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O bombách, hrozbách a nevyhnutelnosti

Záhady

moderní politiky

D e n po dni sledujeme pozorně události, které otřásají světem. A pořád
je co pozorovat, protoiže není dnů bez otřesů.
Kdysi padaly země v Evropě, včetně Československa, došlo k blokádě Berlína, suezské krizi, vylodění v Libanonu, povstání v Berlíně a Poznani, revoluci v Maďarsku, k střetnutí v Karibském moři a k čínskému přepadu?
Indie. Poněkud čerstvějšího data byly otřesy v Kašmíru, Kongu a Rhodesii
a ze všeho nejčerstvější a "přímo o d pekaře" jsou krize Evropského hospodářského společenství, Ghana, Severoatlantický pakt, Indonésie a "věčně
mladý" Vietnam.
Žijeme na Západě, kde je lidem pořád ještě dopřán luxus možnosti být
nejen pro, ale také proti.
*
Je prirozene, ze vý- Laciomstu a evropských N U ^ y i - L u v t A . ,
ortodox- Křížovém ohni výrokř
sledkem této, v jiných panevropanů,
částech světa dávno vy- ních čínských komuni- eminentních státníků a
mřelé kratochvíle, jsou stů, evolučních komuni- dávno uctívaných experkomunistických tů. N ě k d y se mu však
ohnivé debaty, které za- stů a
hledá m a r n ě přece jenom zdá, že exčínají utrpením posled- aeretiků
ního Vietnamce a konči maličký kus pevné půdy, pert neexpert a státník
něco
globálním
problémem na němž by se m o h l o nestátník, někde
alespoň na j e d n é nesouhlasí, a mezi devývoje Rudé Číny, Spo- stát
tailem, dílčím
probléjených států a " n o v é h o " aoze.
Ruska.
K d o jsem já,
abych mem a celkem to ukrutpochyboval, řekne si ta- ně a nelogicky skřípe.
Debatní zmatek
Člověk, jehož mládí
bylo zvelebeno šesti léty
fašismu a nějakým tím
rokem komunismu, je
tím lomozem volné diskuse p o n ě k u d omráčen.
V e vřavě "matek na
záchranu
synů",
vietnamských
"jestřábů a
holubic", evrooskvch iso-

Problémy s bombou
A opravdu, tento po
litický svět j e zamořer
záhadnými věcmi.
J e nám např. tvrzenc
z míst nejvyšších, že ní
americkou ochranu Evropy není spolehnutí, a zt
Američani n e m a j í co po'
hledávat ve Vietnamu.
A h n e d je n á m logic
ky vysvětleno, proč. \
prvním
případě
nei
myslitelné, že by Američané
intervenovali
\
Evropě, protože by se
báli sovětské
nukleárn:
odvety proti svým městům.
V
druhém
případě
Američané chybují inter(Pokračování na straně 2]

Zemědělci sněmovali v Praze

JAK NEŽÍT N A D POMĚRY

"Přes nesporné klady a úspěchy minulých let jsme na jedné straně ještě
zdaleka nevyčerpali všechny možnosti dané vítězstvím socialistických výrobních vztahů a na druhé straně jsme v některých směrech, zvláště v oblasti
společenské spotřeby, šli dále, než to odpovídá současným zdrojům a možnostem národního hospodářství. Proto hovoříme nyní dosti častó ó tom, že
musíme náš život zreálnit a nežit nad poměry."
i aK n o v o r u Antonrn ;patnym vysj.ea.Kum poNovotný d n e 9. března nohly též přírodní poČeskoslovensko mělo stánek na skromném veletrhu, na celostátní konferenci íromy "spolu s některýkterý se konal v minulých dnech v Melbourne. Dva pracovníků
jednotných ni zahraničními důsleddny před jeho - uzavřením dával čs. generální konzemědělských
družstev a ky, na které máme ovšem
sul v Austrálii na výstavišti koktail párty pro zvané hosty. Nebylo jich mnoho. Z bývalých exulantů státních statků ve Sjez- jmezený. vliv".
se dostavilo několik pivních bratří, kterým je plzeň- dovém paláci v pražské
Poměry se však mají
ské či budějovické a slivovice nade vše, dále jed- Stromovce.
lyní
změnit, nové hosponotlivci, kteří touží po importu inventáře mrtvého
Citovaně přiznaní, že i á ř s k é zásady m a j í ponebo živého (obojího pohlaví), potom ti, co přijali
pozvání representanta čs. režimu z pouhé - promiň- se ve státě žije " n a d po- noci vyrovnat úroveň
te - blbosti a jen snad u jednoho nebo dvou mohla měry", není jistě
pro :emědělství s úrovní, dobýt přítomnost poněkud záhadná.
hlavu "státu po 18 letech :aženou v průmyslu. O
Po projevu hostitele rozpředla se přátelská derežimu, :ěchto nových zásadách
bata, která se stále vracela k tématu: Ano, drazí komunistického
volání řekl, že " n e j d e o žádnou
krajané, Únor vše změnil, přiznáváme, ale od té do- příjemné. J e h o
by se opět všecko v ČSSR obrátilo. Možno říci, že po "zreálnění života" by n ó d u a už vůbec ne o
volnost, svoboda, bratrství, opravdická demokracie vyniklo ještě více, kdyby pronikání či oživování
zase vládnou v luzích českých a slovenských. Volkapitalistických
prvků,
nost slova, volnost náboženství, čtyři politické stra- býval dodal, že životni'
.
.
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úroveň
obyvatelstva,
žiny . . . Zajeďte si tam! - Tak nějak se mluvilo, i když
snad trochu jinými slovy.
jícího " n a d poměry", je irčité skupiny ekonomů,
Referát zněl v uších stále ještě lákavě, když jsem přesto stále
podstatně ile o činnost, která v
začal pročítat list jedné z těch nekomunistických íižší než ve státech zá- iouladu s potřebami rozstran - Lidovou demokracii (ze 17. 3. tr.):
"kapitalistické" voje socialistické společ"Jihomoravská organizace čs. strany lidové při- sadní
íosti probíhá p o d vedestupuje v těchto dnech k závěrečnému zhodnocení Evropy.
účasti našich členů na všenárodní diskusi k tezím
Ž e Československo ne- íím K S Č na základě zápro přípravu XIII. sjezdu KSČ jako jedna ze spo;ad, které ona stanoví . .''
lečenských organizací NF, v jejichž řadách diskuse ní tam, kde by mohlo
U v e d l dále, že je přeprobíhala. Touto tematikou se zabývaly všechny sýt, zaviňuje p o d l e N o organizační složky naší s t r a n y . . . Znovu se ukázalo, votného z velké části levším n u t n é změnit dože Čs. strana lidová nikdy nestojí strainou, že stup- spatný stav zemědělské avadní strukturu inveňuje svoji aktivitu v pracovním úsilí a v plnění
V
svých občanských povinností pro posilování a pro- výroby. Vysvětlil, že je itic do zemědělství.
hlubování politické a morální jednoty všeho našeho :o tím, že se hlavní úsilí ninulosti daleko převalidu. O tom nás znovu přesvědčil obsah diskuse a somunistického
s t á t u žovaly stavební investice.
uzavírání socialistických závazků na počest XIII. soustředilo
dosud
na Do zemědělských staveb
sjezdu KSČ . . . "
průmysl, zatímco "otáz- >ylo v posledních 15 leVše se obrátilo - svoboda, volnost, nekomunistické sa zemědělství nestála :ech vloženo 41 miliard
strany - pain generální konsul je asi filuta. On slavil
apríl už o pár dní dřív!
-sv- tak ostře v p o p ř e d í " . K
na straně 2)

Veletržní apríl

Pohled na situaci není povzbuzující. Jsou státy, v nichž ideologie nepřátelství byla povýšena
na státní nauku a povinnost občanskou. Útočný pud tu vystupuje v novém, imposantním rouše. Nepřátelství je vydáváno za. výsledek nejmodernějšího společenského bádání. Spočívá pcý
na vědeckém poznání, že jeden směr si má podrobit celý svět, "moudřejší" maji ovládnout
"méně moudré", ti, kdo prý jsou více oddáni
vědě, ty, kdo prý jsou jí méně oddáni. Z toho
vycházejí řinčivé výroky jako
"Pohřbíváme
vás", které nelze pokládat za nový vzorec lidského chování, leda ve špatném smyslu. Je známo, že jsou to komunistické státy, které pěstují tuto nauku. Komunismus, je-li orthodoxní, staví svět před konflikt, který prý je nevyléčitelný,
leda úplným vítězstvím komunismu . . .
Ferdinand Peroutka

P O S L E D N Í BRONTOSAURUS
Druhá světová válka za sebou nezanechala mnoho
dobrého. Náhrobní kameny vybombardovaných měst,
komíny, z nichž se valil kouř spálených těl, rozvrácené rodiny, jizvy na jizvách lemovaly její cestu.
Všechno to utrpení a také ovšem fakt, že téměř
současně s odstraněním hrůz nacismu vyhranil se
plný rozsah hrůz komunismu, vedlo k určitému vyzrání. Lidé tím utrpením a novým nebezpečím trochu vyrostli a přišli na to, že v dnešním světě žádný
člověk, žádný národ a žádný stát nemůže existovat
sám. Došlo k uznání faktu vzájemné závislostí, a
výsledkem toho uznání bylo Evropské hospodářské
společenství, Severoatlantický pakt a tzv. Atlantické společenství.
Severoatlantický pakt zastavil v Evropě komunistický nástup, a ačkoliv po letech potřebuje zmodernisovat, jeho užitečnost ještě dávno nepominula.
Evropské hospodářské společenství vrátilo lidstvu
víru ve vlastní zdravý rozum a Atlantické společenství stálo v dálce jako vidina té nové sebedůvěry.
Statisíce stavěly velké egyptské pyramidy. Ale
stačí jeden člověk se správně umístěným dynamitovým nábojem, aby z nich udělal hromady štěrku. Obáváme se, že co platí o pyramidách z kamene, platí také o pyramidách lidského pokroku. Nejprve Evropské hospodářské společenství a nyní Severoatlantický pakt pocítily ve svých základech tlak
dynamitových patron.
Četli jsme, že Francie hodlá opustit Severoatlantický pakt. Totiž, když se to vezme přesněji, ne tak
úplně. Jenom americké a kanadské základny musí
být odstraněny z francouzského území, hlavní stan
Severoatlantického paktu musí z Paříže a všechny
francouzské jednotky se vrátí pod francouzské velení.
Naproti tomu má část francouzské armády zůstat
v Německu, netřeba říci, že pod francouzským velením, a integrovaný systém
Severoatlantického
paktu má být nahrazen řetězem jednotlivých smluv,
které se tak báječně osvědčily v roce 1914 a letech
třicátých. Jedním z důkazů jejich účinnosti je malá
země ve středu Evropy, která byla pojištěna .proti
úrazu právě takovou smlouvou a dodnes leží v nemocnici. Ta smlouva byla, jen tak mimochodem, s
Francií.
Brontosaurus, který se tak významně zasloužil o
stát v jeho prehistorické formě a který tak významně přispěl k novému umrtvení vědomí vzájemné závislosti, bude jednou bezpochyby patřičně oceněn
historií. Nám zatím zbývá jenom přemýšlet nad tím,
z čeho žije jeho "kult osobnosti" a z čeho čerpá inspiraci jeho dosud značný počet stoupenců.
De Gaulle začal svou "konstruktivní" kariéru vetováním anglického vstupu do Evropského hospodářského trhu. Odůvodnil to tím, že se Anglie nemíní opravdově podřídit zásadám Římské smlouvy.
Od té doby se generál. de Gaulle snažil obohatit
Evropský hospodářský trh Francovým Španělskem,
které Se tam zřejmě hodí, a v poslední době usiloval
o základní revizi Římské smlouvy, tj. o revizi těch
zásad, jimž prý se nechtěla podřídit Anglie. A aby
byla francouzská politika ještě srozumitelnější, zatímco jeho torpédo bylo na cestě k lodi Severoatlantického paktu, oznámil, že včerejší námitky proti
anglickému vstupu už dneska neplatí.
Protože ošoupaná hesla vznešenosti, velikosti" a
slávy Francie nemohou přitahovat mimo hranice té
země, nefrancouzské stoupence generála de Gaullea
musí inspirovat něco jiného. A podezíráme, že to
není nic jiného, než jeho zatvrzelý antiamerikanis(Pokračování na straně 2)
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Záhady moderní politiky
(Pokračováni se ste. 1)
vencí ve Vietnamu, protože hrozí srážka s Čínou
a taková srážka by znamenala
nevyhnutelný
nukleární zásah Sovětského svazu.
Naivně se tedy ptáme:
jak to, že je americká
nukleární odveta v Evropě nemyslitelná a sovětská nukleární odveta v
Asii nevyhnutelná; jak
to, že se Američani bojí
sovětských bomb proti
americkým městům, ale
Rusové se nebojí amerických bomb proti městům sovětským?
Problémy
neexistující hrozby

bů, kterými může projevit svou nelibost. N a
příklad, praví tytéž prameny, jest zde možnost
otevření nové fronty v
Berlíně.
Z n o v u se tedy, hluboce zmateni, ptáme: jak
to, že sovětská hrozba v
Evropě pominula, ačkoliv vzrostla hrozba nové
fronty v Berlíně?
Nepřátelství Asie
Jako kdysi, kdy nebylo možno vzdorovat vlně
nacismu, je nám i dnes
dokazováno, že je válka
ve Vietnamu beznadějná, že nemůže vést k úspěchu a že může Američanům vynést jedině
nenávist Asie.

A jsou další hluboce
A zase jsme zmateni.
založené důvody, proč
J e pravda, nebo se
Američané nemají co po- nám zdá, že dlouhá řada
hledávat ani v Evropě,
ani ve Vietnamu.
Není již třeba amerického ochranného deštní- Pokračováni se str. 1)
ku v Evropě, neb sovět- •Cčs, což však nevedlo k
ská hrozba odešla s vět- ýraznějšímu
zvýšení
rem, jak nová odrůda produktivity práce. N a
neškodných, hodných ko- jříklad
přes zlepšené
munistů nahradila sta- istájení domácího zvírou. Yankee, go home! řectva připadá v ČSSR
A "Yankee, go home" itále na jednoho ošetřoz Vietnamu. Trpělivost vatele jen 18 dojnic nebo
Sovětského svazu, který )5 kusů skotu či 2.500
nemůže nechat "ve šty- ¡lepic, zatímco v jiných
chu" své
socialistické :emích to je průměrně
bratry, není nevyčerpa- 15 dojnic, 250 kusů škotelná. J e mnoho způso- lu nebo 10.000 slepic. K

politických
neúspěchů
neporazitelné Číny začala asi tak v době, kdy
Američané prokázali ve
Vietnamu odhodlání bojovat? J e pravda, nebo si
jenom namlouváme, že
asi v téže době přestala
být nevyhnutelnost komunistického vítězství v
Asii tak docela nevyhnutelná? J e pravda, nebo
se nám jenom zdá, že
ačkoliv komunistická část
Asie není zvláště nakloněna
antikomunistické
intervenci, neutrální Asie
projevuje svou "nenávist" značně umírněně a
v New Yorku, Londýně
a Melbourne je více demonstrací, než u pagody
b u r m s k é? J e pravda,
nebo si jen namlouváme,
že se
antikomunistická
indonéská armáda po-

Naše rovy
CO JIŘÍ PODĚBRADSKÝ N E P Ř E D V Í D A L
Zhruba řečeno: není žádný historický důkaz,
který by dokazoval - nebo by jenom vzbuzoval
podezření! -, že Jiří Poděbradský snil o jistém
"světovém společenství" nebo o společenství lidí všech ras, barev a náboženství. A jestliže partykáři v U N E S C O . . . nám předkládají k věření, že kdyby byl dnes Poděbradský naživu,
že by byl náruživým stoupencem Organizace
Spojených národů, což je dnes společnost Hotentotů, Balubů, afrkkých křováků, Jankejčíků,
Zulukafrů, Majasů, lovců lebek, Mau-máu, čarodějníků a jiných novo-neandrtálců a jeskynních lidí' (z nichž někteří skákají ze stromu na
strom, zatímco jiní jezdí v Cadillacu se žraločími ploutvemi), pak musíme protestovat: Poděbrajdský by se bezpochyby připojil k nám, protože jeho myšlenky - když uvážíme jeho dobu byly tak evro-nacionalistické jako naše! Ano,
on si přál mír, ale mír v Ejvropě. Jeho "pacifismus" nebyl hysterický jako výstavní1 ěxhibicionismu pana Bertranda Ressella, paní Sarreové nebo pana Simone de Beauvoir, ale mužný pacifism Drieu La Rechelle, který pravil:. ."
Západoslavia, 36/65, vydává AI. Jablonský,
který vydává také: Der Europaer, El Europeo,
Europejczyk, L' Europeo, O Europeu, The
European. AI. Jablonský také varuje, že jenom
zaostalí čtenáři mohou číst: Time, Life, Jeuene
Afrique, což jsou čásopisy, který by nečetl ani
Jiří Poděbradský.

brontosaurus

(Pokračování se strany 1)
mus. Tato "inspirace" ovšem přehlíží úplně skuhnula až teprve s důka- tečnost, že téměř každý krok, který de Gaulle v
zem, že komunismus ne- poslední době podnikl, byl namířen nejen proti Spomá v Asii volnou ruku? jeným státům, ale také proti všem pěti zbývajícím
J e pravda, nebo se nám j členům Evropského hospodářského společenství a
proti všem čtrnácti členům Severoatlantického pakjenom zdá, že rozbitá tu, o zdravém rozumu ani nemluvě. Přehlíží také
okna amerických konsu- možnost, že jedinou protiváhou přehnaného americlátů v Asii byla v posled- kého vlivu může být nadnárodní "evropská šestka",
ní době často nahraze- kterou francouzský president vytrvale rozbíjí.
Generál de Gaulle je znám jako věrný a zbožný
na rozbitými okny konstoupenec své církve. Doufejme tedy, že najde čas,
sulátů čínských?
třeba při své návštěvě Moskvy, aby se zamyslil nad
J e pravda, nebo se nám tím, komu asi byla určena slova Pavla Šestého, ktejenom zdá, že to, co rý před čtrnácti dny řekl: "V různých úsecích živonám denně předkládají ta projevuje se mnoho forem nesouladu. Znamenají
návrat k pozicím a způsobu myšlení, - o nichž jsme
mnozí experti a státníci, mysleli, že už jsou za námi'. Naše daba čelí protinemá ani hlavu, ani pa- chůdným proudům. Jeden vede k sjednocení lidí a
tu, dokud si neuvědomí- institucí, druhý k protichůdným formám osobního
-kwme, že je to motivováno egoismu."
strachem a nedostatkem
odhodlání vzdorovat násilí?
"A zdá se nám, že zříme ty tahy známé", zná434 Burke Road,
mé z- doby, kdy vyzáblý
S
O
U
T
H
CAMBERWELL, VIC.
muž s deštníkem zachraňoval mír pro naši dobu.
Vám dodají karavany přesně dle Vašeho přání
-kwVyužijte této příležitosti a kupte za tovární ceny

R O M A Caravan

Jak nežit nad poměry
tomu je jeste uzitKovost
hospodářských zvířat v
ČSSR mnohem nižší.
S problémem investic
souvisí otázka lidí, "kteří všechny naše záměry
budou uvádět do života,
kteří vytváření podmínek využijí".
D o zemědělství přišlo
od roku 1960 5.000 vysokoškoláků a 40.000
středoškoláků.
Přesto
prý není úroveň mnoha
zemědělských
funkcionářů Uspokojivá, z čehož
pramení mnohé nedostatky. Tento problém
vystoupí v souvislosti se
zdokonalenou soustavou
řízení ještě ostřeji do
popředí.
Režim se prý staral o
zemědělství i tím, že přispíval formou různých
cenových úprav, prémií,
subvencí atd. V roce
1964 dostalo tímto způsobem o 937 miliónů Kčs
víc než v r. 1963 a v r.
1965 o dalších 880 miliónů Kčs víc. Také letos
je počítáno s většími
prostředky ze státního
rozpočtu a to dalších
380 miliónů Kčs.
Nedávno bylo rovněž
schváleno zvýšení nákupních cen zrnin, především pšenice a ječmene,
takže zemědělci dostanou
z tohoto důvodu o 11C
miliónů Kčs víc.
Vedle Novotného mlu.
vil k přítomným zemědělským delegátům obšírně i ministr zeměděl
ství inž. Burian, který se
snažil ještě víc ohromovat čísly.

Poslední

¿¿a posieam 3 roKy se
zvýšila hrubá zemědělská produkce o 7.1% a
dosáhla 6.184 Kčs na 1
ha. Současně
stoupla
tržní produkce o 13.7%.
Uvedl, že pro stabilizaci pracovních sil je důležitá bytová výstavba.
V posledních 5 letech
bylo postaveno pro zemědělství jen asi 5.500
by.tů. Situace se má zlepšit ve 4. pětiletce, kdy se
má vystavět
nejméně
70.000 bytových jednotek pro zemědělství.
Potíže v zemědělství
působí, že nejsou náležitě uplatňována opatření
na ochranu půdního fondu. V důsledku toho
ztrácí ČSSR ročně 33.
000 ha zemědělské půdy
a 11.000 ha orné půdy.
Rovněž problematikou
pracovních sil a hlavně
mládeže se podrobně zabýval. S ní je úzce spjata otázka
zemědělské
techniky. Čtvrtá pětiletka počítá s rozšířenou
technickou
základnou
zemědělství v hodnotě
12 miliard Kčs, což má
umožnit, že budou v roce 1970 sklízeny např.
obiloviny
velkovýrobní
technologií z 90%, pícniny z 92%, že bude rozšířena dělená sklizeň cukrovky na 80% a podstatně i zvýšena kombajnová sklizeň brambor.
Zajímavé byly ještě
hovory o specializaci zemědělské
výroby, při
čemž bylo konstatováno,
že dnešní velikost zemědělských podniků až na

Naše dlouholeté zkušenosti jsou zárukou
Vaší naprosté spokojenosti
Otevřeno 6 dní v týdnu do 6 hodin večer
T e l e f o n 29-2337

(žádejte: J.

Poster)

p r i v á t : 89-5444.
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22. 3. Při politické čistce
v Keni zbavil president
Kenyatta úřadu všechny
levicové ministry.
23. 3. Canterburský arcibiskup dr. Ramsey se sešel ve Vatikánu s papežem Pavlem VI. Bylo to
první oficielní setkání
představitelů obou církví
od 16. století.
27. 3. Hospodářská kominěkteré
výjimky plně
postačuje k
zavádění
velkovýrobních technologií i specializace a že je
proto třeba se bránit neuváženému
slučování
družstev.
Konference se ovšem
nezabývala jediným řešením, které by mohlo
podstatně zlepšit nynější stav čs. zemědělství,
tj. vrátit půdu jednotlivým sedlákům.
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se Spojených národů oznámila, že se počet obyvatel Asie zvýšil v letech
1950 až 1960 o 20%. Tento přírůstek představuje
250 miliónů obyvatel.
28. 3. Novým presidentem
Turecka se stal gen. Kevdet Sunay. Jeho předchůdce Kemal Gursel se
vzdal úřadu ze zdravotních důvodů.
29. 3. V Moskvě se koná
XIII. sjezd Komunistické
strany Sovětského svazu.
J e zajímavé, že se sjezdu
nezúčastní Rudá Čína,
ale jsou přítomny delegace Severního Vietnamu a
Severní Koreje.
30. 3. Spojené státy slíbily při příležitosti návštěvy indické ministerské
předsedkyně
Gandhiové
zvýšenou pomoč Indii.
1. 4. Britská Labour Party
vyhrála přesvědčivě parlamentní volby a to většinou více než 100 mandátů.

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

ODRA
TRAYEL
SERVICE
AUSTAALU
" * %#B Tkhi
vklll
I
6á Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkQli. 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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-3Pranýřování krádeží v Československu pokračuje

— Se značným zpožděním
byli poctěni tri básníci František Hrubín, Jaroslav Seifert a Vilém Závada - čestným titulem
národní umělec. Současně
dostal
spisovatel
Jan
Otčenášek titul zasloužilý
umělec.
— Čs. vědeckotechnická
společnost měla třídenní
sjezd v Praze. J e j í ústřední rada zvolila po ukončení sjezdového jednání
za předsedu Václava Koukala. Ústředním tajemníkem se stal inž. Miroslav
Štěpán, organiz. tajemníkem Jaroslav Volný a vědeckým tajemníkem Mil.
Wímmer. Sjezd diskutoval o národohospodářsých otázkách v souvislosti s přípravou sjezdu
KSČ.
— Vedoucí činitelé Komunistické strany Izraele
T. Toubi a D. Henin navštívili ÚV KSČ. P ř i rozhovorech s V. Kouckým a
vedoucím mezinárodního
oddělení ÚV KSČ O. Kaderkou "byla oboustranně věnována zvláštní pozornost úsilí o obnovení
marxisíicko-leninské jednoty komunistů v Izraeli".
— Oslavy Mezinárodního
dne žen v Trůnním sále
Pražského hradu se dne
7. března zúčastnila "stočlenná delegace nejlepších pracovnic z celé republiky"., vedená
předsedkyní čs. výboru žen
Helenou Leflerovou. Byla přijata Novotným za
přítomnosti
Hendrycha,
Dubčeka, Chudíka, Koldera, Laštovičky, Lenárta, Kouckého,
Plojhara
a j. Vedoucí průmyslové
prádelny v Domažlicích
V. Táborská promluvila
přitom o mezinárodních i
domácích otázkách.
— Ke zprávě v minulém
čísle o vyhoštění dvou čs.
občanů z republiky Keni
dodáváme, že šlo o druhého-tajemníka čs. velvyslanectví Stanislava Kozubíka a zpravodaje ČTK
Zdeňka Kubeše. Vyhošťovací příkaz jím byl doručen 9. března večer a Keňu museli opustit hned
10. března. Současně s
nimi byli vypovězeni dva
první tajemnici -sovětského velvyslanectví v Nairobi a zpravodaj sovětské
tiskové kanceláře Novosti.
— A. Novotný prohlásil
národním umělcem malíře a ilustrátora J a n a
Zrzavého.
— Vláda udělila čestný titul zasloužilý umělec za
dlouholetou
uměleckou
činnost v opeře Národního divadla v Praze M.
Šubrtové, T. Šrubařovi,
J. Gleichovi, J. Blažíčkovi a K. Bermanovi, za
koncertní a pedagogickou

činnost v oboru houslové
hry prof. N. Kubátovi,
dále herečce Národ, divadla v Praze D. Medřické a choreografu Státního
divadelního studia L. Ogounovi.
— Severočeský
krajský
výbor KSČ konal 12. března v Liberci slavnostní
zasedání v upomínku na
45. výročí sjezdu německých' komunistů v ČSR.
Slavnostního zasedání se
zúčastnili též soudruzi dr.
P. Reiman, Bruno Koehler, K. Innemann a Karl
Kreibich.
— Čs. pošta vydala filatelistický aršík k 100. výročí prvního provedení
Prodané nevěsty.
— Ve Světlé n. Sázavou
se staví nový sklářský závod "Bohemia", který má
mít roční kapacitu výrobků za 100 miliónů Kčs.
— Ústřední výbor KSČ a
vláda rozhodly, aby byla
zahájena další etapa postupného zkracování pracovní doby na 44 hodin
týdně. Má být postupně
zaváděna pětidenní pracovní doba každý druhý
týden (volno každou druhou sobotu).
Zkrácení
pracovní doby na 44 hodin týdně bude povolováno tam, kde nebudou ohroženy úkoly nebo snížena kvalita výroby nebo
zhoršeny služby obyvatelstvu. Z tohoto titulu nesmí
podniky žádat další zaměstnance či nové investice a nesmí vykázat
zhoršené hospodářské výsledky. Předpokladem je
též podstatné
omezení
přesčasové práce.
— Dne 16. března bylá
otevřena v Musée ďart
modeme v Paříži výstava
čs. a francouzského kubismu. Zúčastnili se: náměstek MŠK prof. K. Janů, vedoucí odboru MZV
V. Ludník a ředitel Národní galerie v Praze dr.
J . Krofta.
— Polovina obyvatelstva
v ČSSR je ještě odkázána
n a pitnou vodu ze studní.
Denní spotřeba vody činí
253 litry na osobu.
— Ve výpočetní laboratoř í dopravy v Praze byl 7.
března uveden do provozu britský střední samočinný počítač, výrobek
firmy Ertglish
Electric
Leo - Marconí Company,
který je schopen provést
100.000 až 120.000 operací za vteřinu. Byl přítomen britský velvyslanec
sir Cecil Parrott a čs. ministr dopravy A. Indra.
— V ČSSR je přihlášeno
412.878
osobních
aut,
14.560 dodávek, 87.061
nákladních a 38.048 speciálních vozidel, přes 13tisíc autobusů, 135.964 traktorů, 924.384 motocyklů a
přibližně půl miliónu pionýrů a mopédů.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE VŠEHO DRUHU
kanalizaci, všechny speciální práce
odborně provádí

JIŘÍ LUCKÝ
(Lic. M. M. B. W.)
4 Edna Gve., East Coburg, Vic.
Telefon: 36-1546

— Záplava, která vznikla
protržením hráze na Ondá vě ve východním Slovensku po nesprávném
zabudování potrubí dálkového plynovodu z SS
SR, způsobila podle předběžného odhadu škody za
3 mil. Kčs. Voda zaplavila 3.200 ha půdy.
— Ve dnech 12.. až 18.
března se v ČSSR konal
Týden solidarity s Vietnamem. V referátu o konané tiskové konferenci
uvádí Mladá fronta, že
Američané
"od
ledna
1963, kdy použili otravné
látky ve Vietnamu poprvé, rozšířili genocidní
zločiny od 17. rovnoběžky
až po ústí Mekongu".
— Předseda ÚV Čs. svazu
tělesné výchovy František
Vodsloň dostal k šedesátce Řád Klementa Gottwalda "za budování socialistické vlasti".
— Z ČSSR byl vykázán
Frant. Kolínek, rodák z
Křelova, který se Vystěhoval v r. 1928 do Kanady a přijal tamní občanství. Před nedávnem (s
dostatečným
finančním
zajištěním) ve svých 63
letech se vrátil do vlasti.
Tam měl dvě auta a žil
celkově velmi dobře až
do doby, kdy před nějakými studenty kritizoval
režim. Byl okamžitě zbaven práva pobytu v zemi.
Veřejná
bezpečnost
zadržela tři mladé íieky,
kteří prý prodávali falešné dolary za čs. peníze.
Jeden číšník jim prý předal na schodech v cukrárně ve Vodičkově ulici v
Praze 17.000 Kčs a zlatý
prsten a "vyinkasoval za
to 540 falešných dolarů.
FEC/H

Krádeže a systém řízení
Už v minulém čísle jsme uveřejnili poznámku "Krádeže a falšování". T c
začaly docházet zprávy o akci k potírání drobných i velkých zlodějen, praktikovaných po léta v Československu v podnicích všeho druhu. Protože každá
podobná větší honička se děje na pokyn shora a lve velkém, dalo se čekat,
že se vynoří na světlo mnoho dalších prohřešků zaměstnanců a funkcionářů a že jejich pranýřování bude doprovázeno mnoha mraivokárnými komentáři. N e n í pochyby, že při nastalé prověrce po stránce "majetkové spolehlivosti" budou často postiženi vedle skutečných zlodějů i lidé se špatným kádrovým posudkem, zatímco stranické zásluhy zakryjí mnohé prohřešky zasloužilých soudruhů.
pražské Práce ž 5. 3.:
" V posledních letech
se mezi určitými lidmi
rozmohla rčení, jež někteří vyslovují
žertem,
jiní však vážně:
K d o nekrade, okrádá
r o d i n u ; poctivou prací
se neuživíš, a tak podobně.
M n o h o lidí je však
vyslovuje s nádechem
trpkosti. A není divu.
V ž d y ť se mezi námi vyskytují takoví, kteří nějak moc záhadně a rychle bohatnou. Stavějí si
nákladné vily, k u p u j í
d r a h á auta, zkrátka žijí
si n a d p o m ě r y . . . Když
si jich povšimne okolí,
komentuje jejch "růsť
přibližně takhle:
Prosím vás, k d e by se
na to zmohli
poctivou
prací, vždyť j e známe,
kolik berou měsíčně . . .
Z n a m e n á to, že budeme snad podezřívat vědce, techniky, spisovatele,
dělnické či zaměstnanec-

ř-c tuuiiiy, Klete si dlouh é roky šetří na auto,
chatu či pozemek? T o
r o z h o d n ě ne. Ale přece
jen není možné si nepovšimnout
neobvykle
rychlého růstu bohatnutí některých lidí, kteří si
k rozsáhlému osobníma
vlastnictví p o m á h a j í cestami vpravdě tajemným i . . . V e ř e j n á bezpečnost v poslední době odhalila m n o h o zlodějů,
kteří po d l o u h o u dobu
rozkrádali (vcelku nerušeně) majetek v socialistickém vlastnictví, anebo se přiživovali na úkor
spotřebitelů."
Práce pak uvádí řadu
takových
zbohatlík ů , např.:
H l a v n í energetik podniku D o l y a hrudkovny
na Příbramsku objednával "na p o d n i k " materiál, který pak odepisoval a kradl. Škoda 87tisíc Kčs (Práce poznamenává: " P o z o r u h o d n é je,
Že tento muž pravidelně
horlil na schůzích oroti

lajaacwi a iozKiaQani i.
VedoucíDomácích
potřeb v Kolíně si přišel
neoprávněně na 130.000
Kčs, vedoucí restaurace
Savoy v H r a d c i si "přivydělal" 76.000 ( " Ž á d ná kontrola nikdy nic
podstatného v j e h o závodě nenašla - pan vedoucí byl milý a uměl
vhodně a taktně pohostit"). T a k é vedoucímu
obchodu s textilem v Nitře nemohla
podniková
kontrola najít
manko
129.000 Kčs. Správce lékárny v Jihlavě si zase
zvýšil životní úroveň o
90.000 Kčs. Též v oblíbeném D o m ě sportu v
Praze měli p r ý "populárního a šikovného pana vedoucího.
T a k šikovného, že ještě není
známo, kolik si toho
vlastně
nahospodařil".
Jistý pan Kunc, ekonom
lékárenské služby v Příbrami, dokonce dokázal
zpronevěřit celý milión
korun.
(Pokračování na str. 7)

Organizace propagandy
V e schůzi zahraničního výboru Národního
shromáždění dne 9. března tr. se jednalo o činnosti tří čs. organizací, které mají za hlavní úkol
propagaci v cizině. Čs. společnost pro mezinárodní styky soustřeďuje své úsilí hlavně na
cizince, Čs. ústav zahraniční na krajany a Čs.
komise pro spoluprácí s U N E S O O na cizí vědecké a kulturní pracovníky.
O činnosti Čs. společnosti pro mezinárodní
styky mluvil její předseda, rektor University
17. litsopadu dr. Martinic, který (podle RP z
10. 3. tr.) řekl mj.:
"Společnost rozvíjí svou aktivitu po několika
liniích. Je partnerem všem společnostem přátelství s Československem, které existují v kapitalistických zemích a v některých zemích rozvojových. Plní funkci Sdružení pro Spojené národy a je i místem, kde se řeší některé problémy týkající se družby našich měst s různými
městy v zahraničí. Je důležité, že se tak stávají přáteli ČSSR nejen jednotlivci a malé kolektivy, ale i celá města a dokonce i okresy a v
Anglii i hrabství. Tuto družbu je třeba nadále
rozvíjet k prospěchu propagace naší republiky
a socialismu..."
Čs. ústav zahraniční zastupoval jeho předseda Griša Spurný, z jehož referátu vyjímáme:
"Čs. ústav zahraniční má za úkol zprostředkovat mezi krajany v zahraničí znalosti o naší
socialistické 'vlasti, a to bez rozdílu politické
příslušnosti, náboženství a j . . . . Podle zkušeností ústavu v posledních letech stále více krajanů,

a to i těch, kteří stáli dříve stranou či kteří neměli nejlepší vztah k našemu systému, se začíná daleko více zajímat o dění u nás. A v stále
větším počtu republiku navštěvují, přestože některé reakční časopisy je od těchto cest zrazují.
Během poslední spartakiády navštívilo např.
ČSSR 13.000 osob z kapitalistického světa a z
toho bylo 7.000 zahraničních Čechů a Slováků
(což je, mimochodem, mnohem méně, než pořadatelé spartakiády očekávali, p. r.) . . . O možnostech ústavu svědčí mj. i to, že jen v U S A
lžije dosud milión Čechů a Slováků (podle údajů z r. 1961). Z nich 200.000 uvedlo jako mateřskou řeč jen češtinu či slovenštinu. Ústav si
vzal za úkol nezapomínat ani na druhou a třetí
krajanskou generaci, která už nezná naší mateřštinu a plně se sžila s tamním prostředím . . .
Ú k o l objektivní informace dobře plní časopis
Ústavu Čs. svět a osvědčuje se zde i spolupráce
ústavu s vysíláním pro krajany v Čs. rozhlasu."'
Předseda Čs. komise pro spolupráci s . U N E
S C O O. Kaiser řekl, že Československo patří k
nejaktivnějším členům U N E S C O . "Mezi naše
úspěchy počítáme mj. i to, ž e v rámci organizace byla vydána do franštiny přeložená antologie české a slovenské literatury a že byla
anglicky vydána a do celého světa rozšířena čs.
vědecká studie o způsobu plánování, financování a řízení rozvoje vědy v ČSSR . . . Považujeme U N E S C O také za místo, kde je možno
prosazovat zásady mírového soužití mezi národy
.
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CO LZE POSLAT PŘÍBUZNÝM DO CIZINY
Mám příbuzné v Texasu a rád bych jim poslal
nějaký dárek. Potřebuji k tomu nějíaké povolení?
Kromě toho bych rád věděl, jaké clo budu platit,
kdyby ml příbuzní poslali naslouchací přístroj pro
vadné sluchem.
Pokud naslouchací přístroj potřebujete pro sebe
a můžete předložit potvrzení okresního ústavu národního zdraví, neproclívá se. Vy můžete svým příbuzným poslat do roka tři dárky v ceně do jednoho
sta. Kčs, na které nepotřebujete žádné povolení, a
tři dárky do 300 Kčs, na které musíte mít povolení
celního úřadu ve svém kraji.
Zemědělské noviny, 10. března 1966
AKCIA "Z" — 1.810 MILIÓNOV
BRIGÁDNICKÝCH HODÍN
Úpravou financovania vstupuje tohto roku akcia
"Z" po jedenásťročnom trvaní do nového obdobia.
Vyše miliardy a 810 miliónov brigádnických hodin
sa premenilo okrem iného na 1952 .kultúrnych domov, 1721 málotriednych a materských škol, 445
školských jedální, 620 štadiónov, 359 zdravotnických
stredisk, skoro 4.000 km vodovodov a kanalizácie a
vyše 12.500 km miesťnych komunikácií. - Podl'a vysvetlenia ministerstva financií nebudú počnúc týmto
rokom používat' národně výbory na financovanie
akcie "Z" peniaze zo štátneho rozpočtu, ale uhradia
náklady z vyšších príjmov vlastných, z úspor na
výdavkoch a z vlastného fondu rezerv a rozvoja.
Pravda, Bratislava, 5. marca 1966
NÁBYTKÁŘSKÝ PRŮMYSL A OBCHOD
Dvě třetiny (z 97 mil. Kčs) se musí vynaložit)
vlastně jen na udržení provozu (generálky) a pouze
třetina; zbývá na to, co nábytkářský průmysl potřebuje: rozšíření skladů, nové stroje, sociální zařízení.
Ideální by byl poměr obrácený... Oborové ředitelství dělá přesně to, co lze: polemizuje s ministerstvem, navrhuje zvýšení přídělu na investice ze
státního rozpočtu, hrozí, že jinak nebude moci vyrobit více nábytku ve čtvrté pětiletce . . . Ale spotřebitel potřebuje nábytek a není mu nic do těchto polemik . . .
Práce, Z. března 1966
V souvislostí se zavedením nové soustavy řízení
upozornila provozovna bratislavského nábytkářského
družstva DRUNA své zákazníky strohým oběžníkem, aby podepsali přiložené prohlášení na souhlas
s eventuální změnou ceny, jinak bude jejich zakázka stornována. Šlo o starší objednávky, změny v kalkulaci jsou možně. Žádat podpis bianco směnky je
přesto na pováženou i pro zákazníka, jež není svými
dodavateli právě zhýčkán. Odvoláním se na novou
soustavu dostává dopis navíc peprnou příchuť parodie. Úřední vyhrůžka: neučiníš-li toho do té a té
doby, může být v jistých situalcích a vůči jistým lidem na místě. Nová soustava v hospodářství má
za cíl vytvořit nové vztahy, vyjít vstříc přáním
spotřebitelů, ba přizpůsobovat jim i výrobu . . . Protože jde o nábytkářské odvětví, není od věci vzpomenout, že UP závody kdysi pravidelně psávaly zákazníkům, kteří měli od této firmy nábytek. Podnik
se jich ptal, jak jsou spokojeni, nepotřebují-li něco
opraivit a upozornil přitom na služby, které může
poskytnout, nabídl nové výrobky.
J. Baudiss, Práce, 8. března 1966
SENDVIČOVÉ OBYTNÉ DOMY
Kolem Brna vyrůstají v současné době celá nová
města. Sídliště Lesná bude mít do konce roku 1970
téměř 25.000 obyvatel, novou čtvrť plánují také v
předměstí Žabóvřesky a nejnovější je projekt sídliště v Řečkovicích
Bečkovické sídliště bude patřit
k ojedinělým toho druhu v republice. Jeho střed mu
vytvoří 16podlažní tzv. sendvičové domy ve tvaru
písmene V se společenskými místnostmi a byty, které propojí systém chodeb o různých délkách. V
centru sídliště bude stát také kolektivní dům s 900
byty, který spojí pergoly se šesti věžovými domy s
1.140 bytý. V tomto sídlišti bude i první brněnský
hotelový dům, v němž najde ubytování 650 mladých
bezdětných rodin" nebo svobodných.
Práce, 10. března 1966
ŠPATNÁ DISTRIBUCE
Říkáme, že jsme sklářská velmoc, ale přesto máme v lékárnách nedostatek lahviček potřebných velikostí. Plán jejich spotřeby děláme na celý příští
rok už v květnu, a předtištěné Objednací formuláře
nerozlišují lahvičky bezbarvé a hnědé, ačkoliv lékopis předepisuje u mnoha léčiv jejich ochranu
před světlem... Myslím, že to jsou dnes zbytečné
nedostatky. Soudím tak z podobné situace před několika léty, kdy jsme v lékárnách měli nouzi o voskované kelínky na masti, ale v cukrárnách a ve výčepech bylo voskovaných kelímků na ztmrzlinu a
na pivo dost.
Zdravotnické noviny, 16. února 1966
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N O V Y ČS. M O D E L
A Ú L O H A STRANY

Chystané změny stanov Komunistické
strany Československa

Kdykoli začne rodná strana ujišťovat, že není třeba měnit stranickou linii, je dobře se podívat,
co se v zaslíbené straně začne měnit. Komunisté nikdy nelhou, od toho je dialektika, renesanční
umění, které někteří zaostalá přisuzují Karlu Marxovi. V těchto dnech předložilo předsednictvo
ústředního výboru strany všem delegátům okresních a krajských konferencí návrhy na úpravu stanov, připravotvané pro jednání sjezdu. Podle oběžníku KSČ čelí tyto konference velmi škodlivé
stranické linii.
"Je chybná a velmi škodlivá představa, která klade novou soustavu plánovitého řízení proti vedoucí úloze strany. Je nicméně třeba přistoupit na to, aby vedoucí úloha strany se stále výrazněji rozvíjela a byla realizojvána způsobem, který plněji odpovídá povaze socialistického vývoje a úkolům,
které dnes ř e š í m e . . . "
Je jasné, že nový československý model klade větší důraz na odbornou zdatnost v národním hospodářství než na oddanou stranickost. Československé hospodářství potřebuje odborníky, ne registrované partajníky.
1 ustredm výbor Ko- ovsem nutné správné vy- Lípu i lícili vyiuuy
ho, jak toukax vítr.
munistické strany Česko- mezit vztah mezi stra- nomiky jednou osobou.
Dnešní
komunistický
slovenska
(což
není nickou politikou a eko- Strana vždy z téže zá- bolehlav má jedině tyto
zvlášť pokrokové shro- nomikou v podmínkách sady vycházela a spatřo- základy: jak daleko pomáždění)
pochopitelně závodů a podniků, který vala v ní základní pod- volit odborníkům naprajednotou mínku soudobé organi- vit všechny hospodářské
souhlasí s formulací Ru- je vyjádřen
základních
cílů
a různodého prava:
zace socialistické výr o- tragedie, které byly nastí používaných prostředpáchány jménem strany,
"Rozbor
současného ků a nástrojů k jejich b y "
aniž by se dala odborníBylo-li
toto
vždy
vůdpoužiti."
stavu ukazuje, že přes řakům
možnost napravit
čím principem komunidu pozitivních zjevů a
Rudé právo nabádá stického hnutí, mohlo si pochroumanou reputaci,
snahy stranických orgástranické organizace, aby dávno ušetřit např. pro- kterou jim přisoudil pránů a organizací najít po"ve své práci plně res- slulé moskevské procesy vě ten režim, který jekud možno nej účinnější
pektovaly nedílnou pra- s techniky, kteří byli na- jich služby tolik potřemožnost stranického půvm
vomoc založenou na prin. konec souzeni podle to- buje.
sobení v nových
podmínkách, i nadále přežíNeoprávněné převzetí zásilky čs. vyslanectvím ve Washingtonu
vají staré formy."
To je jistě stonásobná
pravda. Staré formy komunistické
organizace
patří minulosti, ale je
potěšující, kolik starých
komunistů "zaspalo století" a hodlá bojovat
bitvy proti
vzdušným
zámkům, které už dnes
neexistují.

Knihy ztraceně a nalezené

Loňského divacátého výročí pražského povstání využili komunisté jak v
Československu, tak i v Sovětech a jejich sféře k své nezřízené propagandě. V celém sovětském orbitu byly pořádány halasné manifestace, oslavovány sovětské akce, pronášeny chlubivé řeči a rozhlasové projevy a vydávány články, brožury a knihy plné nepravd, smyšlenek, výmyslů a lží. Všem
se jednalo o to, (vylíčit, že sovětům náleží největší zásluhy na poražení nacistů, na skončení druhé světové války a na osvobození Prahy r. 1945. Zásluhy druhých spojenců, zejména pak Američanů, byly buď zatajeny nebo
tendenčně zkresleny. Po celé týdny a měsíce bylo pražské povstání zneuRudě právo ze 17. 3. žíváno k propagaci prosovětské a prokomunistické a lživé propagandy.
1966 v referáte o příRada svobodného Čes- na koncem roku 1965 kni- za sebe. Nejde jen o to,
pravách na sjezd podokoslovenska pokládala za hu: "Pražské povstání že úřednjci vyslanectví
týká, že pronikají stále svou povinnost čelit této 1945" vytiskla.
převzali na hlavní poště
na povrch stalinské prak- záludné
komunistické
Sotva se v Evropě ob- doporučené zásilky adretiky. Říká se tomu dnes propagandě pravdou. Pro- jevily prvé výtisky knihy, sované nikoli vyslanectví,
to připravila z péra čes- byl o ní vzbuzen značný ale jinému adresátu. Ale
"staré přístupy".
koslovenských
autorů, zájem a Rada svobodného j de především o to, že tyÚstřední výbor Ko- kteří se pražského povstá- Československa byla z to vyslanectvím neprávem
přijaté zásilky
nebyly
munistické strany Česko- ní r. 1945 aktivně zúčast- různých stran urgována o okamžitě vráceny poštovnili a jsou nyní ve svo- její výtisky. Na své opě-'
slovenska si musí být bodném světě, knihu s je- tovné urgence dostávala nímu úřadu, aby je mohl
plně vědom toho, že je- jich autentickými svědec- z Říma odpovědi, že kni- doručit tomu, komu byly
ho prohlášení způsobí tvími o něm. V tom při- hy byly poštou - a to do- určeny a správně adresovány, ale nechalo je lejenom
hrozně
malou sel prvý úraz: vydání kni- poručené a spěšně - už žet u sebe bez uvědoměhy se zdrželo tím, že se dávno odeslány do USA,
vlnku v celém proudu její rukopis, poslaný do- ale Radě přece nedochá- ní poštovní správy po cečeskoslovenského hospo- poručené z Nového Yorku zely. Už dne 13. ledna lých 5 týdnů - a vydalo
do Washingtonu D. C, 1966 vyúčtovala římská je až na čtvrtý den po zádářství.
ztratil už před 10 měsíci tiskárna také poštovné za kroku úředních míst pošDůraz je dnes na prů- a dodnes nebyl nalezen. 67 balíků, z nichž však tovní správě.
Tento případ je neuvěmyslu a obchodu. Rudé Byl ihned zrekonstruován Rada dostala dne 2. února
a odeslán do Říma, kde jen 6 balíků se 180 výtis- řitelnou ukázkou neodpoprávo k tomu píše:
Tipografía della Pontifi- ky, kdežto teprve' před vědného přijetí a zadržo"Vzhledem k tomu ie cia Universita Gregoria- několika dny zjistila, že vání cizí zásilky nepovodalších 61 balíků (tj. laným činitelem, který
1820 knih o váze přes nepochybně má na obsa1.000 liber), adresovaných hu zásilky značný zájem.
Provádíme veškeré práce optické
na správnou adresu Rady
Povolaní činitelé jistě
přesně, rychle a za levné ceny
svobodného Českosloven- budou věnovat tomuto
ska, 2051 Park Road, N. případu zaslouženou poCITY:
W. Washington, D. C., zornost, neboť je těžko
A Elizabeth St. USA, se dostalo omylem
domyslit, kam by vedlo,
Welbourne, C. 1 pošty do držení komuni- kdyby takové manýry bystického režimu českoslo- ly ponechány bez důsledTelefon 63-3256
venského, to je na česko- ků.
slovenské vyslanectví ve
Případ snad-nepřekvapí
Washingtonu, D. C.!
ty, kdo znají komunisticJe to věc naprosto ne- ké methody, ale těm, kdo
uvěřitelná a mluví sama dosud nemají, dostatečné
zkušenosti, by měl být
pobídkou k největší opaDěkujeme
Telefon 98-5756
trnosti.
za včasně vyrovnání
Tisková zpráva RSČ
předplatného.
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O novém polském filmu režiséra Andrzeje Wajdy "Popel"

Hrdinství nebo siláctví?
V Polsku začali promítat film předního režiséra Andrzeje Wajdy "Popel". Je to historický film z dob napoleonských válek, natočený podle románu Stefana Zeromského. Jsou v něm líčeny osudy příslušníků polské legie, která bojovala na Napoleonově straně nejen za svobodu, Polska, ale;
taiké v jiných zemíjch, kde její úloha nebyla pranic osivoboditelská. Nasej
informace o tomto filmu pocházejí ze stránek amerického měsíčníku East
Europe (15-2, únor 1966). Doufáme, že uvidíme tento Wajd|ův film i v
Austrálii, jako jsme viděli některá z jeho předchozích děl. Wajda si v tomto
filmu zřejmě uloižil úkol hodný národního mučedníka: názorně ukázat, jak
snadno se z hrdinství stane siláctví, jak ještě snadněji lze lásku k porobené
vlasti zaměnit za všeléčivý patriotismus a jak nejsnadněji lze prostředky,
které světí účel, přeměnit v prostředky, jež posvěcují účet.
Účet bude patrně musit skládat režisér. Nestává se často, aby historický
film 'vzbudil takové vzrušení mezi kritiky a diváky, jako se to stalo s Wajdovým "Popelem". A jak to bývá, největší spor nebyl o to, "jak bude působit na lid", jak se u nás říkávalo za dob íilmů o Janu Roháčovi z Dubé a
kazateli z Husince. Našel se konečně film, který úspěšně napadl národní
cítění, a nehodláme říci, že to slouží ke cti polské kinematografii, protože:
pravda je, že to, co se s "Popelem" přihodilo, slouží ke cti především Andrzeji Wájdovi.
unceme tím preaevsitn
říci, že historický film ského Siónu za břesk- (správně tlumočená ponení jenom otázka kostý- ných zvuků Chopinovy dle úřední linie) jednak
mová, ani otázka aktuali- Polonézy. Byla to téměř bezpečné pole působnozace, jak by se na první stejná
tragedie,
jako sti po stránce politické,
pohled zdálo.
když dirigent Stupka na- d e i vděčná filmová látNabízíme jenom dva řídil, aby se v symfonii ca, kterou lze vyšperkohrozné případy historic- "1812" hrála závěrem vat plesy a bitvami, úkých filmů v naší pro- Internacionála místo car- :lakem i rabováním.
dukci: diluviální film o ského chorálu.
Málokterý režisér se
"Psohlaycích", ve kterém
Úkolem
historického sdváží, jako to zřejmě
krojovaní psohlavci vy- filmu dávno už není je- adělal W a j d a , zahodil
váděli, jako kdyby je nom ukázat, "jak to Cinemascope a nastavil
filmoval sám Karel Ko- tehdy bylo", ani doká- prosté zrcadlo. T a k o v j
vařovic, a socialisticko- zat, jak by to tehdy by- režisér musí pocházet z
realistický " J a n Roháč", lo, kdybychom bývali řad zdravých pesimistů
kde hrůzy nebraly kon- byli tam, kde jsme dnes. kteří vědí, že lidská poce.
Historický film je pro vaha se nemění od stoleAktualizátoři
tohoto moderního filmaře v so- tí ke století, a že neduh)
díla např. přinutili pol- cialistických zemích úni- dneška jsou jenom reciské poselstvo z 15. stole- kový podnik. Protože iivou neduhů včerejších
Citované číslo Easi
tí, aby vbaletilo do po- n^lze otevřeně mluvit o

DEMONSTRACE V A N D O Ř E
Jan Mydlář, státní kat republiky Andora
Již léta žiji. spokojeně v Andoře. Od slavného
prvního stětí v historii nej starší republiky světa,
které jsem provedl v časných hodinách ranních v
srpnu 1950, nemám tu celkem co dělat. Kdysi jsem
každé ráno čistil popravčí sekeru, ale toho jsem. po
čase zanechal. Ze všech povinností státního kata mi
zbyla pouze cesta každého prvního pro služné na
státní úřad.
Od doby, co jsem dopsal reportáž o Andoře pro
Hlas domova ("La Corrida", HD č. 1. až 10. roč.
1957, p. r.), neudálo se tu mnoho. Povážlivý je tu
jen vzrůst počtu svobodných maték, který nastal s přílivem amerických turistů. Vážnější rozruch jsme pak
zažili asi před rokem, když přišel Carlos, student
madridské university a požádal o udělení asylu.
Oba zdejší exily - španělský (proti Francovi) a
francouzský (pro Petaina) - se za dlouhá léta exilu
pomalu ale jistě oddaly klidu. I jejich krajanský
život byl rok od roku chudší a časem se scvrkl pouze na výbory národnostních spolků a vydávání novin. Spolky dnes existují jen jedenkrát za rok, kdy
se konají stále méně navštěvované valné hromady.
Noviny vycházejí řidčeji a francouzské už jen dvakrát do roka. Zajímavý rozdíl mezi oběma je ten, že
Francouzi, prý v zájmu demokratických zásad, mění předsedu každý rok, kdežto španělské předsednictví drží El Dottoré Bedderrico 15 let, a dnes až
projevuje jen neskrývané přání, aby ho někdo nazval "tatíčkem španělského exilu".
Klidný život Andoranů má velký vliv na asimilaci zdejších exulantů, kteří se poandorštili a projevují totální nezájem o věci, kvůli nimž odešli do
exilu. Kde jsou ty doby, kdy se na schůzích hádali,
tu a tam i facka padla, ba i soudy pro urážku na
cti bývaly.
Francouzi se teď starají o své vinice a počítají
pesety. Generál Petain a Ada Hitler jako by nikdy
¡neexistovali. Španělé pasou ovce, drží dvojnásobnou
siestu a počítají pesety. Někteří jezdí dokonce do
Španělska na dovolenou.

Europe otiskuje výňatky ze tří kritik předních
polských časopisů, zabývajících se nikoli W a j dovým filmem, ale vlivem, jakým tento film
působí na polského diváka.
Prvnímu z nich (Jareckimu ve Sztandartu
mlodych) po shlédnutí
filmu zřejmě napadlo,
že je to hrůza být Polák:
" M o j e první reakce
byla hrůza. H r ů z a z toho, že jsem členem národa, který dělal něco takového, co se ukazovalo
na plátně."
Polská napoleonská legie totiž bojovala nejen
za znovuzrození Polska,
ale i za potlačení španělských partyzánů,
kteří
bojovali proti francouzské okupaci, a proti povstání "právě se osvobodivšího vývojového národa temné pleti" ve
francouzské kolonii Santo Domingo.
Tato thematika přirozeně připomene nedávn é historické problémy
dnešního Polska: Pilsudského Polsko, Beckovo
Polsko, Armiji krajowu
a Andersův sbor. W a j d a
tu zřejmě vytvořil filmový příměr takové síly, že
film zůstal na plátně, ale
špatná svědomí ženou

Byl tu až mrtvolný klid, dokud se neprodral závějemi Pyrenejí mladý Carlos, který dorazil do Andory s omrzlými prsty, elánem a politickými ambicemi. Sotva se zotavil, mluvil, agitoval, burcoval.
Často mi připomínal postavy z Jiráskových buditelských románů. Měl ho každý rád, ale nikdo ho
nebrál vážně (až na Rondettu, dceru velitele místních hasičů).
Letos slavil ve Španělsku Francisco Franco třicáté výročí,- kdy se nechal jmenovat španělským "Caudillem", tj. - volně přeloženo - velitelem z milostí
boží. Zdejší mocný Francův odpůrce Carlos, plný
ideálů, získaných na studentských madridských mejdánech, čtením španělské edice TIME a' studiem
Dona Quichotta, přišel na nápad uspořádat v ten
den demonstraci před andorskou sněmovnou, v níž
se schází čtyřikrát do roka 21 senátorů, aby si popovídali s presidentem o státních záležitostech.
Seděl jsem právě před domem na žulových schodech a čistil si dřeváky od věčného andorského bláta, když jsem spatřil, jak se ke mně Carlos řítí. Přiběhl unavený jako kdysi Pheidippides z pole maratónského, aby mi oznámil, že demokratický svět
bude zachráněn. Současně mne ohnivě žádal, abych
se demonstrace zúčastnil jako jediný representant
ACENu v Andoře. Pheidippides padl vysílením a
dodnes se o něm učí děti ve školách a atleti běhají
maratón. Carlos vyčerpáním nepadl, tak silné bylo
jeho odhodlání.
Chápete však snad, že příslušníkům mého cechu
se mohou zdát demonstrace věcí jaksi už otřepanou.
Když jsem však viděl v očích Carlose to nadšení,
neměl jsem svědomí mu odmítnout. Přikývl jsem
tedy a šli jsme do blízkého šenku na skleničku. Tam
jsme shodou okolností zastihli oba representanty
místních exilů. Dottore Bedericco právě četl životopis Vasco de Gamy a Louis Auriel hrál se svojí
manželkou kulečník.
Carlos pronesl okamžitě ohnivou řeč, která připomínala projev Ciceronův proti Catillinovi, a nakonec vyzval předsedy obou spolků, aby jeho akci
podpořili.

Luna se rmoutila.
V snách, slzy na líci,
andělé zpod smyčců z violy nyjící
loudili dó ticha mdlých květin
bílé vzlyky,
v nichž azur korunek tál,
pod něžnými smyky
— to byl den, kdy úst mých
prvně se dotkla tvá.
Mé snění, které mě tak rádo trýznívá,
teď opájelo se znalecky vůní smutku,
jejž utržený Sen nenechává
bez zármutku
v srdci, když konečně utrhlo onen sen.
Zrak vbitý do dlažby,
bloudil jsem celý den,
kdyiž, slunce ve vlasech,
ty zjevilaí ses v šeru
večerní1 ulice, i myslil jsem si věru,
že vílu s věnečkem ze záře zase zřím,
tu, kterou vídal jsem,
hoch rozmazlený vším,
jak kolem přechází a
z nedovřených dlaní
sype sníh voriných hvězd
v mé krásné usínáni.
Přeložil František Hrubín

veřejnou disputaci daleko z a hranice odborné
kritiky.
Kritik
Jarecki vidí
Wajdovýma očima portrét Poláka takto:
"Měl někdo takovou
krutou odvahu vymalovat národ takovým způsobem? Jistě nikdo na
světě by nebyl schopen
tikového strašného exh i-

bicionismu: takoví jsme,
ukrutní, pitomí, ale věrní! J a k krásně umíráme,
a jak jsme nesmrtelní!"
A o kousek dál: " N á rod bez mozku, bez politiků, bezstarostně kráčející vstříc záhubě - národ
nadaný srdcem a pěstmi,
které buší bez ohledu na
to, zda-li bije Španěly,
(Pokračování na str. 6)

"Synu", řekl smutně dottore, aniž by pohnul jediným vlasem z těch, které zbyly na jeho poloplešaté hlavě, "jsem předsedou spolku už 15 let. Znám
smýšlení svých členů- Přišel jsi do exilu příliš pozdě."
Ale Carlos se nedaL Klekl si na kolena a prosil
Bedericca, aby hvolal schůzi a nechal Carlose promluvit k davu.
Dottore se zadíval na zasněžené vrcholky Pyrenejí a zavrtěl hlavou: "To nejde! Já jsem proti. Co
kdyby odhlasovali podporu demonstrace? Utržil bych
porážku a tu si- ve svém věku a po tolika zásluhách
nemohu dovolit. Bašta!" Uhodil rukou do stolu, až
korbel s vínem poskočil, nasadil si na hlavu čepici
z ovčí kožešiny a povýšeně odcházel. Ve dveřích se
ještě obrátil a dodal: "Neprobouzej spící, rozčilíš je.
A zbytečně. Mohli by dostat vole . . . "
V té chvíli jsem si myslel, že je otázka demonstrace vyřízena, ale to neznáte Carlose! Obrátil se okamžitě stejně horoucně na předsedu francouzských exulantů. Louis se však připravoval na buzara, takže
po Carlosově výzvě ukončila debatu dříve než začala Louisova manželka diplomatickým "Arre di reteratto"! Carlos ani nemrkl, začal zpívat Marseillaisu a s hlavou vztyčenou odešel.
Přes všechno nepochopení ze strany uprchlíků nakonec k demonstraci přece jen došlo. Pomáhal jsem
španělským exulantům nosit cedulky a skandovat
hesla před prázdnou sněmovnou. Andorané byli v
polích či na pastvinách, takže jsme celkem nikohó
nevzrušili. Od Pyrenejí foukal v tu dobu studený
vítr a protože se na -místo činu dostavil tisk, odebrali jsme se všichni do hospody na lahvičku vína a
tiskovou konferenci.
Sedím v koutu hospody, popij ím natrpklé víno a
počítám demonstranty,
kteří právě upozorňovali
svět, že Frankovy úsměvy poslední doby jsou falešné: sedm španělských exulantů, třicet Andoranů
(kteří ani pořádně nevěděli, oč jde) a jeden Čechoslovák. Nevěděl jsem, mám-li se smát či mám-lí brečet. Objednal jsem si ještě jeden litr vína, abych
vše zapil. Cizina nezklamala, exulanti v Andoře
hodně...
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Nepřítel číslo jedna
ZDENĚK HENDRYCH
(Pokračování)
i\eKieri Kapelnici si aie moc poxrpeji, Když se jim
muzikanti vnucujou. Jednou jsem hrál v orchestru
s trumpetistou Bourkem, a to byl hráč, s jakým jsem
se už nikdy neshledal. Nátisk jako samet a tón jakostarý víno. Jak začal hrát, každej zavíral voči-a viděl
před sebou buďto nějakou moc krásnou ženskou,
nebo prožíval znova ten nejšťastnější okamžik svýho
života. Takovej to byl kumštýř. Ten vůbec žádnýho
kapelníka nepotřeboval, a přesto chodil na koncerty
o půl hodiny dřív a ustavičně se procházel před záchůdkem, až narazil na šéfa a hned se s ním dával
do hovoru. Když se někdy náhodou ztratil, moh. jste
si bejt okamžitě jistej, že někde kecá s nějakým kapelníkem. Ale někteří kapelníci to nemají rádi a
řeknou rovnou důvěrníkovi, aby když s ním chce
někdo mluvit, přišel pěkně nahoru s ním. Někdo si
zase myslí, že na sebe upozorní, když najde v partu
nějakou chybu. Největší hledač chyb, kterýho jsem
za léta poznal, byl nějákej Jůdl. Jakmile našel nějakou chybu, tak se hned hlásil přes celej orchestr,
aby kapelník viděl,, že je při věci. Zatím to měli už
všichni dávno sami opravený, poněvadž kdo má uši
v pořádku, tak přece pozná, jestli tam má bejt ef nebo fis. Ale jednou Jůdl narazil, protože před léty dělal sám konkurs na dirigenta a málem ho udělal.
Tehdy ho překonal jenom jeden kapelník, a ten pak
přišel k nám. A to.se.rozumí, jak jsme přehráli první
stránku, tak hned Jůdl hlásil tři chyby. To jste měli
vidět, jak ten kapelník zrudnul vzteky a začal řvát:
myslíte..si, že jsem hluchéj, tak vy si myslíte, že vůbec nic neslyším? Vod tý doby Jůdl trochu ustal,
ale stejně m u nikdo neřek jináč než "Hledač chyb".

ueunm urai zatím se zřízencem K a r t y . . . in a xo se
nesmí zapomínat, že co se žádá od dirigentů, musí
taky každej žádat od sebe. Každej se m á vždycky
chovat tak, aby si zachoval dekórum . . . Ale málokterej dirigent si uvědomí, že muzikanti ztrácejí za
čas nervy, protože to ustavičný napětí lidi přece jen
vyčerpává. Na tohle měl ohromnej recept starej
Žejdlík. Když se lidi v ladírně kvůli nějakýmu kapelníkovi rozčilovali, tak se usmál: -lidi, já se vám
dívím, to je pořád řečí, že je to k nevydržení. A zatím je to všechno tak jednoduchý! J á tady vůbec
nejsem. J á tady nejsem už dvacet let, protože kdybych tady byl, tak bych to vůbec nevydržel! Před
každou produkcí si udělám v sobě plán, a pak na to
celej večer při hraní myslím. A než mi to všechno
proběhne hlavou, tak je konec a ani nevím, kdo
vlastně dirigoval. Třeba si řeknu: co asi dělá tetička
v .Benešově? A hned jsem malej kluk a l a j d á m s e s e
psem po dvoře. Všechno prožívám znovu a je toho
tolik, že ještě když jdu domů, tak na to myslím . . .
Ještě lepší to vždycky říkal starej Werner: Kolegové, já si ani na dirigenty nikdy nestěžuji. Jenom
když mě to všechno začíná zmáhat, tak si dám mokrou vatu do u š í . . . Ale někdy stejně narazíte, i kdybyste se držel sebevíc vzadu! To se kdysi stalo Bobešovi. Jeden moc despotickej kapelník něco vykládal a on u druhýho pultu odkašlal. Pane, kolego, řekl
kapelník a posunul si brýle, to si spolu vyřídíme!
Druhej den přišel v pauze zřízenec a odevzdal mu
velikou obálku. To bylo vždycky špatný znamení.
A taky jo, dostal za to výpověď. Co to bylo platný,
že každýmu vysvětloval, že zakašlal jen tak, že tím
vůbec nic n e m y s l e l . . . To zase dirigent Nouza zlomil během představení čtyři taktovky a vždycky,
jak ji- zlomil, začal kopat vztekle do bariéry. Ten
byl tak podivínskej. Jednou mi po důvěrníkovi vzkázal, že má dojem, že h r a j u moc vlažně. Hned druhej
den bylo volný místo u prvního pultu, tak jsem si
tam sed. V životě jsem do toho už tak neřezal jako
tenkrát. Nakonec jsem přetrhal všechny žíně. Každej otevřel hubu a čekal, co se bude dít. A víte, co
udělal? Před celým orchestrem mě a p l a u d o v a l ! . . .
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Hrdinství nebo siláctví ?
(Pokračování se stř. 5)
cteří chtějí svobodu jaco my, nebo. černochy za
mperialistické
výpravy
í a Santo D o m i n g o . . ."
Kritik Z a l u s k i v časoDÍse Stolica se o h r a z u j e
Droti Jareckimu, protože
>e mu zdá, že otázka
'polské
otázky"
byla
sředchozím kritikem defilována příliš široce.
Protestuje proti tomu,
:e Jarecki zavrhl románskou
myšlenku
polských cizineckých legiol á ř ů , že n ě k d o "draze
arodá jejich hrobečky",
¡ak se u nás říkalo.
T e n t o kritik
zastává
nyšlenku, že v dobrodružstvích polského legionu nebylo nic "prodejného". Popírá, že naaoleonská
doba
byla
'beznadějná a nejhořčejsí" z dob. Ž e svazek Poláků s N a p o l e o n e m byl
spatnou politickou akcí,
Ee polští
bojovníci za
svobodu Polska nepáchali imperialistické zločiny,
íe protestovali, než byli
aa Santo D o m i n g o posláni.
T o všechno zní h r d ě ,
ale je fakt, že tam byli,
a. že A n d r e j W a j d a nastavil dnešním bojovníkům
za sociální spravedlnost nekřivé a nevypouklé zrcadlo.
Kritik Zaluski končí
hystericky: "Taková země, jak ji líčí ( W a j d a pr.), nezaslouží demokracii. N ě k d o by jí měl
vládnout v jejím vlastním zájmu . . . "
Ale zcela nelogicky
dodává: "Myslím, že bychom měli být h r d i na
to, že naše literatura měla onu " k r u t o u h r d o s t "
popsat zločiny, spáchané naším n á r o d e m , i

když byly
spáchány v
zoufalství, ř když byly
spáchány n e p a t r n o u částí n á r o d a . . ."
Třetí kritik (A.. M o zolowski v Kurieru Polski) prostě říká, že W a j d ů v film není filmová
záležitost, ale politický
čin. Co je důležité:
" J s o u to historické události, protože my sami
si je přenášíme do dneška a našich zkušeností.
Díváme se sami na sebe
v zrcadle historie a hled á m e souhlas nebo nesouhlas s našimi názory.
Každý divák ( W a j d o v a
filmu - pr.)
srovnává
ony tragické dny s našimi tragickými dny - se
zářím 1939, s historií našeho podzemí, emigrace,
Varšavského povstání."
A kritik by měl bezpochyby d o d a t : s historií
poválečných let. Ale natolik není v Polsku ještě
p ů d a zorána.

A ještě horší jsou lidi, kteří se ustavičně vyptávají, jestli je ta čtvrtka dlouhá nebo krátká, a taky
Největší zásluhu W a j ti, kteří se hlásí o radu, v který části smyčce se má
do.va filmu vidí takto:
• některý místo hrát. Mně to někdy připadá, že tady
"Dal nám
filmovou
šeději místo muzikantů kojenci, kteří řvou pořád o
reportáž nejvyššího řápřebalení ,a o dudlíka. Čím je dirigent větší, tak si
na to míň potrpí. Největší kapelníci skoro už nezkoudu. Způsobil výbuch cišejí, jenom si přehrajou některá místa, a když zjitů a myšlenek. Citů a
stějí, l e před nima stojí kapela, tak se večer rozmyšlenek vysoké úrovně
Vůbec nejlíp to doved ale prodávat kapelník Záthlídnou a pěkně se usměj ou i na ty chudáky u po- a n e b u ď m e ostýchaví
sledních pultů, kterejch si nikdo nevšimne, a když, ka. Ještě než vzal klacek do ruky, povídá: pánové,
tak jenom aby je nějak shodil. A pak se. najednou já vím, že je to tyátr, ale udělejte mi to kvůli. Jak
p ř e d velikými slovy začne hrát a nikdo neví, co se s ním vlastně d ě j e . . . vezmu taktovku do ruky, tak si dají smyčce nástroje
ušlechtilých myšlenek. A
rychle pod bradu. Jak ji zdvihnu, tak se položí
to i za dnešních trudNěkterej velkej kapelník si zase zasedne na publi- smyčce na struny. J á vím, že je to tyátr. ale já vám
kum. Takovej dirigent třeba vyhodí celou rodinu z za to ručím, že když to uděláte dobře, tak máme na
ných časů . . ."
lože, protože si všiml, že na jednom důležitým místě padesát procent vyhráno! A ještě něco, při zkoušVtírá se srovnání: čessi jeden člen dával neomaleně do pusy bonbón . . . kách nemluvte a nedělejte poznámky. J á totiž všechkoslovenská
kinematoA druhej zase dovede vyvolat takový napětí, že to no slyším, to víte uši, to je m ů j k š e f t . . .
tahá nejen všechny muzikanty, ale i všechny poslug r a f i e se vydala za výbochače ze židlí, takže by nejraději vyslechli celej konNejvzteklejší ale byli odjakživa Taliáni. Takovej
ji cestičkami. Boří vesecert vstoje. Pak běhá lidem po zádech mráz a bile- taliánskej dirigent roztrhal vzteky kapesník, zlámal
lohrami a polovařenými
táři do sebe vrážejí v chodbách jak přiotrávený ma- taktovku, a než jste se rozhlíd, kde je, tak už byi
satirami.
Poláci
mají
kovením. Vůbec největší efekt jsem jednou zažil s zase na nádraží. Hned tam za ním vyslali delegaci
jedním světovým dirigentem, kterej rozehrál orchestr a večer bylo zase všechno v pořádku a představení
W a j d u , který obrazem
jsko varhany, a když potom každej hrál jako šíle- šlo jak na d r á t k á c h . . . Jenom jednou v životě jsem
se stává
obrazoborcem
nej, tak najednou dal při repetici ruce pomalu dolů zažil konec jednoho slavnýho kapelníka. Jen se začaprvého,
řádu.
J e to jea jen stál a zavřel voči. Tenkrát praskly Karboulko- lo hrát, ták se při prvním molovým akordu rozplanom W a j d a , ale nyní
vi u primů žíně, jaký cítil v sobě napětí. V tu chvíli kal. Orchestr hrál a on měl hlavu na pultě a plakal.
jsou časy, kdy každý jedzase každej zapomene na různý příkoří, který se Starej Šotůrek se ke mně naklonil a povídá: Tak
notlivec drží j e d e n zámu za léta. od kapelníků dostalo, a najednou každej to vidíš, jak to na tom světě chodí a co se nás tacítí, že kdyby ten chlap nestál, že by to bylo všech- dy naproháněl! . . . Ale stejně to mají všichni kapelníci
lepší
než
obyčejní
muzikanti.
A
proto
jsem
vám
no nějak chudší. Ale nikdo nedovede po takovým
koncertu vysvětlit, čím to vlastně bylo . . . Největší to všechno povídal, abyste si z toho vzal ponaučení.
chyby se ale dopouštějí ti dirigenti, kteří pořád zpí- Hlavně: jak je kapelník u pultu, buďte vždycky ve lejte to tak, jak to vždycky radil starej Šilhán: Zavají a potom chtějí, aby jim to muzikanti zrovna střehu, poněvadž to nezná ani bratra. Mezi muzi- strčte mu hned taktovku do prdelky. A budete vidět,
- (Plamen 10/65)
tak zahráli. A to není často možný, protože každej kantama se nadarmo neříká, že každej dirigent je že se na světě neztratí.
KONEC
nástroj . má svoje osobitý potíže. Nakonec člověk nepřítel číslo jedna! A až se vám narodí kluk, uděopravdu neví, kterej nástroj je' nej důležitější. Ani
bez jednoho to nejde! Každej hráč vám bude vykládat něco jinýho, protože každej má svoje potíže. A
potom, dyť je to ňákejch not co.ža život každýmú
TO JE SYMBOL . . .
muzikantovi proběhne hlavou! Ovšem kázeň musí
bejt! Každej. má před zkouškou sedět na svým mí* PENĚŽNÍ JISTOTY
stě, aby nezavdával kapelníkovi důvod k nespokoje* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
nosti. Co si potom má dirigent myslet, když najednou
VŠEHO D R U H U
přijde sólo, von tak ukáže, a najednou na tom místě vidí prázdnou židli. Potom celej orchestr h r a j e
Vkladní knížky, -šekové účty,
jen ipřiznávku —m—táta, m — t á t a . . . a moc důležitý
Zasílání peněz do ciziny
sólo je pryč.-Nakonec se třeba zjistí, že dotyčnej hupříbuzným a p ř á t e l ů m —
Služby turistům atd. —
*
POHODLÍ
Prvotřídní
Všechno můžete zařídit v j e d n o m
D Á M S K Á KREJČOVÁ
místě.
J. M Y D L A K O V Á
O podrobnostech se informujte v nejbližší filiálce
Flat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Vic.
šije dle nejnovější módy
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NATIONAL
BANK

CHEQUE P g n SAVINGS
ACCOUNTSWACCOUNTS
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Dopisy redakci:
PROHLÁŠENÍ PRESIDENTA BENEŠE
K vašemu článku v HD z 21. 3. 1966 "Forma překonání rozporů", podle něhož pomohl president dr.
E. Beneš vyřešit vládní krizi ústavné, sděluji, že bychom měli mít stále na mysli slova presidenta Beneše při podpisu vlády v únoru 1948:
" . . . ne všechen lid si přeje zánik demokracie, ale
vy, pánové, a vámi vedená strana si přeje, abych
svým podpisem zabil demokracii v Československu
a zradil nejen sebe, ale celému národu nej dražší
přísahu, jež tkví se ve slovech slibu: "Presidentu
'Osvoboditeli věrni zůstaneme!"
Jestli toto činím, tedy jen proto, abych zabránil
bratrovražedným bojům, jimiž mi vyhrožujete a
jež jste schopni vyvolat. Věřím však, že lid československý pochopí můj čin a při nejbližší příležitosti
•ve své většině prokáže, že jsou mu cizí metody, jichž
užíváte, a že jste podceňovali mravní vyspělost,
věrnost a demokratický smysl našeho lidu."
J. Novák, Yagoona
SLOVAN VŠUDE BRATRY MA
Pod tímto titulkem uveřejnil HD (7. 3. tr.) reportáž svého spolupracovníka v Sydney p. M. Zachara
o demonstraci před čs. konsulátem, kde se mj. říká:
"Předseda čs. ústředí (brisbanského) odmítl podpořit demonstraci i svolat schůzi.,." Sděluji veřejnosti, že mi nebylo nic známo o nějaké demonstraci a
jejích přípravách. První informace jsem získal z
HD, kde jsem bezpodstatně napaden. Sděluji, že podporuji každou protikomunistickou akci, jejímž posláním je poškodit komunismus a upevnit jednotu
v protikomunistickém exilu. Jest však třeba si uvědomit, že i v našem exilu máme mimo osob "unavených" též zrádce a provokatéry, což je přirozené.
Tito se občasně projevují v koexistenční činnosti.
Koexistenční politika, ať již na poli sportovním nebo kulturním, je nebezpečná exilu a vlasti.
S. Pokorný, Brisbane
V textu je jen jedna chyba (nevím už, zda "zásluhou" moji nebo autora článku): p. Karel Ungr požádal o podporu akce předsedu zdejšího Čs. národního sdružení,'které se hlásí k brisbanskému ústředí,
nikoli tedy přímo předsedu toho ústředí, který v
Sydney ani nebydlí.
Mojmír Zachar, Sydney
JNAM ADKfcal isVY^rt ťKA 1 tSL..
ZAŠLEME JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .

CESKE

KNIHY

NEJVHODNĚJŠÍ DÁREK K SVATKU MATEK
Jirásek: Mezi proudy (3 díly) $ 4.20, F. L. Věk (5
dílů) $ 7.-, Staré pověsti české (výbor) $ 1.-, Voskovec: Klobouk ve křoví $ 1.30, Peroutka: Demokratický manifest $ .2.-, London: Mořský vlk $ 1.90,
Choleva: Etiopská dobrodružství $ 2.10, Steinbeck:
Toulky s Charleyem S 1.30, Simenon: 3 x Maigret
$ 2.50, Valentinové: Picasso $ 2.40, Greene: Ministerstvo strachu $ 1.70, Baar: Paní komisařka (3 díly) .$ 5.10, Sabina: Prodaná.nevěsta 40 c, Vachek:
Bidýlko $ 1.50, Světlá: Nemodlenec $ 1.60, Safér:
Svět hmyzu $ 2.80, Plicka: Vltava (fotogr. celého
Povltaví) $ 5.40, Poche: Prahou krok za krokem $ 4.-,
Rais: O ztraceném ševci (2 díly) $ 3.70, Hrubín Trnka:1 Špalíček (ílustr. kniha pohádek a říkánek)
$ 4.40, Dickens: Kronika Pickwickova klubu $ 3.50,
Jandáčková: Czech Nat. Cook Book $ 5.-, Poldauť:
Česko-angl. slovník $ 3.30 a m n o h o
jiných
Ceny jsou včetně poštovného

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

VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A I

OPTO

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

DOMOVA

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli dne 10. dubna 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
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PROGRAM CESTY
KARDINÁLA DR. BERANA DO USA
Na pozvání severoamerických biskupů, především
mons. Mořkovského, slovenského, mons. Grutky a
rusínského mons. Mikuláše Elky, odjede kardinál
Beran na čtyřdenní návštěvu čs. krajanů v USA a
Kanadě. Do New Yorku přiletí 11. dubna a v příštích
dnech navštíví Baltimore a Washington, D. C. Pak
odletí do Texasu, kde mj. nayštíví biskupa Mořkovského. Dne 23. dubna přiletí ďo Chicaga, kde se bude konat řada církevních i občanských oslav. V kostele' sv. Anežky bude sloužit kardinál Beran slavnou mši svatou, v hotelu Conrad - Hilton bude slavnostní banket, kolej sv. Prokopa v Lisle á Loyolova
universita v Chicagu mu udělí čestné doktoráty. Z
Chicaga odletí do Cedar Rapids, Iowa, do Omahy,
Nebrasky, Toleda a Clevelandu a odtud do Kanady.
N2/Č

SPORT V AUSTRÁLII

KOPANÁ
ský milenec". Soubor bude vystupovat asi v 20
severokanadských
městech. Premiéra opery dne
4. března v Torontě však
nebyla přijata místními
kritiky příznivě. Hudební
kritik listu Star napsal,
že Yellowknife a ostatní
města mají štěstí, že nevědí, co je čeká.
— Miloš Šebor, profesor
státní technologické university v Cookeville, Tennessee, podnikne několikaměsíční cestu po Evropě, kde bude studovat ingresivní formy severozápadního pobřeží a navštíví' několik evropských universit.
— Sdružení demokratických Čechoslováků "Věrni zůstaneme" v Chicagu
konalo valnou hromadu
dne 4. března v Ciceru,
která zvolila na další období tento výbor: předseda J. Jakl, I. místopř. a
tiskový zpravodaj dr. A.
Hřebík, II. místopř. a archivář J. Němeček, jednatel a, zapisovatel M.
Mejzr, pokladník F. žížala, kulturní zpravodaj
V. Kubíček, členové výboru: A. Hřebíková, M.
Jaklová, R. Mejzrová, B.
Němečková, A. Hering,
K. Hering, dr. F. Lukeš a
A. L. Nehasil, revisoři F.
Link a V. Ženíšek.
— Prof. dr. V. Krajina,
který přednáší" botaniku
na universitě ve Vancouveru, odjede letos opět na
Hawaj a později do Japonska, kde bude zastupovat Kanadu na botanickém kongresu.
— Antonín Šponar, bývalý lyžařský mistr Československa v alpské kombinaci, nyní majitel turistického hotelu "Kosciusko" na úbočí stejnojmenné nej vyšší hory v Austrálii, natočil sportovní film
"Sníh, slunce a lyže", který bude uveden na sportovním festivalu v kině
Dandy v Melbourne ve
dnech 9., 11. a 17. dubna
tr.
Č/SVU/NH/H
žil v Torontě " S o u b o r J a san" a s ním nacvičil operu maďarského skladatePrvotřídní
le Tibora Polgara "Evroppečivo' a cukroví
Česká cukrárna
POJIŠTĚNI
MOCCA CAKE SHOP
domů, bytů, podniků,
maj. L. Šindler
Work. Compensation.
296 Carlisle St.
aut, povinné ráčeni
Balaclava, Vic.
ŽIVOTNI,
(proti nádraží)
úrazové a nemocenské
Tel. 52-3860
odborně provede
Specialista
na svatební
R.C. KUGLER
a jiné dortj
(Melb.) XL 2421

V Montrealu náhle
zemřel dr. Ivan Bujná,
bývalý starosta sokolské
jednoty Masaryk, člen
předsednictva Kanadského Sokola, funkcionář
Čs. národního sdružení v
Kanadě atd. .
— V Londýně zemřel
náhle jiný Slovák, Peter
Pridavok, ve věku 63 roků, který byl činný v slovenských separatistických
organizacích.
— Dne 19. března se dožil
v Paříži 75 let malíř Josef Šíma, který patří k
poetickému křídlu českých
surrealistických malířů.
— V Clevelandu se připravuje stavba čs. kulturního domu s velikou tělocvičnou, sokolským střediskem a restaurací. Sokolské jednoty Tyrš a
Nová vlast zakoupily k
tomu účelu v prostoru
Breckville pozemky o výměře 12 akrů. Rozpočet
na stavbu je 1 milión dolarů. Předsedou plánovací skupiny je starosta
místní sokolské župy Ant.
Šuster.
— Na schůzi předsednictva Čs. národní rady americké v Chicagu prozradil
dr. F. Sehwarzenberg, že
je na tuto organizaci činěn nátlak, aby se "pravda o komunistickém Československu říkala s menším důrazem". Žečník to
odmítl a prohlásil, že
pravda' se bude říkat dále, ať se to komu líbí nebo nelíbí.
— Čs. lékař dr. Jaroslav
Sedláček zůstal po smrti
dr. Alberta Schweitzera
pracovat v nemocnici v
Lambaréně.
fteditelkou
této nemocnice je nyní
dcera zakladatele, Rhéna.
Bývalý ministr Václav
Majer napsal pro orgán
amerických odborů AFLCIO studii na námět "Břímě čs. dělníků".
V Clevelandu byla ustavena česká nadace pro
studium bohemik.
Pěvec Jan Rubeš zalo-

V

MELBOURNE

SLAVIA — JUVENTUS 2 : 1 ( 1 : 1 )
První ligový zápas nezastihl oba kluby na výši,
takže předvedly jen hru slabší úrovně. V mužstvu
Slavie jsou proti konci loňské sezóny jen dvě změny: Auchieho a Duffyho vystřídali na halfu dva noví
hráči z Anglie, Randles a Goodwin, kteří zatím mnoho neukázali. Hosté se ujali vedení, avšak Jones za
Slavii obratem vyrovnal. Do změny stran byla pak
Slavia v jasné převaze, ale žádné akce nedokázala
zakončit brankou. Po větší část druhé půle byl to
naopak Juventus, který měl více ze hry, ale v poslední minutě zápasu zajistila domácímu mužstvu 2 ligové body celkem šťastná branka Savageho po kopu
Shorta a nastalé skrumáži. V mužstvu Slavie podali
nejlepší výkon Mc Corquondale, High a Shepherd.
HAKOAH — SLAVIA 1 : 2 ( 1 : 0 )
Ani v druhém kole ligy neviděli příznivci Slavie
zvláštní kopanou, a docílené vítězství červenobílých
nebylo přesvědčivé. První poločas využilo domácí
mužstvo silného větru, takže slavistická obrana měla
hodně práce. Hakoah se ujala vedení ve 20. minutě.
Po změně stran se hra vyrovnala a ke konci měli
slavisté mírnou převahu. V 70. minutě vyrovnal
Mc Corquondale penaltou a 10 minut nato vstřelil Savage vítěznou branku. Vyrovnaný, pomalý zápas.

Krádeže a systém řízení
(Pokračování se str. 3)
Příčinou zlodějen je
podle Práce nepořádek,
špatná kontrola.
"Někdy jsou do zlodějen strhováni lidé jen
proto, že chtějí vyhovět
a že se jim zdá nekolegiální či nekamarádské
"zradit partu", i když už
tuší, že jde o temné věci.
A pak tmelem takových
pochybných kolektivů je
posezení u
skleničky.
Ostatně n a j d o u se slabší
charaktery. Takoví lidé
si říkají: Kolem mě kradou, mají se dobře proč já mám zůstat na
ocet? . . ."
V Rudém právu z 12.
3. se pozastavuje
Jiří
Franěk n a d tím, že se
často tváří uraženě zaměstnanci, kteří byli přistiženi při pokusech o
krádeže - zvláště když
jde o zaměstnance "nedostatkové".
"Kdyby to tak šlo
dál", píše Franěk, "mohli by se posléze třeba i
ti, kteří nedávno za Prahou uloupili poštovní
vůz a pytle peněz, které
v něm byly, cítit jaksi
dotčeni a uraženi."
Fejtónová forma dovolila nakonec Frankovi
přiblížit se mnohem ví-

ce skutečným příčinám
eozmachu krádeží zaměstnanců v Československu:
"Zajisté i ty sám, čtenáři, jsi byl nejednou
svědkem
houfného
mrhání hodnotami, zaviněného samotným systémem plánování a řízení.
Viděl jsi staveniště, kde
se mohl o padesát metrů
dál nakopat písek, ale
místo toho jej vozili přes
celé kilometry, protože
by jinak nesplnil hrubou hodnotu výroby . . .
Znáš z vlastní zkušenosti případy, kdy někdo
třeba navrhoval kabely
s novou, lehčí a modernější hmotou na povrchu, ale místo toho se
dále
vyráběly
kabely
olověné, protože
více
"naskakovaly na plán",
jednoduše víc vážily, a
tak zajišťovaly rychlejší
"splnění". Můžeš se -tedy divit, když s podobnými případy před očima nepovažuje občan za
takový hřích vzít si něco pro sebe? Divíš se,
že si dobrý
řemeslník
nabalí pod kabát kus toho ušlechtilého materiálu, s kterým se vinou
systému nedobře hospodaří? . . . "
-sv-
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Jindřicha Fuchsu z Hradce Králové, a c .
Argentina?), Josefa Semouského (NSW?),
/Tatko (dř. Bodington, NSW), Františka
Sydney?) a Jiřího Makovičku nar. 1912 v
ku u Mor. Krumlova (hledají příbuzní z USAJl
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Jarní polovina čs. fotbalové ligy zahájena

Slavia Praha znovu v čele tabulky
První jarní kolo fotbalové ligy ročníku 1965/66 mělo už i jarní slunečné počasí, aie spokojenost
s průběhem prvních mistrovských zápasů byla velmi malá. Vždyť 79.000 diváků vidělo pouze 12
gólů, což je nejmenií počet vstřelených branek v nynější sezóně. D o obtížnější situace se dostala
pražská Sparta, jejíž dvě velké opory - obránce Táborský a kapitán mužstva Mráz - dostali po vyřazení klubu z Poháru evropských mistrů ihned povolání na vojnu (měli nastoupit presenčni vojenskou službu už na podzim, ale na žádost Sparty jim povolilo ministerstvo národní obrany odklad
do té doby, dokud bude Sparta bojovat o Evropskou! trofej). V brzké době se zřejmě oba objeví
v teamu pražské Dukly. Navíc pak mají letenští zraněno několik hráčů, mimo jiné Kvašňáka a
Dybu. - Daleko větší nálada je v táboře "červenobílých", kteří získali pro svůj team další posily a
budou Spartě víc než nebezpečným soupeřem.
A byla to právě pražská Slavia, která se postarala o nej větší překvapení 1. jarního kola (celkově
14. kola), když po vysoce bojovném a bezvadném
výkonu všech hráčů a po takticky vedené hře zvítězila v Hradci Králové vysoko 4 : 0. Revaňžovala
se tak hradeckému mužstvu za jedinou porážku z
podzimu (tehdy prohrála doma s Hradcem 0 : 1 ) .
Zásluhu na tom, že před hradeckou brankou bylo o
chvíli rušno, má dvojice Veselý - Kadraba, která
byla v druhé půli strůjcem exhibice "červenobílých". - Sparta Praha, která musela nastoupit doma
proti Slovanu Bratislava bez svých 5 hráčů (zraněn
i brankář Kramerius), měla sice po celé utkání mírnou převahu, ale nedovedla se výrazněji prosadit
proti dobře hrajícím zadním řadám Bratislavy (zejména Popluharovi) a tak ztratila doma velmi cenný
bod, když se slovenským mužstvem remisovala 0 : 0.
- Bez branek skončilo i střetnutí v Trenčíně mezi
domácí Jednotou a ZJŠ Brno, když vydatnou posilou hostujícího teamu byl jeden z nejlepších našich hokejistů všech dob Vlastimil Bubník, který v
roli středního útočníka skvěle vypomáhal přetížené

MTK Budapešť - Slavia I : 0
Fotbalisté pražské Slavie prohráli 23. března v
Budapešti prvé utkání 24. ročníku "Středoevropského poháru" s místním MTK 0 : 1, když nedokázali zvláště v 2. poločase - proměnit celou řadu brankových příležitostí. Největší snad měl pravý křídelní
útočník Veselý v poslední minutě střetnutí, kdy šel
sám na maďarského brankáře, ale jeho střela minula svatyni MTK. Střetnutí "červenobílých" s MTK
nepřineslo líbivou kopanou, ale byl to* boj hodný pohárových zápasů. První poločas patřil Maďarům,
po změně stran útočili více Pražané, kteří však prokázali nemohoucnost v zakončování akcí. V mužstvu Slavie zahrály skvěle zadní řady v čele s brankářem Ledeckým, dále pak střední záložník Hildebrandt a levý obránce Smolík. Jediná branka utkání padla ve 28. minutě z kopačky centrforwarda
Lafinfera.
V dalších utkáních "SP" zvítězila Crvena zvezda
Bělehrad nad FC Neapol 2 : 0 a Jednota Trenčín
prohrála ve Vídni s Admirou 1 : 2 .

Trtmáčol/ TrlAhl W l rm
Z čs. lehkých atletů je v současné době v nejlepší
formě tyčkař Rudolf Tomášek z RH Praha, kterého
už v minulé sezóně mnozí evropští odborníci "odepsali". Na II. ročníku mezinárodních závodů v pražské Sportovní hale vě Stromovce skočil Tomášek
rovných 5 m (větším počtem oprav obsadil však
až 2. místo za Američanem Chasem), o dva dny
později pak - 17. března - v kryté hale Na Pasienkách v Bratislavě zdolal laťku na 503 cm, což je
nový nejlepší čs. výkon v hale a vyrovnaný nejlepší evropský výkon v letošní sezóně. Ve dvánáctihodinovém tyčkařském závodění posledních tří dnů se
přenesl Tomášek po rychlém rozběhu hned prvním
pokusem s dostatečnou reservou přes laťku, což je
jistě dobrá visitka před prvními evropskými hrami
lehkých atletů v dortmundské hale. Nedáyno "promovaný pedagog" R. Tomášek se pak pokoušel o
zdolání výšky 5,11 m, ale ta už byla - alespoň prozatím - nad jeho síly.
Velkou nadějí americké lehké atletiky je 191etý
tyčkař Bob Seagren, který na závodech v Clevelandu ve státě Ohio posunul hranici nejlepšího světového halového výkonu na 5,20 m. Seagren zůstal
tak už jen 8 cm za oficiálním světovým rekordem
"pod širým nebem", jehož držitelem je od r. 1964
olympijský vítěz Američan Fred Hansen.

obraně ZJŠ. - V Teplicích o porážce domácího teamu
s Trnavou v poměru 0 : 1 rozhodla jediná chyba
brankáře Sedláčka, který ve 38. minutě nevhodně
vyběhl. Východoslovenské derby VSS Košice - Tatran Prešov v Košicích vyhráli domácí 2 : 0, sestupem
ohrožená Lokomotiva Košice ponechala oba body v
Ostravě ( 1 : 2 ) a mužstvo Slovnaftu Bratislava, před
měsícem přejmenované na- Inter Bratislava, zvítězilo doma nad Duklou Praha 2 : 0.
Tabulka po 14. kole: 1. Slavia Praha 22 bodů,
score 24 : 10; 2. Sparta Praha 21 b., score 33 : 16; 3.
Trenčín 16 b., 4: Trnava 15 b., 5. Inter Bratislava
15 b., 6. VSS Košice 15 b., 7. Slovan Bratislava, 3.
Hradec Králové (po 14 b.), 9. Dukla Praha, 10. Prešov (po 13 b.), 11. Teplice 11 bi, 12. Ostrava, 13.
ZJŠ Brno (po 10 b.), 14. Lokomotiva Košice 7 bodů, score 9 : 32.

Ve zkratce
— Vítkovičtí hokejiste se stali vítězi kvalifikačního
turnaje '"'nejlepších teamů 2. ligy" a. po jednoroční
přestávce se vracejí do nejvyšší čs. hokejové soutěže, kde vystřídají team Plzně. Konečné pořadí
turnaje: 1. Vítkovice 11 bodů, 2. Chomutov 7 b., 3.
Spartak Motorlet Praha 4 b., 4. Dukla Trenčín 2 b.
— Čs. skokan na lyžích Jiří Raška z Frenštátu pod
Radhoštěm, který obsadil na letošním mistrovství
světa klasických disciplin v Oslo dvě velmi čestná 4.
místa (ve skocích na "normálním můstku", i na
"velkém můstku"), dosáhl v závěru sezóny celou
řadu dalších úspěchů. K největším patří Raškovo
vítězství ve. švédském Oernskoeldsviku, kde jako
jediný na můstku s kritickým bodem 68 m dosáhl
délky přes 70 m a porazil držitele bronzové medaile z MS Švéda Sjoeberga. 1. Raška 21!,6 b. (70,5
m a 68,5 m); 2. Stoehr (V. Německo) 201,4 b. (68 m
a 69 m), 3. Kraus (ČSR) 200,0 b. (69,5 m a 68,5 m),
4. Sjoeberg (Švédsko) 197,0 b. (68 m a 65 m). - Rovněž na závodech při umělém osvětlení ve švédském
Solesteae byl Raška prvrií, když skočil 86 m a 92 m.
— Bývalý čs. fotbalový internacionál a hráč ŠK Bratislavy Laco Kubala, dnes už 391etý, podepsal 21.
března v Curychu dvouletou trenérskou smlouvu
s klubem FC Zurich, vedoucím teamem švýcarské
1. ligy a finalistou Švýcarského poháru.
VÍTĚZSTVÍ ČS. HOKEJISTŮ
Čs. representační B - Ženevě v r. 1961, byl demužstvo obhájilo v Žene- vět minut před koncem
vě Pohár
Autosalonu, zápasu při přesilovce Hakdyž ve finále porazilo vel z pražské Sparty.
druhý team sovětské hoČs. hokejové
národní
kejové ligy
S p a r t a k mužstvo sehrálo po MS v
Moskva 1 : 0. Autorem je- Lublani v Jugoslávii ještě
diné branky utkání, které dvě mezistátní přátelská
prý bylo nejhezčím a nej- utkání, ve kterých poradramatičtějším střetnutím zilo representační team
od mistrovství světa v Jugoslávie 13 : 1 a 21 : 0.

REKORDNÍ LET NA

LYŽÍCH

221etý Nor Bjoern Wirkola, který na světovém
šampionátu lyžařů klasických disciplin v Oslo vyhrál obě skokanské soutěže (na normálním i velkém
můstku), vytvořil na obřím můstku v norském Vikersundu nový světový rekord v letu na lyžích. Prolétl vzduchem 146 m, čímž zlepšil o 1 m výkon východoněmeckého skokana P. Lessera, vytvořený v
minulém roce v rakouském "Kulmu". Jeho světový
skok byl i stylově skvělý a pět rozhodčích jej ocenilo čtyřikrát známkou 19,5 a jednou dokonce nejvyšší "dvacítkou".

- Čs. družstvo .v házené mužů (bez hráčů,
ligy Dukly Praha) vyhrálo i čtvrté, poslední utEžaž
kvalifikace o účast na mistrovství světa r. 19®T v e
Švédsku, když v norském Élverumu porazilo X x sko 22:20 ( 1 0 : 7 ) . Získalo ve skupině plný počeš
bodů a score 94 : 62. Spolu s ČSR postupují sa
MS i Norové, kteří obsadili 2. místo lepším scoress
před Rakušany. Účast na MS má zajištěnou i dalších 12 representačních teamů. Jsou to házeakážfc
Západního i V. Německa, Švýcarska, SSSR, Dánska,
Polska, Maďarska, Francie a Egypta, kteří si letenky
vybojovali v kvalifikaci; dále pak automaticky postupují mezi 16 nejlepších teamů světa házenkáři pořádajícího státu Švédska, obhájce světového prvenství Rumunsko a Japonci, jako jediní zástupci asijského kontinentu.
— Pražská Dukla hrála ve stejnou dobu v Lipsku,
kde v 1. semifinálovém utkání Poháru evropských
mistrů v házené podlehla nečekaně vysoko místnímu
DHfK Leipzig 10 : 15, takže v odvetě na domácí půdě má co dohánět.
— Mistrovství ČSR ve stolním tenisu v Jeseníku,
které bylo zároveň kvalifikací pro blížící se evropský
šampionát v Londýně, skončilo velkou senzací. Ne
vysoce favorizovaní Miko se Staňkem, ale mladý
Kollarovits se stal mistrem republiky v pánské dvouhře, když ve finále po vyrovnaném boji a utkání
plném zvratů porazil Štěpánka 3 : 2 na sety. Miko
prohrál v semifinále s Kollarovitsem 2 : 3 a Staněk
se Štěpánkem dokonce 0 : 3 . Také závěrečné utkání
dámské dvouhry přineslo nečekané. vítězství Mikocziové, která porazila favoritku Martu Lužovou 3 : 2.
Další tituly mistrů ČSR získali: v pánské čtyřhře
pár Kunz - Kudrnáč (ve finále zvítězil nad dvojicí
Vyhnanovský - Fulín 21:11, 21: 9 a 21:14), - v
dámské čtyřhře Lužová s Mikocziovou a v mixu byl
nej úspěšnější pár Dvořák - Pauknerová.
— Letošní mezinárodní mistrovství USA v kopané
0 tak zvanou Newyorskou trofej bude vzhledem k
mistrovství světa probíhat pouze v jedné skupině a
začne už 30. května. Zúčastní se ho fotbalisté Jednoty Trenčín, římské Lazio, 1. FC Koeln a belgický
Standart Lutych. První dva teamy tabulky se pak
střetnou s obhájcem Newyorské trofeje Polonii Bytom, která loni v New Yorku zastavila čtyřletý
vítězný postup pražské Dukly a odvezla si trofej na
1 rok domů.
—' Hokejový klub jihošvýcarského dvojměstí AmbriPiotta, který vyhrál švýcarskou druhou ligu skupinu
Východ, uzavřel se svým dosavadním trenérem, bývalým hráčem pražské Sparty Jirkou Křenem, smlouvu na další dva roky. Jirka Křen se už v AmbriPiotta těší velké oblibě a míní se tu usadit natrvalo.
Klub mu dokonce nabídl větší půjčku, aby si zde
mohl vystavět rodinný domek.
— Po jedenáctileté přestávce se čs. boxeři opět utkali s polskými rohovníky, kteří patří k světové amatérské elitě, a překvapili, když prohráli s Poláky ve
Vratislavi jen 8 : 12. Střetnutí přineslo několik technicky dobrých zápasů. - Po nedávných tragických
událostech jsou domácí rohovnické soutěže v ČSR
v klidu, ale předem sjednané střetnutí s Poláky se
přece jen uskutečnilo.

Evropský pohár v hokeji
Jak se po vítězstvích jedenáctinásohného čs. hokejového přeborníka ZKL Brna v prvních dvou finálových zápasech PMEZ s EV Fuessenem na německých kluzištích 6 : 4 a 7 : 5 nedalo ani jinak čekat, vyhráli brněnští i obě odvety doma přesvědčivě 6 : 2 a 6 : 1 a stali se vítězi 1. ročníku Poháru
mistrů evropských zemí. Ta skutečnost však, že ZKL
Brno vyhrálo soutěž prakticky s jakousi reservou,
svědčí o tom, že 1. ročník Evropského poháru měl
slabší úroveň, hlavně proto, že se ho nezúčastnili
hokejisté SSSR a Švédska. Všechno však naznačuje
tomu, že letos už oba mistři těchto evropských hokejových velmocí zasáhnou do bojů o trofej, a pan
oude mít soutěž zajímavější průběh.
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