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Krvavé probuzení černé Afriky
Jeden pohled na mapu dnešní Afriky úkaze horší paseku nez
zené střepy, které odedávna pokrývají starou Evropu. Vedle Maroka, Alžírska, Tuniska», Súdánu, Habeše a dalších jmen, která tam vždycky byla, je
teď Afrika poseta jmény, která mají pro nás význam značně mlhavý. Co je
Mali a Horní Volta? Senegalsko je v pořádku, to známe, ale kdo nám to
vynašel Čadsko a Středoafrickou republiku? Jak to, že máme z ničeho nic
dvě Kanga a dvě Guineje? Z Madagaskaru nám udělali Malágasy, ale i to
je lepší než Zanzibar, který se prostě ztratil.
Zkrátka to se to studovalo o Africe, když všechno růžové patřilo Anglii
a zbytek Francii, Belgii, Španělsku a Portugalsku. Stačilo znát světové strany, britské to a francouzské ono, a student vyšších tříd škol středních znal
Afriku.
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Černobílý svět

Jako
obyčejně, zatrpklost vedla k nenávisti a nenávist k škodlivému zjednodušování. A
tak všechno bylo buďto
jenom bílé nebo jenom
černé. A došlo k zmatení
barev. Příliš dlouho byl
ponižován á ušlapáván
vemen aDOiKuvali. jjyiu
černý člověk, než aby
dosaženo mnoha samorozeznával nějaké ty odstatností, tu a tam dostíny šedi.
konce i svobody.
Všechno bílé stalo se
Zůstala však
hořká
černé
trpkost. Trpkost proti černé a všechno
těm lidem, kteří se tak bylo zničeho nic bílé.
dlouho povyšovali v ze- (Pokračování na straně 2)

cstari koloniální pani
odešli, až na pár zatvrzelých
výjimek,
a
nové samostatné s t á t y
se množily jako houby po dešti.
Propuklo
Nový vítr
nadšení,
vlajky
vlály,
-Přešla druhá světová presidenti mluvili a guválka, tlačil komunismus
a začalo tlačit svědomí.
Novoroční projev Antonína Novotného
Afričan v džungli, A f r i čan v buši, Afričan všude roztáhl nozdry a ucítil nový
vítr, o němž
V tradičním presidentském projevu na začátku roku 1966 bojoval Antokdysi
mluvil
někdejší nín Novotný panikou proti panice. Vcelku opakoval téže, které už tlumočil
britský ministerský před- sjezdu zemědělské mládeže začátkem prosince mr. Novinkou byl jen jeho
seda Macmillan.
výlet do mezinárodní nolitikv.
prosincovém proje- na minule doby - i když
vu Novotný doznal, že to nerad dělám - připov předvánoční době do- menout koncentrační táKoncem minulého roku se konala v Ostravě česko- šlo v Československu ke bory a milióny bestiáipolská vědecká konference k zakončení oslav 1.000 křečkování, způsobeném ním způsobem umučevýročí prvých historicky prokázaných česko-polských
styků. V úvodním referátu konference řekl prof. poplašnými zprávami o ných a ubitých lidí . . .
chystaném zvýšení cen.
Karel Krejčí mj.:
Dodnes ti, kteří tako"Přímé sousedství obou našich národů neovlivňoK novému roku načal vé věci prováděli, zdalevalo vzájemné vztahy vždy kladně. Avšak existence
třetího Souseda, mnohem mocnějšího než oba jednot- Novotný z jiného sudu: ka nebyli všichni souze"Ostře odsuzujeme ne- ni, naopak, dnes jich
livé celky, nutila již od nejstaršího období oba národy, aby u sebe navzájem hledaly pomoc a spoje- lidskou
agresi
Spoje- mnoho pracuje v různectví . . . "
ných států
amerických ných místech v NěmecTím třetím sousedem myslel prof. Krejčí ovšem
Vietnamu,
kterou ké svazové republice, ve
jen Německo. Kdyby mluvil polský historik a kdyby ve
státních a veřejných orpokládáme
za
porušení
mluvil otevřeně, zmínil by se i o dalším mocném
sousedu, Rusku. A to je asi jeden z hlavních důvo- všech základních
mezi- gánech. Dokonce něktedů, proč se názory a chování Poláků a Čechů a Slo- národních práv, za agre- ří dostávají tučné penze,
váků stále tak liší. I dnes, kdy jsou oba státy zapokteré jsou jim udělovájeny na tutéž centrálu, kdy jsou jejich vlády spo- si silného proti slabému.
zdůrazňujeme, ny "za zásluhy o němecjeny toutéž ideologií, je mezi nimi značný rozdíl. Z n o v u
Poláci jsou chudší, jajko vždy byli, ale rovnější a že
vietnamskému lidu ký národ".
svobodnější než lidé v československu. Je třeba budeme pomáhat podle
"Umíte si představit,
důkazů?
"
našich možností ze všech co by tito lidé v případě
Tak zahraniční redaktor varšavského týdeníku Poválečného konfliktu dělityka navrhl svému protějšku z londýnského Eco- sil . . . "
spočívala v tom,
že zatím co nám bylo
dobře při zeměpise, černým obyvatelům Afriky
bylo zle v životě.

Demokracie je vláda většiny, a ať jakkoli je
možno se dívat skepticky na vládu většiny z
filosofického stanoviska, je to systém, který vede k blahobytu širokých vrste|v. Jsouce odkázáni na souhlas většiny, vládnoucí musí dbát jejích přání. Prostým hlasováním ve všeobecných
a nefalšovaných volbách - tu dávajíce svůj souhlas vládě, tu jí jej odpírajíce - masy v demokracii uplatnily své právo na podíl na rostoucím
bohatství. Vyjevovalo se, že není třeba komunismu, aby zbavil svět chudoby. Dokonce se
mohlo zdát, že je třeba komunismu, aby národ
setrvával v chudobě déle než ostatní . . .

P A N I K O U PROTI PANICE

Ze zemí Čecha a Lecha

nomistu, aby napsal svůj názor na/'konflikt ve VietA b y vylíčil domácím lali, a jak by se znovu
namu a on že připojí názor "východní". Oba konespokojencům
chmurné jejich bestiální sklony
mentáře pak vyšly v prosinci mr. jaik ve Varšavě
zase
tak v Londýně (11. 12.). Podobná necenzurovaná konce, kam vede neláska probudily, třeba
pod
heslem
boje
proti
debata na toto téma by v Československu nyní ne- k Sovětskému svazu, vyprošla.
rukoval opět se strašá- komunismu."
V minulých dnech pak došla z USA podrobná kem německého militaDosud se "socialisticzpráva Společnosti polských vědců a umělců v USA
k é " státy
vychloubaly
0 udělení literárních a uměleckých cen v hodnotě rismu:
"Také vývoj u našeho "skromnými" položkami
S 12.000 z fondu, který založil jihoamerický průmyslník polského původu. Dovídáme se z ní, že bylo od- západního souseda dva- státního
rozpočtu, ofiměněno 11 spisovatelů a umělců: šest z nich žije v cet let po válce nejde jicielně určenými na obraPolsku, pět v éxilu. V Polsku naproti tomu loni vyšla
nak,
než šel p o první nu, ale tentokrát se N o 1 díla polských exulantů.
Chování dnešního Polska lze stále více přirovná- světové válce . . . Chtěl votný rozpálil:
vat k Protektorátu Čechy a Morava za německé' oku- bych dnes vzpomenout (Pokračování
na str. 2)
pace: vláda kolaboruje - opravdově nebo ne -, ale
naprostá většina lidí dává při každé příležitosti naPublished by F. Váňa,
jevo své skutečné smyšlení a snaží se upravovat si
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
svůj život, jakoby protektorát neexistoval.
Printers: Bussau & Co.,
Čech a Lech byli rodní bratři, ale na jejich po6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Víc.
tomky měly dějiny zřejmě odlišný viiv.
-vb- 1

ASIMILUJEME SE
"Starší exulanti jsou již asimilovaní a ti mladší
se snaží přizpůsobit okolí. Setkáváme se, když se
vracejí na dovolenou. V našich očích vypadají jako
vulgární turisti - jedí v dobrých restauracích a vyvalují se na slunci, které režim vychvaluje ve svých
inzerátech. Vracejí se, protože je to laciné a znají
jazyk. Když se vrátíy ukazují povrchní zájem o to,
co se děje, ale není to zájem příliš hluboký. Naše
životy nejsou jejich životy. Ptají, se nás, jak to můžeme vydržet; se zvláštním důrazem se ptají, proč
jsme to vůbec ochotni vydržet. Sami dost dobře nevíme . . . "
Ty řádky napsal pod pseudonymem mladý portugalský spisovatel Pedro Bandeira. Ale kdyby pod
nimi stálo "autor neznámý", domnívali bychom se,
že je mohl napsat kdokoliv, kdo žije v dnešním Československu a přišel do kontaktu s exulanty.
Starší exulanti opravdu jsou asimilovaní, mladí
se opravdu přizpůsobují a naše životy opravdu nejsou jejieh životy. Čím více dochází k setkání nás
exulantů s lidmi doma, a čím více nás exulantů
zajíždí do staré vlasti, tím větší vypadá propast
mezi těmi, kteří odešli a těmi, kteří zůstali.
Kdyby byla vypsána soutěž na to, které slovo je
československému exulantu ze všech nej odpornější,
vyhrálo by to slovo asimilace. Je to slovo do rvačky.
A přece se asimilujeme.
Nikdy to není patrnější, než při setkání s návštěvníky z domova, které možno rozdělit do dvou základních kategorií: na uctivé, kteří vyjeveně pochválí
všechno, co uvidí, a na zatvrzelé, kterým se zase nelíbí vůbec nic.
Příslušníci první kategorie jsou vítáni v rodinách
sxulantů, neboť jest příjemno vyslechnouti výkřiky
obdivu nad" jasností televizního obrazu, tlouštkou
smetany na mléce, či množstvím špeku v turistickém
salámu místní výroby. "Žízň a mír" panují mezi
takovými návštěvníky z temnot a rodáky, zjizvenými
šestnácti exilovými lety.
Mír, pohoda a soulad mezi lidmi společné kultury a krve zmizí- však jak ptáče ve chvíli, kdy překročí exulantský práh noha návštěvníka zatvrzelého.
Temná mračna na sebe nedají dlouho čekat, neboť
vždycky se najde naturalisovaný rodák, který zalájí konverzaci originálním: '"Tak jak áe vám tu
Líbí?"
I nelíbí se návštěvníku to i ono, brvy se stáhnou
i tváře zakaboní, neboť co se má komu co nelíbit,
když my tu "tvrdneme" už šestnáct let.
Byl jsem přítomen návštěvě zatvrzelého rodáka.
Usedl, rozhlédl se, bylo mu nalito a padla osudná
stázka. Krajan odvětil,. město že je špinavé, klíma
pro ostudu, moře ať jde do háje, kam se hrabe na
jezero, a.jídlo že se jednoduše nedá jíst.
Neměl to říkat. Hostitelé mírně pobledli a zatvrdili
se. Hele ho, vandráka, pomyslili si, dobře vědouce,
že v Československu "louskaj šváby", z domů padá
smítka a plískanice vládnou v Pošumaví.
Taková návštěva přirozeně dlouho netrvá. Jel
jsem domů a hleděl oknem vozu pouliční dráhy na
půlnoční město.
Horký severní vítr zvedal oblaka prachu, protkaná promaštěnými pytlíky a stránkami večerníků.
Pomezí chodníků byla zdobena výšivkami plechovek
3. láhví od piva, brčka od limonád a špejle od zmrzliny dokreslovaly nedbalou eleganci velkoměsta.
I zamyslel jsem se hluboce nad slovy zatvrzelého
: 'návštěvníka z temnot".
Zmizelo noční město a na jeho místě viděl jsem
přístav, loď s vystěhovalci, chaty a stany přijímacích táborů, papírové hostely a střechy z vlnitého
plechu, spálenou trávu, první "puby" a konečně město, totéž město, jímž jsem právě jel.
A vrátily se mi první dojmy. Město bylo špinavé,
jídlo nebylo k jídlu, počasí stálo za starou belu, a
moře, kam se moře hrabe na rybník a na jezero.
Nevím, co se s tím vším stalo, a asimilace je slovo do rvačky. Zdá se mi však, že se asi asimilujeme.
-kw-
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Probuzeni černé A f r i k y
.Pokračování se str. 1)
Černí hrdinové osvobozovacích akcí proti bílým nastoupili do vládních budov.
Černí zástupci černých lidí zasedli v nových parlamentech. "Vláda věcí černé
Afriky vrátila se do černých rukou."
Převraty a revoluce
Nějaký ' čas to všechno bylo nové a hezké,
ale pak se ozvalo první
zaskřípání. Ghana získala státní
samostatnost,
její obyvatelé však nezískali svobodu. Zanzibar se zbavil cizí nadvlády, ale černé ruce pouštěly žilou černou krev.
Belgičané odtáhli z Konga, ale krveprolití nebralo konce. Garnitury vůdců vystřídaly se v samostatném Alžírsku. Diktátor nahradil zkorumpovaného krále v Egyptě.
Poslední známky parlamentní demokracie odešly z celé řady bývalých
francouzských kolonií a
byly nahrazeny diktaturou armádních klik. A
právě v těchto dnech
padla v Nigérii demokraUUťUKUCIc
HLAS D O M O V A

cie, která vypadala ze
všech afrických demokracií nejslibněji.
Někde něco nehraje,
a černý obyvatel Afriky
musí se asi udiveně ptát,
jak to, že s odchodem
posledního bílého nadčlověka neodešly také
poslední stíny jeho neradostného života.
Bílá nadřazenost

níta Musoliniho, Josefa
Stalina a jejich pokřivené trpaslíčky Horthyho,
Antónesca,
Gottwalda,
Rákosyho a jiné. A ačkoliv se dneska nemůžeme
pochlubit stejnou kvalitou, jména Kosygin, N o votný, Gomulka, Salazar, Tito a Franco nesvědčí nijak zvláště o
naší adřazenosti.

Všechno to, co jsme
právě řekli, bylo a bude
zneužíváno
rasisty bílé
pleti. " C o jsme vám říkali",
budou
tvrdit.
" O d c h o d nás bílých nadlidí nejenže těm černým
neprospěl, ale ještě jim
ublížil. Z a naší nadvládv
jim bylo lépe než dnes."
Není to pravda. My
bílí "nadlidé" jsme dali
světu v nedávné minulosti A d o l f a Hitlera, Be-

Převraty a
revoluce,
průvodní znaky rodících
se národů,
které dnes
pozorujeme v
Africe,
nejsou přirozeně něčím,
co by měl rozumný člověk vítat.
Říká se však, že všechno zlé je obyčejně také
k něčemu dobré. A i ten
dnešní africký zmatek
mohl by být k něčemu
dobrý, kdyby se z něho

Krvavé poučení

R. G. MENZIES

ochotni učit.
Čemu se může dnešní
africký člověk přiučit z
událostí, které teď otřásají
jeho
světadílem?
Především tomu, že žravost, ukrutnost, bezmezná ctižádostivost, politická pleticha a touha vládnout nejsou výsadním
znakem žádné rasy, ať
j e bílá, černá, žlutá nebo
hnědá. Každá jednotka
lidské společnosti, každý kmenový, národní či
rasový útvar má těch neřestí přiměřenou dávku.

Prvotřídní
D Á M S K Á KREJČOVÁ
J. M Y D L A K O V Á
Fiat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Vic.
šije dle nej novější módy
za výhodných podmínek
Návštěvy denně po 6. hod. večer a o víkendu
Informace obdržíte telef. v HD (42-5980)

Naše rovy
V E Z N A M E N Í MATEŘSKÉHO
Z N A M E N Í STARÉ SPOLEČNOSTI
aneb těžké vysvětlování
Socialismus, právě proto, že bezprostředně
navazuje na kapitalismus, že uskutečňuje svůj
ekonomický vývoj nadále na materiálně technickém základě, který od něho převzal, je nutně
poznamenán v hospodářské sféře "mateřským
znamením staré společnosti". Na to upozorňoval
Marx i Lenin. O d kapitalismu nelze přejít bezprostředně ke komunismu. Socialismus, představující první, nižší fázi komunismu, "nemůže
být ješťě ekonomicky úplně zralý, úplně prost
tradic nebo stop kapitalismu" (Lenin). V ekonomické struktuře socialismu nevyhnutelně vystupují určité rysy, které jsou vnějškově shodné s kapitalismem. To však není projevem ústupu nebo návratu ke kapitalismu. Zdůrazňujemeli to, pak to činíme proto, abychom přesněji
vymezili historické místo socialismu. K socialismu nutno přistupovat jako k socialismu a nepovažovat ho za to, čím ještě není a nemůže být . . .
Luděk Urban v Rudém právu,
Praha, 5. ledna 1966

"Hodnotíme-li
dnes
uplynulý rok, můžeme
hovořit jenom o částečném splnění předpokladů, se kterými jsme počítali . . . Zásadního obratu ve vývoji
našeho
národního hospodářství
se zatím nepodařilo dosáhnout . . ."
Novotný pak potvrdil
starou známou věc, že
státní průmysl "vyrábí
draho,
staví
draho".
Přes všechny sebedokonalejší metody práce je
to přece jenom člověk,
který bud' výrobu zlepší
nebo popsuje.
Novotný o tom řekl:
"Správné uplatnění zdokonalené soustavy řízení
současně ovšem vyžaduje ještě jednu věc, bez
které se sebelepší opatření nemůže prosadit.
A to je vztah lidí ke

přesně, rychle a za levné ceny
CITY:

Rozsah paniky, způsobené těžkou hospodářskou situací, se zřejmě
neomezuje jen na malé
křečky, skupující cukr a
brambory.
N a adresu
průmyslových manažérů
a národohospodářských
teoretiků padla tato slova:
"V
souvislosti se situací v našem hospodářství bych chtěl říci několik slov na adresu
těch, kteří hovoří o tom,
že naše situace je zvláště
těžká, a při tom ztrácejí
hlavu.
Ztrácet hlavu při nepředvídaných nárazech a
ztrátách, jaké jsme v poslední době prodělali, to
nesvědčí o rozumném uvažování.
Nejsme přece v takové situaci -• i když procházíme těžkostmi - abychom neuměli
situaci
zvládnout a neviděli z
ní východisko. Budeme.li důsledně uskutečňovat
závěry ústředního výboru strany . . . "
A kolotoč se
nanovo.

6 A Elizabeth1- St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256
HAMPTON

Optical Service

ňovali a dali naší armá společnosti, k socialisticdě všechno, co k obraně kému státu, pomér k práci, poměr člověka k člozemě potřebuje.
Není to, přátelé, žád- věku, jsou to vztahy soukolektivního
ná válečná řeč, se kte- družství,
rou se dnes k vám obra- přístupu k úkolům, spoodpovědcím,^ je to jenom prosté lečné vědomí
nosti.
konstatování faktů, s niV nás všech jsou ještě
miž musíme počítat a jako jedna ze socialistic- zbytky staré morálky, ve
vyrůstali a
kých zemí vidět, že naše které jsme
která
v
nás
zanechala
síla je v kolektivní obraně, v obranné síle států větší nebo menší pozůVaršavské smlouvy . . . ' statky . . ."
Odvrátit pozornost od
vnitřních potíží je umění, jemuž holduje mnoho státníků, od Sukarna
až po Novotného. N e b o ť toto je pravý důvod
Novotného
výletu do
mezinárodní politiky:

Provádíme veškeré práce optické

Nejsou dobré, špatné,
nadřazené a podřazené
rasy. Jsou jenom lidé.
A ti lidé obyčejně nejvíce trpí tam, kde se dají
obalamutit báchorkami o
národní
nebo
rasové
nadřazenosti.
-kw-

Panikou proti panice
(Pokračováni se str. 1)
"Proto se dívejme na
vývoj ve světě a neupadejme do iluzí, že když
my jsme mírumilovní,
že jsou mírumilovní i
druzí...
Proto také nebudeme
litovat prostředků, abychom naši obranu upev-

Australský ministerský
předseda Sir Robert Gordon Menzies resignoval
ze zdravotních
důvodů
Po rekordní době téměř
19 roků, kdy vedl zdejší
vládu.
Byl beze sporu nejvýraznější politickou osobností nejen Austrálie, ale
i posledním významným
státníkem
staré
školy
Britského společenství národů.
Novým předsedou koaliční vlády stran liberální
a zemňdělské se stal dosavadní ministr financí
Harold Holt.

rozjíždí
vm

11. 1. Indický ministerský předseda Šastri zemřel v Taškentu po "kašnírských jednáních" meú. Indií a Pákistánem.
12. 1. Polská vláda odepřela kardinálu Wyszin¡kému výjezdní výzum k
návštěvě Vatikánu.
13. 1. Bolivijský president
Barientos byl vyhoštěn
le země.
14. 1. Po 14 dnech skončila stávka dopravních zaměstnanců v New Yorku.
16. 1. Šelepinova sovětská
mise slíbila v Hanoji zvýšené dodávky moderních
zbrani.
17. 1. V Nigérii došlo k
vojenskému puči. Ministerský předseda Balawa
je mrtev a moci se ujal
generál Ironsi.
— Podle presidenta Sukarna bylo v Indonésii v
posledních 3 měsících zabito 87.000 osob.
18. 1. Německý
ministr
pro uprchlíky Gradl prohlásil, že se Západní Německo vzdá nároku na
západní polská území a

:

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

nukleární výzbroj jenom
za cenu sjednocení země.
19. 1. V Jižním Vietnamu
se vylodilo dalších 8.000
amerických vojáků, takže
jejich
počet vzrostl na
190.000.
— Nehrúova dcera Indira
Gandhi je novou předsedkyní indické vlády.
— Francie, která bojkotovala dosavadní jednání
Evropského hospodářského společenství, se opět
zúčastnila zasedání. Přijetí jejích podmínek .pro
další účast by však znamenalo rozsáhlou revisi
Římské smlouvy a konec
nadnárodních cílů Evropského trhu.
21. 1. Italská koaliční vláda min. předsedy Moro
resignovala po porážce
při hlasování o zřízení
státních školek pro děti.
CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kterýkoli hudební nástroj'?
• VOLEJTE (Melb.1
5 1-7012 A. CHROMOVSKÝ

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

»ČLBQUfWe

AUSTRAí/A

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
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Starostí vedoucích odborářů

Opracovnídobu

— Česká filharmonie osla- munsku. Dosavadní vel- množství kakaových bovila v lednu tr. 70. výročí vyslanec Jar. Sýkora "byi bů (25.000 tun proti loňzaložení. Dne 4. ledna se pověřen jinými úkoly".
ským 14.000), exotické
konal slavnostní koncert — Sovětský . tisk má v dříví, olejnatá semena,
V době kdy odborové organizace některých kapitalistických států ( včetně
ve velké síni Domu uměl- ČSSR téměř 490.000 před- .tabák aj.
Austrálie) začínají zvyšovat tlak k snížení zákonné pracovní' doby z dosaců, která byla při té pří- platitelů. Z SSSR dochá- — Za první pololetí 1965
ležitosti pojmenována na zí 1.500 různých časopisů. došlo v čs. zemědělství k vadních 40 hodin týdně na 35 a v těch oborech, kde už se pracuje 35 hodin,
Koncertní síň Antonína — Citujeme z plzeňské 40.259 úrazům, z nichž 120 k snížení na 30 hodin týdně, presentuje hospodářsky nejlvyspělejší "stát dělDvořáka.
níků a rolníků", Československo, země s bohatou průmyslovou tradicí i traPravdy:
"Člověku
je bylo smrtelných.
— V Berlíně byla pode- smutno, když se dovídá, — Pugwashské konferen- dicí vyspělého sociálního zákonodárství, jako svůj veliký úspěch, že v loňpsána dohoda s vládou že každým rokem v jeho ce v Adis Abebě se zú- ském roce mohla snížit 46hodinový pracovní týden na 44- a později na 42památky častnil akademik I. MáVýchodního
Německa o kraji ničí lidi
hodinový - ovšem jen malému množství zaměstnanců.
za
milióny. lek.
výměně
zboží v letech minulosti
V e druhém
čtvrtletí se vsak setkává s
1966 - 1970. Objem výmě- Proč? Když tuto otázku — V Brně zemřela nejny zboží se má v té době kladl soudce traktoristo- starší česká herečka Ema loni byla zkrácena pra- mi, které se tam zdají
idavkem
zdravotníků,
zvýšil asi o 34% a bude vi, který lanem zavěše- Pechová, které bylo 97 covní doba horníkům v těžko řešitelné. Tak čteodle nichž
mají děti
ným
za
traktorem
ovíjel
roků.
činit 20.8 miliardy Kčs.
řicházet nejdříve v 6
a strhal vzácné barokní
těžbě uhlí a rud na 44 me v Práci z 23. prosin— Aby se předešlo pří- sochy u Teplé, neuměl tá- — Brno má novou sati- hodin týdně, čímž jim ce mr.:
odin a odcházet z dětpadnému opakování pan- zaný odpovědět... Jiné rickou scénu "Divadlo u
:ých zařízení nejpozdědruhá
" V souvislosti s dříkrácké tragédie, při níž příklady:' mladíky zulá- Jakuba", kam se přestě- byla umožněna
huje
z
Juxanova
domu
v 18 hodin večer . . . "
volná
sobota
ve
4
týdvějším začátkem nebo
4 osoby zahynuly a pět mané středověké plastiky
Po
pročtení
těchto
bylo zraněno (viz minulé na morovém sloupu ve známé divadlo "Večerní nech. D n e 7. září se pak pozdějším
zakončením
číslo HD), bylo těsně Stříbře (číselná škoda za Brno".
usnesla vláda zkrátit dá- směn vznikají těžkosti se roblémů jsme sáhli se
před vánocemi vystěhová- 30.000 Kčs), vandalsky — V australském loutkole pracovní dobu na 42 zabezpečením
dopravy ájmem p o pražské Práno z bytů v domě č. 49 v vytrhané a zničené pra- vém divadle Elizabethan
hodin,
ale
jen
v
dolech
Trustu
účinkuje
jako
pracujících,
protože
pří-, i z 29. prosince mr., kde
Oldřichově ulici v Praze staré varhany v kozlov2 šest rodin. Ve zdivu se ském kostele, nebo dokon- hlavní vodič loutek a in- s nepřetržitým provozem jezdy a odjezdy vlaků >me se měli dočíst o cece vojáky rozstřílené ba- struktor Miroslav Vome- a jen postupně.
objevily velké trhliny.
Podle byly
stanoveny podle jstátním semináři vela, který přijel se svou
— Počxais Státní statky v rokní plastiky ve Válči, manželkou na roční kon- zpráv z konce loňského dřívější pracovní doby . .
oucích odborářů a o
Tachově
obhospodařuje které pocházejí ze světo- trakt z Prahy.
lavních úkolech čs. Reroku "přistupovali
ke Přestože v řadě případů
vé
proslulé
Braunovy
díl66.5CKJ ha zemědělské půodborového
— Při výbuchu moučné- zkracování pracovní do- se podařilo upravit pří- olučního
dy, z toho 47.000 ha orné ny . . . "
ho
prachu
v
Přerovských
.nutí
v
roce
1966. O d by
v
dolech",
kde
k
tomu
půdy. V zemědělství pra- — Podle předběžného odjezdy a odjezdy autobuvážně
cuje dnes na Tachovsku hadu bylo koncem roku pekárnách bylo
ory zde na Západě (ty
byli
oprávněni,
"
o
d
p
o
sů,
působí
doprava
v
zraněno 14 zaměstnanců.
9.520 lidí, z toho 1-400 v 1965 v
kapitalisČeskoslovensku — Velvyslancem v Ma- vědně", takže p o 4 mě- mnoha závodech velké zaprodané
podnikových službách.
14,194.000 obyvatel a to ďarsku se stal bývalý mi- sících od vládního usne- těžkosti. (Vlakovou d o - í u " , jak o nich s obli— V Nové Vsi u Č. Krum- mužů 6,928.000 a žen
tvrdí komunisté)
nistr inž. Josef Pučík. F.
" o - pravu obvykle není mož- ou
lova bylo zjištěno první 7,266.000. Za rok přibylo Píšek "byl pověřen jiný- sení třetina počtu
ochranu
zaprávněných"
horníků no měnit, protože by to iovažují
čs. ložisko živcového peg- 91.000 lidí, což je menší mi úkoly".
ve
věcech
manitu s bohatým obsa- přírůstek než v předchápracovala ještě
plnou narušilo celý její grafi- něstnanců
— V Srbsku u Berouna
hem lithia a cesia. Z této zejících dvou letech.
doby
kon.) V některých závo- lezd a pracovní
byla objevena další pukli- dobu.
suroviny se vyrábí spe- — Noviny "německých
a
jeden
ze
svých
hlavnovitá prostora u Poddech
pracující
odmítají
Pro velkou většinu zaciální elektrokeramika.
pracujících" Aufbau und traťové jeskyně. Dno tésobotu, ách úkolů. T y pravé,
— Předseda ČSAV akade- Frieden se. od 1. ledna to zatím 30 m dlouhé městnanců v Českoslo- zavést volnou
mik F. Šorm byl zvolen přejmenovaly na Volks- pukliny tvoří hladina je- vensku zůstal 46hodino- protože by ostatní dny, ednotné odbory v Česčestným členem Britské zeitung. List vychází tři- zera velké (dosud nezjiš- vý pracovní týden. Vlá- kdy pracují déle, ztratili :oslovensku proto jistě
chemické společnosti.
krát týdně.
těné) hloubky.
da jen ve
zmíněném mnoho času čekáním na jřijdou s řešením, které
— Výtržníci, kteří byli — Zástupci Ghany a ČS — Jednota Šumperk vydopravní >ude znamenat významusnesení rozhodla, aby nevyhovující
zadrženi při nepokojích SR uzavřeli 31. prosince vezla loni téměř 130 q
íé zlepšení pro pracujíspoje.
před kostelem sv. Jakuba v Praze dohodu o rozšíře- hlemýžďů do Francie a byla dána možnost upra:ího člověka!
Další
problémy
vzniv Praze I. v době kolem ní hospodářské spoluprá- Záp. Německa.
vit pracovní dobu v něpůlnoční mše, dostali jen ce. ČSSR dodá letos do — Plzeňský Prazdroj vy- kterých podnicích tak, kají u matek, které dáZ velmi dlouhé zprámírné tresty (pokuty, v Ghany hlavně strojíren- stavil loni poprvé přes
aby mohli mít zaměst- vají děti do jeslí nebo vy v Práci jsme se pai
některých případech jen ské výrobky,
traktory, milión hl piva.
iozvěděli,
že
vlastně
důtky).
automobily, textil, obuv, — Pražské Svobodné slo- nanci jednu volnou so- mateřských škol. V soulejvětším
bezprostřed
vislosti
s
dřívějším
zabotu
ve
4
týdnech,
tj.
— Docent Juraj Zvara pí- chmel aj., dokončí výstav- vo napsalo 18. prosince
še v Hlasu l'udu, že se ve bu továren na obuv a zprávu, že americký kos- aby si hodiny zaměstnání čátkem nebo pozdějším lim úkolem R O H je p o
smíšených okresech jižní- cukrovaru v Kamendě, monaut James Lowell je této soboty mohli odpra- ukončením směn tyto že- noci
připravit
XIII
ho Slovenska nedodržuje dodá továrnu na výrobu českého původu. Jeho děd covat jindy.
ny požadují, aby jesle a ¡jezd KSČ.
keramického
zboží
a
zařípochází z Horní a babičzásada dvojjazyčnosti, že
"Pro R O H z toho vy
I tento jediný "anglic- mateřské školy měly delje maďarština potlačová- zení pro vodní hospodář- ko z Dolní Lukavice na
FEC/Č ký víkend" ve 4 týdnech ší provozní dobu. T o olývá důležitý úkol: spo
na, což odporuje usnese- ství. Ghana dodá větší Plzeňsku.
ní ÚV Komunistické stra.u se stranickými orgán?
ny Slovenska.
i organizacemi důkladm
— Krajský soud v Brně
/ysvětlit všem pracují
projednával o d v o l á n í
;ím v závodech a na pra
právního obhájce proti
;ovištích smysl a obsal
rozsudku nad krasobrusgram pravidelně 50-70% všech ve Švýcarsku
Vedle přímé asistence "rozvojovým zemím"
lařkou Janou Mrázkovou
tézí a opatření Ú V KS<
pracujících cizích dělníků - a to jsou statisíce."
převzalo Československo tolik úkolů ve studené
a jejím manželem, motoa tak podnítit jejich akti
válce, že náklaldy s tím spojené jsou zcela nePo výpočtu propagačních úspěchů u poslucyklovým závodníkem F.
vitu a zainteresovanos
Mrázkem, za "nezákonné
úměrné velikosti a bohatství země. Koncem
chačů v jiných státech uvádí RP dále:
na řešení a realizaci pří
opuštění
republiky".
minulého roku se např. přiznal čs. tisk, že
"Mnohotvárná je práce stanice Rádio PraOkresní soud v Brně je
štích úkolů."
Praha provozuje ze viech satelitních států nejga. Její kolektiv si počíná operativně a přizpůdříve odsoudil v nepří(Pokračování na str. 6.)
rozsáhlejší rozhlasolvou komunistickou propasobuje svou činnost požadavkům početné obce
tomnosti (Mrázkovi jsou
tč. v Kanadě) k nepodgandu.
srvých příznivců. Není bez zajímavosti, že v
míněnému trestu žaláře
Africe a v zemích Latinské Ameriky existují deRudé právo z 25. prosince píše:
na 1 rok a k propadnutí
sítky klubů posluchačů pražského zahraničního
"Vysílá
Rádio
Praiga!
Posluchači
v
různých
majetku. Krajský soud
vysílání. Vedle pravidelných pořadů udržují
kontinentech světa zapínají přijímače, aby si
zamítl odvolání týkající
se Frant. Mrázka, ale zrujednotlivé redakce s kluby živou korespondenci
poslechli hlas země ležící v srdci Evropy. Denšil trest vězení uložený
a posílají jim i četné propagační publikace..."
ní aktuální informace se střídají s komentáři
Janě Mrázkové. Ponechal
na
vnitropolitická
i
mezinárodní
témaita,
rozhoČlánek se ovšem nezmiňuje o tom, jak by
ji však trest propadnutí
vory s reportáižemi a hudbou všech žánrů. Zareagovaly československé orgány na podobné
majetku. Podle Čs. rozhlasu "soud při rozhodnutí
hraniční vysílání Čs. rozhlasu připravuje i ho"Kluby posluchačů zahraničního rozhlasu", kdypřihlédl k tomu, že Mráztové pořady, které rozesílá do 50 zemí k použiby se chtěly utvořit v Československu - a ani
. ková svým trestným čití v místních rozhlasových stanicích . . .
se zmiňovat nemusí. Nezabývá se však ani nánem bezprostředně reagoklady, které jsou s tímto způsobem propagandy
.
.
.
Pro
italské
dělníky,
kteří
odešli
z
vlasti
vala na nepovolení účasti
spojeny, a ty jsou mimořádně vysoké. Je např.
za prací do ciziny, znamená pražské vysílání
při vystoupení čs. revue v
známo, že "Rádio Praga" zaměstnává v jednotTerstu". Proti tomuto rozmnoho. V jejich dopisech adresovaných d o Prahodnutí není odvolání.
livých redakcích zahraničního vysílání množství
hy je hodně stesků na těžký ž i v o t . . . Obliba
STŘEDISKO
— Bývalý ministr školdobře placených cizinců a že i příprava rozmapražského vysílání mezi italskými dělníky v zaPANSKÉ MÓDY
ství a kultury dr. Čestmír
nitých pořadů vyžaduje značné 'finanční prohraničí1 je tedy značná. Podle přiznání curyšCísař byl jmenován mi164 Acland St., St.Kilda,
středky.
FEC/s
mořádným a zplnomocněského D i e Weltwoche poslouchá pražský proVic.
tel. 94 2260
ným velvyslancem v Ru-

Vysílá Radio Praga!
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Občanské války, revoluce a puče v mezinárodní politice
ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Boii Vás hlava?
Noste

brýle od O P T A 1

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

Kukátko do ČSSR
ALKOHOL A KRIMINALITA
Podle průzkumu, který provedla bezpečnostní
služba v 37 největších městech, v nichž žije téměř
pětina obyvatel republiky, má zdrcující podíl na kriminalitě v ulicích či veřejných prostranstvích alkohol. Úmyslné ublížení na zdraví a výtržnictví
patří k nejobvyklejším deliktům, s nimiž má nejčastěji co činit pořádková služba. - Není pochyby,
že tato trestná činnost v poslední době dostala vzestupnou tendenci. V 37 největších městech bylo loni
spácháno 26.404 případů - od úmyslného ublížení na
těle až po vloupání. Letos stoupl počet deliktů již
na 28.391 a provinění z 15.348 na 17.900 případů.
Nepatrně se snížil počet krádeží motorových vozidel a kol.
Ukazuje se, že proti smutným "hrdinům ulic" se
nepostupovalo vždy s patřičnou přísností a že leckdy benevolentní postih nebyl nejúčinnějším lékem
na tyto neduhy. I ¡když v drtivé většině případů se
viníky podařilo za pomoci veřejnosti včas zadržet,
jsou ještě případy, kdy lidé netečně přihlížejí k
výtržnostem, dokud se sami nestanou jejich obětí. Rázně skoncovali v minulých dnech s podobnými
výstřelky v Ostravě, kde za 48 hodin bylo pohnáno
k odpovědnosti na 380 kriminálních živlů, z nichž
38 zůstalo okamžitě ve vazbě a 144 je vyšetřováno
na svobodě. Nebylo by na škodu, kdyby se poněkud
zblízka podívala bezpečnost na podobné elementy i
v Praze a v dalších městech.
Zemědělské noviny, 22. prosince 1965
POMERANČ JEN PRO DĚTI?
Naše prodejna Jednoty obdržela v předvánočním
období dvě bedny pomerančů. Pomeranče prý byly
určeny jen pro děti. U nás se pomeranče dostanou
do prodeje dvakrát ročně, a to na svátky vánoční a
velikonoční, ale vždy jsou jen pro děti. I my staří
bychom si rádi koupili pomeranč pro zpestření vánočního stolu, chtěli bychom pomeranče darovat
svým dospělým dětem, ale zřejmě * to není možné.
A přece vím, že ve městech se pomeranče dostanou
volně a nikdo se nikoho neptá, zda má či nemá děti.
Jak k tomu však přijdeme na vesnici?
R. Hudec, Hlušovice u Olomouce,
Zemědělské noviny, 28. prosince 1965
PLENĚNÍ ZVĚŘE PRO DEVIZY
Myslivecká sdružení v republice skončila odchyt
živých koroptví. Poptávka francouzských a italských
zájemců nemohla být však plně uspokojena,, neboť
koroptví u nás přes několikaletý zákaz odstřelu stále ubývá... Hlavní příčinou jsou chemické postřiky
proti rostlinným škůdcům... Francouzi nasazují koroptve do vinařských oblastí jako přirozenou biologickou ochranu. Přišli na to,v že chemické prostředky škodí kvalitě vína a protože se poprašují shora,
EĎstávají za přirozenou ochranou v účinnosti nesrovnatelně pozadu . . . Kromě koroptví vyvážíme živé
zajíce (90% do Francie, zbytek do Itálie a NSR),
bažanty (Francie, Itálie, Lucembursko, Holandsko,
KSR a Rakousko) a ročně asi 300 kusů vysoké zvěňe, rovněž do kapitalistických států... Za 40 zajíců
tifiTiemc ve Francii ve valutách tolik, kolik za
jeden vůz MB 1000 - říká inž. Egner, vedoucí záW i i Odchyt zvěře 'v Praze.
Lidová demokracie, 20. prosince 1965
Itaa.: Auto Škoda stojí 43.000 až 44.000 Kčs, jeden
- M t f zajíc tedy. přes 1.000 Kčs?
POMĚRY V LIDOVÉ KNIHOVNĚ
JENB jsou to jedinci, kteří také chodí do Městské
U U M T ? Je například • možné, aby někdo po kultaOMB zážitku napsal do knihy návštěv něco úplně
JBiliťlhMiinio, co ho právě z recese napadne? Vždyť
ŠbM jeto mozková potence na úrovni opice, není
mby to sděloval ještě písemně... Při čtení
kanliy návštěv mne napadly různé další souvislosti.
Hovořím občas s pracovníky knihovny jak v půjčovně, tak. ve studovně a čítárně, Smetataově knihovně, ve vrátnici i v šatně. "Zkuste si vypůjčit
třeba krajský deník za poslední měsíc" - říká jeden
z nich. Kolik čísel mají čtenáři "na památku" doma?

O M A S K O V A N É AGRESI
Technika komunistických propagandistů, převracející ustálené pojmy na
ruby, je už ovšem dost známá a ¡většinou průhledná, i když se stále zdokonaluje. Otroctví zamění s klidem za svobodu, diktát za vůli lidu, válku za
mír, zahraniční intriku za čistě vnitřní záležitost atd.
Tak například nynější vietnamský konflikt je ryze vnitřní záležitostí, při
níž jsou povstalci označováni za vlastence a jediné ochránce pořádku a ti,
kteří pomáhají jihovietnátaské vládě, za imperialistické útočníky. Imperialismu je ovšem schopen jedině kapitalistický svět, komunismus nikdy. Zabrání
Baltických států, rumunské Bessarabie nebo Podkarpatské Rusi nebyl imperialismus, nýbrž ochrana těchto oblastí, aby nepadly na pospas imperialismu, tj. kapitalismu.
Obracení starých p o j mů na ruby
má dnes
značnou důležitost zejména v souvislosti s tzv.
občanskými válkami, revolucemi,
válkami
za
národní osvobození, puči, povstáními, partyzánskými v á l k a m i atd.
Všechny jsou "vnitřními
záležitostmi",
ale
všechny mají vždy mezinárodní dosah.
Každá
revoluce nebo občanská
válka bud' vypukne ze
zahraničního p o p u d u a
je od začátku vedena ze
zahraničí, nebo vznikne
skutečně z ryze domácích
příčin, ale pak se k jedné
nebo k oběma stranám
připletou v jejím průběhu velmoci. Občanská
válka j e proto v moderní době
nevyhnutelně
velmocenským
konfliktem, zakuklenou mezinárodní válkou.
Technika
zakuklené
agrese a technika propagandy kolem toho všeho byly zdokonaleny d o
takové míry, že často není skutečně snadné přesně definovat a odlišit
začátek nebo průběh občanské války o d zahraniční intriky, iniciativy
nebo impulsu.
Jedno
splývá s druhým, vytváří
stav zmatku, p o j m o v é a
politické konfuse - a to
je přesně stav, který j d e
komunistické intrice a
propagandě k duhu.

gánda tvrdí, že např. ve
Vietnamu nakonec vůsec nezáleží na tom, kde
;e narodili
příslušníci
Viet Kongu, zda v sever,
ním nebo v jižním Vietnamu. Hlavní prý je, že
jsou to rodilí Vietnamci
i že si tu věci vyřizují
mezi sebou, jakoby v rodině. T o se ovšem dalo
také říci o útoku severních Korejců
na jižní
Koreu. Přesto j e zřejmé,
že korejská válka nebyla a nemohla být považována za ryze vnitřní
záležitost, která by nesouvisela s otázkami světového míru a bezpečnosti.
Komunisté by naproti
tomu asi netvrdili, že
jde o ryze vnitřní záležitost, kdyby dnes např.
zahájilo západní Německo vojenské sjednocování s východním Německem. V takovém případě
by všechny komunistické
země určitě přestaly považovat takový konflikl
za ryze rodinnou záležitost mezi rodilými Němci, p o níž nikomu z ostatních zemí nic není.
N a princetonské universitě v Americe vznik!
vědecký ústav, který SÉ
zabývá průzkumem občanských válek, pučů t
vnitřních převratů.
\
loňském roce vydal dví
význačné publikace.

Kolik křížovek je vyplněno, kolik článků vystřižených? Po mně potopa - to je heslo mnoha našich
návštěvníků!" - Je snad i házením hrachu na stěnu
opakovat, v jakém stavu lidé vracejí vypůjčené knížky . . . Slůvko "děkuji" šatnářce, jejíž tempo práce
je teď, v zimních měsících, nezáviděníhodné, je také
slyšet málokdy. A právě tady, u toho nepatrného
slůvka "děkuji", lze pochopit, proč se píší do knihy
návštěv hrubosti, proč se ztrácejí časopisy a trhají
knihy.
J. Novák, Praha - Kulturní tvorba, 16. 12. 1965
POPTÁVKA PO VINETOUOVI
Už od 17 hodin se 15. prosince řádila na nároží
Štěpánské ulice a Václavského náměstí fronta. Nešlo
ani o brambory ani o cibuli, ale o knížku o Vinetouovi, která se ode dneška prodává v knihkupectvích. Např. 121etá Petruška si odestála turnus
od 17 do 20 hodin, kdy ji vystřídala maminka, ve
23 hodin nastoupila hlava' rodiny. 631etá důchodkyně z Rudné u Prahy si vzala s sebou skládací židličku a odseděla si tu celou noc až do 9 hodin. Trpělivě obveseloval transistorový přijímač 221etého mechanika. Jak to bude vypadat ráno, těžko si představit.
Svobodné slovo, 16. prosince 1965
Pozn.: Kniha stojí 130 Kčs (tj. dle ofic. kursu asi
S austr. liber) a vyšla nákladem 50.000 výtisků.

Jedna se jmenuje Revoluční válka a obsahuje
11 studií o d předních
amerických sociologů a
profesorů
politických
véd, a druhá vyšla p o d
názvem
Mezinárodní
aspekty revolučních válek a obsahuje 10 eseji
význačných
odborníků.
Obě knihy souhlasně poukazují na to, jak se
teď zvyšuje počet i další
pravděpodobnost občanských válek a revolučních převratů.

nit směr a výsledek občanské války,
ať
už
vznikla jakkoli. Právě v
této souvislosti se mluví
o zakuklených válkách.
N a venek jde o změnu
režimu v určitém státě,
ve skutečnosti j d e nebo
může jít o přesun sil ve
velmocenské rovnováze.
V jedné ze zmíněných
studií princetonské university se poukazuje na
to, že i nekrvavý převrat,
jakým byl pražský Únor,
byl v podstatě záležitostí
mezinárodní. Byl proveden
bez
krveprolití,
zdánlivě to byla porážka
demokratických sil a vítězství sil komunistických
v
rámci
československých státních hranic. V e
skutečnosti to však byla
součást
velmocenského
měření sil.
Zorinova
přítomnost v Praze v době puče už zjevně propůjčila vnitřní československé záležitosti mezinárodní dimensi.

Povstání a revoluce
byly ovšem běžné už v
19. století a na začátku
dvacátého. Dnes však již
Moskva i čs. komunipředstavují podle těchto
sté tehdy dobře věděli,
knih základní podstatu
že by na jaře 1948
mezinárodní politiky.
nevyšli komunisti ze svoV druhé knize uvádí bodných voleb vítězně.
profesor
Rosenau,
že Nějaké hlasy by byli
např. v době mezi rokem určitě
ztratili. Mimoto
1946 a 1959 zaznamenal pak odstranění Fierlinlist New Y o r k Times gera z čela sociálních decelkem
1.200
případů mokratů při brněnském
úplně jasných
občan- sjezdu by bylo mělo za
ských válek nebo revo- následek, že komunisticlučních převratů. Někte- ko-sociálně
demokraticré byly vojenské, jiné ko- ká kombinace, která měmunistické, některé byly la od jarních voleb v ropokrokové, jiné reakční, ce
1946 v Národním
některé byly docela umě- shromáždění většinu tří
le vyvolány ze zahraničí, hlasů, by přestala být
jiné vybuchly spontán- zárukou komunistického
ně. Profesor Rosenau do- prvenství ve vládě. V o dává, že asi ani New lební matematikou, sčíY o r k Times nezachytil táním hlasů v Českoslovšechen ten revoluční vensku, mohla se tedy
kvas našich dnů, i když na jaře v roce 1948 přepopsal 1.200
případů. sunout rovnováha sovětByly tu také stovky méně ských a amerických sil v
jasných případů, včetně Evropě, mohla se vychýtěch,
kdy
občanská lit na stranu Západu. T o
vzpoura nebo revoluční nechtěla Moskva strpět,
převrat byly potlačeny v a proto volby nesměly
zárodku, takže se zpráva být. Byl proveden puč,
o nich ani do novin ne- jehož mezinárodním údostala.
čelem bylo zabránit, aby
Právě proto, že by v se vnitřní změnou v Česvolbami,
dnešní době mohla vést koslovensku,
sovětčelná agrese se strany nezměnil poměr
Číny nebo Ruska k válce ských a amerických sil v
světové nebo nukleární, samém srdci Evropy.
stává se metoda meziná- (Pokračování na str. 6)
rodního konfliktu v masce občanské války častějP O J I Š T Ě N I
domů, bytů, podniků,
ším a pravděpodobnějWcurk. Compensationc
ším zjevem.
aut, povinné ručení
Se všech stran se zdoŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
konaluje technika vměodborně provede
šování, tj. technika příR.C. KUGLER
mé či nepřímé interven(Melb.) XL 2421
ce, která by mohla ovliv-
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D O M O V A

KSČ kritizuje divadelní a filmové umělce

Pro chabý postoj

vím, ze se u neicterycn soudrunu nesetkala se souhlasem cast měno vystoupení při výročí znárodnění našeho filmu, kde jsem zdůraznil velikou
životní důležitost vztahu filmového díla k lidu, kritizoval různé estétské
pozice ái názory o tzjv. dvojím umění - pro vyvolené a pro lid. . . Tzv. módní
'.výboje jsou leckdy současně výboji, které deformují naši skutečnost a přecházejí k negaci této skutečnosti... Tento stav nelze svévolně zdůvodnit
jako nezájem našich lidí o bojovné socialistické divadlo a film vůbec, jako
jednostrannou touhu lidí po jakési bezzubé a bezídeové zábavě.. .
Jakákoli neujasněnost v těchto věcech podlamuje v některých lidech socialistické povědomí a oslabuje jejich smysl pro to, co socialismu opravdu
slouží a pomáhá a co mu naopak škodí. Zvláště mám na mysli chabý postoj
některých lidí jvůči burtžoazní ideologii, třídně nepřátelským stanoviskům a
hlediskům. Tato skutečnost se projevuje velmi rozmanitě, například v tom,
jak se někdy u nás slepě uvádějí i taková díla ze Západu, která se snaží
programově diváku přímo vsugerovat pocit lidské bezmocnosti, zobrazit život a jakékoli snažení lidí jako nesmyslné, vyvolat jakousi skeptickou psychózu, že "svět je nad síly člověka". Takový pohled někteří tvůrci navíc,
násilně roubují do naiší skutečnosti i ve vlastních dílech, což nakonec musí
nutně vyznívat jako nepravda, oslabovat morálku . . .

přiměly
"kulturníky"
rozpoltit Svaz divadelních a filmových umělců na Svaz divadelních
umělců a Svaz filmových a televizních umělců.

Jiří Hendrych v projevu na sjezdu
zrejme prvním
Doaem
JC LlCUd
^UÍUVdl
programu, aby shromáž- stanoviska s upřímnými
dění umělci nebyli na po- demokraty a humanisty,
chybách,
odkud
vane s nimiž nás spojují závítr.
važné cíle a úkoly. Nelze
Hendrych
zdůrazňo- však . . . umožňovat něval, že ani na divadle, jaké dialogy s nepřátelani ve filmu by se "ani skými, dokonce antikočástečně nemělo podlé- munistickými
názory.
hat
různým
módním Z d e nemůže jít o dialog,
směrům ze Západu, ale nýbrž jedině o ideologicusilovat vpravdě o so- ký b o j . "
cialistické umění, v němž
Hendrych měl jistě na
by byl zobrazen skuteč- mysli případy např. z tený, ale složitý
člověk levize,
kdy čs. občané
dnešní doby - s jeho diskutovali s rakouskýdobrými
i
špatnými mi novináři, nebo prostránkami".
slulou polemiku LadislaJe jasné, že Ú V KSČ va Mňačka s německým
Hochhutzjistil, nebo se to domní- dramatikem
vá, ideologické
úchyl- hem, uveřejněnou plně
bratislavky v tvůrčích
řadách. na stránkách
Kdyby tomu tak nebylo, ského Kultúrneho živonebylo by třeba výstrah ta.
a varování, jako třeba
Jistě to nebyly jenom
toto:
technické důvody, které

A slibovali: "Divadelní umělci jsou rozhodnuti soustředit zejména
v období příprav X I I I .
sjezdu KSČ, ale i nadále, všechny své nejlepší
síly k tvorbě
takových
děl,
která
podporují
základní úsilí vedoucí
síly naší země: vytvořit
spravedlivou, svobodnou
komunistickou
společnost."
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filmových umělců pořádal svůj III. sjezd začátkem prosince v pražském hotelu Internacional.
Zasedání zahájil předseda Svazu
Vítězslav
Vejražka. N a sjezd přišla
početná
delegace
K S Č a vlády. Jejími členy byli:
tajemník Ú V
K S Č Hendrych, ministr
školství a kultury dr. Jiří Hájek, vedoucí ideologického oddělení Ú V
K S Č dr. Pavel
Auersperg, vedoucí ideologického oddělení Ú V KSS
M . Pecho, zástupce vedoucího
ideologického
oddělení
Ú V K S Č J.
Hess a národní umělec
Vladimír Smeral.
Hendrychův "diskusní příspěvek" byl samo-

DNĚPROSTROJ MAZANEC
RADOVAN

KRÁTKÝ

Skoro každý rodič ví, že to, co vyvinul, bude potřebovat nějaké vhodné jméno a obvykle k tomu činí přípravy. Bere v úvahu, aby to jméno bylo libé
uchu i jazyku, a jelikož počítá také s lidskou tvořivostí, zkoumá i to, zda zvolené jméno neskýtá nějaké možnosti k posměškům, dvojsmyslům a překrouceninám.
I když tu něco unikne, má nevhodně pojmenovaný konec konců vždycky možnost vznést žádost
za účelem přejmenování, a Bušulka Koktavá se jistě
nespokojí jen tím, že se dá přejmenovat na Ritu
Koktavou.
Mám proto v té věci jisté pochybnosti, že byl v
Čechách nějaký Adolf Mazanec, který si v nadšení
pětačtyřicátého roku vybral za Adolfa jméno pokrokovější a nazval se Dněprostroj Mazanec.
Jestli ale ten Dněprostroj Mazanec skutečně existuje, zní nakonec oslovení: "Hele, Dněpro, pojď na
pivo!" — daleko lip, než kdyby se ten Mazanec jmenoval Žentour Mazanec a jeho žena Lokomotiva Mazancová. Takováhle jména nejsou divná jen řidičům našeho sportu.
Jazyk český je však už takový, že má smysl pro
vtip — a budiž za to veleben. Potká-li Elišku Pokornou, která j e trochu při těle a která si vyšila
na svetřík EP, určitě se jí zeptá, zda to znamená
Elektrické podniky, a Eliška si nevhodně zvolenou
značku s junonské hrudi sejme.
Jazyk český však také nemá rád, aby byla nějakého pojmenování plná pusa, a tak místo PARK
ATD. začal říkat JlILDA FULDA. Když se . Československá společnost pro šíření tak obrovitě rozšířila co do jména, začal říkat Ta společnost s dlouhým jménem, nebo Společnost pro šíření.

N a malé svazy se lépe
dohlíží než na velké.
N a Hendrychovo varování odpověděli
sněmující díkuvzdáním a
prohlášením, že "jejich
občanské a umělecké cíle jsou
uskutečnitelné
jenom v těsném sepjetí
s programem a úsilím
KSČ."

Ostatně nebylo a není
všechno v pořádku ani
organizačně, jak prozradil jeden s diskutujících,
F. Pavlíček.
Mluvil o
"rozporu
mezi
úrovní
špičkových
výkonů",
které "posouvají často
naše divadlo do čela
evropského
divadelnictví", a "běžnou produkcí".
Zdůraznil, že příčiny
tohoto. rozporu "spočívá-

A jsme u toho.
Nic proti tomu, že si nová instituce dává nové
jméno nebo že se nová instituce chce odlišit od instituce staré.
Nechápu však dost dobře, v čem chodí poštovní
doručovatel s dopisem lidovědemokratičtěji než bývalý listonoš, když se mu stejně říká lisťák nebo
pošťák. Chápu ovšem, proč už požárníci nejsou hasiči, ačkoliv nezakládají požáry, nýbrž je hasí —
ale jestliže se jim teď hasí lépe a radostněji, pak
jim opravdu ze srdce přeji úspěšné požáření.
Je také pochopitelné, že nebylo možno ponechat
titul starosta. Obávám se však, 'že v pětačtyřicátém
roce nikdo netušil, jak blízko je do epochy, kdy se
naplní heslo Co Čech — to předseda.
Žerty stranou — spočítejte si, co různých institucí a organizací máme a kolik tedy máme předsedů.
I já byl v životě mnohokrát předsedou, neboť na
tom pracovišti bylo jen osm lidí. A protože nebylo
možné, aby byl jeden člověk předsedou na osmou,
pracovali jsme o lepším příštím samí předsedové.
Předseda ROH, ČSM, KSČ, SČSP, fotokroužku atd.
Přesto však si myslím, že předseda MNV je víc než
nějaký předseda fotokroužku a že by bylo záhodno,
zvolám-li na vsi předseda, aby se ozval jeden a ne
předsedů šest.
Totéž je na vesnici s předsedou JZD, která na to
nevhodné křtění doplácejí'nejvíc. Je možné, že na
ministerstvo zemědělství v Praze chodí členové jednotných zemědělských družstev, ale po Praze chodí
jézed'áci. A nedá se říci, že by to slovo mělo dvakrát libou chuť.
Hotová katastrofa je s VB. Můžete zavolat VB,
ale když přijde, octnete se v rozpacích, zda máte
říci: Poslyšte, VB, mně někdo ukradl peněženku!
nebo: Soudruhu VB, mně spadla v rámci akce Za
Prahu krásnější na hlavu fasáda — neboť si uvědomujete, že jednotlivce oslovujete vlastně: Soudruhu veřejná bezpečnosti.

v

KVĚTY

STÉPHANE MALLARMÉ
Jdouc v zlatých lavinách azurů prastarýdh
a věčným sněhem hvězd v den první,
jim jen známý,
veliké kailichy jsi oddělila z nich
pro zemi panenskou, netknutou pohromami,
labutě gladiol s útlými šíjemi,
ty božské vavříny pro duše bez domova,
jak kotník serafa, jenž kráčí nad zemí
cudnými červánky, zardělé do růžová,
hyacint, myrtu, k níž milostný blesk se zná,
a růži, která se podobá tělu ženy,
tu Herodiadu zahrad, jež líbezná
a krutá divokou krev skrývá pod plameny!
I bělost lilií vzlykavou stvořilas,
tu, jež se kolébá na mořích vzdechů dlouze,
k nim modrým kadidlem obzorů lnouc
a w jas
plačících úplňků se vznáší v snivé touze.
Hosana na sistr i v kaditelnicích,
ó Matko, hosana v končinách našich limbů!
A dozni v extaisi pohledů nyjřcích,
v nebeských večerech
a v zlatém třpytu nimbů!
Stvořilas v lůně svém pro temná údolí
znavených básníků, jež bědný život drtí,
kalichy, kolébku budoucí fióly,
ty květy vznešené s balzámem věčné Smrti.
Přeložil rrantisek rirubin
ií v nedostatečném tvůrčím klidu v divadlech a
také v zaměstnaneckých,
ekonomických a jiných
podmínkách herců a souborů".

Československé filmy v
zahraničí a zájezdy divadelních souborů jsou víceméně prestižní záležitosti.

Divadelní ředitelé jsou
Hendrychovo bouření nuceni uvádět i podřada Pavlíčkovi nářky však né hry ze Západu, distrimají cosi
společného. buce státního filmu muJsou to finance. Divadel- sí kupovat i kovbojky,
ní ředitel v Českosloven- . nemají-li kina a divadla
sku se musí starat o to, zůstat prázdná.
aby se divadlo uživilo. (Pokračováni
str. 6)
Členové VB používají výrazu "orgán" nebo "příslušník", a protože i oni mají smysl pro stručnost,
nedodávají k tomu už VB. Jenže naše orgány VB
neznají na ulici úsměv a tváří se někdy jako by měli
sklon k humoru podle vzoru To je sranda jako v
márnici; nemohu tedy za některým jít a říci mu:
Heleď te se, orgány jsou v lidském či státním těle
náramně důležité, já to uznávám, ale já potřebuji
do črty z horké současnosti jednu hovorovou větu
— když tam však napíšu, že se jedna šťabajzna koukala na orgán, protože se jí líbil, tak z toho vůbec
nevyplývá, že se koukala na příslušníka VB.
Anebo mi poraďte, co mám dělat, když já nejsem
příslušník, ačkoli příslušník jsem, ale přitom příslušník VB nejsem. Nemělo by se slova příslušník používat jen pro vykonavatele tajnější policejní práce, když příslušník jen tak naznačuje, co by mohl
být, ale neříká, čeho j e příslušník?
Slovo esenbák vytvořené stejně jako jézeďák nemá taktéž libý přídech;
Co tedy?
Udělat to, co se musí udělat, když někdo nedbale
křtí.
Slečna EP může stokrát křičet, zlobit se, prosit
— neříkejte mi Elektrické podniky, a' dopadne nakonec stejně tak jako Julda Fulda. Přezdívku jí
však nikdo neodpárá, dokud si neodpárá to, co sama -zavinila.
A tak si myslím, že by konečně už stálo za to
prověřit všechny tituly a názvy. Kde to neklape, poradit se s jazykovými znalci a překřtít či pokřtít
znovu.
Potřebám pro domácnost může být jedno, jestli
se jim říká Poprd nebo jinak, protože zítra se už
budou zase jmenovat jinak. Jsou však jména a názvy
pro víc než den, měsíc a rok. • A mateřština není
funkcionářština, i když to leckdo ne a nechce pochopit.
Literární noviny
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Fro chabý postoj
Twá3 v tvář ekonomicfaé
nutnosti
je
i
Hendrychovo misionářské kázání
příkladem
chabého, obojakého postoje "nahoře".

ministerstvo, se uplatní
výjimečně tehdy,
když
bude nutno z ekonomických nebo kulturně-politických důvodů zajistit
jednotnost cen a jejich
potřebnou relaci.
Pro kulturní produkce zařazené do kategorie
volných cen není stanoveno cenové omezení."
Znamená
to, že na
všechny podniky, o něž
bude velký zájem, napaří ministerstvo
kultury
zvýšené vstupné, zatímco
na
"socialistické"
podniky bude prakticky
vstup volný.
jun

T O JE SYNBOL . . .
- PENĚŽNÍ J I S T O T Y
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB "•«
VŠEHO DRUHU

Přesně za měsíc p o velikých slovech na sjezdu
bylo 4. ledna 1966 ohlášeno:
"Nová
úprava
cen
vstupného zahrnuje p o d le pokynů
ministerstva
školství koncertní a hudební produkce, představení divadelní a filmová, estrády, cirkusy, taneční a ostatní společenské
zábavy,
výstavy,
přednášky,
prohlídky
muzeí, galerií i kulturní
podniky pořádané v kul- (Pokračování se str. 4 )
piCVidLU.
turních a osvětových zaJiná studie,
kterou
'Někdy se vzor revoluřízeních . . .
napsal
profesor Kar' ce bez jakéhokoli dalšíVýše cen vstupného se Deutsch, poukazuje m ho přispění jakoby přelil
bude určovat s přihléd- to, jak vlastně od nepa přes hranice k sousenutím k nabídce a po- měti působily revolučn dům. Tak tomu bylo v
ptávce, jinak podle po- íměny uvnitř jednotil revolučním roce 1848. V
slání, které kulturní pro- pých zemí na mezinárod- negativním smyslu slova
dukce bude mít.
ní politiku a jak zároveř tomu tak bylo i v roce
Pevné ceny, o jejichž mezinárodní politika o 1956, kdy události v
použití bude rozhodovat ^livňovala směr i tempc Polsku a hlavně maďarská revoluce rozechvěly
sousedy. V ČeskoslovenDODÁME KAMKOLI
sku se režim roztřásl a
Z A V E L K O O B C H O D N Í CENY :
masy lidí začaly doufat.
Cena za 26 ozs láhe1
Když pak zasáhlo konběžná NAŠI
trarevoluční Rusko, bylo
OLD STURT, jihoaustr. brandy
28/22/í
to naopak: režim si odCROWN CHARTER, skot. whisky 43/35/í
dechl a lid si povzdychl.
CORTELL, imp. francouz, brandy
35/6
26/í
Profesor Deutsch ve
COMBEAU, imp. francouz, cognac 58/9
38/í
své studii ukazuje, jak
NAPOLEON, imp. francouz, brandy 58/9
38/5
se od 18. století snažily
WHITE FRIARS, imp. angl. gin
31/6
24/í
různé vlády
záměrně,
SLIVOVICE, imp. z Óeskosl.
56/6
46/
plánovitě, organizovaně
SLIVOVICE, imp. z Jugosl. (23ozs.) 52/40/t
podrývat a rozvracet jiné
PUNČ z Dánska
52/9
35/í
CAPTAIN'S RESERVE rum,
země. Např. ve svých zaimp, z Jamaiky
36/28/í
čátcích se Spojené státy
OLD MAC - imp. skot. whisky
58/41/
snažily působit na souGALATEA, Blackcurrant Liqueur
52/9
35/í
sední
Kanadu
proti
CHERRY BRANDY (z Dánska)
52/9
35/í
Anglii. N e b o francouzVOTRE CACAO, likér z Dánska
ští revolucionáři se p o (orig. láhve) i láhve
30/21/ť
koušeli
o
podvratnou
CURACAO, z Dánska, J2- láhve
30/21/C
činnost ve všech sousedMERUŇKOVICE, z Dánska, í láhve 30/21/ť
JAEGERMEISTER, něm. likér
67/47/
ních zemích.
BENEDIKTINKA, něm. likér
65/49/í
Francouzská revoluční
BARENFANG, něm. likér
55/39/!
vláda tehdy
zaplavila
FRANC. ŠAMPAŇSKÉ "Club Prestige"
konservativní
Evropu
stáč. ve Francii, 26 ozs.
38/9
26/1
levnými překlady
Jean
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na pu
Jacques
Rousseaua.
Konžádání obratem. S dodávkou vín a lihovin da
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £ 6 / - / - a více jsou včet
ně • dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižš
(Pokračování se str. 3)
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
Podle úřadujícího míve Viktorii a po celé Austrálii
stopředsedy R O H soudr.
Volejte: 42-4305, 42-4782, 42-4791
Pastyiíka
jsou ovšem
ještě jiné úkoly, které na
odboráře čekají:

Vkladní knížky, šekové účtyZasílání peněz do ciziny
příbuzným .1 přátelům -—
Služby turistům atd. —
* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jedncaa. ?
místě.
O podrobnostech se informujte v nejbližší f i H S W

THE NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LIMITED
and its wholly owned subsidiary

THE NATIONAL BANK SAVINGS BANK LIMITED

Maskovaná agrese
servativní vlády pak odpověděly tím, že zaplavily Evropu levnými překlady děl kritiků francouzské revoluce, jakc
byli Edmund
Burke a
Joseph de Maistre.
Dnešní rozhlasová a
publikační studená válka
tedy není zvláštní novinkou. Je tu však proti minulosti přece jen rozdíl.
Zaprvé světová organizace komunismu technicky značně zdokonalila
jak
formu vměšování,
tak šíření lží, které vydávají zahraniční intriku
za
spontánní
domácí
spor a naopak spontánní
vnitřní rozbroj za následek imperialistické intriky, podle toho, jak se to
právě hodí. A za druhé:
riziko,
že by otevřená
agrese mohla vést k světovému
nukleárnímu
konfliktu, přimělo komunisty k tomu, že se při
svém úsilí o
expansi
uchylují stále jasněji k
technice zakuklené agrese ve formě zdánlivě občanských válek.

Wine & Spirit Merchants
nové sklady a kancelář:
Cnr. Jonas & Victoria Streets
North Richmond, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin

"Svést rozhodný boj o
nápravu nedostatků, které se zakořenily v posledních letech přímo ve výrobní sféře, zejména v
oblasti pracovní a technické kázně, hospodárnosti, kvality a hospodářské a politické odpovědnosti", jinými slovy

Po řadě knih z legionářské historie, o sovětskí
táborech nucené práce a jiných protikomunistíck;- r publikacích vydává dr. František Polák svoji d á S
knihu pod názvem "Mnichovská tragedie".
Kniha pojednává o nejtragičtějším úseku čs. historie od doby bitvy na Bílé hoře, přičemž analyzuje jak mezinárodní síly, které Mnichov přivodily,
tak i čs. zahraniční politiku, která přitom byla nápomocná, zkoumá záludnou účast Sovětů a jejich
komunistické páté kolony v Československu. Kniha
vnáší nové světlo na mnichovské události a je jedinou českou knihou, vydanou v exilu, která se snaží
vylíčit pravdivě mnichovské události, nevyhýbat se
kritice osobností, za Mnichov spoluzodpovědných.
Pojednává i o důsledcích Mnichova, které vlastně
vedly ke komunistickému převratu v roce 1948.
Polákova kniha vyjde začátkem dubna tr. a má
200 stran. Její cena je .3.50 $. Možno ji' objednat již
nyní na adrese: Dr. F. Polák, 28 Hollister St., Coxsackie, N. Y., USA.
(Zasl.)

K NÁVŠTĚVÁM
ČESKOSLOVENSKA
Dopis exulanta exulantům

Domov dnes láká k návštěvě a mnozí neodolají.
Jsou tam přece staří rodiče, sourozenci, přátelé, nezapomenutelná místa našeho mládí. Jsou tam i mnozí, kteří se přinejmenším ušklibovali, když jsme byli
vyhazováni ze škol, ze zaměstnání, z bytů. Těm je
třeba se ukázat, jak dobře si v cizině stojíme, i když
jsme kdysi utíkali jen s malým uzlíčkem nebo i bez
něho. Bude nám dělat dobře závist těch lidí, snad
i slova omluvy nebo "vysvětlení" tehdejší jejich radosti z plivnutí po nás. Bude nám dělat dobře i
úslužnost úřadů, které - rády, nerady - se skloní
před našimi librami nebo dolary. To všechno přece
stojí za pár stovek, za tisícovku liber, i když jsme
ji snad střádali hodně těžce. Je přece příjemné být
"bohatým strýčkem z Austrálie", který může přivést nebo obstarat v Tuzexu lecos, co je tamním
občanům těžko dosažitelné. Je ještě asi spousta jiProti této maskované ných důvodů, které ke své cestě do vlasti najdete,
agresi se svobodný svět záleží na vás, který chcete svým zdejším přátelům
musí bránit - ve Vietna- zdůrazňovat.
mu i jinde.
-haJedno si však řekněme otevřeně: lidé, kteří jedou
nyní do československa, se zříkají všeho, co z nich
dělalo politické uprchlíky. Vyhovují pozvání komunistického režimu, před kterým kdysi utíkali, pozvání, omílanému v každé komunistické publikaci, zazvýšit popoháněčství a sílané kdekomu z nás v cizině z Československé sodohled nad pracujícími. cialistické republiky. Ti lidé by si měli uvědomit,
N a "celostátním semi- že pomáhají čs. komunistickému režimu "normalináři" se mluvilo ovšem i zovat poměry", likvidovat exfl, jehož existence je mu
zřejmě xitále dost nepříjemná.
o novém hospodářském
Je dost důkazů o tom, že většina lidí v Českoslomodelu, hovořilo se o
vensku s komunistickým režimem nesouhlasí. Jaký
politické situaci, vyslo- dojem asi vyvolá vaše návštěva u nich? Jak ti se asi
voval
se dík
straně, dívají na bývalého známého protikomunistu ze soumožná,
že i počasí se sední vesnice nebo ulice, který utekl před zlobou
probíralo - jen na něja- režimu a teď přijíždí ukázat svůj dobře střižený
kabát, auto či celkové blahobytné vzezření?
ké zvláštní požadavky
Namítnete asi, že se v Československu poměry v
zaměstnanců nezbyl čas. posledních letech změnily, a bude na tom hodně
Nač taky? Lid j e zřejmě praívdy. Změnily se především pro nás, kteří můspokojen - i se 46hodi- žeme přivést cizí valuty, které režim nutně potřenovým pracovním týd- buje. Ptejte se však těch, kteří utekli z komunistického ráje před krátkou dobou, jak příjemně se v
nem a bez anglických ví- Československu řadovému občanu žije!
kendů!
J. Dostál, Fairfield

O PRACOVNÍ DOBU

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

NOVA KNIHA DR. F. POLÁKA

24. 1. 1966

Dopisy
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redakci:

Z UPRCHLICKÉHO TÁBORA
V německém tisku se nyní vede kampaň proti navrácení tzv. hospodářských utečenců do jejich vlastí. To jsou ti, kteří nedostali asyl, neboť neprokázali politické či jiné pronásledování. Např. časopis
"Revue" se ptal bavorského ministra vnitra, kdy už
skončí vracení těchto osob, varuje, apeluje a nazývá
bavorskou policii spolupracovníky bolševiků.
Jde
především o Jugoslávce a Maďary. Z našich nebyl
vrácen nikdo, i když vlastně rozhodovaly o osudu
jednoho manželského páru jen vteřiny. Soudní řízení s novými uprchlíky je nyní daleko přísnější
a asyl z našich dostalo prozatím jen mizivé procento. Nálada v táboře je tísnivá. Je hlad po informacích, každý bojuje na vlastní pěst a nemůže z místa.
Nedržíme pohromadě, často se vzájemně neznáme.
Těšíme se, až odtud odjedeme.
R. R. Norimberk
JEHO ŽÁR I HOLOMRÁZ...

DOMOVA

3
S

RUČNÍ VÁZANÍ KNIH
České
knihařstvf

1

MARIA BOOKBINDING

%
Ö

16 Brunning' St., ST. KILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,

L

William Adams
Tractors P/L.

ß

v sobotu po celý den.

— Dne 1. ledna zemřel
náhle v Mexico City dr.
Václav Láska, bývalý čs.
vyslanec v Mexiku,
ve
věku 75 roků.
— Po třídenním velmi úspěšnélm angažmá džezového orchestru "Reduta
Quintet" v zápádnín Berlíně požádal tam 4. ledna
jeho vedoucí, 321etý džezový basista Jan Arnet o
politický asyl a to současně se svou manželkou a
jednoletou dcerkou. Prohlásil,
že připravovali
útěk už dlouho, ale jeho
rodině předtím
nebylo
nikdy povoleno cestovat
s ním do západních států.
Ostatní členové orchestru
se vrátili do ČSSR.

Když jsme koncem roku 1964 vydávali nový román Egona Hostovského "Tři noci", tušili jsme, že
bude kritikou dobře přijat. Skutečnost předčila naše
očekávání. Po velmi kladných posudcích Grahama
Greena a René Wellka četli jsme pronikavou analýzu knihy ve čtvrtletníku "Proměny" z pera Petra
Dena. Ten nám také připomněl, co napsal o Hostovském už před mnoha lety Arne Novák: " . . . Hostovský se jeví vedle Jana Čepa nej čistším pracovníkem
slohovým ve volbě slova, odstínu a metafory á v péči, jakou věnuje tomu, aby skutečnost byla očištěna a prosvícena magií výrazu". Rudolf Šturm uveřejnil další recenzi spolu s literárním profilem Hostovského v časopise Okláhomské university "Books
Abroad". Dochází k závěru, že "Tři noci" nejsou
zcela pesimistické, a končí svůj článek slovy, že bu- — V prosinci požádali o
deme "pozorně naslouchat hlasu naděje v příští kni- asyl v Západním Německu další 3 čs. hudebníci:
ze Hostovského".
bývalí violisté Pražského
Nyní došly výstřižky o "Třech nocích" ze dvou symfonického
orchestru
kodaňských deníků. "Berlingske Tigende" píší mimo manželé Nicola a Anděla
jiné: "Když dočtete tento román o krátkém Vykro- K., kteří zůstali v Němecčení za štěstím manželským, nemůžete přestat na něj ku po posledním koncertu
myslit a jeho žár i holomráz cítíte až v morku kosti." pro Bavorský rozhlas v
List "Politiken" zdůrazňuje, jak tato kniha, tolik Mnichově, a dále 451etý
symbolická a svým závěrem naplno mystická, j e obojista filharmonického
blízká srdci skandinávského člověka. "Připomíná orchestru z Františkových
nám velké klasiky naší vlastní literatury. Je to za- Lázní, Lubomír S., který
tím nejsilnější román tohoto českého spisovatele."
přišel do Západního NěKniha stojí 3 dolary. Pošle vám ji obratem Cze- mecka přes Itálii a Rachoslovak Society of Arts and Sciences in Amerika, kousko.
Inc., 381 Park Avenue South, Room 914, New York, — Tajemník Svazu austN. Y. 10016, USA.
Tisk. služba SVU ralských pěstitelů vína
Rudy Komon ze Sydney
se zúčastnil konvence viPrvotřídní
nařů v Kalifornii.
pečivo a cukroví
—
Čs. sochař František
Přijmeme několik zkušeČeská cukrárna
Bělský, který
žije
v
ných montérů k opravám
MOCCA CAKE SHOP
Anglii, byl vyzván, aby
benzínových a dieselových
maj. L. Šindler
vytvořil sochu admirála
motorů
296 Carlisle St.
britského válečného loďtraktorů a forkliftů
Balaclava, Vic.
stvá lorda Cunninghama,
částečná znalost
která má stát na Trafal(proti nádraží)
angličtiny nutná .
gar Square v Londýně.
Tel. 52-3860
Úspěšní žadatelé dostanou
—• Bývalý bratislavský
výborný plat a příznivé
Specialista na svatební
sportovní
redaktor
L.
pracovní podmínky, jakož
a jiné dortj
Gross je zástupcem šéfi možnost (po zkušební
redaktora sportovní rubridobě) být u nás pensijně
ky kanadského
Telegrapojištěni
mu. Zahraničním komenŠVADLENU
Podrobnosti sdělí:
tátorem tohoto . listu je
od 8 do 4.30 hod.
kušenou přijmeme k stá Lubor Zink.
Service Department,
§ práci. Dobré podmínky — V červnu se bude koSHERIDAN FROCKS
nat v New Yorku
slet
Slovenského
Sokola v
7. Cornell Pl.
Americe.
(off 504 Swanston St.)
— Papež Pavel VI. jme1686 Dandenong Road
CARLTON
noval vedoucího čs. katoC 1 a y t o n , Vic.
Teleton 34-4489
lické mise ve Francii Dp.
Telefon: 544-6200
J. Parolka monsignorem.
— Senátor Paul Douglas
ZÁSTUPCI FY. CATERPILLAR VE VIKTORII
dal uveřejnit v "KongresJiž přes 40 roků zastupuje firma William Adams ních záznamech" dopis dr.
Tractors z Claytonu světoznámou firmu Caterpillar P. Zenkla o situaci v ČesEarthmoving Equipment. Tisíce strojů této firmy se koslovensku, otištěný v
dnes používá při stavbách silnic, domů, letišť, pří- listu Washington Post.
— Dr. Juraj Slávik měl
stavů, při zavodňování, v zemědělství aj.
Firma William Adams Tractors, která stroje udržu- ve washingtonské odbočje, kdysi zakoupila pro svůj podnik 5 akrů pozemků. ce SVU přednášku na náUSA
Ty jsou již zcela zastaveny a nestačí zvýšenému mět "Velvyslanec
provozu. Přikoupili jsme proto na jiném místě dal- L. Steinhardt o událoších 28 akrů, kde již byla zahájena stavba nových stech, které předcházely
objektů. Práce v novém podniku začne koncem le- únorovému puči".
tošního roku. Firma proto potřebuje nutně již nyní — V Londýně náhle zemzvýšit počet zaměstnanců, aby mohli převzít odpo- řel ve věku 64 let Jan
vědná místa v novém podniku. Skýtá se proto mi- Lom, předseda Klubu čs.
mořádná příležitost zvláště pro muže, kteří mají kolonie v Londýně, předzkušenosti s prací na dieselových motorech. Jejich seda ČS'. odbočky British
možnosti uplatnění jsou neomezené.
(Inzerát) Legion, člen ústředního

MONTÉRY
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výboru Čs. OL v zahraničí, člen výboru Jednoty
Sokol v Londýně atd. Byl
pochován 30. prosince za
velké účasti krajanů.
— Z vánočního autobusového výletu do Rakouska
se odmítlo vrátit 7 čs. turistů a to: 281etý úředník
Jiří Jindřich, 571etý lékař dr. H. Wurm s manželkou Libuší a dvěma
dětmi, řidič E. Procházka a student W. Proller.
— V prosinci zemřel v
Římě ve věku 96 let inž.
Karel Veselý, rodák z
Bystřice nád Perštýnem.
V Itálii působil jako odborník na stavbu cukrovarů a organizátor mléčného průmyslu od roku
1900. V prvém zahraničním odboji pomáhal T.
G. Masarykovi.
— Prof. Petr Demetz vydal v nakladatelství Suhr
kamp ve Frankfurtu n.
M. překlad výboru z díla
Františka Halase.
— V San Francisku byla
založena odbočka Čs. národní
rady
americké.
Předsedou byl zvolen Jiří spánek.
— V St. Louis ve státě
Missouri byla obnovena
česká škola, do níž se přihlásilo přes 100 žáků.
— Dr. František Schwarzenberg přednášel v chicagské francouzské společnosti "Alliance Française" o problému evropského sjednocování. '
Č/ČS/SVU/FEC/H
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
19 York St.,
/chod do Wynyard Stn
;naproti pohyb, schodům
Sydney
Telefon 29-7543
ZPRÁVY

OSOBNÍ

Vladimír a Mary Lou
JIRÁKOVI
4128 Park Ave. W. E.,
Brookfield, 111., USA
oznamují přírůstek v
rodině:
dceruška Barbara Anna
narozena 3. ledna 1966
Malý oznamovatel
PRONAJMU DOMEK
4 mí stn. se zařízením
bezdět. manželům neb
samost. pánům. Elektr.
minut do City. Volejte p
7. hod. večer (Melb.
41-5470.
ivompietni
staré
ročníky
Hlasu domova
zašleme
kamkoliv
za £ 1 (2.40 É)
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Praha zahájila letošní sydneyskou fotbalovou sezónu utkáním se Slovanem Bratislava, který je na
zájezdu. Ačkoliv byl zápas poměrně málo inzerován,
přišlo se podívat 12.000 diváků, kteří byli zvědaví
hlavně na hráče hostí Popluhára a šroifa, ale také
na novou sestavu Prahy, za kterou poprvé nastoupil
bývalý čs. internacionál a hráč Slovana Bratislavy
Moravčík a bývalý hráč Hradce Králové Kvaček.
Zápas měl rychlý spád v prvním poločase, kdy
Bratislava skórovala dvakrát v prvních deseti minutách, ale Praha dokázala udržet otevřenou hru a vyrovnat brankami Scheinfluga a Moravčíka. Druhý
poločas byl méně zajímavý. Bratislavští znovu nastříleli tři branky v deseti minutách a zápas se pak
odehrával ve zpomaleném tempu na polovině domácích. Před koncem dali hosté další branku.
Ačkoli byla hra trochu pokažena silným větrem,
předvedla Bratislava stylovou hru, na jakou jsme
byli zvyklí doma, a zaimponovala hlavně častými
střelami na branku. Hvězdou byl dvacetiletý útočník
Karol Jokl, který sám nastřílel čtyři branky a předvedl bezvadnou technickou hru, na kterou pražská
obrana prostě nestačila. Nejlepšími hráči Prahy byli
Moravčík a Scheinflug. Kvaček, který hrál jenom
ve druhém poločase, ještě není ve formě. Povey na
pravém křídle - další nový hráč - uspokojil.
-raKOPANÁ

V

M E L B O P R.N.E

ZÁPASY SLOVANA BRATISLAVA
Po vesměs vítězných utkáních v Persii, Indii, Singapuru a v Sydney nastoupili hráči Slovana Bratislava k prvnímu zápasu proti kombinovánému mužstvu místní Slavie a Hellasu před více než 10.000
diváků unaveni, což se projevilo zpomaleným tempem v druhém poločase. I tak však byli po většině
zápasu lepším mužstvem a zvítězili zaslouženě 3 :1.
V odvetném zápase, který se konal 20. ledna při
umělém osvětlení, byla jejich převaha ještě jasnější a zvítězili 3 : 0 (2 : 0). V druhém poločase hostoval v brance domácího mužstva čs. internacionál
Šroif, který podal velmi dobrý výkon, i když na
obdržené bránce není bez viny.
Po zápase na Novém Zélandě (v Aucklandu) a
znovu v Sydney sehraje Slovan poslední zápas v
Melbourne 31. ledna proti mužstvu Viktoriánské federace.
-b-

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 30. ledna 1966
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
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

CESKE

KNIHY

Bass: Klapzubova jedenáctka lis, Bezruč: Básně
15s, Čapek: Kniha Apokryfů 12s, Jirásek: Temno
23s, Poláček: Edudant a Francimor 17s, Šrámek:
Když léto přihrává 23s, Mann: Zpověď hochšlaplera
17s, Hrubín: Špalíček veršů a pohádek (krásně ilustrované) 44s, Nezval: Manon Lescaut 21 s,. Poláček:
Muži v offsidu 18s, Werich: Fimfárum 15s, Werich:
Italské prázdniny 7S, Toman: Don Juan. 17s, F. Kubka: Karlštejnské vigilie 21s, F. M. Dostojevskij: Uražení a ponížení 23s, E. Vachek: Bidýlko 15s, K. Plicka: Žijeme v Praze 47s, A. Jirásek: Z Čech až na
konec světa 8s, A. Moravia: Horalka 15s, A. Jirásek:
F. L. Věk (5 dílů) 70 s a mnoho'jiných.
Ceny jsou včetně poštovného
V Y Ž Á D E J T E SI N Á Š
NEJNOVĚJŠÍ S E Z N A M

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbeurne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu dor»ova
Teleíon 42-5980
nnnnnfiArutiwuwiivwwwwtnnjinfiiWinfíMvwwwwtnfwwwiMWHWwiiHwwwwwH
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HLAS

24.

DOMOVA

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Františka Polanského z Vejprt (N. ZSas*l?J»
lava Rabu (Kanada?) a Vladimíra Hlavárža.
es u Kácova.

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

SSSR znovu vítězem Brownova memoriálu

V Colorado Springs: ČSR třetí
Celou čs. sportovní veřejností dlouho očekávaný (už čtvrtý) start hokejového národního mužstva v zámoří nebyl zvlášť úspěšný. Čs. reprezentační team vyhrál sice na svém americko-kanadském zájezdu čtyři z osmi utkání (třikrát prohrál a jednou hrál nerozhodně, score 33 : 2 4 ) , na II.
ročníku memoriálu Waltera Browna v americkém Colorado Springs však obsadil až třetí místo (loni
druhé), když prohrál nejen s mužstvem SSSR, ale i s Kanaďany. Čechoslováci nepodali ani zdaleka svůj nejlepší výkon.
Ješfě první jejich střetnutí v Colorado Springs se Švédskem poukázalo na formu z konce listopadu, kdy )v pěti pražských zápasech nenašli s mužstvy SSSR, Švédska a V . Německa přemožitele,
pak však nestačili silami. Konečné pořadí II. ročníku Brownova memoriálu: 1. SSSR 6 bodů, score 13 : 5; 2. Kanada 3 body, score 10 : 13; 3. ČSR 2 body, score 10 : 9 ; 4. Švédsko 1 b., score 11 : 17.
ČSR — ŠVÉDSKO 8 : 3 (1 : 0, 4 : 1 a 3 : 2)
Ačkoli čs. mužstvo nehrálo kompletní (trenéři nezařadili jihlavskou trojku bratří Holíků s Klapáčem),
zvítězilo nad hokejisty Tre Kronor hladce. Švédům
sice •patřil pětiminutový nástup, v němž se vyznamenal bratislavský brankář Dzurilla, pak však čs.
útočníci zasypali gólmana Holmquista celou sérií
střel, a tak při trochu větší pozornosti čs. obrany
v závěrečné třetině mohl být výsledek utkání přesvědčivější. Vynikající hru předvedl střední útočník
první formace V. Nedomanský (o něhož se i nadále
zajímá profesionální New York Rangers) a skvělý
postřeh ukázal i brankář Dzurilla (který by se zase
líbil manažeru Toronta Maple Leafs. Oba se mají
na podzim letošního roku zúčastnit přípravného tréninku těchto mužstev, za která prý by mohli hrát
po olympijských hrách r. 1968 v Grenoblů). - Branky
mužstva ČSR: Nedomanský 3, Jiřík 2, Šindelář, Golonka a Černý po jedné; za Švédsko:, Palmquist,
Ňilsson a Bengtsson.
ČSR —• SSSR 0 : 3 (0 : 0, 0 : 1 a 0 : 2)
Československo podalo jeden z nej slabších výkonů
v dlouhé historii bojů se sovětskými hokejisty, o dvě
třídy horší hru než před měsícem v Praze. Hrálo
stereotypně a nakonec i resignovaně. V první třetině
mělo více ze hry, ale výsledkem převahy byly jen
dvě nastřelené tyčky. Ve druhé minutě prostřední
třetiny byl vyloučen za krosček pardubický Pryl, a
této přesilovky dovedlo mužstvo SSSR z hole obránce Brežněva využít k vedení 1 : 0. Zdá se však, že
rozhodující moment zápasu přišel o dvě minuty
později, kdy Jiří Holík byl sám před sovětským
brankářem Konovalenkem, ale poslal kotouč přímo
do jeho těla. Od té chvíle bylo mužstvo SSSR lepším teamem, a brankami Staršinova a Firsova zvýšilo na 3 : 0 . Nejlepším mužem ČSR byl jihlavský
Jiří Holík. Na Nedomanském byla tentokrát znát
únava. Handicapem ČSR bylo, že už v první fázi hry
musel odstoupit zraněný Potseh. Firsovem vystřelený touš zasáhl tak nešťastně Potschův palec pravé
ruky, že musel být v nemocnici operován. Podle
odhadů lékařů si Potsch dva měsíce nezahraje. ČSR — KANADA 2 : 3 ( 1 : 1 , 1 : 2 a 0 : 0)
Mužstvu Kanady, které je letos daleko lepším celkem, než jaký hrál před rokem na MS v Tampere,
vyšel jedinečně začátek utkání. Golonkova řada se
sice hned po vhození prvního buly dostala do kanadské třetiny, Tikal však nastřelil Dineenovu nohu,
ten se zmocnil okamžitě touše, projel celým kluzištěm a ve 25. vteřině překonal s jistotou Dzurjllu.
Kanaďané v utkání stále vedli celkem lacinými brankami, Čechoslováci dotahovali, v závěru však už neměli na vyrovnání dostatek sil. V poslední minutě
odvolal trenér Bouzek Dzurillu, rozhodčí to přehlédli

SPARTA V MEXIKU
Fotbalisté pražské Sparty v přípravě na střetnutí
s Partizánem Bělehrad absolvují téměř osmitýdenní
zámořské turné. První jejich zastávkou je dějiště
mistrovství světa r. 1970 Mexiko-City, kde se spolu
s předním brazilským teamem Vasco da Gama, s
východoněmeckým reprezentačním teamem a dalšími mexickými celky účastní tradičního "Hexagonalu". V prvním utkání tohoto turnaje remisovali
Sparťané s předním mexickým mužstvem Atlas Guadalajara 2 :2: "Rudí" vedli už po 13 minutách brankami Kvašůáka a Mráze 2 : 0 , a v době, kdy měli
největší převahu, inkasovali oba góly. Přestávky
musela asi třetina hráčů Sparty využít k načerpání
nových sil u připravených kyslíkových přístrojů. V
druhé půli- předvedla Sparta 35.000 divákům znovu
exhibici, bohužel bez branek.

1 v domnění, že čs. mužstvo ma na lede o hrace víc,
jslabili jej vyloučením. Hrubou chybou skončil zápas ztracených šancí. Kanaďané měli výbornou obranu v, čele s brankářem Broderickem, z útočníků vynikali Dineen a zvláště křídelní útočník Frank Huck,
který ihned po mistrovství světa v Lublani bude hrát
za přední mužstvo americko-kanadské profesionální
ligy Toronto Maple Leafs. - Branky ČSR: Nedomanský a Černý, za Kanadu: Dineen 2 a Huck 1.
Zbývající střetnutí Brownova memoriálu: SSSR Kanada 6 : 2, SSSR - Švédsko 4 : 3 a Kanada - ŠvédJEŠTĚ TŘIKRÁT S KANADOU
Po skončení Brownova memoriálu zvítězilo čs.
mužstvo v Denveru nad mladým teamem Denverské
university (až na jednoho hráče vesměs Kanaďané) vysoko 7 :3, a pak odcestovalo ke 4 utkáním na
kanadské půdě. Třikrát se tu Čechoslováci střetli v
přátelských mezistátních utkáních s Kanadou: ve
Winnipegu hráli 3 : 3 (Tikal dal ČSR vlastní branku), v Kitchener zvítězila Kanada 7 : 3 (hrálo se
na malém, pro čs. hráče nezvyklém kluzišti, 3 branky si dali Čechoslováci vlastní.. Kanaďané hráli
nečistě, tři čs. hokejisté byli zraněni, obránce Suchý byl odvezen do nemocnice), a v Torontě ČSR
5 :1. Osmý zápas svého zámořského turné absolvovalo mužstvo ČSR v Montrealu, kde zvítězilo nad
Montreal Canadians Juniors 5 : 1 .

Spenglerův pohár do Jihlavy
Vedoucí mužstvo čs. hokejové ligy Dukla Jihlava,
oslabené neúčastí svých nej lepších 5 hráčů (bratří
Jar. a Jiřího Holíka, Klapáče a obránců Suchého se
Šmídem), se stalo v Davosu poprvé vítězem 39. ročníku Spenglerova poháru, když ve všech utkáních
turnaje předvedlo vynikající hru. Jihlavští zvítězili
nad hokejisty pořádajícího HC Davosu 8 : 1 , nad
Grasshoppers Curych 7 : 2, nad rakouským Kitzbuehlem 9 : 5 a ve finále nad předním mužstvem
švédské 1. ligy FK Vaesterasem 5 : 2.
Také ostatní' teamy 1. čs. hokejové ligy využily
více než třítýdenní přestávky v mistrovských bojích
k přátelským mezinárodním utkáním. Tak pražská
Sparta (bez internacionálů Tikala, Šindeláře a Cvacha) zvítězila: v Innsbrucku 10 : 1, v Célovci 7 :2,
v italském Bolzanu 14 :4, na kluzišti 12násobného
západoněmeckého mistra EV Fuessenu 6 : 2, v fiezně
nad Landshutem 16 : 3 a remisovala v italském Ortisei 4 : 4 . - Mužstvo Pardubic (bez internacionálů
Dolany a Pryla) porazilo Innsbruck 3 : 0, garmišský
SC Riessersee 7 :6, EV Fuessen 7 :3, Mannheim
6 : 3 , a v exhibičním utkání v Mnichově hokejisty
Sparty Praha 5 :4.
ZKL BRNO — KLAGENFURT 7 : 2 a 4 : 3
Desetinásobný čs. ho- sentant Tambelini), byl
kejový mistr ZKL Brno "brněnské reservě" rovje už téměř ve finále 1. nocenným soupeřem pouročníku Evropského po- ze v prvé třetině 1. utkáháru. Brněnští oslabeni o ní, kterou také zásluhou
nej lepších 7 internacioná- Tambeliniho vyhrál 2 : 1,
lů vyhráli obě prvá semi- pak však domácí nestačili
finálová střetnutí v Cé- na kombinační hru ZKL.
lovci nad rakouským přeFinálovým
soupeřem
borníkem 7 : 2 a 4 : 3 , a ZKL Brna bude s velkou
tak jim k postupu do zá- pravděpodobností
12návěrečného utkání stačí v sobný německý přeborník
odvetě doma získat ze EV Fuessen, který hrál v
dvou zápasů alespoň bod. prvém semifinále v Oslo
Klagenfurter AC, v jehož s místním Valerengen neřadách je několik Kana- rozhodně 3 : 3, v druhém
ďanů (nejlepším hráčem zápase dokonce zvítězil
známý kanadský repre- 6 : 3.

Ve zkratce

— Po vítězství ve Stuttgartu nad zapaaonesaBesjm
lázenkářským mistrem FA Goeppingeness 1 1 : 1 »
/yhrála pražská Dukla odvetu doma rozdfiesa ESáSy
21:10 ( 9 : 5 ) a postoupila do čtvrtfinále Rjfcažim
ívropských mistrů.
- V San Franciscu byla zahájena letošní h l r r i
sezóna atletických závodů na kryté dráze v USA.
iichž se mají později zúčastnit také tři čs. repreze=;anti: Odložil, Tomášek a Kasal. Na závodech "GsSlen Gate Invitation" vytvořil bývalý světový rekordman Američan John Pennel nový americký Im.ový rekord ve skoku o tyči, když zdolal 506 cm.
— V prvním čtvrtfinálovém utkání Poháru mistrů,
ívropských zemí v košíkové se čs. mistru Slavii V5
Praha podařil husarský kousek, když doma dovedl
12 ledna porazit obhájce trofeje Real Madrid 83 : 712dá se však nepravděpodobné, že by i tento 12boJový náskok Pražanů stačil k madridské odvetě.
— 41. ročník "Silvestrovského běhu Sao Paolem"
/yhrál už podruhé olympijský vítěz a světový rekordman v běhu na 3.000 m překážek, 281etý Belgičan Gaston Roelants. Proběhl trať 7,4 km, kterou
lemovalo přes 100.000 diváků, za 21:20,1 min., náskokem 600 m před Mikem Wiggsem z V. Británie a
Italem Ambu (21:52,0 min.).
— Vítězem 14. ročníku rakousko-německého skokanského turnaje "Čtyř můstků" se stal podle očekávání
olympijský vítěz Fin Kankkonen, který byl první
v Oberstdorfu a rakouském Bischofshofenu, druhý
v Innsbrucku a třetí v Garmisch-Partenkirchenu. Z
:s. skokanů na lyžích si na tomto podniku, který byl
generálkou na únorové mistrovství světa v Oslo, vedl
nejlépe Josef Matouš, který skončil v celkové klasifikaci na 6. místě. Po třetí části turnaje byl dokonce na 4. místě, v Bischofshofenu však skočil pouze: 83 m a 90 m, a to ho připravilo o lepší umístění.
— Klub "500kilových vzpěračů" má nyní už 22 členů. V čele je stále sovětský vzpěrač J. Vlasov, který
v olympijském trojboji těžké váhy vzepřel v r. 1964
rovných 580 kg. 2. Žabotinský (SSSR) 572,5 kg, 3.
Schemanský (USA) 545 kg, 4. Gubner (USA-koulař)
545 kg, 5. Andrejev (SSSR) 537,5 kg, 6. Anderson
(USA( 532,5 kg, 7. Ecser (Maďarsko) 522,5 kg, 8.
Djačenko (SSSR) 520 kg, 9. Reding (Belgie) 520 kg,
10. Henry (USA) 517,5 kg.
— V Helsinkách zemřel 12. 1. ve věku 76 let finský
běžecký fenomén Hannes Kolehmamen, první finský
vytrvalec světové extratřídy. Největšího úspěchu
dosáhl na OH 1912 ve Stockholmu, kde získal tři
zlaté medaile za vítězství v běhu na 5.000 m a 10.000
m. a v závodě družstev na 3.000 m.

O mistrovství světa v konané
Mezinárodní fotbalový svaz FIFA rozlosoval v Londýně VIII. mistrovství světa v kopané, které se uskuteční ve dnech 11. - 30. července tr. v 7 anglických
městech. 16 účastníků závěrečných bojů MS bylo
rozděleno do 4 skupin, a z každé skupiny postoupí
prvé dva teamy do čtvrtfinále, kde se už bude hrát
k. o. systémem. Skupiny vypadají takto:
I.: Anglie, Uruguay, Francie a Mexiko
II.: Německo, Argentina, Španělsko a Švýcarsko
III.: Brazílie, Maďarsko, Portugalsko a Bulharsko
IV.: SSSR, Čile, Itálie a Severní Korea.
Rozlosování MS bylo provedeno na základě zeměpisných skupin:
Jižní Amerika (Uruguay, Brazílie, Čile a Argentina),
Latinská Evropa (Itálie, Portugalsko, Francie a
Španělsko),
Střední Evropa (Anglie, Německo, SSSR a Maďarsko),
zbytek (Mexiko, Švýcarsko, Bulharsko a Sev.
Korea).
Podíváme-i se podrobně na výkony dosažené účastníky MS v Anglii v posledních třech letech, pak
dojdeme k názoru, že nejtěžší skupiny jsou III. a IV.,
naopak I. a II. skupina je pro favorisovaná mužstva
značně "lehčí".
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