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Námořní pěchota ve Vietnamu

Deklarace odhodláni
Od chvíle, kdy bylo patrno, že dosavadní způsob vedení války ve Viet- tak v ťekingu, ze to
namu může (vést jenom ke komunistickému vítězství, jsme se všichni snažili de cesta trnitá.
uhádnout, jak se k tomu faktu zachová president Johnson.
Bomby nestačí
Rozhodnutí, jež musil učinit, nebylo lehké, protože z vietnamské situace
Letecké bomby nestanení ani lehké ani jisté východisko. Zdálo se, že president Johnson váhá
čí na vyhrání války v
použít drastičtějších kroků a že přes opakovaná doporučení saigonského
Asii a nestačí k tomu ani
vyslance generála Taylora udržuje kurs, který vede k porážce.
tři tisíce mužů námořní
Podle toho, jak se pak události vyvíjely, by člověk řekl, že Johnson pěchoty. Obojí dohronedošel ke konečnému rozhodnutí přes noc, ale že se vyvinulo fázovitě.
mady však představuje
výstrahu Hanoji a Pe- takový americký závazek,
Jeden krok vedl k
Deklarace
druhému a poslední neže se v případě nutnosti
Americká námořní pě- kingu.
byl ještě učiněn.
Výstraha říká, že roz- dají s jistotou očekávat
chota
přišla oficielně
proto, aby hlídala ame- hodnutí bylo dosaženo, další a ještě drastičtější
Třetí fáze
rické základny a uvolni- že Spojené státy neode- opatření.
První změnu předsta- la vietnamské jednotky k psaly ani Jižní Vietnam
Už před příchodem
ani Jihovýchodní Asii, a posledních tří fází by byl
vovalo bombardování Se- akcím jinde.
verního Vietnamu vietJejí skutečný význam že cesta k dobytí Vietna- znarqenal americký ústup
namským a americkým však leží, bez ohledu na mu nevede žádnou zkrat- z Vietnamu ránu, která
letectvem. Druhou bylo její početní sílu, někde kou u konferenčního sto- by vyřídila americkou
zasazení amerického le- jinde. Američtí vojáci, lu, ale jen porážkou Spo- prestyž v celé Asii. Útectva k přímé podpoře kteří se právě zakopali jených států.
stup v tomto stadiu se
vládních operací na jihu. kolem letiště v Da NanOd té chvíle by mělo proto zdá prakticky neNešlo už jenom o zasa- gu, představují jasnou být jásné jak v Hanoji myslitelný. (Pokr. s. 2)
zení vrtulníků s americkými posádkami, které
Výročí komunistického převratu v Československu
dopravovaly vládní oddíly, kde jich bylo třeba.
Šlo o bombardování a
osCrelování
nepřítele
Při oslavách 17. výročí komunistického puče v Československu měla hlavamerickým
letectvem, ní úlohu komunistická "lidová milice". Čs. vláda nařídila letos praktickteré k tomu používalo ky její mobilizaci. Snad aby dokázala nespokojencům, (že její moc opravdt
nejmodernějších zbraní. pochází "z lidu". Ať se jakkoli leskly samopaly miličníků, hlavní mluvč

DIALEKTIK

NOVOTNÝ

Třetí krok bví učiněn "revoluce" Antonín Novotný značně pošramotil hesla, s nimiž milice vy
v uplynulých týdnech, a razila do ulic.
ohlašovala jej zpráva, že
Uredni zprávy nam naru
byla chráněná vensku velmi denkatne,
se ve Vietnamu vylodilo ohlásily, jak ve výroční "nepohnutou stráží" zá- maje na paměti svoji
3.500 mužů americké ná- ji den puče vyrazily na Pra- vodních milic.
vlastní úlohu v bratromořní pěchoty a že další ;; hu tri proudy milicionávražedném boji uvnitř
Žádná náhoda
budou následovat.
řů, a jak tribuna funkcioKSČ mezi Slánského sioZ e to nebyla náhoda, nisty a jejich odpůrci.
potvrdil
Novotný
ve
Porevoluční
údobí
svém
projevu:
"Dobře
Strana a inteligence
přivedlo
do
strany
mno| si pamatujeme, jakým
Milan Jungmann shrnul diplomaticky v Literár- | významným, činitelem ve ho členů, kteří fakticky
ních novinách z 2". února starý problém moudrosti
"oslabovali její politicstrany proti moudrosti rozumu. Zabýval se člán- | vývoji únorových udá- kou jednotu". Všichni
kem z moskevské Pravdy, "který vyvolal u nás vel- lostí byly vyzbrojené Likou pozornost". Jádro věci: intelektuálové a v ůbec dové milice a jaký psy- víme. kam míří.
lidé, kteří vědí, o čem mluví, by měli být slyšeni, chologický účinek na
Strana,
pokračoval
když jde o způsob, jak se vládne.
buržoasii,
"šokovanou" Novotný, pak přešla v
Milan Jungmann o tom říká: "Čas od času se setkáváme s tím, že ten či onen jednotlivec, ta či ona svou bezvýchodnou si- druhý extrém: "Nakonec
skupina by chtěla rázně řešit složité problémy umě- tuací, měl slavný pochod se situace vyvinula tak,
lecké tvorby. Není pochyby o tom, že jsme nyní milic pražskými ulice- že strážcem čistoty strav kultuře v jakémsi "přelomovém" stadiu, kdy se mi.
ny se do značné míry
zdiskreditovalo mnoho srtarýeh norem, kdy nastupuje nová tvůrčí generace s novým pohledem na
Byla letošní repriza stala bezpečnost."
mnohé životní problémy ..
I tady víme,, kam Notohoto pochodu nutná?
Není pochyby, kde leží Jungmannovy sympatie. I když ne, byla alespoň votný míří. N K V D přeLeží s těmi, kteří neortodoxně hledají nové formy I žádoucí.
vzalo vedení strany. Noa nové výrazové prostředky, jimiž mohou tlumočit
Antonín Novotný ve votný byl intimně seznádnešní skutečnost. Jenomže skutečnost takto zachycená je nepřijatelná skutečnosti, kterou úředně před- svém projevu několikrát men s touto fází vývoje.
stavuje Komunistická strana Československa.
nebezpečně narazil na
Říká-li dnes skromně,
Závěr Jungmannova článku je příznačný:
úskalí, kterým by se jis- že byly "vytvořeny různé
"Okřikovačství se samozřejmě diskredituje v očích tě rád vyhnul.
bezpečnostní pětky nebo
soudných lidí samo. Ale otravuje ovzduší, bere chuť
První z nich sě dotýká trojky, a tyto komise měk práci."
ly na starosti odkrývat
Ať vypadá dnešní koexistenční fronta Českoslo- jeho osobní minulosti:
venské socialistické republiky sebe jasněji, v podnepřítele ve straně", NoDelikátní
minulost
stat« se nic nezměnilo. Je to smutný osud českoslovotný sám tehdy nálevenských umělců. Vise umělce je nepřijatelná státní
Pojednal
o
bezprožel k nejvyšší z těch pěskutečnosti, okřikovači mají stále vrch. Inteligence,
ač se snaží, stále ještě neprošla stalinskou pro- středních letech po pře- tek a trojek.
věrkou.
vm vzetí moci v Českoslo- (Pokračování na str. 2)

Cožpak jsm e po celé desítky let žili v omylu? Což všechno, co jako členové a funkcionáři strany jsme dělali v domnění, přesněji řečeno
v pevném přesvědčení, že jednáme správně, když
plníme politiku strany, jak to nejlépe dojedeme, cóá to všechno byla chyba, řetěz chyb,
soustava omylů, ba možná ještě něco horšího?
Cožpak dlouhodobé členství a práce ve straně
znamená pro dnešní dobu neúnosné osobní zatížení? Cožpak všechno, čím strana žila, nebylo nic ijnéhonež kult a dogmatismus, s nímž
je třeba se bez milosti vypořádat? Měli snad
pravdu ti, kteří šli po celá léta proti nám?
V. Dolejší v "Životě strany", Praha, č. 14/64

STOPY V POUŠTI
Před více než deseti lety si někdo všiml, že ubývá exulantů a přibývá emigrantů. Proces, jemuž se
v terminologii ministerstev pro přistěhovalectví říká asimilace, tehdy započal, a nikdy už se nezastavil. Čím dál tím méně lidí se ptalo "kde domov
můj", a čím dál tím více jich začalo zpívat píseň,
jejíž začátek je v překladu úzce spřízněn s písní
"stařičkého mocnáře".
Dnes už si, krajané a rodáci, můžeme říci, že
kruh doběhl svou plnou dráhu, proces se dovršil a
"magnetismus" nových krajů vykonal svůj úkol. Byl
to asi, ať se nám to líbí nebo nelíbí, přirozený běh,
jehož cílová rovinka nemohla nikdy skončit jinde,
než v předurčené cílové pásce asimilace.
Jenomže člověku přece jenom leccos vrtá hlavou. Jestliže se z exilu stala emigrace, exil kdysi
musil existovat. A jestliže exil kdysi 'existoval, někde po něm musily zůstat stopy, někde musily zůstat
nějaké výsledky, které budou jednou příštím generacím vyprávět o životě "třetího odboje", jako
pyramidy vyprávějí o životě faraónů.
Člověk žádá ospravedlnění své existence, hledá
stopy toho, že byl. Kde hledat a kde najít stopy
toho, že kdysi opravdu existoval třetí československý exil?
Najdeme je možná v sobě, ale jsou to obyčejně
patheticky směšné stopy. Najdeme je na jedné straně v nedůtklivosti k lidem, kteří "kolaborují", protoř.e zůstali a nejsou "hrdinové", jako my, kteří
jsme utekli. Na druhé straně je najdeme v nedůtklivosti k lidem, kteří se odmítají podrobit "nevyhnutelnému procesu" zpohodlnělosti.
Hledáme důvody, proč to ti ojedinělí lidé po tolika letech dělají. A už to jsoja stopy po vymřelém
zvířeti, nepříjemný důkaz toho, že i v nás kdysi
bylo, co nějakým nepochopitelným procesem pořád ještě zůstalo uvnitř několika mála zbylých Mohykánů.
Abychom ospravedlnili vlastní nečinnost, musíme buďto zdiskreditovat činnost, kde se ještě vyskytuje, nebo ji vyrobit a nalézt v nečinnosti.
Tento časopis kdysi přišel s ideální mastí n a
bolesti exulantské nečinnosti. Každý na svém místě, u továrního ponku, za pultem obchodů se zbožím smíšeným, ve vysokých financích a činnosti podnikatelské, nej lepším' jest vyslancem své vlasti, hlásal tenkrát jinými slovy. Musil to být populární
článek, neboť se kryl s oblíbenou teorií, že jest
třeba dělat peníze, protože zbídačelá a ochuzená
vlast bude ve chvíli osvobození potřebovat kapitál.
Před československým exilem se tenkrát otevřely netušené možnosti, neboť i vynikající hráči
ferbla stali se od té chvíle ceněnými vyslanci exilní věci.
Ale vážně. Co vlastně z toho našeho exilu zůstalo? Tu a tam vyskytne se "vlk samotář". Jinak se
však exil srazil na "exulanty" humoristických listů, kteří žádají "exilní stát" o několika čtverečních
kilometrech s vlastní armádou a policií, který by
jako San Marino zasahoval do mocenské politiky.
Srazil se na "demokratické" uprchlíky, kteří bojují
o "křesťanskou" (čti bílou) nadřazenost v Africe,
na kostry starých partajních organizací, mrtvoly
vrcholných orgánů a hrobky toho, co mělo být a
nebylo. To všechno však jsou jenom výstřelky. Zbytek je solidní apatie, plná omezených starostí a
zájmů občanů okresního města.
Dnes už si to, krajané a rodáci, můžeme přiznat.
Stopy československého exilu zmizely téměř beze
stopy. A kde by měly stát pyramidy, leží známka
se sokolským diskobolem.
-kwPublished by F. Váňa,
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.

HLAS
- Poznámky k světovým událostem

AMERICKÁ TRAGEDIE
Tak nazval minulý týden president Johnson rasovou nenávist, která
otřásá nejen Spojenými státy, nýbrž celým světovým veřejným míněním.
Jako krvavá nit s e táhne tato nenávist od města Little Rock až po Šelmu;
v jejím pozadí1 stojí obludné osobnosti — od guvernéra Wallace až po
šerifa Clarka — a s nimi početná menšina amerického národa.
Černošská otázka ve Spojených státech znovu potvrzuje skutečnost, o níž
se naše generace přesvědčila již tolikrát; že totiž násilí a nenávist, demagogie a legalizované bezpráví nejsou monopoly nacismu, komunismu a
jiných -ismů, nýbrž jsou nebezpečím, které doutná na dně každé lidské
společnosti.
A tak ve chvíli, kdy zá- rického uspechu připo- kotrmelce, kterému světopadní svět musí spoléhat meňme si střízlivě, že v vý tisk věnoval obvyklou
tolik na americké vedení, sovětských dějinách je ta-, pozornost.
dává menšina amerického ké 45 let, které by mnoho
Současně však došlo ve
národa nepřátelům západ- miliónů lidí nechtělo znovýchodní Jávě k událoního světa do rukou příle- vu prožívat.
žitost, aby jim mohli ří- Schůzka, ke které nedošlo stem, které světový tisk
přehlédl, a které naznačuci: zameťte si před vlastPropagačnímu aparátu jí, že zejména mladí a
ním prahem, zjednejte si
pořádek doma, dříve než presidetíta Sukarna se vzdělaní lidé v Indonésii
ho začnete zavádět jinde. schůzka s malajským mi- se počínají ptát, kam že
předsedou z to vlastně spějí. V MaDoufejme, že federální nisterským
jakési příčiny nehodila a langu došlo k protestním
zákon, který president proto jsme byli svědky schůzím největší indonésJohnson předložil kongre- dalšího
diplomatického ké studentské organizace,
su, přinese právě tak
rychlý a radikální výsledek a skončí tuto kapitolu podobně, jako byla
skončena před 7 lety v
(Pokračovaní se str. 1) žitou otázku: jak to přiLittle Rocku.
Novotný tehdy, v ro- jde, že antřrnilitarista
Ve vesmíru
ce 1952, poslal na popra- Novotného kalibru se
Necelý týden před dávno ohlašovaným letem viště Slánského a jeho uchází o "normalizaci
americké družice s posád- soudruhy, a nelze se di- styků s občany Německé
kou dvou mužů vyslali vit, jestliže dnes není spolkové republiky*"'?
Rusové do vesmíru dal- příznivě nakloněn těm,
Důkazem imperialismu
ší, již druhou, družici, kteří náhodou jeho stra"pro nás zvlášť nebezrovněž se dvěma muži na
palubě. Jeden z nich, po nickou činnost přežili.
pečného je vývoj v Zástopách Verneovy fantaNovotný přiznal, že padním Německu", prasie, opustil svoji kabinu a ' docházelo k "absurdnípo 10 minut se "prochá- mu" obviňování uvnitř vil. A tady se nabízí
otázka, jak dialekticky
zel" vesmírem. Ve chvíli
tohoto sovětského histo- strany. Zapomněl říci, že lze řešit otázku militaAntonín Novotný byl rismu. fifty-fifty.
tehdy právě tím inkvisiPrvotřídní
Po zkušenostech z drutorem, který pálil svíčky
pečivo a cukroví
hé světové války panuje
na bocích nej vyšších proČeská cukrárna
v československém exilu
MOCCA CAKE SHOP vinilců.
velmi vzácná jednota v
maj. L. Šindler
Dialektická propast
názoru na spolehlivost
296 Carlisle St.
německého
spojence v
Druhá
dialektická
proBalaclava, Vic.
past je na poli meziná- boji proti bolševismu.
(proti nádraží)
rodní politiky, propast,
Tel. 52-3860
Jenom prchalovci, češSpecialista na svatební která v minulých skoro tí extrémisté a část renea jiné dorty
čtyřiceti letech dělila ná- gátských Slováků se zarody východní
Evropy interesovali na "západ ood nacistického Němec- německém zázraku" naChutný a výživný
ka. Komunistické strany tolik, aby s ním spojili
satelitů odjakživa zápa- léta fašismu a kolaborace
sily s problémem,
jak s nepřítelem bezpodmívysvětlit existenci dvou nečně.
PODMÁSLI 8í
KYSELÁ SMETANA rozlišných Němců: toho
Ostatní musí dnes být
z Východního Německa, rozhořčeni
SÝRY
obojetností
K dostání ve všech který plní normy a oddá- Novotného režimu, ktepotravinářských obcho- vá se socialismu, a toho
dech a delikatesech ze Západu, který lační rý z nej vyšších míst
hlásá:
"KEREN"
po válce.
Dva státy
Dairy Products P/L.
Antonín Novotný poAlphington, Vic.
" V souvislosti s vývoložil přemýšlejícím ČeTel. 4 9 - 2 75 2
! choslovákům velmi slo- jem v Německu a vytvo-

Asociace islámských studentů, proti vzrůstajícímu
vlivu komunistické strany
Indonésie. Od protestů
došlo až ke srážkám a nar
konec zakročila vláda,
která vzala PKI pod ochranu a demonstrace
studentů byly potlačeny.
Ve skratce
— válečné zločiny, které
se podle zákona v Západním Německu mají po
20 letech promlčet, zůstanou pravděpodobně zločiny i po květnu tr. Zákon
o promlčení byl ostře kritizován jak v Německu
tak i v řadě jiných států a bude pravděpodobně
západoněmeckým
parlatem změněn.
— bývalý egyptský král
Faruk, který byl od r.
1952 v exilu, zemřel ve
věku 45 let v Římě. -et

Dialektik Novotný

Jogurt

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA P O R T MELBOURNE
srdečně Vás zve ná
REPRESENT AČNÍ

TANEČNÍ

ZÁBAVU

kterou pořádá k zahájení podzimní sezóny
v sobotu dne 24. dubna 1965 od 8.30 hod. večer
V D O R C H E S T E R U , ALEXANDRA AVE., M E L B O U R N E
Pití vezměte sebou. N a prodej budou jen nealkoholické nápoje
Reservování stolů a předprodej vstupenek:
tel. 94-2071 (Gaš), 34-3843 (Pavlas), 306-9571 (Křepčík)

22. 3. 1965

DOMOVA

řením dvou suverennicn
států, z nichž s Německou demokratickou republikou máme dobré'
přátelské styky a vzájemně výhodnou spolupráci,
chceme, aby;, i styky s
občany Německé spolkové republiky byly přátelské a opíraly se o zásady mírového soužití . . ."
Nejen to. Novotný
dále prohlásil, že "Máme zájem i 0 normalizaci styků s Německou
spolkovou
republikou,
zvláště o rozvoj vzájemného o b c h o d u , j a k o rovného s rovným."
Nechrne naše exilové
inkvisitory, ať honí "úchylky" v našich řadách.
Ale ať nám Antonín Novotný vysvětlí, jak spoj u j e boj proti baště militarismu, tolikrát prokleté, s mírovým soužitím? Nepochybně by odpověděl, že je to politická nutnost. Prozrazuje
jenom to, že i tak mesiášské hnutí, jako je komunistické, je ochotno
ke šmelině, když už to
jinak neide.
vm

ZUBNÍ LÉKAŘ
Dr.
M.
Jankovich
opět otevřel po návratu z Evropy zubní ordinaci
v Sydney
91 Oxford Street, Bondi Junction
Telefon 38-3164

DEKLARACE ODHODLÁNÍ
(Pokračováni se str. 1
Toto je důležitý fakl
protože důkaz odhodlá
ní patřil v souboji s ko
munismem vždycky ]
prvním
předpokladůr
úspěchu.
Je však třeba ťozeznat
že dosavadní americk
kroky mají význam spí
š e politický než vojensky
Vojenská situace zůstáv
vážná, ne-li kritická,
bude třeba daleko větší
ho úsilí, než se něj a'
podstatně zlepší.
Bylo by také omyler
se domnívat, že j d
Washingtonu o vojensk
vítězství.
Je
dalek
pravděpodobnější, že b
Johnson se svými porad
ci uvítali skutečnou néu
tralizaci Vietnamu, a ž
k tomuto cíli směřuje je
jich úsilí.

Je ovšem rozdíl mezi
neutralizací, jak si ji
představují v Paříži nebo Pekingu, a neutralizací, jak si ji představují
ve Washingtonu. Neutralizace v nynější vojenské
situaci
znamená
uznání porážky a komunisaci pod přijatelnějším
jménem.
"Washingtonská" neu.
tralizace znamená vytvoření neutrálního státu,
jehož nezávislost by zaručovaly spolehlivé mezinárodní záruky. A je
přirozené, že komunisté
nedají k něčemu takovému souhlas v postavení,
které naznačuje, že mají
Vietnam v hrsti. Tuto
iluzi je jim třeba rozmluvit. Pochybujeme, že by
to šlo jinak než vojenskými prostředky, -kw-

VINOBRANÍ
každou sobotu i
neděli
MAJORS'S CREEK VINEYARD,
GRAYTOWN, VIC.
Srdečně zvou
Osičkoví
Pouze 80 mil od Melbourne
Sklizeň hroznů z vlastních vinic
Opékání na rožni
(16 mil z Heathcote přes Casterfield až na konec
asfaltové cesty před Graytown, pak vpravo, kde
je už znamení).
K ochutnání hroznové šťávy (mošt - burčák, který
si můžete též koupit domů).
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way,
•y, blíže
bií Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 18. dubna. 1965
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
Hraní se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

ČESKÉ OCHOTNICKÉ D I V A D L O V MELBOURNE
sehraje v pátek 2. a v sobotu 3. dubna 1965
RETTE, 316 TOORAK Rd., S O U T H YARRA
detektivku Lynne Reid Bankse

VRAK U M Í R Á

DVAKRÁT

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

22. 3. 1965

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

HLAS

DOMOVA
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— uivaoio o.
ANeinnaj!Ea v Praze-Iišsí uvedlo
další americkou hra, Šimonovu kcssejiii ""Bosé
.aofey v paifcsť", která byla přijata obecesstvem i
kritiko« veČEi příznivě.
— Anglická televize natočila v Československu
hodinový pořad o tamních
mladých lidech. Producentem byl lord Windlsham- Očekává se, že tento
pořad bude uveden ve V.
Británii, Kanadě, USA,
Austrálii a na
Zélandu.
— Na pozvání Institutu
oí Intemacíonal Education odcestoval do USA k
několikaměsíčnímu studijnímu pobytu dramatik a
překladatel Josef Topol.
V různých částech země
se má seznámit s americkým divadlem.
— Automobilka v Mladé
Boleslavi má na programu vyrobit koncem letošního roku každý den 246
automobilů Škoda 1000
MB. Jeden vůz má být
vyroben za 102 hodiny a
ve srovnání s posledním
čtvrtletím loňského roku
o 3.100 Kčs levněji.
— Ústřední komise autostopu v Polsku a ČSSR
se dohodly na organizování mezinárodního autostopu pro mládež obou
zemí.
— Nejvyšší soud zamítl
odvolání osob, odsouzených pro výtržnosti na
Václavském náměstí v
Praze 11. října 1964. Naproti tomu vyhověl odvolání městského prokurátora proťi rozsudku nad P.
Nápra\Tiíkem,
íterému
zvýšil trest na 1 rok nepodnxínečně.
— iMladá fronta vydala
Přehledný kulturní slovník, zabývající se heslovitě otázkami literatury,
hudby, filmu, divadla,
výtvarného ' umění
a
architektury.
Vědeckou
redakci měli Mirosiav
Kiivar a Jiří Burian, hlavní redakci V. Kocourek.
— V ČSSR "'objevují"
existenci bývalých příslušníků západní armády.
Dne 22. února uspořádaly ústřední výbor Svazu
protifašistických bojovníků a hlavní politická správa čs. lidové armády "setkání tří generací vojáků".
Noviny oznámily účastníky "společné besedy před
20. výročím osvobozeni
Sovětskou armádou"' v
tomto pořadí: čs. rudoarmějci příslušníci prvního armádního sboru v SS
SR, mezinárodní brigád;
ve Španělsku, domácího
odboje, čs. armády na Západě. partyzáni a vojáci
základní služby.
— Novotný propůjčil kanovníku prof. ThDr. J.
Benešovi, generálnímu tajemníku Celostátního mípojištění
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation.
aut, povinné ručení
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Meib.) XL 2421

rového výboru katolického duchovenstva, Řád
práce.
— Na tiskové konferenci,
kterou uspořádaly v Praze Čs. komise pro stíhání
nacistických
válečných
zločinců a Svaz čs. novinářů, prohlásil náměstek
MZV O. Klička, že se západoněmecká vláda nikdy
neobrátila na ČSSR se žádostí o materiály, které
by usvědčovaly válečné
zločince, a že čs. žádost o
vydání zločinců Ďurčanského a Karmazína nebyla vůbec zodpovězena.
Náměstek ministra vnitra
Klíma "upozornil na značnou pravděpodobnost, že
se na našem území nalézají další skryté nacistické archívy".
— Podle zpráv z Djakarty
byl tam podepsán obchodní protokol, dle něhož bude činit letošní čs. vývoz
do Indonésie 6 miliónů
dolarů a dovoz z Indonésie 10 mil. dolarů. ČSSR
dodá výrobky hutnického
průmyslu, tiskařského zařízení, chemikálie, papír,
strojní součástky, traktory a letadla. Zúčastní se
stavby továrny na cement
a rafinerie cukru. Indonésie dodá kaučuk, zinek,
kávu a kopru.
— V obci Bečici na černohorském pobřeží Jugoslávie bude
vystavěno
rekreační středisko ROH,
které bude mít v první fázi 200 lůžek a restauraci.
Výstavbu provede jugoslávská cestovní kancelář
Putnik.
— Předseda Vládní zvílebovací komise inž. Štěpán Gašparík řekl, že čs.
občané odpracovali za uplynulých 10 let přes 1 a
půl miliardy brigádnických hodin a hodnota jimi vykonaného díla dosáhla částky 19,172 mil.
Kčs, přičemž náklady činily necelé 4 miliardy
Kčs. Šlo pouze o brigády
k zvelebení obcí a měst.
— Podle nové hospodářské dohody s Indií vybuduje ČSSR poblíž Madrásu parní elektrárnu o výkonu 330 megawattů a v
Rádžkótu ve státě Gudžarát továrnu na vstřikovací
čerpadla pro dieselmotory.
— V pražském Národním
divadle došlo k dalším
osobním změnám: šéfem
činohry se stal Vítězslav
v
ejražka, jeho zástupcem
pro věci provozní Josef
Maršálek a vedoucím dramaturgické skupiny prof.
Frant.
Goetz.
Dnešní
předseda umělecké rady
opery ND, ředitel České
filharmonie Jiří Pauer,
převezme od nové divadelní sezóny funkci šéfa
opery.
— Schůze komunistických
stran v Moskvě se zúčastnila čs. delegace ve
složení: V. Koucký, P.
Auersperg a O. Kaderka.
Už složení delegace prokazovalo, že se od moskevské konference nic neočekávalo.
— V roce 1964 bylo prodáno v ČSSR knih za
578,422.000 Kčs. Je tam
12 čtenářských klubů s
1,400.000 členů.

pohřeb rakouského presidenta dr. Schaerfa byli
místopředseda NS dr. V.
Škoda a náměstek ministra zahraničí O. Klička.
— Zemřel spisovatel Karel Horký a hudební skladatel Boleslav Vomáčka.
— V potravinářských skladech v Plzni vypukl požár, který byl uhašen až
za 2 dny. Zničeno bylo
12 vagónů sádla a množství jiných potravin. Hašení se zúčastnily požární
sbory z 13 měst a obcí a
pomáhala armáda.
— Čs. orgány předaly
Němcům v Rozvadově západoněmeckého zběha F.
Vogla. Německý vojín
dostal v ČSSR asyl v roce 1962. Později však byl
přistižen při pokusu o
útěk z ČSSR do Rakouska.
•— Nejstarším čs. občanem je 1081etý Jozef Suchár z Prešova.
— Dne 26. února vznikl
požár ve fakultní nemocnici v Praze pod Petřínem. Zachvátil střechu
bývalého kostela, v němž
byly uskladněny odborné
knihy lékařské komory.
— Čedok uzavřel dohodu
s Diners Clubem v New
Yorku, dle níž bude legitimace klubu opravňovat
členy, aby obědvali na
úvěr také v čs. restauracích, bydlili v tamních
hotelích a kupovali
na
úvěr určité zboží. •
— Louis Armstrong se
svým orchestrem měl v
Praze 7 koncertů.
— V nakladatelství Nase
vojsko vyjde v dubnu kniha K. A. Krejčího "Sibyla hádá špatně" - o "Svobodné Evropě".
— Šéfredaktorem Kultúrneho života se stal Juraj
Špitzer místo Pavla Števčeka, který se funkce
vzdal "ze zdravotních důvodů".
/
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Přeorganizovaná kvalifikace
Většinu oborů lidské činnosti lze posuzovat ze divou hledisek: z hlediska
kvalitativního a z hlediska kvantitativního. Tak jako ve většině oborů, i
ve školství je mnohem snadnější posuzovat je z druhého - kvantitativního hlediska. Statistiky počtu nových škol, přírůstek žáků na různé úrovni
rozsáhlé pyramidy školského systému, počet žáků na jednoho učitele a
mnoho jiných věcí, lze krásně vyjádřit v číslicích a pak už je nutné jenom
dodat: ejhle, postupujeme příliš pomalu; nevěnujeme dostatečnou pozornost školství, hřešíme na budoucí generaci, atd.
V kapitalistických zemích, jako je např. Austrálie, slyšíme podobné kritiky velmi často. Kvalitu ve školství lze těžko měřit, a lze se po ní hladce
smeknout, zajet do kvantity a vydovádět se v číslicích. A celá řada takových kritik - i když často oprávněných - končí pak poukazem na školství
v komunistických státech: podívejte se na jejich úspěchy, na to, kolik vydávají na školství, kolik mají učeben, učitelů a žáků - zkrátka podívejte se
na jejich statistiky.
V takových kritikách ly, tj. navštěvují je, píší va vojna.
je obyčejně nějaké zrnko posudky o svých pozo"Muselo přijít říjnové
pravdy. Na druhé straně rováních a předkládají zasedání a usnesení Ú V
jsou však také zrnka, je školským odborům. KSČ, aby se nedobrý
která nejsou ze statistik Každou školu má na sta- zdravotní stav školy zavidět. O těchto zrnkách rosti jeden ředitel a je- čal léčit. Budeme se vrarozepsal se před nedáv- den nebo dva zástupci. cet do školy. N a vedoucí
nem čs. tisk a je poučné
Poněvadž o ni asi pe- místa půjdou lidé řádně
podívat se na ně zblízka. čují málo, jsou ve škole kvalifikovaní. Kvalifiko"Před válkou," napsal sekretářky i hospodářská vaný inspektor nepotřeL. Blažek v Kulturní a metodická sdružení a buje desítky poradců a
tvorbě, "vydávalo učitel- předmětové komise, kte- metodiků, potřebuje kvastvo několik týdeníků a ré mají zase své předse- lifikované ředitele a ječtrnáctideníků a mělo ně- dy. N a d těmi vládnou jich zástupce."
kolik velkých organizací. okresní pedagogické sboBlažek bohužel nedefiŽádný z jejich funkcio- ry a ještě výš stejné sbo- nuje pojem "kvalifikanářů a redaktorů nebyl ry krajské, a v nich opět ce", a tak nemáme možmimo školu. Dnes něko- řada vedoucích kateder nost porovnat "kvalifilik desítek funkcionářů atp. Časté reorganiza- kaci", která byla požadoa redaktorů se do školy ce těchto institucí, změ- vána od ředitele
či
občas podívá, ale neučí z ny jejich názvů i pracov- inspektora před deseti
nich nikdo. Kdysi jsme ní náplně způsobily, že lety s "kvalifikací", kteměli v Praze čtyři inspek- se v nich normální uči- rou bude muset mít v bu1
tory pro základní školy tel nevyzná:
doucnosti.
a jednu inspektorku maZ a impozantními čísNicméně je Blažkova
teřských škol. Dnes je ly, jimiž se v minulosti kritika zajímavá i v daljich aspoň třicet. Přitom komunistické
školství ší části, kde mluví o kvase však do školy dosta- často ohánělo a jež byly lifikovaných
ředitelích
nou méně často, než to- a jsou stále ještě někdy (zřejmě s novou "kvalimu bývalo dříve. Každý dávány za vzor toho, jak fikací"), kteří: " . . . n e z nich má navíc k ruce se má o školství pečovat, potřebují ve škole různé
řadu poradců a metodi- skrývá se tedy, podle vedoucí, poradce a komiků. Ti učí, pečují o ško- slov J, Blažka, papíro- (Pokračování na str. 7)

Nedoručitelné zásilky
V Československé socialistické republice došlo
v mnohých oborech k zbalkanizování poměrů, které se projevuje dezorganizací a snížením morálky. Nastala-li v poslední době určitá změna, projevuje se jen tím, že se dá o špatných poměrech v tom kterém -oboru občas veřejně psát. V
8. čísle letošních Literárních novin se rozepsal
Zdeněk Pluhař o tom, jaké má zkušenosti s čs.
poštou:
"Bývaly časy, kdy ve styky s celostátními institucemi jako třeba železnice, aerolinie, čs. pošty
jsme se mohli přesvědčit o pojmu stavovská
čest", vzpomíná Pluhař a pokračuje: "Časy se
mění. Už dávno jsem se smířil s tím, že "ranní
poštu" mi listonoš přináší ve 13-14 hodin i později. Že dopisy ze schránek v Brně jsou vybírány
dvě až tři hodiny po udané době.. . Obyčejný
dopis Brno - Praha doručen šes^ý den po odeslání. Dopis Bratislava - Praha doručen šestý den.
Balíček do 2 kg odeslaný expres z Brna do Prahy
nedoručen vůbec: příjemce si pro něj šestý den
došel na pražskou hlavní poštu, když předtím
ztratil čas i peníze meziměstským telefonováním,
proč rukopis neposílám...
25. ledna jsem odeslal z Brna 16 tři páry lyží
poštou do Horního Smokovce. Po příjezdu 7 dni
Bia to . . . lyže na místě nebyly. Odpověď na můj
dotaz na poštovním úřadě: jsou tu pouze dvoje
staré lyže, třetí pár nových nedošel. Na můj
údiv, jak je to možné, když všechny 3 separátní
páry byly označeny stejnou adresou, stejně zabaleny a odeslány jedinou průvodkou, odpověděla
jedna úřednice, že to není nic divného a že je

nutno čekat. Druhá připustila, že ztráty balíkových zásilek během dopravy nejsou nic výjimečného. Sepsali jsme protokol a čekali.. . Lyže došly až 11. den po odeslání s odůvodněním, že
jsem je neopatřil adrésou. Poštovní úřednice v
Brně však přede mnou nalepila adresu na všechny 3 páry proslulým pošťáckým lepidlem tak důkladně, že z došlých lyží se mi nepodařilo adresu beze zbytku odtrhnout dodnes... Z nového
páru lyží byla adresa cestou odstraněna pomocí
nože, jehož stopy jsou na lyži zřetelně patrny, a
lepidlo (určitě pracně) beze stopy smyto . .. Přesto byly lyže místo do Smokovce dopraveny do
sběrny nedoručitelných zásilek v Trnavě, a objevily se teprve tehdy, když dal adresát zřetelně
najevo, že se nehodlá smířit s jejích ztrátou.
Vnucuje se nedobrá myšlenka: nové lyže jsou
velmi nedostatkové zboží: sháněl jsem je řadu
měšíců pro dcerku. A další, ještě víc deprimující
myšlenka: co se to děje s dobrým jménem čs.
pošty, zažije-li jediný občan naší republiky takovou sérii negativních skutečností '¡v průběhu pouhých dvou týdnů. Je opravdu nutné, aby kvalita
služeb a stavovské morálky nezadržitelně klesala
na úroveň, jakou jsme nikdy v minulosti nezažili?".
Pluhař si může gratulovat, když své lyže nakonec přece jen dostal. Horší zkušenosti s čs.
poštou mají 6s. exulanti, resp. jejich příbuzní doma. Kolik balíčků a dopisů s cennějšími přílohami
zmizelo nadobro kdesi "ve sběrně nedoručitelných zásilek"!
FEC/s
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:
y^^zEz^,.
/

v

63-3256

HAMPTON

-wrríHRPA Hampton,
Telefon 98 -5756
S. 7
Optical Service^v»« s.
Záběry z čs. tisku
NOVÉ ÚKOLY STÁTNÍ BANKY
Ve dnech 26. a 27. února se v Praze konala porada vedení Státní banky s řediteli krajských poboček.
První den se jednalo b širším využití zbožně peněžních vztahů v nové soustavě ekonomického řízení. Podstatně se zvyšuje úloha Státní banky, která při plnění svých funkcí v hospodářství pracuje
s ekonomickými nástroji jako jsou peníze, úvěr, úrok
apod. Státní banka bude uskutečňovat pružnou a
aktivní úvěrovou politiku, podporovat rozvoj výroby a zavádění nové techniky nejen běžnými úvěry na zásoby, ale postupně čím dále více i pomocí
úvěru na investice a novou techniku. Státní banka
ve spolupráci s Čs. obchodní bankou dále rozvine
obchodní činnost zaměřenou na zvýšenou podporu
zahraničního obchodu a zvýšení jeho efektivnosti...
Státní banka uzavírá na r. 1965 s podniky úvěrové dohody a zlepšování hospodářských výsledků
podporuje úrokovými výhodami a slevami...
Rudé právo, 28. února 1965
ZIMNÍ DOPLŇOVACÍ "VOLBY"
Dne 28. února se konaly v 38 obcích na Rychnovsku doplňovací volby do Národního shromáždění. Kandidát inž. Václav Červený, člen předsednictva ÚV Čs. strany lidové a podnikový ředitel
vydavatelství Lidové demokracie, se představil svým
voličům na 24 schůzích v závodech i na výročních
schůzích JZD. Jeho kandidatura byla přijata manifestačním odevzdáním hlasů. Ne všude se však mohli voliči obléci do svátečního a jít do volebních místností. Vánice 27. února přinesla velké spousty sněhu. Cesty do volebních místností byly nesjízdné, ba
dokonce i neschůdné. A tak volební komise přispěly voličům na pomoc. Více než 20 dvojic se rozjelo na lyžích za voliči s přenosnými urnami. Díky
obětavému plnění úkolů členů volebních komisí i
účinné spolupráci silničářů, ¡kteří celou noc z 27.
na 28. února projížděli silnice sněhovými pluhy a
frézami, mohly doplňovací volby do NS ve volebním obvodu č. 121 skončit už před 16. hodinou. Volebního aktu se zúčastnilo 25.535 voličů, tj. 97.5%,
kteří v plném počtu hlasovali pro kandidáta inž. V.
Červeného..
Lidová demokracie, 1. března 1965
V a W VE VÍDNI
Sešli se — Voskovec a Werich ve Vídni — k tvůrčí
práci na scénáři nového filmu, který připravuje
Barrandov. Ten film se bude jmenovat "FILMFALSTAFF" a jeho režisérem bude V. Jasný, který předtím s Werichem natočil "Až přijde kocour". Námět
FTLMFALSTAFFA je Werichův a scénář píší s Voskovcem a Jasným. Film bude dvoudílný, barevný,
A smysl filmu? Pomocí nesmrtelných dialogů Williama Shakespeara vyjádřit náš svět v pohybu a
neztratit ze zřetele roli člověka uprostřed světa. Čili
filmoví diváci se mají na co těšit.
Svobodné slovo, 27. února 1965
HLEDÁ SE BYT A AUTOMOBIL
"Muže s vyšším vzděláním, event. autem, hledá
45Ietá žena."
"401etý inženýr s vlastním vozem hledá ženu s
vlastním bytem v Praze. Značka "I s děckem..."
"Malý oznamovatel",
Lidová demokracie 20. a 22. 2. 1965
VE SKOTSKU SE STAVÍ NEJVĚTŠÍ ČS. LOĎ
NeJvětší loď naší námořní flotily o výtlaku 35.000
tun bude postavena v loděnicích britského koncernu "Swaíi Hunter and Wigham Richardson" na řece
Clyde ve Skotsku. Bude to největší loď na suchý
náklad v socialistických zemích. Plavidlo bude dlouhé téměř 200 metrů, bude mít dálkové ovládání,
hlavní motor typu Sulzer má sílu 17.000 ks, rychlost bude 17 uzlů (1 uzel je 185 m), ponor 35 stop.
Bude to nejmodernější loď naší námořní flotily a
bude dokončena v polovině příštího roku. Je určena
pro dopravu nákladů z amerických přístavů. Cestu
mez|i Evropou a Severní či Jižní Amerikou urazí
zhruba sedmkrát za ro.k.
Lidová demokracie, 25. února 1965
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"Great Society
a nezaměstnanost

Paradox amerického hospodářství
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dosáhla rekordní výše od července 1953. Ministerstvo práce dále uvedlo, že nezaměstnanost klesla
v lednu 1965 konečně pod 5 procent (na 4.8%), což je opět nejlepší číslo od října 1957. Co tato
čísla-, znamenají?
Zaměstnanost ve Spojených státech se zvyšovala po celý rok 1964. Tato tendence se postupně
zlepšovala přesto, že v roce 1964 přibylo půldruhého miliónu pracovních sil. Tyto zprávy jsou pochopitelně potěšující, avšak odpovědní národohospodáři je stále ještě nepovažují za uspokojivé.
Mají totiž před sebou nadále cíl, který byl stanoven už před čtyřmi lety za vlády presidenta Kennedyho: snížení nezaměstnanosti nejméně na pouhá čtyři procenta.
Rozbor státistiky nezaměstnaných podává nyní velmi zajímavý obraz. Např. procento nezaměstnaných dospělých mužů a žen ve věku nad 20 let je poměrně malé. Procento ženatých mužů je
dokonce minimální. Koncem minulého roku to byla jen dvě a půl procenta. Hlavním problémem
je nezaměstnanost dospívající mládeže. President Johnson nedávno poukázal na to, že nezaměstnanost této mládeže je třikrát vyšší než průměrná nezaměstnanost. President tak upozornil na dvě skutečnosti: na to, že při řešení problému nezaměstnaných je nutno hlavně se soustředit na problémy nezaměstnané mládeže. A na to, že procento nezaměstnaných už nelze povahovat za dostatečně senzitivní měřítko prosperity národního hospodářství, protože nepodává přesný obraz hospo-ic l-í>
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Americké hospodářství
se právě těší vysoké prosperitě přesto, že procento nezaměstnanosti zůstá.
v-á poměrně vysoké. V
nej bližších měsících "je
možno očekávat v některých průmyslových odvětvích
určitý
pokles
aktivity, protože trh pracovních sil nestačí tato
odvětví zásobovat kvalifikovanými pracovními
silami.
Příliv nádeníků
Na druhé straně stále roste počet dorůstající mládeže, většinou bez
pracovní kvalifikace, která se marně uchází o
práci.
V uplynulém desetiletí zaplavilo americký trh
pracovních šil na 26 miliónů mladých lidí. Letos se přičiní o rekordní
přírůstek. J d e totiž o výsledek rekordní porodnosti v prvních letech po
skončení druhé světové
války."
Jelikož dorůstající mládež má už nyní vysoké
procento nezaměstnanosti, rostoucí počet těchto
mladých lidí ještě více
zkomplikuj e , statistiky
nezaměstnaných. Jiným

opačným
problémem
jsou zkušení pracovníci
ve věku od 25 do 34 let,
kterých je poměrně nedostatek.
J e to důsledek hospodářské krize z třicátých
let. Tehdy porodnost
klesla hluboko pod obvyklý
průměr,
takže
např. právě letos je ve
statistikách nej menší počet 30-letých občanů.

Jelikož procento nezaměstnaných
starších
žen bylo vždy pod průměrem, jejich přírůstek
nepředstavuje žádný větší problém.
Koncem padesátých a
začátkem šedesátých let
se také ukázalo, že uchazečů o pracovní místa
nepřibývá takovou měrou, jak se čekalo.
Sociální zabezpečení

Nedostatek zkušených

To se částečně vysvětluje tím, že se pojištění
zaměstnaných
zlepšilo
tak dalece, že mnohý nezaměstnaný bud' odmítá
nabízenou práci, která
neodpovídá jeho kvalifikaci, anebo do práce vůbec nepospíchá.
Všechny tyto skutečnosti nutí americké úřady, podniky a odbory k
hledání nových cest k
řešení problému nezaměstnanosti.
N a jedné straně je nedostatek kvalifikovaných
pracovních sil, na druhé
straně je stále poměrně
velké procento nezaměstnaných.
Nezaměstnaná je hlavně mládež, která nedokončí školní docházku,
případně se nevyučí žádnému řemeslu. Mimo to

Tento pokles se už
projevil koncem padesátých let, ale tehdejší
hospodářská
ochablosl
se přičinila o to, že se to
na trhu práce zvlášť neprojevilo.
Avšak nyní, kdy podniky pracují téměř na
plnou kapacitu,
zprostředkovatelny práce zjišťují, že pracovních sil
ve věku kolem 30 let je
velký nedostatek.
Zajímavé je, že přibývá celkem úměrně žen,
starších 45 let, které se
ucházejí o pracovní místa. Tyto ženy jdou do
práce většinou proto, aby
získaly peníze na lepší
školní vzdělání svých dětí, na zlepšení životní
úrovně svých rodin.

je zde problém starších
dělníků, kteří se musí
přeškolovat na nová povolání.
Nové projekty
Federální vláda dala
už podnět k několika
projektům: je to zejména odborné školení mládeže pro povolání, odborné poradny pro volbu
povolání, dále přeškolování starších dělníků n a
nová povolání a konečně
různé projekty, určené k
tomu, aby mládež zůstala ve škole déle a nabyla
potřebného základního i
odborného vzdělání.
N e j důležitější v tomto
směru byl zákon o rozvoji pracovních sil a odborném výcviku z roku
1962.
Roku 1963 k tomu přibyl zákon o odborném
školení a roku 1964 byl
schválen zákon o hospodářské příležitosti.
Tento poslední zákon
je vlastně začátkem "boje proti zbytkům chudoby", který vyhlásil president Johnson.
I v tomto případě se
klade hlavní důraz na
vzdělání a na získání
odborné kvalifikace.
(Pokračování na str. 6)
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James Lunt: Hulán v sarlatu (Scarlet Lancer). R. Hart-Davis, Londýn, 1964

Ráj dávno ztracený
Motto Luntový medajlonkovité biografie z první poloviny devatenáctého
století říká: "Nic nebylo rozhodnuto, dokud voják nezajistil pole, na kterém bude postaven dům. A voják je lešení, na kterém tento dům bude
postaven. A ten voják nedostane jinou odměnu než čest." N a první pohled
by se zdálo, iže nikdo jiný než Kipling nemohl napsat tyto řádky. Kipling
se svojí vizí větší Anglie, snoubící se s korunou indických rádžů. Ale ve
skutečnosti je tento citát z Erica Linklatera, jedovatého Skota, který psal
takové sžíravé satiry o Juanovi ¡v Americe a Juanovi v Číně. Luntová
knížka o jednom z nevýznačných a přece tolik potřebných vojáků,' kteří
se stali lešením britského impéria v devatenáctém století, má dvojí půvab.
Za prvé je to prvotřídní čtení samo o sobě, plné života a děje, který by
zvláště dnes měl být přiblížen dnešnímu čtenáři. Z a druhé osvětluje onu
dnes tak těžko pochopitelnou legendu o "břemeni bílého muže" na jedné
straně, zatímco graficky kreslí temnou stránku 'jiné nepochopitelné legendy,
o" dávno ztraceném a znovu nalezeném ráji" Indie pod vládou královny Viktorie.
Hrdinou Luntová historického
portrétu
je
J o h n Luard, voják z povolání a příslušník oné
třídy gentlemanů, kteří v
té době byli jedinými povolanými vůdci červenokabátníků ve všech dílech světa.
Jako mladý důstojník
bojoval John Luard pod
vévodou z Wellingťonu
proti Francouzům
ve
Španělsku a Portugalsku.
Vrcholem jeho válečnické kariéry byl pověstný útok anglické jízdy
na bojišti u Waterloo,
který zlomil poslední odpor Napoleonovy staré
gardy.

Větší část knížky líčí
ze stránek jeho dochovaného deníku život britského vojáka ve ztraceném ráji Indie.
A je třeba říci, že už
tehdy to byl vpravdě ráj
dávno ztracený. Vražedné podnebí, nedostatek
hygienických
zařízení,
struktura britského protektorátu na všech stupních, duch, s nímž mladí
i starší Angličané šli
sloužit do Indie, neomalené kořistnictví v civilní
správě, kombinované s
myšlenkovou
sterilitou
vojenského velení,
to
všechno pracovalo k névyhnutelnému dni krátce
po skončení druhé světové války, kdy britské
polnice naposledy
zatroubily večerku
nad
-britskými posádkami v
Indii. ""

Po skončení napoleonských válek šel Luard
sloužit se svýrrvplukem,
16. hulány (odtud titul
knížky - tento pluk byl
jediný v britské armádě,
ve kterém huláni nosili
J o h n Luard žil v došarlatový kabát pěcho- bě, kde se' důstojnické
ty).
hodnosti kupovaly a pro-

UCHAZEČ
HAROLD

PINTER

(Kacelář. Lamb, netrpělivý, veselý mladík přechází nervózně sem a tam. Je sám. Otevřou se dvéře. Vchází slečna Piffs. Je ztělesněním účelnosti.)
Piffs: Á, dobré ráno.
Lamb: Dobré jitro, slečno.
Piffs: Vy jste pan Lamb, že?
Lamb: Ano, prosím.
Piffs (zkoumá jakousi listinu): Aha. Vy tedy žádáte o to volné místo.
Lamb: Ano,- rád byck . . .
Piffs: Jste fyzik?
Lamb:' Ano, to jsem. Žiju jen pro to.
Piffs (rozvláčně): Dobře. Náš obvyklý postup je,
že předtím než zhodnotíme uchazečovu kvalifikaci,
podrobíme ho nepatrnému testu, abychom určili jeho psychologickou-způsobilost. Máte něco proti tomu?
Lamb: Ale ne, bůh chraň, jak bych mohl.
Piffs: Výborně. (Slečna Piffs vytahuje jakési předměty ze zásuvky a jde k Lambovi. Přistavuje mu
židli).
Lamb: Co to je?
Piffs: Elektrody.
Lamb: Ach, no ovšem. Roztomilé věcičky. (Slečna
Piffs mu je připevňuje k dlaním.)
Piffs: A teď sluchátka. (Nasazuje mu sluchátka
k uším.)
Lamb: Skutečně roztomilé.
Piffs: Teď to zapnu.
Lamb (maličko znervózní): Cože? ' Zapnete? Ano,
no ovšem. To se musí, zamozřejmě. (Slečna Piffs si
sedá na vyvýšenou stoličku a shlíží na Lamba.)
To pomůže určit m o u . . . mou způsobilost, že jo?
Piffs: Nepochybně. A teď se uvolněte. Prostě

dávaly jako kterákoli jiná sinekura.
Luard žil dostatečně
dlouho, i když požádal
o propuštění a prodal
svůj důstojnický patent
dlouho předtím, aby byl
svědkem britské vojenské katastrofy na Krymu.
' Charakteristické
je,
jak Lunt podtrhuje, že
Luard neviděl nic neobvyklého nebo shnilého v
tom, jak britské velení
zruinovalo nejen armádu
v poli, ale i její pověst
doma.
Luardovi stačilo, že
věděl,
že generálové,
kteří veleli u Sevastopolu, byli titíž osvědčení
důstojníci, pod kterými
sloužil v napoleonských
válkách.
Z d á se jasné, ze sam
vévoda z Wellingtonu
prokázal anglické armádě nejhorší službu v
okamžiku, kdy se stal
hrdinou od Waterloo. •
O d toho okamžiku se

stal orakulem a nej vyšším sudím vojenských
věcí. Srovnání s naším
"zborovským
hrdinou"
se velmi vnucuje, zvlášť
když J o h n Lunt poukazuje na stagnací britské
armády po napoleonských válkách.
Tam jako jinde vítězná válka vedla k tomu,
že "co bylo dobré na Napoleona, je dobré na ty
ostatní". V době, kdy
Prusko zavedlo jehlovku a Francie zaváděla
rozsáhlé reformy v armádě, byl britský řadový voják stále pokládán
za "luzu, která se k ničemu jinému nehodí", a
čekalo se od něho, že
bude dobývat jedno vítězství za druhým se starodávnými
mušketami,
které byly„ zavedeny v
prvé polovině osmnáctého století.
Pokud jde o život britského vojáka v Indii, má
Luntův hrdina Luard
mnoho co říci o beznadějném stavu, ve kterém
byla britská armáda v
Indii až do vypuknutí
všeindického povstání v
roce 1857.
V nezvyklém klimatu
a v nezvyklém prostředí
dostával britský řadový
voják "královnin šilink"
na den. Po odečtení výloh na stravu a ubytování (na palandách v nízkých barácích, které byly vždy plny žáru slunce
(Pokračování na str. 6.)

uvolněte. Nemyslete na nic.
Lamb: Ne.
Piffs: Úplně se uvolněte. U-vol-ně-te. Jste zcela
uvolněn?
(Lamb přikyvuje. Slečna Piffs stiskne knoflík po
straně svého sedátka. Je slyšet pronikavé, vysoké
bzučení. Lamb zkoprní. Ruce m u vylétnou k sluchátkům. Je vymrštěn ze své židle. Pokouší se doplazit pod židli. Slečna Piffs apaticky přihlíží. Zvuk
zmizí. Lamb vykoukne zpod židle, vyleze, vstává,
škubne sebou, uchichtne se a padne do židle.)
Piffs: Myslíte, že jste vznětlivý člověk?
Lamb: Ne - ne příliš - ne. Ovšem, když . . .
Piffs: Myslíte, že jste náladový?
Lamb: Náladový? Ne, neřekl bych, že jsem náladový, ale někdy, když na to přijde, tak . . .
Piffs: Míváte záchvaty deprese?
Lamb: No, neřekl bych, že zrovna deprese . . .
Piffs: Děláte často věci, kterých pak ráno litujete?
Lamb: Lituji? Věci, kterých lituji?. No, to záleží
na tom, co myslíte tím často, tedy, tedy říkáte-li
často...
Piffs: Jste často v rozpacích před ženami?
Lamb: Ženami?
Piffs: Muži.
Lamb: Jenom vteřinku, prosím, strpení. J á totiž . . .
Podívejte se, chcete, abych zodpověděl každou otázku zvlášť nebo obě najednou?
Piffs: Cítíte se unaven po- celodenní práci? Popudlivý? Navztekaný? Podrážděný? Nevíte, kudy
kam? Zachmuřený? Prázdný? Morbidní? Neschopný
soustředit se? Nespíte? Nemáte chuť k jídlu? Nemůžete zůstat sedět? Chlípný? Lhostejný? Vilný? Rozpustilý? Pln touhy? Pln energie? Bez strachu? Bez
touhy?
(Pauza.)
Lamb (přemýšlí): Těžko říct, opravdu . . .
Piffs: Jste společenský?

Z POEZIE
FRANTIŠKA BRANISLAVA
KŘEPELKA
Volala křepelka: Pět peněz!
Koukal se přes koukol sysel,
na nebi měsíc jen [visel,
nikdo však chudince nic nenes.
Volala křepelka: Pět peněz!
Rychle se rozkročil cvrček,
až k drnu vystrčil krček,
nikdo však chudince nic nenes.
Volala křepelka: Pět peněz!
Tak nakvap umlkal močál,
žabák se rozhlížet počal,
nikdo však chudince nic nenes.
Sháněla křepelka pět peněz,
prosila o proso všade,
uživit musí ty mladé,
nikdo však chudince nic nenes.
Sháněla křepelka pět peněz,
o mladé plna tak strachu,
lusk zralý dal jí pět hrachů,
když nikdo chudince nic nenes.
LUSK

HRACHU

Přiběhla Helena
za sladkým hrachem.
Kobylka zelená
třásla se strachem.
K sestřičce za chvilku
přiběhl Vašek.
Neviděl kobylku.
Trhal jen hrášek.
NA

KYTARU

Kytara není do zimy,
zjara ji přines raději,
až nad strunami jejími
ratolístky se zachvějí.
Drnk, drnky, drnkej pro trnky,
ty první kvetou nad trny.
Drnk, drnky, drnkej pro srnky,
až vyjde měsíc stříbrný.

Lamb: To jste se dotkla docela zajímavého problému t í m h l e . . .
Piffs: Máte vyrážku? Trpíte "únavou? Padají vám
vlasy?
Lamb: Ee . ..
Piffs: Jste virgo intacta?
Lamb: Prosím?
Piffs: Jste virgo intacta?
Lamb: Och, promiňte, jsem jaksi v rozpacích. Tedy - před dámou . . .
Piffs:' Jste virgo intacta?
Lamb: Ano, jsem, po pravdě řečeno jsem. Nebudu
to skrývat.
Piffs: Byl jste vždycky virgo intacta?
,,
Lamb: Ano, vždycky. Vždycky.
Piffs: Od samého začátku?
Lamb: Od samého začátku.
Piffs: Bojíte se žen? (Zmáčkne knoflík na druhé
straně sedátka. Jeviště je zaplaveno červeným světlem, které vždy zazáří a zhasne v rytmu jejích
otázek.)
Piffs: Jejich šatů? Jejich , bot? Jejich hlasů? Jejich smíchu? Jejich pohledů? Jejich chůze? Když
sedí? Když se usmívají? Když hovoří? Jejich úst?
Jejich rukou? Jejich nohou? Jejich lýtek? Jejich k o len? Jejich stehen? Jejich očí? Jejich (Bubnování).
Jejich (Třesknutí činel). Jejich (Trombonový akord).
Jejich (Basový tón).
Lamb (vysokým hlasem): To záleží na tom, co
tím myslíte, to skutečně . . .
. (Světlo stále bliká. Slečna Piffs stiskne knoflík a
je znovu slyšet pronikavé bzučení. Lambovy ruce
vylétnou k sluchátkům. Je vymrštěn ze židle, padá,
svíjí se, plazí se, vstává, klopýtne, padá. Ticho. Lamb
leží tváří vzhůru. Slečna Piffs se na něho dívá, jde
k němu, naklání se nad ním.
Piffs:' Děkuji vám,,pane Lamb. Dáme vám vědět
Divadlo XL/64
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Kolem hokeje v Tampere
K. J aa nn o v s kk ý
ý
Stočtyřicetitisícové jihofinské průmyslové město Tampere, rodiště spisovatele Vejnoeho Linna
(autora slavného románu "Kříže v Karelii") a držitele Nobelovy ceny F. E. Sillanpááho, se obléklo
ve čtvrtek 4. března do slavnostního hávu, aby okázalým způsobem, připomínajícím spíše temperamentní Jihoevropany než chladné Seveřany, přijalo všechny návštěvníky světového šampionátu v
ledním hokeji. V tamperských ulicích vlály prapory všech zúčastněných států, výkladní skříně
obchodů byly vyzdobeny nej rozmanitějšími plakáty světového mistrovství, a z nápisů v různých jazycích se host dověděl, jak jsou obyvatelé tohoto malebného městečka šťastni, že mohou být pořadateli (po olympijských hrách r. 1952 ¡v Helsinkách) druhého největšího sportovního podniku na
finské půdě.
Už v ranních hodinách, kdy ještě teploměr ukazoval téměř 20 stupňů pod nulou a slunce si
teprve proráželo cestu k blankytně modré obloze, byla na hlavní tamperské třídě Hámenkatu,
v budově finské banky, oficiálně otevřena velmi zdařilá výstava upomínkových předmětů a fotografií na všechny dosavadní šampionáty. Našince tam musela )v prvé řadě upoutat zvětšenina fotografie českého mužstva (uprostřed s reportérem J. Laufrem), které už v r. 1911 v Berlíně
získalo poprvé titul mistra Evropy, i všechny další snímky, připomínající slavnou tradici čs. ledního hokeje.
bleaovat reakci aomacino. tisku na pruben mistrov- nepřijela, protože zájezd mel stat pres 7.000 Korun
ství už je těžší.
což je suma, na kterou ,by musel normální turisté
"Finština, toj e , pane kolego, podivná řeč! Jak se střádat dlouhé měsíce, neřku-li léta. Zato však dc
s ní vůbec vypořádáváte?", je slyšet od rána do ve- Tampere přijelo 500 diváků ze SSSR, kteří mohutčera na tamperském Zimním stadiónu i v hotelu ným "šajbu, šajbu" podporují své hokejisty. Mají dc
Domus, kde jsou ubytováni sportovní žurnalisté, Finska ovšem blízko, ale stejně se zdá, že jsou mez;
kteří se pochopitelně každý den snaží získat pro nimi vesměs "zasloužilí prominenti".
íí:
£
své domácí redakce nějaké zajímavosti z finského
tisku. A nebýt ochotného hotelového personálu, kteCelé Tampere hovořilo několik dnů o hokejové
rý umí německy nebo anglicky, těžko by se asi v raritě, kterou v utkání USA — ČSR provedli brněnzahraničních novinách objevila sebekratší zpráva ští hráči Jiřík s Nadrchalem. V 17. 'minutě druhé
o tom, co říkají Finové dosavadnímu průběhu svě- třetiny za stavu 5 : 0 pro ČSR obléhalo čs. mužstvo
tového šampionátu, a další zajímavosti kolem tohoto americkou branku. Americký útočník Roe, aby
vrcholného světového podniku.
zachránil další pohromě, podtrhl jednoho z čs. hráčů. švédští rozhodčí Dahlberg a Wiking však nechali čs. hráčům výhodu, jen zvedli ruce na znaNejvíce místa věnuje hokejovému mistrovství svě- mení, že po skončení akce půjde si provinilec na
ta finský deník Aamulehti, jehož dopisovatelkou je dvě minuty odpočinout. Brněnský Jiřík, který by]
i bývalá čs. representantka Olga Fikotová-Connolly- právě na střídačce, naznačil pouhým mávnutím ruky
ová. A právě v těchto dnech má v tomto deníku Nadrchalovi, aby odjél z ledu, a když se tak stalo,
celý seriál novinek z amerického sportu, a k jejím skočil sám na led jako šestý hráč v poli, neboť kdyčlánečkům je vždy připojena i zdařilá fotografie. by se v tom momentě dotkl některý z americkýcl)
Manželé Connollyovi žili zde v Tampere dva roky hráčů kotouče, zastavili by rozhodčí hru a poslali
(Harold trénoval finské kladiváře). Olga tehdy slí- provinilce na hanbu. Čs. team naopak mohl hrát v
bila tomuto časopisu pravidelné příspěvky a svůj těchto několika vteřinách přesilovku. Celý stadión
slib zřejmě plní.
- i řada novinářů - byla tím úplně šokována, neboť
*
*
*
neporozuměla triku, který zná v ČSR rovněž málokdo. Byl předveden pouze třikrát v Brně hráči
Jaké zmetky produkuje čs. dřevařský průmysl, to- ZKL, kteří dali přitom dvakrát branku.
ho dokladem je skutečnost, že po dvou zápasech
světového šampionátu a několika trénincích neměli
čs. hokejisté z 200 hokejek, které si přivezli
Průměrný věk účastníků MS v Tampere: Kanad?
do Tampere, téměř žádnou. Zoufale proto žádali a USA (27 let), Švédsko (26), SSSR (25). Východn:
horažďovický národní podnik o novou dodávku. Ho- Německo a ČSR (24), Finsko (23,5) a Norsko (21)
ražďovičtí ihned oznámili, že zasílají další hokejky,
s kterými prý však mají čs. hráči lépe zacházet než
Zástupce švédské továrny na hokejové helmy VM
dosud. Možná, že jsou horažďovičtí pracovníci lépe
zavedeni na výrobu hokejek jako hraček pro malé pan Masson předal čs. hokejistům jako prvním na
mistrovství světa velmi pěkná semišová sáčka ameděti než na hole, s nimiž se hraje hokej.
V posledních letech kupovala ČSR hokejky v za- rického střihu v ceně 163 finských marek jako odměhraničí, nejlevněji v Polsku, ale i polská cena byla nu za to, že na mistrovství světa hrají v helmácl
prý pro ústřední sekci ještě vysoká. Čs. dřevařský této značky. Postupně však tento dárek dostal:
průmysl přesedlal tedy na domácí výrobu, ale vý- všichni hokejisté, hrající v Tampere.
Jakési prvenství získal zde i český jazyk. Poc
robu zmetkovou. A tak jeden z finských kolegů po
této zprávě s úsměvem dodal: "Doufejme, že ho- finskými nápisy, označujícími finské pamětihodnost:
ražďovičtí mají takovou zásobu hokejek, že vystačí nebo vítajícími hokejisty z celého světa, je hnec
Čechoslovákům k tomu, aby mohli mistrovství svě- český překlad a pak teprve anglický, ruský, fran
couzský, německý atd. Na letišti v Helsinkách, \
ta dohrát!"
Tampere nebo ve výkladních skříních vidíme všude
*
*
*
na
prvém místě "Vítáme vás".
Finští diváci, kteří normálně vždy sympatisují
ifc
£
v
se slabším mužstvem, se nechali v poslední třetině
utkání USA — ČSR hrou Čechoslováků strhnout, a
Mezi čs. hokejisty a funkcionáři východoněmecképo každém gólu byl stadión u vytržení. Přesto tu ho svazu vládlo po utkání SSSR — Východní Něchyběla atmosféra, která provázela čs. team na mecko velké napětí. Čs. hokejisté nemohli totiž Němposledních třech světových mistrovstvích - v Ženevě, cům odpustit, že po dvou zápasech s ČSR a Švéd
ve Stockholmu a v Innsbrucku -, kdy čs. turisté už skem, ve • kterém Němci důsledně bránili a dali dc
za stavu 6 :0 křičeli "Deset-deset!". Letos totiž do boje všechny své síly a nej lepší hráče v čele s«
Tampere žádná výprava turistů z Československa skvělým brankářem Kolbem, najednou v utkání s
Rusy postavili "děravého brankáře" Hircheho a :
jinak se šetřili (prý na důležitější zápasy). ČechoPlánujete cestu do zámoří slováci považovali toto počínání za unfair.
nebo máte v úmyslu pozvat
*
své příbuzné na návštěvu?
V čs. výpravě v Tampere kolovaly také "nehokeObraťte se s důvěrou na
jové" .zprávy, že bratislavský brankář Šroif budť
hrát za některý australský fotbalový klub (smlouvt
ODRA
mu zprostředkuje Š. Čambal, který působí už delš
v Sydney), a Josef Masopust odejde na zakončeTRAVEL SERVICE dobu
*!&LM0(/fW£ | AUSTfíAílA
ní své kariéry hrát do Anglie.
6a Elizabeth St., Melboůrne, C. 1
Po prvé na světových šampionátech v ledním
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a hokeji dostávají novináři po každém utkání i zajízprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo mavý nákres průběhu střetnutí se střelami na branletadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky. ky, kde je přesně vyznačené místo, z jaké pozice
dotyčný hráč vsítil branku a z jaké pozice propásl
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze brankovou příležitost. Celé studium slouží trenerůrn
Mluvíme česky
k stanovení taktiky před zápasy, a po mistrovství
světa bude dobrou pomůckou studia ledního hokeje.
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347
(Referáty o zápasech viz strana 8)

ZLOBÍ VÁS OČI?
• Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

O P T O
'Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
J
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,'
v nutných případech telegraficky
|

GREAT SOCIETY

(Pokračování se str. 4 )

Odpovědné kruhy si
už plně uvědomují, že
se v Americe po léta zapomínalo na řádný řemeslný výcvik.
Plně je v tomto ohledu podporují jak správy
podniků, tak i odbory.
Pokud jde o odborové
organizace, ústřední rada americké odborové
ústředny A F L / C I O se
na nedávné konferenci
na Floridě usnesla, že zahájí novou kampaň za
zvýšení zákonem stanovené minimální mzdy z
dosavadního
jednoho

dolaru dvaceti pěti centů (za hodinu) na dva
dolary, dále za zkrácení
pracovního týdne z dosavadních 40 hodin na
35 hodin, a konečně za
zvýšení zákonem stanovené sazby za práci přesčas z dosavadních 150 na
200 procent.
Zejména ve zkrácení
pracovního týdne a ve
zvýšení sazby za práci
přesčas vidí odbory další vhodné cesty k odstranění nezaměstnanosti.
V. N. Duben,
Washington

Ráj dávno ztracený
(Pokračování se str. 5)
a lidských výparů) zbyly mu dvě penny na den.
Ty byly utraceny buď
v domorodé hospodě za
kořalku nebo v domorodém nevěstinci s neuvěřitelně nízkými sazbami.
Na druhé straně zuřila válka mezi důstojníky, kteří sloužili ve
"ztraceném" ráji, a těmi,
kteří si mohli
dovolit
zůstat u pluků, které právě sloužily v Anglii.
"Indičtí"
důstojníci
byli pořád podezírání z
nepravověrnosti (hojnost
malých válek jim dalapříležitost vyzkoušet v
poli některé neortodoxní
taktiky, které sice vyhrávaly bitvy, ale které nebyly v kodexu vévody z
Wellingtonu).
Kromě toho také důstojníci, kteří nemusili
odjet se svými pluky do
Indie, měli dost pení-z,
kdežto "indičtí" důstojníci byli závislí na svém
platu.
John Luard byl naštěstí nejenom prvotřídní
voják, ale i nadaný umělec. Vydal dvě knížky, z
nichž jedna přežila devatenácté století. Zachytil v ní perem a tužkou
Indii a britského vojáka
pro budoucnost.
V závěru své vojenské
kariéry , (která skončila
před přelomem století)
byl sekretářem vrchního
velitele britských vojsk v
Indii (kromě "královni-

ných" pluků byly v Indii
pluky, placené a vedené
Východoindickou
společností - anomalie, která vzala za své až po indické vzpouře v roce
1857).
V této úřední kapacitě zažil tragickou britskou výpravu do Afganxstanu, která skončila
vyhlazením jednoho z
britských sborů, který
byl povražděn na ústupu
z Kábulu.
Životopisec Lunt dokazuje zcela přesvědčivě, že letargie vládnoucích vrstev a snaha obchodních kruhů po výdělcích, které stály fantasticky vysoko nad normálními výdělky jinde,
vedly Anglii k nevyhnutelnému trpkému konci v
Indii.
Co se týče Johna
Luarda, muže, který poznal a zachytil Indii v
plné slávě impéria, aniž
by byl příliš podmaněn
krásou "ztraceného ráje", byl by asi silně pobaven zjištěním, že poslední hulánská jednotka
v britské armádě byla
rozpuštěna až po roce
1918.
Ale co? Pokud víme,
britští husaři a dragouni přežili pochod historie déle než naši klatovští a pardubičtí dragouni. Oni sice nedobyli
Indii ani nic, ale t a i y
neztratili "dávno" ztracený ráj".
jun
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ČECHOSLOVÁCI
v ZAHRANIČ
TISKOVÁ ZPRÁVA RSČ

(Pokračování se str. 8)
Nedomanský umístěnými střelami zvyšují stav — Ředitel čs. sekce RSE — Ivan Herben přednesl
na 3 : 0 . Nevídaný průběh má závěrečná třetina. v Mnichově Julius F£rt na schůzi odbočky ČSN
Když totiž Tikal vsítil ve 43. minutě z překrásné odešel do_ výslužby. Jeho RA na Long Islandě "Mapřihrávky J. Holíka čtvrtou branku, ovládlo Česko- nástupcem se stal dr. Pe- lé historky o velkém muslovensko naprosto hru, a to, co se pak dělo na cháček.
ži" - osobní vzpomínky na
kluzišti, bylo hokejovým koncertem. Čechoslováci
pracovník T. G. M.
střílí Kanadě z hole Čaply, Golonky a dvakrát Šev- — Vedoucí
číka ještě čtyři branky jak z učebnice ledního ho- pražského rozhlasu Petr — Z turistického zájezdu
keje, a za obléhání kanadské branky končí toto histo- Freistadt přijel navštívit do Francie se odmítl vrápříbuzné do Izraele a tam tit čs. lehký atlet Vojtěch
rické střetnutí.
Hec z Prahy. Požádal o
ČSR hrála v sestavě: Dzurilla, - Čapla, Suchý, požádal o asyl.
asyl v Západním Němec—
Česko-americká
MatiPotsch, Tikal, - Pryl, Nedomanský, Černý, - Ševčík,
ku. Tam požádal o poliGolonka, Jiřík, - Holík Jaroslav, Holík Jiří, Klapáč. ce vyššího vzdělání v Chi- tický asyl též 261etý techcagu udělila ve školním
Stadión vyprodán (10.200 diváků).
nik Julius S. z BratislaDalší dvě utkání dne: SSSR — USA 9 : 2 a Švéd- roce 1963/64 stipendia čs. vy. Odjel oficielně na výstudentům
ve
výši
$
sko — Norsko 10 : 0.
16.450. Od svého založení let do Jugoslávie a odtud
9. den MS —> Klid před rozhodujícími boji
v r. 1902 už podpořila 510 ilegálně přes Rakousko do
Německa.
Mužstva velké světové čtyřky odpočívala, takže studentů.
tamperští diváci viděli jen hokej slabší úrovně. — Universitní profesor — V severní části ChicaVýchodoněmecký team porazil Nory 5 : 1 a unavení Jiří Nehněvajsa z Pitts- ga byla ustavena nová odFinové nemile překvapili domácí publikum, když burku je vedoucím ústa- bočka ČsNRA "Ján Kolpodlehli hráčům USA 0 : 4.
vu, sledujícího reakci ve- lár", jejímiž členy jsou
10. den MS — SSSR poráží ČSR 3 :1
řejnosti na politické akce vesměs Slováci. PředseTakovou šanci na titul mistra světa jako tentokrát vlády USA a na světové dou byl zvolen Ján Janáč,
místopř. Š. Papánek a J.
v Tampere nemělo Československo od ženevského události.
šampionátu před čtyřmi roky. Stačilo, aby čs. hráči — Ředitelem Katolické Miziálko a jednatelem M.
produkovali po celé utkání s SSSR otevřenou, útoč- mise pro slovenské exu- Sarvada.
nou hru. Hlavní příčiny porážky:
lanty v Británii byl jme- — Odbočka T. G. Masa- 1. Zbytečné a nelogické taktisování trenéra Bouz- nován P. Jozef Bábík.
ryk Čs. NRA v Los Angeka a hlavně jeho spolupracovníka prof. Kostky, kte- — V Londýně byl při les měla valnou hromadu,
rý na střídačce hráče znervózňoval. Nařídil jim opět autonehodě zabit . Vladi- na níž byli zvoleni: předzpomalovat hru, tedy taktiku, na kterou Českoslo- mír Klapka z Baťových sedou V. Růžička, místopř.
vensko v utkáních s SSSR už tolikrát doplatilo. Čs. závodů v Tilbury.
E. Nekuda a tajemníkem
team začal "svou útočnou hru", tak líbivou v utkáJ. Mikl.
ních s USA a hlavně s Kanadou, až po Čtvrthodině — V pařížské nemocnici — Krajanský výbor v Cleutkání, kdy už prohrával 0 :2, tedy v době, kdy zemřel ve věku 72 roků velandu, který sdružuje
známý realistický malíř
bylo o zápase rozhodnuto.
Charles Černý, nositel všechny čs. krajanské
2. Záhadou zůstává, proč trenéři poslali do branky několika řádů a vyzname- spolky, zvolil předsedou
na počátku zápasu Nadrchala, když dobře věděli, nání. Narodil se 12. srpna Martina'Hrabíka, místopř.
že utkání s Kanadou dodalo Dzurillovi sebevědomí 1892 v Praze, většinu ži- M. Bártovou, tajemníkem
a že je ve vrcholné formě. Na led byl poslán až za vota však prožil ve Fran- J. Hokra a pokladníkem
stavu-0 : 2, ačkoli trenéři řekli čs. novinářům ještě cii.
V. Hyvnara.
. i hodiny před utkáním, že v gólu nastoupí už od
začátku. Dzurilla ve zbývajících 45 minutách hry — Symfonický orchestr — V Chicagu náhle zeCornellovy university, ří- mřel čs. exulant Ondřej
nedostal vůbec branku a chytal fantasticky. zený Karlem Husou, měl
rodák z Ústelce
3. Nervosita, kterou způsobilo dirigování Kostky slavnostní koncert k 100. Přerost,
u Klatov.
na střídačce, stála ČSR v osudné 13. minutě Kla- výročí této university.
Č/SVU/ČS/H
páčovo dvouminutové vyloučení, neboť při rychlém
střídání ve hře bylo několik sekund na ledě o jednoho čs. hráče více. Sověti využili přesilovky a obránPřeorganisovaná kvalifikace
cem Kuzkinem vstřelili druhý gól.
I přesto však, že se čs. hráčům tentokrát hra tak j (Pokračování se str. 3)
Není
docela jasné,
nedařila a opustilo je i "válečnícké štěstí", mohla
ČSR vyhrát. Za stavu 2 : 1 pro SSSR v závěrečné : se, neboť jejich kvalifi- zda se v Augiášově chlétřetině propásla dvě brankové šance. Přesně minutu j kace musí stačit na to, vě čs. školství začíná
před koncem utkání pak odvolali trenéři Dz.urillu : aby zvládli školní život. opět zametat z lásky ke
z branky a poslali na led šest hráčů v poli, kteří se Ohi totiž ti různí vedou- školství, z lásky k dětem,
měli pokusit o vyrovnání. Hned však při 1. buly,
špatně rozehraném, vyhodil Volkov kotouč, ten se ' cí a předsedové musí vy- které jsou předmětem
odrazil od mantinelu a pomalu putoval do prázdné hazovat nějakou tu čin- tohoto školství, nebo ječs. branky. 1 : 3 a titul mistra světa ztracen. Že jnost. Proto se schůzuje, nom proto, že je zapovšak omlazené mužstvo ČSR mělo reálnou šanci na
třebí pracovních sil v něvítězství, dokazuje i oficiální statistika zápasu, která | ve škole i na okrese říká, že Čechoslováci útočili na branku SSSR 22krát, pro každý předmět jiná jakém jiném oboru. Rovhokejisté SSSR na branku ČSR 19krát. ČSR mu- schůze, píší se zápisy, ty něž tak onen tolikrát zmíselo v utkání téměř 30 minut střídat jen tři obránce, se dávají výš, z nich se něný pojem "kvalifikaneboť se zranil na noze jihlavský Suchý, což jistě
ce" zůstává zastřen zábylo dalším handicapem. 13. března, ve 13 hodin a | dělají tlustopisy, a ty
vojem
tajemství. Celý
k tomu ve 13. minutě 1. třetiny padla druhá rozho- I jdou ještě výš . . . Vláddující branka, více smůly ČSR nemohlo mít. Branky: ne asi přesvědčení, které článek je však velmi poStaršinov, Kuzkin a Volkov, — za ČSR Tikal. vyjádřili V Sc W v pís- učný nejen tím, že odha10. 731 diváků.
luje některé nedostatky
Další utkání: Kanada — švédsko 4 : 6 a Východní ničce, že tam nahoře
N
Německo — Finsko 3 : 2 (Finové vedli po 36 vteři- " . . . nemaj co dělat, ať čs. školství, ale i proto,
že je z něj jasně vidět,
nách 2 : 0 a třetí gól dostali 47 vteřin před koncem). si čtou!"."
jak číslice a školské sta14. březen — Závěrečný den MS
tistiky, kterými nás často
Po vítězství nad Švédy ČSR získává stříbrnou medaili
oslňují' statistikové na
SWISS
TRAINED
Deprimovaní a už značně unavení čs. hokejisté
obou stranách Železné
WATCHMAKERS
porazili v posledním utkání švédský representační
opony,
podávají obraz
team 3 :2, po třetinách 3 : 1 , 0 : 1 a 0 : 0 . Jejich
K.
Ebn er
vítězství bylo zasloužené, i když dosti vydřené. Bran- 22 Hunter St. — Sydney jednostranný
a
tudíž
ka Tumby Johansona tři minuty po zahájení hry
zkreslený.
tel.
BL
3970
je neznervozněla, naopak jakoby je vybičovala k
19 York St.
A co se kvality týče,
zlepšené hře, jejímž výsledkem byly tři góly, které
(vchod z Wynyardu)
vsítili Golonka 2 a Tikal 1. Autorem druhé branky
nehodláme v jednom odŠvédska byl v 25. minutě Petterson. Od té chvíle
stavci či článku shrnout
neměla hra valnou úroveň, neboť obě mužstva se
to, co považujeme za ůsnažila jen využít chyb svého soupeře.
Desinfekce balíčků
kol a účel školství a výSovětští hokejisté porazili Kanadu až po velmi
chovy. Ž e však i pan
PACIFIC
" dramatickém boji 4 : 1 ( 0 : 0 , 2 : 1 a 2 : 0 ) . Kanaďané dali do hry vše a dovedli dlouho sovětským
FUMIGATING CO.
Blažek vzpomněl dob
hráčům vzdorovat. Kdyby byli přesní ve střelbě,
113, Sussex St.,
předválečných, připojme
mohli dosáhnout daleko lepšího výsledku. Zvláště
SYDNEY
se k této vzpomínce a doza stavu 1 : 2 na počátku závěrečné třetiny propásii
BX - 2491
dejme: zaplať Pánbůh
dvě velké šance, které mohly být rozhodující pro
celý zápas. Celkem toto vůbec poslední utkání turza to, že jsme byli vyVystavujeme ponaje však zůstalo svou úrovní daleko za soubojem
tvrzení, event, i bachováni ve školách první
obou teamů na posledních světových šampionátech.
líček sami odešleme.
republiky!
-et
Předtím USA porazily Norsko 8 : 6 .

Výbor Rady svobodného Československa konal
schůzi v N. Yorku ve dnech 27. a 28. února 1965
za předsednictví dr. Petra Zenkla a místopředsedy
dr. M. Joska. Po vzpomínce na zesnulé členy RSČ
dr. M. Rašína a dr. E. Valtra a na životní výročí
některých čs. demokratických exulantů, vzal výbor
na vědomí, že RSČ poděkovala papeži Pavlu VI.
za jmenování arcibiskupa dr. Berana kardinálem.
Washingtonský arcibiskup Patrick A. 0'Boyle písemně informoval Radu, že Svatý otec oceňuje s
vděčným uznáním Radou projevené city.
Byla podána zpráva o činnosti od poslední schůze, zpráva o projevu presidenta L. B. Johnsona členům a přátelům RSČ k 46. výročí osvobozeni ČSR
a k 20. výročí Slovenského národního povstání a informace o různých akcích a podnicích, které RSČ
buď sama nebo jako spolupořadatelka nebo účastnice pořádala. Při rozboru vnitřně politické- situace
v Československu bylo konstatováno, že uvolnění,
které je možno pozorovat v některých méně významných směrech, se vůbec netýká pole ideologického,
a že hospodářský rozklad v Československu je na
dalším postupu. Výbor jednal též o akcích tzv. Kulturní výměny se západními zeměmi.
K 20. výročí pražského povstání z roku 1945 jsou
připraveny rukopisy publikace, kterou hodlá RSČ
vydat. — Při jednání o situaci ve Shromáždění porobených evropských národů (ACEN) se výbor usnesl trvat na požadavku, aby byla stanovami
ACENu umožněna spolupráce uprchlíkům, kteří přijali cizí státní občanství. Výbor jednal též o spolupráci s Ústředím čs. demokratických organizací v
Austrálii a na N. Z._, a s Čs. národní radou americkou a vyslovil přesvědčení, že také činnost SVU
může vydatně prospět snahám, sledovaným Radou.
K 20. výročí uchvácení Podkarpatské Rusi Sovětským svazem vydal výkonný výbor proklamaci,
v níž odmítá všechny změny, které byly vnuceny
čs." státu pod cizím nátlakem.
Výbor jednal též o vnitřní reorganizaci RSČ a
usnesl se na návrzích, které budou předloženy čle-'
nům zastupitelstva RSČ k vyjádření a rozhodování.
D O D Á M E KAMKOLI
Z A VELKOOBCHODNÍ CENY :
Cena za 26 ozs láhev
běžná NAŠE
OLD STURT, jihoaustr. brandy
22/17/9
CROWN CHAKTER,
skotská whisky
.
35/9
29/6
CORTELL, imp. francouz, brandy 28/9
21/COMBEAU, imp. francouz, cognac 50/9
31/NAPOLEON, imp. francouz, brandy 50/9
31/NAPOLEON brandy,
(v původních láhvích z Francie)
56/32/6
WHITE FRIARS imp. anglický gin 27/20/6
GALATEA, Blackcurrant Liquer
stáčený v Dánsku
45/9
29/6
CHERRY BRANDY,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
CHERRY VIKING likér,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
PUNČ z Dánska (orig. lahve)
45/9
29/6
CREME DE MENTHE z Dánska
(orig. lahve)
45/9
29/6
VOTRE CACAO BRANDY likér z Dánska
(orig. lahve), 1/2 lahve
26/6
18/6
CURACAO z Dánska - 1/2 lahve
26/6
18/6
CACAO PERRET likér,
z Dánska, 1/2 lahve
26/6
18/6
MERUŇKOVICE, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA DEVISE likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA CITRON likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
FRANC. ŠAMPAŇSKÉ "Club Prestige"
stáč. ve Francii,' 26 ozs.
38/9
26/6
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na požádání obratem. ¡5 dodávkou vín a lihovin dodáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £ 6 / - / - a více jsou včetně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melboůrne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
Volejte 314-6281

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš cenik vín a lihovin
Jméno :
Adresa

-8-

HLAS

22. 3. 1965

DOMOVA
PŘATELÉ

HLEDAJÍ:

Žofii Filipovou z Mukařova u Pr. (vystěh. se do
Austrálie 1964), Emila Roesslera z Prahy (35 roků) zpráva, Jaroslava Špačka z Plané u Mar. Lázní
(USA?) a Jaroslava Kolmana - zpráva.
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

SSSR vítězí, Československo druhé

Hokejové mistrovství světa 1965
Na mistrovství světa v ledním hokeji v Tampere stali se hokejisté Sovětského svazu už potřetí
za sebou mistry světa. Jejich nejvážnějším soupeřem bylo Československo, které málem překazilo
všechny předpovědi. O výkonností mladých čs. hokejistů svědčí zdrcující vítězství nad Kanadou
8 :0. Výsledek utkání se Sovětským svazem můžeme vidět ve správném světle teprve tenkrát, uvědomíme-li si, že třetí branka padla až v poslední minutě, když Československo hrálo bez brankáře "přesilovku".
4. březen — zahajovací den
ČSR — Vých. Německo 5 : 1 (1 : 0, Z : 1 a 2 : 0 )
Po slavnostním ceremoniálu a krátkém projevu
presidenta Finska Kekkonena a předsedy Mezinárodní hokejové federace Angličana Ahearna nastoupili Čechoslováci v překrásné tamperské kryté hale k prvnímu střetnutí turnaje proti východoněmeckým hokejistům. A už v úvodu k tomuto střetnutí
nutno říci, že se premiéra čs. hokejistům valně
nezdařila. Měli sice - až na počáteční minuty prostřední třetiny - velkou převahu, nedovedli si však
poradit s chytře bránícím soupeřem. Stfei na branku
jíme viděli od Čechoslováků dostatek, ale byly to
rány nepřesné, a pak zbytek schytal výborný východoněmecký brankář Kolbe. Mladí čs. hokejisté
hráli velmi nervosně, což se projevilo v špatném
zakončení akcí i v kombinaci. ČSR hrálo v sestavě:
Dzurilla, - Potsch, Tikal, Čapla, Suchý, - Černý,
Nedomanský, Pryl, - Klapáč, Jiří Holík, Jiřík, Čepák, Golonka, Ševčík. - Branky ČSR: -Čapla 2,
Klapáč, Pryl a Jiřík po jedné, - za V. Německo scoroval v 30. minutě Hiller (vyrovnal na 1 : 1). Utkání, kterému přihlíželo na 6.000 diváků, řídili s menšími chybami švýcarští sudí Olivieri a Braun.
Další utkání A skupiny: SSSR — Finsko 8 :4
( 3 : 0 , 1 : 2 a 4 : 2 ) a Švédsko — USA 5 : 2 ( 2 : 1 .
2:'0al:l).
5. března — 2. den mistrovství
Finové hráli proti Kanadě "kanadsky"
Vítězství favoritů: SSSR - - Norsko 1 4 : 2 ( 5 : 0 ,
4 : 1 a 5 :1) - tréninkové útkání SSSR, který mohl
pří větší soustředěnosti nastřílet Norům (vítězům
kvalifikačního zápasu nad Záp. Německem 5 : 4 )
ještě více branek.
Švédsko — Východní Německo 5 : 1 ( 2 : 1 . 1 : 0
a 2 : 0 ) - Zasloužené vítězství mužstva Tre Kronor,
přesto však Němci, kteří vedli ve - 4. minutě zápasu 1:0, měli tentokrát smůlu ve střelbě a mohli
dosáhnout lepšího výsledku.
Kanada — Finsko 4 : 0 (1 : 0, 1 : 0 a 2 : 0) - V
bouřlivém prostředí udávali Finové první dvě třetiny tempo hry, a kdyby mužstva nastoupila bez
státních, znaků na prsou a hrála toto utkání na
neutrální půdě před cizím publikem, těžko by asi
někdo rozeznal, kdo jsou Finové a kdo účastníci ze
zámoří. Teprve v poslední fázi hry byli Kanad'ani
1'epší. Jejich vítězství přesto neodpovídá tak docela
průběhu. Poměr útoků na branku: Kanaďané 30,
Finové 37.
6. března — 3. den MS
Rekordní vítězství ČSR nad USA
Tak exhibičním výkonem, jaký předvedlo omlazené mužstvo ČSR v tomto utkání, by mohlo zasáhnout i letos do závěrečných bojů o medaile. V tom
se shodla celá řada hokejových expertů, a i sám
trenér čs. národního mužstva prof. V. Bouzek byl
velmi optimistický. ČSR porazilo totiž americké hokejisty rekordním vítězstvím na světových šampionátech 12 : 0, po třetinách, 2 : 0 , 4 : 0 a 6 : 0 (rekordem bylo jejich stockholmské vítězství z r. 1963
10 :'l), po výkonu o třídu lepším než v zahajovacím utkání s V. Německem. Tuto exhibici usnadnili
čs. hráčům sami Američané, kteří "nebetonují" jako
Němci svou branku, ale hrají proti každému soupeři
otevřenou hru, při které mohli hráči ČSR rozvinout
kombinaci a techniku. Ve srovnání s utkáním s Němci stříleli sice čs. hokejisté méně na branku soupeře,
'ale jejich střely byly přesné, a všichni - kromě pardubického Pryla - byli též rychlejší. ČSR nastoupila v pozměněné sestavě: Nadrchal, - Tikal, Meixner,
Čapla, Suchý, - Pryl, Nedomanský, Černý, - Ševčík,
Golonka, Jiřík, - bratří Holíkové a Klapáč. - Branky: Jiřík a Klapáč (jednu z trestného střílení buly)
po 3, Golonka a Černý po 2, Pryl a Nedomanský
po 1. Poměr střel na branku 47 : 17 pro ČSR. Toto
dosud nejhezčí utkání řídili s velkým přehledem

švédští-rozhodčí Dahlberg a Viking. .
Kanada — Norsko 6 : 0 ( 3 : 0 , 1 : 0 a 2 : 0 ) .
4. den — První senzace v Tampere
Hokejové derby evropského severu mezi vysoce
favorizovanými Švédy a outsidery Finy skončilo
prvním velkým překvapením. Mužstvo Tre Kronor
ztratilo první velmi cenný bod, když stačilo hrát s
Finskem jen nerozhodně 2 : 2. Před poprvé vyprodaným hledištěm tamperského stadiónu předvedli
Finové jeden z nej větších výkonů své historie, když
dovedli po celé utkání udržet se Švédy vysoké tempo hry a akce soupeře rušili už v zárodku. Vedli
ještě 8 minut před koncem 2 : 1 a Švédové jen tak
tak vyrovnali. Jednotlivé třetiny: 1 : 0 , 0 : 1 a 1 : 1 .
SSSR — Východní Německo 8 : 0 (4: 0, 1 : 0 a
3 : 0 ) . Němci zůstali daleko za svým výkonem v
prvních dvou zápasech.
5 den MS — ČSR vítězí nad Norskem 9 :2
Čs. hokejisté hráli tentokrát vlažně, v obraně až
příliš lehkomyslně, a tak v 6. minutě musel dokonce
Dzurilla lovit ze své síťky první gól. A i pak to
dlouho trvalo, než se Čechoslováci jakž takž rozjezdili a prosadili proti slabím Norům, aby je nakonec porazili ještě vysoko 9 : 2 , po třetinách 4 :2,
4 : 0 a 1 : 0 . Střetnutí bylo spíše jakýmsi horším
tréninkem, při kterém čs. hráči příliš podceňovali
soupeře. Bouzek vystřídal - až "na bratislavského
obránce Čaplu a brněnského brankáře Nadrchala všechny hráče, nikdo z nich však nedosáhl výkonu
utkání s USA. Nej slabšími muži na kluzišti však
byli rozhodčí Trumble (USA)- a Kerkos (Jugoslávie), kteří si dokonce jednou nevšimli, že dva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.

SSSR
14 bodů, score 51 :13
ČSR
12 "
" 43 :10
Švédsko
9 "
" 33 : 17
Kanada
8
" 28 :21
Vých. Německo
6 "
" 18:33
USA
4 "
" 22 :44
Finsko
3 "
" 14 :27
!r
Norsko
© bod
12 :56
Skupina B: 9. Polsko, 1®. Švýcarsko, 11. Záp.
Německo, 12. Maďarsko, 13. Rakousko, 14. Anglie,
15. Jugoslávie.
Cenu nejlepšího brankáře dostal bratislavský
Dzurilla, cenu nejlepšího obránce Tikal ze Sparty
a nejlepším útočníkem byl Rus Staršinov.
Střelecká tabulka: 1. Golonka (ČSR) 14 bodů,
2. Jiřík (ČSR 12, Almětov (SSSR) 12, 4. Loktěv
(SSSR) 11 bodů.
Pohár slušnosti: 1. Finsko (32 trestných minut),
2. Švédsko (36), 3. V. Německo (37), 4. ČSR (39),
5. Kanada (é4), 6. Norsko (52), 7. USA (60), 8.
SSSR (68).

iráči ČSR jsou v obranné třetině Norů, zatímco
jotouč byl v prostřední třetině, a zasloužili si tak
posměch v hledišti. Branky: Jiřík a Černý po 2,
3-olonka, Ševčík, Pryl, Tikal a Suchý po 1.
Kanada — USA 5 : 2 (0 : 0, 2 :0 a 3 : 2) - zámořská derby obou kdysi světových hokejových velmoci
bývala vždy velkou atrakcí MS. To, co však jsme
viděli tentokrát v Tampere, bylo už jen odvarem
světového hokeje.
8, den MS — Favorité odpočívali
Zatímco kadidáti na některou ze tří medailí měli
volný den, pokračovala mužstva z dolní poloviny tabulky v boji o záchranu v A skupině. Poprvé se
diváci dočkali toho, že se zde hrála finská a východoněmecká hymna: Finové po "úsporném" výkonu porazili Norsko 4 : 1 (2:0, 1 : 0 a 1 : 1 ) a východoněmečtí hokejisté zvítězili nad teamem-USA sic«
zaslouženě, ale průběhu utkání ne docela odpovídajícím výsledkem 7 : 4 (2 : 2, 3 :1 a 2 : 1 ) .
7. den MS — Sovětský rozhodčí zasahuje
Klíčovým střetnutím MS bylo utkání SSSR Sť
Švédskem, které mělo dosti dobrou úroveň a skonči-

lo zaslouženým vítězstvím SSSR 5 : 3 ( 0 : 2 , 2 : 0 a
3 : 1 ) . O vítězství rozhodly lepší nervy Rusů (prohrávali už 0 :2) a jejich lepší výdrž. Švédský trenér si po utkání stěžoval na švýcarské rozhodčí
Brauna a Oliviera, že za stavu 3 :' 3 necelých 12
minut před koncem zápasu poslali Gerlunda neoprávněně ven na dvě minuty a SSSR vstřelil v přesilovce rozhodující čtvrtou branku.
Rozhodčí, to jsou zde letos nej větší problémy. V
utkání ČSR — Finsko (ČSR vyhrála 5 :2 po třetinách 1 : 1 , 2 : 0 a 2 : 1) pískal Rus Starovojtov tak,
•aby upravil ČSR pěkně výsledek s ohledem na lepší
score SSSR. Po celé utkání trpěl nečistou hru Finů
a naopak za sebemenší tvrdší zásah, v mezích pravidel, poslal Čechoslováky po bok časoměřičů. Tím
více byla zajímavá tisková konference, na které se
sovětští žurnalisté ptali spolutrenéra Kostky, zda je
pravda, že Československo není spokojeno s rozhodčími. Prof. V. Kostka odpověděl: "Pouze s jedním
rozhodčím a to zrovna s vaším! Švéd Dahlberg
pískal objektivně!" Ale i tak mohlo ČSR vyhrát
přesvědčivěji. Čs. hokejisté hráli v první čtvrthodince před finskou brankou. Jiří Holík se netrefil
dc prázdné branky Finska, a nastřelíli i dve tyčky.
Byli to však Finové, kteří se v 16. minutě při skrumáži ujali Reunamákim vedení 1: 0. V zápětí nato
sice Potsch golfovým úderem z modré čáry vyrovnal
na 1 : 1, ale při trochu větším štěstí mohli v závěru 1. třetiny Finové znovu scorovat. Finové, podporováni nejen diváky, ale i sovětským rozhodčím,
hráli s nadšením, ale i nečistě, a udrželi výsledek
1 : 1 až do 33 minuty, tedy přes polovinu zápasu.
"Nervák" čs. hráčů zmírnil Jiřík, který nevídaným
sólem přes celé kluziště vstřelil dosud nejhezčí
branku mistrovství, a pak už se Čechoslováci uklidnili. Nejlepším mužem ČSR byl Jiřík, který nejenže dal psychologicky důležitý gól, ale i v oslabení
3 Čechoslováků na pět Finů zůstal celý čas na ledě
a projížděl kluzištěm tak, že Finové nedostali vůbec
kotouč. 9.000 diváků, poměr střel na branku 39 :23
pro ČSR.
Hladkou záležitostí Kanaďanů bylo jejich střetnuti s východoněmeckým teamem, který podal tentokrát nejslabší výkon na mistrovství světa a zaslouženě prohrál vysoko 1 : 8 (0 : 4, 1 : 2 a 0 : 2).
8. den MS — ČSR deklasuje Kanadu 8 : 0
"Proč jsme dnes prohráli s Československem? Největší chybou bylo, že jsme proti němu vůbec nastoupili. Nebylo to ani tak zdrcující jako ponižující!" To byla první slova kanadského trenéra Gordona Simpsona na tiskové konferenci po utkání Kanady s ČSR, ve kterém Čechoslováci po výkonu
nevídané úrovně deklasovali svého zámořského soupeře 8 : 0, tedy výsledkem, jakým ještě nikdy hráči
s javorovým listem na prsou neprohráli. Čs. team
předčil Kanaďany v rychlosti i v přesnější kombinaci. V některých fázích hry putoval kotouč z hole na hůl a přiváděl hráče soupeře - zvláště v poslední třetině - přímo k zoufalství, které se projevilo
v jejich tvrdé a záludné hře. V posledních 10 minutách zápasu Čechoslováci svou perfektní kombinací s pohotovou střelbou úplně zesměšnili Kanaďany, kteří mezi nimi pobíhali jako začátečníci.
Nejlepší řadou ČSR byla 2. útočná formace,' vedená Golonkou s Jiříkem a Ševčíkem na křídlech.
Dobře zahráli též Nedomanský s Černým i' jihlavský útok. Z obran byla lepší prvá s Tikalem a Potschem, hlavně zásluhou kapitána Františka Tikala,
který zahrál zápas svého života.
Střetnutí bylo zahájeno ve vysokém tempu. čs.
hokejisté nedovolili už od první vteřiny rozvinout
Kanaďanům hru a naopak sami rychlými útoky
ohrožovali Brodericka. Jejich počáteční převaha byla korunována ve chvíli, kdy hodiny na stadionu
ukazovaly 10,55 min. Po bleskurychlé akci druhé
formace dostal se k touši Ševčík, přihrál okamžitě
Jiříkovi, který překonal poprvé Brodericka.
Hned v nástupu 2. třetiny se Kanaďané snaží
sólovými úniky zoufale o vyrovnání, ale hezká kombinační hra rychlých a důrazných Čechoslováků slaví úspěch. Ve 4. 'minutě Jiří Holík a krátce nato
(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 předplatné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

