratónské desítce. Rus Matuševič, který dva
-ýdny předtím vyhrál mistrovství Evropy, měl v
á v o d ě na 500 m pád a v celkové klasifikaci se
imístil až 16. Pořadí: 1. Per Moe, 2. Launonen
(Finsko), 3. Schenk (Holandsko),
4. J. Nilsson
(Švédsko), 5. Antson (SSSR), 6. Liebrechts (Ho.andsko).
• Obhájce Poháru mistrů evropských zemí a i ví:ěz Světové trofeje v kopané Inter Milano zvítězil
/ 1. čtvrtfinálovém střetnutí 10. ročníku PMEZ
íoma nad Glasgow Rangers 3 : 1 a má tak — stejně
iako Liverpool, který hrál v západoněmeckém Koeli u 0 : 0 — velkou šanci na postup do semifinále.
Všechny branky v Miláně padly v 2. poločasu, góly
[nter Milana v rozpětí 4 minut.
• Čs. sdruženář Josef Kraus potvrdil nyní své kvality ve štýrském Murau, kde ve velké mezinárodní
konkurenci obsadil druhé místo za olympijským vítězem ze Squaw Valley Němcem G. Thomou. Ve
skocích pro závod sdružený byl druhý, když skočil
74 m a 73 m (Thoma 76 m a 74,5 m), v běhu na
lyžích na 15 km byl časem 56:30,1 min. osmý, což
mu stačilo k druhému místu v nordické kombinaci.
Druhý čs. sdruženář Olekšák se umístil 13.
Házenkářky Bohemians vyhrály sice prvé čtvrtfinálové utkání Poháru evropských mistryň v házené o sedmi hráčkách v Praze nad Lok. Záhřeb
1 1 : 8 , v odvetě však neuspěly, .když podlehly Jujoslávkám 4 : 8 , čímž byly vyřazeny ze soutěže.
"Dunajský pohár" v kopané bude předmětem jednání ve Vídni. Uvažuje se o startu dvou teamů z
Maďarska (Ferencvárosu, Ujpestu nebo Honvédu),
i Rakouska (Sportklubu a Rapidu Vídeň) a z ČSR
(Sparty Praha a Slovanu Bratislava).
-- Při kvalifikačních závodech plavců v Piešťanech
zaplaval Lohnický z pražské Dukly nový čs. rekord
na 800 m volný způsob: 9:35,2 min.
-- V texaském Dallasu vytvořil mladý americký
koulař Randy Matson, držitel stříbrné olympijské
medaile z Tokia, nejlepší světový výkon v hale 20,17
m Podle názoru expertů bude Matson dobrým nástupcem světového rekordmana a olympijského vítěze Američana Dallase Longa, který právě ohlásil,
že zanechává závodní činnosti.
— Torontští studenti propočítali, že nejrychlejším
hokejistou' vrcholné světové soutěže americko-kanadské profesionální ligy je Bobby Hull z Chicaga,
který má při vedení touše rychlost 46,72 km/hod.
Bobby Hull je také střelcem s nejrychlejší a nejprudší ranou. Pokud střílí pohybem z ramene, má
tc-uš rychlost 152 km/hod. a ze zápěstí dokonce
168 km/hod.
— Na klubové konferenci TJ ČKD Praha byl projednán návrh na změnu názvu jednoty. Plenům doporučilo Ústřední sekci čs. kopané, aby klubu schválilo původní název Bohemians a aby se tak stalo
nejpozději při příležitosti oslav 601etého trvání klubu, které vyvrcholí velkým mezinárodním turnajem v.dubnu nebo v květnu tr.
• 451etý J. Drobný spolu s Angličankou Haydonovou-Jonesovou se stali vítězi smíšené čtyřhry mezinárodního tenisového mistrovství Německa na krytých dvorcích v Kolíně n. R., když ve finále zvítězili nad belgicko-francouzským párem MercelisováContet 6 : 2, 5 : 7 a 6 : 3. Byl to od r. 1958 už osmý
titul Drobného na tomto podniku.
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