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Ofensiva ministerstva kultury

Český ministr kultury M. Brůžek měl zkaženy oslayy Velké říjnové ani dnes skorigovat někrevoluce. Musil se zabývat takovými maličkostmi, jako jsou postoje umě která svoje nesprávná
leckých svazů a otázky československé kultury. Tyto svazy, solidně podpo stanoviska. Neuznávají
rovány členstvem, se staly poslední baštou československého jara z roku řídící funkci státu v ob
1968. Jejich hlavní zbraní je mlčení, mlčení, které křičí1. Ministr Brůžek lasti kultury.”
Stát, to jest Komuni
dělal, co mohl. Mluvil horem dolem do představitelů těchto svazů — a
nikam se nedostal. Pro diktátorský režim je kapka svobody smrtelnější stická strana Českoslo
než kapka jedu. Českoslovenští umělci měli možnost brát jedovaté kapky venska, k tomu ovšem
svobody veřejně skoro půl roku a dokonce je předepisovat udivenému lidu. nemůže jenom tak při
Když nebyla řeč se zvolenými představiteli tvůrčích pracovníku, rozhodl se hlížet. Ministr Brůžek
dr. Miroslav Brůžek, že bude nejjistější prohovořit tuto trapnou situaci s hned vyhlásil sankce
jednotlivými umělci. Doufal, že tímto způsobem sežene natolik podpisu proti odbojným svazům:
" Budou třeba i legina státní ferman, že prestiž uměleckých svazů bude podkopána. Dofcazal
pouze to, (že je dnes každému očividné, že ministerstvo kultury může nej siativm a ekonomická ovýš zničit strukturu svazů, ale že nemůže zničit •jejich prestiž. Ministerstvo patření. Ministerstvo kul
tury bude sledovat - jak
doktora Brůžka může zničit organizaci, ale nemůže zničit vliv jejích členu.
Ministr Brůžek se na bráni proto, že jsou zná vé revoluce, pozval mi to ostatně vyplývá ze
zákona - ják i umělecké
konec mohl pochlubit my jejich politická ne- nistr kultury ČSR dr.
svazy zacházejí s fon
podpisy půl stovky kul- vyspěíost, slabošství ne M . Brůžek, CSC., na po
dy.”
radu
několik
desítek
tumtků, což je chatrná bo senilnost. Zbytek tvo
"A ni o zahraničních
trojská herka. Je jasné, ří otrlí stalinští hraboši. předních umělců a vědstycích nebudou rozho
Rudé právo referova cu.
že osobní nátlak je vžycdovat svazy, nýbrž mini-'
ky účinná zhraň proti lo o jednáních mezi mi
"Sdělil jim, že. v uply
sterstvo
kultury. Také
jednotlivci. Těžší je vy nistrem kultury a vybra nulé době měl dílčí po
světlit, proč státní sy nými jednotlivci s od rady s kulturními pra na edičním úseku bude.
otevřeností covníky i s funkcionáři třeba ostrých zásahů.”
stém, který neustále tla zbrojující
■"Bude se rozdělovat
chá o principu koiekti- ( 8 . 1 1 . 6 9 ) :
uměleckých svazů. Z ji
vistnu a. masovostí, se
"7 . listopadu, v den stil přitom, že umělecké správně papír i polygranemůže vykázat něčím 52. výročí Velké říjno svazy nejsou s to ještě (Pokračování na str. 2)
průkaznějším než sou
hlasem jednotlivců, do
Silvestrovské povídání o vůli lidu v praxi
saženým
bůhvíjakými
prostředky- U některých
podepsaných na listině,
kterou mává ministerstvo
Porovnáme-li pravověrné nacisty s pravověrnými komunisty, nemůžeme
kultury, musilo být jistě komunistům upřít větší smysl pro humor. Diktát je základem obou ideologií,
použito nátlaku v té či jenže nacisti jej prezentoivali suchým " Z rozkazu vůdce. . . nebo ,tVrchní'
oné formě, jiní byli vy velitelství branné moci dává na vědomí. . kdežto tentýž rozkaz nebo ten

Tvoří se parlament

K N IH A n p

knižní trh nám naplňuje brak!”
Ministr kultury ČSR dr. Brůžek, 7. 11. 1969

týž teror komunisti zpravidla rozpitvají do mnoha
slov, z nichž má vyplýjvat, že si dávaný rozkaz pře
je lid nebo že je to a to opatření děláno jen v záj
mu lidu. Nacisti zřejmě nepočítali s tím, že pod
slovem lid se rozumí taková duše prostá — širokája sovětskája — , taková ze sibiřské tundry, která
řekne charašó na každou báchorku.
československý molo. děc dostává v poslední
době zase silné dávky
dobrot pro lid a. v záj
mu lidu. Vlastně všech
na ta poslední omezení
a zhoršení poměrů jsou
prý v zájmu lidu.
Chápeme úlohu ny
nějších čs. mistrů pro
pagandy, jejich povin
nost řídit se "velkým
vzorem”
z
východu,
avšak přece snad by mě
li brát zřetel na to, že v
Československu
nejsou
tak velké tundry a lidé
že tam jsou taky trochu
jiní. Leda ovšem, že jde
skutečně o silně vyvinu
tý smysl pro humor.
Všimněme si však aspoň
jednoho
konkrétního

případu z poslední do
by.
.
,
V Československu pro
bíhají čistky. Z veřejné
ho života jsou odstraňo
váni všichni, kteří nevy
hovuji nynějšímu poli
tickému kurzu. Že bude
čistka i v českém parla
mentě, tj. v tzv. České
národní radě,
muselo
být jasné i tomu nejnaiv
nějšímu prosťáčkovi. O tázka byla jen, zda k ní
dojde dnes, za týden ne
bo za dva.
Došlo k ní na zasedá
ní
26. listopadu tr.
Zpráva o této události
neříká však lidu jedno
duše, že z vyššího rozka
zu byli ti a ti- nespolehli(Pokračování na str. 2)

PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Současně prosíme všechny spolupracovníky a
přátele za prominutí, že nám není možno psát všem
a že proto nezasíláme jednotlivá vánoční blahopřáni
nikomu.
HD

Ústup z Vietnamu
Americký úsitup z Vietnamu byl, doufejm e, pečli
vě uvážen, zvážen a změřen. Podstatná část americ
kého veřejného mínění si jej vynutila, a podstatná
část světového mínění. Zdá se, ,že Američané ztratili
poslední koloniální bitvu,. i když nešlo o kolonie.
Ztratili však víc než to. Ztratili- status v Asii, ztra
tili .tvář. Američané neprohráli na frontě. Prohráli
doma, na vnitřní frontě. Jestliže se národ nepostav!
jednomyslně za své vojáky, boju jící v cizině, pak
je nutné válku skončit. Válka ve Vietnamu zlomila
srdce presidenta Johnsona, který se snažil udržet
zdravou rovnováhu.mezi silami, které dodnes pova
žuji Vietnam za důležité bojiště studené války. John
son musil odejít'. President N ixon vstoupil do B ílé
ho domu s příslibem, že ukončí vietnamský konflikt.
Stal se presidentem na základě podobného volební
ho programu, jako měl nebožtík Eisenhower. Histo
rie rozhodne, jakou cenu budou musit Spojené stá
ty zaplatit za momentální politické řešení. Nebyl to
Viet-Cong, 'který vynutil americký ústup. Američané
to byli. Američané jako senátor Fullbright, jako pre
sident Ňixon.
Po delší dobu už bylo jasné, že pacifisté v Ame
rice vyhrají. Volbou Richarda Nixona byl osud na
šeho koutu Tichomoří zpečetěn. Bylo jasné, že cenná
pozice bude vyklizena. Nikdo ještě nevysvětlil, co
vlasjtně bylo za tak zvanou aférou “zelených bare
tů” , vojáků zvláštních oddílů, které zčista jasna někdo
se snažil představit jako vládní gangstery, zabiječe
z povolání a esesáky amerického ražení. Slyšíme
dnes, že americké oddíly se dopouštějí hromadného
vraždění ve Vietnamu. Tvrdá pravda je, že ve Viet
namu se pravděpodbně 'taškové věci stávaly — zhu
sta na straně Vieťkongu, občas na americké straně
linie. Málokterý z komentátorů přiznal, že hromad
né vraždění civilistů je součástí politiky teroru, za
vedeného komunistickou vládou. Žádný z -nich se ne
odvážil tvrdit, že vraždění civilistů je součástí wa
shingtonské politiky. Už jenom skutečnost, že zprávy
o takových událostech byly úmyslně dány veřejnočíti, svědčí o úmyslech amerických, vůdců. Voják, ve
Vietnamu -byl prodán, zaprodán. B ojoval v banánové
válce, která teď musí skončit. Veřejné mínění to ří
ká, president to říká. Nejenom Američané, ale i my
poneseme důsledky.
Austrálie je veliká skoro jako Evropa. Vojenští
znalci dodnes se spokojují s minimálním počtem
profesionálních vojáků, nutným k obraně. Je t o ně
co přes čtyřicet tisíc. A dnes má Austrálie zhruba
dvacet čtyři tisíc vojáků z povolání. Vojenská ehzž(Pokračování na straně 2)
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Ministerstvo kultury
(Pokračování se str. 1)
fické
kapacity.
Není
možné,''/aby nám scházeíy učebnice a slovníky,
^'pnitpm aby nám knižní
trh naplňoval brak.’ ’
Dr, Brůžek se radost
ně přehlásili k odkazu
Václava Kopeckého, za
sloužilého' mistra kul
turního hulvátství. Pro
ti Kopeckého technice
byli Koniášové, Bacho, vé a M oravcové pouzí
amatéři.
O týden později zaísáhl do kulturního boje
; orgán, který sice není
•prodchnut jemnými u■měnami, ale zato je m oc
nější:
"Sekretariát ústředního výboru KSČ
■jposoudil ... . . závěry a
návrhy disciplinární komise, *•která prošetřovala
čřnnpst některých publi•cistu - komunistů.”
Provinilci "'neuznávali
a narušovali principy
demokratického centrali
smu a oslabovali svou
činností akční a ideovou
náplň a Jednotu strany” .
Navíc "vážně ohrožo
vali mezinárodní politi
ku strany á státu a zhor
šovali ~ .svou,
činností
vžťahy k . socialistickým
zemím.’’
z Z - Komunistické stra
ny i Československa byli
proto vyloučeni:
Jiří Hochman, Jiří
Lederer a Jiří Ruml
(všichni ze zastaveného
tySéňíku českých novi
nářů Reportér), Milan
Jungman
(šéfredaktor
zakázaného týdeníku če
ských spisovatelů. Listy),
Michal Lakatoš (redak
tor zakázaného týdeníku

'ZNAČKA KVALITY
A STYLU
Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Ačland St., St. Kilda,
Vic. Tel. 94-2260
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
zboží
Vhodné vánoční dárky
pro pány

Čs. strany socialistické ce poškodilo věc sociali skutěčné. potřeby sociali
Z ítřek ), Alois Svoboda smu . . . Nikdy se nesmí smu . . .
upřím
(šéfredaktor zakázaného stát, :a b y : bylo opojní je - . .- .".Otevřenost,
- nost, a prmcipiálňost zí
týdeníku Ú V KSČ Poli no třídní hledisko . .
tika) , Ladislav Velenský i Ani ministr. .' školství skávaly ty, kteří hledají
(šéfredaktor českého o d  prof. dr. J. Hrbek ne-" pravdu, a vracely je na
borářského deníku Prá zůstal pozadu v práci reálně 'pozice,, ,
? Rozpačitá reakce re
pro větší sovětskou vlast.
ce) .
portéra
Rudého’ práva
Vyšel
ido
.'
terénly
jak,
"Stranickou důtkou”
byli potrestáni Ivo štu praví Rudé právo (5 . 11?' ‘ha .tefénní úsilí ministra
že
ka (redaktor
týdeníku 69), do strahovských ko školství - potvrzuje,
lejí,
;■
■
,
".vůvzdorující
umělecké
sva
pro spolupráci s armá
dou Signál), Vladimír | Referát' Rudého práva zy.' mají stále podporu
mlhavý, studentstva. a mládeže.
Štuchl (šéfredaktor ob byl nápadně
. Bodle- soukromé zprá
rázkového týdeníku Ú V rhlhavějšínež je/z-vykem.
KSČ K věty), . "stranic) Diskuze se protáhla .''d o ;. vy,-: -•(strahovští, 'student;
kou důtkou s; : výstra pozdních - hodin" . noč- "připravili- perné chvíle
hou” Josef H oller (re ňích’ ’ , byla tor-otevřená- Hrbkovi nepříjemnými
diskuze” , ve které to -prý písemnými dotazy, které,
daktor Reportéra )y
Aktiv komunistických pan -miňistr'' vyhrál Vna,- zaručovaly, jejich anony
mitu, a také tím, že p o
novinářů
Jihočeského Celé čáře: ' '
kraje
vzdál'
bezděký ;j "Pádnost argumentů tleskem. mu znemožňo
h old .práci novinářů a ijnimstraf jeho" úsudek "a vali, odpovědi’ ’ .,
; československé umě
publicistů za!. Duběekovy zásadní' marxistický..- přílecké
svazy, zůstávají te
jtup
k
'řešené
problém
ů
éry. (Rudé, právo, .1.1,..11.
získávaly ?ktok:i ža; kfOr dy nesmiřitelné vůči H u
1969):
"Sdělovací 'prostředky; ;kém autoritu-,'■ rozbíjely sákovu . režimu. Bude to
prokázaly, jak - m ohou= pochybnosti, zatlačovaly těžký a bezvýhledný boj.
ovlivňovat myšlení lidí. pfenziVní snahy těch sil, Otázka je, na jak dlou
V minulém období vsak které si zvýkly ■■manipu-- ho . se stane z českoslo
kultury
opét
jejich
působení ” bylo -lovat s lidmi ve jménu venský
jua
převážně negativní a těž [jiných- zájmů, než jsou kult tura.. .

Tvoří se parlament
předsedá Ú V - N F ČSR ci, předsedy ČNR a čle
ještě
písemný - návrh na předsednictva.. K to
předsednictva,-' ÚV, N F muto sdělení přidal pak
sebekriti
jČSR na ; doplňovací vol předepsanou
b u 62. poslanců^ ,.abý Čeř ku, v .níž řekl, že "cítí
ská národní rada dosáh-... .též. svůj podíl odpověd
la opét plného počtu nosti ; za chyby a nedo
-200 členů. Zase "ovsem statky’ ’ á vyslovil "h lu 
jve shodě s ústavdíny-zá-. boké- {politování” , že- se
jconem 117/69 S b .--' "- - vyskytli i jednotliví p o
opustili
V
úvodu
prohlásil , . Přestože šlo,, q .. vým ě-. slanci, , , .'kteří
vlast,
a
"dali
se
do slu
hu,
téměř
tře.tijiy
.
.všech
,
předseda České národní
rady dr. Čestmír Císař, členů sboru,; který ..má. žeb nepřátel” . O no to
že se 53 poslanců vzda zastávat,,. funkci.. parja- tiž jde o to, aby se Cílo mandátů (jsou m ezi' tnentu, ."nebyly „připo-, ; sař dostal ven, ale v p o
nimi např, A . Klíma, M. minky, .ani . náyrhy” . .se, hodlné pozici, ve služ
Hlásek, dr. A . Václavík,- strany , ostatních; poslán -./ bách režimu, Mluví se o
dr. Z .
Vokrouhiický. bů a konala, se,... ihned., t o m ,ž e bude jmenován
ing. V. Bosák, M. M i itajná. volba.” - . Z e 115 vyslancem, snad v Bel
kova, prof. Bláha, bý poslanců „se . prý ...vyskytl gii-, .
valý ministr Galuska, S. jeden, který se-zdržeh ,- Jeho příkladu následo
Sulc, . J. Zahradník, dr. hlasování, ostatní se na vali i další členové před
Grospič, prof. Jičínský,' kandidátech " naprosto sednictva. Ták F. Válek
se ' vzdál- funkce místo
L. Čivrný, prof. K. Kácí, íhodlidoc. V . Klokočka, dr. J . . f B ylo.jistě veliké na předsedy i ' předsedy vý
Špaček, akad. O. Wichr. pětí, k d o asi. hy . m o h i: boru prů právní ochra
terle, ing. J. Fořt, - V .' být zvolen, ale, nějakou nu občánů . (který se
Voska a j.). •
zvláštní náhodou čekali, mohl právem obávat, že
Přítomní to vzali n a, všichni, úspěšní .kandidá bude přepracován), J.
vědomí á pak bez potíží ti. .v e. vedlejší místnosti, L och n er' " funkce místo
schválili
další ■ pořad takže mohli, bezodkladně předsedy a předsedy vý
schůze, náčež předsedá složit předepsaný slib.,a borů pro obchod, ing.
Ú V Národní fronty,čŠR pak hned svou spoluúča V. Černovský funkce oJ. Korčák "'zdůvodnil' stí přispět kf. zdaru, celé-, věřovátele, L. Smrčka
písemně podaný ; návrh jhp. podniku,., . ■
. funkce předsedy průmy
•předsednictva Ú V. N'B' jí D r ., ;■ Čestmír ,. Císař slového výboru. Pokud
ČSR na zbavení. dalších- . všem zvoleným ; srdečně se týká ing. V . Tůmy,
9 poslanců. ČNR fun-k-. .blahopřál, načež předse- ponechává ' Rudé právo
cí’’ a sice ' na základě [Uající. přečetl - dopis, v své čtenáře v nejistotě,
"příslušných ustanovení íbě-mž týž dr,( Císař pzna-; lk4yž píše, že se další
ústavního . . zákona
č. piuje, že "ná základě dp- místo" .v předsednictvu
"zánikem
117/1969 Šb.” . Návrh ipqručění orgánů ÚV. uprázdnilo
byl přijat; ; "praktický KSČ a Ú V N F a na, zá mandátu” . '

(Pokračování se str. 1)
ví nahrazeni ke kolabo
raci vhodnějšími lidmi,'
nýbrž sděluje,' že'- nasta
ly určité změny ve sho
dě s ústavou, kterou sizvolil ovšem lid sáňr.
Celé představení probí
halo podle Rudého prá
va z 27. 11- takto: .;

15. 12. 1969

Zemřel dr. Jozef Lettrich
Dne 29. listopadu zemřel v New Yorku náhle
na srdeční záchvat dr. Jozef Lettrich, bývalý
předseda Slovenské národní rady a Slovenské
Demokratické strany. Zesnulý byl jedním z ve
doucích organizátorů Slovenského- národního po
vstání v r. 1944. Krátce po únorovém ptiči odešel
do exilu a byl po celou dobu v popředí exilové
ho veřejného života. V nynějším období býl ta
ké předsedou Shromáždění ujařmených národů,
Do New Yorku přijel dr. Lettrich ze svého byd
liště ve Washingtonu na žásédáhi Stálé konferen
ce demokratických Slováků, které měl řídit.
' Jeho náhlá smrt je pro československý demok
ratický ex il nesmírnou ztrátou.
ČS

Ústup z Vietnamu
(Pokračování se strany 1)
:.
ba je opovrhována. Najdeme nejednoho mladého ;
Australana, který nezaváhá se; přihlásit -dobřovoísiě ?
do rmády, a ž vypukne válka. Jenomže tehdy už.-jé.-.
pozdě, a rdkdo by si to neměl uvědomit lépe. jiež*.
Australané, kteří obětovali celou- s v o ji.8.-'divizi fán -’"'.
tomu války v Malajsku, ‘kterou, -nešlo' výhrátJ,*Dhéš7‘
ní myšleni je zcela totožné s mniehováčt-iámi -třicá-''
týcii let a s komplexem neroz-bomé IMagmcUoyýjJaýí
n ie a znocaýcb děl-Singapuru.; Konečně bylopozhod;-.
nuío, že Austrálie zvýší svoji obranu 24 l-eiadiýýýpu '
F - 111. Austrálie koupila dva -tucty letadel, o nitíhž
jsou velké pochybnosti, z jednoduchého důvoduu
Jsou to bombardéry, které mají dolet dó Džakarty;
a zpátky. Americkým ústupem z jihovýchodní .A sie’,
je odkryto pravé křídlo australské obrany.*. Bezýdms-,.
rické pom oci jsou východní břehy Austrálie'* jáfof
nahý v trní. Bža&arta a Indonésie - jsou problém.
Ještě větší je Vietnam a Laos.a Siam a Kambodža ;
a M alajsko a Singapur. A Nová Guinea — a Darwin..
Zatím co z východní Asie se tlačí čínská* imp.eriaii-'
stkká hrozba, ze Středního východu se tlačí sovět
ské loďstvo. Bývalý (a právem bývalý)-australský ■
ministr zahraničí v tem neviděl nic špatného, ,Zdá. sedokonce, že nynější předseda .vlády, nevidí nějaké
nebezpečí, které by hrozilo Austrálii, kdyby se so-*
větskě loďstvo usadilo natrvalo v Indickém oceáně.
Jsme v Austrálii ve dvojím ohni, a čím dříve srtouvědomíme, tím lépe. Je malé uspokojení. si uvěmit, že jenom před dvaceti lety utíkali lidé z Evro
py do Austrálie, aby mohli* zapomenout na války.
M ají je nyní* před prahem.
President Roosevelt jednou řekl, že toto je jedi
ný, -nedělitelný -svět. Měl pravdu-.- Jestliže, si presi
dent Nixon myslí dnes něco jiného, šeredná se mýlí..
Ustoupí z Vietnamu, ustoupí* z "Asie. *Usioupí-li z
Asie, jak dlouho bude trvai, než začne ústup z Evřo-py? Kam -ustoupí Amerika; až Amerika* bude napa
dena? Kde bude president -Nixoh a senátor Full-:
brighlt a všichni dnešní dobromyslní, pacifisté.?. Někdy,
příliš mnoho věříme Americe. V Československu' je.
ito tradice, která byla podpořena 'hlavně tím, že jsme
■byli zklamáni francouzským spojenectvím.. 'Sovětská
aliance byla přísně pro prosťáčky. Po- pádu britské
ho impéria byly Spojené státy jedinou- logickou moc
ností, (která mohla Vést demokratický -svět;- Z p o č á t
ku *je j vedla*. Co “d h « ?
.....*....... ........*
jim

návrhu
předsednictva
Ú V N F ČSR, v němž
seí navrhuje- kandidatura:
s.1; .Evžena Erbana do
funkce předsedy ČNR.
"P o tajné volbě oznámil
ověřovatel, že bylo roz
dán p 173, odevzdáno
172 platných hlasů, z to
ho ; 172 pro kandidáta,
proti nebyl žádný hlas.”
Bv! ;:to jistě velký triumf
notorického kolaboranta,
ikdyž se :ujímal řízení
ČNR.
- Když , v o lb y ' skončily,
bylo konstatováno, . ' že
mezi 21 čle n y -p ře d se d 
nictva zůstalo pouze ’ 5
členů z dřřvější d o b y . (J .
Jedlička, V . Koutný, dr.
L, Veltruský, dr. B. Pát
ková a Hrant. Židlický)
a 16 bylo doplněno.
Pak
ještě
soudruh
Korčák - navrhl výměnu
Vyvrcholením zasedá 25 poslanců (z celkové
jednomyslně’ ’.
kladě. vlastnílyp. rozhod
Poté
"zdůvodnil’ ’ nutí’ ’ rezignuje na fuňk- ní bylo čtení písemného ho počtu 75), kteří ma

jí být delegováni do Sně- mov-ny. národů a dai::
-hněd~k dispozici ťalm^y;- j
tečné typy, že pro ně i;
hlasovalb-ze 17^7 poslari-5
ců 176 zástupců lidů j
(proti.,'riebýl nikdo, jdn.:;
jeden 'sekpřý zdržel hlá- i
sování). .
i .i
Představení
skončilo.
slavnostním . projevem,;
nového předsedy- České
národní rady, v níž (sej
mnohokrát vyskytlo sfo-í
vo "^demokracie” a j$š-|
. tě častěji "náš líďČTsíáš;;
lid se proto "jistě radu-;;
je.
-svět-S
SWISS TRÁINEB
WATCHMAKERŠ
*
K.
Ebneř
;
.
19 York St„
Sydney
ji
vchod -do - -Wy n y a r-d — Stní
naproti pohyb, schodům)
Telefon 29-7543 •
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HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— V rozhovoru s noviná Čs. televize na Slovensku,
ři (RP. 19. 11.) zdůraznil a Karel Kohout, bývalý
pověstný už český ministr ředitel Televize.
školství J. Hrbek, že ie — Před okresním soudem
třeba skoncovat s neuro- Košice - Venkov ;se zod
tizováním
dětí,
které povídalo osm obžalova
vzniká působením rozdíl ných, protože zneužívali,
ných názorů učitelů, ro provozovnu MNV v Kendičů, spolužáků a veřej dicíoh k vlastnímu obo
nosti. Je prý třeba názo hacování. Vedoucí provo
rové sjednocení v duchu zovny Š. Nagy byl od
marxismu - leninismu. souzen na 9 let žaláře a
Celým vyučovacím proce dalších, 5 obžalovaných
sem má proto prolnout dostalo tresty od 15 mě
politickovýchovná práce. síců do 3£ roku nepodmí
Kolektivy autorů prý už něně.
pracují na nových příruč — Obvodní,soud pro Pra
kách pro výuku marxi hu I. odsoudil na 32 mě
smu - leninismu
pro síců vězení V. Kadlčáka
obvinění,
.střední školy, fakulty a pro falešná
pro učitele. Poukázal též vznesená loni v souvi
vyšetřováním
na “jistou destrukci” jed slosti s
smrti Jana Masaryka.
notného školství.
— V polovině listopadu — Ve dnech 24. až 29.
byl na řadě východoče listopadu byl president
ský KV KSČ. Byla přija L. Svoboda na návštěvě
ta rezignace 9 členů vý Iránu, kde byl hostem
boru, z členství v KV šáhinšáha Iránu Mohambyl odvolán V. Jindřich, mada Řezy Pahlavího Ar
dosavadní předseda CV Jámehra.
KSČ v Závodech Vítěz — Federální vláda schvá
ného února Hradec Krá lila osnovu zákona, kte
lové, který prý byl nosi rým se mění a doplňuje
telem pravicově oportu- zákoník práce. Podle RP
nistických názorů, a by z 22. 11. jde o úpravy,
la přijata rezignace M. “které umožňují, aby zá
Štěpánka ha funkci ve koník práce se stal účin
doucího tajemníka a čle nějším nástrojem k una
předsednictva KV pevňovámí pracovní káz
KSČ. Soudruh Piller na ně a státní discipliny na
vrhl pak jménem “nej- všech stupních řízení a k
posílení
vyšších stranických orgá výraznějšímu
nů” , aby byl vedoucím ta autority vedoucích” .
jemníkem
“zvolen” s. — Nedostatek funkcioná
František Tesař. Plénum řů ROH, kteří jsou oKV KSČ
jednomyslně chotni kolaborovat, při
měl Institut ROH k orga
souhlasilo.
dlouhodobých
— V dolejším seznamu nizování
kulturních
pracovníků, dálkových a internátních
kteří podepsali kolabo- kurzů pro funkcionáře.
rantské prohlášení, je u- V loňském, roce byly po
vedeno též jméno spiso dobné kurzy zcela zasta
vatele Jiřího Marka. Těn veny.
však p o zveřejnění žádal — President republiky unoviny, aby veřejně ohlá dělil Řád Rudé zástavy
sily, že on žádné takové Lidovým milicím v ČSSR
prohlášení
nepodepsal, “za zásadní, pevné tříd
RP pak napsalo, že sou ní postoje a hájení poli
druh Marek v rozhovoru tiky strany z marxistics účastníky besedy u mi ko-leninských pozic, za,
nistra kultury vyslovil statečný postoj většiny
souhlas s projevem mini příslušníků LM v krizo
stra, proto prý byl zařa vých situacích minulého
zen mezi ty, kteří pode období a za zásluhy o za
psali. Dokazuje to jen, bezpečení ‘klidu a pořád
jakým způsobem se zí ku v srpnových dnech
skával počet těch “pode- letošního roku” .
— Byro ústřední kont
psaných” .
— Trestní senát obvodní rolní a revizní komise
h o soudu pro Prahu 7 KSČ konstatovalo, že “se
odsoudil 4 181eté mladíky projevují dosud, některé
dohromady k 27 měsícům vážné nedostatky, plynou
vězení za to, že 8. květ-. cí především z neúplné
na tr. strhli ze stožárů 5 očisty stranických orgá
sovětských vlajek, které nů, aparátů a výborů
stranických organizací od.
zničili.
— Presidium Čs. akade nositelů pravicově opormie věd schválilo návrh tunistických názorů” a
shovívavost
na provedeni přestavby a kritizovalo
reorganizace Ústavu dě k těmto lidem.
jin východní Evropy a — ČTK hlásila úředne
jmenovalo nového ředite 5. 12., že Emil Zátope-k
le ústavu: dir. Václava bývalý plukovník, byl
propuštěn z čs. armády.
Krále.
— Federální výbor Čs. Klade se mu rnj. za vinu,
svazu
protifašistických že poskytl informace zá
bojovníků “přijal rezigna padním listům, které p o
ci” J. Hrušky na funkci škodily pověst presiden
generálního
tajemníka. ta republiky Svobody a
Jeho nástupce nebyl za ministra národní obrany
tím jmenován.
Dzúra.
— Vláda SSR jmenovala — Josef Havlín, vedoucí
dr. M. Miarka oblastním tiskové a informační kan
ředitelem Čs. rozhlasu celáře federální vlády,
pro Slovensko.
oznámil 2. prosince, že
— Náměstky ústředního volby, které se měly po
. ředitele Čs. televize dr. dvojím odložení konat v
J. Zelenky byli' jmenová polovině příštího roku,
ni,. Jozef Brabec, ředitel byly znova . odloženy a
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má k nim dojít až v ro
ce 1971. Rovněž 14. sjezd
KSČ má být svolán až v
Nikdy nevznikly pochyby, o tom, že povolení k návratu Dubčeka a ostat
r. 1971 (14. sjezd KSČ ve
vysočanské Kolbence lo ních reprezentantů československého režimu koncem srpna minulého roku
ni v srpnu, byl prohlášen z Moskvy provázela podmínka, že propuštění zajatci dají doma ivěci do po
za “nekonaný” ).
řádku. Potvrdily to konečně jasně jak tehdejší společné moskevské prohlá
— Na poradu vůdců 7 ko
munistických zemí Evro šení, tak i říjnová "smlouva’’, v níž se zdůrazňuje nutnost pevného připou
py přiletěla 2. prosince do tání československé komunistické strany k zásadám marxismu-leninismu a
Moskvy os. delegace, v k proletářskému internacionalismu, zajštění výlučného vedení země komu
niž byl Husák, Černík a
nistickou stranou, nutnost zvýšení boje s protisocialistickými silami atd.
Bil’a!k.
Českoslovenští partneři této "dohody” podmínky dodržovali, i když po
— Na Ruzyňském letišti
maleji,
než očekávala světová (veřejnost a než počítala Moskva. Překvapil
se ukryl v prostoru pro
zavazadla v letadle TU- odpor lidu, který byl tak živelný, že po dlouhou dobu vázal ruce i těm z
104 211etý Petr Vodráž- komunistických vůdců, kterým nedělá politický kotrmelec žádnou potíž.
ka. Dne 4. prosince byl
pozvolné hasnutí lo zřejmé při nejmen
Návrat života ve stá šeď,
vyproštěn napolo zmrzlý
nadějí
- nadějí, které se ším- v postoji sloven
tě
do
kolejí
předepsa
na letišti Heathrow u
Londýna. Po ošetření po ných Kremlem na zákla zdály nám při sledování ských odborových orga
žádal ve V. Británii o dě Marxe a Lenina se z povzdálí nepochopitel nizací a dělnictva vše
asyl.
proto protáhl nejen po né. S poznáním marno obecně, méně již. mezi
— Akademik F. Šorm re zbytek loňského roku, sti všeho úsilí udržet vý studenty a slovenskou
zignoval na funkci před
sedy Čs. akademie věd. ale zaplnil i celý rok le dobytky "Českosloven inteligencí.
Posuzovat trvalé' dů
Výkonem funkce byl po tošní. Před jeho koncem- ského jara” stoupala ne
věřen akademik J. Kožeš můžeme pak pozorovat,, tečnost lidí k veřejnému sledky federalizace státu
ník. Rovněž, v České aka že jsou změny provede životu i všeobecně k prá nemůžeme ani p o roce
demii zemědělské byla
čistka, které padli za o- ny, ale jen zhruba. T a k ci, stoupal cynismus, s o d jejího: uzákonění. K
bět jak předseda ing. V. jako šly reformy v Če nímž jsou nadále přijí tomu, aby měla. žádoucí
Eremiáš, tak místopřed skoslovensku
loni do mány výzvy, sliby i hroz vliv na spolužití obou
seda ing. M. Preininger. větší hloubky než v kte by quislingovského re národů, je třeba hodně
Úřadujícím předsedou se
rémkoli z ostatních ko žimu. Na konci roku lze dobré vůle z vzájemné
stal prof. G. Janíček.
—■421etý Ignác Janda z munistických států, pro říci, že nynější- vedení ho pochopení na obou
Prahy byl odsouzen 6. vádí se i návrat do dří čs. komunistické strany stranách,
což
nejsou
11. na 1 rok vězení ne- vějších dob důkladněji. se octlo doma velmi izo vlastnosti, které by se
pSdmíněně, protože 12. 5.
quislingovskýro
Vedle,očekávaných le lované, že má sice za se- hodily
tr. strhl státní vlajku
SSSR ze stožáru veřejné tošních změn, tj. vedle, bou sovětské -tanky, ale režimům jakéhokoli ra
ho osvětlení.
postupné "normalizace” , méně domácích pravo- žení.
— President republiky jak nazývá návrat pod věrných,. než mělo kte
Potíže s federalízací
jmenoval generálmajora ochranná křídla Kremlu rékoli vedení předtím.
země
byly patrny hned
V. Horáčka náčelníkem
žargon,
Aspoň českých zemí na počátku, roku, když
Hlavní politické správy komunistický
které vyvrcholily odstra se to týká plně. N a Slo se jednalo o funkci, před
Čs. lidové armády.
— MV KSS v Košicích něním Dubčeka, došlo vensku je situace trochu sedy federálního parla
provedl rozsáhlé kádrové hned v prvním měsíci k odlišná. Federalizace Če mentu. Husák tu s úzměny. Z členstva, v MV události, která otřásla skoslovenska, která za spěchem manévroval slo
byli odvoláni S. Kuka
čala počátkem letošního venský
nacionalismus
ček, ing. S. Lenárt, G. svědomím národa a svě
Straussová a pplk. L. domím všech těch lidí, roku, přinesla některým proti snahám o udržení
Tomek, rezignovali ing. kteří si je i .v dnešní dor Slovákům pocit opojení, Smrkovského, který byi
J. Grónská, ing.' D. Kum- bě uchovali. Smrt Jana který mírnil zklamání v
nemilosti
Moskvy.
dera, prof. dr. P. MáPalacha v plamenech v nad zmařenými naděje Tehdejší generální ta
siar a F. šfcotnár, z člen
Komunistické
stva v předsednictvu MV centru hlavního města mi na získání osobní svo jemník
KSS ing. J. Grónská, ing. vstoupí nepochybně do body.
strany Slovenska tak p o
F. Gacík, S. Hovančík, dějin našeho národa a
O dpor proti režimu prvé ve vážné záležito
ing. V. Lorencz a RSDr.
našeho státu jako nejvý existuje i na Slovensku, sti. porušil dřívější soli
Š. Rapoš. Na uvolněná
místa
byli kooptováni znamnější událost roku ale není tak patrný ja daritu.čs. komunistických
1969.
ko v českých zemích. vůdců a' to bez ohledu
“spolehliví” komunisté.
Po ní už převládla O d počátku roku to by (Pokračování na str. 4)
FE/HD

Ti, kdo podepsali
Jednotliví umělci a kulturní pracovníci pod
lehli nátlaku ministra kultury Miroslava Brůžka a podepsali se na rezoluci, která, mimo jiné
říká: "Současný stav na naíí umělecké frontě
není normální. Vznikla paradoxní situace, kdy
někteří kulturní pracovníci $s dostali do opo
zice, ačkoliv v podmínkách socialistické spo
lečnosti dosáhla naše kultura takového rozkvětu
a úspěchu. . . ”
Nenormální stasv musí být "normalizován” ,
normální sovětský požadavek. Většina podepsaných je z řad výtvarníků a architektů. Men
šinu tvoří herci, hudebníci, zpěváci, filmaři.
Nakonec jdou spisovatelé, kteří by se nikde jin
de neuživili. Zapamatujme si jména:
Josef Brož, Jaroslaiv Grus, Jan Slavíček, Lev
Šimák, Adolf Zábranský, Bohumír Dvorský,
František Jiroudek, Richard Wiesner, Josef No

vák, Vilém Nowak, Otto Eckert, Václav Mašek,
Julie Kováčíková. - Horová, Eduard Stavinoha,
Rudolf Svoboda, Josdí Maíejcfvský, Lumír Šin
delář, Jaroslav Motloch, Jiří Kotalík, Vladimír
Šolta, Jiří Kroha, Richard Podzemný, Oldřich
Starý, Karel Straník, Zdeněk Lakomý, Otakar
Nový, Josef Saal, Miroslav Košler, Marie Podvalová, Zora Doskočilová - Erbanová, Přemysl
Kočí, Jan Malík, Jiří Němeček, Bedřich Prokoš, Stanisla{v Neumann, Alfréd Holeček, Ka
rel Vlach, Gustav Brom, Josef Suk, Václav
Švorc, Vlasta Matulová, Ludmila Placháj Ota
kar Vávra, Josef Sekera, Jiří Marek, Bohumil
Říha, Ladislav Stehlík, Svatopluk Turek, Vác
lav Kaplický, Ladislajv Štoll, Jiří Hájek, Pavel
Bojar, Vojtěch Cách,
Ještě raději bychom si zapamatovali jména
těch, na které byl prováděn nátlak — a n e p o depsali.

HLAS
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V A N O C Ů M,

na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa

D O M O VA
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N e n í.pochyby o tom,
-ně a podstatné změny ve revolucionářů, podp oro
vládě a v parlamentě s vaných západními impe že politická moc ve stá
rialisty a zrádnou emig tě je ke konci rokti plně
vyloučením veřejnosti.
v rukách komunistů, kte
Měsíc předtím, den po rací.
Požadované odvolání ří vyhovují Moskvě. N a
výročí okupace Česko
rezolucí
a poděkování proti tomu hospodářská
slovenska a bezprostřed
situace státu je nadále
ně po demonstracích v dosud odmítly vydat .
českých mimo jejich kontrolu.
různých částech země, tvůrčí svazy
Sliby sovětské půjčky
kulturních
pracovníků
akteré si vyžádaly dle ú~
ŘÍZENÍ SOCIALISTICKÉ KULTURY
či
jiné hospodářské p o 
vysokoškolských
ředního sdělení z Prahy Svaz
moci se neuskutečnily,
Základním úkolem ministerstva je zajistit růst
5 mrtvých, 461 zraně studentů, kteří tak tvo
kultumi úrovně celého národa tak, jak to vyjádřila
nebo ne v očekávané mí
ných a 2.414 zatčených ří poslední významnější
rezoluce XIII. sjezdu K S č . . . Podle platných zá
ře, a donutit . českoslo
organizovanou
opozici
v
konných ustanovení bude ministerstvo kultury řídit
osob, stačil pokyn před
venské
občany k většímu
hospodaření s finančními prostředky z uměleckých
Normalizace poměrů v sednictva Ú V k přijetí zemi. I tuto opozici se
pracovnímu zápalu se
fondů tak, aby sloužily jen podpoře státní kulturní
o některých režimu daří pomalu lik
politiky. Podobně bude postupovat i při povolování zemi šla po Palachově "Z ákon a
rovněž nedaří. Dilema
zahraničních cest, hostování a výstavách v zahrani smrti pomalu. Zrychlila přechodných opatřeních vidovat získáváním jed  režimu, jak z hospodář
notlivých
kolaborantů
za
čí. V nejbližší době se také obnoví činnost kolegia se až po protisovětsky nutných k upevnění a
ministra kultury, složeného z tvůrčích umělců a naladěných oslavách ví ochraně veřejného p o  sliby osobních výhod a ské krize, se zvětšuje.
Současný
špatný stav
pracovníků různých kulturních institucí jako např.
tvořením nových pro-reČeského odborového svazu umění a kultury, televi tězství čs. hokejistů nad řádku’’ , který citelně onepřímo přiznává i bed
ze, rozhlasu a filmu. Ministr dr. Brůžek dále novi sovětským týmem kon mezuje (zatím do konce žimních zájmových or livě cenzurovaný čs. tisk
náře informoval o tom, že na ty umělce a kulturní cem března. Tyto de letošního roku) osobní ganizací.
ve svých úvahách, jak
pracovníky, kteří podepsali Prohlášení čs. umělců monstrace, které úřední svobodu čs. občanů. D ne
Pozoruhodné je, že v zajistit zásobování uhlím,
na podporu rozvoje socialistické kultury v naší vla
zpráva pražského mini 12. října pak vláda vy letošním roce nedošlo k
sti je vyvíjen z různých domácích pravicových i za
textilem či potravinami,
hraničních míst nemorální tlak, aby své podpisy od sterstva .vnitra ještě zve hlásila další zákon, kte větším politickým proce jak obstarat / dětské ko
volali či se dále více neexponovali’ a aby další uměl ličila, usnadnily pak dal rý ruší právo čs. občanů sům. Je však těžké se
čárky či stavební potře
ci již nepodepisovali. . .
ší
akce
moskevského k cestám do nesociali- domnívat,
že
tohoto by. Čtvrtstoletí po. vál
Z tiskové konference českého ministra kultury křídla komunistické strazpůsobu zastrašení ne ce se můžeme dočíst v
stické ciziny.
M. Brůžka, Práce 14 11. 1963 ny.
použije režim v brzké čs.
novinách
(Práce,
Hromadné a důklad
budoucnosti
Zbavení Dubčeka ve
TELEVIZNÍ p r a c o v n í c i s a
Praha, 7. listopadu 69),
nější čistky v nižších or
doucího místa ve straně
“ OSPRAVEDLNILI”
Husákovi se podařilo že "lidé volají spontán
gánech a podnicích ze
Slovenská teievízia a jej štúdia v Bratislavě, Ko- a Husákův nástup k mo- sílily v listopadu, krátce odstranit hrozbu hro ně po zavedení lístků na
šiciach a B. Bystrici prerokovali a zhodnotili v zmy- ; ci na zasedání Ú V KSČ
madných projevů nespo maso > ? :r
sle výsledkov septembrového pléna ÚV KSČS svoju 17. dubna následovala po návratu Husáka v
kojenosti
dělnictva
i
Sovětům se podařilo
činnost’ za obdobie od januára 1968. Ide predovšet- opatření, která plně ob čele vládní a stranické
kým o ti kťučové obdobia, keď pracovníci televídelegace z osmidenního hrozbu, kterou v sobě pokořit Čechy a Slová
zie, nepoznájúc mnohé fakty a súvislosti, podTahli novila diktaturu strany. "výletu” do Sovětského obsahovala
dohoda o ky, zarazit jejich pokus
na istý čas dezinformácii a odvysielali — najma v Zásahy proti sdělovacím
společném postupu ně o svobodnější, samostat
dňoch augusta — niektoré relácie, ktoré neslúžhi prostředkům a zahájení svazu.
kterých odborových sva nější .rozlet. D o dalšího
objektívnym záujmom nášho l’udu, věci socializmu, čistek ve stranických a
Tehdy
už
byly
také
s
zů se svazy studentů a roku zbývá však otázka:
proletárskemu internacionalizmu, ani nášmu priatePstvu so Sov. zvázom. Pracovníci televízie vo svojom vládních aparátech sílily patřičnou omluvou ve svazy kulturních a vě Chce , Sovětský svaz vy
stanovisku uvádzajú, že považujú za potřebné dnes pak po každém dalším řejně odvolány téměř deckých pracovníků, ale užít nynějších hospodář
uviešť tieto věci na správDu mieru, zhodnotiť svo zasedání ústředního vý všechny
rezoluce,
v zatím neuspěl ve snaze ských potíží Českoslo
ju činnost’, ospravedlnit’ sa televíznym divákom za boru strany nebo jeho nichž orgány komuni
o rozpoutání třídní ne venska k prosazení plné
chyby a nedostatky vo vysielaní.
předsednictva.
stické strany a vlády, návisti, která by usnad "socialistické integrace’ ’ ,
Pravda, Bratislava, 6. 11. 1969
Z květnového zasedá různé ústavy, organizace nila pevnější připoutání o níž se zmiňuje čs. - so
“ PROČ NENÍ ZBOŽÍ?”
ní se ještě dostaly na ve a podniky odsuzovaly všech složek obyvatel větské prohlášení z 28.
Stále častější otázka, kterou slyšíte na ulicích, v řejnost poměrně odváž loni v srpnu okupaci ze stva k režimu. O dbory října tr.? Může si sku
obchodech, ve vlacích a jinde, když občan jde to né projevy některých mě. Tentokrát byla v se staly opět - zvláště po
tečně bez nebezpečí d o
či ono koupit. Např. dámské prádlo, boty, oděvy a
o s o b těchže místech odhlaso- listopadové
důkladné volit tlačit je dolů na úv poslední době i maso se stávají nejžádanéjšún vylučovaných
poděkování čistce v řadách jejich roveň méně vyspělých
zbožím . . . Skutečností je, že příjmy obyvatelstva (zvláště Kriegla a V od - vávána
v minulém roce i letos prudce stouply a naproti to sloně), zatímco jednání bratrským armádám za funkcionářů - poslušný socialistických států, na
mu dodávky zboží do obchodní sítě poklesly. Roz Ú V z konce září pro záchranu
Českosloven mi vykonavateli pokynů úroveň *1sovětskou?
por mezi nabídkou a poptávkou se pak ještě dále
-světprohloubil různými fámami o připravované měno vedlo další čistky ve stra- ska před úklady kontra- strany.
vé reformě. To pochopitelně postihuje i celý vnitřní
trh. Ne náhodou se v první polovině letošního roku
prodalo podstatně více spotřebního zboží ve srov
nání s loňskem. . . Zásoby v obchodech se zatím
Stanislav Fořt
značně snížily. Přes tento nepříznivý vývoj se reali
Absolvoval jsem píseckou lesnickou školu a po jsme byli dva a já měl vé svém neštěstí to. nevý
zují opatření pro plynulejší průběh blížícího se vá
nočního trhu. Očekává se pozitivní vliv dovozů, maturitě j-sem odešel do praxe. Jsem Jihočech, mám slovné štěstí, že mým spoluobyvatelem, cely byl vy
rád lesy, mám rád jihočeské rybníky, o nichž tak soký církevní hodnostář. Zde jsem se .pak, b y ť tí
který se u potravin orientuje především na nezbyt; né druhy a u průmyslového zboží na takové polož (krásně psal básník Sova a jež tak podmanivě zobra sněn čtyřmi stěnami, učil znát život. Večery na pryč
ky, kde se v minulém období projevily výrazné ne zoval malíř Kojan. Štěstí m i náhodou přálo, takže ně v Leopoldově se pro mne staly nezapomenutel
dostatky . . . Ministři J. Černý a Š. Horník však upo jsem dostal umístěnku do píseckého revíru. Cho né. Tam jsem poznal, jak velký je rozdíl mezi “svě
zornili, že i tato opatření nedávají plnou záruku díval jsem na vyhlídku “Moře lesů” , do lomu v tovým” názorem filosofickým a mezi filosofií křesťa
uspokojení poptávky v tom případě, jestliže bude ne Živci i na “Lesnickou vyhlídku", a 'kdo tato místa na. Neměl jsem 'k tomu předtím mnoho příležitosti,
i když se úředně tvrdilo, že jé u nás náboženská
zodpovědně pokračovat psychóza neúměrných ná zná, dá mi jistě za pravdu., že jsou kouzelná.
Právě se otvíralo jaro, byl svátek sv. Jiří, nej svoboda. Náboženství se na školách nevyučovalo a
kupů.
Rudé právo, 8.: listopadu 1969
krásnější to doba pro lesníka, když mne odvážela kdo byl viděn, že jde do kostela, byl na indexu.
policejní “sanitka” z mého lesního království. Proč?
Dnes nechci vzpomínat na ony zlé doby ve věz
ČISTKA V LIDOVÉ STRANĚ
Předsednictvo ÚV ČSL vzalo na vědomí a potvrdi A le udělal jsem hroznou věc! Sestřenice mne požá nici, spíš jen připomenout, že i zlé věci mohou při
lo rezignaci a odvolání 16 krajských funkcionářů a dala o půjčku a já ji vyhověl. Skutečný důvod, proč nést někdy' člověku dobro, že každá věc má svůj
změny ve sborech okresních funkcionářů, z nichž peníze .potřebuje, mi neřekla a já to nezjišťoval. nib a líc.
Po třech letech jsem byl převezen do Mírová.
17 bylo odvoláno nebo vyloučeno a 32 z různých dů- Ona však brzy potom utekla za hranice. To ovšem
vpdů rezignovalo. Další případy se projednávají. stačilo k tomu, abych dostal deset let žaláře, proto Tam a později i ve Valticích, kam jsem byl po
Předsednictvo se seznámilo také se stavem změn ve že soud vzal za prokázanou věc, že jsem byl jejím u dalším roce transportován, nebylo již oné “ pohody” ,
naopak, nastalo někdy až k smrti’ úmorné dření na
funkcích v místních organizacích a projednalo re útěku nápomocen.
České Budějovice — Leopoldov — M írov — Val stavbách ministerstva vnitra. Špatné jídlo a hlavně,
zignaci některých dalších členů ústředního výboru.
— Podle zásadního stanoviska předsednictva ÚV tice — Pankrác. To byly pak zastávky mého života. jeho nedostatek při tak tělesné námaze a vedle toho
V Budějovicích jsem se zdržel krátce, jen několik už nikdo, kdo by konejšil rozjitřenou duši. Byl jsem
ČSL není možné, aby funkce ve straně zastávali ti
členové, kteří nebyli rehabilitováni, a dále ti, kteří dní, než byly odbity formality, než jsem oblékl tre- umístěn mezí samé skutečné zločince, .političtí věz
byli funkcionáři KAN. U bývalých členů a funkcio istanecký šat. Potom jsem odjížděl spolu s dalšími ňové tam byli asi stejně izolováni jako já V obou -těchto “nápravných zařízeních” jsem pro
nářů K 231 je nutno jednotlivé případy objektivně, třemi kolegy a s šestičlenným doprovodem přísluš
níků — jak si říkali vězeňští dozorci — do Leopol žil další -tři léta svého živote, aby je pak vystřídala
z principiálních politických hledisek posoudit.
poslední zastávka — Pankrác. Zde jsem ■pobyl dva
dova.
Lidová demokracie, 19. listopadu 1969
Tři roky jsem dral peří nebo lepil sáčky. Na cele a půl roku a byl po osmi a půl-letém věznění pro-

ČSSR zblízka

(Pokračování se strany 3)
na protesty, které se
tehdy ještě směly ozý
vat i se strany sloven
ských studentů a kultur
ních pracovníků, kteří
si byli vědomi toho, ze
udržení
Smrkovského
mělo být jednotným pro
jevem odporu k Moskvě.
Husák využil řederalizace státu, k vybojování
ostruh pro sebe.

TAM, KDE ANDĚLÉ NEZPÍVAJÍ “GLORIA”

15. 12. 1969

HLAS

DOMOVA

Stálestejný Husák
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Provádíme veškeré práce optieké
přesně, rychle a za levné ceny

ZD EN ĚK SLAVÍK

Málokterý veřejný a politický pracovník vysloužil si tolik odporu a pohrdání jako dr. Gustav Hu
sák. Poznal jsem ho v době temna našeho národa. Přišel k nám na celu 26 prvého oddílu v leopoldovské pevnosti, nejtějžší věznice komunistického režimu padesátých let. Jako nevítaný. D o té doby
žil kolektiv politických vězňů cely v pevné jednotě a bez obav z demmciantství. "Jsem dr. Gustav
Husák.” Ticho a pohrdání bylo mu odpovědi Nabízená ruka klesla bez jediného stisku. Nikdy ho
kolektiv politických vězňů nepřijal mezi sebe, protože dobře znal jeho podíl na ničení našeho stá
tu. Mnoho politických vězňů bylo jeho osobními obedni z doby, kdy se ve straně a /ve státě dostá
val k moci.
Osobní kariéra v životě dr. Gustava Husáka hrála vždy rozhodující roIL A bezohlednost, s
níž likvidoval 'vždy ty,' kteří mu stáli v cestě, neb o kterých se domníval, že by mu mohli konkuro
vat. Mnoho svědectví z doby Slovenského národ ního povstání hode podáno o jeho kitvavé cestě
k moci. A je to notoricky známo, jakým zpúso bem se dostal ještě v době války do Moskvy, aby
zde získal důvěru těch, na jejichž zločinnou ideo logu vsadlT svoji osobní budoucnost.
; Sovětští bolševičtí aparátčíci vystihli jeho p o 
vahu a kvality a doko
nale je využili. Po p o
rážce nacismu vrací se
Husák na Slovensko s
úkoly zničit demokracii,
svobodu a nezávislost
své vlasti. Z a cenu osob
ní kariéry. Ta roste kaž
dým dnem, když bez vý
hrad plní vůli a plány
Kremlu.
Únorový komunistic
ký puč v roce 1948, v
kterém byl důležitou osobností, upevňuje mu
moc. Husák je ctižádo
stivý. T ou ží ještě . výše.
Stává se nebezpečným
konkurentem
dalším
prominentním komuni
stům ve straně a ve stá
tě. Přesně podle učení a
praktik (Světového jbolševismu odehrává še ve
straně zápas o osobní
moc. V e stejné době ja 
ko v Sovětském svazu.
Z d e Husák poprvé
prohrává. Je smeten sil
nější skupinou ve stra
ně, která dostává nový
ikredit skupiny, která zí
skala moc v Moskvě.
Vyšetřovací vazba d o

konale prověřila jeho
charakter.
Ochotně
podpisuje
protokoly
Stárni bezpečnosti, které
jeho kamarády posílají
na smrt. Svojí servilní
výpovědí před soudem
zachraňuje se doživot
ním žalářem, když slíbil
a podepsal další spolu
práci s orgány minister
stva vnitra a Státní bez
pečnosti.
Říká se asi právem, že
oči jsou zrcadlem duše.
O či dr. Husáka za zla
tými brýlemi se nikomu
nemohou podívat
do
tváře.
Smutný život žije vě
zeň Husák v letech pa
desátých v prostředí,
které
mu
připravila
vlastní ideologie. Sám,
bez přátel. Když i .ostat
ní jeho soudruzi, od 
stranění a odsouzení s
Rudolfem Slánským, ge
nerálním tajemníkem ko
munistické strany, o je 
jichž mravních hodn o
tách si kolektiv politic
kých vězňů nedělal ilu
zí, Husáka se straní.
Ten odchází jen praví-'
dělně na velitelství věz

nice, aby u bezpečnost
ního referenta podával
zprávy o činnosti vězňů,
jejich náladě, výrocích a
plánech do budoucna.
M nozí z vězňů pak v ka
sematech
ieopoldovské
pevnosti, v korekcích o
hladu, zimě a fysickém
týrání, vzpomínají prá
ce a další tváře - udava
če Gustava Husáka.
Poslední den měsíce
srpna roku 1955 u příle
žitosti výročí Slovenské
ho národního povstání
šli političtí vězni d o ak
tivního protestního od
poru. Proti zlo vůli veli
telství věznice, proti ne
plnění vězeňského řádu.
Na protest proti výroku
čs. zahraničního mini
stra, který po interpelaci
amerického nástupce v
Organizaci
spojených
národů z této oficielní
tribuny drze prohlásil,
že ČSR nemá žádné p o
litické vězně, pouze ně
kolik desítek kriminál
ních zločinců.
Z a desetitisíce poli
tických vězňů, za stovky
popravených statečných
kamarádů, za denně tý

rané v korekcích šli po
litičtí vězni v leopoldovské věznici do protestná
hladovky a stávky. Přes
vědomí marnosti své
akce, 3.500 vězňů devět
drtí odmítá svoji stravu
a nenastxqxrje do práce.
Pouze vězeň dr. Gustav
Hasák a několik málo
komunisto ze .Slánského
procesu se domáhají
stravy a práce. Nemají
ale s kým pracovat. V ě
zeňské dílny jsou prázd
né. Další pohrdání vě
zeňského kolektivu vy
sluhuje si to srpnové lé
to roku 1955 - stávko
kaz Gustav Hasák.
Jednou, pod dojmem
předvánoční
vězeňské
nalady, vtossál. Tkisak
svůj nezvaný hlas do de
baty spoluvězňů o ne
dávné minulosti: “Nikdy
se už nesmi opakovat
všechno
to . snosem.
Třídní nenávist a osáh
ni prospěch n3ažy až
nesmí být povýšeny nad
základní práva občana!”*
Dnes skoro fittoji to
ho, že s několika daišřmi kamarády tam m . te
(Pokračování se sír. 5)

puštěn právě na Štědrý den.
věděl, jak dlouhé prsty mělo a jistě zase n á n á a Na Pankráci jsem dostal další výborné školení od sterstvo vnitra.
Nechci však dnes v zemi svobody vzpomínat na
několika spoluvězňů. Měl jsem opět ono příslovečná
štěstí v neštěstí, že jsem se dostal do účtárny a pas prožité utrpení v této věznici a na příkoří, jacfež se
jsem. byl přidělen na “továrnu” , jak se říkalo velké nám tu všem dostávalo, chtěl bych opět vyzdvih
budově se spoustou vězňů a v ní na patro, které nout klady, jež mi dvouapůlletý pobyt na Pankrá
pozůstávalo z jedné velké .místnosti s 80 vězni a z. ci dal. Seznámil jsem se tu totiž s třemi výborným i
druhé malé, kam se jich vešlo jen 15. A právě do lidm i. Reknu-li výborným i, uvědom ují si, že charak
ter lidí poznáte nejlépe za podmínek, v jakých jsm e
té se stáhli většinou političtí.
V účtárně, jejím ž šéfem byl bývalý vrátný ze tam žili.
Zemské banky, který neměl o účetnictví ani potu
Luděk byl starší právnfck z okruhu Heleny K o
chy ■a kterou tedy prakticky vedl vždy někdo ze želuhové, který měl výborný přehled o pciSáce,
schopných vězňů, jsem měl možnost nahlédnout do běžné i té minulé. I druhý společník b y l právníkem.
praktik a zákulisí ministerstva vnitra. Poznal jsem Jeho koníčkem byly dějiny, umění, starožštoosti atd.
jeho rozsáhlé akce, neboť z Pankráce nebyly spra Jak krásně o tom dovedl vyprávět. Krom ě toho pro
vovány jen věznice Mírov a Valtice, ale i jiná “ná naše obveselení sestavil ve vězeni jídelní Hvtok na
pravná zařízení” a kromě toho mnoho veřejných celý rok, ani? b y se jediné jíd lo opakovalo. Musel
staveb, které provádělo ministerstvo ve své režii. být velkým labužníkem- Škoda, že byl tersto “jídel
Na těchto stavbách pracovali trestanci za hrst krup, níček” při prohlídce “příslušníky” zabaven. Snad
plány zhotovovali architekti za stejnou mzdu, sta-. aby nepobuřoval strávníky vězeňských kuchyni. A
věli stavitelé — muJklové (jak se říkalo vězňům), třetím b yl nezapomenutelný páter Heřman, který
pro něž kuli. kováři na Pakráci vrata, truhláři dělali byl zavřen proto, že ve svých kázáních poukazoval
tamtéž okna — všechna řemesla byla v této trestni na to, že jsou na světě hodnoty, které přáconají vše,
co se p ojí s materialismem. Sám jsem v té čtveřici
ci zastoupena a dokonale využita.
Zde se i například připravovali velké výstavy, jež měl “ zastupovat přírodu” , jak mi kdysi jeden ze
pak shlíželo plno návštěvníků, kteří si neuvědomo společníků' řekl.
vali, že si prohlížejí práci vězňů, odtud se adaptova
V neděli odpoledne jsme m ívali obyčejně volno
ly mimo jiné i byty několika národním umělcům, a pořádali “ dýchánký’ — velm i rušné a- zajímavé
kteří byli překvapeni, když pracovníkům nesměli debaty na různá témata —, kterých se zúčastňovali
nabídnout ani sklenici piva (vězeň i jeho hlídač byli obyčejně i jin í vězňové, i když jsme museli být při
v těchto případech v civilu), zde se připravovaly výběru hodně opatrní. Mezi vězni totiž bylo nasa
plakáty a transparenty na velké 1. máje nebo jiné zeno mnolství donašečů. Vzpomínám však na při
komunistické slavnosti . . . Málokdo z veřejnosti asi pravovanou velkou vánoční debato, která se ne

573 Hampton St.
Hampton, Vic. .
Telefon 98-5756.
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Čech, Slovák, Čechoslovák
. Máme za sébou první rok česko-slovenslké federa
ce. Je to strašně krátká doba, ale třeba je na místě
ptát se, jak se toto nové uspořádáni vzítahů mezi
dvěma tak .blízkými národy osvědčilo nebo neosvěd
čilo. R ojí se otázky: Zmizela federací slovenská otáz
ka? Zmizela federací česká otázka? Jak se federa
ce projevila v soužití obou národů? Byla cena, kte
rou oba národy zaplatily za federaci, úměrná? By
la tato cena v zájmu českého a slovenského národa
nebo v zájmu Sovětského svazu?
Poslední otázka je nejsnazší: federace byla v záj
mu Sovětského svazu. Rozděl a panuj je staré, pra
staré přísloví. Federální systém byla vábnička, kte
ré podlehl nejeden Slovák. A le také nejeden Čech,
■kterému už tak zvaná slovenská otázka lezla z krku.
Nemůže být nejmenší pochyby o tom, že Sovětský
svaz tu docílil podstatné politické vítězství. Má ny
n í možnost poštívat Čechy proti Slovákům, a Slová
k y proti Čechům. Oficielně a na vládní -platformě.
Federací slovenská otázka nezmizela. Stíny Hlin
ky, Tuky a Tisa jsou ještě příliš čerstvé. Důbček
byl pravděpodobně muž, který mohl udělat mnoho
k překlenutí starých rozporů. A dr. Husák je zase
člověk, který tyto rozpory znovu rozvíří. Dr. Husák
vejde do dějin — právem nebo neprávem — jako
rasa, který zaprodal československou svobodu za
česko-sioTensiou federaci.
Alexandr Dubček m ěl velkou výhodu, protože to
basi m až celkem, bez minulosti, muž bez politických
břemen, optimista, který* věřil v budoucnost komusšBBm, zbavenou nacionalistických pout a imperialisíicSýtfe choutek. B yl naivní, ale byl přijat jak Če
chy tak Slováky s nadšením. — věc, která byla odepáma kterémukoli jm én u slovenskému vůdci. Dr.
Hosáfe: naproti tomu byl přijat s nevolí jak Čechy
tak Slováky, zase případ ojedinělý v dějinách slo
venských. politiků, — snad s výjim kou Viliama š i
rokého, který ale nikdy nebyl v třídě vedoucích poyjmT-eta federací česká otázka? Také nezmizela,
a v dnešní době je možná akutnější než kdykoli
předtím. Český národ byl politicky vyspělejší a zra
lejší než slovenský. Toto není důvod k nějakému
pyšnému nadýmání, je to jenom strohé čtení dějin.
(Pokračování na straně 6)
konala.
Na Štědrý večer byla na “ továrně” o 9. hodině
již tma, rušená občas ohníčkem kouřené cigarety,
když jsm e zaslechli na chodbách nezvyklý ruch. JPak
bylo slyšet otvírání zámků jednotlivých cel, nařizo
váni budíčku, nástupu, přepočítávání a hlášení věz
ňů. Druhý den hlásila “bezdrátová -telegrafie” ,
to, co jsm e tušili: jednomu z vězňů se podařilo uprcšmout v málo střežené. chvíli, kdy příslušníci
oslavovali Štědrý večer. Druhý den, Hod Boží, byl
pro všechny z nás horší, kontrola větší, ale všem
nám bylo nějak lépe, že aspoň jeden z nás může sla
vit vánoce na svobodě. (Krátce po vánocích : byl
však chycen, když chtěl nastoupit do vlaku. Jeho'
“pnvítánf” na Pankráci bylo hrozné.)
Druhý Štědrý večer na Pankráci byl radostnější.
To již bylo dovoleno posílat vězňům balíčky a celý'
zežňn se poněkud uvolnil. Vánoce na “továrně” by
ly tehdy v e znamení zpěvu — tichého, zbožného,
ale přece zpěvu. Nezapomenu nikdy na dojem , kte
rý v nás zanechal zpěv, doléhající krátce po našem,
ulehnutí. To jeden z vězňů, operní pěvec židovského
vv známý zpíval A ve Maria. B ylo to 'krásné, jak o
Půlnoční.
Dnes se mi zdá, že čely Pankráce a ostatních věz-,
nic zase brzy oživnou těmi, kteří se “provinili” ne
souhlasem. s .režimem, že pro mnohé nastane ten
nejtemnější žalář. M oje vzpomínky na ně budou do
konce mých let hodně živé. Tyto řádky však píši .
proto, abych ukázal, že i v těch velmi těžkých po
měrech se dalo duchovně žít — ne zásluhou režimu
ani bdělých “příslušníků” —, ale těch, kteří nepře
stali nikdy věřit a doufat.
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STALE STEJNÝ H U S Á K
CBoferačování se str. 5)
A Husák v době srp- : pevnosti jsme tenkrát dobře poznat.
Vídal
leopoldovské cele jsem nové zrady opět učinil |>rávem nebrali vážně:
jsem ho nahého. Fysicky
zabránil insultaci Husá vše, aby si zase vysloužil ■ "N ikdy se už nesmí i duševně. T o přináší
ka za jeho neupřímnost plnou důvěru Kom infor- opakovat
všechno to prostředí.
od
.temperamentních my. Odlétá do Moskvy svinstvo. Třídní nenávist
Jedno vím určitě. G u
spoluvězňů..
' a vrací se s posláním £ osobní prospěch nikdy stav Husák je chytrý,
Dosti dlouho"' cekal důstojným jeh o osob 'už nesmí být povýšeny vzdělaný, .
inteligentní
Gustav Husák na svoji, ních kvalit.
Zardousit nad základní práva ob- člověk. Nevěří v ne
další příležitost. Po svém opět svobodu a nezávi •pana!’’
smyslnou,
zločinnou
propuštění na amnestii slost své země, potlačit í| Dnes je mi špatně při ideologii
bolševismu.
presidenta republiky v ě  touhy českého a sloven vzpomínce, že s tímto Vsadil na-ni pauze svoji
noval velké úsilí na reha ského národa po demok čiověkem jsem byl nu nesmírnou osobní ctižábilitaci— -své- minulosti. racii, po-lepším spraved cen ztrávit, na společné dostžvost. Touhu po m o
Dočkal :se, I kýžené fi livějším řádu, p.o lidštěj [jcele
několik
měsktí- ci. T o bude jednou hlav
nanční náhrady. ším životě.
'Tenkrát jsme to p o k li- ní článek obžaloby ná
V době tzv. demokra
prokurátora
V prvých podzimních jdali za součást a zostře- rodního
tizačního procesu znovu týdnech roku 1968 se :ní svého trestu.
před soudem národa s
uplatňuje
dr.
Husák konala velká schůze stu r, . Dr. Gustava Husáka Qoislíngem dr. Gusta
schopnosti. svého cha dentů ekonomické fakul 'jsem tehdy byl nucen vem Hasákem.
rakteru. . Velmi ' hlasitě ty v Bratislavě. Pozvaný ;
prodává své ukřivdění dr. Husák byl dotázán
S Y D N E Y
komunistickou stranou a na své poslední srpnové
své "nedávné utrpení” . zážitky . z Moskvy,. N a
V Dubčekovi: . přece- - zacházení se soudruhy
V E LK Ý VÁN O ČN Í PRODEJ
ňuje jeho možnosti, u- Dubčekcm a SmrkovMaso * Uzeniny * Importované zboží
chází se o jeho přátel ským. Odpověděl pře
N ejvětší výb ěr všefc® karriínentálního zboží
ství a nabízí spolupráci. sně v intencích svého
A důvěřivý Dubček v té nového poslání. Tu však , DOVEZENÉ saláB ii tasfeóoy, prskavky, svíčky,
-andělský vlas, čoikBiádové omam. cukroví na
době potřebuje každého. vstává jeho vlastní syn. |stromek, dárkové krabice, ~Tather Christmas” ,
U vědom uje si počet je  .student této fakulty.
česstsý zásřn, šrá tk a :
h o tváří a nedůvěru slo
"T áto, nelži!
Řekaí ] ú nás najdete vše. ca Jste n ašli u vás dom a!
D odavky d o bytů zdarma
venského ’ a českého ná jim poctivě všechno to,
roda ke Gustavů Husá co jsi říkal doma po
kovi? . Ten ještě před. svém návratu!”
l
2 1 - 2 3 M H - St. (a£f B ronte R d.)
schůzkou v - Čierné pri
A pak už Husák kra i
W averiey, NSW . — TeL (S ydney) 38-4743
Čopu spřádá na Sloven luje.
Přece se dočkal!
sku intriky ve straně Odstraňuje
Alexandra
proti Dubčekovi. V če Dubčeká a další soudru
skoslovenském jaru, H u  hy, kteří snad opravdu
M L A D É D Á M Y P O SK O N Č E N Í ŠK O LY
sák nachází také své u - naivně věřili v možnost
platnění.
"socialismu
s lidskou 'm áte příležitost ndSaž kariéru v oboru kosme-,
►tiky. Vedoucí syd aeyá ý kosmetický závod Vásj
A 21. srpen 1968 při ■tváří’.
náší opět jeho velkou
V únorové zradě roku *mdividuétaě rančí a. m áteji vlohy, dá Vám pří-1
příležitost; V archivech 1948 národ viděl hlavní Jležitost stálého zaměstnání ve svém okrašlovacím
Kremlu jsou bezpečně ho svého Quislinga v o- >salónu. Snaživé, talentované dívky, které znají
uloženy Husákovy osob sobě Zdeňka Fierlinge- [aspoň trochu anglicky, sjednejte si interview od
ní spisy. Bolševičtí orga ra. O . dvacet let pozdě >9. hod, dop. do 5. hod- oáp. na tel. 28-6525 nebo
nizátoři sovětské agrese ji dr. Gustav Husák da
28-3675 (Sydney)
proti ČSR, když vybírali leko předčil jeho kvali
příští české a slovenské ty_
Qúislingy, znajíce .doko
Jeho výrok ve vánoč
Přijmeme
nale mravní ' profil ko ních dnech roku 1955 na
ZLATNÍK *
DÍRKOVAČE
munisty Husáka, dali vězeňské cele 26 prvého
muže i ženy, dobře
HODINAŘ *
mu číslo L
zapracované, pro pán
oddílu
leopoldovské
ské i dámské ■módníSTEVEN VARDT
zboží. Stálá místa. Nej590
George
St.
Televizory, transistory, stereogramy,
vysší mzdy nabízené v
' psací a počítací stroje, pračky, ledničky,,
Sydney, placené dle
Sydney
fotoaparáty a íotopotřeby, sporáky, větráky, .
dohody. Se zájemci o
(proti
Trocaderu)
olejové 'topení, všechny .druhy elektrického
místo bude jednáno
Velký sklad zlatých aj.
zařízení pro domácnost.
zašla diskrétně. Výteč
šperků, hodinek atd.
ná příležitost v nové
j$, Prodáváme též (se zárukou) znovuzřízené TV,
Opravy
se
zárukou.
moderní továrně s nejV ledničky, pračky atd. nebo dáváme do nájmu.
Mluvíme česky
novějším vybavením.
I Navštivte nás nebo zavolejte a informujte se .
■ a slovenský.
Pracujeme bez přeru
(česky neb slovenský)
šení o vánočních doyoK
Tel.: 61-8579
lených.
MR. JOHN Pty. Ltd.

BUDAPEŠŤ DĚLICACI ES

DANOVA PŘIZN AN Í

95-99 OXFORD ST., BONDf JUNCTION
PHONE 38-Í138 (3 iínes).

a vedení knih obstará
registr, daňový porad
ce. I z neúplných do
kladů.- Tel, (kdykoli)-'
67-2792 (Sydney

Navštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit
Č E SK O U R E ST A U R A C I S D O B R Ý M ČESKÝM JÍDLEM

LITTLE EUROPE INN
274 Victoria St. (proti požární stanici), Kings Cross, NSW.
Telefon 31-7977

488 Elizabeth St.
Surry Hills (Sydney)
Telefon: 699-1468
Přijmeme
ŠVADLENY
znalé šití dámských
šatů. Dobré mzdy, přes
čas k dispozici, výteč
né pracovní podmínky
PIGALLE FASHIONS
PTY. LTD.
3, poschodí,
44 Reservoir St.
Surry Hills (Sydney)
Tel.: 211-4680
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Radia, televizory a všechna elektrická a plynová
zařízení pro domácnost. —r prodej v drobném i ve
velkém.
Vedoucí závod ve východním předměstí, který
však slouží zákazníkům z celé Sydney

FIALA ELECTRICS
241 A O xford St., Bondi Junction, N S W . 2022
!
(naproti kinu. “Metro” )
1 ,
Telefon: 389-1222 (3 linky),
i
po prodejní době: 37-9333
V letošní sezóně poskytneme specielní ceny za
i
regulátory teploty W E S T IN G H O U S E ,
1

ledničky W E S T IN G H O U S E ,

l
’
>

pračky W E S T IN G H O U S E
Zaručujem nejlepší službu a přitom
poskytujeme zvláštní diskont.
Zboží dodáme na splátky BEZÚROČNĚ

Čech, Slovák, Čechoslovák
(Pokračování se strany 5)
Vývoj v českých zemích byl příznivější politickému
života za Rakouska než byl slovenským zemím v
oblasti bývalého Uherska'. Není pochyb o to-m, že
Slováci tento handik&p dohnali — také díky Česko
slovenské republice. Také díky sobě samým.
Česko-slovenSkou federací z roku 1969 nebylo vy
řešeno nic, jako nebylo nic vyřešeno vytvořením
Tisová “Slovenského státu” v roce 1939. Federace
národů nemůže být nastolena bez souhlasu lidí, lidu
zúčastněných národů.
Dnes víme, že Československo bylo vytvářeno se
souhlasem slovenské menšiny, představované vůdci
jako byl Dérer, Slavik — a Hlinka. První spor mezi
Čechy a Slováky vznikl, když byla Pittsburská do
hoda různě vykládána. Další spor přišel daleko poz
ději, když začala dorůstat nová slovenská generace,
vychovaná a vzdělaná československými školami.
Ale abychom se nemýlili: cesta od Hlinky k Tisoví
nebyla tak typická pro Slováka., jak se často vyklá
dá. Ohlas slovenského národního povstání v roce
1944, ať jakkoli nafouknut oficiální propagandou,,
byl podstatný a solidní. A solidarita Čechů a Slo
váků byla věru -těžce zkoušena v poválečných letech.
V poválečných volbách vyhráli na Slovensku protikomunisté, v historických zemích byli komunisté
•nejsilnější stranou. To je taky -historická skutečnost,
kterou je těžko oddiskutovat. Stejně těžké, by bylo
odepsat rozdílné politické osudy obou národů v osud
ných válečných letech. Osudy, řekněme přímo, kte
ré rozhodně nepřispěly ke sblížení Čechů a Slováků.
Po válce byla vytvořena anomáílní situace. Stávalo
se zhusta, že československý ministr (ať Čech nebo
Slovák) čelil skutečnosti', že neměl možnost zasaho
vat do věcí, které rozhodoval slovenský povereník.
Ale tato praktická autonomičnost měla i jiné strán
ky. Před komunistickým pučem v -unoru 1948 mohli
čeští protikomunisté uveřejňovat své články ve slo
venských novinách, mohli na Slovensku mluvit vol
něji než v českých zemích.
Česká otázka, nebyla zdaleka, vyřešena federálním
zákonem z loňského roku. Tím už je řečeno, že ani
slovenská otázka nebyla vyřešena. Na zbořeništi rakousko-úherské monarchie byl československý stát
koncipován ze svobodné vůle valné většiny občanů
(větší v Čechách, a na Moravě, menší na Slovensku
a ha Podkarpatské Rusi, kde politické a národní
uvědomění nebylo tak silné). Česká otázka a sloven
ská otázíka může být vyřešena jenom z vůle většiny
členů obou národů, pokud nejsou podrobeni nátla
ku zvenčí. To je to nej důležitější. Opravdová, fun
gující federace nemůže vzniknout proto, že si někdo
cizí přeje, aby vznikla, a má prostředky donutit
představitele zúčastněných národů, aby - podepsali
patřičné' listiny. Vznikne jenom papírová smlouva,
papírová federace.
Federální zákon jenom prohloubil odstup mezi
oběma národy, přesně jak to zamýšleli sovětští vůd
cové. Slovenská otázka, která byla dlouho vyjadřo
vána heslem “ autonomie” , ' byla víc než splněna
dávno předtím, česká otázka zůstává nezodpovědě
na: nakolik, ptá se nyní Čech, se můžeme spoléhat
na Slováky, .kteří už dvakrát podlehli národnímu se
beklamu? Když zradil Tiso, co se stalo? Když zra
dil Husák, co je?
V obojím případě šlo- o státní akt, fc němuž se ob
čan nemohl vyjádřit. V obojím případě šlo o zásadní
.porušení občanských práv a svobod, jimiž se komu
nistická ideologie vpravo- vlevo ohání, a které von
Ribbentropp vyvážel z Berlína v rámci Evropy,
ujařmené ve jménu boje proti komunismu.
Nemůžeme říci, jak se tato nová federace obrá
ží v soužití Čechů a Slováků. Na to je také příliš
brzo. Je však zřejmé, že nový federální zákon ne
potěšil většinu Čechů a Slováků. Většina zřejmě
cítí, že federalizace Československa je vystavuje
zvětšené hrozbě a vyděračství Sovětského svazu. Je
to jenom dohad, ale je možné, že dnešní situace
stvoří víc Čechoslováků než Čechů a Slováků.
jun
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Potlačování přirozenosti
F E R D IN A N D PE R O U T K A
V debatě někdo nedá)vno řekl: "Sověty nemají žádnou zahraniční politiku,” Někdy by se snad
tak mohlo zdát, když sověty jednou hrozí a podruhé se tváří přívětivě, někdy Araby popuzují
a jindy je zadržují, jednou nechtějí a podruhé chtějí nalézt modus vivendi se západním Němec
kem. Někdy pravděpodobně při nějaké příležitosti, když diplomati mluví mezi sebou, ukáží tako
vé porozumění, že americký president vysloví naději, (že sověty snad pomohou urovnat konflikt ve
Vietnamu; potom se vyjejví, že není na to žádná naděje. Sověty nemají žádnou zahraniční politi
ku — ale jejich loďstvo je už ve Středozemním moři, kde nebylo, mají na své straně přes sto mi
liónů Arabů, což kdysi neměli. To vypadá jako dosti velká zahraniční politika.
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NEMOC
LÉKAŘI
Ú R A Z Y
D Ě JI...

Otázka, zda sojvěty mají zahraniční politiku, je podobná otázce, zda studená válka ještě existu
je. Jsou lidé, kteří tvrdí, že neexistuje už po jedno desetiletí. Ale za těch deset let svět se ještě nepře
stal obávat. Sověty okupovaly Československo. Mohlo by se zdát, že to je zahraniční politika, ale
soivěty, jak známo, vyžadují, aby to bylo pokládá no za jejich vnitřní politiku- Pokud na nich je a
pokud to svedou, sověty dělají z evropských ko munistických států jeden politický a diplomatický
celek, pod sovětským vedením ovšem, a snaží se přidat ke svému moři obyvatelstva dalších sto mi
liónů lidí. Také to vypadá jako cílevědomá zahraniční politika. A po celou tu dobu. a ť jakékoli
jsou jednotlivé otázky, sověty zesilují svou . armá du, rozmnožují své atomové skladiště. Od Bismarcka nikdo tolik ndvěřil, že armáda je hlavním nástrojem zahraniční politiky, jako nyní sověty věří.
A , ačkoli prý nemají
žádnou zahraniční poli
tiku, sověty p ó okupaci
Československa vyhlási
ly, že svět je rozdělen,
že existuje .zápas mezi
dvěma polovinami světa
a bude trvat třicet let.
A sověty nutí každého
svého satelita, aby to po
nich opakoval.
Nynější českosloven
ský zahraniční ministr
pan Marko to ovšem opakuje. Jak věci nyní
stojí, nikdo neočekával,
že pan Marko ve své
první velké, jak se dří
ve říkalo pannenské ře
či nějakým způsobem
vyjádří
individualitu
vlastní nebo
národní.
A le přece snad existují
způsoby, jak by pan mi
nistr zahraničí byl mohl
dát najevo nějakou citli
vost a vědomí, že pojed
nává o věcech bolest
ných pro obyvatelstvo,
jež zastupuje řízením ne
božím, nýbrž sovětským.
Pan Marko nedal na
jevo žádnou takovou cit
livost. Místo toho chlad

nokrevně
vyhlásil, že
filosofování o malých
národech musí přestat,
pokud malé národy žijí
v blízkosti Ruska. Tu
prý jsou zcela zvláštní
poměry,
které
nepři
pouštějí starobylé filoso
fování o samostatnosti
malých
národů.
Pan
Marko tak věrně pře
četl sovětský text, že vy
padalo nevhodně a ja
koby z kontextu, když
vyslovil slůvko "m y” ,
což snad mělo znamenat
Čechy a Slováky a jejich
vůli.
Jestliže, jak se dom 
níváme, je rozdíl mezi
socialismem a komuni
smem, v čem je?
Není to jediný rozdíl,
je jich více a jsou i roz
díly mezi různými ko
munismy. Ohromná lite
ratura vznikla na thema.
co je pravý komunismus,
a člověk může přečíst
velkou její část a ne
dostat se k jádru. Jád
ro je zamlčováno nebo
zahalováno do slov jako
je internacionalismus.

Kdyby v některé zemi
existovalo celé sociali
stické zřízení a i kdyby
v té zemi komunistická
strana byla vedoucí stra
nou čili pánem, přece ze
sovětského hlediska by
to nebyl pravý Komuni
smus. kdyby jedna okol
nost scaázela. Pan Gu
stav Husák, který nad
jiné je si vědom této o KO-ncsti. diskrétně ji
naznačil ve své řeči na
světovém sjezdu komu
nistických stran v M o
skvě.
"M im e velkou histo
rickou. odpovědnost sjed
nocovat všechny komu
nistické strany,’ ’ začal
pan Husák. Byla to
dlouhá řeč, ale pan H u 
sák nenašel příležitost,
aby vyslovil slova "lid ”
nebo "národ” nebo "o byvatelstvo naší země” .
Mluvil výlučně o fcomunistčckých stranách, jako
Mettemicn. výlučně mlu
víval o vládách. Když
takto zjednodušil svět,
pan Husák pokračoval:
''Protože někteří na

historické zásluhy Sovět
ského svazu zapomínají
nebo se k nim hlásí jen
slovy a formálně, je
třeba, myslím, připome
nout materiální, ekono
mický, vědecko - tech
nický a lidský potenciál
sovětského svazu . . . Jde
0 to, abychom se jako
marxisté
na
křídlech
vznešených slov a často
1 fantasie a prázdných
frází a vedeni úzce nacionálními hledisky neodpoutali od základního
reálného faktu, že totiž
síla socialistického tábo
ra je závislá především
na síle a rozvoji Sovět
ského svazu.’ ’
T u pan Husák nikoli
nesprávně vykládal část
historie. Dokonce "zá
kladních reálných faktů”
v jeho smyslu bylo více
než připomenul. Sám
vznik všech devíti komu
nistických
režimů
v
Evropě po roce 1945 byl
závislý na síle a rozvoji
Sovětského svazu. Vznik
Kadárova režimu v M a(Pokračování na str. 8)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ
KEW C0NTINENTA1 MITCM Í S rty. Lid.
KOPECKÝ SMAILGOOBS Pty. IM
3 2 6 H ig h Street, Kew, Víc.
Prodáváme pouze prvotřídní maso a uzeniny. Též drůbež. Naše specialita: smetanové klobásy a
domácí sekaná. * Vše ve velkém, výběru. * Právě došla zásilka JELEN ÍH O M A S A z N . Zélandu.
Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po Victoria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
Telefon: 86-7178

NEPŘIPU SŤTE
A B Y T O R O Z B IL O
VŠECH N Y V A Š E ' "
F IN A N Č N Í P L Á N Y

Můžete mít -nejvyšší zajištění!
Přihlaste se k HCF. Pomůže vám to
.uhradit účty nemocnice nebo o-d lékaře.
Informujte se v nejbližší lékárně nebo
navštivte pí. Constantinides v ústřední
‘ kanceláři.

HCF
211 3-wanston St, Melbourne, 3000. Ph: 663 2476
"Registered to pay Commonwealth Medlcai and Hospital Bensfits

,

SNADNO JE DARŮ PŘIJÍMATI
Jak báječné je to v pohádkách! Když hloupého
Honzu napadlo vydat se do světa, nepotřeboval nic
víc' než právě to rozhodnutí, ranec buchet a kus dob
roty v srdci. Kdepak potíže s pasovými orgány, obavy ze -zákonů. Hloupý Honza ve světě, to byla
samozřejmost. Nikdo se nepozastavoval ani nad tím,
že -on, prostý syn z lidu, měl občas i pletky s prin
ceznami a nepochybně tak kazil pověst třídnímu
původu svými styky s reakčním feudalismem. Dů
ležité však bylo, že vždy potkal dobrého dědečka
nebo vílu a ti už mu pomohli — za prokázanou la
skavost — ohánět se v širém světě.
Jak rozdílné je to v praktickém životě! V zemi
hloupého Honzy je dnes už i pomyšlení vydat se na
zkušenou za humna považováno za nemorální a ne
mravné. A ve světě pak člověk potká dědečky, kte
ří ho nejspíše napálí anebo víly, od kterých lze
chytit lecos, vyjma užitečné rady. A dobrota v srdci?
Často spíše přijde na -mysl jiná lidová moudrost a
sice — čím větší dareba, tím větší štěstí. Jeden pak
zcela marně krmí mravence houskou na kraji buše.
Ale přece!
Dost z nás v Sydney mělo zvláštní štěstí, že potka
lo anděla strážného československých, přistěhovalců.
Jistě jsme počítali s tím, že první chvíle v nové ze
mi nebudou snadné; znamenalo to náhlé přerušení
kontinuity našeho života i naší práce. K tomu se
řadila neznalost nového prostředí, u většiny i ne
znalost jazyka. A člověk, který -potřebuje pomoci,
; nebývá obvykle pro druhé vítaným- hosíe-m. Zdálo
se mi proto téměř neuvěřitelné, že jsme se potkali
!
(Pokračování na straně 8)
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(Pokračování se str. 7)
ďarsku roku 1956 a vznik
Z
páně Husákova režimu
v roce 1969 byly neroz
ve skupinách (A ffinity groups) již za
lučně spojeny se silou a
$ 864.70
vlivem Sovětského sva
a v určité roční době též tzv. Charter-letem
zu. Je nás daleko, aby
za pouhých
chom to popírali, spíše
$ 679.40
to
zdůrazňujeme.
Podrobné
informace
Vlivem a rozvojem so
ochotně sdělí
větského svazu pan Hu-sák byl roku 1951 uvržen do žaláře a do blíz
kosti šibenice a týmž
vlivem se stal nyní prv
ním mužem v zemi.
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
Viděli jsme porody
Melbourne, V ic., 3000
komunistických
evrop
Telefon 63-4001, 63-4002
ských režimů a nikdy ne
bylo možno pochybovat,
kdo je jejich otec a mat
ka. Rudá armáda byla
při takových porodech
vždy až příliš viditelná.
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?
Pan Husák jistě má
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
všechny příčiny, aby nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
nyní - osobně byl vdě
lépe a přitom za levnější ceny
čen vlivu a rozvoji So
větského svazu. Jak o statní?
M AJITEL J. MELIH
Jsou tedy evropské
55 W ahroonga Ave., N oble Park, Víc., 3174
komunistické
režimy dě
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503
ti Sovětského svazu, ji
uspokojí každého zákazníka
stě jsou. V životě rodičet
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
pečují
o děti, dokud
kde jsem ji již prováděl!
jsou slabé, ale vždy při
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
chází chvíle, ■kdy děti
dospěji a stávají se ne
závislými na rodičích.
Taková chvíle nemá při
jít pro děti sovětů.
(Pokračování se strany 7)
Pan Husák sám ve
s nenápadnou dívkou, která se ze své vůle rozhod své moskevské řeči ne
la nám -pomáhat. Pomoc, které se nám už dostalo, se
nedá vyjádřit v měřitelných hodnotách. Začalo to vyvedli výslovně koneč
Jazykovým -kursem na zdejší universitě, vlastně už ný závěr ze "základního
před tím. Málokdo ví, kolik námahy také našeho ; reálného faktu” , z htanděla strážného bylo obětováno, aby se kurs usku ; storických zásluh sověttečnil Bylo zde doíst nepochopení, ale nejen to. Na
sel se i ctěný .krajan, který zraizoval od takového |ského svazu. Nezáleželo
áajyslu..Telefonoval: “Na co. byste organisovali kurs ’ na tom mnoho, neboť
pro československé studenty? IMy jsme to měli také i sověty samy vyvozují
těžké a nikdo nám nepomohl. Siklidíte z toho stejně j konečný závěr a vehe
Jes nevděk.” Ano, je to smutné, že zpravidla nementně na něm trvají.
ssiíaí a obětaví lidé se dožívají nevděku.
"Reálný fakt” je ten:
" K s e s se uskutečnil a naše víla pomáhala dále
sověty
zřídily první ko
zastáváním. stipendií pro čs. studenty, hledáním
•sšoéoého zaměstnání, -blízkého našim profesím, ba munistický stát na světě,
i obstaráváním- bydlení po. skončení kursu. Každý. potomzřídily
ještě
Sašo přišel žádat o radu, 'byl vyslyšen a bylo pro některé jiné komunistic
saSsa uděláno vše v mezích možností.
ké státy.
Třeba si řeknete: Dobrá, ale přece nějaký osobní
Závěr, aspoň jak se
jara^pěch musela tato práce přinést. Copak by někdo
isani prstem jen tak pro nic? A to je to nejpozoru- sovětům, jeví, je te-n: ko
feodiiější, že o zisku nelze v tomto případě vůbec munistické strany, ko
m luvit. Peníze? Spíše prodělek. Sláva? Možná, že munistické státy mají
tiž pomalu zapomínají i ti, kterým bylo tak obdi
vuhodně .pomoženo. Na -hlavu naší dobré duše se trvale být poslušný so
nejspíše vracejí nedořešené problém y i různé nepří větského svazu pro jeho
jemnosti. Ptali jsm e se: “Proč jste se rozhodla to historické zásluhy o ko
vše dělat?” Odpověděla skromně: “Přátelé z Londý munismus. Českosloven
na mi psali o problémech studentů, kteří odešli po
okupaci Československa. Napadlo mi, že by se jim ský první prokurátor
jezdí nyní do Moskvy
dalo pomoci.”
Pohádkový dědeček
vás obdaruje kouzelným přijmout pokyny sovět
proutkem, jestliže jste miu .prokázali laskavost- Nám ských prokurátorů. Jen
byla poskytnuta pomoc nesmírné ceny proto, že jsm e to je pravý socialismus
ji potřebovali. Bez .ohledu na to, zda máme plné
srdce dobra. Zeptali jsme se ještě, jak nejlépe se a pravý komunismus.
Rozdíl mezi širokým
můžeme odvděčit. “ Budu ráda, jestliže se mi poda
řilo pomoci všem tak, aby byli spokojeni, dělali socialistickým
hnutím
užitečnou práci a dosáhli úspěchů. Abych mohla mít a užším hnutím komu
radost, že mám vynikající přátele", zněla odpověď.
nistickým je politický:
Je to vskutku pohádkové štěstí potkat v životě
tak skvělého člověka, jako je Jessica Mílner. Budiž socialisté usilují o vše
stranný rozvoj sociali
jí takto veřejně-vzdány zasloužené díky.
Jaroslav Kováříček, Sydney smu, , ale kritisují ničím
můžete letět luxusním džetem
A U ST R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T

ALM A

TRAVEL SERVICE

Potřebujete vymalovat

Wardale Paintirig Service

15. 12. .1969

nemírněnou
nadvládu
sovětské
komunistické
strany v je jí vlastní ze
mi a zejména nepřijíma
jí nadvládu té strany
nad jinými zeměmi, p ro
vozovanou prostřednic
tvím domácích komuni
stických stran.
Podle pana Husáka
sovětům patří velká pri
vilegia pro jejich histo
rické zásluhy. A le lidé
myslí svou hlavou, a ne
ušlo jim, že tyto záslu
hy byly více pro dobro
komunistické strany; než
pro dobro celku obyva
telstva. Následkem toho
je mezi vládou a obyva
telstvem velké a, jak se
uvidí, nevyléčitelné na
pětí.
Češi a Slováci vidí, ja
ká privelegia si sověty
osobují v jejich
zemi:
přikazují Čechům a Slo
vákům, s kým mají ob
chodovat a s kým ne, ja 
ký jejich socialismus a
jejich zahraniční politi
ka mají být, má-li výro
ba být především ve pro
spěch konsumenta nebo
ne, kdo má stát v čele
státu
a
komunistické
strany.
Moskevská Pravda se
vyjádřila k tomuto stavu

věcí. N ic nepopírá z to
hoto stavu, ale praví:
toto je historický komu
nismus. M á pravdu, toto
je historický komuni
smus, čili komunismus,
jak dosud existoval- Ce
lý svět se mění s neoby
čejnou rychlosti, jen ten
to historický komuni
smus má být uchráněn
změny.
Čím dále dm více se
vyjasňuje smysl, jaký
sověty přikládají svému
proklamovanému inter
nacionalismu. Pro sověznamená právo na inva
ši. Pro Československo
znamená povinnost dě
kovat za invasL
Pan Husák se vyslovil
proti "vznešeným slo
vům” . Přes tuto jeh o
idiosynkrasň národ bu
de dál žid vznešeným*

slovy jako až dosud ná
rody žily. Lidé vidí, že,
když "vznešená slova’ ’
byla zavržena, zbývají
slova poddanská. Nezá
leží ani na tom, jsou-li
slova vznešená, více zá
leží na tom, zda vychá
zejí z lidské přirozenosd.
Dosavadní historie d o 
kázala, že slova samo
statnost a svoboda vy
cházejí z tohoto zdroje,
neboť vždy znovu a
znovu, po všech kata
strofách, se vracela. Bude-li třeba, přirozená
slova budou po nějakou
dobu žít v podzemí. V lá
da si uložila těžký úkol
hlídat a potlačovat při
rozenost. Tím nebo oním
způsobem se to nepoda
ří, jako už jednou se to
nepodařilo,
ani
když
vláda měla na to dva
cet let času.

V ADELAIDE
s e nejlépe n a jít e
t

b u G B O ia á r a b ir M i

PR AH A
39 Port Kesd, E B n t e iá , *A - 5*t7
Otevřeno do p é iso ci po celý týden
(včetně neděle)
t a n á speciality
Srdečně zv e B- Daneáová, m ajitelka

SNADNO JE DARŮ PŘIJÍMATI

U KO N ČEN Í STARÉH O ROKU
A U V ÍT Á N Í N O V É H O
oslavíte s plnou slávou na velké

SILV E ST R O V SK É
/

ZÁBAVĚ
kterou pořádá ve středu 31. prosince 1969
SPORTOVNÍ KLUB SL A V IA MELBOURNE
ve -všech sálech Dorchesteru,
Alexandra Gardens, Melbourne
Začátek v 7.30 hodin
K tanci hraje orchestr Edy Zlatého a ještě jedna kapela
B O H A T Á TOM BOLA

L IK É R O V Á LICENCE

Vstupné (včetně piva, výborné večeře a dalšího jídla
po cteíou zábavu) $ 9.Očekáváme rekordní návštěvu.
Reservujte si raději místa včas.
Telefon: 41-2680 (Maršíček) — 398-1637 (Nešpor)
94-6635 (Piek) — 81-5272 (Cierný)
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Technika ozbrojeného puče proti spojenecké zemi

Ovečky na pastvě

Taktika sovětského imperialismu
T oto zhodnocení okupace Československa artrtá dami Varšavského paktu je z oficielního pramene,
který blíže neidentifikujeme. Nemáme také pochy by, že je toto zhodnocení založeno na faktech a
přísné analýze podrobností. Tato analýza se opí rá o neoficielní prohlášení ministra národní obra
ny generála Martina Dzúra, který prý řekl, že so větská okupace Československa byla plánována
nejméně šest měsíců — což by prvotní .vojenský plán proti Dubčekově vládě posunulo na dobu
hned p o odstranění Antonína N ovotného. Den po ukončení "bratislavské’ ’ schůzky mezi Dubčekem a sovětskými vůdci byl jmenován polním ve litelem armád Varšavského paktu generál Sergej
Stemenko, tankový generál, který vyhrál rozho dující bitvu o Kursk v roce 1943, generál v nejhlubší stalinské tradici.
Invaze byla zahájena,' rychle, náhle, překvapi divize měly 10.500 mužů jistě populární vůdce, g
pokud možno zjistit, pří vě. Vzdušný most A ero a byly podporovány tan ale nebyl to účinný vůd-^
letem neohlášeného ce flotu sestával z 250 le ky střední velikosti a ce. Asi proto, že sp ráv -j
ně nezvážil
nepřítele, stovního letadla sovět tadel,
která
vylodila obrněnými vozidly.
kterého
(bůhví
proč) 1
ského A eroflotu 20. srp plnou výsadkovou divizi
A le armády Varšav
na 1968 s posádkou, kte s tanky, obrněnými vo ského paktu nebyly v stále považoval za příte-1
I
rá byla vybavena řídit zy, benzínem a zásoba Československu v plné le.
■Útok na Českosloven- J
letecký přísun dalších mi.
síle v prvním týdnu. Co
západní J
sovětských letadel.
. Během několika hodin, se stalo s českosloven sko probudil
generály,
kteří
si
dosud j
skou
armádou,
která
b
y
Další letadla A eroflo zajistily výsadkové jed 
tu byla nacpána sovět notky ústřední část Pra la shromážděna na dny neuvědomili, že armády j
skými parašutisty, kteří hy, mosty přes Vltavu, 21. a 22. srpna v západ Varšavského paktu jsou 1
zajistili Ruzyň pro další ministerstva, poštovní ú- ních Čechách k manév schopny vykonat vojen-v
ské pohyby ve stylu, J
přistávání sovětských le řady, vodárny a elekt rům?
Tady se můžeme je který byl dosavad připi-č
tadel.
rárny.
' Okupace Českosloven
Rychlost a výkonnost nom dohadovat. I s han- sován jen vysoce mobi- ~
ska úplně překvapila zá výsadkových jednotek se dikapem 2 : 1 mohla če lizovaným západním, ar- J
padní výzlvědné služby. prý dála srovnat s tím skoslovenská armáda od  mádám. Československá I
Sovětský úder proti Dub- nejlepším, co mohou ar porovat útočníkovi po okupace ze srpna 19681
čekovu Československu mády Severoatlantického- jistou dobu. I přes sku byla kruté probuzení z e j
|
nebyl ani předvídán ani paktu postavit do pole. tečnost, že armády V ar snu.
Západní změření d ů -j
očekáván.
Během dvou dní byla šavského paktu porušily
sovětské invaze j
hranice vodu
O d doby českosloven Praha obklopena sto ti československé
Československa
je ž a lo -i
ské okupace západní ge síci vojáků armád V ar na 118 místech, počáteč
ženo
na
třech
důvodech:
~
nerální
štáby pečlivě šavského paktu a dvě ní odpor by byl nutně
Zaprvé to je přímo f
vytřídily vojenské mož ma tisíci tanky. A le to vyvolal politické kompli
nosti vojsk Varšavského byla jenom menší část kace. I jenom částečný patholagický strach So- j
odpor by byl stačil vy větského svazu ze Z á 
paktu. Před okupací Če okupační armády.
Po celém českosloven volat situaci, která by padního Německa a je
skoslovenska byly armá
dy Varšavského paktu ském území byly rozlo byla nepříznivá armá ho vlivu na poměry ve
považovány za velice ne ženy obrněné oddíly so dám Varšavského paktu východní Evropě.
Z a druhé je to strach.,
spolehlivé. Nyní jsou ví větských,
východoně a moskevskému vedení.
že
liberalizované Česko
ce respektovány jako vo meckých, polských, ma
Historie ovšem zůsta
jenská tělesa, která u- ďarských a bulharských ne historií. V době, kdy slovensko by hledalo
hospodářskou
nezávi
poslechnou rozkazy mar jednotek.
Dubčekova vláda mohla
slost,
spojenou
s
politic
šálů Sovětského svazu.
Všechny tyto oddíly jednat, seděla v budově
kou nezávislostí, jako to
mechanizované, Ústředního výboru K o
Možnosti a působivost byly
udělala Jugoslávie.
tanková divize munistické strany Česko
armád Varšavského pak každá
Z a třetí je to strach,
tu jsou'daleko větší, než měla nejméně devět ti slovenska, neužitečná a
že revizionistické hnutí
pe dosud předpokláda síc mužů a 350 tanků bezmocná jako debatní
bude nakažlivé, že osla
lo: Invaze Českosloven značky T-55 a T-62. spoiečnost.
bí
nejenom
sovětské
Alexandr Dubček byl
ska
byla
provedená Motorizované střelecké
panství
ve
východní
Evropě, ale i pozice síly
komunistické strany v
Sovětském svazu samém.
O d okupace Českósloslovenska byl Sovětský
svaz slyšen několikrát,
jak si vyhražuje právo
invaze západní Evropy.
Jako ukázka:
* Šekové účty
' Sovětský svaz
jako
* Osobní zápůjčky
účastník
Postupimské
* Vkladní knížky
dohody bude vždy při
praven, spolu s dalšími
* Cestovní šeky
mírumilovnými národy,
* Služby cestujícím
zarazit nebezpečný neo* Zařizování investic
nazismus
a
militari
* Plán osobního spoření "Kapesní banka”
smus.”
* Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok
"Z á v o d y ve zbrojení a
* Pravidelné poukazy a inkasa
požadavky
bonnských
miiitaristů v rámci Seve
* ÍAchova cenin

J A R O S L A V SEIFERT
Není tu u nás štíhlých palem,
jimiž se pyšnil Jeruzalém,
a jenom pastýř poblíž stáje
na píšťalu ovečkám hraje.
Aleluja!
Ještě je brzy do Betléma
a pastýř s nebe přikaž nemá,
ale když ovce vyjdou na noc,
obestře tě již kouzlo vánoc.
Aleluja!.
A když stoupají strání vzhůru,
zaslechneš s oblak píseň kůrů,
zpěv o pokoji, dobré vůli,
ovečka k ovečce se stulí.
Aleluja!
A každá potmě trávu spásá,
noc — to je převeliká krása.
Lidičky, mějte se tu rádi,
všichni jsme přece kamarádi.
Aleluja!
Tak málo světu stačilo by,
aby se vzbudil ze své mdloby,
vždyť jenom krůček je k té spáse.
Pak zmlkne zpěv a tma je zase.
Aleluja!
A jenom pastýř poblíž stáje
na píšťalu si smutně hraje,
marný byl ten zpěv. Pane Bože,
zas H erodes už brousí nože.
Aleluja!

Opravy všech druhů hodin a hodinek
provádí za zvlášť výhodné ceny
odborný hodinář s praxí v několika evropských zemích -

SAMUEL MELIH
61 Wardale St., Springvale South, Víc.
Telefon:' 546-0503
Též prodej zásnúbních a svatebních prstenů
za zvlášť výhodné cen y

Plánujete eestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
*vé příbuzné na návštěvu ’
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE

Nestojí o nic víc

27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3006

použít všestrannou

Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.

bankovní službu v National

|

Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

roatlantického obranné
ho společenství jsou svě
dectvím Vzrůstající útočnosti vojenské a zahra
niční politiky Německé
spolkové republiky. Z á j
my -míru a evropské bez
pečnosti vyžadují ráznou

protiakci všech mírumi
lovných národů
proti
zločínným záměrům Bon
nu.” '
Československo, musí
me smutně uzavřít, bylo
jenom první z obětí mí
rumilovné agrese
vm

* SZužba pro zahraniční obchod
Veškerá P O JIŠT Ě N Í odborně provedou
«-
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R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , V ic., 3189

HLAS

-1 0 -

A zasa

...

zasa stromček v izbe vonia
světlo dávné planie zas.
čase něžným hlasom zvonia.
radost’ v nás. I radost’ iy nás.

A zase vietor zlostné havká
pok oknom, hlasom, ktorý znám.
A večer ako čierná kavka
sadol k nám. Sadol k nám.
A zase dětské oči planu
a smádne hlcú každá vec.
A zhaslé city z prachu vstanu
!v žiari sviec. V žiari sviec.

Tatarská zima M. Kampana

1 5. 1 2 . 1 9 6 9

Narodí se...

Fero Citovský
A
a
A
I

D0MOVA

Jiřina

Zacpalová

"Nemám nejmenších pochyb o tvých vědeckých kvalitách, Veroniko,
ale rozuměj, pro náš účel potřebujeme spíše bezpohlavního tvora a ne stvo
ření tak překypující ženskými vlastnostmi jako ty. Od počátku jsem byl
vlastně proti tomu, aby do současného projektu byla žena vůbec zahrnuta.
Je to předčasné — mohla by zkomplikovat celé poslání.’’ Ředitel Mezipla
netárního ústavu se téměř otcovsky usmál na mladou ženu opírající se o
jeho stůl.
,

"T o je ojvšem nedomyšlený názor” , řekla žena. "Chcete-ii prozkoumat
možnosti kolonizace opravdu vážně, pak právě ženě musíte dovolit pobýt
na měsíci delší čas. Myslím, že bych na ten úkol stačila a že by nijak ne
utrpěl mými sklony. Jako chemička mám několik diplomů, navíc jsem ochot
na postarat se o osobní pohodlí všech členů výpravy. Jsem praktická a lehce
! přizpůsobivá. To mám asi po babičce - emigrantce.”

"Jaký paradox je v
tobě zaklet, Veroniko’ ,
Zikmund Winter
S prosincem měsícem přišla do Pražských měst | nepřestával se muž usmí
zima zlá, tatarská. Lidé topili v sednicích o překotí vat, ále hlavou kroutil
a posedali nejraiději na lavici při velkých kamnech, jj nesmlouvavě a zamítavě.
Staří vylézali nahoru na pec, poněvadž jim všude J
jinde bylo zima: A právě do té ťátarsiké zimy ja k c-f !"Inteligentní, půvabná a
bly naschvál vyhnaní jsou z Pražských měst i z krá-| >na druhé straně téměř
lovství Českého evangeličtí a bratrští, ikněží a fcaza-| , zaostalá žena. An-o, ta
telé. Tvrdá rána.
J nková jsi, jen se proto ne
To probudilo Kampana ze ztmulosti dosavadní. I
Vešel kněz Vrbensiký do koleje prosit, aby páni mistři! z lo b . Prosím, dnes - v
ujali ve stvé opatrování některé vzácnější svršky, í osmdesátých letech - ty
jichž tu musí zanechati, nemoha jich narychlo pro-- jsi trvala na staromód
daiti. Téměř v patách za knězem Vrbemským přijeli n ím manželství, ve tvé
do koleje bratrský senior kněz Cyrillus prosit za i
propůjčení selských vozů na stěhování.
] ! domácnosti neuvidí člo
, “A co, proč, a -proč tak náhle vás vyhánějí?” Kam-- v ě k jediného robotka .panus jako hadem uštknutý vyskočil.
| ‘ sama prý vaříš - a do“Proč, proč?” , ptal se netrpělivě. Jižtě v něm zasej i konce i na piano vyhrá-všecky struny citové byly napjaty.
]
' v J >•
“To vám, pane prorektore, povím,” vece Vrben-- ivas.
ský, “já a bezpochyby ani kněz Cyrillus nevědělij * "K dvž tak padla zmínjsme dosavad, co všecko jsme spáchali, my bláhoví j
kněží nevěděli sami, proč bychom měli býti jakCj ^ka o mém staromódním
■psanci ze ■■země pryč vyhnáni. Teď to víme. Tady i í manželství” , řekla V eroLichtenštejn a otrok jeho doktor Kapr — ti dvaj =nika s jedovatou míraojsou podepsaní —, ti vám povědí, proč musíme] i stí. "N ěvy bojoval a jsem
pryč.”
v
■
Rozevřel velký potištěný papír a četl z něho:_ i esi je proto, abych je pro“ Světle vskutku se nachází, že toho nedávného, i žila jako vdova po náminulého pozdvižení a bouřky někteří čeští před, ; i měsíčníkoví.’ ’ Pak klepla
fcanti neprvnější začátek a původové jsou byli a tul ‘ důrazně o hranu stolu
jedovatou, rebelii, jsou rozšířili,, mnozí z nich léta-j
vyšeptla:
1618 v neděli křížovou zjevně v fcostelích na kázá-j ; a výhružně
ní spis jízlivý, bouřlivý četli, někteří z nioh v kolleji’ ? "Nepoietím -li já, nepoKarla Čtvrtého kázání jsou činili, aby v svém před-= fletí ani Pavel. A bez Pavsevzetí stále trvali,.takže potom následující středu, š*la můžete celou výpravu
místodržící ukrutně, nevážně, tyransky s okna ven;
vyhozeni, jiní .pak do arestu vzati, Fridricha, jenž; ř zapakovat.’ ’
.se falckrabětem při Rýně jmenuje, za nepravého; ř Ředitel vylétl se své
krále Českého neplatně korunovali” — tak, teď to, I-židle: "Rozumíš, co jsem
víte.
Že někteří učinili to a jiní zase ono, musí ze ze-' á myslel typicky ženskými
(Pofcračování na straně 11)
; ^vlastnostmi? Ejhle jedna

z nich - jedna z těch nejnebezpečnějších - příle
žitostné vydírání.”
A le žena ho už nepo
slouchala. Stiskla k n of
lík a rychle prošla stě
nou, která se před ní o d 
sunula. Muž zatím zvol
na přistoupil k protější
stěně místnosti, kde se
na vystouplém pultu sví
jely kotouče, prolínaly
křivky
a vyskakovala
bludná světélka. D o jíc
nu přístroje vložil ně
kolik listů. Kompjuter
je za chvíli vrátil v p o 
době úhledného svazečku, na němž bylo rudě
vyťukáno
"P U S Ť T E
Ž E N U N A M ĚSÍC” .
Ředitel zamnuí ruka
ma jako každí-, komu se
podaří složit zodpověd
nost na cizí ramena, a
vydal poslední rozkazy.
^
První týdny se V e ro 
nika na měsíci ohromně
osvědčila. Byla výbor
nou pomocnicí a vtipnou
společnicí mužského osazenstva.
Svědomitě
prováděla chemické roz
bory a hravě dokončova
la výpočty, které jí mu

chu pohádala. Jen co
bych prokázala svoji su
verenitu. Jako tehdy,
ži svěřovali ke konečné když jsem sjela číšní
mu rozřešení. C hod ma ka . . .’ ’
lé čtyřčlenné domácno
A le doktor jen pohrd
sti zorganizovala ke vší
livě mávl rukou a v du 
spokojenosti. N ebylo to
chu si řekl, že Veronika
ostatně těžké. Pavel ji
na tu hádku .ani možná
miloval, geolog - málonebude dlouho čekat.
mluvný černoch - si jí
Schylovalo se ke kon
vážil a doktor - nepřítel
žen -, ten ji prostě ci třetího měsíce ode
dne, 'kdy výprava při
.trpěl.
stála na měsíci, když se
Až
jednou,
docela Pavel vypravil na obtíž
znenadání, se objevily ný průzkum. Sám, aby
varovné příznaky. Pavel neuváděl
v nebezpečí
přistihl Veroniku, jak dalšího člena výpravy,
přefukuje gumový ná odejel do oblasti, ■ kde
bytek do roztodivných doufal najít to, oč za
tvarů a barevné mapky, tím ztroskotávaly všech
geologovy výtvory, p o  n y oživovací pokusy mě
užívá místo malířských síce - vodu. Po namáha
dekorací.
vé práci se těšil na klid
"P r tviíegíe ženy - nut a pohodu nynějšího d o
nost čas od času přetvo mova. Před stavením,
řit prostředí. M onotón podobným velikému za
nost je zabiják intelek pečetěnému úlu, zapar
tu
řekla Pavlovi na koval svůj malý tank a
vysvětlenou.
pohyblivý pás je j vtáhl
Zanedlouho na to za do obytných buněk. A le
slechl doktor Veroniku místo pohody přivítalo
láteřit nad malým komp- ho chladné napětí.
“ Veronika s doktorem
jútrem.
"Programuji
slušný božíhodový oběd se pohádali” , řekl Pavlo
a on mi místo krocana vi na slova skoupý čer
tvrdošíjně nabízí zadělá noch.
"P roč?”
vané drštky. Oh, jak rá
da bych se s někým tro
(Pokrač. na straně 12)

v důlní explozi: “Teď už vím, jak vypadá peMo.” kázal ani namalovat N a ď u . . . .
Sebevraždou unikl horšímu peklu, protože unikl
Namaloval jste děvče, obrácené zády k malíři, je
Ruzyni- ia fysickému nátlaku všech těch Karlů — hož tvář je zakryta deštníkem. Víte, kdyby se obrá
Štědrý večer, 1966. ■protože oni všitími -si říkali Karle, ačkoli slavili tila, poznala- bych Naďu. Když jste mi daroval váš
Milý Jindřichu,
svoje narozeniny na svátého Josefa a na jiných obraz, nevěděl jste, že mi dáváte N-aď-u. Budu dnes
dnes bych raději seděla na své malé skládací žid dnech různých světců, ale -pro nás neměli jiné křest večer sedět a -dívat se na to děvče a možná, že se
ličce v Ruzyni, nohy opřeny na nízké záchodové mí ní jméno ani příjmení. Karel vyhrožoval Karlem, bu-du bát, že se otočí. Někdy je hrůza -podívat se doj
se a uši nataženy, aby zaslechly každý vzdech ze nebo zavolal na telefonu: “ Ahoj, jak se máš, K-airle? tváře něčemu, co mluví jenom k jednotlivci, co ostat
ní nevidí nebo nepozorují. Doufám, že se stane zá
sousedních cel. V oněch dnech jsem douf ala, že me Karle, pošli Karla ke mně.”
Nikdy jsem v životě neviděla tolik řádů Vítězné zrak a že ji .znovu uvidím, třeba v -poslední den mého
zi nimi rozeznám hlas nebo alespoň zvuk hlasu mé
(
ho manžela. Po dlouhé dny jsem. naslouchala kašlá ho února a odznaků Julia Fučíka, jako byly připích života -nebo v poslední- hodině smrtí. . .
n í vězňů v sousedních .celách, ozvěně kroků, které nuty na uniformách vyšetřovatelů a strážců v Ru
Ale -dnes večer, jakmile usnu/ můj mrtvý manžel
jsou omezeny na kruh za kruhem v maličké cele. zyni. A dnes -všichni tihle Karlové — jsou vánoce ■vstoupí v mé sny, a zase tó nebude jen sen, ale
A ke krbkům na chodbě, když někoho odváděli k 1966 — ozdobují vánoční -stromečky a- dávají poct “opravdická pravda” . Pak se ráno vzbudím, budu
ně dárky svým ženám a dětem.
se podivovat, proč znovu musím vstát a čelit další-'
výslechu. . .
Snaží se dát svým rodinám kouzlo vánoc, náladu, mu dnu. Ale vstanu, a- všechno b-ude tak jako dneska,
Jednou bylo moje přání splněno. Vzali mne k vý
slechu se zavázanýma očima, a přesto jsem, vycíti která k vánocům patří. A jistě jenom málo z těch jak to byl-o před patnácti lety, jak to bylo před tři-'
;
la, že vedou strašně zničeného a zmučeného Rudu. manželek a dětí vědí, že tytéž ruce, které je budou advaceti lety.
Nemohla jsem ho vidět s ručníkem na očích, ale mě- hladit a laskat dnes večer, jenom, před několika le
Slyším televizi z bytu sousedů: “ ‘ánoce, ‘ánoceí' la jsem neustále v hlavě jeho oči, plné beznaděje, ty lámialy kosti, žefbra, vyrážely zuby našich s.oudru-' ‘neházejí, radujte se, ‘řátélé.”
■smutku a bolesti, a co horšího, jeho bezútěšného- hů, čestných komunistů. V' kruhu svých rc-din pod
Josefa
Slánská:
vánočním stromkem budou mluvit jako milující
údivu, že tohle se mohlo stát jemu . . .
Dopis napsaný malíři Jindřichu Hegrovi o vá
manželé a oddaní otcové. Dostanou dárky, budou
Slyšela jsem sténání potlačené silou vůle, slyšela se z nich radovat — a dokáží to, protože nikdo jim nocích 1966. Josefa Slánská hýla znovu přijata do
jsem jeho zrychlený dech a slyšela jsem, že byl víc nedal jedinečný dar — svědomí.
Komunistické strany Československa v červnu 1963.
odtažen než schopen jít. Trvalo to jenom pár vte-.
A já, Jindřichu, budu sedět sama a dívat se na Její syn Rudi byl přijat do Komunistické strany
řin., protože já už jsem vešla do kanceláře mého portrét děvčete bez tváře. Vždycky jsem si přála, Československa v roce 1964. 14. května 1963 byl Ru
vyšetřovatele. Ale tak sí pamatuji svého manžela.
aby mi někdo vymaloval Naďu (děcko-, které bylo dolf Slánský posmrtně rehabilitován podle zákona.
Svatopluk Rada (kdysi generální ředitel českoslo nevysvětlitelně uloupeno z-a války v SSSR - p. r.). Josefa Slánská stále doufá, že Rudolf Slánský a jeho
venských dolů - p. r.) mi jednou řekl, když byl váž Nesplnitelné přání. Jak -může umělec namalovat tvář soudruzi budou rehabilitováni politicky. Vesele sc
ně zraněn při pokusu o záchranu horníků, chycených děvčete, kterou ani- matka nezná. A přesto jste do točíme dokola.
Tm
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Vladim ír Henzl
"Já jim říkal, že to u-<
O odpoledne posledního dne prvního roku války se na Londýn snesla mlha.
hádne kaidej vůl. Já to,
Zůstal jsem v kanceláři sám, všichni měli kam jít, mě nikdo nepozval. Bylo
taky hned uhád.’ ’ Takto '
mi smutno, myslel jsem na rodiče doma a více než jindy jsem proklínal. Ani
•něžně oslabil ten svůj'
sivětlo jsem nerozsvítil, jen jsem se díval do té rozbředlé, šedé houstnou
úsudek: započítal mne’
cí mlhy.
prostě
do své společno-"
Zazvonil telefon.
sti.
Pak
se začal smát,’
"C b tam děláte, vašnosti?” •— "D ohrom ady nic.” — "T ak to zabalej a
uchopil'
telefon
a zavo-‘
přijdou. Jsem u pana šéfa naproti. M ůžou?’ ’
Neměl jsem co zabalit, můj stůl byl už dávno uklizen. Byl jsem rád, že lei plukovníka M oravce,’
velitele vojenské zprávo-^
jsem uslyšel lidský hlas, dvojnásobně rád, že to byl hlas Jana Masaryka.
dajské skupiny.
1
Přešel jsem přes ulici
půlnoci
zbývalo
nejmíň
Vytáhl z kapsy papír
do domku, v němž byd a četl: "Řekni prorokovi, šest hodin.
"Poslouchej, ten trak-’
lel president. Byl jsem kterého nenajdeš v knize
"Nemá to být šifra?’ ’ tát o prorokovi si někam’
zvědav, co mi chtějí.
strč. Já ti přeci říkal, ž e ’
knih, že noční tma stále zeptal jsem se.
"M ladej má splín?” halí město. Daleko je
"V on i jsou úplnej gé to pozná malý dítě, o !
uvítal mne J. M. "Já ta do svítání. A ť sám roz nius, m ladej,’’ řekl J. koho jde. Mám tady už =
k y.’ ’ A když pak něko hodne, jestli se chce M. "T refil to. A pro ko druhýho inteligenta a!
lika svéráznými slovy, vznést na slunečním pa ho je ta šifra?” Díval ten to taky poznal nakterá bych nechtěl ne prsku, náruč není zavře se na naie přes ty své první čtení.’ ’
i
přesně
reprodukovat, na. Jistota je jen na ne napůl spuštěné brejle s
Pak chvíli poslouchal,:
která však přesně vy besích.’ ’
takovou zvědavostí, že
co říká ten na druhém;
jadřovala současný stav
Dočetl, podíval se na jsem pochopil, ač nejsa konci a nakonec, jak to;
věcí ve světě a v naší mne přes brejle, spuště úšplný génius, že jsem
jenom on uměl, řekl:,
emigraci zvlášť, poně1 né hluboko pod kořen přišel na to, o jaký slo
"Jinak je to výborný..
kud zlepšil mou hluboce nosu.
vesný útvar jde.
Mně se to strašně líbí.
pokleslou náladu, zeptal
Neříkal jsem nic, p o 
"Pro generála Eliáše,” Ta pěkná čeština. Ty.
se: "M áte čas? Nečeká něvadž jsem
nevěděl, řekl jsem bez rozmyšle bys mohl s těma svejm:
na vás nikdo?”
jestli je to citát z bible ní, jak to mají géniové
Nečekal na mne nikdo. nebo část vytrhnutá z ve zvyku. Přísahám vám apoštolama napsat pc
Jen ten boardinghouse proslovu mormonského při svých dětech, které kračování bible.”
v mlze, s lakomou řec kazatele.
Slyšel
jsem
srkavýy
nemají o mně zdaleka
kou ženskou a plejádou
ze
sluchátka,
"Rozumněl
jste to tak lichotivý úsudek ja  smích
starých dam, které stej m u?”
ko J. M ., že mne ta o d  nikdo se nezlobil, nepa
ně jako včera, předevčí
Zeptal jsem se nesmě pověď napadla najed matuji se na jediné tvrd-'
rem a před čtyřiceti le le, z čeho to je.
nou, jako když na oblo ší slovo, na jedinou vý :
ty budou i dnes večer
čitku. Celý ten rozho :
" Z jedné hlavy, která ze bleskne.
hrát tu strašnou hru s si myslí, že je chytrá,”
vor
jakoby obklopoval’
Kolem úst se mu ob je
kostkami, s tvrdým p o  odpověděl.
vil kruhovitý
úsměv, jemný opar neznámé ko ■
malovaným
papírem
T eď už jsem vůbec který předcházel každé línské vody.
před sébou a na něm ničemu nerozuměl. D o jeho šibalství.
(Pokrač. na straně 12)
v
všelijaké značky, kdy se
smí dál, kdy.m usíš zů
stat stát, zatím co tví
soupeři vesele spějí k cí
li, který znamená konec
František Hrubín
jedné hry a začátek dru
hé.
V tu chvíli jsem v naší lešanské světnici,
Byl jsem v té chvíli
sněhu je až k oknům, maminka vyhlíží
vděčen za všechno, co
závojem metelice listonoše, čeká
by mne vyvedlo ze vzpo
psaní o d tatínka. N ebýt venku té činy,
mínány na domov a o d 
dědeček by si mě poslal do hospody
dálilo můj návrat do p o
pro balíček tabáku a byl bych tam viděl
nurého penzionátu.
toho cizího. Já jsem (v snách, mám v očích dosud
Díval jsem se zvěda
Světla zimního úplňku ze včerejšího
vě na toho člověka pře
večera, kdy jsem se s královskou korunou
de
mnou,
elegantně
z papíru a rezavým uhlím v plecháčku
oblečeného, s jehlicí v
vracel z tříkrálového koledování,
kravatě, kterého obklo
nejvěda dosud, že jednou, až zestárnu,
povala
podivná vůně
opustím Z em i pro slavnostně čistou tvář
kolínské vody, . kterou
Měsíce: jakási nevinná láska a mládí
jsem neznal.
bude mě tam čekat od chvíle, kdy jsme oba
"Přečtu vám něco,”
v tom jasu tonuli. — D obře, že jsi už přišel —
řekl.
"D ávejte dobrý
zazní z jejíh o neporušeného srdce,
pozor.’ ’
— zde v té bezvzdušné poušti neiií rozpadání,

LESANSKÉ JESLIČKY

dájvno jsem umřela a přece široce
otevřenýma očima se dívám k Z em i,
jež stojí v zenitu. — A le já smrtelně
zatoužím po jedné pozemské končině:
na zahradě mezi holými větvemi
stínům tam zbyla jen žebra a ve sněhu
na mě čeká stopa sýkorky, než ji nový
sníh zajvěje, a hlína je tam ustavičně
něčím tichounce oživena, i když je
nahrnuta na mrtvou hlavu. Sbohem, lásko!
(První intermezzo)
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NOVOROČNÁ
V L A D IM ÍR RIESEL
U ž skončil p ú ť starý rok . . .
Člověk sa sklána nad súvahy,
a keď zas nový klopě na oblok,
rozvážné rtá trasu novej dráhy.
U ž ukončil p ú ť starý rok.
A j on mal chvíle plné krás,.
hoci sa nimi zalvše hnali chmáry.
Po burkách v nás a mimo nás
sa rozlial jas po oblohe i tváři.
A j budúce dni budú plné krás.
S úsmevom přiví tajme nový rok,
s nádejou 1’ udí dobrej vole:
nech pokoj spevní jvíťazný svoj krok
a radost’ tróni na rodinnom stole.
S úsmevom přivítejme nový rok!

Tatarská zima M. Kampana
(Pokračování se strany 10)
mě všichni. Mají ti .pánové jinou logiku, než učí se
na škole dle mistra Aristotela.
Proto musíme z Prahy ve třech dnech, z králov
ství v osmi dnech, z obzvláštní milostí nám dovolili, že smíme moho-viíé věci s sebou vžiti a nemohovrté statky můžeme skrze -osoby dožádané ve třech
měsících rozprodati. Kdo by ze země nevyšel a byl
'pak dopaden, bez ušetření bude na hrdle trestán —
; rak uložil Karel kníže a doktor Kapr. Tedy půjdem!”
‘“To se netýče -knězi - německých?” , ptal se K ant
' psnus . . .
! “Netýče, toho si statečný’ kníže netroufá pro- kurs iřta saského. Kdyby věděl, jako vínie my, že kuriř t je pouhý strašák v poli s děravým kloboukem
1a _s děravým svědomím, nebáli by se a- bylo by
: stěhování větší. Však ono bude později tak jako
. rak,” trpce skončil kněz řeč syo-u.
“A není obrany, pom oci,' není slitování?” ; .pitá'se
' Kampanus.
t “Není, právě jdeme od pana -knížete, šli jsme \
„němu ode všeho -kněžstva. Nepřipustil nás k sobě.
Co s psanci? S těmi se nemluví. Stáli jsme venku
!ořed kanceláří jako pitáiníci žebraví, vzkázal nám
.ven, že všechno marno, prosili jsme, aby poodložilo
,se aspoň přes hody vánoční, vzkázal- nám ven po
‘ nějakém písaři, že se nám nemůže poodložiti ani
řpřes hod vánoční. Dnes je třináctý deií prosince, rasfie oběhnou dvakrát na orloji staročeském a ' my
^vyjdeme z Pražských -měst -a stádce bude bez pařstýře.”
í “Dobře všechno vymyšleno, nasnováno chytře,
táno, -stádo bez pastýře.” opakoval Kampanus.
r' Nazej-tří byl Kampanus s mistrem Trollem v kapli
? Betlémské, kdež kněz Cýrill-us loučiti se měl s bratriskou osadou pražskou. Bylo už od počátku víc plá
nce než hovorů. Kněz Cyril vyšel na kazatelnici, z
“ níž kázal .za starých časů Hus. Začal od textu:
? Oblecte se v odění boží, abyste mohli státi proti
lúkladům, — pak promluvil:
, “My jsme -povoláni, my stojíme podle sv. Pavla,
ř pevně, jenom se modlete za nás, jako my budeme
í na- vás modlitbami vzpomínali” — a, dále nemohl,
^hlas se mu začal lítostí trhati, kněz se dal do plá' če, lidé se dali -do hlasitého vzlykání, běželi a tla; čili se k stolu oltářnímu, každý chtěl dotknouti se
kkněze -a žehnati- se' s ním.
^ Následuj í-ho dne Kampanus provodil s houfcem
lidí kněze Cyrila Třebíčského z brány Bruské.
Dva fasuňky jeli napřed. Muži -kráčeli podle vozu
ik-otčího, v němž seděla Dorotka, dceř Cyrila'kněze,
^a Kateřina Elsbet, stará dívka učená; 'dcera nebožce
‘ profesora Kaménka... .
...
1 Od panny Elsbet ■dověděl se Kampanus,' dav se s
,ní do řeči, že panna Dorotka je snoubena bratru Amo
sovi Komenskému,' mladému -knězi -a učiteli, který
! zabývá .se novými metodami učení. ■
> Jako prý ho jest povědomá, doufala, že bude
, vlasti prospěšen, že školy latinské spraví na lepší
‘ míru, teď je po všem veta, teď -zchladly všeckny
‘ naděje jako sníh.
i KampamC® těšil:. “Pravdáť, neíní prorok beze ctí,
leč ve vlasti -a v domě svém, ale i tento sníh roz!taje, však Amos a vy všickni -můžete se vrátit.” . ..
s Za vrchem Babou pod smutnými skalami Žalova
.Kampanus rozžehnal se s oběma ženskými a s kně
z e m . . . A jeli' výhn-anci -do smutného, bílého ticha,
‘ jeli podle zmrzlé řeky Vltavy a- dále' do sněhových
szávějí nekonečných, v nichž tu -a tam černý strom,
,s něhož černí -ptáci ulétali, ukazoval cestu.
1 V zahalení sněhovém a ověšen ledy přišel rok r.o!vý, po Panenském porodu šestnác-tistý dvacátý.. dr«,hý.
(Z románu “Mistr Kampanas” )
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PŘEJEME V ŠE M PŘÁTELŮ M , Z N Á M Ý M A K R A JA N Ů M
VESELÉ, PŘÍJEMNÉ A R A D O ST N É P R O Ž IT Í
V Á N O Č N ÍC H S V Á T K Ů
A VŠE 'NEJLEPŠÍ
GEORGE

DUŠEK

V N O V É M ROCE
&

ASSOCIATES

C A IR N S, N O R T H Q U E E N SLA N D
N echť je na H o d Boží náledí a na Silvestra tradiční obleva a dýchánek!
S krajanským pozdravem (v česko-australské praxi)
Jiří Dušek

(Polkrač. se strany 11)
Šifra o proroku a o
slunečním paprsku nikdy
nebyla odeslána. V zpo
mínám si však. na ni
vždy, když se trápím
■nad tím, že jsou nám
někdy lidské osudy lho
stejné. J. M. totiž toho
mlhavého odpoledne o dešel z nějaké párty, p o
něvadž si vzpomněl, že
návrh šifry, který ráno
četl, se mu nelíbil.' Byl
přesvědčen, že by N ěm 
ci mohli přijít na to,
kdo je to prorok. *A to
■by znamenalo těžké ohrožení člověka.
Vytratil se ze společ
nosti, odejel na Gwendolin avenue do presi
dentova domku a když
nenašel ani Smutného
ani nikoho jiného, začal
vytáčet telefonní čísla.
Tak jsem se dostal k
prorokovi, vlastně k té
šifře.
Ale tady ta historka,
nekončí.
Dvě hodiny
před půlnocí toho dne
v penzionáte řecké paní
zavanula ta podivná vů
ně neznámé kolínské v o 
dy. V e dveřích íunche
se objevil J. M.

Narodí se...
doktora, jak vyváděl.
Tak jsem ho na utišení
posypala
tím suchým
šampónem . .
"Proč, proč jsi tohle
všechno
udělala? ,
chtěl vědět Pavel.
"T o
kvůli
tobě’ ’ ,
zvedla k manželu V ero
nika modré oči. "p ro te
be jsem se chtěla udělat
hezkou, mít lesklé, heb
ké vlasy.”
Pavel zjihl. "O ba jste
se unáhlili. Jsme už
všichni trochu předrážděni.’ ’
Veronika pomalu vstá
vala. "M áš pravdu. Pav
le, jsme už všichni předrážděni. A proto tě

. (Pokrač. se strany 10)

"Veronika vyplýtvala
příděl vody’ ’, víc už Pa
vel z. geologa nedostal.
Svoji ženu našel v je 
jich buňce. Seděla na ro
hoži, smutná a skleslá
jako pták se zlomeným
křídlem.
"C o se stalo?’ ’ , zeptal
se Pavel.
"N ic, jen jsem si umyla vlasy. Pořádně, v o
dou. U ž se nemohu ani
podívat na suchý šam
pón a čistící kapaliny.
Připadám si jako stokrát
čištěná veteš. Kapka vo
dy, no, trochu víc než
kapka,” připustila V ero
nika, "a to jsi měl vidět

V Š E C H N O NEJLEPŠÍ K S V Á T K Ů M
V Á N O Č N ÍM A VE SELÝ A Š Ť A S T N Ý
N O V Ý ROK
SRDEČNĚ

PŘEJÍ V ŠE M S V Ý M

PŘÁTELŮ M

A

Z Á K A Z N ÍK Ů M

SLÁ V E K A T O N IČ K A
KALU SKOVI
P R V N Í K O N T IN E N T Á L N Í
LAH Ů D KÁŘSK Ý
LAE,

NEW

OBCHOD

GUINEA

V

prosím, zavolej mateř
skou raketu, a ť nás o d 
veze domů, dokud je
čas. Než se tu všichni
zblázníme. A ť se dosta
neme dolů, dokud nám
mozky pracují, -abychom
mohli říct pravdu - opusťte od bláhové myš
lenky vystěhovat lidi na
měsíc, nechte je žít v
prostředí, pro něž byli
stvořeni.”
"T y jsi se, Veroniko,
opravdu pomátla” , pře
ru šil-ji Pavel. "V íš, co
mluvíš? V olat mateřskou
lo ď teď, kdy náš vý
zkum není ani zpoíoviny
skončený? Byl by to
první nezdar o d památ
né jedenáctky a jen pro
to, že se této výpravy
zúčastnila žena.’ ’
"LAno, právě proto,
můj
milý” , Veronika
přešla do útoku. "P ro 
tože žena konečně je
upřímná přiznat hrůz
nost celého projektu. V y
muži jste všichni posed
lí pýchou a osobní dů
ležitostí. Myslíte jen na
sebé, co vy dokážete,
te d , ve svém životě. Ale
žena má zodpovědnost
za další pokolení, žena
předvídá život dětí svých
dětí. A já nedovolím.

aby to byly nešťastné
zrůdy, které by nemohly
nikdy vyšplhat na strom,
projet se v mořském pří
boji, vychutnat vítr a
déšť, tu hudbu pozem
skou. Chci se vrátit na
zem., Pavle, a dělat všechn’o, aby se nám tam
všem žilo lépe a nemu
seli se ohlížet po nových
světech. Nechci, abyste
opustili .prostor. H led ej
te si tu své poklady,
hrajte si na Černíky a zlo
děje s ruskými kosmo
nauty, ale nenuťte tu žít
lidi.”
Veronika se rozplaka
la. A Pavel nebyl robot
z cívek a drátků. U klid
ňoval Veroniku v náru
čí.
Několik týdnů po oné
příhodě chodila V eroni
ka pobledlá, zřídka se
usmála, zavírala se do
své laboratoře, ale ani
slůvkem se nezmínila o
přivolání rakety. A když
ji jednou večer, měsíc
před vánocemi, zastihl
Pavel, jak šermuje Lase
rovým
paprskometem,
napadlo ho, že Veroni
ka opravdu zešílela. Při
skočil a vytrhl jí lampu
z rukou. A le Veronika
mu rozumně řekla:

"Ó U ,” ozvalo se z úst
několika starých slečen
a vdov, které si neúmorně hrály s ošoupanými
kostkami a které pozna
ly tehdy- nejpopulám ějšího Čechoslováka na území Spojeného králov
ství.
"G o o d evening, ladies.
Vidím, že hrajete jednu
z nej zajímavějších her
na světě. Kdybych tolik
nepospíchal,
poprosil
bych, abyste mne vzaly
mezi sebe.’ ’
Na chvíli si sedl k
nám, každé z těch paní
řekl, co by jí teď sotvakdo jiný pověděl, nako
nec na mne zamrkal,
abych šel za ním.
"T ady mají, miadej,
za toho proroka. A vy-

pijou to hned a bude po
splínu.’’
Dal mi dvě láhve por
tugalského porta a ode
šel do mlhy. Ještě řekl,
že se zastavil, poněvadž
měl cestu kolem. _ Mne
však nikdo nepřesvědčí,
že nepřijel do toho za
tuchlého boardinghousu schválně. Ten člověk
měl lidi v srdci a ne jen
na jazyku.
Z vlá šť dnes, v té bez
tvaré, šedé mlze na kon
ci letošního roku mne
nikdo nepřesvědčí, že
šel jen náhodou kolem
a že se proto zastavil. J.
M. mně, asi zrovna tak
jako vám, právě teď ve
lice chybí.
Lidová demokracie,
30. 12. 1963

GREEN GABLES CHALET
Warburton
Z D E N A P O S P ÍŠ IL O V Á 8c F R A N T A K Ů RKA
SRDEČNĚ PŘEJÍ
VŠEM PŘÁTELŮM A HOSTŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽIJÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A MNOHO ZDARU
DO NOVÉHO ROKU
Telefon: Warburton (059) 66-2077

"N eboj se, vím co dě
lám. Je to ochočený La
ser. Přešívám, vlastně
přetavuji si tuniku, za
chvíli bych se do ní ne
vešla.” A vyčkávavě se
zadívala na svého man
žela.
'"Přibýváš-li na váze,
musíš se poradit s dok
torem. ’
"I nemusím, každá
žena pozná sama, kdy
čeká dítě.”
Pavel na ni hleděl
chvíli úplně nechápavě.
Pak vykoktal:
"A le, Veroniko, přece
jsi se zavázala před od 
letem . .

"Musíme se předčasně
vrátit’’ , řekl Pavd. " V e 
ronika čeká dítě.”
"A lelu já’’ , zvolal čer
noch a hleděl si dál
svých figurek.
"T o se musí zapít” ,
zahlaholil doktor. "D á 
vám k dispozici všechnu
whisky, co jsem propa
šoval mezi léky.’ ’

Když si připíjeli, při
znal se učenec Pavel:
"Z b ývá mi rozřešit ješ
tě jeden problém.” P o
dívali se na něho s otaz
níky v očích. "Jestli opravdu pilulka nepůsobí
v měsíčním prostředí,
nebo jestli Veronika "Zavázala, nezavázala,
jestli u ní přece jen ne
kdo mohl předvídat, co
převládla nade vše zdě
a jak působí na měsíci.
děná touha trávit rodin
Byla to konečně část ex
né vánoce, tedy vánoce
perimentu. Mateřství ne
na zemi, jak byla zvyklá
ní tragedií. V našem pří
a jestli proto . .
padě to ovšem znamená,
Jeho úvahy přerušil
že ti dávám j ediný mě
síc. Pak ty nebo já volá podivný zpěv z vedlejší
me o dopravu domů. - buňky. "N arodil se, veZ a chvíli přinesu veče selme se . . .” T o si V e 
ři” , ukončila Veronika ronika najednou vzpom
rozhovor zcela prozaic něla na píseň, kterou ji
zpívávala babička v d o
ky.
Pavel vešel do společ bě vánoc.
né místnosti. G eolog s
doktorem hráli šachy.
"C o se stalo,” zvolali,,
když viděli Pavlovu zdě-,
šenou tvář.

A hned si i připom 
něla vyprávění babičky
o velkém vlivu, který
mělo narození
dítěte
kdesi v Nazaretě . . .
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Z Á Ž IT K Y Z DOVOLENÉ
napsal
DR. RUDOLF V Á C LA V ÍK ,

RYBÁŘNAŠETLANDECH

LO N D ÝN

Ta skupina ostrovů mezi Skotskem, Norskem a Islandem mne již dáv no lákala. Když pak jsem se začal zabývat historií a památkami na Vikingy,
norské nájezdce do Anglie, Skotska, Irska, na Island a do Grónska, opět jsem na tyto ostrovy narazil. A když jsem ke svým rybářským zájmům
připojil zájem o tam ní přírodu, zejména o ptactvo a lišejníky, těžko jsem mohl odolat. Vždyť o šetlandských ptačích reservacích, malých huňatých
koníčcích, skupinách tulAm zvláštních druzích lišejníků aid- se tolik vypráví. Pak již tu byla hromada prospektů, informací a letenka.
S Londýnem jsou ostrovy denně spojeny poštovním letounem a tak jsem letěl nejprve trať Londýn — Edinburgh, pak výše do Skotska, do Aberdeenu. Nad Anglií bylo počasí pěkné, jen sem tam se honila průhledná pásma mraků, která byla z východní strany nádherně osvětlena. Ozářená stra
na spadala 9000 stop k zemi, kde se rychle střídala scenérie měst, nižší horská pásma střední Anglie a pobřeží moře, zálivy, řeky, nesčetná jezera a
jezírka, čáry železnic á cest. Nad Skotskem však ležela bflošedá přikrývka mraků a v Aberdeenu přišel první déšť. V mlze jsme pak letěli k další
poštami1 zastávce na nejsevernějším cípu Skotska ve WIck a přistávali teprve ve viditelné zóně pod mraky. K severu bylo černo, zřejmě tam táhla
bouře, ťvtrali jsme asi hodinu, odstartovali, vzali výšku a ihned byli tv m lze. Za dvacetpět minut jsme měli přistát na Orknejích tv Kirkwallu. Mlha
nad mořem však ještě víc zhoustla a zčernala a tak jsme přistáli po .čtyřiceti minutách zpět (v Aberdeenu. Pak jsme čekali další dvě nudné hodiny,
než jsme mohli odletět podél pobřeží k ostrovům a v temnu, pod mraky, za zimy a deště jsme přistáli na Orknejích. Tam zase čekání v malém baráku,
který je současně letištní budovou, poštou i celnicí, až se složí a naloží pošta a až přejde prudký déšť. Teprve když došlo hlášení, že šetlandské le
tiště v Sumburgu je volné, odlétali jsme k našemu konečnému dli. Již cestou byly dobře Viditelné jednotlivé ostrovy, vše v čisté modři. Šetlandy
byly ve slunci.
Byli jsme na 60. rovnoběžce ve středu přečetných ostrovů a skalisk, z nichž pouze 15 je osídleno, na ostrovech, které po celá staletí byly pod
správou Noru a Dánů, než je dánský král Christian prodal za 8.000 flo rintů v roce 1469 skotskému králi Jamesovi III. Hlavně Norové vtiskli
životu na nich ráz, který je na obyvatelstvu jasně patrný. Norové zde i dnes investují například v továrně na konservy a mnozí zde i dočasně pra
cují. I Skotové uznávají, že cítění obyvatelstva je daleko norštější než anglické. Námořníci z norských lodí chodí na pravidelnou dovolenou do řady
tammVt, rodin a norský se tu mluví stejně běžně jako anglicky. Na všech ostrovech žilo podle sčítání z roku 1961 celkem 17.809 obyvatel a jeho po
čet stále klesá. Hlavní město Lerwick má dnes 6.000 obyvateL
Autobus Aerolinií mne doved až před vrátka mé set ptáků od jednoho útesu k druhému. Ptačí kolo •na severu na několika jezerech. Je to dobrá příle
ho bytu v Lerwicku. Byl právě čas k anglické ve nie byly vždy dost 'soustředěné podle druhů a ve žitost k seznámení a -také k odkoukání, jak to ti míst
čeři: pečená treska, žitný chléb s máslem a nezbyt lice četné. Zde však selhaly m oje vědomosti a to ní d ěla jí Večeři jsem shlů již o pěti a došel na
ný čaj s mlékem. O osmé večer jsem šel za tajem především na českých jménech těch přečetných dru soustředění na HillheačL, kde již dva rybáři čekali
níkem rybářského klubu, s kterým jsme si dopiso hů (trvalo mi pak dosti dlouho, n ež. jsem je přes a osm dalších přišlo později. Lovilo se na jezerech
vali. Chtěl jsem povolení k lovení na stovkách je Československo zjistil). Na skalních terasách byly Houllswater ve výši 70 m . nad mořem, Bayswater
zer — loehs, jak je tam nazývají, zaplatit licenční stovky ptáků, ale tisíce a desetitisíce pluli v uzavře ve výši 100 m a Haggrister ve výši 57 m. Se svými
poplatek a získat potřebné intormiaoe. A zde nastalo ných hejnech na moři, kde tvořili velké malebné dvěma přáteli jsme vyměnili dvě jezera, než jsme
se všichni na Bayswater sešli. Ostatní zde muškadalší rozčarování toho dne: tajemník, jinak od plochy a skvrny.
Vraceli jsme se v pozdním večeru opálení a una řili, sám jsem třpytkařil, chytal i na žížaly, ale
borný učitel, odejel na několikatýdenní universitní
ikurs do Edinburghu. Jeho paní m i dala adresy, kde ven i Někteří specialisté byli obtíženi velkými ka když o 11. večer slunce zacházelo a nastával úžasně
mohu koupit mapy, dostat jízdní řád autobusů a merami, oblečeni v strakatých kamuflážních úbo krásný zasněný barevný severský večer, byl přine
zaplatit poplatky. A le byla sobota, takže vše lze za rech. Bylo zde několik Pařížanů, dvě 'americké dvo sen na váhu jen jediný 'hnědý pstruh, kterého mu
jice a Angličané. Na severu se chmuřilo, přibýval seli chvíli hladit, než blahosklonně vyhověl přede
řídit až v pondělí.
V neděli ráno byl překrásný den. V přístavu byl vítr, moře temnělo, začal přiliv a tisícové ptačí ko psané míře. Nad obzorem bylo plno červánků a na‘
klid1, protože 'rybáři od soboty večera už na moře lonie se zdvihaly, kroužily a . letěly k útesům. Ryby protější straně se již vyhoupla veliká koule měsíce.
nevýjíždějí. Na sloupu na malém lístku jsem zjistil, šly do hloubky a ptáci odešli, když zmizela potrava. Když jsem cestou na lov v autě říkal svým společ
V pondělí jsem zaplatil licenční poplatek jednu níkům, že je úplněk, při němž nebývá rybaření
že o desáté odjíždí převozní loď fc olstrovu Bressay,
že mohu pak jet společným taxíkem na opačnou stra libru pět šilinků, který mne opravňoval lovit na nikdy slavné, smáli se na celé kolo a zda- prý tomu
nu ostrova a odtamtud loďkou strážce přes úžinu všech jezerech těchto ostrovů. Pak jsem* se dal pře skutečně věřím. Když jsm e však společně odcháze
Noss Soumd na státní ptačí reservaci na ostrově vézt na ostrov Brassey a zkusil lovit v Loch oE li od jezera v horách a sestupovali k autu na silni
Noss. Vše pak přesně klapalo. Jak master lodi, tak Brought, které je asi 50 m nad mořem. Byl silný ci, najednou oba dumali: “ S tím měsícem možná má
taxikář, převozník a strážce reservace měli stej vítr a musel jsem se několikrát -přemístit, než jsem te pravdu!” Pravá podstata je však v tom, že je
nou vlastnost: nebrali peníze. Když jsem. se podivil, měl k večeru jednoho pěkně hnědého pstruha a tři příliš světla a nad vodou skáče a létá plno různých
řekli mi, že. zaplatím, až .pojedu zpět. Ta důvěra, úhoře. Všichni vzali můj pstruzí kanadský háček muš^k, motýlků a komárů, takže pstruzi mají del
to je kus- severu mimo zpolitizované oblasti. Na na malou žížalku a divoce bojovali. Nade mnou a ší dobu k nakrmení a neberou.
*
íjc *
příklad u mého pokoje v Lerwicku není klíč. Skří okolo stále kroužilo, křičelo, lovilo a .poletovalo ně
ně jsou sice vestavěny do zdí, ale nemají zámky, kolik set Kitiwakes — racků tříprstých. Pozoroval
Z celkového počtu několika -desítek ostrovů, ostrův
jsem taky, jak znenadání přiletěla nad hejno a spu ků, skalisk a tříště skal je většina neobydlena.
jen. kulaté záchyty. A celý dům je stále otevřen.
V reservaci nás přivítala velikým křikemi hroma stila se za křiku -ostatních velká skua — chaluha, Jsou na stejné výši jako jižní Grónsko -nebo Sibiř,
da růzriých racků a v tišině na moři bylo několik zaútočila na jednoho a ač racek dělal všemožné pře něco severněji než záliv Hudsonský, ale nemají vlast
hejmek Eiderových severských kachen, s nimiž bylo vraty a obraty, odnášela si jej nakonec za zuřivého nosti těchto zemí, protože je omývá Golfský proud.
někde pět, jinde méně mladých. Kačeři hned odlé pokřiku ostatních.
A není to také jen seskupení nepatrných ostrůvků.
V ečer jsem prohlížel přístav. Byly tam desítky Největší ostrov Mainlan-d je 54 m il dlouhý, je na
tali, zatímco kachny vedly mladé stranou k útesům.
rybářských
lodí
různých
národů.
Vedle
domácích
Ostrov sám má podobu srdce. V nej-delší přím ce je
něm dnešní hlavní město Lerwick a bývalé Scalloaisi dva a půl 'km dlouhý a v příčné asi dva. Od vý byla řada lodí norských, dánských a- několika jiných way a převážná část celkového počtu obyvatelstva.
chodu k západu stoupá výška až asi na 400 m. Mi národností, včetně velké lodi ruské. Podle vybavení Ráz všech ostrovů je naprosto stejný: bezlesá kra
mo obydlí a hospodářství správce reservace zůstala ■bylo možno poznat, co hlavně loví. Bohatství ryb v jina bez jakýchkoli stromů nebo keřů, rašeliniště,
příroda na. ostrově neporušená. K ol dokola jsou sko •moři je neuvěřitelné. V šetlandských jezerech však porostlá vřesem, se skvrnami zeleně, v každé proro nepřetržité a velm i malebné nižší i vyšší skalní žijí prakticky pouze -dva druhy ryb- a to pstruh hně hloubenině s plošinami vysokého -mechu a výskytem
útesy. Vnitřek ostrova tvoří bažinaté rašelinové me d ý a evropský úhoř. Uměle byl nasazen do dvou lišejníků. Jen -blízko obydlí živoří upravená louka
chové plochy, z nichž stékají ;k m oři na obě strany jezer duhák. Bohatství ryb je podmínkou obživy
(Pokračování na straně 14)
četné slabé. potůčky. Mechy zadržují vodu,, tvoří velké části obyvatelstva, ale i přečetného ptactva,
maličké úzké bazénky a právě v těch místech hnízdí a malé skupiny tuleňů. Je dnes i základnou pro bu
a odchovávají sivé mladé velcí krásní ptáci s vzhle doucí výživu vzrůstajíčího počtu obyvatelstva Vel
dem' a letem -dravce — severský skua (chaluha vel ké Británie.
ÍZLOBÍ
VÁS OČI?
Šetlandy jsou již pod vlivem severní záře. Když
ká — Stércorarius Skua). Když jsem později velmi
Bolí Vás hlava?
pomalu kráčel středem těch mechů, byl jsem na jsem šel večer o jedenácté spát, bylo tolik světla,
jednou starými tak napadán, že jsem byl rád, když jako v normální den a když jsem se o třetí hodině
Noste
brýle od O P T Á !
jšete objevil kousek laťk y od měření, -kterou jsem ranní probudil, svítilo už zase slunce. Domácí lidé
jsou
na
to
zvyklí,,
ale
já
jsem
si
musel
dávat
ruč
se mohl ohánět. Nalétávali s výkřikem -těsně proti
obličeji, před laťkou zlom ili leřt na obrátce kolmo ník přes hlavu, abych mohl zg světla spát. I tak
do výše, -opsa-li 'kruh a útok opakovali těsně jeden jsem stával dříve a chodil před snídaní na- přístav
za druhým. V- blízkosti -byla ovšem mláďata. Když ní m olo dívat se, jak rybářské lodi skládaly a tří
Capitól House, 113 Swanston St.
'jsem prohlížel jedno z nich, -které bylo snad jen dily ryby (hlavně tresku, halibuta a langustu). Vel
několik málo -dni po vylíhnutí, dosud opýř-ené chlu kou část úlovků sítěmi tvořily ryby podměm é a
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
patým, růžově fialovým peřím, zaútočila máma tak dokonce malé.
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
* * *
neohroženě, že mne křídlem m ávla přes hlavu-. Při
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
návratu se mi -sympatický strážce reservace smál
Na středu večer jsem se -přihlásil u -místního ry
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, i
a říkal, že mne dlouho pozoroval, jak se hrábím. bářského klubu, 'který je jediným pro celé souostro
v nutných případech i telegraficky
Později jsem šel :sám za úžasného pokřiku mnoha ví, k závodům v chytání pstruhů. Lovilo se daleko
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Velký výběr vín, lihovin s piva
dodáme kamkoli v Austrálií
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd„ Nth Altona, Vic. (314-62811
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

RYBÁŘ NA ŠETLANDECH
(Pokračování se strany 13)
a několik keřů a vegetuje několik ovocných stro
mů — vzorná a již po staletí stejně známá ukázka,
kam vede člověka bezmyšlenkovité vytkácení lesa.
Na dvou místeoh domácí lidé ukazují, že stát pro
vádí pokusy, zda už je dnes vůbec možné zalesnění,
avšak na kyselé půdě roste vše pomalu a nejistě.
A přece to jsou ostrovy, o nichž už před dvěma ti
síci lety mluvil Tacitusi. Také ovšem dřívější doby
vatelé, jak je poznáváme z četných nálezů a vykopávek z doby kamenné, bronzové, železné nebo
pozdější.
Tvrdí se, že Římané sice ostrovy znali, ale nikdy
na nich delší dobu nebydleli. Znalci dokazují, že z
té doby pocházejí osamělé kulaté kamenné věže
zvané brochs. Z celkového počtu 480 známých broehs
je 95 na Šetlandecih a zbytek - v horním Skotsku.
Tvrdí se, že to byly ochranné věže proti nájezdům.
Od osmého století po Kristu znali Šertlandy norští
Vikingové, kteří si na nich vybudovali základnu ne
jen pro své výboje a nájezdy, ale i pro čilý obchod
se Skotskem, Anglií, Irskem, Francií, Islandem a
Grónskem, později i se Severní Amerikou:. To bylo
skoro pět století před tím, než Kolumbus přistál ve
střední Americe:
* *

*

Kdo chce Šetlandy poznat, musí si udělat auto
busovou tůru po ostrovech, na nichž není železnice,
ale zato poměrně dobrá silniční síť. Onen pátek v
polovici, července bylo krásné letní ráno plné slun
ce. Šel jsem s poloprázdným batohem a lehkým krát
kým rybářským prutem k autobusu. Dostal jsem mí
sto hned u východu a domluvil se s řidičem, s nimž
jsem se seznámil již předcházející den, že zastaví
na pěkných místech, abychom mohli fotografovat.
Pak jsem si sedl k oknu, na kolena položil podrob
nou mapu ostrovů a do kapsy u sedadla zasunul
zápisník. V autobusu' bylo 36 osob— Angličané, Sko
tové, Francouzi, několik Američanů, tři Němci. Ři
dič sám byl náruživým rybářem a tak u jezer zpo
maloval a vedle různých informací historických a
všeobecných sděloval, jaké jsou tam ryby a na kte
ré straně je nejlépe a jak chytat. Brzy sedělo ko
lem mne osm mužů, kteří vše bedlivě sledovali.
Projeli jsme podle menších jezer Asta, Tingwall,
Strand a Valster a hluboko do země zabíhajících
mořských zálivů Dales Voe, Lax Firth a Valbistern
Voe k velikému jezeru (lochu) Loch of Girlsta, o
němž řidič vyprávěl zajímavou historku o lásce a
§mrti, která prý vedla k pojmenování tohoto je
zera.
Další cesta podél jezer Sand Water a Loch of Voe
vede ke křižovatce, kam od západu zabíhá hluboký
záliv Olna Firth z Atlantického oceánu. Nás však
vedla cesta k východu s nádhernými výhledy na
Dales Voe a do dáli přes ostrovy Whalsay a Skerries. U místa Swiaister kdekdo fotografoval dvě
útočiště lodí z dr.uhé světové války. Bral jsem tu
také dvě fotografie pro přátele z londýnského ry
bářského spolku, kteří zde za války na různých lo
dích sloužili. Ty zarozené modravé vodní a ostrovní
dálky - poskytovaly výhledy, na které ani oni dle
vyprávění nemohli >tak brzo zapomenout. Cesta na
šeho autobusu končila u malého mořského mola u
Toft Pier, kde na nás čekala malá loď, která nás
dopravila na ostrov Yell.
Zastávka u Toft Pier trvala asi hodinu. Móře bylo
klidné jako sklo: Řada různého ptactva se zdvihala
před námi a zapadala okolo a za námi jako do roz
ptylu, do měkké modré mlhavé hladiny. ■Často jen
■zmírající kruhy naznačovaly, kam racek, kachna
neb jiný pták zapadli. Nahodil jsem z nábřeží třpyíku. Asi 60 - 70 m sjelo ke dnu, které bylo viditelná.
Brzy se ohlásila treska, pak krátce za sebou někoiik
dalších a ještě jiné ryby. Rybařeni tam bylo až pří
liš snadné.
Na opačné straně u Ulsta nás čekal druhý auto
bus a cesta' vedla podél západního pobřeží asi do

Jak obchodujeme s SSSR
Takový byl titul nedávného rozhovoru redaktora pražských Kjvěíů s ministrem zahraničního obchodu federální vlády ing. Jánem Tabačkem. Celý
ten článek je snůškou závratných kombinací užívaných s jedním jasným
cilem: Všimni si, československý čtenáři, jak se (veřejně diskutuje o problémech! Vlastně to ani nejsou problémy, jen regulérní zahraniční obchod
s bratrským státem, který nás navít chrání před škodlivými výkyvy kápitalistického hospodářství! Tento cíl soudruha ministra je zřetelný, jiný
už méně. Totiž cíl, aby si lidé článek přečetli a nebyli ani o trochu chytřejší než předtím.
Nejprve uvedu někte
rá fakta z knihy Josefa
Jostena "Československo
žaluje” , která vyšla po
Únoru v Londýně:
"Všechnu výzbroj a
zásoby, zanechané N ěm 
ci na čs. území, prohlá
sili Rusové za válečnou
'kořist; H ned začali ro
zebírat a odvážet strojní
zařízení továren, posta
vených během války a
vůbec nedbali protestů,
že mnohé z nich byly
vybudovány z čs. peněz
a čs. přáce. N ejvíce hlu
ku se natropilo se "Sta
linovými závody” v M o
stě, které byly uváděny
jako zvláštní příklad so
větské
velkodušnosti.
Byla to rafinerie umě
lého benzínu, postavili
ji Němci a za války tam
pracovalo 40 - 60 tisíc
otroků všech národností
na destilaci pohonných
látek z hnědého
uhlí.
Výroba byla přepychem,
omluvitelným pouze vá
lečnou potřebou. Tyto
závody byly podle sovět
ského názoru také váleč
nou kořistí a to přesto,
že po americkém bom
bardování, kterým byly
takřka zničeny, byly opraveny a uvedeny v
chod rukama a mozky
českých lidí. Stalin pak
udělal velké gesto: závo
dy smějí zůstat v Če
skoslovensku.
Sovětští
vyjednavači je vyměnili
za uranoVé doly v Já
chymově, tehdy největší
v. Evropě!”

T eď si všimněme, jak mezi ČSSR a SSSR zainformoval čs. občany čala v listopadu 1945 uministr zahraničního ob zavřením D oh ody o roz
chodu:
šíření těžby rud a kon
"Již první období h o  centrátů v Českosloven
spodářské spolupráce se sku, obsahujícím radium
vyznačuje
některými a jiné radioaktivní prv
charakteristickými fak ky, jakož i o jejich d o
ty, které je vhodné při dávkách do SSSR. K
pomenout. První sovět rozvinutí těžby v jáchy
ské dodávky surovin a movských dolech, kde
potravin . začaly dochá se dobývalo
nepatrné
zet ještě v době váleč množství radioaktivních
ných operací a před u- surovin k výrobě radia
zavřením první obch od a uranových barev, byly
ní dohody. V roce 1946 zapotřebí velké materiá
se Sovětský svaz vzdal lové i finanční náklady.
svých reparačních práv Čs. vláda se rozhodla
a předal do čs. vlastnic řešit tuto situaci ve spo
tví chemický kombinát lupráci
se Sovětským
na výrobu syntetických svazem v rámci uvedené
paliv v Záluží u Mostu dohody. Sovětský svaz
a celou řadu dalších to na jejím základě poskytl
váren a zařízení.. V dů půjčku, která kryla p ře
sledku
katastrofálního vážnou část potřeb na
sucha v r. 1947 se sníži šeho uranového průmy
la sklizeň obilí v ČSR o slu, dále zabezpečoval
jednu třetinu. Na žádost průmysl dodávkami těch
čs. vlády a přes tíhu materiálů,
speciálních
vlastní situace nám p o strojů a zařízení, které
mohl Sovětský svaz ne se
v
Československu
bezpečí vážné krize ve buď nevyráběly nebo
výživě obyvatelstva pře- . byly deficitní, a současně
'konat. Ú nor 1948 zna vysílal na pom oc své
menal proto zcela orga odborníky. Českosloven
nicky orientaci českoslo sko jako protihodnotu
venských ekonomických dodávalo uranovou rudu
vztahů na SSSR.”
a koncentráty na vlastní
N a otázku reportéra, výrobní náklady ( !) s
jak je to s vývozem ura připočtením smluvně sta
nu, odpověděl ministr:
noveného procenta zi
"Samozřejmé
máme sku. Sovětský svaz plně
zájem, áby naše veřej hradil veškeré náklady
nost byla o využití na spojené s vyhledáváním
lezišť radioaktivních su a- geologickým průzku
rovin objektivně a se mem ložisek uranových
riózně
informována. ■rud. Tyto podmínky by
Vzájemná
spolupráce ly změněny v r. 1959.

polovice ostrova a pak přešla na stranu východní
■až (ke Gutoheru a skončila zase u malého mola, kde
nás čekala jiná převozní bárka. Několikrát jsme za
stavili: jednou, abychom vyfotografovali roháče s
■dvěma malými v jezírku blízko cesty, jindy aby
chom zvěčnili šetlan-dského .hnědého a světle nebo tma
vě strakatého ponnyho. S koníčky však nebylo mno
ho štěstí, pasoucí se skupinky se při způsobeném
hluku rychle rozprehávaly.
Ostrov Umsf je nejsevemějším britským ostrovem
vůbec. Přistáli jsme v Beknontu, na jeho jižním cí
pu, kde nás čekal třetí aiutobus. Ten nás vezl stře
dem: ostrova podél přečetných jezírek, výhledů na
■moře, na krajinu plnou řašelinišť, do Springhotelu
na Baltasoundu, 'kde jsme obědvali. Zajímavé bylo,
že v -celém domě se -topí jen rašelinou, kte-rá vydá
vá pěkné teplo a naprosto nepáchne. Potem jsme
jeli' strmou úzkou a klikatou stezkou na n-ej-vyšší
bod ostrova k Saxa Ford. Na vrcholu je námořní
povětrnostní stanice, do které' není dovolen přístup,
ale chodník vede okolo nad -převisy bizárníčh skal,
naproti nimž stojí bílá centrála a maják Mu-ckle a
Little Flugga. Odtud jsou neuvěřitelně nádherné vý
hledy do modravých dálek.. Přes jednu a půl ho

ČSSR začala dodávat do
SSSR uranovou rudu a
koncentráty za plné Ce
ny; na krytí nákladů na
vyhledávání a geologický průzkum uranových
ložisek se podílely ČSSR
a SSSR rovným dílem.”
"P odle údajů, které
byly zveřejněny po roce
1960 v odborném tisku
kapitalistických zemí, se
ceny za 1 kg uranu p o 
hybovaly v rozmezí 15 20 dolarů. ČSSR dosa
hovala jak v minulosti,
ták i v současné době
stejnou, ale zpravidla
vyšší cenu, než cenu,
kterou jsem uvedl. Při
tom nelze přehlížet, že
dodávky našeho uranu
d o SSSR se řídí dlouho
dobou dohodou a. ceny
jsou stanoveny na 5 let.
T o znamená, že nepod
léhají konjunkturálním
výkyvům a čs. uranový
průmysl může. i při exi
stujícím poklesu poptáv
ky po uranu a poklesu
cen v kapitalistických
zemích, který má ten
denci pokračovat, využí
vat rovnoměrně svých
výrobních kapacit.”
Je zajímavé, že So
větský svaz nepovažoval
za nutné podepsat ob
chodní dohodu o vývo
zu surovin a potravin do
' Československa v ob dobí mezi rokem 1945 a
1948, zatímco dohoda a
vývozu uranu z česko
slovenská byla podepsána již v listopadu 1945.
Zajím avé jsou i někte
ré statistické údaje. O b 
jem zahraničního obcho
du mezi ČSR a SSSR či
nil přeď válkou pouze
1%. V roce 1948 činil
už objem zahraničního
obchodu se socialistický
mi zeměmi 38% (z toho.
(Pokruč. na straně 15)

diny jsem se tam s 'ostatními slunil,' fotografoval a
sbíral vzácné druhy mechů a lišejníků, než jsme se
vydali stejnou cestou zpět na ostrov Mainland. Te
prve u Toftsvoe jsmé odbočili a jeli přímo na zá
pad na Brae, kde zálivy Atlantického oceánu od zá
padu á Severního moře -od východu jsou oddělený
pouhou skalní trasou. Rozdíl výšek vod ,těchto oceá
nů má prý být v budoucnu využit k stavbě hydroelebtrámy.
O osmé večer jsme byli v Lerwicku a už u večeře
jsem dělal plány, jak se na ty pstruhy k různým
jezerům vypravím. Pak jsem nakoupil ovoce, máslo,
sýr, bandory, doma připravil chlébíčky, do termo
sky horký čaj, napakoval -batoh a.objednal snídani
již na 8. hodinu. Ráno jsem se pak hnal k zastávce
autobusu. Přijel jeden, druhý, -třetí — všechny plné
obsazeny a jen řidič mi vždy ukazoval, abych šel
na stanoviště do přístavu. To bylo neobvyklé. Bě
hem asi -deseti minut chůze jsem potkal další plné
vozy a taxíky a i v. přístavu byl zvláštní ruch. Zná
mý -master z malé přístavní lodi mi vysvětlil, že v
noci přijela velká turistická -holandská loď s 1.200
(Dokončení na straně 15).
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Jak obchodujeme s SSSR
(íPokrač. se strany 14)
SSSR 16%) a v roce
1968 69%
(s SSSR
33%). Jestli byl do těch
to čísel zahrnut i "v ý 
voz” vojenského mate
riálu, léčiv, automobilů
a jiných výrobků do
SAR, Vietnamu, na Ku
bu a jinam, soudruh mi
nistr neřekl.
Z vlastní zkušenosti
vím, že příkazy k tako
vým dodávkám chodilý
ze SSSR. Šlo o plnění
slibů, které daly sověty
hlavně vývojovým ze
mím. Dodávky musely
být vždy plněny před
nostně, ačkoli ve většině
případů za ně nedostalo
Československo žádnou
náhradu a když, tedy
minimální a ve form ě
dodávky nějakého zboží
(např. z Kuby cukr a z
Vietnamu roh ože).
Například na Kubu
vyvezlo Československo
strojní zařízení, autobu
sy, traktory, zařízení or

dinací a spousty dalších
druhů zboží, za které- by
jinde m ohlo dostat cen
né a tolik potřebné va
luty. Jelikož Kuba ne
měla čím zaplatit a pro
tože v té době U S A vy
hlásily embargo na d o
voz kubánského cukru,
sovětský svaz nadiktoval
a . my byli nuceni při
jm out
tento
způsob
"platby*'. Jaká absurd
nost, když zrovna cukr
je jedním z čs. vývoz
ních artiklů!
V době s-uezské krize
většina Čechů a Slováků
sympatizovala s Izraeli
ty; přitom jsme věděli,
že jsou zabíjeni také
československými zbra
němi, které jsme byli
nuceni dodat Arabům.
Koneckonců
i mnohé
tanky, které nás přijely
loni okupovat, byly če
skoslovenské výroby.
Zmíním se ještě o
jedné formě "čerpání’’ z

R YBÁŘ N A
ŠETLA N D EC H
(Dokončeni se strany 14)
výletníky a pro ty že je dnes vše zadáno. Loď je tak
veliká že si do lerwického přístavu netroufá a kotví
na širém moři. Z mého programu na tento den ne
bylo nic. Přepravil jsem se proto na ostrov Brassey
a šel chytat na malé jezero Brought, které je jen
asi 80 stop nad mořem, obklopeno vršíčky a jen k
severu' vidíte přes další jezírko do šmolkově mod
rého oceánu. Nikde nebylo ani človíčka. Ticho ru
šilo jen hašteření dvou skupinek bílých terejů a
kus dále ledních ib-urůáků. Nějakou dobu jsem marně
třpyitfcařii a pak hledal přirozené návnady. Na čer
né a hnědé plže jsem chytil u přebrádky několik
pěkných úhořů, ale pstruzi nebrali. Byl úplněk, či
stá průhledná voda se spoustou potravy v ní a
.dlouhý .polární den.
Ani další den, to byla neděle, jsem se nedostal
na proponované místo. Na jiném, malém ostrově,
kam jsem se dal převést, v krásné krajině, kde mi
dělaly společnost jen stovky ptáků, jsem trochu
třpytikařii a chytil několik podměrečných pstruhů
a na plže několik úhořů, které jsem zase pustil, pro
tože v Lerwicku je nikdo nejí a ani nepřipraví.
* * *
V pondělí ráno jsem šel 'do obchodu s rybářskými
potřebami a chtěl jsem si — jako v Londýně — kou
pit žížaly. Starý děda v obchodě však nemohl po
chopit, že při rybaření je třeba žížal a zvláště že
se mohou prodávat v obchodě. Poradil mi, abych šel
do obchodu s rybami a tam požádal o nakrájení
úzkých pásků z čerstvé makrely pro chytání v moři
a pásků z bílého bříška čerstvé makrely a na ty
chytal pstruhy.
Prvním ranním autobusem jsem vyjel, na celý den
ke Seallovvey a pokoušel se chytat v moři. Měl jsem
několik záběrů, ztratil řadu návnad v travách, dva
háčky na dně a chytil asi za hodinu dva úhoře. Ne
chal jsem toho a šel podél potoka a dvou maleb
ných velkých jezer, která však byla na, průvanu- a
rozbouřená, až přes vršek na západ k ,Loch Grista.
Tami jsc-m konečně nahodil své tři pruty. Nikdo
nikde, jen pár kačen -s mladými na mělčině, opodál
dva roháči a během dne přetáhl pár orlů. Brzy za
bral na silný štičí prut úhoř, který mi dal chvíli po
řádné práce. Zachycoval se za kameny a řasy, ale
nakonec byl na trávníku, kde jsm e se pěknou chvíli
prali, než jsem miu mohl zasadit ránu za ocas a za
hlavu. Měřil 74 cm, vážil dobré kilo a byl krásně
tmavomodře zbarven. Sotva jsem ho podvázal a
zavěsil za kámen, aby oschl, přišel záběr 'na kap
rále s páskem z bříška makrely. Než jsem stačil od
jistit brzdu a začal natáčet, viděl jsem, jak ryba

podmaněného Českoslo
venska, o níž soudruh
ministr také pomlčel.
Cituji opět z knihy J.
Jostena:
"Pak byla země ožeb
račována systémem, vy
myšleným komunistickou
stranou, systémem "darů
z vděčnosti” . Osmivál
cový automobil byl p o 
slán letecky Stalinovi,
potom celý vlak s ku
chyňskými
potřebami,
první poválečná série
radiových přijímačů pro
Rudou armádu. D ok on 
ce
světoznámý
hotel
Imperiál v Karlových
Varech byl věnován Ru
d é armádě. Maršál K o
nev, "osvoboditel Pra
h y’’, byl odměněn jednou
z nejpřepychovějších vil
v nejlepší pražské čtvrti.”
V roce 1966 bylo nám,
pracovníkům
jednoho
podniku
zahraničního
obchodu, řečeno, že je
třeba pom oci Vietnamu
a bylo nám "d oporuče

no’’
(výborem KSČ a
R O H ) , abychom dali
každý 1% ze svého pla
tu "na zakoupení sanit
ky’ ’ . Taková "doporuče
ní” se nevyskytovala jen
v našem podniku, ale i
v mnoha dalších a bylo
nutno dávat na různé
úšely i větší částky.
Další, citelnější' ztrá
ty vznikaly Českosloven
sku, když muselo stavět
v různých zemích cuk
rovary, pivovary a jiné
továrny, dovážet tam za
řízení a vysílat své o d 
borníky na stavbu a za
jišťováni provozu, a to
vše jako přátelskou p o
m oc zdarma nebo za
směšně nízkou náhradu.
Soudruh ministr řekl
na závěr, že "nelze na
dále setrvávat na starých
form ách vzájemné spo
lupráce, ale je třeba roz
víjet je nadále a vytvá
řet nové” . Českosloven
ští občané se tedy mají
na co těšit!

letí vzduchem do leva a že dokonce bere sébou mou
druhou šňůru. Poznal jsem, že je to pstruh. Když
jsem jej konečně po několikerém úniku vytáhl i s
druhou šňůrou a prutem, m ěřil 41 cm a vážil 750
gr. B yl krásně tmavo. a hnědě a červeně kropenatý.
Měl jsem. ještě několik' úlovků, ale z tohoto pstruha
jsem m ěl radost největší. Však jsem si je j dal ve
čer do lednice a po dovolené přivezl do Londýna.
■ *. * . *

Druhý den bylo. překrásné ráno. Svítilo slunce,
utichl vítr, uklidnilo se moře. S čerstvě nakrájenou
makrelou jsem se vypravE zase na Loch Grista, Ři
dič autobusu m i ukázal nejkratší cestu a zvlášť za
stavil. .Několik cestujících mi přálo štěstí a vesele
mávalo. V poslední chvíli' všalk za mnou vystoupE
jiný rybář. Na jednom rameni m ěl titane*; s gumo
vými botami, na druhém s potřebami a jídlem a ve
třetím na zádech měl pruty, podběrák, hák atd.
Elegantní stolička to vše doplňovala. Hned začal,
kam jdu, co chci chytat a jak. To by bylo konečně
normální, ale on pafk spustil, že chýlit vždycky mu
sí, jinak že ty vody za nic nestojí. T o se m i nelíbilo.
Kdo chytal na těch rozsáhlých, hlubokých a čistých
jezerech v této výši a při tom to druhu ryb, dá mi
za pravdu. Takové řeči zkazí den. Rybaření není
jen ryba a maso, ale i okolní příroda, ptactvo, rost
linstvo a hlavně Iklid. Prohlásil jsem proto, že mám
vedle rybaření i řadu jiných zájmů a že si chci
prohlédnout celé pásmo ostrova. Pak jsem šel šťast
ně sám do prudké stráně a později jsem se dostal na
opačnou stranu “ mého” jezera. Zatím se. zdvihl vítr
a obloha se zamračila. K návnadám jsem musel při
dávat závažíčka. Brzy, ve 12.30, přišel první záběr
—i pěkný úhoř. Měl 70 cm a vážil 800 gr. Za dvě
hodiny přišel druhý chlapík a ten dal více práce,
až jsem se potil. Měl 86 om a vážE 1 kg 200 gr. Asi
o čtvrté byl třetí. Ten měl jen 64 cm a 600 gr.
Pstruh nepřišel, ač jsem pro něj vybíral zlaté i
stříbrné třpytky, nejčištější kousky z bříška makre
ly a nahazoval 60 až 80 m od břehu.
Poslední týden dovolené jsem si prohlédl musea
se sbírkami z doby kamenné, z doby Vikingů i z
doby pozdější a prožil ještě mnoho šťastných chvil
u vod šetiandskýoh jezer a moří. Vynořují se vzpo
mínky na velkého úhoře ze Sandy Loch, který po
blíž zbytků antény BBC z druhé světové války za
bral tak prudce a sEně, že utrhl návazec a na můj
zápas krátce potom s dalším kusem1, kterého se mi
podařilo dostat na zem -až po 15 minutách (měřil
93 om a vážE 1 kg 600 gr.), na majestátní přílet pár
ku orlů nad jezero, které zděšeně rychle opustEovšechno ostatní ptactvo a má 220 gr. vážícího tmavě
červenavého pstruha, kterého jsem právě v těch
chvílích vyvedl, na -bitvu černohlavýeh racků s dvě
ma chaluhami — skua nebo na boj rybáfca dlouhoocasého (Sterma paradisea) s racky,' když si mezi
ně přišel pro večeři. Vzájemné bojové pohyby ptá
ků jsou- obdivuhodné. Právě v den, kdy jsem pozo
roval boje -ptáků,, viděl .jsem k večeru na moři. u
skalních stěn vjíždět ik .přístavu osm rychlých tor

-
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Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky, topení
všeho druhu, přikrývky atd.
W A R T A H O M E SUPPLIES
210-212 Barkly St., Footsčray, Vic.
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
Mluvíme česky

RO ENTGENOVÁNI
P L IC
JE P O V IN N É PR O V Š E C H N Y
[OSOBY STA R ŠÍ 21 LET.
V Y U Ž IJ T E P Ř ÍL E Ž IT O S T I, K D Y Ž JE

I

R O E N T G E N O L O G IC K Á JE D N O T K A
VE V A Š Í O B L A S T I !
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
Vaší rodiny včas roentgeno-vány plíce. Provádí se zdarma. Kdokoli může mít tuberkulůzu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné. Je zvlášť důležité, aby se
starší členové rodiny podrobili tomuto rychlé-mu a jednoduchému zjištění. T . B. se dá
! zpravidla léčit snadno a rychle. V případě
potřeby delšího léčení se vyplácí živitelům
rodin státní pense. Dozvíte se, kdy bude
roentgen prováděn ve vašem okolí. N ebo
můžete zajít kdykoli do Mass X-Rays, 25
Flinders Lané, Melbourne-City. Telefon:
63-3191.

I
I
I
I
I
I

The Vietorian Tuberculosi?- Assodation
TB50Í Lonsdale Street, M elboum e, 3000.

pédových člunů. Tři byly opatřeny děly a kulome
ty a ostatní jiným zařízením. Byly to norské čluny
a měly názvy po rybách. Několik metrů na druhé
straně mola byla další anglická strážní loď . Lodi se
zdravEy, mužstvo bylo pak vidět v- ulicích.
*

*

*

Několik pstruhů jsem si odvezl do Londýna a po
zval na ně své přátele-. I na jednoho úhoře. Jiné
úhoře jsem rozdal jako dárek z dovolené těm, kteří
je jedí. S úhořem je to totiž v anglické oblasti obtíž
né. Nadarmo se neříká, že v Londýně jedí úhoře jen
chudáci nebo lordi. Většina lidí se otřásá již při pou
hém jméně. I v rybářském klubu jsem musel bo
jovat, aby -nechtěně chycené úhoře krůtě nezabíjeli
a neodhazovali, ale — když s e jich b ojí nebo štítí — ,
ať je přinesou na prutu -a na háčku, že je sám. sejmu
a vrátím do vody.
Končím své vyprávění z Šetlandských ostrovů,
které snad mnohému o tamních podmínkách něco
napoví. Zájemcům rád. sdělím i své ztaáessasti
■z lovu- lososů v Grónsku.
?oa#e
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Párek v Koruně

15. 12. 1969

Hod Boží vánoční :
Marcela Čechová
Půta-oční /mše sv. tentokrát v hale Catholic Ladies
College, proti katedrále, vedle St. Ajndrew nemocnice
Chci vám vyprávět příběh, který v sobě nemá nic vánočního, snad jen to, že se shodou okolno
: V 10 hodin v bývalé St. Patri-ck’s College
stí udál o vánocích. Byla zima a slunce nesvítilo — ale ani to není charakteristické. Dnes slunce
V 11.30 hodin, v kapli Bethlehem- Hospital, 476
nad onou zemí nehřeje ani v parném létě a kde ví, zda se ti, o nichž chci hovořit, ještě vůbec
Kooyong Rd., Souiťh Caulfield.
dožijí jeho paprsků. Přesto si však myslím, že kaž dému z nás můj zážitek připomene někoho z vlast
Nový rok:
ních známých a možná i příbuzných. Jejich o s u g bychom si měli o vánocích — a nejen o /vánocích
V 10 hod. v bývalé St. P atricťs College
— připomínat.
V 11.30 v Bethlehem Hospital.
Automat Koruna na rohu Václavského náměstí
České mše sv. jsou slouženy pro krajany každou
Viděla jsem, jak se plaše rozhlédla a lačně se
neděli v 10 hod. a 11.30 hod. na shora uvedených v Praze j$ státem ve státě. Dal by se přirovnat i k pustila do zbytku párku: Odřenou taštičku, kterou
místech. Vchod do kaple v ibýv. St. Patr,iick?s College mraveništi: šedivý nekonečný pás fronty na jednot svírala v pravé ruce, si přehodila přes levé zápěstí
je z. LansdoWne St., proti Fitzroy Ga-rdens (přes livá jídla se monotónně posouvá směrem k pultu. a tiskla ji k sobě jako by v ní přechovávala všechno
Popadnout : podnos, nůž, vidličku, lžíci, zachytit v bchatsví světa. Došla jsem až k ní a s krajícem
dvůr College).
letu talíř s jídlem , který ti profesionálním pohybem chleba na talířku jsem na ni hloupě -a nechápavě
předhodí obsluhující. Rychle, honem, najít kousek civěla. Věděla jsem ovšem, jak se v socialistické re
místa na úzkém stolku, loktem odstrčit talíř souse publice daří třísetko-runovým důchodcům, ostatně
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
da. Zde není místo pro labužníky, není čas rozhlížet ani má vlastní maminka neměla víc. S nevšímavoJAKOŽ I MNOHO ŠTĚSTÍ
se po spolustolovnících, zde se chvátá s každým sou stí vlastní výdělečně činným zdravým lidem jsem si
stem. Ještě jsi nedojedl a už ti uklizečka rve uslÍT ' však do té doby neuvědomovala, že tři stovky zna
DO PŘÍŠTÍHO ROKU
z ruky. Tisíckrát denně stejná scéna. Nasytíš se. menají i pro -nenáročného člověka pomalou smrt
přeje všem krajanům
necítíš však z toho zvláštní požitek. Stejně jako ve vyhladověním. Pro -mne byly-tři papírové bankovky
P. Josef Peksa
státě, který tě nutí k novým a novým výkonům, jenom číslem. Po prvé jsem pohlédla do očí skuteč
né lidské bídě.
aniž by tě nechal pocítit užitek z 'vykonaného díla.
Jednoho prosincového poledne jsem jako obvykle _ Stará žena byla soustředěna na zbytek párku.
odstála frontu na párek iS hořčicí a vybojovala si Žvýkala je j pomalu a opatrně, jak to dělávají dů
místo u stolku. Když už jsem měla polovinu párku chodci se špatným chrupem. Pak vytáhla z kapsy
v sobě, zjistila jsem, že krajíček -chleba mi nestačí, kaššia kus novinového papíru a pečlivě do něj
Šťastné prožití svátků vánočních
budu si muset přinést další. Byl to malý problém: zabalila slupku, kterou jsem předtím z párku olou
a m noho zdraví a spokojenosti do nového toku
pa opuštěný talíř se okamžitě vrhla Uklízečka a na pala a poSožiia na okraj -talíře. Ještě jednou se oči
uvolněné místo další hladovci. Pokud člověk nechtěl ma přesvědčila, že -na talíři nezůstal ani drobeček
přejí všem přátelům a zákazníkům u
obtěžovat sousedy, aby mu talíř pohlídali, musel se — a teprve nyní zpozorovala,' že za ní stojím s
K O ŠŇ A R O V I
sprintem rozběhnout k pultu a zase utíkat zpět ke otevreBýiai ústy. Otočila se ke mně a vysedlé lo
svému talíři. Vyrazila jsem pro kýženou skývu tem patky, viditelné i pod zimním kabátem, se ještě ví
112 Maribyrnong Rd., M oonee Ponds, V ic.
pem hodným běžce na krátkých tratích, doběhnout ce p S irta íy. Měla modré, vodnaté stařecké oči, tro
Telefon 37-3109
cha zarasfié a v koutcích vlhké. Dívala se na mne
zpět se m i však nepodařilo.
Tentokrát to nebyla uklízečka, která mne p-žipra m lčky acad jen několik vteřin, mně se však je jí
vila o nedojedenou polovinu párku. K mému talíři pohled zdál nekonečný. Nebyl -v -něm stud, byla v
se přitočila stará žena. Za mlada asi mívala hezkou něm je n beznaděj. Jistě se kdysi styděla sbírat nezhytiy a zoufale počítala desetníky: .ráno
štíhlou postavu, stáří ji však tak oirnulG, že sem vy
Všem přátelům a hostům
’ '"a. a dva rohlíky, to je měsíčně sedmapa
sokého- stolku -bezmála ztrácela. Na ubohém drdůlku
srdečně přejeme
šedivých vlasů, který vypadal jako kočičí ocásek. ~ desát korza, v poledne knedlík s omáčkou bez n a 
příjemné prožití vánočních svátků
iv azszKnaiu Koruna tohle menu důchodců vesedělo cosi, co se snad kdysi dalo nazvat tiámsšýrr
a hodně zdaru do nového roku
-kloboufcem. Teď už to byla jen vzpomínka, na zaSé fe§oě inzerovali), večer . . . kolík vlastně zbývá na
časy, smutný- kousek filee, vroubený vyhiedkan, sráž wečeři- Je zlé trpět hladem a zimou, nejkrutější
ŠTĚPÁNKA A JAN POSPÍCHALOVI
kou.- Uzlíček kostí držel pohromadě oolý-šam - černý však je , že pro ukojení hladu musíš odhodit svou
Yosemite Tourist House
custo; nosů
kabát, příliš těžký pro slabou babičku a p fS S leh
ký do prosincové plískanice. Lím ec Kabátu měla. tm Ještě stále jsm e se na sebe mlčky dívaly. Byla
Barbers Road
ta- já , která se začala červenat. Bylo mi ne■krku sepnut velkým zavíraekn. špenďífcFBa.
K A L O R A M A , Vic.
výásvaě trapně. Styděla jsem se za sébe i za celou
— Hudební skladatel, di lých čs. p eltk žý ck t h - ta. zrůánoči společnost, která vytrubuje do světa
Telefon: Kalorama 96
rigent, písničkář, odváž fa t
hesla -o radostném podzimu života dědečků a babi
ný cestovatel atd. Eduard
ček. V první chvíli jsem jí chtěla nabídnout desetiI-ngriš tč. z Los Angeles oioefaáeíý o s á Scsrcnebo celý oběd, ale v zápětí jsem si uvě
.předvádí v Kanadě svůj Ja J. Vaffiess,domila, že bych. ji tí-m v íc ' ponížila. Tonula jsem v
film o plavbě na voru
roapacích. a už už jsem se chystala otočit a zbaběle
— Sofcsi Sms. řža®xšscj
— Sdružení čs. exulantů k vystěhování do zámoří. Kantuta z Perú do Austrá Eafcrtejini? t
Pe- prchr.cut, skrýt se před těma zarudlýma stařecký
ma očima, před dvěma vykřičníky, trčícím i z balíč
v Chicagu oslavilo 15. Tč. je v západním Ně lie
EŽ3SCB2 moderně vysavelistopadu 20 let své čin mecku asi 10.000 “posrp — Snížkovo divadlo z no*. boasvn. v ráž prová ku ubohosti.
čs. uprchlíků. New Yorku sehrálo v d í rsemšž adaptace, aby
Stará paní asi -vycítila, jak mi je. Rukou zajela
nosti .slavnostním banke nových”
tem s proslovem a prog Rovněž v západním. Ber Montrealu
Yrcňiickfiíi? paaě wýfaeroraža jako so- do kapsy, kam předtím uschovala slupku: “ To je
pro m oji Micku, dělá mi společnici, abych nebyla sa
líně je nyní početná sfcu hru “N oc na KárlštejniěL
ramem.
ma. Máte také ráda kočky?”
— Pracovní skupina SVU pina čs. uprchlíků.
V hlavních, rolích vysůootNečekala na odpověď a já věděla, že na ni neče
v Chicagu uspořádala 28. — Zástupci švédského píli B_ Srážková a Jára.
XS.-.iSjjBS se konal
ká. Hovořila sama -k sobě -a přestala- vnímat m oji
listopadu přednášku pro prcovního úřadu, p řijeli v Kafaoun
fesora Husovy fakulty listopadu do Rakouska a — Na krajanském sžaw«Č£. národní rady přítomnost. Když jsem kvapně odcházela, málem
Miloslava Kaňáka o živo přijali i emigraci cis? mážňěcí v Cl-evtíaaSsi arggraežaě, který přijal jsem vrazila do vozíku sběračky -nádobí, která stála
tě a díle Jana Amose K o Švédská 600 osob. První prom luvil profesor
aáhrsfe c a změnu stanov. opodál a pozorovala celou scénu. “Takových babi
menského.
iSBŠsm C SS3A rozšiřuje ček tady máme asi' pět” , řekla klidně. “ Tahle je chu
dva transporty již odjely, Svfeák na téma.
— V Los Angeles zemřel další odletí tak, aby
základnu své dák, zastřelili jí syna, když šel za-.kopečky, blázen.
čs. eaLgeásx aSaT. Na sběBydlí teď na- Smíchově v takové plesnivé díře se
náhle zakladatel tamní všichni přijatí až trávili
Tšssšzě Jožzra CaxiBxpes*dvěma kočkam-a. Do domo-va důchodců ji nechtějí,
české m isijní osady páter vánoce ve svém 1 nespěsi sntera L SvSášr n B r I - — CSsiec Press
(B ox chodí se sem ohřát a vybírá koše s odpadky. Divím
A dolf Pelikán, S. J.
com ovém e t.
B co& er,
Colo. se, že si raděj nepustí plyn,”
— Dr. Otakar Machotka,
....... .M É f l B á ) vydal-knihu
Od té doby jsem starou paní neviděla. Možná, že
významný
politický a — Dne 16. iisSE^jsaáú — Lnbaš
anekdoty” jí -patřilo jedno z mnoha oznámení v Černé kronice:
zemití,
ve
městě
T
bbbqc
.
23.
Išaopa&a
kulturní pracovník a ny
Itiejspesaeá . Anectodes) . . . “V Praze 5 byla v zamčeném bytě nalezena
ní profesor sociologie na Arizona, USA, ve va ss
prt& scra Ufaíverslty of mrtvá žena. Jak Bezpečnost zjistila, šlo o sebevraž
státní universitě v New 73 le i novinář a bývaly íéhaž fS s j výrg »- pt
C É fcaáo -ár. Petra Beck- du . . Možná, že ještě žije a sbírá zbytky z re-'
Yorku, oslavil sedmdesát- čs. dřpkxnaí K arel Er- Ý S tS B T i P E ® g m
Je to Í36 politic- stauračních talířů pro sebe i pro své čtyřnohé pří
pcstřžssrýsii
>ku. V Kanadě oslavil še baru
_
.. .
kýsšk assekdei z Českoslo- telkyně. Od toho trapného setkání jsem si však za
Y
Cedar-Rapids,
íow
a,
desátku, bývalý poslanec
Z asedaa
a
stcjí US
čala víc všímat výrazu i vzezření starých lidí v so
a známý exilový pracov USA, zemřel ve věku 68 slcveňikýcfe iaásHĚS v e S X22L
roků
oblíbený
sokolský
a
cialistické republice. A nikdy mi pak už nechutnal
Švýcarska š zvbšíd in»ník Ota Hora.
CS/Zp/A/HD párek v automatu Koruna.
— V Edmontomu v Kana krajanský pracovník Jiří nšsi, v c S jsa * toanaě
dě začal vycházet nový Naxera.
duchovních Č ca : JCDe. i
list tamních Čechů a Slo — Mezi 14 občany, vy B. Hosžičfca. p se t A . Hrab-,'
branými zvláštním roz bá, K . K ubsl & isž . S . j,
váků “ Telegram” .
HEALESVILLE
— Od 1. ledna do 31. čer hodčím sborem z více než Seidl a Scvácřr SECBr. j
13 A K R Ů
buše
za g 4.900
vence tr. požádalo' o po 8.000 nových občanů Chi J. Bemadic. JU I^. F. *
volení pobytu v západním caga, kteří byli poctěni Braxát-or, 3áUDr. J. Guas- j |
S 500 D E P O SIT , S 12 S P L Á T K Y T Ý D N Ě
|
Německu 3.335 čs. obča titulem “Význačný nový cara a žcž. X 3G erň£nů. Během příštích dvou občan roků’ , je také dr. — Ve Švýcarska má b ýt ‘
____ ělé místo s kapradinami, kde žijí klokani, divoká příroda 1
měsíců - 'od 1. srpna dc Antonín Hřebík, bývalý ustavena stavovská erga- '
t od hlavní silnice, výhled na městečko. Veřejná cesta a přívod elektřiny
30. září - požádalo o asyi starosta Čs. obce sokolské niza-ce čs. lékařů. - emig
V Laasdry zahněte vlevo, jeď te přes karavanové parkoviště, dále po
dalších 3.153 osob. Mno a nynější starosta Čs. so- rantů, která by hájila je - ;
m s tě přes potok Gracebum, zahněte vlevo, opět po mostě přes říčku
ho jiných čs. občanů, kolstva v zahraničí.
jich. zájmy u švýcarských ! ] W afís a pokračujte k ComeUus Crescent. kde najdete parcelu 14.
kteří se nechtěli usadit — V Holandsku se usta úřadů.
O hrfw tm w volejte m ajiteli na č. 663-3706, nehlásí-li se nechte zprávu
|
trvale v západním Ně vilo nové sdružení čs.
na č. 63-4291 (M elbonm e).
mecku, nežádalo tam o krajanů “Comenius” . Ta — V Curychu se konala j
"rn,rT'
asyi, ale hlásilo se přím o. jemníkem je A. Šourek. ustavující schůze bývá-!
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 1970
SRDEČNĚ
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PŘEJÍ

všem svým přátelům, známým a zákazníkům

ÚSTŘEDÍ CS. DEMOKRATICKÝCH
ORGANIZACI V AUSTRÁLII
A NA NOVÉM ZÉLANDĚ
přeje srdečně všem Čechům a Slovákům
ve svobodném světě
příjemné vánoce a radosti plný rok 1970
F. Nový, předseda
O. Míkulčák, jednatel

V Á C L A V -A MARIE HAUKOVI, 72 Bonnie View
ZEMSKÝ ÚSTŘEDNÍ VÝBOR CSOL
,Rd., Croydon, Víc., tel. (Croydon) 3-2863.
pro Austrálii a Nový Zéland a
BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Aubum Rd.,
JEDNOTA VE VIKTORH
Hawthorn, Vie., tel. 81-7038
přejí
všem svým členům a přátelům
M. CHRPA, optický závod, 573 Hampton St, Hamppříjemné vánoce a vše nejlepší do nového roku
;ton, Víc., telefon 98-5756
VLÁĎA,
MILENA
A |MIREK HUBÁLEK S RODINOU z Cauifieldu
HONZÍK
BENEŠOVI,
THE INLIBRUM BOOKSELLERS, maj. P. Jabomík,
Č E SK O SLO V E N SK Ý KLUB
Hobart
Box 1888 R., GPO Melboume.
V J I Ž N Í A U S T R Á L II
JINDRA
JANCA
S
RODINOU,
665
Hubert
Ave.,
Dr. ANTONÍN DIVIŠ s
51 Coglin St., Brompton, S. A.
Glenroy,
Víc.,
3046
rodinou, Hobart
PŘEJE V ŠE M K R A JA N Ů M
JAROSLAV KAFKA, 20 Durman St., Doncaster, Víc.,
PŘÍJEMNÉ P R O Ž IT Í V Á N O Č N ÍC H
RODINA BOUBLÍKOVA, Overway Hotel, Hindley tel. 848-4683.
S V Á T K Ů A M N O H O Ú SPĚCH Ů
i St., Adelaide, S. A.
MILAN KANTOR S RODINOU, c/ — advokátní kan
. RŮŽENA DANEŠOVÁ, Restaurant Praha, 36 Port celář Smith. & Emmerton, 170 Queen St,, Melboume
V N O V É M ROCE
Rd., Hi-ndmarsh, SA, 5007
-City, 3000
RODINA JIRÁNKOV A, Kangaroo Fur Products, J. KINDA & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo, víno,
likéry, 104 Millers Rd., North Altona, a Cnr. Jonas
5 Field St., Bowden, S. A.
Výbor a členstvo
B. R. PANOCH, tesařské práce, 32 Highbury St.,' & Victoria Sts., North Richmond, Víc., tel. 42-4305,
42-4782, 42-4791
T. J. Sokol v Sydney
Prospect, S|A, 5082
Dr. FRANTIŠEK KOPEČEK S RODINOU,
G. PIPINAS, klub, 131 Hindley St., Adelaide
přeje všem krajanům
East Doncaster, Víc.
spokojené a šťastné
P. RIESS, inspektor, AML Assurance Co., 22 Way- EMIL KOŽĎÁL, Exclusive Tailoring, 164 Acland
mouith S(t., Adelaide, SA., 5001, tel. 51-4031, do- by Street, St. Kilda, tel 94-2260
prožití vánočních svát
tu: 67-1070.
ků a mnoho , úspěchů
MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
do nového roku.
RODINA SLADKÁ, výroba košil Bohemia, 5 Daven- “Ellis, 86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc. 41-6973
port Tce., Magill - Adelaide
JAROSLAV K ř EPČÍK S RODINOU, Glenroy, Vic.
; A, TRÁVNÍČEK, delikatesní obchod, 50 May St„ R. C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 958 Nepean
Albert Park-Adelaide, S. A.
Highway, Moorabbin, Vic., tel. 95-2421
O. TREUTLER, Shillabeer Meat Store, Isling- JOSEF A RŮŽENA MATYSOVI, 9 Hanson St.,
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
ton, S. A.
Niddrie, Vic., tel. 379-5560
V MELBOURNE
7 JIRKA URBAN S RODINOU, fotograf, 13 Stanford J. MELIH, malíř a natěrač, 55 . Wahroonga Ave., přeje všem krajanům radostné svátky vánoční
Smljith St., Klemzág, SA, 5087
Noble Park, Vic. Telefon 546-0503
a mnoho zdaru v příštím roce.
JAROSLAV UTÉKAL, 28 Tyrie Ave^, Fin-don, S. A. OLDŘICH MÍKULČÁK, 3 Bowen Cresc., Melbourne
Současně používá této příležitosti, aby podě
kovalo krajanským firmám i jednotlivcům
K. EBNER, Stwiss Tr. Watchmakers, 19 York St., 3004, tel. 26-2105
za dary a hmotnou podporu, poskytnutou v
JOSEF MILETÍNSKÝ, 11 Dalgety St., St. Kilda,
Sydney
y
uplynulém roce. Pro nedostatek místa nelze
ELECTRO CENTRE, A. Filip, 95 - 99 Oxford St., Vic., 3182
bohužel uvést dárce jmenovitě.
Bendi Junciti-on - Sydney, tel. 38-1138
VLADIMÍR MIRVALD, Meera Ceramics Studio,
S. HANZAL, 37 Tierney Ave., Hillsdale, NSW.,,. 18 Stortfo-rd Ave., Ivanhoe West, Vic., tel. 49-4122.
tel. 34-7372
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
F. SOUSTAL, psací, počítací a rozmnožovací stroje, St., Melbourne, tel. 63 2231.
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
37 Mulách St., Coom-a, NSW., tel. 21-727.
ANTONÍN A IRENA PAVLASOVI, c /- University
přeje srdečně všem krajanům
A. FIALA, maj. firmy Fiala Electrícs, 241a Oxford House, Melboume University1 Grounds, Parkville,
radostné vánoce a mnoho zdaru v
St., Bandi Jumetiom, NSW., tel. 389-1222, večer Vic., tel. 34-3843
příštím roce
37-9333
PAISLEY HOME FURNISHERS P/L., Gustav Za
LITTLE EUROPE ÍNN, 274 Victoria S t, Kings padlo, 110 Miller’® Rd., Nonth Altona, Vic., tel.
314-6968, po hod. 314-7956
Cross, NSW., tel. 31-7977
JAN A MANKA PICKOVI, 137 Argyle St., St. Kil
Dr. Rudolfu Václavíkovi a ostatním přátelům
MALA’S DELICATESSEN, 203 Hay St., Sydney
da, Vic., tel. 94-6635
v Londýně
PORTER & CO., prodej novin, 203 a Castiereagh St. VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St., South Melboume
přeje všechno nejlepší k vánocům
Sydney
EMIL SVOBODA, tisk všeho druhu, 30 Regent St.,
a do nového roku
RODINA SALCMANOVA, Sydney
North Richmond, Vic., tel. 41-5470
F. Bondyová, Melboume
E, A. BAŠTA, zástupce na pojištění všeho druhu, 37 J. ŠAFRHANS. české knihařství "Maria BookbinWaiora Rd., W. Heidelberg, Vic. tel. 45-6255
ding” , 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91 - 4164
& & * .* * * £
ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE telefon 95-6048
Všem přátelům a známým v Melboume,
VIKTORH
RODINA TŮMOVA, 2 Wendy St., Moorabbin, Vic-.,
zvláště těm všem ze “Šumavy” ,
přeje veselé vánoce a radostný rok 1970
MILOSLAV HAJEK, Paisley Home Furnishers P/L. OTTO A MARIE VAŇKOVI, 48 Pennell Ave., St.
Eva Jelínková, Bulleen, tč. Linwood, Cal., USA
a Decor Centre, 315 La Trobe St., Melboume-City, Alibams, Vic,, tel. 396-2423.
tel. 67-6638.
JAN A MAKGÍTA VIOLOVÍ, 8 Cascade St., East
Kew, Vic., 3102, tel. 85-5040
Rodina Kalinova a rodina Tolarová
MANŽELÉ VOBORSKÝCH, výroba ponožek, 110
děkují touto cestou
Wills St., Glen Iris, Vic., i,el. 25-6770
K vánočiiím svátkům a do nového roku
manželům Kohoutovým
GUSTAV
ZAPADLO,
34
Irwin
Ave..
North
Alto
přejí všem krajanům
za jejich obětavou pomoc, ikterá jim velmi •
na, Vic., tel. 314-7956.
hodně radosti a spokojenosti
usnadnila těžké začátky v Austrálii a přejí
jim pěknou vánoční pohodu a mnoho zdraví
■ MANŽELÉ KOPECKÝCH
a spokojenosti v nastávajícím roce.
majitelé firmy
VLADIMÍR JIRÁK s cho
tí MARY LOV, dcerou
BARBAROU a synem
GREGORY
PAVLEM,
4128 Park Ave., Brookfield, I1L, 60513, USA

**& & & **&

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS
326 High Street, Kew, Vic.
Telefon 86-7178

‘

Příjemné vánoce
a
'
mnoho spokojenosti v příštími roce
srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům
EXQUISITE FURNISHING CO.
OTTO VANĚK
la Carters Ave.,: Toorak Viliage, Vie.
Telefon: 24-2044

.Veselé

svátky vánoční
a šťastný
nový rok
přeje všem svým
"zákazníkům
-VAŇHA
=Žádejte všude
i naše výrobky
Vlašské — rybí — zeleninové — bramborové saláty
Ryby v rosolu * Rollmopsy * Ruské rybičky
Lobster mayonnaise * Prawns Amerieaine aj.

Rodině Fisčherovej z Brightonu
a všetkým ďalším priatePom
srdečne praje príjemne vianoce a novy rok
J. Novisedlaík s rodinou

VESELÉ V Á N O C E
všem známým krajanům, a zákazníkům
,or.r?Éifvnp

u r p -i í

B O H U S L A V ICOSTÍNEK - A U S T IN
S R O D IN O U
majitelé obchodu s pletací vlnou
"T H E BLACK C A T ”
183 a Burwood Rd., Burwood, N SW .
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Na československých kluzištích

Hokej s Kanadou

Dobré zakázkové
ŠITÍ PÁN SK ÝC H OBLEKŮ N A M ÍRU
též, veškeré opravy a přešív-ky
v nejkratší lhůtě
Rovněž opravy dámských šatů, sukní a halenek
JAN Č EJD A
8 a Glen Iris Rd., Camberweli, Vic., 3124
Telefon: 29-2743

Vzhledem- k tomu, že příští mistrovství světa v ledním hokeji v březnu 1970 bude probíhat v
Kanadě (|v Montrealu a Winnipegu) a že se pra vidla amatérského ledního hokeje víceméně při
způsobují hokeji profesionálů (bodyčekovat je dovoleno nyní po celém kluzišti), rozhodl čs. hoke
jový svaz, že reprezentanti ČSR v přípravě na tento slvětový šampionát se střetnou celkem dvanáct
krát s hokejisty s javorovým listem na prsou. A 5 utkání s Kanaďany doma mají už Čechoslováci
ža sebou, šestý měli s nimi na moskevském turnaji (kam čs. hokejisté nechtěli jet, ale Ú V KSČ
nařídil, pse jet musí, jinak by nesměli ani na světové mistrovství do Kanady) a v době vánočních
Kolaboranti okupantského režimu v ČSR za
svátků, a po nich bude čs. reprezentační tým na oplátku hrát zase v Kanadě.
hájili
v posledních dnech novou akci. Obíhají
Trenéři čs. národního mjužstva J. Piitner a doc. mohou -mít 9) na počátku- poslední třetiny, kdy byl
signatáře "Manifestu 2.000 slc(v” , aby svůj pod
VI. Kostka vystřídali v těchto 5 zápasech doma proti stav 3 :3 , vyvoláváním 'rvaček a šarvátek chtěli
Kanaďanům na 30 hráčů, kteří přicházejí v úvahu zastrašit čs. -tým a konečně také jednou vyhrát. Ve
pis "na kontrarevolučním prohlášení” odvolali
pro reprezentační tým; potěšilo, že několik mladých 42. minutě se ujali vedení 4 : 3, v rozpětí šedesáti
a zapojili se do "normalizačního procesu’’, te
hráčů, zvláště pardubické trio: Martinec — Novák vteřin se však Čechoslováci postarali o zvrat a vedli
dy jinými slovy, aby kolaborovali s kolaboran
— Šťastný, dále pak bratislavský Haas, litvínovský opět oni- 5 :(4. Branky ČSR: Ujváry 2, Nedomanský,
ty. Nesetkávají se však s "porozuměním” , zej
Hlinka i obránce Ujváry (Slovan Bratislava) před Machač, Martinec a- Jaroslav Holík.
ména u sportovců. Někam "d o háje” je po
vedli vynikající hru, takže dnes už je zase jasné, že
V Košicích
čš: lední hokej, hokej se slavnou tradicí, nemusí
slal mimo jiné olympijský vítěz ýe skocích na
ČSR — KANADA 4 :0
mít o svou budoucnost žádné obavy.
lyžích Jiří Raška, Emil Zátopek a v minulém
Kbšický zimní stadión -byl poprvé dějištěm mezi
Pražská premiéra
týdnu i jeho manželka Dana. Hned druhý den
státního zápolení. 1 tentokrát na hokejové m ládí
KANADA — ČSR 4 : 4 ( 2 : 1 , 1 : 2 a 1 : 1)
na to jí ČSTV sdělilo, že dostalo příkaz, aby
ČSR bylo -spolehnutí. Tři ze čtyř gólů. dali letošní;
V tomto jubilejním 70. vzájemném utkání Kana debutanti: Haas; Martinec a Šťastný, autorem čtvrté
jí okamžitě propustilo z funkce trenérky čs.
da — ČSR měl čs. reprezentační tým velká okénka v ho gólu b yl bratislavský Grandtn-er. Snad, nejlepší;
lehkých atletek. Ani to však olympijskou ví
obraně,, třetí (branka Kanaďanů byla naprosto Zby výkon čs. mužstva v dosavadních soubojích s Kana
tězku v hodu oštěpem nezlomilo. Víc prý ji
tečná. Nejlepší' formací byl pardubický útok: Martinec dou, zvláště v prostřední třetině, kdy čs. hokejisté
mrzí, že musí žít odděleně od svého manžela
— Novák — Šťastný, který sice prodělával “křest” předváděli skutečně exhibici. V brance ČSR se obje
v národním mužstvu, byl však nej lepší řadou ČSR. vil nováček Hovora z Plzně, který však neměl zda
Emila, který není v Praze režimisty rád viděn.
Branky: Jiří- Holík, Novák, Pospíšil á Martinec. leka tolik práce jako j-eho kanadský kolega Dryden.
Děje se prý vše možné, aby v Praze nemohl
Brněnský Josef Černý oblékl po 150. dres mužstva ale co- řešil, to dobře.
existovat.
Dokonce pro domeček, který si man
ČSR. Kanaďané hráli bezohledně. Odnesl to obrán
ROZLOUČENÍ S KANADOU V PRAZE: 5 : 5
želé Zátopkovi v Praze už léta staví, nedosta
ce Jan- Suchý, který byl odvezen do nemocnice.
Snad jen ležem ost čs. hokejistů a podceňování
nou nyní žádný stavební materiál, takže dokon
Odveta v Praze
Kanaďanů zachránily zámořské hosty od další poráž
čení stavby domku úplně "usnulo” . Nedávno
ČSR PORÁŽÍ KANADU 5 :2
ky. Č's. národní mužstvo vedlo totiž už v 5. minutě
řekl Zátopek redaktoru hamburského týdení
1.
třetiny
nad
Kanadou
3
:
0,
na
počátku
závěrečné
Č sl mužstvo dovedlo uplatnit svůj hokejový vtip,
ku "D er Spiegeí’’ : "Když mne odsoudí, zavřou
který platil na tvrdé Kanaďany, zlepšila se i hra třetiny 5 :3 , nakonec se muselo spokojit jen s remí
obrany a tak výsledek 5 :2 skutečně odpovídá prů zou 5 :5 .
do vězení, zdiskreditují se sami u obyvatel
běhu. Velký výkon, odvedl tentokrát Václav NedoV zahajovacím- střetnutí moskevského turnaje
stva!”
manský, který měl na křídlech své oba- bratislav porazilo Československo- Kanadu 4 :0.
ské spoluhráče Grandtaera a mladého Haase. Zápas
Los rozhodl o. postupu Turků
m ěl nevídaný začátek: už ve 48. vteřině střetnutí
b y l Jaroslav Holík v brankové šanci zezadu pod
tržen, švédští rozhodčí Dahlberg a Grenberg naří
dili penaltu, trestné střílení však Holík neproměnil,
brankář Kanady šanci zlikvidoval. Góly: NedomanLoňský semifinalista nejslavnější evropské fotbalové soutěže klubových celků — Poháru mistrů
ský 2, Haas, Hlinka a Martinec.
evropských zemí — Spartak Trnava prohrál v istanhulské odvetě s tureckým přeborníkem GalatasaDrama v Bratislavě
ray 0 : 1, čímž Turci vyrovnali jednobrankový náskok Trnavy, a tak byl zápas prodloužen 2 x 15
ČSR — KANADA 6 : 4
Smysl pro větší souhru, kombinaci a “hokejovou minut. Když pak ani potom nepadlo rozhodnutí, určil čtvrtfinálistu PM EZ los. Mince španělské
chytrost” rozhodl o vítězství ČSR. Kanaďané (s dvě ho rozhodčího Pintada se přiklonila na stranu Turků, slovenský tým byl vyřazen. A i když připu
ma profesionálními hráči, na mistrovství světa jich stíme, že měl tedy velkou smůlu, přece jen si musíme přiznat, že Trnava vypadla právem. Nemůže
me jí vinit z toho, že v Istanbulu prohrála, vždyť odtud s porážkou už odjížděla slavnější mužstva,
ale chyba byla už doma, |y prvém utkání, kdy vý sledkem drtivé převahy Trnavčanů bylo jen "hu
bené vítězství’’ , které nikoho nemohlo uspokojit a bylo počátkem konce čs. mistra v jubilejním 15.
Exmistryně Evropy v kra&obruslení Hanka Maš ročníku Evropského poháru.
ková z Prahy má už za sébou i první křest v tábo
Trnavské mužstvo, 'které v ligových zápasech na malátně, nemají sil, melou skutečně z posledního.
ře profesionálů. S americkou lední revuí “Holi-day
on Ice” absolvovala turné -Švýcarskem, 'které se hřišti soupeře “nébetonujje” , hraje vždy otevřenou Vypracovávají si' sice ještě brankové šance, střely
podle názoru expertů znamenitě vydařilo. Stracn kopanou, přijelo tentokrát do Istanbulu s pravým však nemají už rasanci, brankáři je lehce zneškod
z neúspěchu v mezinárodní konkurenci dříve často opakem. Už od prvého hvizdu španělského rozhod ňují. Končí dramatický zápas, který však byl více
způsobil, že Hanka mívala mnohdy náladu až hy čího Pintada bylo jasné, že čs. přeborník pomýšlí bojem a taktickým manévrem, než líbivou kopanou.*v
sterickou. Když se však nyní objevila v lední- revu-i, na bezbrankovou remizu. A ta se .málem podařila,
TEÁTR S TISÍCÍ BRANKOU PELEHO
jezdí uvolhěně, stala se z ní teprve nyní krasab-ru- plných 70 minut byl stav 0 : 0. Turci však celou
Sen brazilských fotba “západní sféře” , která
tuto
dobu
útočili
a.
tak
branka
v
25.
minutě
2.
polo
slařská princezna.
času (po chybě zadáků) musela přijít. Kdyby bý lových fanoušků se splnil: nevěnovala patřičnou po
Po bernské premiéře v Holiday on Ice to Maško vali měli Turci lepší mušku, museli za tu dobu dát v utkání svého týmu FC zornost letu kosmické lo
vá sama řekla novinářům: “ Měla jsem z krasobru- dva góly navíc. Dvacet minut tedy zbývalo trnav Samtos s Vasco de Gama di A pollo 12 na měsíc.
slení radost až do toho okamžiku, kdy jsém se do skému mužstvu do konce normálních 90 minut zá (které
skončilo
1: 1) Osobním letadlem brazil
.-stala na úroveň předních evropských závodnic. Pak pasu a teprve tehdy se odhodlalo fe velké protiofen- vštřelila
“černá perla” ského státního presidenta
už to byl spíše boj nervů než, nějaká pohoda. sivě. V tom spěchu přibývala minutu k minutě ner Brazílie Pele přeď 70.000 b yl Pele dopraven do
A to byl jeden z důvodů, proč jsem přešla k profe vosita a tak se také stalo že necelých pět -minut před diváky na stadiónu Mara- hlavního města Brazilia,
sionálům!” A, pak se už několikanásobná čs-. přebor koncem zápasui Adamec se /octl sám před tureckým cana tisící gól. Bylo z to kde byl hostem brazil
nice-rozpovídala o. svém nynějším tréninku. “V prin gólmanem, obešel ho, ale ze 4 metrů nedokázal po ho v zemi dvojnásobných ských politických promi
cipu říká má smlouva s Holiday on Ice, že musím slat míč do opuštěné branky. To mohlo znamenat mistrů světa v kopané ta nentů. President republi
■být stále v dobré formě, že se má vystoupení musí postup Trnavy.
kové veselí, že Brazílie ky Emilio Garrastazu Me
divákům líbit. Nikoho nezajímá, co dělám přes den,
V nastaveném čase působí už hráči obou týmů byla asi jediná země v dici, který Peleho přijal
přesto mi mnoho času nezbývá. Přijdou fotografové,
v soukromé audienci, údě
televize, chtějí interview, na to mi musí zbýt oas.
lů mu “medaili za záslu
Nikdo mi nepředpisuje, jak dlouho mám trénovat.
hy” . V otevřeném autě
ZA Ř IZU J ETE-LI SI B Y T NEBO D Ů M , PORAĎTE SE S N a M I !
Ale. každý z -nás profesionálů se přesto pravidelně
projížděl pak Pele ulice
Jsme
též
výhradními
reprezentanty
pro
a intensivně připravuje. V ždyť je to- v jeho vlastním
mi hlavního města a byl
Senzační dekorační materiál
uvítán, i v senátu. Prostě
zájmu. A já trénuji nejméně hodinu denně. To je
celou Brazílii zachvátila
sice ve srovnání ,-s dřívějším tréninkem, málo, ale ja 
kvůli Pelemu fotbalová
ko ama-těrka jsem musela nacvičovat dlouhé hodiny
horečka. Tento teátr už
povinné figury, což mnohdy bylá velká nuda.”
zkritizovala
celá řada
K zařízení a dekoracím bytů dodáme vše potřebné
O -vánočních 'svátcích se- Hana Mašková představí
evropských fotbalových
poprvé jako -profesionálk-a i čs. publiku. To se pře
z místního i importovaného materiálu
odborníků, kteří nepova
svědčí samo na. -vlastní oči, že z labilní krasohruslařžují
Peleho
jubilejní
ky se sklonem ik hysterii- a. m elancholii se. stala —branku za nějakou kurio
když nevidí ,před sebou své rivalky a hlavně rozhod
zitu, vždyť předtím už
1 a Carters Ave., Toorak Village (Melbourne)
čí — nejpůvabnější členka americké lední revue;
několik známých fotbali
“Holiday on Ice” , která bude -zřejmě ve všech mě i
Telefon: 24-2044
stů, nastřílelo 1.100 a více
stech, kam tato profesionální skupina .přijede, sku
i
Porada a rozpočet zdarma a zcela nezávazně
gólů, nikdo však nepořá
tečným “tahákem” , jež plní pokladny této slavné
d a l podobné oslavy.
revue.
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;:Začnu., historkou,; jejíž .začátek je třeba hledat
n<§kdy na zafátku tohoto'roku. Tehdy sé'sešlo -něko
PRO K A Ž D O U P Ř ÍL E Ž IT O S T
lik lidí, li-bujitítk's-i yjé\ zrytHÍtísslav’ .'Kíéřé^ sé ;'ř£ká mó
^Reportáže
ze svateb a jiných rodinných událostí.
d ě n í umění, at)y ;gj řeiHi,'že-Éy nebylo'špattié se obča# sejít, něco sí přečíst toefop přehrát' a to vše v mí
lý V Vlastní .slohově zařízený ateliér
n í a pokoji. A. tak ’se i stálo,' neboť v Austrálii je f;Bareviné sraiímfcy objektů pro realitní kanceláře]
sice možné koupMOěeslié' Sklo'i “ddbřa čéáfcá jelítka,
Nejlevnější ceny v NSW
aíg s-"ňlodéráL ''čpŠÉbů 'pd&ií' je to 'tu jaksi pošpa-tSpecialista; na barevnou fotografii
-nějé. A tak v ntiinra pokoji (v jedněm a běz nábytku)
siÝtiito pošeitiref' předčítali básničky '(i když to ne7 dní v týdnu
mní)K'Setli:'prězu..- (čož také.-netimí), a přehrávali :de
J
A
N D RVO TA
sky (úspěšně, díky, dobrém/u gramofonu). .Každý
Photographer
přinesl to, co obsahuje jeho hubená knihovna a to,
co má rád. Kupodivu, je. toho mezi.litími dost, ku
39 Collingvvood St., Drummoyne
podivu proto,ý'žě.před .ruskými tanky r.ěbyio možné
(Sydney), NSW, 2047
odjíždět s knihovnou na zadech, což se'm ůže zdát
nějrterýhrlidehi heúv-ěřitélně.
: ;
Telefon: 81-3268
A. 'íiýní ’ še. ďtř tbhó. všeho'•zapletla náhoda, která
dělá ' někdy pozoruhodné ' věci. Náhodou tedy, při
..řeči/ prohodil
,'%])^'';d'éle.'tiisěftié zdejší společností k
jednoíhů-.z fěch:'^šétiiců;.; “Slyšel jseín desky s protestóbiigý;-'- fetéré-' byly přáVě ' přivezeny ' z domova. — Malíř Miroslav Šašek, umění, jakož i vývoj so
Měla by se udělat veřejná přehrávka, aby je molili autor slavné série- knih o chařského umění.
slyšetÝšichniyfcteří:májí'zájém” :t o ■..
městech a zemích “ This
-Slov©; dalo1sl'0-vp:-á začalo se na tohi pracovat, což iš . - . přiletěl do- Austrá-. — Ada Kouřim m l, 161e<nea£30) ^áámiéis^eř^jaG&ti,’..jinak- žehrající na to, že lle, kde. připravuje svou tý syn čs. uprchlíka Ase tu niet/nfedějě. 'Jelikož se: dokáži, podivit- i nad příští knihu' “Toto je Kouřkna z Melboume, je
největší naděje ausíxalvěcmi samozřejmými, podivil jsem se i tentokrát a Austrálie'’.
tó áóiaid skutečností, že se ozývají nespokojené hlasy -4-’ T, J. Sokol Sydney po sfcého tenisu. Ve školním
dávno, předtíiiu, .pežl.1 i šesta^ovatělé pořadu věděli, řádá silvestrovskou-zába -a dorosteneckém tenisu
oč vlastně půjo^OTávoéfe nieÉlk^^ěááátl' mi jaksi u- vu v St. Peters Halí,. 60 vyhrál už kdeco, takže
cházel, což jsem"'přičítal dlouholetému pobytu za Ňingsiand. Rď., Regents Kouřimův dům je za
plněn poháry, plaketami
ŽělézitSU •PpOKoů. ■■'ísfofo'totiž, jak je obecně známo, Park.'
-s i’v ŘoslednfcK létéch v -kúltuře dělal téměř každý 4-' Výbor T. J. Sokol - v atd. Nyní byl vybrán ja
cě'ř'čhftěl'á; sotidruh Héndirych rte á ne to Zvládnout. Sydney zaslal ■australské ko australský reprezen
Uýědhitíujiřsi -ovšéhi, že to byla anarchie á - jak mu ministerskému předse tant číslo 1 na Davis Cup
kaM^vvíme' i— absolutně !se- ffco liší od života v emág--- dovi protestní dopis, v mladých, který se bude
rá^Lfcěte^íí^icfitíi^^-ctoSlOVBié a všeobjímající tolerán- němž odsuzuje mimořád hrát ve dnech 21. až 28,
ctoa jětootě-nesou'švůj; úděl Odtržení od domova. ' ' né1sympatie a mimořád- prosince tr. v Miamí v
USA.
iF řě^^V ečfeM E ůnaL , Přehrála se pár přotestsoh- trp -rozhodnutí
austral
gu (jak sg'--i dotóáprotiokúpáěňím písničkám, kdoví ských úřadů udělit ne — Gen. ředitel firmy Colpťd5,-'':ř'&á)yipř'ěéětlio několik básniček a kousek pró- dávno resignovávšímu čs. lins Book Depot v Melzý rá"; promítlo několik - diápo-žitivů; To bylo vše.1 generálnímu
konsiulovi tooume ing. G. F. Ži&ák
Našli se-, lidé, kterým 'se1to1-líbilo, a je to ' od nich K. - Francovi australské byl zvolen předsedou Sva
zu australských naklada
hézatéýiíašli-áě' i lid é / kterým se to nelíbilo, což je p-řb občanství.
telů.
rozené. Můj p od ivte nevzbudilo,-přestože — jak jseín
jp-,.p|e.deslaL,“ 7>;-se y e své proptoltě .dokáži divit i:,té — V galerii The Stables — Královna Alžběta IL
y Sydney - Pymble se ko-. udělila “Polární medaili”
í^síWEtpsofejnjífjšIt)*j!^čkWíí,'-•Á- spad-, tedy ..také jed
dr. . Zdeňku
díky-, své p-rosiat.ě -se. divím •tomu, že .se našli lidé,, hálá oď 4. do 14. prosince posmrtně
kteří ;.sicě -říkají, ze ito1pobylo špatné, a l e . .. byla to yýstava umělecké kera Součkovi za jeho lékař
•prý akce separatistie-ká. A kdo se,, tím,- separuje od miky Vladimíra Tichého, skou, fyziologickou a bio
koho? No,, přece, li no v í : od těch starých.. To, že zá- •“posrpnového” přistěho logickou práci- v Antark
kladpí,pt^pud-.toyl d á n . "těmi -sterými” ,.•že bez jejich valce, ' absolventa umé- tidě. Čs. exulant dr. Sou
pomoci, lby 8&.?ye$jar vůbec -nekonal, se taktně pře-; ieoko-průmyslové školy v ček -byl šéfem zdravotní:
Méďne:■A n e b o A . právě. zde mi došlo,.>že .se ne Praze, Práce Vladimíra služby pro celou austral
jedná o separatismus y. onom zastaralém slova -srny-. Tichého- byla odměněna skou polární di-iňzi a
sip, ale. že-jd^ p pěj áký 'Zbrusu nový smysl, který už na světové výstavě v zemřel náhle při inspekč
Bruselu v -r. 1958 zlatou ní cestě n-a ostrově Mac
neznám.
.-Hrozba .. separatismu býia nalezena, i jinde: ve medailí. Na mezinárodní au árie na Štědrý der;
■výzvě Ípřpíběséné'.in^ závěru pořadu, abychom dělali keramické výstavě v Pra 1967. Některé jeho dosud
vědecké
vše jk udržení kontaktu s ěeskosloýenskop a světovou ze v r. 1962 dostal stříbr nepublikované
kulturou,'..abychom, vše,, to, co každý z nás domu má,- nou medaili, za zahradní práce mají být vydány v
mekli na' jednu hromiádu á .měli z toho užitek všich sošku.- Jeho práce jsou ve příštím roce v USA.
ni. Pravděpodobně jedině díky své vrozené „áečhá- ištátníchi 'galeriích, jeho
porcelánové vázy jsou v
pavošti na toni nenalézám nic separatistiekého.
Malý oznamovatel
.“Jestliže ši někdo položí ótázkú; prdě 'vlastně' toto residenci .presidenta- na.
vše p š i ,!;hálěžá-:ž3'é:tědý odpověď,. Slovo demokracie Hradčanech, v Národním
HOSPODYNI
se- 'skloňuje od shora dolů a ' zase zpětt, tó vše ve riivadle atd. Australská
sináme; pÍ0x|čit'naš žBlbúdiíé1a. nevědomé. Jaksi se -při ífcritiika přijala Tichého samo statnou přijmou bez
dětní manželé. Pěkný byt
(tom/zapOmnělp-iHůvit o demokratických pravidlech práce velmi příznivě.
ióiížití - ifťiéži lidmi v demokratické- Společnosti. My — .V Melbourne .zemřeli k dispozici, dobrý plat,
slím si, že jedním z těchto základních pravidel' je -náhle na srdeční záchvat: výhodné -podmínky. Bude
říkat “své'■'názory''Veřejně; upřímně a' otevřeně. Jed -Vilém- Nachmann, který- jako- člen rodiny. Volej
nou ze žálSádhiSh; předností demokracie: je možnost ;še přistěhoval do Austrá- te (Melboume): v ob
(povinnost) .říci-otevřeně svůj názor,, otevřeně jej qliě po únoru 1948 a kte chodní době 86-7031, po
xibihájbvat.,,ahmýjím,:li se,,,mít. odvahu jej i veřejně rý zanechává manželku hodinách: 662-1273.
:-a tři ' děti, a šéfkuchař
změnit.
.0..,..
.-.-:..
1. Mám ovšem, ještě jeden dobrý důvod, proč zabí -Jiří. Svoboda, který při
rám tak potřebné.- místo ha, těchto .stránkách. Našlo jel před rokem a zane- SPODEK KOMERČNÍCH
®e.,á;de .toijsž pár,mladých lidí,' kteří .chtějí néc.o: dě- -chává zde manželku a dí- INŽENÝRŮ, Zahraniční
skupina, vybízí všechny
lat Sami možná.'ani přesně nevědí co, chtějí jen 'tč.
dálaí ,hělob,',.co Sy.-teěio nšjálký Vsmysl.- Ani vlastně ■;— Čsv malíři a sochaři -nové -absolventy Vysoké
nezačali a, dostali, nálepků “ separatisti''. Otrávit a /Vojtovi Markovi z ' Ade- .školy ekonomické (Praha
odradit jé Velmi -snadně a ještě snazší je pak- říkat, ,laide bylo na rok 1970 neb Bratislava), aby nám
že ti noví nechtějí nic dělat a že jsou vůbec nějací /uděleno
stipendium., z napsali přesné adresy,
divní:
■-■•- -‘- j" ■;"
‘Churdhill-ovy nadace” k načež dostanou naše oŽ)e bý tédý šlo ó (íósiářění11ýMéáíhiho 1stavu, v cestě do Turecka, Itálie, íběžníky. — Ve vlastním
něipž-.'ůý9hphV/,yšichni::.záložili ruce a jen si-.tafc .sa- Německa, V. Británie a zájmu pište ihned na
xni’- s e b e - ykouitku- naříkali?'’ -,
USA. Bude studovat ro SKI-Zas, P. O. Box 3596,
li'
Aleš. Nebeský mánské
a
byzantské Du-r-ban, South Africa.

Z Austrálie

PONOŽKY — PODKOLENKY
"všecň- drti-hů a různých vzorů '
1 ■hylbrioýé
vlněné — : bavlhěhé '
•/K;*'-'®pl^|^év-né5«ř^ipčÉhěj.í' u výrobce

f

«. f "?\:7'Síííií1^ťjĚr^is;■;"k.. ,
Voborský
,
110 w ills Šť., Glen Iris, Vic.
Telefon: 25-6770

.

Čs. pomocný fond
V minulých třech týdnech nedošel fondu žádnýpříspěvek. V téže době (do 13. 12. 1969)- bylo zfdndu
vyplaceno1 $ '60.- potřebným novým přistěhovalcům
do Austrálie a $ 1.09 na poštovné za učebnice anglič
tiny, celkem $ 61.09.
Čs. pomocný fond vykazuje k 13. 12. 1969 na běž
ném úctě částku $ 45.42 a na vkladní knížce $ 947.40.
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MILÍ ČTENÁŘI HLASU DOMOVA !
— První číslo, dvacátého ročníku Hlasu domova'
vyjde , až 12, ledna" 1970, abychom se příštím
' vánočním, číslem- opět více přiblížili k vánocům.
. — Děkujeme Vám za zájem o list a mnohým z
Vás za spolupráci během letošního roku. Vaše
zprávy, novinové výstřižky, komentáře, kritika
1 a upozornění nám velmi usnadňují práci. Rov
něž získávání nových odběratelů a placení před
platného" bez upomínánf je velkým, ulehčením
pro nás, kteří Hlasu domova věnujeme svůj vol
ný čas. .
. ... ,.
— Ne-jnovějším .čs. přistěhovalcům do kterékoli
svobodné země budeme na požádání posílat uikázková čísla Hlasu domova po tři měsíce zda<rma.
— Srdečně Vám všem ještě jednou přejeme hod-;
ně spokojenosti b vánocích a po celý příští rok.
. Redakce -Hlasu domova
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Josefa Švarce z Dolních Beřkovic (hledá sestra),
dr. Hlaváčka z Prahy (hledá rodina Jeřábkova ze
Šumperka), Jiřího Hejhala š manželkou a dcerou
Katkou, kteří přijeli koncem dubna tr. do Austrá
lie, Jozefa Kr-ajčíka z Harafanca okr. B. Bystrica,
Pavla Trnku (dříve Glen-elg Hostel, Adelaide —
dopis z Bratisl. v redakcí) a Qtu Brože s manželkou
roz. Gajd-ošovou a dcerou (přijel do Austr.- před 2P
lety). "
1
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
konalo řádnou valnou hromadu, která zvolila na
další období tento- výbor: předseda E. Gruenberger,
místopř. T. .Kimiotvá,. jednatelka Z. Haberová, pok
ladník V. Skružtíý, za-štupujíci jpokladník Š,: -Bravfr
nec, členové." výboruc A. Gráfová, K. Průšová,-Sta
něk, E. Svoboda a K. Gráf, revizoři: E. Tůma a
J. HeUer.

Veselé vánoce a
. úspěšný, radostný rok 1970
přeje všem svým zákazníkům

Y. JÍLEK
Electrical Contractor
752 Warigal Road, Chadstone, Vic.
Telefon ' 569 - 8547

V ŠE M Z N Á M Ý M A P Ř ÍZ N IV C Ů M
přejeme
PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A HODNÉ ZDARU V NOVEM ROCE
A. K O L R O S
S
CHOTÍ
kontinentální krejčovství
38 Mills Street, ALBERT PARK, VIC
. Telefon 69-3668

FERD A A V Ě R A H E R Z O V I
přejí všem svým přátelům
a známým
VESELÉ
VÁN OCE
A
H O D N Ě Ú SPĚ ŠN Ý PŘÍŠTÍ ROK

LETOVISKO
“ ŠUMAVA”
Locke’s Wáy, poblíž Belgrave. South
srdečně zve všechny krajany na
VÁNOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 28. prosince 1969
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se . svým orchestrem
J í d l o ' — pití
.
ÍK disposici budou pouze .nealkoholické nápoje)
y Ná farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
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HLAS

DOMOVA

SPORTDOMAIVCIZINĚ
Karel

Janovský

Světová senzace v Marseille

ČSR -

M AĎARSKO 4 : I

15. 12. 1969
“ MARBLE SHENE"
3 Heatherbroe Ave., South Caulíield.^Vic.
vo večerných hod, tel. 211-4242
6 Dianě Cr., MooroolbarV, V ic.
cez den tel. (72) 57-239
zo zárukov odborné prevádza
pokládáme všetkých materiálov:
linoleum — tiles — korek — parkety — atď.
Brusenáe a -lakován ie dlažiek
Hovoříme slovenský aj česky

- - Ve zkratce - -

■
|
:

;

"Jsem šťastnější, než kdybych vyhrál milión. Je to prostě pro mne nejkrásnější večer mého
života. (Ihlapci mi udělali nesmírnou radost, jsem v sedmém nebi!’’ , byla prvá slova trenéra čs.
— Fotiba-listé pražské Slavie prohrávali doma v. 1.
fotbalového národního mužstjva Jozeía Marka ve středu 3. prosince v 21.50 hod., jen několik málo kole kdysi slavné soutěže o Středoevropský pohár
s příslušníkem 1. italské ligy Veronou 0 :: 1, dlouho
minut po té, kdy na stadiónu "Stade — Velodrome” v Marseille skončilo třetí rozhodující utkání
nevídaně pěknou hrou dokázali ještě zvítězit 4 : i.
O, postup na mistrovství světa v kopané v Mexiku Maďarsko — ČSR. V kahině čs. reprezentační
Branky dali: Herda, Knebort, Knesl a Šimek. Třího týmu se pak odehráival úplný karneval, veselí, do kabiny mohl přijít každý, a byl tam snad
brankový náskok by měl za normálních okolností
stačit červenobílým 'k odvetě a tím k postupu do 2.
každý, kdo mluvil česky nebo slovenský. Všichni společně zpívali, hráči neměli ani chuť jít pod
kola.
sprchu, bylo slyšet výkřiky: "Mexiko, Mexiko, jsme v Mexiku.’’ V hotelu Splendide pak radován
— Čs. tenisté po vítězství nad Itálií doma 5 :0 a ve
ky pokračovaly až do bílého rána. Všichni považují 3. 12. 1969 za historický den v dějinách čs.
Varšavě nad Poláky 4 :1 se probojovali do semifi
kopané. A není se ani čemu divit, vždyť Čechoslováci — jak den poté napsal i marseillsky deník
nále halové, soutěže o pohár švédského krále Gusta
"La Provencal” — smetli favorizované Maďary s hrací plochy, uštědřili jim v posledním deseti
va. Jejich soupeři budou tenisté V. Británie.
letí nevídaný debakl. Porazili je 4 : 1 a získali letenky na mistrovství světa v Mexiku.
Viděl jsem desítky mezistátních zápasů čs. ná šil vedení ČSR na 2 : 0. Čechoslováci hrají i nadale
rodního mužstva, ale na takovou exhibici, jakou útočně, s výsledkem se ještě nespokojují. Vtok za
předvedli v Marseille, nemůže člověk nikdy zapo útokem se valí na maďarskou branku a Maďaři
menout. Trenér J. Marko m ěl šťastnou ruku, když likvidují nebezpečné akce Čechoslováků jen za ce
Maiou náplastí mužstva Spartaku Trnava na vy
;se odvážil postavit debůtanta Petráše á celkově se nu faulů. V 65. minutě nemůžeme věřit zraku. Ada řazení z Poháru -mistrů evropských zemí. je , že- v
mec
z
“nemožného
uhlu”
z
pravé
strany
bom
bou
z
stavil tým, který skutečně neměl slabinu. Obranné
prvních dvou “jarních kolech” 1. ligy předstihlo
řady hrály tak perfektně, že se Maďaři kromě krát přímého volného kopu získává vedení 3 : 0 . Je to bodově “podzimního mistra” Slovan Bratislava a tak
ké doby na -začátku zápasu nedostali k vážnější akci, vůbec možné, co se děje na hřišti? Čechoslováci s> přezimuje na 1. místě tabulky. Dělat však předpo
která by mohla ohrozit brankáře Viktora, útok ČSR, hrají s Maďary jako kočka s myší. Přispívá k tomu vědi, kdo má z těchto dvou slovenských týmů větší
to byla světová třída. I v něm Marko s úspěchem driblinkem i levý kří-delní útočn& JofcL, jehož úsilí šanci na získání mistrovského titulu^ bylo by až
experimentoval. Na pravé křídlo nedal — jak se: je korunováno v 80. minutě čtvrtou brankou. Scó- příliš ukvapené. Třeba říci, že mistr asi vzejde z
očekávalo — sparťanského Bohumila Veselého (kte re 4 : 0 — co už se může stát! Čs. hráči v poli svou .tandemu Trnava — Slovan Bratislava, který v ČSR
rého v Marseille zastihla špatná zpráva od rodiny), souhrou zesměšňují Maďary. Není to sportovní, ale je skutečně suverénní, ale nic víc. Trnava jako je 
ale jeho slavistického jm enovce Františka Veselého, čs. fotbalisté už jsou v “opojení” . Sedm minut před diná získala v domácím prostředí všech 16 možných
který vnesl do hry útoku život, náladu, nadšení, koncem 'zápasu rozhodčí za celkem nepatrný prohře bodů, bez porážky doma však zůstává dalších pět
že Maďaři (kteří se -poprvé nemohou zúčastnit mi šek (strkání) vylučuje Petráše (který však byl před- týmů: Slovan Bratislava, Inter Bratislava, VSS K o
strovství světa) mohou nakonec mluvit o štěstí, že ťíďt dvakrát napomínán), Československo hraje o šice, Teplice a Žilina.
neprohráli ještě více. Převaha ČSR b y tomu odpo deseti lidech. Teprve 15 vteřin před koncem zápa
Na sestup jsou kandidáty číslo jedna fotbalisté
vídala. Prostě byla to kopaná jako z učebnice fot su snižují Maďaři z pokutového kopu na 1: 4. Čs.
fotbalisté vyhráli zaslouženě vysoko a postupují na Bohemians, kteří už zůstávají 3 body za Ostravou a
balu.
, Kladnem. Nejlepším mužstvem českých zemí je Spar
mistrovství světa do Mexika.
Zatímco fcválifilsační střetnutí Maďarsko — ČSR
ta, která se v závěru ligy a hlavně v prvních dvou
Vítězný
čs.
celek,
který
hrál
systémem
4—2—4,
bylo přenášeno Intervizí a Eúroviží do devíti stá
kolech jara, kdy získala plný počet 4 -bodů, propra
nastoupil
v
Marseille
v
tomto
složení:
Viktor
(Duk
tů Evropy a druhý den z televizního záznamu i v
covala na páté místo, za 4 slovenská mužstva.
la
Praha
—
penaltu
šel
chytat
bratislavský
Veneel)
jihoamerických státech, ma stadiónu bylo přesně jen
16. kolo (1. kolo ja ra ): Dukla Praha — Žilina 0 : 0 ,
7.857 platících diváků, z toho 2.000 maďarských tu — Fivam ík (VSS K ošice), Migas (Sparta Praha), Slavia Praha — VSS Košice 3 :2 , Zlín — Sparta.
Ha-gara
(Trnava),
Horváth
(Slovan
Bratislava)
—
ristů. Z Československa m ěly .přijet s Čedokem dvě
Praha 0 : 2 , Lok. Košice — Bohemians 4 :: 1, Trnava
výpravy (jednodenní zájezd — léteoky stál 2.100 Kuna (Trnava, po změně stran Pollák z VSS K o — Inter Bratislava 1: 0, Slovan Bratislava — Pre
šice),
Kvašňák
(Belgie)
—
František
Veselý
(Sla
korun), ale režimisté zájezd na poslední chvíli za
šov 0 : 0, Kladno — Trenčín 2 : 1 a Teplice —■Ostra
raizili a tak v hledišti — kromě žurnalistů, -kteří se vie Praha), Petráš (Inter Bratislava), Adamec (Trna va 2 : 0.
d o : M arseille dostali jen s největšími obtížemi — va), Jotó (Slovan Bratislava).
17. kolo: Inter Bratislava — Slavia Praha 3 : C,
bylo jen několik desítek Čechoslováků žijících v
Ostrava — Trnava 0 : 3, Bohemians — Slovan 0 : 0,
exilu, kteří nelitovali cestu -např. až z Hamburku,
Zlín — Dukla Praha 3-: 2, Trenčín Teplice 1 :0,
NEOHOLÍŠ SE, NEMŮŽEŠ HRÁT
Ouisburku (N SR), z Rakousika, Švýcarska atd.
Prešov — Kladno 3 : 0, VSS Košice — Žilina 2 : 0 a
Naši
hokejoví,
trenéři
v
NSR
požívají
důvěry
fun-kSparta Praha — Lokomotiva Košice 1: 0,
Zápas -hraný za umělého osvětlená, na pěkném te
rénu, za ideálního počasí, však nezačal pro Čecho cionářů klubů, kteří jim v mnohém nechávají vol
TABULKA: 1. Trnava 25 bodů, score 37 : 16; 2.
slováky nejlépe. M aďaři sice nastoupili s úmyslem nou- raku. Energický k svým svěřencům je i trenér Slovan Bratislava 24 b., score 20 : 9; 3. Inter Brati
VfL
Bad
Nauheim.
dr.
Vladimír
Čechura,
sám
dobrv
uhrát remisu (která by jim: po 120 minutách — pro
slava 21 b.; 4. VSS Košice, 5. Sparta. Praha (po 20
dloužení 2 x 15 minut — stačila ik postupu do Me ■hokejišta Litvínova a Plzně, který zde působí už b .); 6. Teplice, 7. Žilina (po 19 b .); 8. Lok. Košice
druhou
sezónu.
Před
utkáním
v
bavorském
Bad
Toelxika), ale hned na- počátku zatápěli soupeři rychlý
18 to.: 9, Prešov, 10. Dukla Praha (po 17 b .); 11.
mi brejky. Výsledkem jejich převahy v první čtvrt zu (jehož trenérem je exulant Láď-a Olej nik), při Slavia Praha 15 b.; 12. Trenčín 14 b.; 13. Zlín 13 b.;
hodince zápasu byly však jen 3 rohové kopy a dva šli mu do kabiny d-va -mladí talentovaní hráči Rai- 14. Kladno, 15. Ostrava (po 11 fo.); 16. Bohemians
trestné kopy ze vzdálenosti tak 20 metrů. Postupem ner Makatseh a R olf Kniss neoholeni, úplně za 8 bodů, score 12 : 35.
času se však čs. fotbalisté uklidnili a ve 34. minutě rostlí. Č-echura k oběma -přistoupil a pravil: “Buď
Veselý za hrobového ticha v táboře maďarských se oba dva ihned oholíte nebo vás dnes nepostavím!”
Makatseh i Kniss nechtěli však o holeni ani slyšet,
V DRUHÉ LIZE VEDE B. BYSTRICA
turistů nastřelil břevno jejich svatyně, a to, myslím,
mysleli,
že
trenér
to
-myslí
v
legraci,
vždyť
bez
nich
Fotbalisté
B. Bystrice, kteří sestoupili z nejvyšší
byl okamžik, kdy nastal velký .zvralt ve hře. Celé
čš: mužstvo nrálo klidně, s -velkým přehledem, správ by v Bad To-elzu těžko obstál. A le Čechoslovák Če čs. fotbalové soutěže do druhé ligy,, “přezim ují” v
ně útočilo. Když se už zdálo, že do -kabin k přestáv chura energicky rozhodl, že střetnutí v Bad Toelzu čele tabulky. Zdá se však, že na jaře na jejich,
budou oba dva -sledovat jen v roli diváků (zápas, prvenství podniknou velkou honbu další 3 mužstva:
ce budou odcházet mužstva za bezbran-kového stavu,
octli
ve 43. minutě Adamec a F. Veselý ve sto v-é kterém, byl Bad Na/uhe-im outsiderem, skončil Třinec, Nitra a Plzeň, která -zůstávají pouze o bod
nerozhodně). PoiStižení si šli stěžovat k svým spolu za Bystricou. Dva první z 2. ligy budou postupovat.
procentní brankové pozici, Veselý, který měl míč,
hráčům, ti však všichni jako jeden muž se postavili Tabulka po 15. kole: 1. B. Bystrica 20 bodů, score
byl však ze zadu hrubě podtržen a seznámil se s
za rozhodnutí trenéra Čeehury. Jeho jednání schvá 33 :15; 2. Třinec, 3. Nitra, 4. Plzeň (po 19 b .); S.
hrací plochou rraarseillgkéfao stadiónu. Francouzské
Vítkovice 18 b.; 6. Jablonec, 7. Sparta B, 8. Brno
mu rozhodčímu M. Machinací nezbývalo nic jiného, lilo i vedení klubu VfL Bad Nauheim.
(po 16 bodech).
než ukázat na značku pokutového kopu. A ten s
velkou jištptou proměnil Andrej Kvašňák (hraje v
HLAS DOMOVA
Belgii) ve vedoucí gól. ČSR. Byia z toho pochopitel
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
ZÁKAZ PROFI BOXU VE ŠVÉDSKU
ně nesmírná radost, vžd yť dát branku těsně před
Adresa: Hlas domova,
Obě kom ory švédského Zatimco hlasování v prvé
poločasem je úplný psychologický balzám
8. Moorhouse S-t., Richmond, Vic., 3121.
parlamentu- schválily vel komoře švédského parla
Do 2. poločasu nemohli -sice Čechoslováci nastou
kou většinou hlasů před mentu skončilo 75 :41,
Telefon: 42-5980
pit se zraněným Kunou, ale náhradník za něj —
lohu zákona, podle které schválili poslanci drahé
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.)
$
5.-,
jednotlivý
Pollák — byl při nej-horším alespoň ak dobry jaxo
ho jsou od 1. ledna 1970 kom ory návrh zákona
výtisk
20
c.
Kuna. Po 5 nástupních minutách Maďarů, kteří se
ve Švéďsku- zakázána ja  131 : 58 hlasům. 25 po
bezvýsledně snažili o obrat ve faře, nastala' čs. exhi PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž kákoli profesionální ro- slanců švédského panž*bice, při níž čs. fotbalisté rozbíjeli akce Maďarů předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £stg. 2 /10/-, hovnická střetnutí. A za ■mentu žádalo dokonce zá
už v zárodku. V 54. minutě sice Veselý trefa znovu TJS $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec každé sebemenší porušení kaz amatérského boxu v®
jen tyč maďarské branky, ale o 4 minuty později po kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání tohoto nového zákona je Švédsku, tento
rsássk
akci Kvašiiáka, Veselý nejlepší střelou zápasu zvý
obratem.
vězení do šesti měsíců. však neprošel.
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Fotbalová liga
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