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Indonésie

Nebezpečí severně od Austrálie
stabilitě
Austrálie byla dlouho požehnána klidným životem. Je pravda, že se je nedůvěřovali
jí synové čas od času zúčastnili potyček v zájmu britského imperia a ve džakartské vlády a bá
větší míre i obou světových válek. I to však bylo jenom škrabání na po li se komunistického pře
vrchu. Australský kontinent a velká většina jeho obyvatel žili i v tako vzetí moci.
Tak se v dosavadních
vých dobách svým ospalým životem, který toho mnoho nevěděl o nebez
pečí zvenčí. Austrálie byla na konci světa, a o konec světa se nikdo pří vztazích ozvaly první
liš nestaral.
falešné tóny.
Ma las ia
Císařské Japonsko bylo první štikou, která rozčeřila hladinu mrtvé au
stralské tůně. A jeho tažení na jih znamenalo definitivní konec "starých
Otázka tzv. Malasie
dobrých časů”, i když si to většina Australanů ještě ani zdaleka neuvě může v těch vztazích
domuje.
způsobit další zhoršení.
Nové tažení na jih, tamní komunistické stra první potíže při řešení
Malasia, která má ve
otázky Západního Iriá- jít v život v srpnu toho
tažení čínského komunis ny.
Tyto skutečnosti, spo nu, jak se teď jmenuje to roku, má spojit v je
mu, představuje jisté a
nepopiratelné nebezpečí. jené se zeměpisným fak bývalá Holandská Nová den federální celek Ma
Vynoření Indonésie ja tem, že je Indonésie nej- Guinea.
lajsko, Singapur a tři
ko silné vojenské moc bližším sousedem Austrá
Z australského hledis- britské državy na Bornosti představuje nebez lie, nenechávají nikoho ka byla indonéská sa neu: Severní Borneo, Sapečí, jehož existencí si na pochybách o tom, mostatnost jedna věc a ravak a Brunei.
ještě nikdo nemůže být jak důležité jsou pro Au přímá společná hranice
Pohnutkou k zřízení
jist, ale které také ni strálii vztahy k Indoné s tím novým nezávislým této federace je malaj
státem věc druhá.
kdo nemůže úplně vy sii.
ský strach před vlivem
Australané se jenom levicově naladěných sin
loučit.
Po přátelském začát
ku (Austrálie podporo těžko smiřovali s my gapurských Číňanů uZápadní Irián
vala indonéský zápas za šlenkou indonéského Zá vnitř malajského státu.
Možné nebezpečí In nezávislost) dostavily se padního Iriánu, protože (Pokračování na str. 2)
donésie a jisté nebezpe
Tvrdá zima ohrožuje splnění hospodářského plánu
čí komunismu od sebe
nelze dost dobře oddě
lit,. protože
Indonésie
představuje dvojí hroz
Tentokrát mohou komunisté tvrdit zcela popravu, že to bylo počasí,
bu - hrozbu nacionalis
které
dalo první důkladný štulec hospodářskému plánu na rok 1963. Přes
tické expanse presidenta
Sukarna a hrozbu ko polovinu února se počasí chovalo jako zatvrzelý reakcionář.
munistické expanse, kdy
Zatím máme zprávy hospodářství v lepším terárních novin, který lí
by se Sukarnova ostrov až do 20. února tr. , kte pořádku, než bylo na čí tento (zřejmě typic
ní říše dostala do rukou ré svědčí o tom, že ani konci roku hospodářství ký) případ:
komunistické, by se těž
Šetřte elektřinou!
ko vyrovnávalo s přírod
K 7. březnu 1963
"Dozněla
závěrečná
ními kalamitami, které
Komunističtí propagandisté v ČSSR, jak se zdá, postihly Československo. znělka ... a hlasatel nám
začali revidovat svůj někdejší humpolácký postup
všem naléhavě připo
Nedostatek proudu
v boji proti “masarykismu”, neboť poznali, že ta
mněl, že občanskou po
ková propaganda víc lidí urazí a odradí než zí
Pražský rozhlas hlásil vinností je šetřit elek
ská. Vyplývá to z referátu V. Blažka o nové kni
10.
února, že "mrazy po trický proud. Jsme vět
ze Lubomíra Novéno “Filosofie T. G. Masaryka”, kte
rý byl otištěn v časopise Host do domu v lednu 1963. volily, avšak situace v šinou všichni tak uvě
Referát přiznává, že “v ideologických kampaních dodávce elektřiny se ne
domělí, že to děláme i
proti masarykismu nebyla nouze o hrubé přehmaty.”
zlepšila
.
.
.
Rovněž
stav
bez této výzvy, proto
To je však, alespoň referent tak tvrdí, za námi,
boj je vítězně skončen. Stojí za to vracet se k Ma vody na řekách se za že to šetří naše kapsy.
tím nezlepšil ... a hladi
sarykovi?
Všechno by bylo v po
Autor se z toho dostal šikovně: “K omylům a ny nádrží ještě více po
řádku do té chvíle, než
vulgarizaci se vracet pochopitelně nebudeme. K Ma
sarykovi se vrátit musíme.” Odůvodňuje to tím, že klesly, takže vodní elek vám vypoví službu žá
trárny vyrábějí asi polo
se Masaryk “nedá vystrčit z dějin”, a pokračuje:
rovka a situace se změ
“Stojí tedy za to se vracet k Masarykovi, ale vic toho, co by měly . .
ní v grotesku. Nejslabší
jen tak, jak to dokázal Lubomír Nový ... Nový neJako za válečných let,
předesílá své práci nějakou povrchní kapitolu o uchýlila se zoufalá vlá žárovka - a také jediná,
ekonomických a politických poměrech doby, v níž
jakou můžete v obcho
Masaryk žil. Přiznejme si, že tento neblahý zvyk, da k zoufalému šetření dech dostat, je stowatoproudem,
toto zvulgarizované pojetí bylo mnohdy považová elektrickým
no pro marxistu takřka za povinné...Nový se ne který byl v některých vá. A tak jste postave
snaží nikde vytvořit dojem, že Masarykova sousta oblastech střídavě zapí ni před rozhodnutí, buď
va je nahromadění rozporuplných nesmyslů. Ne
napříště uvědoměle sví
dělá z nepřítele (i když minulého) strašáka na vrab nán a vypínán, aby se tit svíčkou nebo záškodce: ruku na srdce - i tím jsme hřešili a občas hre- alespoň vyhovělo nej
nicky potírat státní ho
šíváme . ..”
nutnější potřebě.
spodářství zářivou krypBlažek dále zjišťuje, že v Nového knize Masa
I tento zápas měl však
rykovy názory nejsou vydávány za “blábolení hlu
tonkou . . .
páka”. Avšak ani po výčtu všech omylů, kterých své tragikomické chvil
A tak se všechny tiš
se kniha nedopustila, dodává recenzent jen několik ky. způsobené rigidností
povšechných vět o tom, co v ní tedy vlastně o Ma československého pláno těné i rozhlasové výzvy
sarykovi je. I z těch však lze soudit, že tento no vání.
stávají prudce platonic
vý, poněkud rafinovanější pokus znevážit Masa
Londýnský Čechoslo ké . . .”
ryka v očích dnešní generace bude stejně neúspěš
ný a marný jako předchozí metody.
FEC vák cituje úryvek z Li- (Pokračování na str. 2)

Čára přes rozpočet

Amerika je někdy kárána, že se příliš za
bývá hledáním dobra a zla, a že její zahra
niční politika je moralistická. Teprve nedávno
aspoň jeden německý spisovatel zase napsal,
že svět by měl být Americe zavázán za její
morálnost. Je v americké politice jistý zřetel
ný rys dobromyslnosti a víry v základní do
bro v člověku. Americký zahraniční ministr
napsal ve svých pamětech o svém prvním setkání s Molotovem, který zřejmě ukázal na
prostý nedostatek těchto vlastností: "Celá má
životní zkušenost mne nepřipravila na setkánís panem Molotovem.” To byl upřímný po
vzdech typického Američana. Amerika dlou
ho věřila, že "přirozená práva” a "lidská prá
va” mají tak silnou a pevnou existenci jako
kameny. V polovině dvacátého století se této
víře dostalo málo povzbuzení, téměř žádného.
Ferdinand Peroutka

KRUTÁ ZIMA
Lidé v Československu prožili právě jednu z nejkrutějších zim od konce druhé světové války. Po
tíže v potravinářství byly zastíněny potížemi v zá
sobování palivem, a je těžko říci, co je v třesku
té zimě horší. Do určité míry je možné, že záso
bování potravinami loni bylo ovlivněno nejen dizorganizací a špatnou pracovní morálkou v země
dělství a přetížením distribuční sítě, ale i pocho
pitelnými psychologickými následky poli
tické krize na Kubě, která přiměla českosloven
ského spotřebitele k horečným nákupům v očeká
vání nového válečného konfliktu.
Krátce řečeno: v Československu je dnes zle. Le
tošní zima se postarala o to, aby bylo ještě hůř.
Když nedávno schvalovalo Národní shromáždění ná
vrh státního plánu na první pololetí, což je ne
klamný znak “fluidnosti” jednoletého plánu, bylo
mezi schvalujícími jistě hodně lidí, kteří věděli,
že ani tento náhradní plán nebude moci být spl
něn. Podivná věc: nelze říci, že je v Českosloven
sku bída. Ale je možno říci bez váhání, že je tam
stálý nedostatek. Nedostatek toho i onoho, nedos
tatek dnes a nedostatek zítra, ale nedostatek. Lidé
neumírají hlady, ale umírají mrtvicemi v míře,
kterou jim může závidět Wall Street.
Československá vláda musí pochopitelně nějak vy
světlit tento zvláštní stav. Byly doby, kdy všech
ny potíže odnesli reakcionáři, byly doby, kdy se
neutěšená hospodářská situace dala svalit na sionisty, protože ústřední tajemník strany byl Žid.
I vláda sama patrně dnes pokládá tyto výmluvy
za příliš otřepané. Z nouze počala vinit ze selhá
ní systému vlastní lid, jenž, alespoň teoreticky, měl
napnout svaly k vrcholným výkonům pod rudou
vlajkou komunismu.
Reakce byla potřena. Sionismus byl potřen. Byl
potřen i vliv “ubohého bídného Masaryka”, kte
rémužto termínu se bolševická propaganda pečli
vě vyhýbala, protože byl ražen jistým hrabětem
před založením komunistické strany. Všechno to
bylo potřeno - na papíře. A socialismus zvítězil zase na papíře.
Za války jsme tu a tam pročítávali jako kurio
sum stránky fašistických tiskovin jazyka českého,
jež potírajíce mimochodem bolševismus - sily ne
návist. V exilu jsme se tu a tam setkali s někte
rými projevy tohoto druhu “boje”. Poválečné Ru
dé právo bylo místy ozvěnou a následovníkem
těchto písemných výlevů neurastenie. Nikdy a ni
kde však - a to zahrnuje i válečnou dobu, kdy na
pražském hradě seděla protektorátní vláda, nepěsto
val nikdo tak houževnatě a systematický válku pro
ti svému vlastnímu lidu jako dnešní vláda.
Říkáme často, že si už ani. nedovedeme předsta
vit, jak to u nás doma vypadá. Často jsme naklo
něni rezervovat si soud nad věcmi, o nichž sly
šíme, a které se nám zdají fantastické, nerealistic
ké. Nakonec se nám však dostane do ruky kousek
malého, bezprostředního svědectví, které potvrdí
celou tu řadu Jobových zvěstí do puntíku. A ještě
třeba víc.
Nedávno jsme dostali do rukou takový kousek
autentického svědectví : malinký letáček agitpropu OV KSČ v Chrudimi, vydaný - po vzoru fašis
tických Kukátek a Reflektorů - proti jakémusi
“bývalému živnostníkovi” Václavu Kobylkoví ze
Dřenic 21, vydaný v rámci boje proti lidem byv
ším a panikařícím. Tento nepřítel lidu totiž cho
val doma : 12 kusů stolního oleje. 39 masových
(Pokračování na straně 2)
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NEBEZPEČÍ na severu
(Pokračování se str. 1.)
- Ministerský předseda
Tunku Abdul Rahman
doufá, že obyvatelé brit
ské části Bornea naklo
ní váhy více malajským
směrem.
Jeho plán má podpo
ru Anglie i Spojených
států. Anglie v něm vi
dí nejlepší možnou zá
ruku svých hospodář
ských zájmů, Amerika
nejlepší cestu k poměr
né stabilisaci jedné vý
bušné oblasti světa.
Obě dvě západní moc
nosti pak mají na pamě
ti skutečnost, že je Ma
lajsko jednou z mála de
mokracií, které se vyno
řily z asijského nacio
nalistického kvasu.
Indonéská oposice

Indonésie se nikdy
příliš netajila svým od
porem k Malasii, a re
volta v brunejském sultanátě jí dala příležitost
k otevřené opozici.
Rozvinula se slovní
potyčka mezi Sukarnem
a Rahmanem. Na indo
néské straně se v tom
dialogu vyskytovala ce
lá řada výrazů, jež se
obyčejně vyskytují je
nom v komunistickém
slovníku.
Sukarno prohlašuje,
že jde o západní neoimperialismus a neokolonialismus, jimiž je ohro
žena samotná indonéská
nezávislost.

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení

ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

Když si člověk srovná
všechna fakta a přirovná
malajskou demokracii k
indonéské diktatuře, je
ho obvinění vypadají
hodně pošetile.
Hledání příčin Sukarnova počínání stalo se
oblíbenou kratochvílí po
litických komentátorů.
O půrci Indonésie
tvrdí, že jsou pohnutky
presidenta Sukarna úpl
ně jasné.
Milióny, věnované na
posílení, indónéských
branných sil, podle nich
dokazují, že Sukarno po
mýšlí na další výboj. Je
ho příští cíle: portugal
ský Timor a britské ne
bo lépe řečeno malajské
Borneo.
Titíž lidé dokazují, že
je indonéský případ škol
ním příkladem diktatu
ry, která vnějším výbo
jem odvrací pozornost
od vnitřních potíží.

Přátelé Indonésie
Kladně naladění po
zorovatelé dokazují, že
Indonésané svým argu
mentům opravdu věří,
jakkoliv absurdně to
všechno zní západním
uším.
Sílu Sukarnovy armá
dy ospravedlňují stra
chem z nového povstání,
odpor k Malasii nedů
věrou v životaschopnost
plánované federace.
Indonésie se prý bo
jí, právě tak jako Au
strálie, čínská expanse, a
je přesvědčena, že Malasie padne dříve či po
zději do komunistických
rukou.
Strach z přímého sou
sedství Rudé Číny je prý
tedy jedinou příčinou
indonéského odporu pro
ti Rahmanovým plánům.

Austrálie a Indonésie
Vzhledem k důležitos-

ti přátelských vztahů
mezi Austrálií a Indo
nésií se samozřejmě vy
nořuje otázka, jak se má
Austrálie v této obtížné
situaci zachovat.
Přátelství a závazky k
Malajsku narážejí na
realistické zájmy pátého
kontinentu. Sukarnova
ininulost přirozeně ne
vzbuzuje přílišnou důvě
ru, zatím co Malasie se
opravdu zdá jediným,
třebas hodně nedokona
lým řešením mnoha pro
blémů.
Zdá se tedy, že au
stralským
diplomatům
nezbývá mnoho jiného,
než další podpora Ma
lasie. Jejich druhým úkolem by však měla být
trpělivá snaha o zlepše
ní vztahů k Indonésii
na základě jediné věci,
která je oběma sousedům
společná - na základě
strachu z čínské expan
se na jih.
-kw-

Čára přes rozpočet
(Pokračování se str. 1)
Žerty však stranou, v
Československu jde opravdu do tuhého.
Zvláště na Ostravsku,
jak se o tom vyslovil
pražský rozhlas ve své
dramatické relaci:
V Ostravě jde o vše

"V Ostravě šlo a jde
stále ještě o to, zda zi
ma zvítězí nad námi ne
bo my nad ní. Jde tu
pro náš plán o všechno.
Nedostanou-li havíři
vagóny, nepošlou uhlí
koksovnám. Nebudou-li
mít vysoké pece dost
koksu, rud a přísad, ne
budou vyrábět nejen po-

Naše rovy
A JEJICH NENÍ JEN KRÁLOVSTVÍ
NEBESKÉ
Ježíš Kristus - náš král a spasitel "nevzal na
sebe podobu andělů, ale vzal na sebe podobu
plémě Abrahamova”. Přítel Páně Abraham ne
byl Žid. Jakou naději máme přežít dnes, my
britská rasa, která tvoří 9 procent obyvatelstva
světa, když se nebritský svět rozmnožuje v po
hanské temnotě úžasnou rychlostí. Skutečností
je, že britská rasa je národ, který Mojžíš vy
vedl z Egypta, a je nejvyšší čas aby to někdo
řekl naplno. Mojžíš nebyl Žid a nevyvedl z Egypta Židy. Pán seslal svého milovaného syna,
Ježíše Krista Krále, na svět, aby spasil naši ra
su, aby ji povýšil a obnovil, a aby po Svém
příchodu na zem usedl na britský trůn, trůn
svého otce Davida, a aby nám vládl na věky
věkův.
Inzerát Britsko - izraelské světové federace
v Heraldu, Melbourne, 23.2. 1963.

4.3.1963

DOMOVA

třebné surové železo, ale
nebude ani dost krychtového plynu, který opět
potřebují
provozovny.
Bude pak i málo plynu
pro ocelárny a domác
nosti.
Denně se tu má vy
ložit přes 5.000 vagónů.
Když jejich vykládka
zamrzne nebo když se
vagóny do Ostravy vůbec
nedostanou, bude nutno
výrobu omezovat a hro
zí i zastavení vysokých
pecí.”
Do jakých rozměrů se
tato kalamita rozrůstá,
připomene zpráva z pře
dešlého čísla HD, po
dle níž bylo v Lískovci,
překládači stanici ostrav
ského revíru, přistaveno
za jediný den a nevy
loženo 6589 vagónů.
Hospodářské ztráty
Pražský rozhlas přinesl
také první číslice o ne
plnění plánu:
"Co taková situace pro
náš letošní plán zname
ná, není jistě třeba do
dávat. Proto i s největ
ším vypětím sil zůstaly
jen v lednu doly Ostrav
sko - karvínského revíru
dlužny 91.000 tun uhlí,
nevyrobili jsme 70.000

tun. koksu a k ?. unoru
nám už chybělo proti
plánu 170.000 tun vál
covaného materiálu . . .”
Slovenská Pravda va
ruje před následky tání:
"Mrazy pominuly, ale
hrozí povodně. Na Slo
vensku u Kralován už
napršená ledová tříšť
ukázala svoji sílu. Spod
ní vody Váhu se vylily
na silnice a zaplavily
sklepy . . .”

Chmurné vyhlídky
Z dopisu z ČSSR vy
jímáme další chmurné
předpovědi. Dopis byl
psán v polovině února:
"Ještě nikdy snad ne
viděla Praha tolik sně
hu. Zůstal ve špinavých
kupkách na ulicích i při
oblevě. Ted’ znovu přituhlo.
Ale ani až vyjde slu
níčko, nebude po sta
rostech. Půda je prý
zmrzlá na metr do hloub
ky, a tak voda rychle
odteče, aniž by zavlaži
la zemi. Co bude s jar
ními pracemi a co s ovocnářstvím, nelze si ani
představit. A to ještě
odborníci tvrdí, že nás
letos čeká horké a su
ché léto . . .”
FEC/tp

SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne

Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahráváče

KRUTÁ ZIMA
(Pokračování se strany 1)
konserv, 41 plechovek kondensovaného mléka, 61
kg mouky, 2.75 kg přeškvařeného másla a 2 a
půl kilo loje. Kromě uvedeného zboží měl ještě
doma ze zabíjačky: “6 kg sádla, 11 sklenic ve
přového masa, 7 sklenic uzeného masa, vlastní 21
slepic, 36 králíků a manželka je členkou JZD.”
První závěr : Když toto “křečkování” může (ales
poň dle očekávání členů OV KSČ) vzbudit roz
hořčení mezi lidem, jaké zásoby může tento lid
mít? Druhý závěr: Je-li trestné mít zásoby, proč
vydávat letáčky? Třetí závěr : Proč mít zásoby,
když vláda zaručuje hojnost všeho? Poslední zá
věr : Co je to za stát, který bouří proti soukro
mému vlastnictví dvou a půl kila loje, 21 slepic
a manželky v JZD?
Zima byla v Československu krutá. Ale krutěj
ší tam musí být život v zimě v létě.
jun
Provádíme veškeré práce optické

přesně, rychle a za levné ceny
2. poschodí
6 A Elizabeth St

Melbourne - City

Telefon MF 3256
Přijímáme objed
návky také poštou

ZE DNE NA DEN
17.2. 6 ministrů syrské
vlády rezignovalo.
— Francouzká policie od
halila nové spiknutí, kte
ré připravovalo atentát
na de Gaullea.
— W. Brandt byl opět
zvolen starostou Západní
ho Berlína.
20. 2. Venezuelský presi
dent Romulo Betancourt
je na návštěvě ve Wa
shingtonu.
— Na ženevské odzbrojovací konferenci předložil
Sovětský svaz návrh na
dohodu o neútočení mezi
NATO a státy Varšavské
ho paktu.
— Na konferenci NATO v
Paříži se vyslovilo 6 stá
tů (Británie, Záp. Němec
ko, Itálie, Nizozemsko, Lu
cembursko, Belgie) pro
návrh na společnou armá
du, vyzbrojenou jaderný
mi zbraněmi. Francie je
proti tomuto návrhu, kte
rý pochází ze Spojených
států.
— Venezuelští povstalci
se zmocnili nákladní lodi
Anzoategui a dopravili ji
do Brazílie, kde požádali
o politický azyl.
21. 2. Finský ministerský
předseda Karjalainen je
na návštěvě v Moskvě.
22. 2. Při
zemětřesení,
které postihlo libyjské
město Barku, zahynulo
500 lidí.
25. 2. Vyšetřující komise
amerického senátu zjisti
la, že americká pomoc
Vietnamu byla bezúčelná.
26. 2. Spojené státy před
ložily NATO nový kom-

promisní plán, podle kte
rého by existovaly vedlesebe národní armády jed
notlivých členů NATO a
společná armáda vyzbro
jená jadernými zbraněmi.
— Sovětští vědci oznámi
li, že se jim podařilo oživit dva tritany, kte
ří byli zmrzlí 5000 let.
— V Siamu byli zatčeni
dva lidé pro přípravu
atentátu na ministerského
předsedu Sarita Thanarata.
27.2. Vůdce teroristické
organizace OAS ve Fran
cii býv. plukovník Antoine Argoud, který se skrý
val v Německu, se dostal
do rukou francouzské po
licie. Francouzská policie
také zatkla hlavního čle
na skupiny, která v srp
nu loňského roku proved
la neúspěšný atentát na
presidenta de Gaullea.
— Britské oddíly zničily
tábor jemenské armády
na adenském území.
28.2. Francouzká policie
odhalila připravovaný atentát na ministerského
předsedu Pompidou.
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.

113, Sussex St..
SYDNEY

BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316
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ČESKOSL0VENSK0 VE ZKRATCE
— Československé Národ
ní shromáždění jednomy
slně schválilo prováděcí
plán na splnění hospo
dářského plánu na rok
1963 - na I. pololetí.
— Ministr zahraničí V.
David referoval zahraničnímu výboru Národního
shromáždění o výsledcích
cesty vládní delegace, ve
dené Antonínem Novot
ným, po zemích Jihový
chodní Asie.
— Vláda československé
socialistické republiky uznala revoluční vládu v
Iráku po vzoru Sovětské
ho svazu. Iráčtí revolu
cionáři popravili presiden
ta Kašma, který se čím
dál tím víc přikláněl ke
komunistické straně.
— Podle zprávy z ČSSR
byl letošní vánoční trh
poměrně bohatě zásoben,
hlavně potravinami ve
velkých městech. Zpráva
z Brna praví, že “v ob
chodech se objevily sar
dinky, očka, kaviár, do
konce i jinak vzácné po
meranče, citróny, fíky a
datle. Také vepřového a
másla byl dostatek. Vý
běr výrobků spotřebního
zboží však nebyl o nic
lepší než v “jiných mě
sících, takže nákup dár
ků byl často spojen s ve
likými obtížemi”.
— Předseda státního plá
novacího úřadu Alois In
dra polemizoval s kritiky
dnešních hospodářských
potíží na půdě Národní
ho shromáždění, kde mu
sel vyvracet ošemetná
tvrzení “kritiků ze zahra
ničí”: “Pokládám za po
třebné otevřeně reagovat
na pokusy některých kru
hů ze zahraničí, které ne
šetří sil, aby dokázaly, že
příčinou našich obtíží v
hospodaření s palivy je
neúměrný vývoz uhlí.
Jak je tomu ve skuteč
nosti? Uhlí vyvážíme už
po léta .. . Letos počítáme
s vývozem pevných a te
kutých paliv ve výši 5
a půl miliónů tun. Těmi
to vývozky platíme za
velmi potřebné dovozy
některých hutních mate
riálů. ale i potravin . ..”
— Obchod s Jugoslávií se
zvýší v roce 19&3 proti

Iónskému roku o 30%.
ČSSR dodá válcovaný
materiál koks, černou
metalurgii, kovové zboží,
chemické suroviny a lé
kařské potřeby, doveze
barevné kovy, odlitky,
maso, tabák, ovoce.
— Obětí laviny ve Vyso
kých Tatrách se stal čs.
reprezentant ve veslová
ní C. Reiskup z Bratisla
vy. Jeho společník, ing.
B. Gregor, byl těžce zra
něn.
— Na krizi českosloven
ského divadelnictví si po
stěžoval v Divadelních
novinách kritik Jan Ko
pecký: “Je třeba jít za
příkladem KSSS a Nikity
Chruščova a neohlížet se
ani v umění stále do míst,
kde zůstal trčet Enver
Hodža!” Divadelní situace
je,
podle
Kopeckého
“krajně nezdravá”, “hrajeme o čemsi jiném, než
čím lidé žijí a co spo
lečnost zajímá.”
— Ke svým šedesátinám
dostal Řád práce tajem
ník loutkové Čs. strany
lidové J. Gemrot. Řád
mu předal předseda stra
ny Josef Plojhar.
— Mírový výbor katolické
ho duchovenstva vyslechl
zprávu biskupa dr. A. Lazíka o průběhu vatikán
ského koncilu. Biskup Lazík tlumočil čs. ducho
venstvu poselství papeže
Jana XXIII.
— Pražský rozhlas vysílal
v únoru úvahu na téma
“Proč ČSSR podporuje
vyvíjející se země”. Čelil
jí zřejmě nespokojenosti
lidu s dodávkami čs. vý
robků do zahraničí, ačko
li mluvil o “nepřátel
ských vysílačkách”: “Vez
měte si jenom, jak se ne
přátelské vysílačky kaž
dodenně starají z Mnicho
va a okolí, zda se nám
přátelství s rozvíjejícími
se zeměmi vyplatí, zda
je okamžitě uvidíme na
svém talíři, zda bychom
toho raději neměli zane
chat.”
— Ministr školství a kul
tury dr. Kahuda zahájil
výstavu brazilské archi
tektury v pražském pa
láci Dunaj.
— Při Čs. společnosti pro
mezinárodní styky byla

založena další sekce - indonéská, která “bude na
pomáhat dalšímu sblíže
ní obou zemí”.
— Hutníci z válcoven v
Chomutově pracují na do
dávce televizní věže pro
Mongolsko: “Jsou . na ni
kladeny velké nároky,
neboť je nutno počítat
s velkými výkyvy teplo
ty i otřesy půdy.”
— V lednu byl proveden
pokus s automatickým
zařízením v Čiernej pri
Čope, překládači stanici
mezi SSSR a ČSSR. Do
jela tam první souprava
35 nákladních železnič
ních vagónů s automatic
kým přestavováním pod
vozků. Jde o vynález,
kterým se bez zastavení
vlaku přestaví podvozky
z normálních rozchodů
na široký nebo naopak.
— Čs. strana socialistická
konala “celostátní konfe
renci”. Předsedou byl gpět zvolen dr. A. Neu
mann. - Sjezdu se zúčast
nili J. Dolanský za KSČ
a J. Plojhar za lidovce.
Čs. socialisté se rozhodli
podporovat KSČ a “jsou
pevně odhodláni přispět
svými silami k uskuteč
ňování jejích cílů . .."
— V Karlových Varech se
konal IV. festival krát
kých filmů. První tři ce
ny si odnesly filmy J.
Trnky “Kybernatická ba
bička”, V. Chytilové “Py
tel blech” a Z. Podskal
ského “Ztracená revue”.
— V Krkonoších vyhoře
lo letos pět chat, posled
ně zotavovna Hromovka
ve Špindlerově Mlýně.
— Na zasedání výkonné
ho výboru Rady vzájem
né hospodářské pomoci v
Moskvě odletěl náměstek
ministerského
předsedy
ing. O. Šimůnek.
— President Novotný při
jal nového švédského vel
vyslance Harry A. M. N.
Baggeho.
— Ústřední výbor KSČ
vyslal do SSSR studijní
delegaci, která se má učit ze sovětských metód
v zemědělství. Delegaci
ÚV KSČ vede tajemník
Jiří Hendrych.
Č/FEC

Polemika s čínskými soudruhy pokračuje

POLEMIKA S TLUMÍTKEM
Veřejná roztržka sovětsko - čínská nadělala ve svobodném světě nejen
mnoho radosti, ale také mnoho starostí a dohadů. Byla opravdu upřímná,
ptali se zatvrzelí konzervativci? A byla-li opravdu opravdická, co potom,
ptali se praktikové? Dnes nemůže být pochyby, že to byla (a je) stále
aféra srdce a dogmatu. Tolik ostudy a tolik možných komplikací by so
větský blok neriskoval jenom pro zastírací manévr.
Světová reakce na rusko - čínský spor způsobi
la, že se nyní rozhodly
komunistické strany ře
šit tento rozpor "con
sordina”. Ladičku tomu
to nápěvu dal sám Chruščov svým pověstným ob
jímáním čínského vy
slance, kterému slíbil, že
Číňané i Rusové "pohřbí
Západ společně”.
Tak po šťavnatých na
dávkách a plnotučných
jedovatostech uchýlilo se
Rudé právo k umírněné
odpovědi na polemiku
čínského listu Žen-minž’ pao, kterýžto list popi
soval průběh XII. sjez
du KSČ z čínského hle
diska.
Rudé právo se ome
zuje na tvrzení, že "čín
ští soudruzi vnášejí do
řad našeho hnutí ne
správné názory a ovzdu
ší nedůvěry”, což jsou
termíny, které byly po
léta rezervovány jugo
slávským
komunistům,
když se po Chruščovově

uvnitř našeho hnutí, po
čítají s tím, že tyto roz
pory zesílí, že se naše
hnutí roztříští, že pro
padne velkým sporům o
domnělou "nadvládu” té
či oné strany”. Což je
docela realistický pohled,
jak se jeví pozorovate
lům zvenčí.
Rudé právo pak roz
vinuje správnou a zno
vu "sjednocenou” váleč
nou vlajku čínsko - so
větskou: "Naším společ
ným nepřítelem je impe
rialismus a v boji s ním,
zejména v boji s jeho
agresivními plány a sna
hami vyhladit celé náro
dy světovou válkou a
zastavit tak dějinný vý
voj - musíme být mono
litně jednotní a svorní.”
Ale zase: nevznikl me
zi SSSR a Rudou Čínou
dnešní spor hlavně pro
to, že se obě smluvní
strany nemohly shod
nout na tom, jak nej
účelněji použít atomové
bomby?
FEC/tp

Připomínka ohavné morálky kapitalismu

OBCHOD S MLÉKEM A VEJCI
Zemědělské noviny napsaly 22. ledna 1963 : "Už není mnoho oblastí
v našem životě, které by připomínaly minulost, ohavnou morálku kapita
lismu. Jednotlivec již nestojí ve společnosti osamocen ve svém boji o ži
vot, odkázán jen na svou sílu, chytrost nebo lstivost - prostě vše, co mu
jakýmkoli způsobem umožňovalo obstát. Proč ale tuto samozřejmost tu
připomínáme?”

Otazník je vskutku na
místě. Zemědělské novi
ny neměly na mysli
chválu socialistického po
kroku, ale šmelinu s mlé
kem a vejci, tedy podnik,

O podfucích v soutěžení
Nepromluvil o nich Řím, ale nikdo menší
než František Zupka, předseda Ústřední rady
odborů, tedy odborník, který ví, o čem mluví.
Zupkův projev otiskla pražská Práce z 18. led
na 1963. Zupka nalil trochu čistého vína na
neposkvrněný socialistický ubrus na plenární
schůzi ÚRO, kde doslova řekl :
''Není ojedinělým zjevem, že závodní výbo
ry vykazují 80 — 90 % účast pracujících v so
cialistickém soutěžení, že se přijímají i hodnotné závazky, a přesto se plánované úkoly
neplní. Při rozboru příčin takového stavu vy
chází najevo, že uzavírání socialistických zá
vazků bývá často ukvapené, postrádá dosta
tečnou přípravu. To se projevuje zvláště při
uzavíráni celozávodních a celopodnikových zá
vazků . . . Pro názornost uveďme příklad : do
redakce Práce napsal čtenář :
Náš vedoucí prohlásil, že těm hospodář
ským pracovníkům, kteří nebudou mít na svém
úseku, za nějž odpovídají, uzavřeny závazky,

návštěvě Bělehradu "ne
vědělo”.
Jinak se zdůrazňuje,
že československým ko
munistům leží na srdci
jednota komunistického
hnutí, a že jenom proto
je chování čínských sou
druhů "znepokojuje”.
Československý komu
nistický písmák prohla
šuje: "Nezastíráme vážnost situace. Spory, kte
ré vznikly, nemají cha
rakter, který lze podce
ňovat, nejsou obvyklý
mi různicemi, k nimž
běžně dochází mezi stra
nami a jež lze překonat
ze dne na den. Jsme
však pevně přesvědčeni,
že tyto spory budou na
konec překonány, a že
nezatlačí do pozadí hlav
ní společné úkoly protiimperialistického boje.”
Navíc upozorňuje Ru
dé právo na mezinárod
ně - politické důsledky
sovětsko-čínské roztržky,
protože:",...naši nepřá
telé spekulují s rozpory

dá strhnout prémie. Čtenář se ptá, zda je to
správné či ne.
Uvažujme : hospodářský pracovník nebude
mít na svém úseku závazky a nedostane pré
mie. To je nepříjemné. Bude se tedy snažit,
aby pracující závazky měli. Protože však k do
sažení prémie mu bude stačit mít závazky, mo
hou být závazky zcela formální. Přitom je zce
la možné, že dílna nebo provoz onoho hospo
dářského pracovníka splní plán hravě i bez
iniciativy pracujících, ale všichni přitom to
přičtou na konto socialistických závazků. Čest
né by bylo, aby takový hospodářský pracovník
nalil čisté víno, řekl, že plán splnil s mini
mální námahou a že si prémie nezaslouží. Z
praxe však víme, že věřit v takovou poctivost
je poněkud naivní, ne-li směšné . ..”
Nuže, zde máme prohlášení nejpřednější
ho "odboráře” v ČSSR. Napříště budeme vě
dět, co si myslit o "socialistických závazcích”
a o mezeře mezi nimi a číslicemi plánů. FEC

který je ve státě se so
lidním
hospodářstvím
velice neproduktivní a
velice zbytečný.
Jinými slovy : komu
nismus odstranil "ohav
nou. morálku kapitalis
mu”, ale zavedl ’ šmelinu
proletářů. V tvrdé měně
to vyjde zhruba nastej
no.
Teorie je jasná:
"Vládní usnesení jasně
ukládá zrušení trhů na
zemědělské přebytky a
zakazuje jejich přímý
prodej. Každý jistě chá
pe důvod: má usnadnit
plynulé zásobování, ne
boť mléka není v těchto
dnech nadbytek ...” .
Praxe, je jiná: "...Jsou
však jednotlivci, kteří
nalezli kupce, ochotné
zaplatit víc, nežli činí
stanovená cena. Tedy
- zájem jednotlivce je
povýšen nad zájem spo
lečnosti . . .”
Nejzajímavější na tom
to prohlášení je, že po

odstranění "ohavné ka
pitalistické morálky”
jsou "jednotlivci” - šme
lináři přijati za platné
členy socialistické spo
lečnosti:
"Na pováženou ovšem
je, že veřejnost to trpí.
Mlčí i na mnoha národ
ních výborech, kde se
tváří, jako by to nevidě
li. Snad někde mávnou
rukou: Pro nějaký ten
litr mléka!”
Ne snad. Ale konkrét
ně:
"Jen v Severomorav
ském kraji by denně
mohlo být dodáno do
(Pokračování na str. 7)

JOGURT
“Zázračné jídlo”

nyní též s ovocnou
příchutí
Smetana, šlehačka, med

Farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty.ltd.
85 City Road,
South Melbourne
62 - 4682
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Naši sovětští přátelé

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY

obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff,
MATRAVILLE, NSW.
Volejte večer FJ 7372

ČSSR v přímé řeči
JALOVÁ KRITIKA
Dne 24. listopadu jsme podávali stížnosti náčelní
kovi dráhy v Plzni, náčelníkovi v Karlových Varech
a závodnímu výboru ROH stanice ČSD v Karlo
vých Varech na špatné vytápění vlaku č. 1533, vy
pravovaného z Karlových Var do Chebu, jímž do
jíždí do práce hodně našich dělníků... Náčelník z
Plzně nám pěkné poděkoval, že kritikou pomáháme
odstraňovat nedostatky a budovat socialistickou drá
hu. Ale co nám je platná sebekritika a poděkování,
když mrzneme dál. Náčelník a závodní výbor ROH
z Karlových Var nás vůbec ignoroval. Vytápění vla
ků je nezajímá, neboť nedojíždějí ani tak brzy ne
vstávají, aby slyšeli ty stížnosti ...
Práce, 22. 1. 1963
O FILMOVÉ POLITICE
Se čtyřletým zpožděním se k nám dostává fran
couzská Babeta (francouzský film Babeta jde do
války s Brigittou Bardotovou - pr.), válčící s úspě
chem s nacismem. Říká se, že film nezná hranice,
bohužel to není ták do.cela pravda. Než přejde hra
nice, musí se podrobit byrokratické proceduře jako
každý jiný. Babeta byla pro některé naše byrokra
ty zřejmě příliš lascivní a koketní, její půvaby by
patrně příliš rozptylovaly našeho diváka. Jinak je
těžko si vysvětlit, proč film musel čekat ták dlouho,
až jeho hrdinka dávno přerostla postavu, kterou vy
tvořila. Dnes víme, že Brigitte Bardotová vytvoři
la vynikající herecké kreace v Clouzotově filmu
Pravda a zejména v Malléově snímku Soukromý ži
vot ... Je to něco podobného jako s Fellinim, je
hož Silnice k nám běžela podivuhodnými zákrpty,
takže dorazila stejně s jeho Sladkým životem, kte
rý ostatně měl také pořádné zpoždění. A nejinak
je to s Antonionim, s Chaplinem, nejinak s novou
francouzskou vlnou, a bohužel nejinak s řadou pol
ských filmů. Opatrnost je rozhodně hezká věc, ale
ne vždy je to matka moudrosti -naše filmová poli
tika to dokazuje. Než bychom riskovali, dovážíme
raději širokoúhlé barvotisky, které sice nemají s uměním nic společného, ale zato jsou bez problémů
a tedy ideově neškodné.
Lidová demokracie, 19.1. 1963
ZNOVU PAJÁN NA WERICHA
To je patrně znak demokratičnosti Werichovy
tvorby. Už v Osvobozeném divadle všelijaké scénky
kolem králů a knížat a diktátorů. A pak velkolepý
Císařův pekař a pohádka Byl jednou jeden král.
Všude stále táž opakující se snaha o oproštění vzne
šené osobnosti od kadidlových dýmů dvorních po
chlebovačů, o zlidštění odlidštěného, o připomínku
obyčejného, prostého lidství všem, kteří se vyvyšu
jí, kteří však jako každý druhý mohou elegantně
uklouznout na vyleštěných parketách. A tehdy za
se - po demokraticku, tentokrát co do tvaru - zapo
juje Werich do služeb svého úkolu bujný aparát
komediálně všestranného talentu. Slovní hříčky vel
kého typu. Přirozenou, výraznou mimiku tváře. Kul
turu veškerého pohybu včetně oblíbených menueto
vých tanečků. Osobitý, přitažlivý zpěv. Střídmé,
přesně stylizované gesto. Ale vždycky a za všech
okolností je společným jmenovatelem veškerých těch
to projevů prostota. Strojenost a přetvářka jsou
snad Werichovi největší nepřátelé, které nikdy ne
váhá ostře a bezohledně zesměšnit. A naopak spon
tánnost a životnost jsou jeho přátelé, jichž si troufá
využít k službě progresivním myšlenkám této doby.
K posilování zdravé atmosféry v lidských vztazích.
Literární noviny, 12.1.1963
VYSVĚDČENÍ ČÁSTEČNĚ NEJSOU
V posledních dnech nám přišlo do redakce něko
lik dotazů, co je s formuláři na pololetní vysvědče
ní žáků základních devítiletých škol. Jak jsme zjisti
li, na některých školách v Praze dodnes formuláře
skutečně nemají. A kde je mají, tam s nimi nejsou
příliš spokojeni. Všeobecně si učitelé stěžují, že na
vysvědčení pro 6. - 8. třídu nejsou natištěny tako
vé předměty jako chemie a fyzika, a že jsou tiště
na na papír, který špatně přijímá inkoust. To, že
některé školy formuláře nemají, je způsobeno pozd
ními objednávkami. Statistické a evidenční nakla
datelství tiskopisů v Praze mělo expedici vysvědče
ní ukončit 12. ledna. Tento termín však nedodrží,
protože objednávky přicházejí ještě nyní v lednu.
Tedy chyba škol, že své požadavky neohlásily včas.
V tiskárně Svoboda, kde se vysvědčení tisknou, nám
řekli: jaký papír dostaneme, na takový tiskneme.
Rádi věříme, že vracet tuny jinak drahého papíru
není dost dobře možné. Tedy chyba papírny. Uči
telům musí být útěchou skutečnost, že na daný pa
pír se dá psát strojem ...
Mladá fronta,13.1.1963
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“Bijte je - bijte je !”
Úděl dnešního sportovního novináře v Československu není lehký. Je
ho vědomosti musí zahrnovat nejen pravidla kopané, hokeje a košíkové,
stav jednotlivých tabulek, světové rekordy a vyhlídky Dukly v Poháru
mistrů. Musí také znát poselství tajemníka ÚV KSČ, soudruha presidenta,
ustanovení sjezdu komunistické strany Sovětského svazu a hlavní body
šestihodinové řeči soudruha Castra v Havaně.
Musí potírat soukromý profesionalismus na Západě a bránit státní profesionalismus na Východě. Musí horlit proti tomu, když Američani nepustí
východoněmecké hokejisty do USA, ale velebit Sukarna, když nepustí fotmóské a izraelské atlety do Indonésie.
V jednom článku musí tvrdit, že "bonští revanšisté” zatahují politiku
do sportu, kam nepatří, a v druhém, že Kuc a Brumel dokazují nadřa
zenost socialistického systému nad kapitalistickým.

K tomu všemu má už
nějakou dobu potíže s
pražským sportovním obecenstvem, jež se kdy
si honosilo poměrně dob
rou pověstí, ale které
se teď z "neznámých”
důvodů zvrhlo v dav,
jakým kdysi proslul Bě
lehrad a Řím.

odjížděli naši hosté z
Prahy roztrpčeni nebo
zklamáni . .
Bijte
je!

strhli k projevům i pře
bujelé fanoušky, že na
tom ledě hraje právě
mladá, nová sovětská ge
nerace, generace našich
nejlepších a nejspolehli
vějších přátel? Přátel a
bratří, kteří za naši svo
bodu u Volgogradu, u
Dukly a na pláních ši
ré Rusi kladli - a tře
ba právě otcové těchto
reprezentantů SSSR
své životy . . .?”
Pěkně řečeno. Alan
Petrželka však zapomněl
vysvětlit,
jak
strhla
"hrstka chuligánů” celý
stadión k hrobovému ti
chu, na něž si ztěžovali
"naši sovětští přátelé.”
Také n aši

nobili
reakcionářským
jménem Alan), dokázal,
že jeho sportovní vědo
mosti přesahují lední
plochu hokejového hřiš
Vypukla koresponden tě:
ce, v níž pisatelé, pa
". . . Asi před pěti ro
trně převážně z řad deky, "zavzpomínal,” při
sítkářů, souhlasili jako
mezinárodní soutěži v
jeden muž s kritikou košíkové žen o Cenu
Antonín
Holoubek,
"sovětských přátel” a
Prahy, vyhrály finále valcíř z Kladna, ukázal,
Ve stopách Habásků
stanoviskem
Českoslo naše ženy nad reprezen
jak vypadá národní uvenského
sportu.
Všechno to začalo te
tantkami SSSR. Když vědomění spojené s po
Čtenář J. Kořínek z tyto o koš prohrávaly,
levizním přenosem hoke
litickým:
jového utkání s našimi Nového mostu ukázal, jásaly za bariérou roz
. . Přiznám se vám,”
".
"sovětskými bratry” a že je docela tolerantní, pálené hlasy skandovaně psal ve svém dopise ku
dopisem "soudruhů Bu- když poznamenal, že - učit se, učit se . . .”
rážně, "že až se střetnou
krejeva, Kuzněcova, An- řvát se může, ale přijde
Po basketbalové vzpo naši s mužstvem SSSB
drejeva a Greščkina.” na to, co se řve. Z je mínce se soudruh Petr ve Švédsku, budu bez
Dopis i komentář ča ho dopisu vyjímáme:
želka vrátil k hokeji a výhradné fandit našim
". . . Nikdo pochopitel zahovořil řečí Ilji Musopisu "Československý
- to se nedá nic dělat.
sport” se místy četl ja ně nemá nic proti naše romce:
Ale zvítězí-li hokejisté
ko odkaz Poláčkových mu tradičnímu povzbu
". . . Československý SSSR a podaří-li se jim
Habásků, jenomže ten zování "do toho, do to sport přinesl kurzivku získat titul nejvyšší, bu
tokrát to bylo všechno ho,” ale pokřik "bijte šachisty L. Pachmana o du mít z toho také ra
je” rozhodně nemůže vystoupení chuligánské dost. Vždyť to jsou ta
míněno vážně.
"Naši sovětští přáte zapadnout do sportovní party s prapodivnou pro ké naší . .."
lé” ve zmíněném dopise ho rámce hokejového pagací návštěvníků ho
Svou politickou vy
naříkali nad zaujatostí utkání . .
keje v pražské Sportov spělost pak valcíř Ho
Ruské byliny
pražských diváků a psa
ní hale "Bijte je!”. . . U- loubek dotvrdil v závě
li mimo jiné:
Čtenář Petrželka z vědomili si tito výrostci, ru:
". . . Tím nepochopi Prahy (rodiče ho zha- kteří začali hulákat a
(Pokračování na str. 6.)
telnější byla pro nás re
akce československých
Svátek přátelů Divokého západu v Československu!
diváků v pražské Spor
tovní hale ...Nebylo
nám jasné to hrobové
ticho při útocích sovět
Mnoho bylo a je přátelů americké kovbojtky v Československu. Ti
ských hokejistů . . . Proč
mlčel pražský divák při všichni měli letos ježíška v únoru, kdy se na plátnech československých
pěkných brankách bratří kin objevila přes deset let stará sága o šerifovi, který se nebál, a o ma
Majorových a Almeto- sách, jež ho nechaly na holičkách. Do československých kin se hrnuly
va? Proč vynikající bran davy diváků : vidět Garyho Coopera a vidět "High Noon”, čili "V pra
kář ČSSR Mikoláš byl vé poledne”!
Po pražské premiéře a že importní filmová kri
Klady a slabiny “High
při ošetřování lékařem Noon” byly tu už dávno napsal kritik Literárních tika bude změněna ve
zdraven bouřlivým po prodebatovány.
Někteří novin (16. února 1963) prospěch kovbojek!
Je to ovšem zajímavá
tleskem a sovětský bran kritikové říkali, že talent pod značkou ajl - (je to
kář při úpravě výstroje Zinnemanův a prostřed A. J. Liehm-pr.) obsá interpretace filmu, který
ky Kramerovy by se ne hlou úvahu, ve které tvr sám o sobě stojí jako
pískotem? Co to je? Jak měly tříštit v tak ma dě přemýšlí o tom, zda apotheosa jednotlivce, sta
nazvat podobné počíná lých podnicích.
by nebylo správné, aby rého a unaveného, kte
ní?”
Pro nás (a pro mnohé ustrnulý a zaujatý názor rého. jenom veřejná ne
Redakce Českosloven jiné) nikdy nebyl Zinne- (u cenzury) o americké tečnost a zbabělost dože
klasický snímek kovbojce nebyl pozmě ne k poslednímu souboji
ského sportu si k tomu manův
na pistole. M. Zvára,USA
jenom kovbojka,.kde “pro něn.
povzdychla:
sím vás, pořád tam jen
A
teď
slyšte
jeho
pue"I pražské hlediště čekají na vlak'”.
rilní důvody: prý proto,
Dr. Felicia
“High Noon” je v pod že jemu samému, stejně
mělo až do nedávna ve
BRUNTONOVÁ
statě
lekce
z
občanské
jako
mnohým
ostatním
sportovním světě nej
odpovědnosti, ať je jak
divá MUDr. (Československo)
lepší pověst zasvěcených ch'ce zabalená do střel československým
kům, přinesla dnes tato M.B.B. S. (Melbourne)
a objektivních přátel do by a západnického stej kovbojka příjemné vzpo
ordinuje
bré hry . . . Nikdy ne- nokroje. A je to lekce, mínky z mládí, kdy se
222,
Barkly St. ,
která nemůže být zdra na kovbojky chodilo a
ST. KILDA, Vic.
vá komunistické společ kdy taková romantika ne
CHCETE, ABY SE VAŠE nosti, půjde-li se na ni
po 8. hod. večerní
chuligánství
144 Nepean Highway
děti naučily hrát na kte podívat někdo, kdo pře znamenala
ani zkaženost skrznaskrz.
GARDENVALE
rýkoli hudební nástroj? mýšlí.
A. J. Liehm proto dou tel. XJ 1872 - XM 2467
“V pravé poledne” je
VOLEJTE (Melb.)
Choroby vnitřní,
první “kovbojka” prvého fá, že “V pravé poledne”
51-7012
ženské a dětské
řádu, která se dostala nezůstane v českosloven
a.chromovský
na plátna Československa. ských kinech osamoceno,

A TO V PRAVÉ POLEDNE !
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O principů "úspornosti” v socialistickém umění

“Plánovitost” ad absurdum
Málokdo ví, že z celkového nákladu knih, které u nás vycházejí, jde
40% do socialistického sektoru, tj. do závodních, družstevních a jiných
kluboven, a jen 60 % si zakupují individuální zájemci sami. . . Nediví
me se tomu, že hospodářské orgány vykonávají určitý tlak na ty, kdo ří
dí tzv. distribuci uměleckých děl, kdo odpovídají za výsledky hospoda
ření v divadlech, za plnění plánu návštěvnosti v biografech a jiných in
stitucích, aby vynaložili velké úsilí na celé zhospodárnění provozu...
Jestliže na jedné straně plně uznáváme nezbytnost umění pro naši spo
lečnost, nemůžeme na druhé straně dopustit, aby ve jménu zvyšování kul
turní úrovně našich pracujících se zcela neodpovědně a nemístně hýřilo
finančními prostředky...
Pražský rozhlas, 20. ledna 1963
Během roku 1962 bylo vyrobeno 39 celovečerních a 786 krátkých a
zpravodajských filmů. Státní kina navštívilo 151,600.000 návštěvníků, pro
fesionální divadla 12,177.000 návštěvníků... Bylo vydáno 1336 časopisů
s celoročním nákladem 1,545,000.000 výtisků a 6.870 knih s celoročním
nákladem 56,000.000 výtisků... Koncem roku 1962 bylo 1,356.000 ma
jitelů televizních povolení, 3,132.000 majitelů rozhlasových povolení a
532.000 majitelů rozhlasu po drátě .. .
Rudé právo, 2. února 1963

Na první pohled jsou
čísla, dodaná úřadem
pro statistiku, omračují
cí. Ve světle prvního ci
tátu však ztrácejí lesk
a působivost.
Tak nebo tak, oba ci
táty dokazují, že vyso
ká čísla "divadelnosti”,
"návštěvnosti” a jak se
všechny ty jazykové
zmetky hemží ve statis
tikách, neznamenají ně
jaký rozmach vědy a
uměn.
Co je například čes
koslovenské kultuře plat
né, že se vydávají mi
liónové náklady ležáků,
které putují z knihku-

pectví rovnou do stou
py?
Co je platné, že se
ročně vyrobí tolik čes
koslovenských fi l m ů ,
když je dobře známo,
že kina při promítání
čs. filmů zejí prázdno
tou, a "návštěvnost” za
chraňují západní filmy?
Co je platné, že kaž
dé krajské město se ho
nosí divadelními soubo
ry, když ty se musí ži
vit dramatickou veteší a
repertoárním
brakem,
hodným předválečného
Komorního divadla?
Naproti tomu nářek
pražského rozhlasu nad

PRÁZDNINY PANA HULOTA
Jsem člověk zhýčkaný vymoženostmi moderní do
by, který se jen nerad loučí s komfortem elektric
kých ledniček a splachovacích záchodků, který ne
může být dlouho živ bez televizní kultury velko
města let šedesátých.
I ve mně však dříme pionýrský duch našich před
ků, který nutí člověka vylézt na Říp, odhalovat no
vé obzory, poznávat neprobádané dálky a podstu
povat s naprostým pohrdáním životem nebezpečí,
jež člověku v australském buši hrozí na každém
kroku.
I bylo stanoveno, neboť se přiblížila doba dovo
lené, že se pojede do chaty nad jezerem, kde če
ká keňů malé, a kde muž ocelových svalů a tvrdé
ho odhodláni může pořád ještě žít z plodů štědré
matky přírody, najmě z rybolovu a střelby divo
kých králíků, pokud ovšem nepředstihla rychlou kul
ku ještě rychlejší myxomatosa.
Jak stanoveno, tak se také stalo. Naložen byl ob
sah ledničky, klec s kanárkem, necky i rodinný oleandr, dítko usazeno vedle objemného řidiče a s po
sledním starostlivým napomenutím matčiným: “ja
ničko, nezmáčkni tam ňákej knoflík”, vyrazilo se
do neznáma.
Dům v předměstí osaměl. Prázdnotou zejí jeho
útroby, zůstavený toaletní papír by sotva vystačil
na jedno řídké pořízení. Utichl cupot drobných dět
ských nožek, ostré stakato mateřských rozkazů, řin
kot hrnců a pokliček, chrápaní otcovo i jemně mo
dulovaný hlas televisní reklamy na mýdlo Palmolive. Romanopisec by o té chvíli napsal, že se v do
mě rozhostilo posvátné ticho.
A zatím co dům v předměstí kroutí nedůvěřivě
hlavou, auťák spěchá do neznámých dálek.
Příroda je mocná ranhojička. Člověk vyjede uta
hán a uondán celoroční lopotou, ale příroda, to se
nedá zapřít, udělá hned první den pravé divy. Muž
na dovolené se hned ráno vzbudí osvěžen a časně,
neboť jeden z přítomných zálesáků založil svou ži
votní filosofii na neotřesitelném přesvědčení, že krá
líky je nutno střílet v pět hodin ráno,
A protože dary přírody byly vyssáty hned při
prvním kontaktu až do dna, ranní následky jsou
viditelné i citelné : údy jsou jako olověné od příliš
ného holdování mokrému živlu, neb tělo už dávno
pozbylo ohebnosti pana Nikodéma, záda spálena jak

plýtváním peněz v "kul
turní sekci” jenom do
kazuje, jak nákladný a
jak neúnosný je to pod
vod, ta nová socialistic
ká kultura.
Milióny fiktivních čte
nářů nemohou smazat
jediný odstavec z pro
jevu komunistického spi
sovatele Ivana Skály - o
jehož komunistické kovanosti nejsou pochyby v němž upřímně líčí dilemna československého
spisovatele:
"Kdo píše nepalčivé
věci z okraje života, mů
že si zajistit honorář,
klid, možná i úspěch.

Ale to nemůže uspoko
jovat spisovatele nároč
ného a zejména spiso
vatele - komunistu . .."
Logicky z toho vyplý
vá : kdo píše poctivě,
nemůže očekávat ani ho
norář ani úspěch, ale
stranické štvanice a pro
věrky.
Že tohle není nijak
přehnáno, dosvědčí za
se ústa nejpovolanější,
ústa předního komunis
ty Karola Bacílka, kte
rý při jednom ze svých
řídkých výletů do říše
čtení a psaní řekl otev
řeně (Pravda, 22. ledna
1963):
"Kulturní pracovníci
musí čelit panikářství,
různým nezodpovědným
řečem, často
úmyslně
rozšiřovaným, které otra
vují lidi, vzbuzují ne
důvěru k jejich práci,
utlumují radost a nad
šení . . .
Jsou i takoví kulturní
pracovníci, kteří říkají:
souhlasíme s politikou
strany, ale do literatu
ry nám nemluvte . . .
Domnívám se, že ten,
kdo se. staví proti uplat
nění vedoucí úlohy stra
ny v literatuře a umění,

vepřový bůček, který zapomněli podlévat, nohy roz
sekané a zjizvené, neb bosá liga byla opravdu bo
sá, a hlava k prasknutí, protože v noci pod měsíč
kem u táboráku byly “písně pro trampové” a moře piva.
První den tedy dá ráz celé dovolené, jejíž zby
tek nutno věnovat léčení hlubokých ran prvního
dne.
Bosá liga odpadá, neboť těžko nesou člověka zo
havené údy. Plování nepřipadne v úvahu, nechce-li
člověk skončit jako miniaturní Titanic, jehož lodní
šroub upadl vyčerpáním. Ze slunce - životodárce sta
ne se úhlavní nepřítel, neboť tělo, jež zatím naby
lo barvy koňské uzenky, čerstvě vyšlé z udírny, od
mítá vděčně ocenit jeho blahodárné paprsky. Fy
sicky nenáročný rybolov stane se vrcholem pošeti
losti, neboť jediným úlovkem je mrtvý králík, je
hož mírně neobvyklá přítomnost na konci rybářské
udice je vysvětlena tím, že náhodou ploval kolem
pod vodou a řekl si:“Hele hajrus.”
Je štěstí, že nám štědrá příroda poskytuje ješ
tě jiné dary než šelestící koruny stromů, ptáčky,
švitořící nad hlavou, modrou hladinu jezera, bu
blající potůčky, obláčky, jež “plují oblohou neb jin
de plouti nemohou”, a pstruhy, kteří skáčou, ale
odmítají kremací na másle s kmínem a smaženým
brambůrkem.
Jelikožto tedy jsou vycházky do krajiny a jiné
fysické úkony z vůle prvního dne a přirozené le
nosti vyloučeny, sedí se na verandě a hledí se na
jezero. Tímto způsobem se ssají krásy přírody pl
nými doušky tak dlouho, až některý z vousatých
zálesáků (neboť holení rovněž namáhá), pronese s
citem, příroda, to že je život, že zrcadlí se hladina
jezera nebesky, a proto aby došel někdo do ledničky
pro pivo. Mezi unavenými dítky přírody nastane
krátký spor.
Jedno tvrdí, že je tak slabé, že mu vypadla z ru
ky prázdná škatulka od zápalek, druhé, že by ne
uzvedlo otvírák, a třetí, že mu to na malé straně
nedoneslo vyčerpáním na zem. Když se konečné
najde srdnatý dobrovolník, zjistí se s úděsem, že
se zásoby smrskly na jedinou láhev.
V tu chvíli spadne z našich zálesáků všechna únava. Je dohodnuto jednohlasně, že třeba pronik
nout k první výspě civilisace, kde “trader Horn”
prodává za nugety a bobří ušně nezkaženým dětem
přírody ohnivou vodu melbournského pivovarnic
kého průmyslu.

Marností už mě nezarmuť
František Branislav

Marností už mě nezarmuť,
moře na útěku!
Co ti po člověku,
tvých vln znám jenom hořkou chuť.
Těkavé vlny nejvíc matou,
v proláklých kruzích mnozí hynou,
na vlny myslím, na devátou,
vzpínající se nad hlubinou.
Učím se moři nazpaměť.
Ostražitá hlídka
nepostřehne zřídka,
co utajit chce mlžná šeď.
Učím se moři, ještě schází
mi rozhlédnutí lodivoda,
hlas pro povely, pro rozkazy.
Kdy bude ve mně s mořem shoda?

Tvé rozrojené proměně
učíme se dlouho,
moře, věčná touho,
teď uviděná zeleně!
Kterak se tebou rozprostírám,
tebou se o útesy tříštím.
Zas tebou žiji, tebou zmírám.
A vždycky věřím vlnám příštím.

rozchází se s naším re
volučním hnutím nejen
v oblasti umění, ale i s
celkovou kulturní poli
tikou strany.”

Bylo patrně takových
hlasů nemálo. Vyhlazo
vací kampaň proti kul
turním pracovníkům, kte
ří se takto "rozešli” s

politikou strany, začala
už koncem roku ohláše
ním uzavírání divadel ve
velkém a umlčením tří
hlavních
polemických
tiskovin.
Stalo se to, podle slov
ministra kultury, pro
"přebujelost” divadelní
(Pokračování na str. 6.)

I stane se, a za půl hodiny ssají nezkažená za
rostlá dítka přírody plnými doušky jiný nektar, než
jaký poskytuje hvězdná obloha a zadumané jezero.
Zálesáci, kteří byli ještě nedávno příliš vysílení,
aby zvedli škatulku od zápalek, zdvihají zdatně je
den půllitr za druhým, a když se přiblíží nenávi
děná zavírací hodina, napnou svaly zbavené po
slední unce tuku “Metricalem” a zápasem s příro
dou, a zvedají celé kartóny úhledně naskládaných
láhví, polepených umělecky hodnotnými cedulkami
s nápisem “Melbourne Bitter” a “Foster’s Lager”.
Oživne znovu chata nad jezerem,' koruny stromů
znovu šumějí svou píseň, znovu zajiskří se hladina
jezera a bublá potůček. A s písní panenské přírody
mísí se organicky píseň nejkrásnější : zvonkohra
láhví a skleniček a zurčení pěnivého moku.
“Přátelé”, řekne pak jeden ze zálesáků,“příroda,
to je život, neb civilizace je zkažená a spěje k zá
niku, otevřte tam někdo další.”
Tak dnové utíkají, den střídá se s nocí, blankyt
ná modř s myriádou hvězd, jezero se švitořením
ptáčků, Melbourne Bitter s Fosterovým Lágrem.
Idylka se protahuje, vleče se.
Jenomže, jak známo, musíme tam všichni, někdo
dříve a někdo později. Tak přiblíží se den loučeni,
kdy jeden ze zálesáků, jemuž prvnímu vypršela do
volená, musí opustit své druhy a vrátit se k odpor
né zkaženosti civilisace.
Dům v předměstí oživne, jeho tvář se rozjasní.
V útrobách znovu zazní cupot něžných dětských no
žek, řinčení hrnců, rytmické chrápání otcovo a sta
kato mateřských rozkazů. Necky zaujmou staré místo
v prádelně, oleandr se hrdě vrátí k zadnímu vcho
du a nová toaletní role je umístěna na příslušné
místo. Dům v předměstí se znovu usmívá.
A první sobotu vyjde jeho hlavním vchodem ele
gantní, snědý a čistě vyholený muž, který o něko
lik minut později vstoupí do útulného “pabu” na
rohu ulice. Tam v obvyklé propocené atmosféře
předměstského lokálu stojí v klubku celá parta.
Náš elegán, v němž by nikdo nepoznal nedávné
ho zálesáka, nacpe si rozšafně dýmku, upije ze skle
nice piva, rozhlédne se opovržlivě po pobledlých
velkoměstských tvářích a pronese protaženě, jak se
na pravé dítko přírody sluší: “Příroda, to je život.
Ale o tom vy, moulové, nic nevíte. Ssajete tu ty pa
toky celej rok, ale z města paty nevytáhnete!”.
Tak skončily triumfálně prázdniny pana Hulota.
Kadlfk
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HLAS

PAN MICHELUP V ŠATLAVĚ
Karel
V tu chvíli zapadly za panem Michelupem dveře
šatlavy a zarachotil klíč v zámku. Účetní se octl v
šedé, beznadějné místnosti, kde byly pouze dvě pryč
ny a nic víc. Na jedné pryčně seděl prstýnkář, kte
rého strážník přistihl, když chtěl jednomu venko
vanovi prodat mosazný klenot. Druhý obyvatel kob
ky, malý mužík s nazrzlým vousem, byl zatčen pro
žebrotu. Policie mu zabavila při té příležitosti čer
né brejle a berlu. Michelup se vrhl ke dveřím, ko
pal a bušil a plačtivě hulákal: “Pusťte mne! Slyší
te? Co si to dovolujete? Já jsem nic neudělal! Já
tu nechci být! Já musím domů! Zítra mám v kan
celáři mnoho práce! Kdo to za mne udělá?”
Žebrák pohlédl na něho unylým zrakem a zachrap
těl: “Nedělejte rámus, človíčku, to nemá žádnou ce
nu.” - “Jak je to možné?” vřískal účetní, “já jsem tu
nevinně, já nic neudělal...” — “Povídám, že to ne
má žádnou cenu,” opakoval žebrák, “že jste tu nevinně, na to se nic nedá ...” — “To nesmí být! Já
to tak nenechám! Budu si stěžovat!” — “Sedněte
si a buďte zticha. Máte to marné. Zavřou a zase
pustí. To jinak nejde.” Unylý žebrákův hlas měl
na Michelupa uklidňující vliv. Usedl na pryčnu a
tupě zíral před sebe. “Já jsem vyváděl jako vy,”
mluvil lhostejně žebrák, “když mě sebrali poprvé.
Pak jsem si zvykl.”
Jednotvárným hlasem vypravoval, že byl pro po
tulku a žebrotu trestán již sedmadevadesátkrát.
Brzy budě slavit jubileum stého zatčení. V očích účetního probudil se jakýsi zájem. Otázal se: “Pro
sím vás, kolik- vám vynáší žebrota? Nač si přijde
te?” — “Jak kdy,” odpověděl žebrák. — “Já to ne
chci vědět přesně. Řekněme tak průměrem.” — “To
máte různé . . . Tak sto, sto dvacet korun denně. Něk
dy ani stovku neutržím. Podle toho, v jaké jsou
lidi náladě.” Michelup vyvalil oči. “To není špat
né,” řekl s úctou.
“Není to zlé,” liboval si žebrák, “bývalo to ovšem
lepší, ale v nynější kritické době musíme být rádi,
že se tak klepeme ...” — “Ta krize,” přitakal účet
ní zamyšleně. “A nechce to být lepší,” vzdychal,
“pohybujeme se jako v bludném kruhu. Páni si lá
mou hlavy, ale rady si nevědí.” Žebrák se pohrdli
vě ušklíbl a mínil, že se hospodářská situace nemů
že zlepšit, když kapitáni průmyslu a peněžnictví
jsou diletanti. Podle jeho mínění je příčinou ny
nější tísně vysoký diskont. “Kdyby vláda přiměla
banky, aby snížily úrok, pak se situace rázem zlep
ší. Kola továren se roztočí, protože úvěr je zákla
dem moderního podnikání.”
“Právě naopak,” odporoval Michelup, “já tvr
dím, že příčinou hospodářských zmatků je nadužívání úvěru. Podívejte se, například ... Před vál
kou si takový příručí ušetřil peníze a s těmi úspo
rami si zařídil obchod. Tomu já říkám podnikání
na zdravé základně...” — “Ale přítelíčku,” namí
tal žebrák, “to bylo. . . V dnešní pokročitelé tech
nice není' možný takový způsob podnikání.. .” —
“Dovolte,” křičel Michelup. — “Vy mě nebudete učit
znát bankovní politiku . . Prosím vás, nenechte se
vysmát!” povykoval žebrák. — “Prosím vás, co vy
víte o peněžnictví?” zeptal se účetní zvysoka.
“Víc než vy, milý pane,” opáčil žebrák, “já byl
bankovním disponentem. V roce dvacátém jsem se
účastnil stávky bankovního úřednictva a byl jsem
propuštěn. Pak jsem agentoval, nešlo to, a nako
nec jsem se chytil žebroty. Mně nikdo nemůže říct,
že nerozumím bankovní technice...” — “Já vám
to neberu, ale . . .” chtěl říci Michelup.
Vznikl vášnivý spor. Každý ze soupeřů věděl nej
lepší lék proti krizi. Účetní vyslovil obdiv pro Roo
sevelta a pro jeho tabulární standard. Žebrák vzty
čil prst a pokřikoval: “Nebezpečný systém! Jsem
proti indexové valutě! To je skok do tmy. Odkud
začínáme, víme, kde skončíme, nevíme. Nazvete
mne zpátečníkem, ale já jsem pro zlatý standard.”
— “Haha,” zasmál se Michelup ironicky, “kde je zla
to? Kdo má dnes zlato, pane žebráku . . . é ... pane
disponente?” — “Zlato je, pane účetní...Kdyby
chom měli ty zlaté barely, které jsou ve sklepeních

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A!

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

4.3.1963

DOMOVA

Poláček
národních bank, bylo by nám oběma pomoženo. Ale
to není ono . .. poslyšte . . . hlavní je . ..”
Účetní ho neposlouchal a žebrák neposlouchal účetního. Jak tomu bývá v každé národohospodář
ské debatě, každý ze soupeřů naslouchal pouze své
mu hlasu a sledoval svou myšlenku. Prstýnkář se
děl na pryčně a s otevřenými ústy chňapal nezná
má slova. Snad poprvé v životě slyšel výrazy autarkie, celní hradba, cenová hladina, inflace, deflace, redeflace, expanse, úvěrová reskripce, ex
portní prémie, dumping, doložka nej vyšších výhod.
Znělo mu to jako čarodějné zaklínání.
“Já vám něco řeknu,” řval žebrák, “jsou to bře
mena daňová a sociální, která zvětšují risiko pod
nikání ...” — “Kartely, milý pane, kartely!” burá
cel účetní. “Já vám dám příklad.... ale dovolte,
... švédský papír je levnější a lepší.... ale když
vy mně nedáte domluvit...” — "Kartely: Co chce
te?” odvětil žebrák, “kartely jsou logicky důsledkem
liberalismu.. Buď stojím na zásadě volného obcho
du, nebo jsem pro státní zásah . . . Jsem proti mí
šení třetího činitele do výrobního procesu. .. Os
tatně vám řeknu, že nejsem proti hospodářské so
běstačnosti. Jsem pro posílení národního sebevědo
mí. Musíme být odolní a připraveni na všechno . .
“Konečně, já vám něco řeknu, pane disponente,”
křičel účetní. “Nás se krize netýká. Naopak, čím
větší krize, tím mají tiskárny víc práce. Protože
čím větší hospodářská tíseň, tím větší politické zmat
ky a vášnivější agitace. A my tiskneme ve dne v
noci. Jednou pro, jednou proti... Máme pořád co
dělat. Ale. . .” — Stáli proti sobě, s očima zuřivě
planoucíma, šermovali rukama a hulákali. Někdo
zatloukl na dveře. Ozval se hlas: "Budete tam tiše,
holoto, nebo ne? Já vám ty huby zacpu:”
Soupeři ztichli a začali šeptat. Žebrák zlostně sy
čel: “Vzdělání vám chybí, vzdělání, pane účetní. Ne
došel jste dál než k fysiokratům a merkantilismu.
Prosím vás o jedno: Četl jste alespoň Adama Smitha Blahobyt národů?” — “Někdo leží pořád v kníž
kách,” syčel účetní, “a nic neví. Jsem muž praxe..."
— “Dejte si svátek, moulové,” zareptal prstýnkář,
“víte oba starou belu. Vy to nepředěláte a já chci
spát...”
Avšak odpůrci, čelo na čele, pěsti zaťaty, bzučeli
dále a přeli se celou noc. Již se rozednívalo, když
žebrák zakončil diskusi. “Vytýkáte mně konservativní světový názor, pane," děl hlasem vášní vysu
šeným, “leč mějte na paměti, že obhajuje stávají
cí pořádek, hájím i svůj stav. Soukromá dobročin
nost kvete pouze v soukromokapitalistickém zřízení.
Bude-li tento řád podvrácen, co bude s námi? Po
tom budeme my žebráci úplně zničeni.”
Z románu “Michelup a motocykl”

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
—-Josef Švardala, 28le- — Na valné h r o m adě
tý, z Burlingtonu v Ka Sdružení čs. dobrovolní
nadě zahynul při letec ků z obou světových vá
kém neštěstí v západním lek v Paříži byli zvoleni:
Newfoundlandu. Pilotoval předsedou Příkazký, míprivátní letoun typu Cess- stopř. Mániček, jednate
na.
lem Kadlčík, pokladníkem
— Čs. národní sdružení v Heger a tisk, referentem
Kanadě, odbočka v Mon Kozel.
trealu. pořádala 20. úno — Čs. "uprchlík" Miloš
ra kulturní večer v “Kul Jiskra, který žil v Ra
turním středisku arcibis- kousku 3 roky, byl depor
Lupa Berana” ve West tován do ČSSR. protože
Broadway. Na programu prováděl špionáž ve pro
bylo pásmo z Poláčkovy spěch ČSSR.
knihy “Bylo nás pět”.
— Jednota čs. protestan — Miroslav Synek byl
tů v USA a Kanadě, od přijat za asistenta prof.
bočka Toronto, konala 10. fysiky na universitě v
února výroční schůzi, na Chicagu:
níž byli zvoleni: předse — Plk. O. Pejša vystavo
dou Jaromír Petříček, val v Chicagu 27 akva
místopř. Milan Lev, jed relů “Ze života hub”.
natelkou E. Kubešová, — Eva Liková vystupova
pokladní R. Petříčková. la pohostinsky ve státní
— Tomáš Baťa ml. je ve opeře ve Vídni.
doucím 42 továren ve 28 — Na valné hromadě URzemích, ve všech pěti CTB v Sao Paulo v Bra
světadílech. Baťovy to zílii byli zvoleni: před
várny vyrábějí přes je sedou J. Daníček, místoden milión párů bot týd př. L. Honsnejman. jedně, mají 3.000 vlastních natelem M. Dadák, ná
prodejen a zaměstnávají hradníkem jedn. A. Cejnar, pokladník Z. Klou
přes 60.000 lidí.
— Ing. P. Blaho předná bová a K. Baloun, kni
šel v čs. síni pittsburské hovníkem F. C. Štěrba,
university o situaci v dále J. Vávra, D. JirouČeskoslovensku a o živo sková, V. Lehký, ing. J.
tě mezi americkými Slo Plzák, M. Hejtmánkova,
váky v první světové J. Renner a M. Rocha Sedláčková.
válce.

Plánovitost ad absurdum
(Pokračování se str. 5) jsou typickými dialektic
administrativy a neúnos- kými protiklady a proti
nost provozu některých, mluvy. O jejich synté
hlavně
mimopražských zu se pokoušel už kde
Někdy
divadel, pokud šlo o re jaký diktátor.
opravdu zůstává rozum
strikce divadelní.
stát, jak je možné, že
Nepohodlné časopisy se dodnes komunisté mo
byly prostě penzionová hou štítit zákony "his
ny s poctami, neboť prý torického materialismu”.
už "splnily svůj účel”.
Absurdnost tohoto ko
Jinak musí být každé munistického "plánování
mu nezaujatému pozo kultury” spočívá v tom,
rovateli poměrů v kul že komunisté především
turním životě jasné, že popřeli prokazatelný
tato dvojitá komunistic fakt, že plánování samo
ká "plánovítost" - ideo je podřízeno kultuře a
jun
logická a hospodářská - ne naopak.

“BIJTE JE !”
(Pokračování se str. 4 )
”... Je to nejlepší pří
prava (zápasy s SSSR,
pozn. red.) pro těžké bo
je ve Švédsku, pro to,
aby vítězná trofej při
šla k nám, na stranu
sportovců mírového tá
bora . .
Nepolitický sport
Josef Dlahoš z Gott
waldova pak dokázal v
každé své řádce, že v
komunismu politika do
sportu opravdu nepatří.
Napsal nezaujatě:
"... Zajímavá byla
reakce na hokejové zá
pasy Kanad'anů a muž
stva SSSR. To, co hrá
li Kanad'ané, nebyl ho
kej, a diváci v Ostra
vě to správně ohodno
tili na "cirkus Kanada".
Utkání s SSSR se na
proti tomu vyznačova
ly velmi dobrou hrou
obou mužstev. To však
pražské hlediště nedo
vedlo ocenit . . ."
Stejně nepoliticky se
pak ve svém dopise vy
žil Jaroslav Hejna z
Karlina. Napsal:
". . . Vyřiďte
sovět
ským přátelům, že jim
držíme palce v příštích
olympijských hrách.
Aby připravili nové
Brumely,
zejména v
těch disciplinách, kde
mají ještě převahu američtí sportovci . . .”
Záhada jednoho

zápasu
Všechny uvedené ci
táty pocházejí z dopi-

sů a komentářů, uve
řejněných v Českoslo
venském sportu v čí
slech 8,11 a 13 letoš
ního roku.
Je třeba přiznat, že
úroveň zmíněného ča
sopisu nenasvědčuje ně
jaké přemíře intelektu v
jeho redakci.
I tak se však nezdá
pravděpodobné, že by
nikdo z redakce a do
pisovatelů nevěděl, co
je v utkáních se Sověty
příčinou podivného cho
vání pražského obecen
stva.
Těžko rozhodnout, dá
li se takové “nesportovní” chování odsoudit ja
ko nesportovní, protože
nejde o sport. Vysvětle
ní je zjevné. Sovětští
sportovci se v takových
utkáních zřejmě stávají
hromosvodem nenávisti
proti "našim sovětským
přátelům’’, proti vlád
noucímu režimu a proti
komunismu vůbec.
V totalitně řízeném
státě by se nikdo neměl
divit, uleví-li pošlapaný
občan své nenávistí jak
nejlépe dovede tam, kde
mu za to nejméně hro
zí kriminál.
Redakce Československého sportu to jistě
dobře ví. Situace v Čes
koslovensku je totiž ta
ková, že je docela mož
né, že i redaktoři zmí
něného časopisu skryti v
davu hulákají při urči
tých utkáních s "partou
chuligánů” : "Bijte je,
bijte je!”
-kw-

—Výbor Sokola San — V Mnichově zemřel
Francisko na rok 1963 : 42-letý Ladislav Vosmík.
starosta A. Kohoutek, mí- — 8. 9. a 10. února se ko
stost. G. Bosák a K. Šla- naly zimní hry Kanad
jer, jednatel a vzdělava ského Sokola na pozem
tel J. Špánek, náčelník cích lyžařského klubu v
K. Čáslava, účetní W. Battawě.
Kříž, pokladník Š. Štulíř, — Bývalá krasobruslařská
účetní dozorci P. Salz, J. mistryně ČSR, později
Strolený a Průdek, kni čtyřnásobná mistryně Ka
hovník R. Červenka, pra- nady Jarmila Pachlová
porečníci J. Kučera a V. se vdávala 15. února v
Dostál. Starostkou Soko- Montrealu.
NH/Č/SVU/AB
lic je R. Štulířová.
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CYRILOMETODĚJSKÉ

JUBILEUM
Letos uplyne 1100 let od památného dne, kdy
přišli solunští bratří k našim praotcům, aby jim
jejich rodným jazykem hlásali evangelium. Proží
váme tedy rok velkého cyrilometodějského jubilea.
Bratří Cyril a Metod byli pravděpodobně nejúspěšnějšími misionáři minulých dob ; uvedli do ro
diny kulturních národů, buď bezprostředně, nebo
plody svého díla, všechny slovanské národy, pře
devším. pak Slovany z Československa ; jsou v dneš
ní době vydatnými spojenci všem, kdož hledají v
historii doklady pro původní jednotu mezi křesťan
ským Východem a Západem. Cyril a Metod jsou tu
díž i pro krajana nábožensky indiferentního posta
vami, vůči kterým by mu neslušela lhostejnost, jest
li je založen kulturně.
My, krajané z Československa, zůstáváme nerozlomně spojeni s vlastí svých předků. Jsme strážci
celého jejich duchovního dědictví, v něm pak pře
devším odkazu nejvzácnějšího, odkazu svatých bra
tří ze Soluně. Sloužíme vlasti, kde jsme, jak mů
žeme: Naší čestnou povinností je také, abychom v
souvazku světové Církve mluvili katolickým hla
sem naší vlasti.
Letošní jubilejní rok nám dává příležitost, aby
chom své smýšlení vyjádřili konkrétní a zřetelnou
formou.
Příležitostí takovou je například jubilejní pouť
do Říma, ktrá se bude konat ve dnech 19. - 24. čer
vence. — Pouť má být jakousi obdobou historicky
nesmírně významné pouti, kterou vykonali do Ří
ma s převelkými obětmi ale s neúnavnou apoštol
skou horlivostí naši dva věrověsti.
Pouť do Říma má Svatému Otci, světu i vlast
nímu národu dokázat, že památka svatých bratří
zůstala nám drahá, že jejich odkaz je v nás živý.
Nám pak bude pouť zdrojem duchovní posily.
Každý krajan je ovšem povolán pracovat na vzne
šeném úkolu, který máme před očima. Ale přede
vším jsou povoláni k účasti na jubilejní pouti kra
jané, kterým veřejné postavení ve vlasti nebo v za
hraničí, či účast na kulturním životě, na umělecké
a vědecké tvorbě, dávají mezi námi význačnější
postavení. Nechť jsou pamětlivi toho, že vzděla
nost našich zemí je založena na díle svatých uči
telů, že i jejich státnost je založena na křesťan
ské kultuře a podepřena společnou cyrilometoděj
skou tradicí. Ať tedy všichni, kdož smí za hrani
cemi mluvit jménem krajanů, v první řadě pro
jeví svou přítomností na půdě Věčného města věr
nost dědictví předků a odhodlání, že “nedáme věč
ných sobě bráti statků”.
Prosím vás, krajané a přátelé, abyste přihlášky
na pouť poslali co nejdříve na adresu: Mons. Dr.
F. Planner, Via Concordia 1., Roma.
Dr. K. Schwarzenberg,
Prof. Dr. Felix Mikula
předseda evrop. výboru
duch, rádce evrop. výboru
Cyrilometodějské ligy.

V hlubokém žalu sklíčeni oznamujeme
všem přátelům a známým, že nás dne
23. února 1963 navždy opustila naše mi
lovaná maminka, babička a prababič
ka, paní

Karla Taclová
ve věku 75 roků.
Současně tímto děkujeme všem přátelům,
kteří doprovodili drahou zesnulou dne 27.
února na poslední cestě na hřbitov v Cheltenhamu, za všechna vřelá slova soustrasti,
za květinové dary a za dojemný způsob, ja
kým se se zesnulou naposled loučili. Za
plať Bůh Dp.. Peksovi za jeho vřelý projev,
pí. Burianové za dojemný zpěv a pp. Zlaté
mu a Gruenbergerovi za hudbu na rozlou
čenou.
Babička vždy toužila vidět ještě jednou
milované Čechy. Nemilosrdný osud jí to
nedopřál. Uvědomujeme si dnes a s námi
jistě všichni, kteří naši babičku znali, co
jejím odchodem ztratila celá čs. skupina v
Melbourne.
Rodina Průšova
Brighton, Vic.
Rodina Kolských

PRVOTŘÍDNÍ
MECHANIKY
přijmeme pro střední a malé stroje

DENNÍ PRÁCE včetně PŘESČASU
nebo STÁLE NOČNÍ SMĚNY

Hlaste se u provozního ředitele

Mr. O’Brien - a

W. G. GOETZ & SONS LTD.

SLAVIA MELBOURNE sehraje v neděli 10. břez
na přátelský zápas s mužstvem HAKOAH v Moe
a v neděli 17. března hraje na vlastním hřišti s
Austrií.
J. P.

— ČESKÉ

KNIHY —

a knihy čs. autorů v angličtině zábavné i poučné,
obrázkové knihy, učebnice, české kuchařky
spolehlivě dodají

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

Tvaroh

- Jogurt

-

Sýry

Tvaroh z odstř. mléka - Podmáslí - Kyselá smetana

VŠECHNY MLÉČNÉ VÝROBKY JAKO DOMA
K dostání ve všech potravinářských obchodech
a delikatesech
K E R E N DAIRY PRODUCTS PTY. LTD.
720 Heidelberg Rd., Alphington, Vic., tel. 49 2752

SOKOL SYDNEY
— Matějskou pouť na farmě br. Sergejeva se vy
dařila. Přes 300 dospělých a nejméně 150 dětí si
užilo slunce, pobavilo se, zatancovalo a zazpívalo
po našem.
— V pátek 8. března bude v tělocvičně ve Fort Street
vzorná cvičební hodina, spojená se vzpomínkou na
T. G. Masaryka. Zveme na tento večer celou čs.
krajanskou veřejnost.
— V neděli 10. března uspořádá Sokol Sydney spo
lečný výlet do Národního parku v Lane Cove. Sraz
v 9 hodin ráno u Fuller’s Bridge na Millwood
Avenue.
— Josefskou taneční zábavu pořádáme v sobotu 16.
března v Maccabean Hallu.
M. D.
KOPANÁ V SYDNEY
PRAHA — PAN HELLENIC 2 :1 (0:0)
V prvním kole poháru Ampol vyhrála Praha jen
se štěstím brankou z penalty. Řekové měli daleko
více příležitostí, ale nedovedli jich využít, a Lord
v brance schytal, co se dalo. Praha se ujala vede
ní brankou Scheinfluga v 60. minutě, ale Pan Hellenic hned nato vyrovnal. Několik minut později pro
měnil Scheinflug pokutový kop za ruku v trest
ném území. — Praha nastoupila bez Ninausů a bez
Jeffreyho, kteří odešli, ale s novými hráči Hrn
čířem a Argentincem Balaracco, který byl středem
zájmu. V posici středního útočníka předvedl do
brou hru, ale nedostalo se mu podpory od ostat
ních útočníků. Nejlepší hráči: Lord, Balaracco, Pettigrew (střední záložník), Bond.
V příštím kole poháru narazí Praha na Budapešť.
KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA — JUVENTUS 3 : 4 (2:3)
Slavia prohrála i třetí zápas turnaje Ampolu.
Těsný výsledek nenasvědčoval zlepšenému výkonu
mužstva. Naopak proti slabému soupeři podalo muž
stvo ještě horší výkon, než v dřívějším utkání s
Wilhelminou. Světlou stránkou byla nová posila,
levý hall Sanchez. Zklamali však právě ti hráči,
kteří hráli minule dobře, např. Shepherd a Crabb.
Záhadou zápasu byl pokus o systém 4-2-4. Prak
tikují jej sice všechna špičková mužstva světa, ale
systém předpokládá fotbalovou vyspělost, o níž se
australskému fotbalu jen zdá. Výsledkem zde byl
proto jen větší chaos. — Slavia nastoupila bez Dohertyho, Juventus bez většiny hráčů prvého muž
stva. Světlými momenty zápasu byly dvě pěkné
branky Biritze a Haasze. Nejlepším hráčem byl San
chez, v útoku se několikrát blýskl Haasz.

136 Hall Street, Spotswood, Vic.
Telefon: 65 - 2331

PLNÉ

Obchod s mlékem a vejci
ČSNRA — OBLASTNÍ VÝBOR V CHICAGU
—18. ledna uspořádala Čs. národní rada americká
spolu s chicagskou skupinou SVU večer, věnovaný
vzpomínce na hudebního skladatele J. Ježka. Byly
předvedeny ukázky jeho skladeb se slovním doprovodem prof. K. B. Jiráka, jehož byl Ježek žákem.
—Na výroční schůzi Oblastního výboru ČSNRA v
Chicagu, konané 3. února, byli zvoleni na rok 1963
tito funkcionáři: předseda B. Vaněk, místopř. plk.
O. Pejša a gen. M. Ferjenčík, tajemník A. Šalo
moun, zapis. V. Matelová, pokladník K. Glaser a
účetní A. Bukva.
A. Š.
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(Pokračování se str. 3)
mlékáren, jak tam vy
počítali, o 40.000 litrů
mléka více... V tomto
kraji chovají 29.000 krav.
Není to ovšem všude
stejné. Na Olomoucku
chovají všeho všudy 630
krav na záhumencích, na
Novojičínsku však už
5.300, na Frýdecku - Mís
tečku 6.400 a na Vsetín
sku 7.000. Nikdo jistě
nebude pochybovat o
tom, že jde vesměs o
dobré dojnice, které ny
nější nedostatek krmiv
nepociťují. A přece či
ní průměrný prodej mlé
ka od každé z těchto
krav od počátku letoš
ního roku pouhých 0.67
litru ...”

Poslední odstavec člán
ku už si není tak jist,
že jde při šmelině s mlé
kem jen o zavilé mléčné
křečky:
"Soukromý pokoutní
prodej mléka . . . potíže
jen zvyšuje. Je proto
zcela na místě dodržo
vat zákonná opatření.
Všechna - a ne si vybí
rat ta, ze kterých nám
plyne osobní užitek . . .”
Se šmelináři musí ně
kdo tedy úzce spolupra
covat, aby ošulil stát. A
je pravděpodobné, že to
je někdo, kdo se snaží
nasytit svoji rodinu na
vzdory neschopné státní
organizaci.
FEC/vm

PŘEDPLATNÉ?

ZAJIŠTĚNÍ

VAŠICH
ÚSPOR

* Peníze můžete vyzvednout okamžitě

kdykoli si přejete
*Až do výše & 3.000 poskytneme Vám

31/2 % úrok
CHRAŇTE

PENÍZE

ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U

NATIONAL

SAVINGS

BANK
BANK

LIMITED

Hudba pro lid
Známá australská zpěvačka Glenda Raymond bu
de jednou ze sólistek a sólistů, kteří budou účin
kovat na příštím koncertě v Šidney Myer Music
Bowl v neděli 10. března ve 3.15 hod. odpoledne.
Další bude tenor Victor Franklin, který se právě
vrátil z úspěšného zahraničního turné. Australian
Symphony Orchestra řídí Hector Cratvford, konfe
renciérem bude Geoff McComas.
Ins./L.

SVÉ

plně integrovaná odbočka
THE

NATIONAL

BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED
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HLEDAJÍ:

PŘÁTELÉ

Ottu Čilu z Nové Paky, dr. E. Mimru a dr. ing. E.
Sekyru. (USA?)
ZPRÁVY OSOBNÍ

Malý oznamovatel

Sňatku mé dcerušky
MILENKY KOUŘILOVÉ
Čtyři desetiny bodu rozhodly o porážce mistrů světa Romanových
s panem
KALMANEM
PALLAGHY
bylo požehnáno v sobotu
2. března 1963 v St.
Krasobruslení je jistě jeden z nejhezčích sportů vůbec a sledovat pěknou exhibici je pro kaž Mark’s Evangelical
dého velkým požitkem. Když se však na vrcholných evropských nebo světových podnicích rozho Church East Melbourne.
duje o pořadí nejlepších krasobruslařů, pokazí celý ráz šampionátu vždy některá špatná rozhod B. Kouřilová, Brighton.
Ing. Pavel Dostál
nutí rozhodčích. Bylo tomu tak na mnoha podnicích posledních let — jen vzpomeňme na záj
s chotí Naďou
mové skupiny rozhodčích na olympijských hrách v Cortině ďAmpezzo — a také, bohužel, i na
radostně
oznamují naro
letošním mistrovství Evropy, které probíhalo ve dnech 5. - 10. února v Budapešti. K úplnému
zení dcerušky dne 13. 2.
skandálu došlo při hodnocení volné jízdy čs. reprezentantů, sourozenců Evy a Pavla Romanových. 1963, sestřičky Honzíka,
mistrů světa v tanci na ledě. I když Romanovi nastupovali po povinných figurách do volné jízdy
Pavlíka a Petříka.
s hodnocením o 2,3 bodu horším než anglický pár Shearman - Philips, nikdo nepochyboval o tom,
Umina Beach, NSW.
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Krasobruslařské mistrovství Evropy

že mladá čs. dvojice stejně získá v Budapešti prvenství, neboť má daleko nejlepší volný tanec.
A tak se také stalo, alespoň pokud se týče předvedení tance, což většina mezinárodních rozhod
čích ocenila, neboť osmkrát dostali Romanovi známku 5,9. Ale o porážce mistrů světa rozhodl ně
mecký rozhodčí dr. Stein z Norimberka, který prý si vyřizoval s Čechoslováky staré účty a pro
to dal Romanovým dvakrát známku (za provedení i obsah) celkem o 4 desetinky horší než ostatní rozhodčí, což rozhodlo o vítězství Angličanů!

V ostatních 3 soutěžích obhájili dosavadní mistři
Evropy v Budapešti svá prvenství. V soutěži mu
žů zvítězil za nepřítomnosti Karola Divína z Bra
tislavy opět 231etý Francouz Alain Calmat, - v sou
těži žen obhájila už po čtvrté prvenství v Evropě
mistryně světa 21letá Sjoujke Dijkstrová z Amste
rodamu, a ve sportovních dvojicích stál na nejvyšším stupni evropských vítězů už po páté západoněmecký pár Kiliusová — Bäumler.—- Letošní evrop
ské mistrovství v Budapešti mělo velmi pěknou
úroveň (kromě soutěže mužů, kde diváci nebyli
spokojeni ani s volnou jízdou nej lepších závodní
ků) a bylo dobrou přípravou na mistrovství světa
v Cortině ďAmpezzo.
Čs. krasobruslaři obsadili tato místa: sourozenci
E. a P. Romanovi získali v soutěži tanečních párů
jen stříbrnou medaili, druhý taneční pár Jitka Ba
bická — Jaromír Holan se umístil sedmý, ve spor
tovních dvojicích byli mistři republiky Kubíková
— Votruba z Plzně pátí a Vlachovská — Bartosiewiecz sedmí, — v soutěži mužů Václav Kotek

HOKEJOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA
Švédská metropole - Stockholm - žije už v těch
to dnech v hokejovém opojení. Příznivci ledního
hokeje stáli po dlouhé týdny už od pěti hodin
ranních ve frontě před pokladnami, aby si obsta
rali vstupenky na všechna utkání mužstva Tre
Kronor, které čeká přetěžký úkol: obhájit světové
prvenství, získané před rokem v americkém Co
lorado Springs. A už tento čtvrtek ve 12 hodin otevřou se brány zastřešeného stockholmského sta
diónu Johanneshovu, aby přijaly 21 hokejových
mužstev k bojům 29. mistrovství světa v ledním
hokeji. Stejně jako předešlá léta, platí i tentokrát:
jen to mužstvo, které porazí representanta Kana
dy - Trail Smoke Eaters - může se stát mistrem
světa. “Polykači kouře” z Trailu přijeli do Evro
py se svým bývalým hráčem Matějem Bucknou
(žije v Trailu), bezpochyby mužem, který má nej
větší zásluhu na rozvoji čs. ledního hokeje, ne
boť působil u nás dlouhá léta jako hráč pražské
ho LTC, a trenér representačního čs. teamu.
Čs. hokejisté zahajují mistrovství světa ve Stock
holmu ve čtvrtek střetnutím se Západním Němec
kem, které mělo hrát předem kvalifikační utkání
s Norskem, a pouze vítěz měl postoupit mezi osm
teamů, které budou bojovat o titul mistra světa.
Norové však utkání vzdali, neboť prý by nestačili
na utkání s nejlepšími celky světa a spokojí se s
účastí v Bé skupině. Při vzácné vyrovnanosti nej
lepších hokejových celků světa dají se těžko ti
povat vyhlídky čs. teamu. Největší vyhlíd
ky na úspěch jim dává kapitán švédského národ
ního mužstva Roland Petersson, který na otázku
žurnalistů “koho tipujete za mistra světa”, odpo
věděl: “Předpokládám, že mužstva SSSR, ČSR a
Kanady budou nám - Švédům - stejně nebezpeč
nými soupeři. Největší naději na vítězství mají čs.
hokejisté. Myslím, že Kanaďané se budou těžko revanžovat za loňský neúspěch!” Jiného názoru je
však kapitán sovětského teamu Boris Majorov. Ten
je přesvědčen o tom, že Československo nezasáhne
do bojů o medaile, ale bude za teamy Kanady,
SSSR a Švédska až na 4. místě.

13. a Marian Filc 21. — a v soutěži žen Jana Mráz
ková čtvrtá a 131etá Mašková 15. (po povinných
figurách 20, ale měla pátou nejlepší volnou jízdu!).

Hokejová liga
V neděli 17. února skončila v Československu nejvyšší hokejová soutěž, 1.
liga, kterou vyhráli už po
osmé suverénně hráči
ZKL Brna. O pořadí na
2. - 4. místě padlo rozhodnutí až v posledním, 32.
kole tohoto maratónu,
stejně jako o druhém sestupujícím!
Budou jím
hokejisté ZJŠ (Závody
Jána Švermy) Brno, kteří tak doprovodí do 2. ligy mužstvo Č. Budějovic,
jediný team čs. ligy, kte-

rý nevyhrál ani jediné
mistrovské střetnutí,
Konečné pořadí 1. ligy
ročníku 1962/63: 1. ZKL
Brno 55 bodů, skóre
186:71; 2. Sparta Praha
42 bodů, 3. Bratislava 41
bodů, 4. Jihlava 40 bodů, 5. Vítkovice 33 bodů,
6. Chomutov 25 bodů. II. skupina: 7. Litvínov
31 bodů, 8. Kladno 30
bodů, 9. Pardubice 30 bo
dů, 10. Plzeň 29 bodů, 11.
ZJŠ Brno 24" bodů, 12.
Č. Budějovice 4 body.' .

- - Ve zkratce - -

— Letošní už 8. ročník Poháru evropských mistrů
v kopané, je ročníkem neustálých překvapení. Po
belgickém přeborníku Anderlechtu, který už na za
čátku soutěže vyřadil madridský Real, postaral se
o velké překvapení i holandský mistr Foyenoord
Rotterdam. Holandští fotbalisté vyhráli totiž na Pare

DUKLA PRAHA V MEXIKU
Jelikož si konečně vedoucí funkcionáři čs. fotba
lového svazu uvědomili, že hlavní příčinou neúspě
chů čs. teamů v nejvyšší evropské soutěži klubo
vých celků, v Poháru evropských mistrů, byla zim
ní přestávka v mistrovských domácích soutěžích, po
slali mužstvo pražské Dukly na zájezd do Mexi
ka, aby se tu udržela ve formě až do čtvrtfiná
lových zápasů s Benfikou Lisabon. A jak ukázala
střetnutí Pražanů — mimo první zápas, kdy Du
kla nebyla ještě aklimatisovaná ve výši 2.300 m
— nemusí tentokrát hrát podřadnou roli, jako v
předcházejících ročnících PEM. Nejlepší výkon před
vedl čs. přeborník v Mexiko — City proti přední
mu brazilskému mužstvu Vasco de Gama, se kte
rým se rozešel před zraky 85.000 diváků za ne
rozhodného stavu 1:1. Podle mexického časopisu
Ovaciones, Čechoslováci ovládli ve druhém poloča
su celé hřiště a jen velmi málo pustili Vasco na
vlastní polovinu. Obecenstvo si přálo vítězství Pra
žanů, které by bylo naprosto zasloužené. Hráči Du
kly opouštěli stadión za bouřlivého potlesku, ne
boť ukázali perfektní hru, fotbalové umění, bojov
nost, rychlost a potřebnou tvrdost. — Dukla Pra
ha sehrála v Mexiko — City celkem 7 zápasů, ze
kterých 4 vyhrála, dvakrát hrála nerozhodně a 1.
utkání s mexickým Quadalajara prohrála 0:2, když
ve 2. poločasu řídký vzduch dělal Pražanům potí
že s dýcháním. Čechoslováci zvítězili nad mexic
kým mistrem Oro 2:1, nad mužstvem America 2:0,
v Monterrey nad pátým mužstvem mexické ligy
FC Monterrey 1:0 a nad mužstvem Nacaxa Mexi
ko — City 5:2, remisovali s brazilským Vasco de
Gama 1:1 a s mexickým Toluca 0:0.

40—LETÝ ČECH dosti
dobře situovaný hledá
přítelkyni jakékoli národ
nosti za účelem vážného
seznámení. Nab. na zn.
“Svobodný”, Sydney do
HD.
MORAVÁK, 57 roků vdo
vec, tč. Melbourne hledá
vážné seznámení. Nab. na
zn. “Nepiják” do HD.

HOSPODYNI
hledáme
pro moderní domácnost
v Kew. Dům je zařízen
vším, co usnadňuje práci.
Schopná vařit, která má
ráda děti. Včetně bytu.
Nab. na adr. : 18 RockingVáňovi
ham St. . Kew. Vic. , tel.
mají třetího kluka.
WM 7521.
Narodil se 19. února 1963
HLEDÁME PANÍ, která
a jmenuje se
by dohlédla dva večery
Martin
týdně na dvě malé děti.
Melbourne, Vic,
Jako náhradu nabízíme
zdarma byt (pokoj a ku
Listárna
chyň). Volejte po 7. hod.
večer: tel. 50-3859, (East
J. Š. , Cicero: Díky za ba Malvern - Melbourne)
lík novin. — I. K. Los
Angeles: V takové formě Paddington: Díky za vý
nemůžeme bohužel dopis střižek. — G. Č. Stanmouveřejnit. — M. H. Chi re: Díky za dopis. Foto
cago. 40: Díky za adresu. zjistíme, sdělíme. — K.
— K. Č. & O. San Franc.: J. Fairfield: Díky za adre
HD
Díky za Bulletin. — A. S. sy.

des Princes stadiónu v Paříži první čtvrtfinálové
střetnutí nad francouzským Stade Remešem 1:0, a
mají tak velké šance se probojovat do semifinále
této nejpopulárnější soutěže Evropy. Také AC Mi
lán má velkou naději postoupit mezi poslední čty
ři, neboť vyhrál v Istanbulu nad tureckým mistrem
Galatasaray 3:1, a je v odvetě velkým favoritem. —
O dvou dalších semifinálistech PEM se rozhodne v
příštích dvou týdnech mezi Benficou Lisabon a praž
skou Duklou, a mezi jedenáctkami belgického Anderlechtu a skotského FC Dundee.
— V Praze se připravují oslavy 70. výročí založení
Slávie Praha. V rámci oslav bude uspořádán vel
ký mezinárodní fotbalový turnaj, kterého se mají
zúčastnit přední evropská mužstva.
— 24 letý čs. hokejista Jiří Křen, který při zájezdu
Spartaku Praha Sokolovo na Silvestra požádal v Davosu švýcarské úřady o právo asylu, oblékl v mi
nulých dnech poprvé dres západoněmeckého klubu
Kaufbeuren (šestý team západoněmecké 1. ligy).
V utkání domácího teamu s Mannheimem (Kauf
beuren vyhrál 4:2) podal exulant Křen skvělý vý
kon, o kterém německý tisk psal v superlativech.
— Košíkáři čs. přeborníka ZJŠ Brna vyhráli doma
i odvetné utkání s finským HKT Helsinki 85:59 b.
(první zápas 87:83) a postoupili do čtvrtfinále Po
háru evropských mistrů, kde se střetnou s Ljublaní.
— Fotbalisté vedoucího mužstva tabulky B. Ostra
vy po sehráni 4 zápasů v Iránu (tři vyhráli, jed
nou hráli nerozhodně.) odletěli do Bagdadu, právě
v den, kdy zde vypukla revoluce. Po příletu do
hlavního iráckého města byli všichni cestující le
tadla, tedy i čs. hráči, zavřeni v hotelu, a všechna
jejich zavazadla prohlédnuta.
— Organisační výbor Středoevropského poháru roz
hodl, že v příštím ročníku soutěže bude bojovat
osm teamů: po jednom z Itálie, Maďarska, Jugo
slávie a Československa, dvě rakouská mužstva a
oba poslední finalisté: Vasas Budapešť a FC Bo
logna. Tato soutěž však po vzniku Evropského po
hárů ztratila na zajímavosti.
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