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Květinka doherbáře
V truchlivém životě člověka, který se musí hrabat v politice, předsta- lii předseda Labour Par
vuje australská Labour Party paprsek světla, který poněkud zpestřuje je ty Chamberlain a dos
tanete obraz strany, kte
ho jinak neradostný úděl.
V dobách největšího temna může se zalíbením vzpomenout velkého rá je pořád ještě roz
vůdce labouristické opozice, který nevěřil v možnost komunistické výzvěd štěpena ve dví na "uné organizace v Austrálie a který proto vznesl v tom smyslu dotaz na mírněné” a "levičáky”.
tehdejšího sovětského ministra zahraničních věcí. Molotov tenkrát ujistil
Americká základna
učeného státníka, že nic není vzdálenějšího záměrům SSSR, než špionáž
HD se v minulém čís
v Austrálii, a rozjařený vůdce opozice, maje to černé na bílém, umrtvil
le zmínil o komunikač
své protivníky povýšeným: "Co jsem vám říkal?”
ní základně, kterou Ame
Jedna květinka sice herbář nedělá, byť byla sebepestřejší, ale bylo
ričani chtějí vystavět v
jich více. Jejich pomocí podařilo se "velikánům” australského socialismu
Západní Austrálii.
udržet po léta u moci vládu sira Roberta Menziese, která, bez vzpruhy
Mluvilo se také o tom,
mocné opozice, zdegenerovala v podprůměr.
že A. Calwell vybudo
To proto, že se přes vání té základny pod
Někdo může namít vými živly, a budoucnost
nout, že ani první du Menziesovy liberální vlá- snahu nového parlament poruje, ale že ho čeká
ben neopravňuje novi dy byla zajištěna na ního vůdce Calwella a těžký boj, něž svůj ná
jeho schopného zástup zor prosadí mezí socia
náře k zařazení austral dlouhou dobu.
Evattův odchod ne ce Whitlama udržela listickými dogmatiky uské Labour Party do
mezinárodněpolitického mohl sám o sobě napra krajní levice u moci v vnitř strany.
komentáře. Žel bohu, i vit všechny napáchané těch místech, kde byl
T a to laciná předpo
ona tam má své místo. boty. Situace se po jeho “hobartský rozkol” nej věď se splnila do písme
rezignaci sice začala tro citelnější - ve Viktorii a ne. On i jeho zástupce
Labour Party
chu lepšit, ale následky Queenslandu. Přidejte k Whitlam čekali do čas
"Zlatá éra” australské
Hobartské konference je tomu nezdravý vliv, kte ného rána s kloboukem
Labour Party začíná dr. cítit dodnes.
rý má v Západní Austrá- (Pokračování na str. 2)
Evattem nebo přesněji

tzv. Hobartskou konfe
renci. Odštěpení pravého
křídla, k němuž v Hobartu došlo, narušilo
rovnováhu strany, která
se naklonila nebezpečně
doleva.
Pozice,
uprázdněné
pravicí, byly rychle vy
plněny extrémně levico-

Proti franko - německé smlouvě o spolupráci

Po Mnichově Bonn

Po Mnichově Bonn - tak by se dala nejlépe charakterizovat reakce čes
koslovenské komunistické vlády na podepsání francouzsko - německé smlou
vy o spolupráci, uzavřené v Paříži 22. ledna tr. Pro lepší spotřebu před
stavuje ve vládní verzi svedenou Mariannu, zatímco zlosyn sídlí v Bonnu.
Komunistická propaganda si dává záležet, aby patřičně vysvětlila pobloudilé Francii, jak je nebezpečné paktovat se s Adenauerovým Německem.
Tato tvrdošíjná fikce žadavky. Na tom nic ne
o' existenci dvojího Ně mění nová taktika, kte
Koncem loňského roku vydalo čs. nakladatelství mecka - jednoho dobré rá se pokouší zakrýt
Naše vojsko historickou studii sovětského stratéga ho a druhého zlého - revanšistickou podstatu
D. M. Proektora “Přes dukelský průsmyk”, která lí je odjakživa jedním z jejich politiky právem na
čí průběh a důsledky “zbytečné” bitvy o Dukel nejslabších argumentů sebeurčení.”
ský průsmyk v roce 1944. Ačkoli s výročím bitvy
o Duklu bylo vždycky spojeno organizované já sovětského bloku.
Protestní nota česko
sání lidů, nikdo dosud nevěděl, jak vlastně bitva
Je totiž hrozně těžké slovenské vlády vládě
probíhala a jak dopadla. Nyní teprve vyšla so
větská historie bitvy, která dokazuje, že na Dukle vysvětlovat, proč nikdo francouzské dokonce
byla Rudá armáda poražena. Proektor to říká nemá věřit Západnímu prohlašuje, že českoslo
zcela zřetelně : původní záměr sovětského velení se Německu, že hodlá pra venská vláda považuje
neuskutečnil. Rudá armáda prý “plánovala prodrat covat k sjednocení Ně- podepsání franko - něse prudkým úderem přes Dukelský průsmyk a při
spět na pomoc Slovenskému národnímu povstání”. meka mírovými prostřed mecké smlouvy o spoluSovětský autor v knize odhaluje (tak to pro- ky, a přitom věřit Vý práci za nepřátelským akt.
zrazují Literární noviny z prosince, kde byla otiš chodnímu Německu, kte
Zhoršení situace
těna recenze), “že nezdar nebyl způsoben jen zra ré prohlašuje přesně to
dou důstojnického sboru dvou slovenských divizí též.
Československá vláda
umístěných na východním Slovensku, ale mj. tím,
ve své notě vyzývá fran
že sovětské velení nedocenilo složitost bojů v hor
Iredentistické cíle
couzskou vládu, aby "s
ském terénu. Kromě toho v první fázi boje bylo
Nicméně: "Prohlášení největší vážností zvážila
učiněno několik chybných rozhodnutí, která zpo
malila tempo útoku v okamžiku, kdy rychlost ú- spolkové vlády, že se po všechny skutečnosti, a
toku rozhodovala o úspěchu celého plánu. Sovět kouší dosáhnout svých aby zabránila zhoršení
skému letectvu se nakonec nepodařilo zabránit pře
sunům, kterými hitlerovské velení spěšně vyrov iredentistických cílů mí politické situace v Evro
rovými prostředky, je ú- pě tím, že se bude dis
návalo počáteční převahu sovětských vojsk.”
Bitva na Dukle skončila sovětskou porážkou. myslným klamáním ve tancovat od útočných
Čs. historikové se doposud zabývali jenom podí řejnosti,” prohlašuje Pra- plánů Západního Ně
lem 1. čs. armádního sboru na bitvě, o níž se sna gue News Letter z 2.
mecka, a tím přímo při
žili lidem namluvit,že byla zahájena na pomoc slo
spěje k zachování míru
venskému povstání. Víme, jak Rudá armáda “po března 1963.
mohla” povstání varšavskému, a proto nikdo nám
"Západoněmecká spol- a blahobytu v Evropě.”
nemůže mít za zlé silné podezření. Bylo by ostat ková vláda podporuje
Podobným tónem pak
ně velmi na čase, aby o Dukle promluvili i ti
v
Národním
Čechoslováci, kteří se jí účastnili, a kteří mohou nejútočnější revanšistic- hovořil
svobodně mluvit.
HD ké kruhy a jejich po- (Pokračování na str. 2)

Přes Dukelský průsmyk

Není žádná možnost, jak by se Francie mohla
stát vůdcem západní Evropy, ledaže by se
Amerika s Anglií chovaly daleko pošetileji,
než se dnes zdá být možné. Vždyť zvláštní
svazky mezi Paříží a Bonnem právě prodělá
vají krizi, která se může stát osudná. Politic
ké nebezpečí, které přivedlo tolik státníků na
obou stranách Atlantiku k závěru, že se Anglie
musí zapojit do Společného trhu za každou
cenu, bylo velice zmenšeno právě způsobem,
jakým byla Anglie ž něho vyloučena.
Denis Healey

SÍLA A SLABOST
Uplynulý rok byl beze sporu nejúspěšnějším údobím v poválečném zápase západních demokracií
s komunismem.
Sovětský svaz utrpěl těžkou porážku v Karib
ském moři, čínský útok na Indii zdiskreditoval
komunismus v očích přátelsky naladěné Asie a
spor mezi Moskvou a Pekingem nabyl nezhojitel
ných rozměrů.
Svobodný svět naproti tomu vypadal lépe než
kdykoliv před tím. Prestyž Spojených států a je
jího presidenta dospěla poválečného vrcholku, hos
podářská prosperita západní Evropy dále udivo
vala svět a její politická integrace měla být ještě
více posílena “bezprostředním” vstupem Anglie do
Evropského hospodářského společenství.
Rok 1962 se tak stal pro demokratický svět ro
kem růžových nadějí. Svobodní lidé hleděli, ne
bez dobrých důvodů, s důvěrou vstříc roku 1963.
Již první tři měsíce nového roku však těm na
dějím zasadily citelné rány.
V čem spočívá zásadní rozdíl mezi příznivou
situací minulého roku a poměrně nepříznivou si
tuaci prvních měsíců roku letošního? Odpověď
není těžká. Minulý rok viděl rostoucí jednotu Zá
padu a pokračující rozklad Východu. Letošní vidí
zásluhou generála de Gaullea rozklad na obou stra
nách.
Vytvořila se zvláštní situace, která však je mož
ná charakteristická pro dnešní stav světa.
Proti sobě stojí dva tábory. Jeden druhému vy
čítá všechny možné nedostatky a hříchy, a jeden
i druhý tvrdí, že je silnější.
Není pochyb o tom, že západní svět může pou
kázat na kladnější věci než svět východní. Proti
otroctví může postavit relativní svobodu, proti
bídě relativní blahobyt a proti zpátečnictví rela
tivní pokrokovost.
V zásadě však může být těžko spor o tom, že
síla Západu spočívá v slabinách Východu a síla
Východu v slabinách Západu.
Hlavní síla Západu teď leží ve sporu Moskvy
s Pekingem. Jeho hlavní kartou už dávno není
vodíková bomba, ale Maocetun.
Viděno z druhé strany Železné opony, hlavní
silou Východu už dávno není větší počet divisí
nebo lepší rakety, ale spor, který, vede s celým
západním spojenectvím vzdorovitý stařec v Paříži.
Podrobnější přezkoumání relativních sil obou
táborů ukáže, že je nesvoboda komunistického svě
ta větší zbraní Západu, než nějaká ideologická
iniciativa, a že komunisté žijí spíše ze sociální ne
spravedlnostia všelijakých předsudků v některých
částech svobodného světa, než z čehokoliv, co sami
mohou nabídnout.
Oba protivníci připomínají dva špatné hráče ša
chu, kteří nevyhrávají partie nějakou brilantní
hrou, ale hrubými chybami protihráče.
Z toho hlediska také třeba brát politiku dneš
ní americké vlády, která v nás dost často vzbu
zuje netrpělivost, ale za niž bychom těžko hle
dali náhradu.
Jejím cílem není vítězství frontálním a dneska
beze sporu sebevražedným útokem proti komunis
mu, ale vítězství odstraňováním vlastních chyb.
Předností demokracie totiž je, že její chyby mo
hou být pomocí zdravého rozumu a dobré vůle
odstraněny, zatím co v komunismu být odstra
něny nemohou. Likvidace komunistických chyb zna
mená likvidaci komunismu, protože komunismus
sám je chyba.
Pravý komunismus dnes existuje jenom v Pe
kingu. Moskevský se začíná viditelně rozmělňovat
právě proto, že jej zákony jeho vlastní dialektiky
nutí k pomalému odstraňování nejhrubších chyb.
V oboustranném odstraňování chyb tedy spočí
vá naděje svobodného světa, protože tzv. demo
kracie se bez chyb teprve stane skutečnou de
mokracií, zatím co komunismus bez nich přestane
být komunismem.
—kw-Published
8 Moorhouse St.
Printers:
6 Elizabeth St„

by Fr. Váňa,
Richmond E. 1.. Víc.
Bussau & Co.,
Nth. Richmond, Víc.
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KVĚTINKA DO HERBÁRE
(Pokračování se str. 1)
v ruce před zavřenými
dveřmi konferenční síně,
než se dozvěděli, že jim
delegáti
jednotlivých
australských států povo
lili hájit v parlamentě
věc, která je podle je
jich nejlepšího svědomí
nutná pro bezpečnost
Austrálie.
Souhlas se stavbou
americké základny byl
odhlasován většinou pou
hých dvou hlasů jenom
zásluhou queenslandského delegáta Duggana,
který v poslední chvíli
"ucukl” svým soudru
hům a přešel na stranu
umírněných.
Možná, že to vypada
jako hodně hubený úspěch, ale s ohledem na
poměry v Labour Party
nutno i to přijmout s
otevřenou náručí.
Květinka do herbáře Situace, v níž volený
parlamentní vůdce musí
čekat za dveřmi, až mu
nevolní partajní potentáti povolí, aby se cho
val v parlamentě rozum
ně, je ovšem sama o so
bě absurdní.
Jedna z podmínek,
které federální výbor
Labour Party přivěsil na
svůj souhlas k vybudo
vání americké základny,

šela, svádí k poněkud
morbidnímu humoru.
Americký týdeník
Time by asi o takové
osudné chvíli napsal:
"Jednoho temného rána
zařinčel v ložnici presi
denta Spojených států
telefon. Na druhém kon
ci byl Pentagon, gene
rál XY. Americká radarová síť zachytila vlnu
sovětských raket. Kurs Spojené státy. Chce pre
sident, aby americké sí
ly zahájily okamžitě
nukleární protiútok?
Presidentova tvář zka
meněla, jeho oči utkvě
ly na okamžik na obra
zu Abrahama Lincolna,
který visí nad postelí.
O minutu později se
Představa krajní si rozletěl do všech konců
tuace, jež by tuto pod světa stručný rozkaz. Za
mínku prakticky vyzkou- dalších pár minut byly

je však ještě absurdněj
ší a řadí se důstojně k
proslavené koresponden
ci dr. Evatta.
Australští labouristé
podle ní totiž vlastně
trvají na tom, že západoaustralská komuni
kační základna nesmí
předat americkým nuk
leárním ponorkám roz
kaz k útoku na nepřá
telské cíle bez předcho
zího svolení australské
vlády.
Ve světle té podmín
ky si pak člověk marně
láme hlavu, k čemu by
vlastně byla v případě
války taková základna
dobrá.
Jednoho temného rána

americké rakety na cestě
ke svým sovětským cí
lům. Výjimkou byla oblast Pacifiku”.
Potud časopis Time,
který už nevysvětlil, proč
právě Pacifik byl vý
jimkou.
Vysvětlení oné ilusorní situace by bylo doce
la jednoduché. Když
konečně federální exe
kutiva Labouristické stra
ny povolila australské
labouristické vládě povo
lit, aby americká komu
nikační základna předa
la dále washingtonský
rozkaz, stála již na wa
shingtonském památníku
padlých třetí světové vál
ky slova básníkova: “Jak
jsme to měli vyhrát,
když máme tak “dů
myslné” spojence?”
- kw -

Po Mnichově Bonn
(Pokračování se str. 1.)
shromáždění ministr za
hraničních věcí David.
Ten však už nešetřil ani
Francii:
"Účelem franko - ně
mecké smlouvy o spolu
práci je docílení jedno
ty v otázkách zahranič
ní politiky a zvláště po
sílení vojenské spoluprá
ce a společné strategie.

SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne

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

Naše rovy
TAK PROČ ŠKODA, ŽE NETUŠIL ?
Rekriminace nemají smyslu, minulost jest vě
cí historiků. Nám ve svobodném světě zbývá
zamyslit se a vytrvat v úkolu, který jsme na
sebe vzali dobrovolně a jehož výsledek leží v
budoucnu. Vzpomínám si na slova, která řekl
delegací duchcovských havířů dr. Julius Grégr,
vůdce českého národa v polovině min. sto
letí: "Nebuďte malé mysli, nepadejte duchem.
Mučednictví je údělem Čechů, ale ono jich
nezdrtilo, nýbrž síly jejich utužilo a spojo
valo jednotlivce i stavy. Dokud Čechové mají
pocit mučednický, mravně rostou. Jakmile u
Čecha pocit utrpení přestane, i když mu tře
ba přivykl, hned ochabuje, ruce do klína sklá
dá a zapomíná minulého i budoucího. Pod
mínka vítězství je vydržet v boji do konce..."
Škoda, že před patnácti lety národ netušil,
že se opět blíží doba nového utrpení a mu
čednictví. To platí pro domov. Pro nás platí
z Grégorových slov ten "boj do konce. . "
Dr. Jaromír Měšťan v Českých listech, Mni
chov, 15 února 1962.

1.4.1963

DR. F. KOPEČEK
oznamuje, že zahájil lékařskou praxi
ve společenství s

Dr. J. J. Johnstonem
784 Station Street
BOX HILL — MELBOURNE
Telefon : 89 - 6791

LETOVISK O

“ŠUMAVA”

Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 14. dubna 1963

Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
J í d 1 o - P i t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

ZE DNE NA DEN
18. 3. President de Gaulle
navštívil Holandsko.
— Spojené státy protesto
valy u Sovětského svazu,
protože dvě sovětská le
tadla přeletěla Aljašku.
— Nový syrský minister
ský předseda Salah Bitar
oznámil, že se Sýrie spojí
se Sjednocenou arabskou
republikou a s Irakem a
vytvoří novou federaci.
19.3. Alžírská vláda oznámila, že Francouzové
detonovali pod zemí na
Sahaře jadernou bombu.
— V San Jose v Costarice byla zahájena konfe
rence presidenta Kennedyho se středoamerickými presidenty.
— Kubánští exulanti bom
bardovali sovětskou ná
kladní loď v kubánských
vodách.
—-Západní Německo a
Británie vydaly prohláše
ní, že jsou pro plán me
zinárodní armády NATO
vyzbrojené j adernými
zbraněmi.
22.3. V Maďarsku byla
vyhlášena amnestie, kte
rá se má mj. vztahovat
na účastníky povstání v
r. 1956.
— V Jižní Africe bylo
zatčeno 42 členů teroris
tické organizace Poqo, kte-

ří prý připravovali sa
botáž.
24.3. Zvláštní komise, ustavená presidentem Kennedym, doporučila, aby
Spojené státy snížily roč
ní výdaje za hospodář
skou pomoc cizím státům
o 500 mil. dolarů.
25. 3. Sovětský ministr ná
rodní obrany maršál Malinovský je na návštěvě
v Indonésii.
26. 3. Bývalý francouzský
ministerský předseda a
vedoucí teroristické orga
nizace OAS Bidault odle
těl z Německa do Portu
galska.
28. 3. Maršál Sergěj Birjuzov se stal novým ná
čelníkem sovětského ge
nerálního štábu místo
maršála Zacharova.
30. 3. V Turecku vypukly
nepokoje a jsou obavy,
že vojenská diktatura
vystřídá nynější demokra
tický režim.

"Západoněmečtí před
Blesková válka
Jednotná
strategie, stavitelé by měli praktic
podle bonnské koncepce, ky dokázat, že spolko
znamená přípravu ke vá republika chce žít v
splnění revanšistických míru se svými sousedy
plánů, při nichž má být a se všemi národy na
znovu uplatněna západo- světě tím, že by uznali
německá doktrína bles hranici na Odře a Ni
kové války pomocí všech se . . .”
Československý ministr
zbraní, hlavně jaderných,
založená na mylné na- zahraničí ovšem musí
ději, že tím bude ně dobře vědět, že jakmile
mecké území ušetřeno pronese slova Odra a
Nisa, zabraňuje už pře
důsledků války.”
"Nebezpečný charak dem jakémukoli pokusu
ter smlouvy tkví v tom,” o zlepšení vztahů mezi
pokračoval David, "že v Záp. Německem a je
ní není ani zmínka o od ho východními sousedy.
zbrojení, které bylo usta
Logický závěr: jde tu
noveno vzájemnými do zase jen a jen o propa
hodami mezi vítěznými gační gesto, neboť pra
národy.
vým úmyslem Moskvy
Její obsah dokazuje, je zachovat vztahy mezi
ODBORNÉ OPRAVY
že v ní jde o sblížení Západním Německem a
TELEVISNÍCH
nejreakčnějších kruhů satelity jak jen možno
PŘIJÍMAČŮ
obou zemí za společným nejhorší. Vždyť strach
Volejte
: 58 - 5349
cílem - k útoku na so z německé agrese je to
J. Schoenpflug
cialistické země.”
nejspolehlivější
pouto
Melbourne - Ormond
Západoněmečtí mili- mezi nimi a Moskvou.
Služba po celý týden
taristé prý ani na okam
vm
žik neustoupili od plánů
na útok proti sovětské
mu bloku. Dnes se prý
horečně snaží získat ja
derné zbraně a získat
OVERLOCKERS
politickou a vojenskou
Vzhledem
k
rozšíření
podniku
přijmeme větší množství
nadvládu v západní Ezkušených
obrubovaček
- prádla
vropě.
V
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Pařížská smlouva s
* Moderní továrna, umístěna právě u trati elektrické dráhy
Bonnem je, podle Da
na západní předměstí
vida, "právě tak osud
* Přívětivé paní Vám ukáží a naučí Vás, jak si můžete vydělat
ná, jako byla před 25
hodně peněz v našem velkorysém systému při práci od kusu
lety dohoda mnichovská.
BUDETE-LI SI PŘÁT, MŮŽETE PRACOVAT NEJMÉNĚ
Žít v míru podmínečně
8 HODIN TÝDNĚ PŘESČAS
Hlaste se osobně u Mr. Tode nebo telefonujte FY 1458
Československo si o(kdykoliv, včetně soboty dopoledne)
všem přeje žít v míru
se Západním Němec
kem, ale ovšem musí to
být takové Německo, ja
141 - 154 Capel Street, North Melbourne
ké si přeje Moskva:
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VE ZKRATCE

— Národní shromáždění štví Richard Dvořák.
vyhovělo žádosti předse Sjezdu se účastnila dele
dy Nej vyššího soudu dr.- gace ÚRO vedená tajem
J. Urválka o uvolnění z níkem F. Káchou a mi
funkce ze zdravotních dů nistr spravedlnosti dr. A.
vodů. Dr. Urválek byl Neumann. Zprávu sjezdu
stalinským specialistou na přednesl předseda ústřed
monstreprocesy - byl stát ního výboru svazu J.
ním zástupcem
v pro Hrdlička.
cesech s Miladou Horá — Elektrizace na Ostrav
kovou i se Slánským. Je sku byla rozšířena o dal
ho odchod se považuje ší úsek mezi stanicemi
za další “nenápadnou’' Polanka nad Odrou - Ost
destalinizaci. Urválek bu rava - Poruba. Nově
de v budoucnosti praco elektrizovaný železniční
vat na “vědeckovýzkum úsek byl už předán do
provozu.
ném úseku v justici”.
— Pavol Majling byl jme — ČSSR dodá do Východ
nován předsedou Ústřed ního Německa auta typu
ní komise lidové kontro Škoda - super, Škoda ly a statistiky. Místopřed Oktávia. Tatra 603 jakož
sedou byl jmenován V. i nákladní vozy.
Hromádka, náměstky — V ministerstvu výstav
předsedy
se stali: E. by byli odvoláni z funkcí
Vochala, ing. B. Suchar- náměstků ministra ing.
da, ing. Jan Kazimour, V. Pánek a A. Tomšíček,
na jejich místa byli jme
F. Vaculík.
— ŮV KSČ schválil no nováni F. Toman a ing.
vou stupnici členských E. Reich a J. Rychtář.
příspěvků. Členové s příj Ve funkcích náměstků
mem do 600 Kčs platí ministra výstavby zůstali
1 Kčs měsíčně, členové nadále : M. Foltýn, P.
s příjmem mezi 3 a 4 Konpiš a J. Zajíček.
tisíci 3 procenta z platu, — Vedoucí prodejny Pra
nad 4.000 Kčs 4%. Ty mene v Praze 1. Ženíšek
pický člen dnešní KSČ byl odsouzen pro zpro
platí měsíčně 10-15 Kčs nevěru 46.491 Kčs: Kuriona členských příspěvcích. zem procesu bylo, že s
— Letos rozšíří Svaz čs. ním seděli na lavici obža
mládeže pořádání “budo lovaných kontroloři, kte
vatelských táborů mláde ří se dávali uplácet: B.
že”. Do zahraničí pojede Nováková, J. Horovičová,
30.000 mladých lidí. Do J. Šulc, V. Svoboda, F.
zahraničí: do SSSR, Vý Beránková a K. Šíma.
chodního Německa, Ma Ženíšek byl odsouzen na
ďarska, Bulharska, Pol tři roky žaláře.
ska a Rumunska.
— V Bělehradě byla po— V aule pražského Ka depsána smlouva mezi
rolina se konala oslava Československou tiskovou
100. výročí založení praž kanceláří a Tanjugem o
ské Umělecké besedy. vzájemné spolupráci.
Slavnostní projev měl Smlouvu podepsal za ČTK
nynější tajemník UB hu Miroslav Štulek.
dební skladatel Alois Há- — Ve věku 52 let zemřel
ba.
v Praze redaktor Rudého
— V Praze se konal VIII. práva Jan Fait, známý
sjezd Odborového svazu svou agresivností a uda
zaměstnanců státních or vačstvím.
gánů a místního hospo — Pražská mládež se sešla
dářství. Vystoupil na něm na besedě s příslušníky I.
poprvé v roli vedoucího čs. armádního sboru, kte
ústřední správy pro roz ří bojovali u Sokolova.
voj místního hospodář- Příležitost: 20. výročí bit-
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vy. Besedy se zúčastnil
bývalý armádní generál
a ministr národní obrany
Ludvík Svoboda.
— V Národním shromáž
dění měl zahraničně - po
litické expozé ministr za
hraničí V. David. Pro
hlásil, že “mírové řešení
karibské krize nesmírně
posílilo u národů celého
světa přesvědčení, že svě
tová válka není osudově
neyhnutelná”.
— Členové presidia Čs.
akademie věd v čele s
akademikem F. Šormem
a členové Čs. pugwashského výboru vědců za
odvrácení nukleární vál
ky spolupodepsali “Že
nevské prohlášení přísluš
níků vědecké obce”, vy
dané na konferenci Spo
jených národů v Ženevě.
— Na přátelskou oficiální
návštěvu odjela do Sýrie
deputace čs. armády, ve
dená náměstkem ministra
národní obrany generálplukovníkem O. Rytířem.
V Damašku byla uvítá
na náčelníkem štábu Namekem a čs. velvyslancen dr. R. Kožušníkem.
Čs. vojenská návštěva při
jela zrovna doprostřed re
voluce.
— V pražské Městské kni
hovně se konala demon
strace iráckých studentů
proti dnešní “fašistické”
vládě. Předsedal jí nej
větší irácký “básní k”
Džahavárí a bývalý mi
nistr spravedlnosti Sámir.
— Ředitel n. p. Mototech
na F. Pokorník poskytl
listu Večerní Praha roz
hovor o nových čs. vo
zech, které přijdou na trh
v roce 1963. Pokorník slí
bil, že se situace dodá
vek náhradních dílů le
tos zlepší. V republice je
105.900 zájemců o auta.
— Vyprávění o Národ
ním divadle” je nejnověj
ší kniha uměleckého his
torika Vladimíra Muellera, která líčí dějiny Ná
rodního divadla až do ro
ku 1961.
FEC/Č

Ukázka vnitrodružstevní demokracie v praxi

Pseudodemokracie jaká je

28. února přinesly Zemědělské noviny překvapivě upřímnou reportáž
dr. Jana Sedláka o tom, jak ve skutečnosti vypadají "demokratické” pod
mínky v jednotných zemědělských družstvech. Přímo k věci : "Jsme z
JZD Nová Ves pod Pleší. Prosíme vás, přijeďte k nám na výroční schů
zi. V družstvu je spousta nedostatků, ale nemámě možnosti na ně ukázat.
Ani se někdy nedostaneme ke slovu. Přijeďte, alespoň uvidíte, jak těžko
může u nás obyčejný občan prosazovat nápravu na schůzi.” Dopis byl
zřejmě napsán jedním z řadových členů družstva a adresován redakci Ze
mědělských novin. Poměry v družstvech musí být opravdu kritické, pro
tože zástupce novin se skutečně na schůzi rozjel, a co víc, zřejmě o ní
referoval bez přetvářky a eufemismů : "A tak navečer zastavil náš re
dakční vůz před novoveskou sokolovnou...”, začíná reportáž Zeměděl
ských novin.
“Začátek byl obvyklý, runách: místo plánova stupu do práce, ani ne
jak na všech výročních ných 15 Kčs nám jed vypracovalo
pracovní
schůzích, i s volbou vo notka vyšla na 10 Kčs.” řád, nesvolávalo pravi
Když takhle pesimistic delně členské schůze,
lební komise,” referují
Zemědělské noviny, "ale ky zahájil schůzi před nevydávalo nákladním
malý rozdíl tu přece je: seda, neváhali ani další autům jízdní příkazy,
tříčlenou komisi, navrže funkcionáři vypočíst nevymáhalo, aby členové
nou představenstvem J- schodky loňského roku: d r u ž s t v a odevzdávali
ZD, doplnili družstevní
každý desátý den pracov
Další Jobovy zvěsti
ci z pléna ještě dvěma
ní výkazy.
Agronom :
“Výnosy
Nic z toho, jak řekl
členkami.”
Tedy jasná opozice, jsme loni neměli dobré, revizor, se neuskutečnilo.
"což nebude”, jak pro brambory jsme dosazo
Vřava nastala, když
rokují Zemědělské no vali asi začátkem června došlo k volbám nového
viny, "nijak bez význa a sklidili jsme v prů představenstva. Vypada
měru 35 centů po hekta lo to jako konvence de
mu”.
ru. Jaké byly ostatní mokratické strany v Chi
Po těžkém roce
výnosy? Pšenice 15.4 cen cagu, kdyby hrozilo ne
Zprávy funkcionářů tů, žita 18 centů, ječ bezpečí, že starostou se
byly také tradičně suché, mene 19 centů, cukrovky stane republikán.
ačkoli nijak nemohly 85 centů a silážní kuku
Předsedou představen
zastřít neúspěchy uply řice 122 centů. Sucho
stva byl navržen před
nulého roku.
nám sice udělalo čáru seda volební komise. Do
Předseda. JZD: “Má přes rozpočet, ale nemů
savadní předseda se má
me za sebou těžký rok. žeme všechno svádět na
stát členem předsednicMuseli jsme zaorat je sucho. Při odpovědnější
tva. Zrada je však na
tele, směsky seté po je práci nemusely být ztrá
postupu : soudružky,
telích nám neurostly. ty tak citelné.”
zvolené z pléna do vo
Ještě že nás trochu vy
Slovo dostal mecha- lební komise, mají proti
trhlo seno, které jsme si nizátor družstva: “Trak
návrh. Divoká diskuse,
nasekali na Šumavě. Ú- tory mají častou poru
ale typický detail: "Zá
bytek krmiv znamenal i chovost, a jak jsem zjis
stupce Okresního národ
úbytek mléka. Když k til, mají vedoucí úseků
ního výboru Příbram,
tomu připočteme ztráty malý zájem o uskladněmlčí.” Hlas z lidu - "Na
na bramborách a na je
a na konzervování před musíme návrhy uní
telovém semínku, pak je traktorů. Bude proto
vážit!” Odpověď desig
výsledek vidět i v ko- lepší, když letos soustře
novaného p ř e d s e d y:
díme traktory do jedné "Teď není diskuse. Teď
mechanizované brigády.” jsou volby!” A co se ne
Předseda revizní ko stalo? Předseda volební
mise začal prát špinavé komise byl zvolen před
post”, jejímž výsledkem je dnešní bídná zá
představenstva!
prádlo od loňska. Řekl, sedou
sobovací situace.
že představenstvo druž Demokracie není jen dis
Československý návštěvník se dívá velmi
stva neuskutečnilo nic z kuse.
smířlivě, liberálně a koexistenčně na další vni
Až když všechno by
doporučení, která jim by
tropolitický vývoj a prohlašuje : "V ČSSR ja
lo
upečeno podle plánu,
la dána na loňské vý
ko v SSSR se prosazují síly, které chtějí zúč
přišla na pořad rozpra
roční schůzi.
tovat s minulostí, jako je sovětský básník Jevva, která na volbě samé
Co bylo zanedbáno
tušenko. Věřte, že takových Jevtušenků je již
nemohla nic změnit. Te
dnes v ČSSR mnoho. Jsem pevně přesvědčen,
Představenstvo druž prve tam vyšly veřejně
že to nebude dlouho trvat, a lidé z exilu
stva nechalo stranou najevo stížnosti řado
budou sedět v Praze za podmínek, které se
návrh, aby vedoucí ú- vých členů.
budou líbit nám všem.”
seků určovali dobu ná
(Pokračování na str. 7)
K tomuto překvapujícímu prohlášení vedla
úvaha "Tak jako jsme shodili do Vltavy so
ZLOBÍ VÁS OČI?
chu Stalina, tak tam shodíme i jiné předsud
Bolí Vás hlava?
ky i zábrany. Válku nikdo nechce. Vidím to
Noste brýle od OPT A!
zde na Západě, kde jsou lidé hrozně nepo
litičtí a hledají jen zábavu. My válku také
nechceme a jsem přesvědčen, že ani SSSR ji
nerozpoutá. Musíme se přece nějak dohodnout.
Nerad hovořím o "ismech”, ale musím. Vy
Capitol House, 109 Swanston St.
máte strach z komunismu a my zase z fašis
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
mu, ačkoli oba tyto "ismy” ztratily své ostří.
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
Uvědomte si, že doma vyrostla nová gene
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
race, která se hlásí o slovo, a které tyto poj
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
my už mnoho neříkají. ..”
FEC
v nutných případech telegraficky

Ztrácejí —ismy ostří ?
Československý zpravodaj (New York, 18.
3. 1963) uveřejnil výňatky z rozhovoru s "jis
tým Čechoslovákem, který zastává doma tak
řka klíčové postavení ve svém oboru”. Redak
tor Čs. zpravodaje poznamenává, že jeho ná
zory jsou příbuzné názorům komunistů "barákovského” typu. Některé názory, které vy
slovil, znějí rozhodně kuriózně.
Host z Československa prohlašuje, že kri
tika je dnes v ČSSR heslem. Tvrdí však, že
v čs. tisku a rozhlase se často jen mluví, aby
se mluvilo, a kritika je jen "mlácením prázdné
slámy”. Je prý proto třeba s tím skoncovat
a zbavit se neschopných lidí, kteří "jenom
žvaní, ale nic neudělají. Ty vyhodíme. Mno
ho lidí si u nás myslí, že legitimace strany
znamená jen práva a žádnou práci.” Informá
tor se dívá skepticky na rozhodnutí XII. sjez
du KSČ, zejména na hospodářská opatření.
Soudí, že nebudou splněna, pokud na vedou
cích místech v průmyslu zůstanou ti, kteří
vlastně dnešní krizi zavinili. Plány lze splnit
jen tehdy, budou-li na odpovědná místa po
staveni odborníci. Podobně kritizoval "blázni
vý spěch”, s nímž se kolektivizovalo čs. země
dělství, a odsoudil to jako "největší hlou-

OPTO
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ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A. A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST. SYDNEY
Telefon BX 2316

KRÁTCE Z EXILU
(Cenzurováno)
ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO VZDĚLÁVANÍ
PRACUJÍCÍCH SE USTAVILA

Dne
března se v
sešla ke svému první
mu zasedání Ústřední komise pro vzdělávání pra
cujících, která byla zřízena usnesením vlády z
. února. Předseda komise ministr
,
se
známil v zahajovacím projevu s posláním komise
a s jejími úkoly v jednotném řízení, koordinaci
a organizaci veškerého vzdělání pracujících. Ústřední komise bude zajišťovat plánovité vzdělá
vání pracujících v souladu s plánem zvyšování
odborné kvalifikace a vzdělanosti pracujících, kte
rý vypracovává
plánovací komise. Tak za
jistí rozvoj vzdělanosti pracujících podle hlavních
směrů rozvoje vědy a techniky, které stanoví
komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.
Komise se bude dále zabývat koordinací veške
rého vzdělávání pracujících, organizací forem a
metod, návaznost různých forem vzdělání a započitatelnost zkoušek. Bude projednávat i povšechně
návrhy základních právních forem týkajících se
studia pracujících a kontrolovat, jak jsou plněna
zásadní opatření ve vzdělávání pracujících. Čin
ností ústřední komise však nijak neoslabuje od
povědnost ministerstev a ostatních ústředních úřadů i národních výborů za zvyšování odborné
kvalifikace a vzdělání pracujících v oboru své pů
sobnosti. Na schůzi bylo mimo jiné zvoleno před
sednictvo ústřední komise pro vzdělávání pracu
jících a schválen plán práce pro letošní rok. Při
ministerstvu
se zřizuje
sekretariát ústřední komise pro vzdělávání pracu
jících v
Pracující mohou své náměty a návrhy ke vzdělá
vání studiem při zaměstnání zasílat sekretariátu
ústřední komise, která zajistí jejich projednání v
komisi.
Rudé právo, 7. března 1963
O DVOJKOLEJNOSTI ORGÁNU

Důležitou úlohu v aktivní činnosti základních
organizací mají i naše okresní orgány, okresní vý
bory
a okresní rady. Jsou to orgány, kte
ré stojí nejblíže k našim základním organizacím.
Zejména okresní výbory
prokázaly již plné
opodstatnění. Tvoří vskutku nejstarší aktiv zku
šených funkcionářů, kteří svojí aktivní činností
pomáhají řešit důležité otázky práce nikoliv jen
z hlediska potřeb toho kterého
v okrese.
Jejich hlavním úkolem je pomáhat v závodech za
bezpečovat ještě úspěšnější rozvoj tvůrčí iniciati
vy a to na základě nej lepších zkušeností
funkcionářů a základních organizací celého okresu.
Je to. pohotová, živá, každodenní práce s lidmi, a
proto nesmíme přetěžovat
ani
vyhotováním všelijakých zpráv a zbytečným administrová
ním. Starat se o to, aby
mohly co nejlépe
rozvíjet svou činnost, připadá okresním radám, je
jichž hlavním úkolem je řešit ty otázky, které
jsou společné několika nebo všem okresním výborům
a jejichž úspěšné vyřešení pomáhá
plnit úkoly
plánu a zlepšovat vše
strannou péči o potřeby pracujících celého okre
su. Podobně je třeba vidět úkoly a vzájemné vzta
hy našich orgánů v kraji. Hovoří se často o dvoj
kolejnosti, což prý vede k tomu, že si
a
orgány navzájem překážejí. Důkladnější
rozbor často uváděných argumentů ukazuje, že ne
dorozumění vznikají v otázkách kompetence, kdo
má právo komu co uložit, kdo má větší právo ko
mandovat, ale nikdy o to, že jeden nebo druhý
chce ochotněji pomáhat nižším orgánům nebo zá
kladním organizacím. Abychom se zbavili alespoň
v krajích strašidla dvojkolejnosti, je třeba, aby se
krajské výbory
soustředily na své hlavní
úkoly a se znalostí konkrétní odvětvové proble
matiky pomáhaly
správně orientovat pomoc
základním organizacím.
Práce, 1. března 1963
Čtenáři prominou. K hříčce se nám hodil jak
bohatýrský styl úředních zpráv z Československa,
tak datum vydání tohoto čísla. Dojemná shoda tex
tu zpráv a článků, vydávaných o činnosti důstoj
ných organizací jak v Československu tak v exilu
je nejenom komická. Je zarážející. Dovolili jsme
si mírně cenzurovat zprávy z Československa za
účely vzdělávacími. Otázka je, vezmou-li si pří
slušné orgány poučení z parablabolismu. Komise
pracují úspěšně po obou stranách Železné opony.
Máme výhodu alespoň v tom, že tady dosud o nic
nejde.
Aprílový Hlas domova

VÁLKA V DŽUNGLI
Od roku 1954 zuří v bývalé francouzské Indočíně studená válka - hezky horká na studenou
válku. Po rozdělení země na severní část, která patří komunistům, a na jižní - nekomunistickou - část, nebylo třeba kómunistům stavět ani chatrný bambusový zásek na státní hranici.
Vietnam se stal základnou podvratné činnosti komunistů v této části Asie nejen směrem na
jih, ale i na Západ. Osm let po podepsání ženevské dohody je dnes prakticky ztracen Laos, a
osud jižní části Indočíny visí na vlásku. Komunistická propaganda ovšem všechno tohle za
pírá. Podvratná činnost komunistických agitátorů a agentů je na mezinárodním poli vydávána
za vietnamské "osvobozenecké” hnutí.
Ústředí Obranného společenství v jihovýchodní Asii (SEATO) vydalo tento měsíc zvláštní
zprávu, nazvanou "Komunistický plán na dobytí Vietnamu” (SEATO Headquarters, P. O. Box
517, Bangkok, Thailand), v němž uveřejňuje typické případy komunistické infiltrace a teroris
tické činnosti, prokazatelně podniknuté ze Severního Vietnamu.
Zpráva SEATO ne v Hanoi se usnesl v ro tuto vlasteneckou poli pokládáni za reakcioná
obsahuje vojenská ta ce 1960, že “současně s tiku.
ře a budou trestání ja
jemství. Všechny po výstavbou socialismu v
Po vítězství revoluce ko jiní zrádci.”
drobnosti této války v severní části země musí
Vojenské zásoby a
Ukořistěný stranický
džungli byly předloženy me se snažit udržet a
rozvratníci se dostávají
materiál
dokazuje
ne

Mezinárodní kontrolní
rozvinout revoluční síly
komunistické do Vietnamu trojím způ
komisi (složené ze zá na jihu a vytvořit pří měnnost
sobem:
stupců Kanady, Indie a znivé podmínky pro mí taktiky : nekomunisté,
Bud’ překročením seochotní
spolupracovat
s
Polska).
rové sjednocení země...”
komunisty, budou využi vero-jižní hranice v přeVzor košické Národní ti jenom dotud, pokud strojení nebo v ozbro
Zásobování revoluce
fronty byl zachován i nezvítězí revoluce: "Až jených skupinách, nebo
Tato komise vydala o ve Vietminu. Tam se
revoluce zvítězí, bude ta přechodem do Laosu,
činnosti komunistů ve
“lidová fronta” jmenuje to linie změněna. Pak odkud se o jejich další
Vietnamu zvláštní do- Osvobozenecká fronta ji
teprve povede Lao Dong cestování postará komu
brozdání, ve kterém se
hu a je ovládána komu revoluci veřejně.”
nistický Pathet Lao, ne
praví :
nistickou stranou Lao
Teroristický ráz komu bo po moři.
"V jednotlivých pří Dong.
nistické invaze na jih je
Poslední cesta je nejpadech bylo dokázáno,
Lao Dong ovšem před nejlépe charakterizován riskantnější, a zdá se,
že Severní Vietnam po stavuje
“vlasteneckou vojenským rozkazem:
že nejvíce zásob a agen
slal do jižní části ze frontu”. Každý spojenec
tů bylo zadrženo na ko
"Všichni
ti,
kdo
(na
mě ozbrojené i neo je dobrý, pokud může
munistických džunkách,
území
Vietnamu
pr)
zbrojené agenty, zbraně, přispět k převratu ve
které jsou vybavovány
odmítnou
dodat
rýži,
střelivo a jiné vojenské Vietnamu.
platit daně nebo odmít falešnými doklady a pa
zásoby za účelem orga
Lao Dong musil ovšem nou příspěvky Osvobo třičně kamuflážovány.
nizování, zásobování a
vysvětlit svým straníkům zenecké frontě, mají být (Pokračování na str. 6.)
provádění nepřátelských
operací, které zahrnova
ly přímé ozbrojené útoky na jednotky a správ
ní orgány Vietnamu. Ta
to činnost je v rozpo
ru s články 10, 19 a 27
vojenského příměří . . .”

UKLÁDEJTE S PLNOU DŮVĚROU VE

VKLADECH NA VÝPOVĚDNÍ LHŮTU

Typické je, že polský
delegát se zdržel podepsání tohoto dokumen
tu, ale zřejmě ani on
nemohl zabránit jeho
uveřejnění.
Představitelé Vietminu
se svými úmysly nijak
netají, ani se nenamáha
jí své činy zvlášť za
stírat.
Na dvojí struně

Na veřejnost prohla
šují ,že s "osvobozovaicím” bojem na jihu ne
mají nic společného než
sympatie. Jinou ovšem
žpívají, kdýž mluví k
vlastním lidem.
Komunistický kongres

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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Jaroslava Blažková: Nylonový měsíc. Československý spisovatel,

Praha - Bratislava 1961

Fanynka Saganová - onamo
Slovenská Saganová - to byla reakce československých kritiků, kteří
po dlouhých sloupcích domácích sucharů najednou přišli na knížku, která
se vyznačovala odstavci nepoměrně kratšími, než kterýkoli zasloužilý laureát
se odvážil napsat. Přišli dokonce na knížku, která byla podstatně kratší
než knížky, které obvykle vydávají nakladetelství, když vydávají kníž
ky poctěné jakoukoliv cenou. "Nylonový měsíc” byl poctěn cenou : "Té
to knize byla v umělecké soutěži k 15. výročí zrodu lidové demokratické
ČSR udělena zvláštní odměna.” Škoda je, že nemáme podrobnosti. Celý
povyk s "Nylonovým měsícem” je vskutku typický pro poměry "onam
onamo, tam za horami”, kde styk se současnou světovou prózou je spo
radický, a kde kritické soudy jsou omezeny na recenze západních lite
rárních časopisů o knihách, které si československý kritik může opatřit
jenom podloudně. Jinak je "Nylonový měsíc” knížka, kterou je opravdu
potřeba číst několikrát, tedy knížka závaživá.

Když pomineme od
kazy za ceny a uznání
k výročí zrodu socialis
mu v Československu,
začteme se do ní jednou.
Potom znova, abychom
zjistili, o čem jsme to
vlastně četli. Pak ještě
jednou, abychom si vy
světlili, proč to bylo vy
dáno pod záštitou jisté
ceny. A pak ještě jed
nou, abychom se ujisti
li, že Jaroslava Blažko
vá opravdu nepíše tak
jako ta Saganová. Ale
to je také jediná poleh
čující okolnost.
Smysl poctěného díla
Jaroslavy Blažkové je za
stíněn dlouholetým pobytem v puritánské ci
zině, protože jsme v
"Nylonovém měsíci” ne
objevili nic nemravného
a odstrašujícího, natož i

zajímavého, což patrně
přimělo státní komisi k
udělení oné zvláštní "umělecké ceny”.
Víc souzvučející lite
rární kolegyní Jaroslavy
Blažkové se nám spíš
zdá být brutálně umlče
ná
(alespoň zánikem
Hvězdy a Pražanky)
M a r y n a Radoměřská,
která měla alespoň od
vahu dovést příběh ze
žhavého dnešního živo
ta ke šťastnému konci.
Jaroslava Blažková za
chovala sice příslušné
medium, ale jinak se,
podle ohlasu z Česko
slovenska, proslavila tím,
že On si nakonec zapá
lil cigaretu a začal váž
ně přemýšlet o nové no
vostavbě, zatím co Ona . . . , ale nechtějte vě
dět, co si ona počala.

REVOLUCE V KAVÁRNĚ
UNION
Josef Lada
Kavárna Union se nepyšnila skvěle vyzdobenou
dvoranou, ale asi deseti menšími místnostmi. Spo
lečnost malířů, sochařů a literátů sedávala nejra
ději v nejzadnějším pokoji, protože to bylo jaksi
stranou a nikdo se tamtudy necoural. Hovory, kte
ré se v tom zastrčeném koutku vedly, byly s to
ohrozit duševní zdraví, a proto se tam také často
musil měnit personál, aby neutrpěl újmu na ro
zumu. Jednu dobu jsme v Unionce vášnivě pěsto
vali šach. Hrávalo se regulérně a podle nejpřís
nějších pravidel, neboť bylo mezi námi několik
velmi silných hráčů. Ale za nějaký čas se hra
zvrhla v pustou švandu, vinou kibicujících hostů.
Člověk neměl někdy ještě ani postavené figurky,
a už na něj kibicové naléhali, aby se raději vzdal:
“Sbal to, máš to silně na prohru! Nemá to už
smyslu honit figurky po vikslajvantě!”
K šachové horečce přispělo i mecenášské gesto
pana kavárníka, jenž dobře věděl, že mezi námi
je dost hostí s poloprázdnou kapsou, kterým i tak
nepatrná částka z půjčení šachu pokazila někdy
rozpočet. Proto nám vzkázal, že nebudeme za šach
platit. Byli jsme mu za to vděčni, neboť býval
šach to jediné, co jsme si mohli objednat, a místo
zákusků jsme si něco hvízdali. Než mecenášský zá
chvat pana kavárníka brzo opustil. Pojednou nám
vzkázal po půlmetrovém pikolíkovi, že se stipen
dijní užíváni šachů ruší bez udání důvodů a že
bude zase záhodno, abychom platili.
Vzkaz páně kavářníkův způsobil samozřejmě ho
tové pobouření. Byly pronášeny tak ohnivé řeči,
že dědečkové z vedlejších pokojíků rychle opouště
li své stolky, aby se uklidili do bezpečí. Když nej
prudší pobouření polevilo, ustavil se z nejváženěj
ších návštěvníků jakýsi ochranný výbor, který se
v dlouhém a na vzrušené okamžiky bohatém zase
dání usnesl napsat panu kavárníkovi obrněný pro
test. Při nadbytku literátů mezi námi mohl být
protest psán veršem a pro vznešenější dojem o
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Přestane vás to zajímat
na prvních dvaceti strán
kách románu (lze-li opravdu nazvat román to,
co vyleze na 120 stran
osmerkového
formátu
velkým tiskem). Ani vě
hlasná Maryna by nemě
la šanci, protože by to
vyšlo jen na 3-4 pokra
čování.
Co byste si mysleli o
začátku románu, napsa
ném ve dvacátém stole
tí, kdybyste nevěděli, že
je poctěn státní cenou,
kdyby začínal takhle:
"Na hřbitově bylo
vlhko a smutečno. Uta
hané chryzantémy visely
v mlze a hrobníkův kluk
se hřál nad zapálenou
svíčkou za dušičku. Vlá
čel na provázku plecho
vou krabici, byl to pro
něj kůň nebo tatra 603.

Tmavých kabátů před
kapličkou si nevšímal.
Kabáty přešlapovaly, po
slouchaly drnčení krabi
ce - koně a ze všech sil
se snažily vypadat tru
chlivě.”
Pseudorealistické poje
tí pohřbu je jenom mír
nou měrou mělkosti, s
níž autorka bezostyšně
zkoumá tzv. socialistické
vztahy mezi Ním a Nou.

Naše hlavní kritika
spočívá v tom, že se v
"Nylonovém měsíci” nic
neděje, nic nestane, ačko
li je to kniha, která prý
představuje (zase podle
československé kritiky)
mílový krok českosloven
ské literatury k západní
próze.
Saganová sama o sobě
by byl pochybný vzor,
ale přece jenom. Bylo
by to vybočení z osno
vy. Jaroslava Blažková
ovšem nic takového ne
přináší.
Příběh dvojice milen
ců, kteří se sejdou, tak
říkajíc pojmou a zase
rozejdou, protkaný epi
zodkami ze stranických
schůzí (je do toho za
pleten i stárnoucí po
slanec), momentkami ze
života mladistvých, kte
ří naslouchají v bra-

patřen též několika kresbami. Na celý obsah se
již dobře nepamatuji, přece mi však uvízl v hlavě
aspoň začátek:
Proto nechodíme do kavárny - ach,
abychom platili šach!
a potom ještě výhružný konec:
To raději přemlátíme pikolovi kosti!
V úctě - nespokojení hosti!
Pohled na nás, když jsme tu protestní notu po
dávali dohromady, musil být velkolepý, a sám pan
vrchní se vyjádřil, že jsme vyhlíželi jako ti ko
záci na známém obraze Ilji Repina, píšící dopis
sultánu Solejmanovi. Ale brzy nám ji zase - vy
děšený a nepřirozeně zčervenalý - pikolík přinesl
zpátky a vyřídil nám smutně, že pan šéf na ta
kové pitomosti nemůže bráti zřetel. Dobrá, řekli
jsme si chladně, uvidíme, kdo bude kapitulovat
dřív, my nebo pan kavárník! Druhého dne jsme
to chtěli zkusit ještě po dobrém, a jako bychom
na vzkaz ,páně kavářníkův zapomněli. Ale pikolo
se na nás jenom hloupě usmíval a šach nepřinesl.
Byla proto konána ještě jedna porada a její
výsledek se projevil hned následujícího dne: kdo
měl doma šachovou hru, přinesl ji do kavárny, a
někteří tvrdohlavci zakoupili i nové šachovnice.
Toho dne se hrálo okázale u všech stolků a křiků
tam bylo jako na “koňském trhu, když se však
číšník přišel zeptat, co si ráčíme přát, dostal ode
všech stejnou odpověď: “Nic, já jsem měl kafíčko už doma.” Číšníkovi to bylo k smíchu, ale
pan vrchní pobíhal po místnostech jako podráždě
ný lev. Koulel očima zlostně a jen si odlehčoval:
“To jsou hosti, to jsou hosti!”
V chodbě před kuchyní potkal Jaroslava Haška,
který nebyl v kavárně několik dní a o němž te
dy předpokládal, že o ničem neví a jisté si něco
objedná. Hašek měl tak chtě nechtě prolomit si
tuaci. Ale na zdvořilý dotaz vrchního se Hašek
jenom - rozpačitě usmál a s tou svou neviňoučkou
tváří odpověděl: “Já už si nic neobjednám, milej
pane Patero! Já už jsem byl v jinejch dvou ka
várnách a měl jsem tam dvě bílý kávy se šle
hačkou a sedum povidlovejch koláčů!” Dokonce
prý si musil pan vrchní sám dát jeden koňak,
ale pak nám to dal zatraceně znát. Nepůjčoval
nám časopisy a neodpovídal na dotazy, jak se daří

Můj milý měsíci září
Gertruda Goepfertová

Můj milý měsíci září
z dvanácti nejmilejší
i ty zveš jako velkolepé jaro
do dálky :
ale jen po sousedsku
sny pouštět na provázku
jak draky z papíru
přes ploty zahrádek
jak krátce, políbení, je právě větérek
ne sbohem, vlnobitím
na ztroskotanou až na konec
můj milý měsíci září
i ty zveš jako velkodušné jaro
na lov pokladů :
aleje podmračené, pně sirky vypálené
srší kaštany
aleje prozářené, korály ověšené
jdou jeřáby, dívenky zasnoubené
a děti na houby
Můj milý měsíci září
i ty se usmíváš
ne však jak dobrodružné jaro
ne jako liják milenec, co si tě obetká
ci si tě do skla zaleje a nevydá
tak jako v opojení trnka zticha zraje
tak jako ohýnek, kořeny z hlíny vytrhané
srdce se hřeje voňavě a plápolá
tak jako dveře (hnědě natírané)
návratům otvírané zlehka, pomalu.

tislavském espresu dže
zu, a dvou sester, je
jichž existence se zdá
dokazovat jedině to, že
dvě sestry výdělečně
činné si mohou dovolit
garsoniéru s koupelnou,
je slabý i na umělecké

síly mademoiselle Saganové.
A to je co říci, když
podle našeho názoru Saganová je jenom beatnickou reprizou staré
Collety a jejích Chicsouputnic.
jun

dědečkovi jeho švagrové a má-li jejích kanár
ještě ischias.
Příštího dne přibyly k vlastním šachovnicím i
vlastní bandasky a láhve s kávou, které jsme si
do kavárny přinášeli jako nádeníci na šichtu. To
už se pan vrchní u nás ani neukázal, jsa patrné
informován pikolou, a jen ho bylo slyšet, jak se
ve vedlejším pokoji utrhuje na nevinné hosty. Nám
se po něm nestýskalo a bylo nám celé odpoled
ne dobře. Když jsme však navečer požádali o svět
lo, ukázalo se, že ani jedna žárovka nefunguje.
Vzali jsme to na vědomí s klidem lidí připrave
ných na všechno a honem jsme se uradili, jak si
zase k světlu pomoci. Za chviličku už hořely na
stolečcích svíčky a na okenní kliku pověsili jsme
dokonce i lucerničku ponocného, aby také veřej
nost z promenády měla možnost ocenit zařízení
kavárny Union.
To nám pomohlo. Nevisela tam ani dvacet mi
nut a už přiběhl mladý kavárník s radostnou zvěs
tí, že se nám zase povoluje bezplatné užívání ša
chu, a k tomu dodal jakoby soukromě: “Zato hleď
te, vážení hosté, zase nějak něco utratit!” Tuto
zprávu jsme přijali s nadšením a pokřikem: “Slá
va, ať žije vážený pan kavárník!” Do toho se mí
sily hlučné objednávky černé kávy s rumem, bí
lé bez, cigaret a vína. Zkrátka, byl tam pěkný
brajgl. Není proto divu, že dolehl k uším pana
vrchního, kterého prý napadlo, že jsme snad za
pálili skříň na odložené časopisy, abychom měli
více světla.
Starý dobrák se pojednou tak rozčílil, že praštil
o zem tím, co měl zrovna v ruče. Byla to velká
papírová krabice a pan vrchní zapomněl, že je
to jeho vlastní sbírka cvikrů a brýlí, všech mož
ných druhů a dioptrií, které propůjčoval starším
hostům, kdykoli si své okuláry zapomněli doma.
Když si to uvědomil, bylo už trochu pozdě. Ne
chal tedy všechno ležet a hnal se, aby si už jed
nou pořádně zchladil žáhu. U nás však bylo za
se krásně rozsvíceno a číšník servíroval černé i
bílé kávy, jiný nabízel cigarety, pikolo roznášel
čerstvou vodu, a než se k nám rozkacený vrchní
přihnal, už zde obchod zase kvetl jako na bazaru.
A pan vrchní zůstal nad tou nenadálou změnou
stát s ústy dokořán.
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Trampoty s výchovou
JIŘINA

ZACPALOVÁ

Když jsem si přečetla výzvu ministra přistěho
valectví, aby se rodiče - přistěhovalci snažili vhod
nou výchovou dětí obohatit kulturní chudobu Au
strálie, rozhodla jsem se, že se budu o prázdninách
dětem hodně věnovat. Že se jim pokusím vylíčit
krásu své rodné země, povím jim o všech těch
zvycích, které zpestřovaly jednotvárný běh času,
snad se i odvážím naučit je krátkou písničku.
Bylo jedno z oněch jiter, kdy voda z trubek
teče skoro tak teplá jako káva, kterou snídáte,
a kdy je utrpením obléci si i spodní prádlo. Ale
bouchání míče před okny na trávníku a pro mne
záhadné kriketové pokřiky zřejmě vlivům tepel
ným nepodléhaly. Po chvíli jsem se odvážila vy
jít do výhně a volám: “Kluci, prosím vás, pojďte
dovnitř, vždyť už teď je stovka.” Uposlechli ne
obvykle brzy a každý obsadil jeden kohoutek.
“Že se vám chce být na tom jedovatém slunci,
vždyť je to o zdraví.”
Když skončili napájení, obrátil se po mně mlad
ší: “Jak může být, mámo, sluníčko jedovaté? Už
někoho otrávilo?”
“No, neotrávilo, víš, to se u nás tak říkávalo
příliš prudkému slunci.”
“Mámo, máme prázdniny, musíme být hodně ven
ku, paní učitelka říkala, že slunce je zdravé”,
ozval se starší. “Ty když jsi měla prázdniny, taky
jsi musela sedět doma?”
“U nás to bývalo něco jiného. O prázdninách jsem
musela být celý den venku, abych užila čerstvé
ho vzduchu, když jsme za to museli platit.”
“Kolik se tam platilo za čerstvý vzduch? My tu
máme vzduchu - a za nic”, podotkl mladší.
“Nepleť zase všechno dohromady. Když jsem by
la malá, bydlela jsem ve velikém městě, v ohrom
ném domě, kde jsme neměli takovou zahradu,
jako máš ty tady. Na prázdniny jsme jezdívali do
lesa nebo do hor, tam jsme bydleli v hotelu a
za to jsme museli platit.”
“A co jsi dělala v lese a v horách?”
“Chodila na procházky, běhala po zelených lou
kách, kde rostla spousta krásných květin. Nebo
jsem chodila sbírat jahody na paseky, které ne
byly nikde zahrazeny ploty, nebo brzy zrána pc
dešti na voňavé hříbky. Někdy jsem šplhala pc
'úzkých stezkách vzhůru do kopce, kde na vršíčku stál rozbořený starý hrad a...”
“A k moři koupat jsi se nešla nikdy?”, přeru
šili mě hoši v nejlepším.
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(Pokračování se str. 4 )

Hrozba míru

hledná kampaň je hroz
bou míru v jihovýchodní
Asii. Nezávislost a ne
dotknutelnost Vietnamu
leží na srdci nejen lidu
Vietnamu, ale celému
svobodnému světu.”
Jakkoli jsou velká a
oficielní tato slova, na
plňuji nás po letech
smutných zkušeností s
jihovýchodní Asií, je
nom neméně velkým, i
když soukromým skepti
cismem.

“Kdepak k moři. K moři se muselo jet od nás
Zpráva SEATO shr
dva dny rychlíkem.”
nuje
ukořistěný materiál
“Co je to rychlík?”
“Vlak, jako express.”
takto:
“Hm, dva dny expressem k moři. To nic není,
"Spousta důkazů prokdyž je moře tak dalek.”
kazuje nade vše pochy
“Mně to nevadilo. Ráda jsem se koupávala v
chladných potůčcích, které skákaly přes veliké hlad- by, že komunistický re
ké kameny. Voda se v nich jen stříbřila, jak by- žim Vietminu je zodpo
la čistá. Srnky k nim v noci chodily pít a rusal- věden za organizování
ky tančily při měsíčku. To bylo aspoň koupání - a provádění místních po
vůbec jsem se nemusela bát žraloků.”
vstání, terorism a roz
“Ale utopit jsi se tam také mohla, viď?”
vrat ve Vietnamu . . .
“Utopit ani ne, nanejvýš jsem musela dávat poTato prudká a bezozor, abych se nepořezala o nějaký starý hrnec, kte
rý tam nepořádní lidé odhodili,” prořekla jsem se.
“Mezi rabišem bych se teda nekoupal”, opovržli ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
vě našpulil rty starší. “Není nad naše moře.”
“Mimo to moře zde skutečně není nic hezkého.
Vždyť je to učiněná poušť, ta země kolem.”
— Ottawská odbočka Čs. — Pod záštitou městské
Kluci se po mně podívali ne právě nadšeně. národního sdružení v Ka rady v Miami na Floridě
Mladší odběhl, a než jsem mohla pokračovat ve nadě konala valnou hro se konal slavnostní kon
výchovném vyprávění, strkal mi pod nos otřepa madu, na níž byl zvolen cert na počest výročí na
nou obálku nesčíslněkrát zopakovaného “Školáka čestným předsedou Ota rozenin TGM.
Hora, předsedou dr. Boris — Na valné hromadě So
Káji Maříka”.
Čelovský, místopředsedou kola Londýn byli zvole
“Přečti nám raději něco!”
Moc nadšena jsem nebyla, ale musela jsem si dr. J. Bouček, jednatel ni tito funkcionáři: sta
přiznat, že s líčením krás staré vlasti jsem valný kou L. Horová a poklad rosta V. Kašpar, místost.
ní M. Masáková.
úspěch neměla. Čtením možná zapůsobím víc.
dr. M. Lokay- a V. TitěKončila jsem kapitolu: “Kája se Zdeňou sešupa- — V tajném přelíčení ve ra, jednatel L. Vološčák,
Vídni
byl
odsouzen
Če

pokladník J. Wohlhefner,
li k večeři talíř brambor a maminka hajná jim
choslovák František Ne- náčelník K. Kříž, náčel
dala hrnek čerstvě nadojeného mléka.”
svadba k 15 měsícům ža
“K večeři brambory s mlékem?”, kroutil hlavou láře za vyzvědačství. Po nice M. Lomová.
mladší. “To neměli ani maso, ani salát?”
odpykání trestu bude vy — Jan O. Měchura z USA
“U nás malé děti neměly každý den maso, to povězen z Rakouska. Před napsal anglickou knihu
jen zde je takový hloupý zvyk. A salát - vždyť soudem nabídlo pražské “Lidé v . Brazílii”.
byla zima - tam salát v zimě nerostl.”
ministerstvo vnitra něko — V Torontu vyšlo 1.
“Ve školní knížce je napsáno, že maso je moc lik rakouských občanů, číslo 4-stránkového časo
zdravé. A vidíš, tys říkala, že je tu kolem poušť, zatčených v Českosloven pisu EVROPSKÁ FEDE
ale salát máme pořád,” rozumoval starší.
sku pro různé delikty, vý RACE, “jediného českého
konservativního listu ve
Četla jsem raději rychle dál: “Zdeňa převrhla měnou za Nesvadbu.
hrnek. “Ty jsi ale nemotora,” pokáral ji Kája.”
— Oslava výročí narození svobodném světě”. Adre
“Co je to nemotora?”, ptal se mladší. Než jsem TGM se konala 10. břez sa: 38- Warden St., To
mohla začít vysvětlovat, starší mě předešel: “Ne na v Torontu. Slavnost ronto 14, Ont. , Canada.
motora je bez motoru. Jako je nerozumný bez ro ním řečníkem byl R.Mo- — List U. S. Echo otiskl
rawetz. V umělecké části rozhovor s profesorem
zumu, tak nemotorný je ten, kdo nemá motor.”
Mladšímu se to nějak nezdálo, ač proti logice večera účinkovali hous astronomie na universitě
se nemohlo nic namítnout, a ulevil si: “Je to ale lista Ginter a pěvecký v Chattanooga K. Hudivná řeč, ta čeština. A já vůbec nevím, proč my sbor žaček čs. doplňova jerem. Prof. Hujer v
cí školy v národních kro něm uvádí, že na mili
Australani musíme povídat česky.”
“Je pravda, že jste se narodili v Austrálii, ale jích. Předseda Masaryk ardách planet a hvězd
máte české' rodiče a my chceme, abyste uměli i Memorial Institute Inc. určitě existuje život,
česky. My s tátou, když jsme sem přijeli, muse oznámil během večera, že ovšem v nesmírně rozdíl
li jsme se také naučit anglicky. A představ si, že jmenovaná korporace za né formě, než my známe.
bych řekla “Teď jsme v Austrálii, tak žádné me ložila Fond pro Masary — Sochař Josef Martínek,
ruňkové knedlíky s tvarohem, žádné maso se sme kovy domovy, v němž je žák prof. Mařatky, vyuču
tanovou omáčkou. Dnes vařenou zeleninu s. gulá nyní 56.000 dolarů.
je sochařství na Otis Art
šem a zítra skopovou s vařenou zeleninou. Ty, Au ná o podměnění Česko- Institute v Los Angeles.
—
Na
Masarykově
oslavě
stralane, bys měl první spoustu námitek.
v Hamiltonu promluvila — Olympijské šampíonce
Když jste začali mluvit, uměli jste jen česká slo Inka Smutná, v Ottawě Olze Fikotové - Connollyvíčka, jaká vás učila máma. Byla by škoda, kdy ing. O. Bruck a v Bata- ové se narodila ve Finsku
byste je zapomněli. Řeč, kterou se člověk první na wě A. Daičar.
dvojčata - chlapec a dcer
učí, tu si má vždy uchovat, přidávat k ní další, — Na valné hromadě od ka. Její manžel, americký
tak se stane vzdělaným a moudrým.
bočky Čs. národního sdru kladivář Harold ConnoV životě se máš vůbec snažit naučit všemu, k žení v Batawě byli zvo lly, vyučuje ve Finsku
čemu máš příležitost. Umíš-li jen jednu práci, ro- leni
tito
funkcionáři: angličtině.
zumíš-li jen jedné řeči, jsi tak trochu chudák.”
předseda A. Daičar, místo — Vzpomínkový večer na
“To nemáš nikdy dost peněz?”, ptali se hoši po předseda R. Mitas a J. rozenin TGM se konal v
zorně.
Mikulíček, jednatel K. sále melbournské konser
“Ne, taková chudoba se neměří na peníze. Myslím Seif, pokladník V. Nuska, vatoře. Promluvili ing.
tím tak chudý, jako je třeba chlapec, který by soc. referent J. Havlík, A. Kaňovský a. J. Viola,
dlí vedle velikého obchodu plného nejkrásnějších kulturní referent A. Ce- v programu účinkovala
hraček, a sám má jediné polámané autíčko. Tak kota. Odbočka věnuje na pěvecká skupina děvčat v
je to v životě, který nabízí a ukazuje mnoho za stavbu domu pro přestár národních krojích, řízená
jímavých věcí, a záleží jen na lidech, kolik si jich lé krajany v Torontě 500 J. Janečkem, dále E. Haumějí vzít. Nevím, chlapci, jest-li jsem vám to dolarů, splatných po 100 berová, Z. Fantlová, M.
dobře vysvětlila, ale až budete trochu starší, jistě dolarech ročně.
Zamrazilová, J. Tůmová
tomu porozumíte.
— Rudolf Firkušný zahá a E. Gruenberger.
Teď si zase chvíli hrajte, musím si něco vyřídit jil umělecké turné po — Ze Sydney odejel na
Evropě.
na poště.”
do Evropy bý
Když jsem se asi po půlhodině vracela domů, ne — Jaroslav Šerpán z Pa angažmá
populární hudebník
mohla jsem se zbavit dojmu, jaký máte, minete-li říže vystavuje v Mnicho valý
hlavní výhru o jediné číslo. Zdálo se mi, že jsem vě v galerii van de Loo pražských kaváren J o e
(Josef Sedláček).
promarnila celé dopoledne. Je to tak těžké zachrá “obrazy mezi matemati Sedla Č/NH/SVU/ND/HD
nit ty dvě dušičky pro trochu české kultury. Je kou, filosofií a estetikou”.
to tak těžké naučit dítě milovat neznámou zemi, — Redakci “Nového svě
POJIŠTĚNÍ
udržet je mluvit řečí, kterou slyší hovořit lidi ta” v Clevelandu převzal
po V. Hyvnarovi Franti domů, bytů, podniků,
nejméně zajímavé - vlastní rodiče.
Došla jsem k domu. Zarazilo mě neobvyklé li šek Novotný.
Work. Compensation.
aut, povinné ručení
cho. Žádné rozčilené hlasy ani psí štěkot. Dům — Sokol Paříž vydal čs.ŽIVOTNÍ,
byl prázdný. Jen na stole ležel ušmudlaný lístek, francouzský sborník “Sto
let francouzsko-čs. přátel úrazové a nemocenské
kde stálo:
ství 1862 - 1962” s pří
odborně provede
Mamo, šli sme na raki. A pes taki.
Byla jsem téměř dojata. Není to tedy ještě tak spěvky gen. Fauchera a
R.C. KUGLER
zlé, když první dopis mámě napsali kluci skoro dalších francouzských i
(Melb.) XL 2421
čs.
činitelů.
česky.

1.4.1963

Dopisy redakci:

HLAS

DOMOVA

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

VÝMĚNA NÁZORŮ V AMERICE JE NUTNÁ!

Čtvrtstoletí po úmrtí Masarykově a 15leté výro
čí únorového puče zavdala podnět k různým úva
hám a anketám v krajanských publikacích. Celko
vě skýtají neutěšený obraz, i když tu a tam zazní
vají výzvy k nápravě roztříštěnosti a k ujasnění
dalších cílů exilu. Údiv nad nedostatkem ucelenosti
je však ve skutečnosti málo opodstatněný. Gene
race, která prodělala dvě nebo i tři dějinné ka
tastrofy, nemůže najít v zahraničí to, co schází
doma již po tak dlouhou dobu. Stesk nad tím, že
nemáme vůdčí osobnost, je nerealistický. Kde se
hnat vůdce, když scházejí všechny předpoklady k
tomu, aby jeho volba byla možná? Ve skutečnosti
se někdy zdá, že nastal se ztrátou demokratické
vlády ve vlasti i značný úpadek demokratičnosti
krajanů v zahraničí. Omezíme-li své pozorování na
americký kontinent, neznajíce poměry v Evropě
ani v dalších zemědílech, nemůže nám ujít, že
proces přizpůsobování se poměrům nové země je
téměř úměrný ztrátě realismu v posuzování svě
tové situace vzhledem k domovu. Zdá se, že Če
choslováci v zahraničí jsou nyní dobrými demo
kraty své nové domoviny, ale zapomněli na de
mokracii jeden k druhému. Je samozřejmé, že ztrá
ta té vnitřní, mezikrajanské demokratičnosti se
jeví v první řadě v krajanském tisku. Neústupné
trvání na starých heslech je jeho hlavním teno
rem. Bezduché opakování protikomunistických vý
roků je jediným projevem ducha nové doby. Za
pomíná se, že sebe výstižnější analysy problémů
komunismu nemohou vyčerpat úkoly žurnalistiky
v zaměření k evropskému prostoru.
Jak často je slyšet nářek nad neochotou míst
ních deníků uveřejňovat názory přistěhovalců!
Avšak krajanské listy jsou poměrně mnohem ne
přístupnější kritice. Pošlete jim dopis, jehož obsah
se jim nehodí, a zaručeně poputuje do koše. Ani
vám na něj neodpovědí, ani jej nevrátí... Má-li
se. skutečně přikročit k nějakému sjednocení, lépe
řečeno dorozumění Zahraničních krajanů, jsou k
tomu dopisy novinám nejlepší a ideální cestou.
Tolik se napodobují zdejší zvyky a obyčejně, ať
jsou dobré či špatné, ale zařízení zdejších listů,
přijímat názory čtenářů a reagovat na ně, jsme
ještě neokopírovali. Přineslo by to tolik dobrého
jednotlivcům i celku, jenž byl odtržen od svého
původního příslušenství. Dorozumění a výměna ná
zorů mezi jednotlivými příslušníky národa je za
jisté prvním příkazem pro ty, kteří to myslí pocti
vě se svou láskou k vlasti. Zda to bude prvním
krokem k dalšímu vývoji na demokratickém zá
kladě záleží na dobré vůli jednotlivců i skupin,
které existují... Vodítkem smí být jen vytčený cíl,
k němuž lze dospěti jenom smířlivostí, shovíva
vostí a povolností, nikdy pak diktátem a stavě
ním před hotovou věc.
Úloha a zodpovědnost krajanského tisku je vel
ká. Tento úkol nelze splnit, bude-li se nadále lec
který autor, jehož slova mají určitou formu a
obsah, schovávat za opatrnou anonymitou. V posled
ní době vybujelo v krajanských listech plno pseu
donymů, počátečních písmem a jmen, která zjevně
nepatří nikomu. Podobný autor předem odsuzuje
k neúspěchu to, co píše. Čtenáři rádi ztotožňují
psaná slova s oblíbenou osobností a nemají rádi,
když jim je jméno zatajováno. To platí tím spí
še pro články nepodepsané vůbec. Jsou jich dnes
plné noviny. Kdo se bojí a čeho? Je staré úsloví:
Kdo se bojí, ať nechodí do lesa. Mohlo by se
změnit na: Kdo se bojí, ať nepíše. Dnes více než
jindy je zapotřebí osobní odvahy, o jejímž ne
dostatku toho právě v poslední době tolik slyšíme.
Valerie Bílá, Toronto
VÝMĚNA NÁZORŮ V AUSTRÁLII JE NUTNÁ ?

Býval jsem dosti činným v sydneyském krajan
ském životě - ve Sdružení i v Sokole. Když se o
něčem jednalo, podřídila se menšina většině. To
mu říkám demokracie a to by si měl uvědomit
p. Zachar, který býval ve výboru obou spolků. Jen
proto, že jeho “názory” neprošly, neznamená, že
musí všechny ty, kteří něco dělají, zavrhnout a
nechat se na jmenovat někým, koho snad ani ne
zná a podávat zprávu o něčem, co sám nevykonal.
Píše (HD 3/XIII. pr.), že delegáti poslali zprávu
ze Sdružení, které je “součástí” krajanského živo
ta. Zapomíná, že toto Sdružení je od roku 1950
demokraticky voleno, a tudíž není “součástí”, nýbrž
vedoucí organizací krajanského života v Sydney...
že přijde málo lidí na valnou hromadu, nezname
ná, že nemají zájem o krajanský život. . . Myslí-li
si p. Zachar, že když si říká “tiskový referent” pro
pp. Nového a Violu, že se nad zdejší lidi povýšil,
pak se velice mýlí. Z jeho “dopisování” může mít
zde v Sydney radost jen čsl. konsul. S čistým svě
domím mohu prohlásit, že co dělá Sdružení a So
kol, je politika národně propagační (národní písně
a tance, tělovýchova atd.) a to je něco, na co mo
hou být naši krajané v Sydney opravdu hrdi.
J. Čáp, Lane Cove

2. poschodí
6 A Elizabeth St.

Melbourne - City

Telefon MF 3256
Přijímáme objed
návky také poštou
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HOKEJOVÉ MISTROVSTVÍ
( Pokračování se str. 8 )
za stavu 4:0 branku při přesilové hře. Branky ČSR:
Dolana, Černý, Bryl, Vlach a Tikal. Střel na bran
ku 45:19 pro Československo.
Večer pak porazili Švédové Kanaďany 4:1 v zá
pase skvělé úrovně. Až do 14. minuty poslední tře
tiny byl stav nerozhodný 1:1, ale Švédové nádher
ným finišem, v tempu, kterému už Kanaďané ne
stačili, zvítězili zcela zaslouženě, a viděli se už
mistry světa. Po utkání přijal švédský král Gustav
Adolf VI. střelce tří branek Švéda Sternera a auto
ra 4. gólu Tumbu Johansona.
Ostatní zápasy: SSSR-USA 9:0, - skupina C:
Belgie - Dánsko 3:8 a Maďarsko - Holandsko 13:2.
16. BŘEZNA, RVAČKA MEZI NĚMECKÝMI
TURISTY

PSEUDODEMOKRACIE
(Pokračování se str. 3)
Menší stížnosti z řad
techniků vynesla na svět
lo skutečnost, že traktoristé sice vydělávají sluš
ně. v létě, ale v zimě že
nemají do čeho pích
nout: “Tak např. v zi
mě vyděláváme 350-500
Kčs. Z čeho máme živit
šestičlenou rodinu?”
Stížnosti zemědělců

- pr.)? Přišel na schůzi
soudruh Militký z ONV
Příbram, praštil pěstí do
stolu, až poskočily skle
nice, a křičel: “Sloučení
se takhle udělat musí,
to je linie (KSČ - pr.).
A kdybyste seděli na dva
ceti schůzích, tak na nich
budete sedět tak dlouho,
dokud to neodhlasujete!” Tak abychom ještě
nemuseli sedět na 19
schůzích, raději jsme už
na té první byli pro . . .”
Někdo může namít
nout, že reportáž v Ze
mědělských novinách lí
čí výstřelky při zřizová
ní velkých družstev. Od
pověď na to je nasna
dě : československý tisk
je vázán předpisy stra
ny ventilovat případy
"typické” a pomlčet o
případech "netypických”.
V tomto případě Země
dělské noviny nemlčely.
FEC/vm

V předposlední den světového mistrovství se hrá
lo jen prestižní utkání Východního se Západním
Německem a 4 zápasy v nižších skupinách. Střet
nutí obou německých teamů mělo slabou úroveň
a skončilo celkem šťastným vítězstvím západoněmeckých hokejistů v poměru 4:3. V přestávce mezi
2. a 3. třetinou vyprovokoval jeden z východoně
meckých turistů v hledišti rvačku, takže musela
zasahovat švédská policie. Po zápase byla hrána
západoněmecká hymna, při které stáli východoně
mečtí hráči obráceni zády k vlajce, a byla jim,
Mezinárodní hokejovou ligou zastavena na tři mě
síce činnost.
Ostatní utkání; B skupina: Rumunsko - Norsko 1:5,
Polsko - Jugoslávie 22:4 a V. Británie - Francie 3:8.C skupina: Bulharsko - Maďarsko 3:8.
17. BŘEZNA, ZÁVĚREČNÝ DEN MISTROVSTVÍ

ČSR - Švédsko 3:2 (0:1, 3:0 a 0:1) - Čs. hoke
jisté předvedli nejlepší výkon na turnaji, kterým
oslnili Stockholm. Všichni experti se shodli v ná
zoru, že s takovou otevřenou, nadšenou a bojovnou
hrou by museli prorazit i ve čtvrtečním zápase s
SSSR a stát se mistry světa. Takto obsadili jen
třetí místo, které neodpovídá skutečné síle čs. ho
keje. - Branky čs. mužstva: Vlach, Sventek a Do
lana. Švédové byli velmi zklamáni. Skládali pak
všechny naděje v. Kanaďany, kteří hráli poslední
střetnutí s mužstvem SSSR. Ale .. .
SSSR — KANADA 4 : 2 (3:0, 1:0 a 0:2)
Kanaďané, kteří případným vítězstvím nad SSSR
mohli být ještě druzí, se sice v první třetině sna
žili, ale dostali tři góly v rozpětí několika minut,
a pak už hráli k velkému žalu švédských
fanoušků bez zájmu. Věděli, že už nemohou vy
hrát mistrovství světa a o nerozhodný výsledek se
nesnažili, protože nechtěli, aby se stali Švédové
mistry světa. Hlavně ne proto, že švédský tisk je
po celý turnaj kritizoval za tvrdou hru i za jejich
chování v hotelu a na ulicích Stockholmu. Průběh
ŠVADLENY A
by nasvědčoval, že Kanaďané s Rusy se dohodli
po první třetině na kompromisu. Střetnutí mělo
STŘIHAČKY
Poptávka po našich průměrnou úroveň. Střel na branku vyslali Ruso
plavkách se rychle zvyšu vé 29, Kanaďané 22.
je a jsme proto nuceni
znovu zvýšit počet zaměst
nanců. Přijmeme zkušené
Stejně jako minulá léta, nedostal se ani letos
ŠVADLENY A
čs. účastník Poháru evropských mistrů - Dukla Pra
STŘIHAČKY
ha - do semifinále této nejpopulárnější soutěže
Výborné podmínky, práce Evropy. Pražané prohráli 1. utkání v Lisabonu s
po celý rok. Továrna je Benfikou Lisabon celkem nešťastně 1:2 (vítězná
“No jo, ale jak to by právě' vedle nádraží Rich branka Portugalců padla tři minuty před koncem
mond.
z postavení mimo hru!), odvetné střetnutí v Pralo tehdy s tím hlasová
ADA OF CALIFORNIA
ním (o sloučení druž 41/43 Stewart Street, ze skončilo i přes obrovskou převahu Dukly Praha (poměr rohů 17:1) 0:0, a čs. hráči byli tak
stev ve větší celek
Richmond, Victoria.
vyřazeni z další účasti. Kromě fotbalistů Benfiky
Lisabon se do semifinále PEM dostala mužstva:
AC Milán (vyřadil tureckého přeborníka GalataHUDBA PRO LID
Na závěr pořadů “Hudby pro lid” v Sidney Myer saray 3:1 a 5:0), skotský FC Dundee (zvítězil nad
Music Bowl v Melbourne bude uvedena v neděli přemožitelem madridského Realu - FC Anderlech7. dubna 1963 od 3.15 hod. odp. rozkošná opereta tem 4:1 a 2:1) a Feyenoord Rotterdam (vyřadil
francouzské mužstvo Stade Remeš 1:0 a 1:1).
Sigmunda Romberga “STUDENTSKÝ PRINC”
— Úspěšnější než fotbalisté pražské Dukly byli háTitulní roli zpívá tenor divadla Sadlers Wells zenkáři tohoto klubu, kteří porazili v semifinále
Victor Franklin, Glenda Raymond hraje Katy a Poháru evropských mistrů obhájce trofeje FriBrian Hansferd vystoupí jako doktor Engels. Hra schauf Goeppingen ze Západního Německa v jeho
je Australský symfonický orchestr, řízený Hecto- hale 9:7 a v odvetě v Praze dokonce 24:14, a po
rem Orawfordem, zpívá mužský pěvecký sbor, stoupili tak do závěrečného utkání. Ve finále této
konferenciérem je Geoff McComas.
Ins.L. soutěže se utká Dukla Praha s vítězem zápasu
Arhuzy (Dánsko) - Dinamo Bukurešť.
Valná hromada v Adelaidě byla jedna z nejhluč — Desetinásobný mistr republiky v krasobruslení
nějších a nejdelších v dějinách čs. Adelaidy. Opo — Karol Divín z Bratislavy - si při mezinárodní
zice, vyškrabaná ze všech možných koutů, vedená exhibici v Praze zranil vnější meniskus a musí
“delegátem Vaňkem”, který přivezl z Brisbane i se s velkou pravděpodobností podrobit operaci.
pastýřský list předsedy “2.ústředí” p. Pokorného,
zahájila takto: buď se s námi spojíte, nebo zde ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
svolává mimořádnou valnou hromadu na pátek
budou dvě skupiny. Prosté nůž na krk a peníze
ven. Měli už připraven plán, že Národní dům okam 5. dubna 1963 v 8 hodin večer do St. Michael Hall,
žitě prodají a koupí kostel v lepší čtvrti, jehož ce Brougham St., North Melbourne. Na programu je
K.P.
na už byla sjednána. Byl to plán lidí, kteří 'klubu změna stanov. Potom se koná členská schůze.
ničím nepřispěli a naopak klub napadali buď pří
DO RINGWOODU A OKOLÍ
mo nebo prostřednictvím svého mecenáše p. Pokor
Hlas domova můžete nyní koupit v obchodě:
ného. Byla to skutečné bouře ve sklenici vody. O
Ringwood Cont. Delicatessen, 107 Whitehorse Rd..
tom ostatně uslyšíme, až zahřmí z Brisbane.
Jerry, Adelaide Ringwood.

Závažnější stížnost by
la vznesena dalším řa
dovým
kolchozníkem,
který měl tu smůlu, že
se jeho družstvo slou
čilo s jiným družstvem,
na což členové původ
ního družstva šeredně
doplatili: “Na našem úseku v Zahořanech jsme
měli výnosy 22-28 centů
po hektaru. A slyšeli jste,
jaké jsou v celém druž
stvu. Takhle špatně jsme
nehospodařili, když jsme
měli samostatné druž
stvo. . .Sloučení nám
přineslo velké zklamá
ní . . .”
A jak to vlastně bylo
s tvořením velkých druž
stev? I o tom se zmi
ňují Zemědělské noviny
slovy jedné družstevni
ce:
Prásk do stolu

- - Ve zkratce - -
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HLAS

1.4.1963

DOMOVA
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Zdeňka Rybišara (N., Zéland?), S. Michálka a
Jaroslava Sudora (N. Zéland?).
Malý oznamovatel

Řídí

Karel

Jan o v s k ý,

Mnichov

Třetí světové prvenství SSSR — ČSR až třetí, Kanada dokonce čtvrtá

HOKEJOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA
Na stále vyprodaném stockholmském stadiónu Johaneshovu skončilo 17. března mistrovství svě
ta v ledním hokeji pro rok 1963, které bylo bezpochyby nejdramatičtějším v historii dosavad
ních 29 světových šampionátů. Vždyť ještě v závěrečný den tohoto vrcholného světového pod
niku hokejistů byla situace tak spletitá, že např. novopečený mistr světa, hokejisté SSSR, mohl být
zrovna tak čtvrtý jako první. Po zbytečné porážce Čechoslováků teamem SSSR, a vítězství Švéd
ska nad SSSR a Kanadou viděli se v poslední den ráno už světovými mistry Švédové. Ale škrt
přes rozpočet jim udělaly tři teamy. Už o deváté hodině ranní skandovalo při utkání USA Východní Německo tisíce fanoušků "Hej - Hej -Hej USA”, neboť případným vítězstvím Ame
ričanů by se Tre Kronor stali mistry světa bez ohledu na to, jak dopadne jejich střetnutí s
ČSR i Kanady se SSSR. A to proto, že při stejném počtu bodů se počítal brankový rozdíl
mezi pěti prvními mužstvy tabulky. Švédsko bylo ve výhodě, neboť porazilo team USA 17-2.
zatímco mužstvo SSSR jen 9:0 a Kanaďané 10:4. Mužstvo USA však s Němci remisovalo 3:3,
a na páté místo v tabulce se dostali. Finové (s Finskem hrálo mužstvo SSSR 6:1, Švédové
4:0), takže Švédové museli v posledním svém utkání hrát s ČSR alespoň nerozhodně. I s tou
to remisou Švédové počítali, a proto měli připravená zvláštní vydání novin, aby už půl hodiny
po utkání do všech koutů země oznámili tento velký triumf svých hokejistů. Čechoslováci však
v tomto zápase podali jeden ze svých nejlepších výkonů, zvítězili nad Švédskem zcela zaslou
ženě 3:2. Pak už zbývala Švédům jen třetí možnost, totiž aby v posledním utkání turnaje Ka
nada porazila SSSR nebo s ním alespoň remisovala. Ani jedno ani druhé se nestalo, a tak
na nejvyšším stupni vítězů stáli hokejisté SSSR, kteří získali už po třetí titul mistrů světa.
1. DEN MISTROVSTVÍ, 7. BŘEZNA:
HLADKÁ VÍTĚZSTVÍ FAVORITŮ

ČSR - Západní Německo 10:1. (3-0, 4-1, 3:0) Němci byli jen slabým sparring - partnerem, který
se dostal do čs. obranné třetiny jen zřídkakdy.
Přesto však už v tomto zápase se ukázalo, že čs.
mužstvo má skvělé útočné formace, ale velké me
zery v obraně, která také zavinila jedinou hrantu
v Mikolášově síťce. Při trochu větší pozornosti
obrany a lepším rozehrávání z obrany do útoč
ných akcí mohl být výsledek zápasu ještě daleko
příznivější pro čs. team. - Čs. mužstvo hrálo v
sestavě: Mikoláš. - Kasper, Tikal, Sventek, Gregor Bubník, Bukač, Vlach - Starší, Vaněk, Černý Dolana, Valtr, Jiřík. - Branky ČSR: Jiřík. Valtr
a Dolana po 2, - Černý, Bukač, Vaněk a Gregor
po jedné. Střel na branku. 40:10 pro ČSR. - Další
utkání: SSSR - Finsko 6:1 a Švédsko - Východní Ně
mecko 5:1. - B skupina: Velká Británie - Švýcarsko
0:8 a Polsko - Rumunsko 3:4. - C skupina: Dánsko Rakousko 2:13 a Belgie - Holan-dsko 1:25.
8. BŘEZNA, ŠVÉDOVÉ PORÁŽÍ SSSR

V dramatickém utkání dne vítězí po rovno
cenném boji "Švédové nad SSSR 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
Zámořská mužstva se nepředstavila v nejlepším
světle: Kanaďané (Trail Smoke Eatens) zdolali Zá
padní Německo jen 6:0 a hokejisté USA podlehli
finskému teamu 3:11. - B skupina: Francie - Norsko
2:8, Velká Británie - Rumunsko 1:8 a Švýcarsko Jugoslávie 8:1. - C skupina: Holandsko - Bulharsko 3:3.
9. BŘEZNA, NEJVĚTŠÍ VÍTĚZSTVÍ ČSR NAD
USA NA SVĚTOVÝCH ŠAMPIONÁTECH

Ti z příznivců ledního hokeje, kteří chtěli v so
botu v poledne vidět ve Stockholmu 1. utkání dneKanada - Východní Německo a zpozdili se o pou
hých pět minut, nechtěli po příchodu na stadión
věřit svým očím! Na ukazovateli skóre bylo totiž
Kanada 0 - Východní Německo 4. Než se totiž “Polykači kouře z Trailu” rozkoukali, dostal jejich
nepozorný brankář Martin 4 góly. Teprve pak
Kanaďané začali brát utkání vážně a zvítězili na
konec přesvědčivě 11:5. - USA - Československo 1:10
(0:5, 0:4 a 1:1). Takový hokejový koncert, jaký
předvedli čs. hokejisté v prvních dvou třetinách
zápasu, stockholmští diváci ještě neviděli Velkým
přínosem bylo zařazení Potsche do obrany, která
tentokrát hrála proti- tomuto slabšímu soupeři po
měrně dobře. Američané se vždy snažili udržovat
otevřenou hru, jejich akce však byly neucelené.
Tento koncept hry amerického mužstva dovolil čs.
hráčům rozvinout kombinační technické umění a
tak při větší pohotovosti a zvláště střeleckém štěs
tí, mohlo být skóre ještě větší. Hra probíhala po
dlouhé minuty ve třetině USA, kde byli Ameri
čané sevřeni v dokonalém zámku. Střel na bran
ku 38:20 ve prospěch čs. teamu, za který skórovali: Starší, Tikal, Bukač a Černý po dvou, Potsch
a Vlach po jedné. - B skupina: Polsko - Norsko 6:2
a Francie - Jugoslávie 3:7. - C skupina: RakouskoMaďarsko 3:1.

ZPRÁVY OSOBNÍ

HLEDÁME HOSPODYNI

V Perthu oslavil sedmpro moderní domácnost v desátku bývalý řídící uKew. Včetně bytu. Volej čitel a zasloužilý krajan
ský pracovník
te: FB 2245.
p. Břetislav ANDRLÍK.

Desinfekce balíčků
PACEFIC
FUMIGATING CO.

113, Sussex St..
SYDNEY

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

Do dalších let přejí vše
nejlepší přátelé a HD. Manželům Adamovi a
Editě TEREKOVÝM
z Elsternwicku, Vic. se
narodila dne 26. března
1963
dcerka DONA
Srdečně blahopřejí přá
telé.

konec byl vděčen za nerozhodný výsledek, neboť
vyrovnávací branka Čechoslováků padla až 7 minut před koncem utkání. - Čs. mužstvo hrálo v
sestavě: Mikoláš - Potsch, Kasper, Tikal, Sventek Bubnik, Bukač, Vlach - Starší, Vaněk, Černý Dolana, Valter, Jiřík.
Další střetnutí: SSSR - Východní Německo 12:0
a Švédsko-USA 17:2. - B skupina: Jugoslávie Norsko 3:7 a Polsko - Francie 10:1. - C skupina:
Maďarsko - Dánsko 10:3 a Belgie - Rakousko 0:30.
13. BŘEZNA, ŠVÉDOVÉ DEKLASOVALI
ZAPADNI NĚMECKO

Mužstvo Tre Kronor pokračovalo v sérii vítězství,
když bez větší námahy zdolalo západoněmecký team
10:2. Finové pak prohráli nešťastně s východoně
meckými hokejisty 0:1 brankou, která padla do
ČSR - Východní Německo 8:3 (1:3, 5:0 a 2:0)
jejich sítě z hole Helmutha Nového 72 vteřin před
Čechoslováci začali utkání vlažně, a prohrávali koncem - B skupina: Švýcarsko - Polsko 2:1. - C
ještě v 10. minutě 2. třetiny 1:3, pak však něko skupina: Holandsko - Belgie 13:1 a Dánsko - Bulhar
lika - góly v pěti -minutách zlomili odpor Němců. sko 5:4.
Že výsledek nebyl nakonec dvojciferný, způsobilo
14. BŘEZNA, ČERNÝ DEN ČS. HOKEJE
bezpochyby to, že útočník Jiřík byl v závěrečné
SSSR - Československo 3:1 (1:1, 1:0 a 1:0). - Zku
třetině vyloučen na pět minut, takže čs. mužstvo
nemohlo rozvinout při oslabení zcela svou hru. šenost z minulých let ukázala, že na hru sovět
Střelecky se vyznamenal pardubický Dolana, který ských hokejistů platí hlavně důsledné obsazování
vsítil 4 góly, dvě branky vstřelil Vlach, po jedné křídelních útočníků, kteří pronikali vždy velmi
pak dali Jiřík a obránce Tikal. - V obraně hrál snadno do čs. obrany. Všechny akce jejich střed
Švestek za Gregora, jinak čs. team ve stejném ních útočníků měly v podstatě stejný účel: rychlou
složení. - Švédsko - Finsko 4:0 a SSSR - Západní Ně přihrávku hned při založení útoku ve střední tře
mecko 15:3. - B skupina: Rumunsko - Švýcarsko 4:4, tině volným křídlům. Na základě těchto poznatků
Velká Británie - Polsko 0:10. - C skupina: Dánsko- se trenér Anton měl rozhodnout sice pro taktiku
důsledného obsazování, ale měl říci hráčům, že
Holandsko 4:1 a Bulharsko - Belgie 7:3.
po získání touše mají za úkol rychle najíždět do
11. BŘEZNA, PĚKNÝ BOJ USA S KANADOU
oslabené obrany Sovětů. Místo toho dal Anton a
Hokejisté USA předvedli nejlepší bruslařský vý celá tak zvaná trenérská rada hráčům pokyn, aby
kon za celý turnaj vůbec, když prohráli s Kana zpomalovali hru. Druhé chyby se Anton dopustil,
dou čestným výsledkem 4:10, a to nutno ještě po když necelé dvě minuty před koncem zápasu za
znamenat, že kdyby hráči USA využili alespoň, po stavu 1:2 bylo buly před sovětskou brankou. Měl
lovinu svých šancí, těžko by asi mužstvo Trail odvolat brankáře Mikoláše a o šesti hráčích proti
Smoke Eaters vyhrálo. - Favorisovaní Finové měli pěti sovětských se pokusit o vyrovnání. Neučinil
v utkání se Západním Německem mírnou převahu, tak, hráči tím znervosněli, Tikal se ještě v 18,50
přesto však zápas skončil nerozhodně 4:4. - B. sku min. dopustil přestupku, a jeho oslabení stálo čs.
pina: Jugoslávie - Rumunsko 4:7, Velká Británie - team třetí branku. Tato “přemoudrá zpomalovací
Norsko 2:9 a Francie - Švýcarsko 0:5. - C skupina: taktika” ho bude - podle zpráv z dobře informo
Rakousko - Holandsko 13:2.
vaných kruhů - stát místo trenéra čs. nár. mužstva.
12. BŘEZNA, CHYBY V OBRANĚ PŘIPRAVILY
Podle mého názoru: kdyby hrálo Českosloven
ČS. MUŽSTVO O VÍTĚZSTVÍ NAD KANADOU sko stejně útočný hokej jako proti Kanadě, ne
ČSR-Kanada 4:4 (2:1, 1:2 a 1:1) - Přílišný res mohlo odejít poraženo, a stalo by se - i při repekt Čechoslováků po zranění Černého v 9. minutě mise - mistrem světa.
Ostatní utkání: Kanada - Finsko 12:2 a USA - Z.
druhé třetiny a zaváhání obrany stály čs. team
vítězství, ale i nejistý brankář Mikoláš se podílí Německo 8:4. -B skupina: V. Británie - Jugoslávie
na ztrátě jednoho bodu. Čs. team měl více ze hry 2:4, Švýcarsko - Norsko 1:4 a Rumunsko - Francie
(střel na branku: ČSR 37, Kanaďané 17), ale na- 5:0. - C skupina: Bulharsko - Rakousko 2:3.
10. BŘEZNA, 30 MINUT ČISTÉHO ČASU
VEDLO V. NĚMECKO NAD ČSR

15. BŘEZNA, SUVERÉNNÍ VÍTĚZSTVÍ ŠVÉDŮ
NAD KANADOU 4:1

KONEČNÁ TABULKA
Skupina A :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SSSR
Švédsko
ČSR
Kanada
Finsko
V. Německo
Z. Německo
USA

Skupina B :

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Norsko
Švýcarsko
Rumunsko
Polsko
Jugoslávie
Francie
Velká Británie

12. b.
12. b.
11. b.
9 b.
3. b.
3. b3. b.
3. b.

skóre
”
”
”
”
”
”
”

50:9
44:10
41:16
46:23
20:35
16:43
18:56
21:64

Skupina C :

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rakousko
Maďarsko
Dánsko
Bulharsko
Holandsko
Belgie

Československo - Finsko 5:2 (2:0, 2:1 a 1:1). - Po
rážka s SSSR se zračila i v atmosféře tohoto zá
pasu, ve kterém Čechoslováci neměli ani radost
ze vstřelených branek a hráli tak, aby jen získali
oba body. Utkání bylo hráno tvrdě, a i jinak sluš
ně hrající čs. hráči se dali vyprorokovat k zby
tečným faulům, a typické je, že dostali od Finů
(Pokračování na straně 7)

HLAS DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St. Richmond, E. 1, Vic.
Telefon : 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

