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Mohutné oslavy Čs. dne učitelů

Odkaz Komenského a Lenina
"Soudruh Vacík je
Koncem minulého měsíce Zasedlo v aule pražského staroslavného učení
Karlova shromáždění, aby se patřičně vypořádalo s odkazem Učitele ná navržen do funkce ve
rodů —■ Jana Amose Komenského. Nic nepotěší srdce barbara víc, než doucího tajemníka ÚV
příležitost zasadit ránu svobodě myšlení a učení při nějakém slavném kul N F ČSSR. Z funkcí
turním výročí. Tentokrát šlo o výročí smrti Komenského (1670). Mistři členů ÚRK byli uvolně
nekultury a ideologové nesvobody vystoupili na řečniště Iv Karolinu, a řeči ni B. Kolmistrová a J.
Douša. Do funkce člena
sladší medu kanuly z umaštěných pysků.
Bezděky to celé nechutné divadlo shrnula Mladá fronta z 27. 3. 70, když ÚRK byla schválena L.
v referátě o řeči českého ministra školství k poctě Komenského suše na Kůrová. Plénum vzalo
psala: "V další části svého projevu se ministr Hrbek široce zabýval myšlen na vědomí rezignaci dr.
kami a dílem- V . I. Lenina, jeho dílo, zdůraznil, oslavíme nejdůsledněji Balvína na členství v
tím, že budeme z jeho, učení jvycházet a důsledně je uskutečňovat.” A rázem předsednictvu a uvolně
ní z funkce člena před
šel Komenský přes palubu.
sednictva inž. V. Ben
"Všichni se dnes,’’ okolností se Práce zmi souhlas, aby byla zříze
dy. Db této funkce by?
na
funkce
úřadujícího
pravil ministr Hrbek, ňuje ó tom, že "v úvo
schválen M. Grande . .”
"s hrdostí hlásíme k. od du zasedání byly projed místopředsedy ÚV, Ná-r
S jedinou výjimkou
kazu velikána našich dě nány otázky kádrových rodní fronty ČS-R, do -níž
padaly
hlavy. A neje
změn ve vedoucích funk byl schválen Jan. P/eljin.”
nom v satelitních a fron
náh
Z
funkce
vedoucí
Odkaz velikána našich cích v orgánech ústřed
tových politických orga
dějin musí být ovšem ního výboru Národní ho tajemníka a člena
nizacích. Největší staro
naplněn praxí pravého fronty České socialistic předsednictva Ú V N F
byl uvolněn M. Vacík a stí ministra kultury dr.
marxismu - leninismu, ké republiky”.
M. Brůžka je likvidace
neboť, jak pravil jiný ‘ Z m ěny celkem nepatr na toto místo přichází
(Pokračování
na str. 2)
ctitel Jana Amose, te né: "Plénum vyslovilo M. Zavadil.”
prve v marxismu - lenini
Kterak zemědělci přece jenom naletěli
smu bylo možno uplatnit
Komenského myšlenky.
Zatímco v Karolinu oslavovali Komenského,
Rudé právo přineslo 18. března článek s titulkem opravdu atraktivním:
Leninovi vykládači měli
"Stanovy
stále platí” a "Zemědělci nenaletěli na lacinou demagogii J. Bo
plné ruce práce jinde.
Práce z 26. 3. 70 u- růvky”. Pozorný čtenář není zklamán — článek je svým způsobem opravdu
veřejnila projev předse perlou novinářského dryáčnictví dnešního období "konsolidace ’ v Česko
dy vlády České sociali slovensku.
O čem se v Rudém ministr zemědělství, kla žroutech, o Bezpečnosti
stické republiky J. Korčáka. pronesený na zase právu hovoří? V podsta mal důvěřivý lid. Rudé jako o sboru gaunerů,
šířil fámy o připravova
dání ústředního výboru tě o tom, kterak Josef právo vypočítává: '
ném zneužití armády a
"Přehlížel
záslužnou
Národní fronty.
Borůvka, předseda JZ D
Jenom jakoby shodou Dolany a jeden čas i drobnou práci komuni Lidových milicí na ostů a funkcionářů v okre chranu A. Novotného.”
Borůvka
nezůstával
se a v základních orga
nizacích a namísto toho jen u nebezpečných teo
dával přednost provádě- rií, ale také jednal.
"Postranním jednáním
i ní politiky v celostátním
měřítku. Patřil mezi ty, s podobně smýšlejícími
kteří se soustředili pře funkcionáři, radami a
devším na kritiku činno konzultacemi při sesta
sti strany v padesátých vování různých štvavých
letech a nedostatky těch dopisů, i svými projevy,
to let generalizovali na které byly publikovány
sdělovacími
celou činnost- strany a krajskými
zneužívali jich proti stra prostředky, šířil názory
ně a její vedoucí úloze o funkcionářích i orgá
ve společnosti. Byl snad nu Krajského výboru
nejexponóvanějším bo KSČ ve Východočeském
jovníkem za odčinění kraji jako o nej konzer
"křivd” (Rudé’ právo vativnějších v celé re
zde používá uvozovek, publice a podporoval
neboť podle něj přece tlaky na jejich výměnu.”
vůbec zemědělcům u- Což mu ovšem postižení
křivděnd nebylo), kte nezapomenou a pořádně
rých se prý na našich si to vypije.
Obžalovací spis Rudé
zemědělcích
dopustil
Únor 1948 a celý proces ho práva vrcholí tímto
prohlášenkn:
kolektivizace.”
"Borůvka vehementně
A Borůvka dělal ještě
víc . . . "O naší armádě prosazoval i nereálné
"Soudruzi, my do ciziny jezdit nemusímé!
hovořil jako o darmo- (Pokračování na str. 2)
Soudruh president nám o ní všechno povil"

Stanovy už dávno neplatí

Razit heslo: ani kapku vody, je jedna věc.
Opravdu ji nedat, je druhá. Být odhodlán ke
statečnému boji a zároveň být rozhodnut jej
předem, vzdát, je jistě rozhodnutí jiné, nikoli
nutně Ivyšší kvality, než boj přijmout a prohrát.
Vyhlásit ve fabrikách generální stávku na pro
test proti nočnímu přepadení země je přiroze
ný reflex svéprávné, uražené, ale hrdé dělnic
ké třídy. Uskutečnit ji v polední přestávce a :
odpískat ji za pět minut je naopak nepřirozený,
úhybný pohyb uražené, ale nesvéprávné a má
lo sebevědomé dělnické třídy.
Mýlíme se příliš, vyslcívíme-li domněnku, že
tento očividný předěl mezi úmyslem a výko
nem, mezi odhodláním a činem, mezi hrozbou
úderem a úderem, se nazývá česká otázka?
Svědectví, Paříž, roč. X , č. 38,
v článku "Odvaha k odvaze”, (autor v ČSR)
J—
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PADLÁ MODLA
Snad každá generace je náchylná k zidealizování
‘ politických hrdinů”, snad každá chce mít své mod
ly. Samolibosti muže z ulice lépe vyhovuje, jé-li ve
den nebo reprezentován jednotlivcem nebo skupinou
lidí bez vady a hany. Mimořádné události v životě
národů stejně jako vliv usměrněné školy a režimní
propaganda mohou ovšem hodně pomáhat při tvoření
“vlastního názoru” na velikány, názoru, který se
pak vtiskne tak hluboko do vědomí občana, že se ho i
přes pozdější špatné zkušenosti se slavnými vůdci
jen těžko zbavuje.
Měl jsem v poslední době vícekrát příležitost sle
dovat reakci několika našich mladých upťchlíků,
když se jiní pokoušeli bourat jejich modly nebo od
lišně vykládat událostí, které měly mít “v zá
sadě jiný, řekl bych velký význam” (cituji jednoho
z nich). Pozoroval jsem skoro uleknutí některých
z nich, když kdosi ze starších vzpomínal na “populár
ního presidenta” Antonína Zápotockého jako na po
valeče* harmonikáře libeňských a okolních hospod,
když jiný vykládal o švejkovinách Václava Kopec
kého nebo bezohlednosti Klementa Gottwalda.
Nedůvěru vzbudilo i osvětlování Fučíkovy legendy
či vyprávění o událostech, které spěly k únoru 1948.
Někteří mladí slyšeli asi prvně o tom, jak v KSČ na
lézali po válce bezpečný úkryt mnozí bývalí kolabo
ranti s nacisty a hdé s kriminálními rejstříky, které
si tím strana zavázala tak, že poslušně plnili vše,
co vedení nařídilo. Nemělo být překvapením, že ta-'
kové “budování strany” vedlo k “deformacím” let
padesátých.
Vpředu je zmínka o několika “mužích. Února” , o
jejichž zásluhách se doma. dovídala mládež i nevě
doucí lidé. V padesátých letech začalo být sporné,
zda se k nim má řadit i tehdejší ministr národní obra
ny generál Svoboda, když sám . pocítil následky, “de
formací” . Vystupoval spíšé jako nestraník -d vzpo
mínám na informace skupiny důstojníků čs. Východ
ní armády bezprostředně po jejich příchodu do vla
sti: “Jak by mohl být komunistou, když poznal po
měry v Rusku?”
V poslední době se postaral president Svoboda sám
o rozptýlení pochyb o jeho. úloze v únoru 1948, když
v rozhovoru s redaktorem pražské, Tvorby (4. břez
na 1970) řekl:
“Když únorová krize vrcholila, přišel jsem do bu
dovy vlády za K. Gottwaldem. My jsm e sí- Jis dávno
říkali křestními jmény. Ale tentokráte se na mne
Gottwald obrátil zcela oficiálně: .‘‘Pane ministře ná
rodní obrany, nás by zajímalo, 'jaké v této situaci za
ujmete stanovisko, jednak za armádu, jednak zá Svo
ji osobu.” Chtěl jsem se nejdříve ohrazovat proti
oficiálnímu tónu, Gottwald však zdůraznil-: "Situace
je velmi složitá a proto chceme slyšet jasn ě.” Odpo
věděl jsem tedy stejně oficiálně: “Pane ministerský
předsedo, ministr národní obrany a čs. armáda se
staví jednoznačně na stranu lidu.” Ted’ teprve spadla
Všechna oficiálnost a Gottwald i další přítomní před-,
stavitelé mne srdečně a přátelsky pozdravili.”
.V další části přiznává Svoboda, jak potom “vy
světloval situaci” vedoucím čs. generálům a s jakou
slávou byl přijat na ustavující schůzi “obrozené Ná
rodní fronty” 23. února 1948 v Obecním domě v P ra 
ze, kde na vlastní žádost pronesl “slavnostní pro
hlášení.
(Pokračování na straně 2.)
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Odkaz Komenského a Lenina
(Pokračování se str. 1) Mluvil na aktivu stra jí politiku strany a vlá
uměleckých svazů a do nických funkcionářů v dy. Ne za žádnou protisazení ipolekhvýih mí- Prvních brněnských stro stranickou a protistátní
stodržících. V rámci této jírnách.
činnost.”
akce byly prá'--; zrušeny
V záplavě leninské
Jeho motto bylo odna pražském Barrandově
zbrojivě jednoduché a praxe se nám v cizině
filmové tvůrčí skupiny.
jeho duše byla bezelstná. nějak zamlžil duchovní
Na tiskové konferenci
Při prověrkách a výmě profil Učitele národů.
"zhodnotili
význam’’
ně stranických legitima Měli bychom si říci uzrušených skupin ředi
cí nejde vlastně o nic přímně a bez poťouchlotel Barrandova J, Šťast
jiného než o snahu stra stí, kdo Jan Amos Ko
ný a ústřední dramaturg
ny seznámit členy s po menský byl. Postačí je
L. Toman.
litikou
Komunistické den citát:
Shodli se v tom, že
strany Československa.
"Byl nejen vzorným
"hodnocení
filmové
knězem
Jednoty česko
Disciplina
však
musí
tvorby v minulém roce
bratrské a vlídným uči
být:
"V
obsáhlém
pro
ukázalo,, že největší po
telem, nýbrž i aktivním
díl na zneužívání filmo jevu se také zabýval pra
pracovníkem,
plamen
cí
komunistů
v
řídícím
vé tvorby ve prospěch
ným agitátorem a bojov
aparátu.
Jde
o
to,
pro
protisocialistických ten
níkem v oblasti vnitřní
dencí "měly tvůrčí skupi hlásil, že jsou to větši
nou informovaní sou i mezinárodní politiky.
ny”, které rovněž nedo
Jeho upřímná touha po
statečně zajišťovaly opti druzi, placení za prová
míru i jeho humanismus
dění
politiky
strany,
a
mální výrobní možnosti
neznamenaly pro .něj
vlády
v
této
zemi.
Nejen
při realizaci filmů” .
žádný pasivní, bezzubý
za
to,
že
řídí
výrobu,
ale
Od 1. března byly
pacifismus.
Komenský
že
v
této
výrobě
prosazu
tvůrčí skupiny zrušeny,
a ' aby filmaři věděli, co
mají točit, byly zřízeny
"dramaturgické
skupi
ny”. Vedou je: dr. M. (Pokračování se str. 1) průmyslovým podnikate
Brož, B. Kunc, V. Cách, požadavky na zvýšení lům. Požadavky farmářů
Z . Dufek, dr. V. Trapl, mezd, prohlašoval, že se zabývá vláda a bude
stát nemá zemědělcům je muset splnit. Farmář
K .C o p a O. Hofman.
Týž ministr Brůžek do výroby a prodeje co je svým vlastním pánem,
dal Mladé frontě z 26. mluvit, že budou prodá chce-li, pěstuje pšenici
3. 70 obsáhlý interview, vat tomu, kdo dá více. nebo chová prasata a
ve kterém, pronášel své Požadoval dokonce, aby nechce-li, nebo nemůnázory o stavu české kul zemědělci vzali do svých ■že-li své výrobky na trhu
rukou i zahraniční ob náležité zhodnotit, pro
tury.
Ačkoli dlouze mluvil chod a prodávali i do stě přestane pšenici pě
o tom, že se mnoho u- váželi pouze to, co se stovat a vrhne se na ně
mělců a vědců hlásí ke jim bude hodit. Hlásal co jiného, výnosnějšího.
spolupráci s "obroze názory o potřebě reha Pokud vláda obilí potře
ným” vedením české bilitace zemědělců a je buje, musí za ně rolní
kultury, vyvaroval se u- jich ekonomickém zrov kovi zaplatit.
noprávnění.”
Tato základní rolnická
vést jediné jméno.
Rudé právo jistě ne- .!abeceda ovšem neplatí v
. ■Raději vysvětloval, jak
natnísto bývalých umě mělo' v úmyslu dát Jose ^socialistickém Českoslo
leckých svazů budou fu Borůvkoví dobré vy vensku. Každému je do
pracovat orgány mini svědčení. Přesto mu ho statečně známo, kolik
dalo, neboť .jestliže dě ■práce, dalo zemědělcům,
sterstva kultury.
Hlavní chyba v minu lal všechno to, z čeho než se zbavili povinno
losti hýla v tom, že i je dnes vinen, dělal přes sti pěstovat některé plo
když bylo vyměněno ve ně to, co si přáli všich diny (třeba cukrovku
nebo už legendární ku
dení v ústředním apará ni uvažující lidé.
tu strany a vlády, tvůr
Osobně se domnívám, kuřici) v místech, kam
čí svazy si podržely ad že RP Borůvkoví poně se vůbec nehodily. Méně
ministrativu' a finanční kud křivdí. Byla jsem v je už známo, co zbylo
prostředky i To už tedy Dolanech nejednou a ■pod komunistickým do
dneska neplatí, ale je vím, že sice měl selskou hledem z myšlenky druž
zvláštní, jak tvrdošíjně moudrost a jasný roznin- stevního rolnictví. Pospojují, ideoví pracovní především však. byl ko nechme přitom stranou
ci Komunistické strany munistou a ve jménu násilnost kolektivizace,
Československa umělec služby straně dělal mno s níž žádný demokrat ne
kou a vědeckou práci s hé věci, nad nimiž bv může souhlasit, a vychá
moci peněz. Zdá se to RP mohlo jásat. Nechci zejme z předpokladu, že
být víra fatalistický ka však rozebírat osobnost všechny prolité slzy i
Josefa Borůvky. Zajíma krev měly sloužit budou 
pitalistická.
Pražská
odborářská vější je sledovat, jaká címu dohru zemědělců.
Práče z 26. 3. 70 naplni práva jsou podle oficiál
První družstevníci v
la á dovršila všechny ty ního tisku strany země roce 48-49 si ještě smělí
socialistického ze svého středu vybrat
to snahy o vnesení du dělcům
cha Komenského do pra ■státu upírána.
lidi, kteří by družstva
xe
strany
referátem
Australští farmáři u- vedli. Dnes jsou předse
předsedy ústřední kont spořádali nedávno velký dové a funkcionáři do
rolní a revizní komise protestní pochod, neboť sazováni okresním výbo
KSČ
Miloše Jakeše, i se cítí v nevýhodě proti rem strany. První druž

dovedl volat do boje po
vzoru husitských před
ků.”
"Dnešními slovy vy
jádřeno: uměl vést boj
legálními
prostředky,
nébál se přejít do ilega
lity a v zahraničním
vyhnanství vytrvale pod
něcoval ozbrojenou in
tervenci proti spojené
papežensko - habsburské
reakci
a antihusitské
vnitřní
kontrarevoluci,
proti národnímu a so
ciálnímu zotročení lidu,
proti násilné rekatoliza
ci.”
Komenský je náš pro
gram, i když nám jej od
poručil kontrarevoluční
vnitřní nepřítel - a ještě
k tomu dnešní ministr
školství, který by měl
být odborníkem na Ko
menského.
vm

Stanovy už dávno neplatí
stevníci mohli do určité
míry rozhodovat sami o
tom, jak rozdělí výsled
ky své práce, kolik dají
na odměny, kolik na kul
turu, kolik ponechají
"pro strýčka Příhodu”.
Ani to dnes neexistu
je, dotace všech fondů
i výše pracovní odměny
je direktivně určována
"shora”. Družstvo si ne
smí zakoupit za své pe
níze stroje, které potře
buje, nesmí stavět ty
stavby, které potřebuje,
nesmí bez předchozího
souhlasu prodávat své
výrobky. Je až s podi
vem, jak dokonale doká
zal komunismus zničit
družstevní
myšlenku.
Neudělal to z nevědo
mosti, udělal to napro
sto plánovitě.
Co se týče hmotného
blahobytu,
nemají se
dnes družstevníci v Če
skoslovensku hůře než
dělníci v průmyslu a
mnozí se mají lépe. Ne
může tomu být jinak ve
společností, v níž jsou
potraviny
nej dražším
statkem. Kdo je blízko
zdroje výroby a má mož
nost leccos- "zesocializovat”, tedy ukrást, může
hotové peníze věnovat na
nákup ledniček, televizo
rů a motocyklů. Kdo tu
to možnost "přitočit se”
nemá, musí místo toho
kupovat drahé maso,
sádlo, cukr. Jen málo
který městský člověk
však v Českosloyensku
závidí zemědělcům jejich

20. 4, 1970

Padlá modla
(Pokračování se strany 1.)
V březnu 1968 byl Ludvík Svoboda jako kandidát
přijatelný oběma frakcím strany zvolen presidentem
republiky a v srpnu téhož roku se stal v očích mnoha
straníků i nestraníků skutečným hrdinou. Jeho postoj
se zdál nekompromisní, vojenský, byl spolehlivým čle
nem “velké čtyřky” . “Půjdou-li oni, půjdu také” ,
řekl prý tehdy v Moskvě. Ostatní postupně šli, Svo
boda se přizpůsobil a naznačil mravní odůvodnění,
převzaté od jiných vedoucích kolaborantů: nebudu-li
tam já , může sedět na Hradčanech někdo horší.
Svobodu lze ovšem též vykreslit jako dobromysl
ného strejdu, jako Vysloužilého vojáka, který to
myslí s každým dobře, ale je příliš velkým slabo
chem, než aby se dokázal opřít tlaku prostředí, aby
se dokázal vzdát pompy, která je mu ponechávána.
V každém případě by měl být dalek toho, aby zůstal
modlou, aby byl vzorem charakteru dnešních Čechů
a Slováků.
-s-

LETOVISKO
“ŠUMAVA"
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TA N EČN Í ZÁBAVU

KTEROU POŘÁDÁ K OSLAVĚ SVÁTKU MATEK
v neděli dne 10. května 1970

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
H rají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

mo-tocykly. Jsou ' totiž
vyváženy naprostým osobním nevolnictvím.
Na ministerstvu země
dělství je právnický od
bor, který mimo jiné do
stává dopisy zemědělců,
zoufale a marně volají
cích po spravedlnosti.
Je to poučné čtení. Píše
například otec čtrnáctile
tého chlapce:
"Syn po ukončení zá-.
kladní školy musel zů
stat v zemědělství.
V
družstvu v místě bydliš
tě mu řekli, že musí pra
covat na poli. Hocha
však baví mašiny, chtěl
by se učit opravářem,
družstvo jej však nechce
do učení pustit. Nechce
jej ani "přepustit” sou
sednímu družstvu, které
by opraváře zeměděl
ských strojů potřebova
lo. Přestěhovat se chla
pec nesmí, učit se také
ne, co tedy vlastně smí
dělat?”, ptá se nešťast
ný otec.
Devatenáctiletá dívka
uvažuje o sebevraždě.
Učila se výborně, chtěla
studovat a stát se ošet
řovatelkou. "Může ošet
řovat krávy”, rozhodli
o jejím osudu straničtí
představitelé
v
obci.
Děvče do kravína nena
stoupilo, snažilo se jít do
továrny, ale vždy bylo
posláno zpět, i když v
továrně lidi potřebují.
Celá věc se táhne už tři
roky a z mladého děvče

te je troska.
Píše družstevnice Anna
N., matka pětileté dcer
ky. Je sama, otec je opu
stil poté, když zjistil, že
ženitbou by si uvázal na
krk pomyslné hektary,
které zdědila po rodi
čích. Anna trpí těžkým
zánětem žil na obou no
hou. Přidělili ji na prá
ci do drůbežárny, kde
musela do schodů vláčet
těžké nádoby s krmivém
a vodou. Stěžovala si poslali ji jednotit na po
le řepu. Vkleče. Vydě
lávala 200 - 300 Kčs, za
tímco v továrně by si by •
ía mohla bez námahy
vydělat dvakrát až tři
krát tolik. Nakonec ji
odvezli do nemocnice a
děcko zůstalo na staro
sti sousedkám. A před
seda družstva a stranické
organizace v jedné oso
bě se dal slyšet: "Nepu
stíme ji dřív než zdech
ne, protože by pak chtě
li jít všichni”.
Takový je tedy život
dnešní socialistické ves
nice. Uvedené případy
se staly v době, které se
už říkalo uvolněná a
stalo se jich mnoho. Ja
ké asi případy se ode
hrávají
na
vesnicích
dnes?
Nechci proto říkat, že
Josef Borůvka lid nekla
mal. Dělal to však poně
kud jiným způsobem,
než tvrdí Rudé právo.
M. Čechová

20. 4. 1970
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40 členů čs. "kolektivních výletníků” se odmítlo (vrátit do ČSSR

Omezení cest na Západ

— Pěti čs. intelektuálům ho redaktora Jihočeského prý “nesehrálo potřebnou
bylo sděleno, že bezpeč železničáře J . Gallo. O- úlohu zejména pokud jde
"Zejména v letech 1968-1969 prudce vzrostl počet výjezdů čs. občanů
nostní orgány
zahájily statním členům, “kteří o integraci dětského a
do kapitalistických států, zejména na tzv. pozvání. V loňském roce takto
proti nim vyšetřování pro pro svou pravičáckou čin mládežnického hnutí” .
pobuřování atd. Jsou to: nost již opustili redakce” , — Jiř í Svoboda píše v R P cestovalo do zahraničí 546.000 osob. Docházelo často k cestám na podkladě
dramaturg Václav Havel, zrušil členství dnem 1. (2. 4.): “Pod dojmem po falešných pozvání, rozšiřoval se černý obchod s devizami, neoprávněně
spisovatel Ludvík Vacu dubna tr.
mluv, hanobeni, demago
lík
(autor
manifestu — Ministerstvo financí gie a uměle vyvolávaného byla vyvážena čs. měna atd. Pro vývoj v těchto letech je mimo jiné cha
“2000 slov”), rozhlasový vydalo nařízení všem in antisovětismu vystoupila rakteristické, že výjezdy čs. občanů do kapitalistických států byly ve znač
a televizní komentátor stitucím, podnikům a spo ze strany část lidí. Řek ném rozsahu zneužívány k poškozování čs. zájmů, zejména vzestupem emig
Karel Kyncl, novinář (Re lečenským organizacím o neme rovnou, že někteří race a snahou nepřátelských rozvědek získat naše občany pro protistátní
portér aj.) Karel Nepraš povinném hlášení veške z nich jenom usnadnili
činnost. Také počet služebních cest se neúměrně zvyšoval. V posledních
a ' universitní docent Lu rých pohledávek, nemo práci komisím, provádějí
boš Kohout.
Formální vitostí a majetkových ú- cím pohovory. Ale netají čtyřech letech vzrostl více než dvojnásobně. K mimořádnému růstu došlo
důvod k zahájenému vy častí, které m ají v cizině, me se ani tím, že mno zejména loni. Do zahraničí má být nadále vysílán jen přiměřený a nezbytný ,
šetřovacímu
řízení
je a dále závazky vůči cizi hých z^těch, kteří se dob počet pracovníků . .
podpis všech jmenova ně.
rovolně se stranou roze
takže -na né nelze řádně
Z a článek "Pořádek ním hodně pochybná.
ných na veřejné výzvě z — Ministerstvo průmyslu šli, je nám upřímně líto,
Už loni v říjnu ohlá dohlédnout. Vláda pro
roku 1969, v níž žádali reorganizuje prodej auto záleží nám na nich. Líto do cestovního ruchu”,
udržení výdobytků “Čs , mobilů. Zatím udělalo je  je nám hlavně některých pojednávající o opatření sila vláda omezení souk to nařídila, aby byla proja r a ” .
diné opatření: od 1. dub mladých lidí a poctivých čs.
federální vlády v romých cest do ciziny vedena-kontrola obchod
— ČTK hlásila 6. dubna, na musí žadatelé o auto dělníků, kteří
podlehli oblasti cestovnho ruchu, - mimo země Varšavské ní činností těchto cestov
že z Ústředního výboru vinkulovat o 10.000 Kčs demagogii samozvaných
ních kanceláří s cílem
KSČ bylo dosud vyloúčeno víc, tj. 30.000 Kčs.
vůdců a falešných proro z něhož jsme citovali, by ho paktu. Navštěvovat
neb,o resignovalo 64 čle — V jízdárně Pražského ků.”
omezit jejich počet.
se
smějí
jen
příbuzní
v
měl být volán šéfredak
nů. Komentátor pražského hradu a v muzeu V. I.
přímém
pokolení
a
to
tor
Rudého
práva
k
zod
Dále vláda nařídila
, rozhlasu ke zprávě dodal, Lenina byly slavnostně — Dne 4. května zahájí
že ještě proti dalším čle otevřeny výstavy k 100. Čs. aerolinie pravidelnou povědnosti. V ústředním nejvýše jednou do roka. přísnější postup čs. cel
trať Praha - Montreal - orgánu strany musí být Cestu i výlohy musí pla
nům ÚV KSČ jsou vážně výročí narození Lenina.
ních orgánů. Ty prý vy
New York.
námitky.
ještě zakuklená reakce, tit zahraniční příbuzný, řídily v loňském roce na
—
300
funkcionářů
mlá
— Na oslavách 25. výročí
— Ministerstvo zahraničí
a dětského osvobození Maďarska so která zavinila, že byl přičemž předchozí po 10.000 celních a devizo
oznámilo 9. dubna, že dežnického
řecký chargé ďaffaires hnutí podniklo studijní ce větskou armádou byla v právě vedle informací o zvání musí být úředně vých přestupků. Od 1.
v Praze Elias Lymberro- stu do Východního Ně Budapešti čs. delegace, omezení cestování čs. ověřeno.
dubna t. r. platí naříze
Chtějí
poznat vedená Gustavem Husá
poulos byl prohlášen per- mecka.
Devizové prostředky
občanů umístěn dlouhý
ní
o zvláštním celním
“obsah,
metody
a
formy
kem. Dalšími členy byli referát o cestovním ru na turistické zájezdy se
sona non grata pro “hru
postihu turisty vyvážené
bé porušení Čs. zákonů” . ideologické činnosti F D J” J . Kempný, ministr vnitra
Ten bezprostředně potom a poučit se o otázkáph R. Kaska a čs. velvysla chu Presidenta - Cesto zmenšují. Přísliby budou ho nedostatkového zbo
jednoty mládeže Východ nec v Maďarsku F . Dvor vatele a jeho doprovo poskytovány jen těm ob
opustil Československo.
ží. Dětskou konfekci a
ský.
Podle
některých du, tentokrát na Dálný čanům, kteří nejméně
— V sobotu 4. dubna se ního Německa.
prádlo,
lůžkoviny, obuv
—
Benešov
u
Prahy
při
zpráv měl G. Husák při východ.
konal první českosloven
tři roky v západních ze
a další zboží je nyní
příležitosti
tajnou
ský “subotnik” - vládou pravuje oslavy 600 let té
Čs. občanům však asi mích nebyli.
schůzku s Brežněvem,
nařízená zvláštní pracov trvání města.
možno vyvést jen tehdy,
Mladá fronta (25. 3.)
ani
tak nevadí, že se ne
ní směna. Podle došlých — J . Plojhar se vyskytu kterého prosil o podpora
zaplatí-li občan správní
zpráv se lidé všeobecně je opět častěji na veřej proti akcím skalních sta- smějí podívat na Expo píše: "V praxi cestov
poplatek ve výši 200%
dostavili do zaměstnání, nosti. V minulých dnech linistů v ČSSR.
do Japonska, avšak mno ních kanceláří jsou pre
tuzemské maloobchodní
ale pracovní výkony byly hlásila ČTK, že přijal no- — V Poštovním muzeu v
ferovány zájezdy podni
předsedu Praze byl odcizen nezná zí by jeli rádi jen někam
ten den minimální. Do vozélandského
ceny.
aby
strany mými pachateli nejvzác "do okolí”, na západ kových kolektivů,
hlášení o výsledcích “su- Labouristické
Devizové prostředky
botniku” se prý dá prá Douglase, s nímž prý nější exponát: osmdesáti- Tato možnost je pro ně bylo zabráněno anony
ce, našetřená z předeš projednával “rozvoj přá kusový arch první novino novým vládním opat-e- mitě. usnadňující emig na služební cesty byly
lých dnů. Celkem na so telských styků mezi obě vé poštovní známky Mod
raci. Ke každé cestě do pro letošní rok sníženy
botní práci pohlíželi lidé ma zeměmi” .
rého Merkura z r. 1851, 20.000 Kčs.
;
kapitalistických
států na polovinu proti roku
jako na další opatření r e  — V české vládě bude jehož cena se odhaduje na — V Praze zemřel tragic
žimu otrocky napodobují zrušeno ministerstvo pro % miliónu US dolarů. ky ve věku 35 let přední , musí mít občan souhlas předcházejícímu.
Svobodné slovo z 3.
cího Sovětský svaz.
mládež a tělovýchovu, Svaz českých filatelistů čs. grafik Pavel Teimer. I svého zaměstnavatele.-'
— Profesor ortopedické a protože “praxe ukázala, vypsal odměnu 10.000 Kčs — Jozef Lenárt předal v
dubna
přináší několik
; čs. cestovní kanceláře
dětské cnirurgie a člen že k založení ministerstva za přispění k dopadení Bratislavě
Řád
práce
čísel
o
letošním
cestov
!
nevyjdou
z
nových
opaímnoha čs. i zahraničních došlo bez dostatečných pachatelů
a navrácení Gabrielu Iskrovi za “obě
vědeckých
společností zkušeností a ujasnění dal známek, kterou minister tavou práci v dělnickém j ření také lehce. Je jích ním ruchu, jak je sdělil
MUDr. Miroslav Jaroš šího vývoje” . Ministerstvo stvo pošt zvýšilo o dalších hnutí”.
I prý příliš mnoho (15), generální ředitel Čedoku
zemřel v Praze ve věku
d.r. St. Nemeth a gene
73 roků.
rální ředitel Stárni ban
— “Podle vzoru sovět
ky mg. Šulc.
ských Komsomolců orga
nizují základní organizace
Letos
byle podáno
Svazu vojenské mládeže
66.000 žádostí o příděl
pracovní brigády o vol
devis na cestu do kapita
Kdyby nebylo československých událostí z připravované hospodářské reformě, která má
ných sobotách, čistý vý
listické ciziny. Je to asi
těžek věnují bojujícím
roku 1968, psali bychom asi s menší obezřet
být uskutečněna plně k začátku příštího roku.
vietnamským vlastencům
čtvrtina žádostí, které
ností, že zprávy, které docházejí v posledních
V Československu se podobně diskutovalo před
a na výstavbu vesničky
byly podány loni. Z le
týdnech
z
Polska,
se
zdají
být
nadějné.
Zdá
třemi -— čtyřmi lety . . .
SOS. Iniciativa k této
tošních žadatelů splňuje
se to přesto, že jen před dvěma měsíci se ko
akci, pořádané na počest
Někteří pozorovatelé polských událostí vy
prý dané podmínky jen
100. výročí narození V.
nal ve Varšavě proces s pěti polskými intelek
slovili domněnku, že k překvapující změně
I. Lenina, vzešla od ZO
asi polovina. Do Jugo
tuály, obviněnými z rozvracení a pobuřování' dochází se souhlasem Gomulky, který prý by
SVM v Plzni, kde je před
slávie je 153.000 přihlá
hlavně
rozšiřováním
protistátních
tiskovin,
ob
chtěl skončit svou politickou kariéru jako li
sedou s. Kolář” , pochva
šek, tj. asi třetina loň
starávaných pomocí polského exilového časo
luje si RP.
berální vůdce. "Výhodou” Gomulkova charak
ského stavu a z nich vy
— Sekretariát krajského
pisu Kultura z Paříže a zčásti i spoluprací s
teru zřejmě je, že mu jakýkoli názorový pře
výboru Svazu českých
hovuje
podmínkám asi
čs. "revizionisty”. Nebo snad právě pro ten
met nedělá potíže.
novinářů v Č. Budějovi-'
60% lidí. Z těch však
proces,
z
něhož
nevyšly
rozsudky
tak
ostré,
cích provedl
“analýzu
Změna kurzu v Polsku měla jistý vliv i v
bude možno uspokojit
jak se očekávaly (od 4J let do 3 roků vězení
činnosti” svých členů v r.
Československu. Soukromá zpráva z minulých
jen
asi polovinu.
1968/69 a “pro nepřípust
— viz H D č. 5 str. 3 ).
dnů tjvrdí, že novinář a spisovatel Jiří Lederer,
né porušování etických
Přes zhoršen; možno
zásad socialistické žurna
Vývoj událostí po procesu byl pak ještě za
který byl letos v únoru zatčen jako pomocník
stí
cestovat vydaly se o.
listiky” vyloučil: bývalé
jímavější. Režim se nesnažil posílit strach z ná
provinilých polských spisovatelů, byl bez vy
ho šéfredaktora Jihočeské
velikonocích dvě skupiny
stupu
stalinismu
v
zemi,
spíše
naopak.
V
minu
světlení
propuštěn
na
svobodu.,
Zpráva
se
ne
pravdy J . šestáka, jeho
prověřených čs. občanů
lém měsíci bylo propuštěno z vyšetřovací vaz
zmiňuje o Jiřím Stachovi a jeho manželce, kte
zástupce V. Procházku,
na skupinový týdenní
sekretáře redakce J . Ho
by bez soudu asi 30 polských studentů, zatče
ří byli zatčeni pro totéž "provinění” současně
výlet na západ. Výsle
líka a redaktora B. Jachných v polovině loňského roku pro "protistátní
s Ledererem. Nic také nenasvědčuje tomu, že
nina, dále bývalého ředi
dek: v Itálii a v Holand
činnost”
a
úřady
jsou
náhle
liberálnější
i
k
by
i
na
československé
kulturní
frontě
mělo
tele krajského studia čs.
sku
požádalo 40 z nich
těm intelektuálům, kteřf rozhodně nepatří k
dojít po polském vzoru k uvolnění tlaku re
rozhlasu B. Hlinku, redak
o
udělení
politického
tora tohoto studia I.
stranické klice. V zemi probíhá živá diskuse o
žimu. Naopak.
asylu.
Emra, bývalého vedoucí

Uvolnění v Polsku?

-4 -

HLAS
Jaroslav Hašek: The Good Soldier Schweik.
Přeložil Paul Selver. 1969. Sedmé vydání —
Penguin Books v řadě Penguin Modern Classics. 471 str., ilustrace Josefa Lady. Cena
dol. 1,35.
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IN D IC K Á “ C E S T A K S O C IA LIZ M U ”

Dušan Lehotský
Vláda Indiry Gandhiovej ide nekompromisně za svojim cielom — : Kladi.e
základy demokratickému socializmu v hospodárstlve. Ale zatial’ čo sa snaží
zachovat’ ustavný postup a zvádza na pode federálneho parlamentu boj s
konzervativnou pravicou a usměrňuje aj parlamentnu levicu, na ktorej
priazeň a podporu je odkázaná, komunisticlď radikáli v niektorých provinčeskoslovenská literatura se nemůže chlubit, že by ciach máju na mysli inu "cestu k socializmu’’, cestu nasilia a neporiadku.
byla příliš známá západním či dokonce mimoevrop A tak |vývoj k oficiálnemu demokratickému socializmu je naviac ohrozený
ským čtenářům a až poslední dobou se situace po
tam, kde komunisti máju najváčšie pozicie, v prvom radě vo státe Zapadněkud zlepšuje vydáváním překladů prózy a ojedi
něle i poesie (Holub) či dramatu (Havel). Z předvá né Bengalsko.
lečné beletrie je ve světě znám snad jedině Čapek
Dve střediska súčasne- nistov, takzvaní Naxaliti, ganizovali radikální, Na
a Hašek. Jsm e proto rádi, že australští čtenáři nyní ho politického vývoja: opierajuci sa najma o xaliti generálny štrajk.
m ají možnost si přečíst hezké a levné vydání Dobré
ho vojáka Švejka, vyzdobeného koresponuujícími Lu hlavně město Dilli a indický polnohospodár- Mal poměrně pokojný
dovými kresbami. O samotném Švejkovi je zajisté hlavně město Zapadné- sky proletariat, znarod- priebeh, ale hádám len
zbytečné na tomto místě psát, za zmínku stojí pře ho Bengalska Kalkuta nuju svojou
metodou. preto, že za predchádzeklad do angličtiny. Posouzení je ovšem nesnadné, postytujú tak protichůd Organizuji! v mestách jucich demonštrácií vo
poněvadž překlad musel být vzhledem k neobyčejné
svéráznosti textu obtížný. Český čtenář má také zce ný obraz, aký si len mož demonštracie proti zosa- februári a v prvých týžla jiné zázemí vědomostí o historii c. k. mocnářstvi, no v tejto krajině vel’- deniu koaličnej a ich dnoch marca přišlo o ži
tehdejšího života a může se lépe vžít do mentality kých spoločenských, so- politickou skupinou ve- vot výše tridsať občanov,
jak obyčejných lidí tak oficírů a feldkurátů v prů ciálnych
a hospodář denej provinčnej vlády a stovky bolo poraně
běhu první světové války. Adekvátní převod lido ských krajnosti před a na dědinách zaberaju
ných.
vé terminologie do jiného jazyka je svízelný. Překlad
pódu a uskutočnuju re
Keď řederálna vláda
může popsat danou situaci, ale někdy ji bohužel ne stavit’.
Zatial čo v Dilli vlá formu podlá hesla: pó převzala správu provin
vystihuje a čtenář je tak ochuzován o vnímání té ne
definovatelné atmosféry, která je při četbě Švejka da priamo škrupulózne du ihned bezzemkom.
cie, zdálo sa, že to ratak typická, kterou navozuje originální text. Např. dbá o to, aby jej nový
Za posledných
par dikalistom bolo po voli,
Palivec popisuje v anglickém překladu zneuctění
portrétu císaře pána “ . . . the flies left their trade zákon o postátnění štma- mesiacov přeměnili Kaí- pretože už ani samotni
mark on the Emperor” , Švejk nepoužívá na své rev stich najváčšich bank kutu na město masovej vodcovia Naxalitov ne
matické koleno opoldok ale “embrocation” atd. Také vyhověl všetkým ustano- produkcie primitivných^ věděli ako zabránit dalmi vadí, že anglická transkripce vlastních a místních veniain ústavy a nenara bomb. Takéto po domác-" šiemu nasiliu a rozkladu
jmen (Schweik, Voditschka, Pilsen) byla převzata
z němčiny, i když jméno autora je v titulu uvedeno zil znova na odpor kole nostiach radikálov vyro veřejného poriadku.
gia pravnikov Najvyš-, bené bomby možete l’ahVlna teroru sa rozši
správně: Hašek.
Samozřejmě je i přes tyto výhrady dobře, že anglic šieho sudu, v Kalkutel ko zakupit za dve ru řovala do priemyselných
ky mluvící čtenář má možnost se seznámit s tak oblí- extremna frakcia na Či-' pie, čo je asi štrnasť cen- podnikov. Mnoho fabrik
nu orientovaných komu- tov. Vyrabaju sa z dra uvažovalo o premiesteni
(Pokračování na straně 6)
selného dusičnana. Sta- výrobných
zariadeni,
čia na poškodzovanie ve menšie podniky sa už aj
řejného majetku a na prestahovali. Ale len čo
vyvolanie paniky, ale aj federálnou vládou dosana usmrcovanie ludi.
dená sprava zaviedla ur
PRO KAŽDÉHO
BAN KO VN ÍCH SLU ŽEB
Keď politická kriza v čitý poriadok, začinaju
tejto provincii 17. mar- radikáli znova. K slovu
. . . všechno, co může
vkladní knížky
ca vyvrcholila a provině sa dostávaju profesio
banka poskytnout
šekové účty
na vláda musela odstu nální revolucionáři. Pa
vklady s.
pů, pretože nebola v sta šuj u zbraně z Číny a ich
výpovědní lhůtou
ve udržat poriadok, zor cielom je znemožnit konna vyšší úrok,

Švejkova anabáze
do Austrálie

Všechny druhy

zápůjčky,
finanční služba
Esanda
domácí spoření
posílání peněz
do ciziny
cestování
prostřednictvím.
ES&A Travel Centre,
90 Queen St.
Melbourne

Všechny služby
ES&A banky
pod jednou střechou
Založena 1852
THE ENGLISH
SCOTTISH AND
AUSTRALIAN
BANK LIMITED
Šetřte dnes na zítřek!
Ukládejte v ES&A bance

solidáciu, vynutit si no
vé volby, pretože sa .
domnivaju, že by dosiahii dalšie politické zisky.
Domnievaju sa, že po
yitazných volbách by sa
mi s niektorými nemšimi
skupinami mohli vládnut
a proti demokratickému
socializmu
federálnej
vlády prist s vlastnou
cestou k socializmu: na
stolit cestu nasilnej revoíucie.
Hybnou silou tohoto
radikalizmu je generalny tajomnik na Činu
orientovanej komunistickej strany Promode Das
Gupta, ktorý zahraničným novinárom povedal,
že nastolenie uradnickej
vlády v Kalkute podlá
dekretu prezidenta po
važuje za konšpiraciu
proti komunistickej stra
ně a že proti tejto
konšpiracii bude strana
bojovat na poli, vo fab
rikách, všade, kde to bu
de považovat za vhodné.
Západně Bengalsko a
v nom oblast Kalkuty je
■najpriemyseinejšou ča
stou Indie, je to takzva
né Porurie Indie. Z to
ho dovodu tamojši vý
voj može ovplyvnit aj
poměry v hlavnom mě
stě, može zmařit mnohé
dobré myšlené plány a
akcie federálnej vlády,
jej reformy a jej projek
ty pre výstavbu demok
ratického socializmu.

PRÁ CE
V C L A Y T O N U , V IC.

Motor Producers Ltd.
(dfiíve V O L K S W A G E N )
přijmou okamžitě

* M ONTÉRY

•

* D ĚLN ÍK Y DO LAKOVNÝ
SVÁŘEČE O XYG ., OBLOUK.

* SVÁŘEČE BOD.
* IMPREGNÁTORY
* OPRAVÁŘE KOVU

Hledáte-li stálé zaměstnání a chcete-ii
* vhodnou pracovní dobu 7.05 ráno — 3.35 hod. odp.
* bonus nad stanovené mzdy
* přestávky k svačinám
* výtečné pracovní podmínky

hlaste se laskavě ihned v naší zaměstnanecké kanceláři
proti železniční stanici Westall, Vic.
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Před třiceti lety, když Adolf Hitler ohrozil sfvět, i vůdce britské konservativní strany Churchill i vůdce britské dělnické strany Attlee četli ve volných chvílích velké Gibbonovo dílo "Úpa
dek a pád říše římské” — zřejmě s tím úmyslem, aby, je-li možno, se prakticky poučili z historie.
Čtou ještě politikové historické knihy? Zabýva je se třetím stoletím po Kristu, Gibbon psal: "N y
ní nebezpečné tajemství, bohatství i slabost říše bylo odhaleno světu.’’ Dnes sjvětu je známo bo
hatství Ameriky. A nepřátelé svobody s napětím vyčkávají, zda bůh jim dá, a Amerika z té nebo
oné příčiny se ukáže slabou.
Od roku 1945, kdy Francie a Anglie ztratily velmocenské postaveni, balance sil ve světě spo
čívala na Americe. Situace tak se Vytvořila, že žá dná změna v americké politice nezůstane bez hlu
bokého vlivu na světové události. Dosti velký dů vod pro to, aby mnozí nervosně četli narážky na
to, že v Americe se snad objevuje isolacionism us. A někteří Američané sami někdy uvažují, zda
v zemi kolem nich neroste isolacionismus. Obyčejně odpovídají: ne, děláme jen účty z poslední
ho čtvrtstoletí; pravděpodobně jen omezíme své akce ve světě; některé končiny se nám nyní zdají
méně důležité, než jsme se dlouho domnívali. To se týká některých končin v jihovýchodní Asii.
Od konce druhé svě nem Společnosti národů matujeme se už, zda a domácích problémů mí
tové války si lidé odvyk a odepřela tak této in jak se potom senátor sto na intervence ve svě
tě. Je na příklad přiroze
li myslit na americký stituci sílu, kterou by Borah omlouval.
isolacionismus. Bylo tak snad byla mohla mít.
Dejme tomu, že by by né, že černoši by raději
jasno, že svět se nedá Bez Ameriky Společnost lo oprávněno podezření viděli své sociální prob
znovu uspořádat bez in národů se ukázala trap některých, že Amerika lémy dříve vyřešené než
tensivní účasti Ameriky, ně slabou v prvních me nyní směřuje nebo je problémy Vietnamu.
která zůstala jako jediná zinárodních půtkách s unášena k tomu nebo
Byl by to isolacioni
skutečná
demokratická fašismem a dodýchala onomu stupni isolacioni- smus založený na jiných,
velmoc. Logika věcí či bez jakéhokoli vlivu na smu. Byl by to zcela jiný vrstvách a rozšířený v
nila americký isolacioni události, který by zaslou isolacionismus než uvá jiných krajích než býval.
žil být zaznamenán v dě žené sobectví a meziná Oporou starého isolaciosmus absurdním.
rodní nezájem senátorů nismu byl konservati
Ale kdysi v Americe jinách.
V letech 1940 a 1941 Lodge a Boraha. Nebyl smus a republikánská
isolacionismus
jednou
převládl úplně a jednou pak senátor Borah vedl by to proklamovaný iso strana, jeho hlavní baš
působil až do poslední isolacionistickou
opo lacionismus, nikdo by ty byly na středním zá
chvíle. Američtí senátoři sici proti
presidentu patrně ani nevyslovil to padě, kam zprávy o me
Lodge a Borah si vyslou Rooseveltovi. Z něja to slovo, nýbrž byl by to zinárodních událostech
žili nedobré jméno v dě kých důvodů se domní následek vlivu určitých doléhaly pomalu a ne
jinách. Po konci první val, že osobně má doko vrstev americké společ budily velký zájem, kde
Světové války senátor nalejší zpravodajství než nosti, které žádají, aby agrarismus se citil bez
Lodge vedl isolacioni- americké zahraniční mi Amerika znovu přezkou pečen ve svých úzkých
stickoú oposici protp pre nisterstvo. Toto jeho mala, kterým úkolům se mezích a daleko od
sidentu Wilsonovi a zví zpravodajství mu říkalo, má věnovat dříve a kte Evropy a od světa.
tězil. Idea Společnosti že mezinárodní fašismus rým později, jestli vů
Nový isolacionismus
národů byla tenkrát více couvne před válkou. Ro bec.
by v mnohém představo
americkou ideou než ko ku 1939 německý faši . Oči mnohých jsou u- val pravý opak. Byl by
hokoli jiného, president smus necouvl, a světová přeny na imposantní bi nesen vrstvami, které se
Roku liony amerického roz pokládají za nej pokro
Wilson s ní přišel na mí válka vypukla.
rovou konferenci. Isola- 1941 pak nepřipravená počtu a na pódii, -který kovější, hlavní jeho opo
cionisti se proti němu Amerika byla napadena si z nich vyžaduje armá rou by byl liberalismus,
spojili s tím výsledkem, bez vyhlášení války v da. Ptají se, zda by ne demokratická strana a
že Amerika na konec za Pearl Harbour Japon vznikl v Americe sociální intelektuálové.
Hlavní
mítla svou účast na své skem, které také necouv ráj, kdyby tento podíl jeho bašty by byly na
idei, odmítla stát se čle lo před válkou. Nepa byl věnován na řešení (Pokračování na str. 6)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENAŘSTVÍ

KEW C0NXINÍNIA1 BlITCHES řty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOOBS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIA LITA : uzená šunka a.
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru. * Máme též na skladě jeleni maso z N. Zélandu.
DOMÁCÍ J A T E R N IC E , J E L ÍT K A

A SM ETAN OVÉ K LO B Á SY

Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po Victo ria Pde., zastávka č. 38
číslo 4 8 /z Flinders St. po Brigde R d./, zastávka č. 38
Telefon: 86-7178

že

můžete létět luxusním džetem
Z AUSTRÁLIE DO

VÍDNĚ A Z PĚT

ve skupinách (Affinity groups) již za
£ 864.70
Podrobné

informace

ochotně sdělí

A LM A
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)

Melbourne, Vic., 3000
Telefon 63-4001,

63-4002

SOVIETI V KANADE
Kanada má mimoriadne rozvinuté obchodné styky
so Sovietským zvázom. Podlá obnovenej obchodnej
zmluvy je Kanada uznána za prednostný prameň
nákupu pšenice. Ale Moskva si zmysel kanadsko-sovietskej spolupráce zrejme vysvětluje po svojom.
J e j diplomati si počinaju příliš .podomácky. Preto
koncom marca muselo si ministerstvo zahraničných
věci pozvat’ sovietského velvyslanca Mirošničenka
na kobereček a vytknut’ mu nepřípustná činnost'
dvoeh členov sovietskej misie medzi kanadskými
občanmi, bývalými emigrantami z_ Estonska, ^ktoré
po násilnej inkorporácii sa stalo časťou . Sovietské
ho zvázu.
Ministerstvo zahraničia v Ottave dostalo totiž s t í ž 
nost’ od Estonského národného združenia, že dvaja
tajomníci sovietskej misie: Michail Murnikov a Vla
dimír Kalužny navštěvuju príslušnikov ■estonskej
emigracie a pod zamienkou, že im zaobstaraju informácie o příbuzných v Estonsku, robia na nich Tózny
natlak, zrejme ich nutia k špionáži a keď sa nepodrobia, vyhražaju im. V Kanadě žije asi dvadsať pát
tisíc príslušnikov estonskej národnej skupiny, usíd
lených prevážne v Torontě a v Edmontone. Mumikov vykonával tuto činnost’ v Torontě, Kalužny v
Edmontone. Zastupca kanadského ministra zahrani
čia Ritchie upozornil sovietského velvyslanca, že
takáno činnost’ je nepřípustná a že by mohla ohrozit’
vytvořená kanadsko-sovietsku spoluprácu.
Druha nepříjemnost’ sa odohrala v sávislosti s
oslavami stého výročia Leninových narodenin v To
rontě. Oslavu poriadala Kanadsko-sovietská spoločnosť a záčastnili sa je j a j velvyslanci — sovietský
a československý. Proti oslavám protestovali nezá
visle na sebe dve organizácie: Ukrajinský študent
ský klub univerzity Yorku a Toronta a pravicová
kanadská organizácia Spoločnost Edmunda Burke-a.
Ukrajinskí študenti sa obmedzili len na demonštraciu před budovou, kde sa oslava konala, študenti
piketovali a rozdávali letáky, v ktorých odsudzovali
“oslavovanie takého tyrana ako bol Lenin” . Přísluš
nici Spoločníosti Edmunda Burke-a zorganizovali svoju demoštráciu priamo na banket a vo chvíli, keď
sa málo pripijať na slávu Leninovi, povstali aj oni,
začali vykrikovať protikomunistické hesla a prevracať stoly. Došlo k bitke, ktorá skončila len keď do
miestnosti vtrhla* policia. Třeba iste rátat’ s tým, že
sovietské velvyslanectvo urobi z toho vážnu diplomaticku zápletku, kauzu v kanadsko-sovietských
vztahoch.
Dušan Lehotský

'ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vál hlava?
Noste brýle od O P T Á !

q

pT O

Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky
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(Pokračování se strany 4)
j
bejiým, i když nikoliv nejhodnotnějším českým auto
rem. Kongeniální převod literárního díla du jiné
ho- jazyka a zvláště pro čtenáře žijícího v rozdílném
prpstředí je nemalý problém. Spíše se-podaří překla
datelům ze světových do méně rozšířených jazyků
než naopak. Mám na mysli okolnost, že mentalita a
přístup Čechů a Slováků např. k angličtině je přiro
zeně zcela jiný, než přístup lidí, kterým je angličti
na- mateřským jazykem, k češtině či slovenštině. V
úvodu amerického vydání Čapkova románu Válka
s Jnloky je poznamenáno, že čeština je Američanům
exotická tak jako tibetština nebo jazyk navaho. Tím
více pak lituji, že uvedený překlad Dobrého vojáka
Švejka není doplněn vysvětlující statí, která by c i
zím čtenářům alespoň stručně popsala rysy českého
národního cítění na sklonku rakousko-uherské mo
narchie a reálie života doma i na haličské frontě.
Desetiřádková. informace na obalu knihy je spíše
komerční a pro běžného australského čtenáře zcela
nedostatečná. Nedávno jsem byl pozván universitním
seminářem germanistiky n a promítání Die Abenteůer des braven Soldaten Schweik” s Heinz Ruehnjannem v hlavní roli, film byl uveden v původní ver
si bez titulků. Spontánně reagovali diváci evropské
ho (zejména německého) původu a u australských
studentů němčiny, pro které byl film určen, zůstal
bez odezvy. Prostředí děje jim nebylo vysvětleno a
zůstalo příliš vzdálené.
IP

ROENTGENOVANI
:PLIC
JE PO VIN N É PRO VŠECH N Y
OSOBY STARŠÍ 21 LET.
[v y u ž i j t e p ř í l e ž i t o s t i , k d y ž j e
ROENTGENOLOGICKÁ JED N O TK A

j

|VE VAŠÍ OBLASTI !
I ' Přesvědčte se, zda mají všichni členové
l/aší rodiny: včas roentgenovány plíce. ProI vádí šé zdarma. Kdokoli může mít tuberkuI íózu — můžete být jejím nosičem'a přenáIše t .ji na jiné. Je zvlášť důležité, aby se
I starší členové rodiny podrobili tomuto rychI létnu a jednoduchému zjištění. T. B. se dá
I zpravidla léčit snadno a rychle. V případě j
I potřeby delšího léčení se vyplácí živitelům
I rodin státní pense. Dozvíte se, kdy bude
iroentgen prováděn ve vašem okolí. Nebo
I můžete zajít kdykoli do Mass X-Rays, 25
I Flinders Lané, Melbourne-City. Telefon:
I
63-3191.
I Th e Victoriah Tuberc.ulosis Association
I TB509Lonsdale Street, Melboume, 3000.
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Nová levice
(Pokračování se str. 5)
kosmopolitickém.
prů
myslovém východě Ame
riky. A jeho hlavním bo
jovníkem v ulicích by
byla mládež, která ti
našla nové- enthusiasmy
a nové učitele místo sta
rých, snad také nová so
bectví.

Dlouho jsme nemohli
"Náš ideál není štěstí, i hmotný, rozšíření bla
proniknout do tajů, co nýbrž síla”, bylo v té hobytu do všech vrstev,
všechno obsahuje feno filosofii. Také v ní byl i politický, rozšíření svo
mén Nová levice, až se názor na americké ho body do nejzazších mezí.
Někdy se musilo zdát,
nám přihodilo hovořit spodářství: "Lidé světa
několik hodin s jedním budou řídit americké h o-' že liberální vláda vyzý
z jeho významných rep spodářství.’’ Patrně se k vá občany, aby s ní co
resentantů. Byl to hez tomu účelu zřídí nějaký nejčastěji nesouhlasili a'
ký a příjemný mladý afro - asijsko - sovětský tak všem ukázali, že žijí
ve šťastné zemi svobod
muž a trpělivě
nám komitét.
A bylo v té filosofii ných lidí. Starší filoso
Mládež svým způso všechno vysvětlil. Moc
bem nabyla velkého vli je zlo, moc musí být obsaženo také toto: "Bu- fové než jsou američtí li
vu v nynější americké zničena, pravil; aby a- de-li k, ternu všemu tře berálové let šedesátých
politice. Nezkoumejme merická moc byla zniče ba fašismu,- bude třeba, by byli patrně předvída
nyní, proč, bylo by to na, je třeba ameriku abychom byli fašisty.” li jen částečný výsledek.
dlouhé zkoumání. Přij rozdělit na sto malých Hle, v zápase proti fa Výsledek závisel na tom,
jednotek.
šismu bude třeba, aby zda člověk svou samot
meme zatím výsledek.
Mládež dosud je mi
Ptali jsme se, co když lidé; se Stávali fašisty. nou přirozeností směřu
noritou v obyvatelstvu.. ostatní státy se nevzdají Ne jiní smějí být faši je k dobru, jak Rousseau
Někteří mají chuť ji pro moci? Bylo jeho míně sty, ale Nová levice smí. věřil. Události sotva to
hlásit za majoritu, ale ním, že to je jejich věc.
Nová itvice smí toho potvrdily. . Vynořily se.
ti počítají i kojence a Him, řekli jsme; a kdo tolik, že pověst Ameri skupiny, odhodlané zne
nepochybné děti. Radi by měl být prvním mu ky je uváděna v pochyb užívat svobody.
kálové jsou minoritou v žem v Americe? Zamy nost ve vzdálených po
Jsou mezi nimi skupi-této minoritě a extrém slil se, pak řekl: Cleaver. zorovatelích.
Bývalý ny mládeže, podivně isoní radikálové jsou mino Cleaver je ministr pro representant Ameriky ve lacionalistické.
Skoro
ritou uvnitř radikální pagandy bojovného čer Spojenýcn
národech neprodyšně se isolovaly
minority. To často hraje nošského hnutí Černí Goldberg
řekl:
"Z a od hodnot, které dosud
rozhodující roli v obra pantheři, který už delší svých tří let ve Spoje platily. Jsou isolovány
dobu vysílá své blesky ných národech jsem vi na všech stranách, i, od.
zu událostí.
Radikálové jsou více z exilu od Kuby až po děl, že moc Ameriky ne znalosti historie a od
závisí na raketách s ato znalosti mezinárodních
domovem na ulicích než Alžír.
Napadlo
nás
zeptat
se,
movou náloží, nýbrž na problémů, jež neměly
jiní, jsou viditelnější a
co
se
soudy.
Vyšlo
naje
tom,
zda uvede svůj dům čas poznat.
slyšitelnější. Oni ostatně
věří, že "minorita vždy vo, že americké soudy do pořádku.” Leonid
Zaráží jejich lhostej
rozhoduje ’, jak Sorel a nemají právo soudit, po Brežněv pocítil, že má nost nebo přímo nechuť
Kíerkegaard věřili, jak i něvadž na konci osmnác příležitost, aby řekl, že k tomu, aby jejich ideály
Ibsen věřil, když byl ve tého století Jefferson a poměry v Americe za byly obecně platné. S
špatné náladě a jak i Hamilton měli otroky. sluhují opovržení světa.
rozkoší se isolují od oLenin' nepochybné byl Odvážili jsme se zeptat:
Léta šedesátá byla pro statních, mají heslo: ne
přesvědčen.
Ovšem, "Abyste všechno takto Ameriku periodou expe věřte tomu, kdo je přes
jestliže někdo se odhod zařídili, abyste zlo mo rimentu a zpytování svě 25 let. Horlivě vyrábějí
lá. házet bomby, má na ci zničili, musíte mít asi domí, k jakému sotva sobecké ideály pro ten
nějakou chvíli převahu nějakou moc?” Připustil kdy jiná země se odhod drobet času, v němž ži
že patrně musejí.
nad. ito H m i.
lala. Amerika dala si jí. Neptají se, co pak. A
Vždycky jsme tušili,
heslo "Nová hranice’’, chuť k brutalitě se vy
Lidé po celém světě
že mezi těmi, kteří ne
pak heslo "Velká společ nořila. Nebezpečné děti
čtou. někteří se starostí,
smiřitelně jsou rozhoř
nost' . Mél to být pokus amerického idealismu.
jiní s nace jí. že v N cv
čeni nad mocí státu, jsou
Yorku a v jiných ame
mnozí, kteří jsou jako
rických městech vybu
Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky, topeni
ona postava v Dickensochují bomby. Jeden z
všeho druhu, přikrývky atd.
výcft "Pidcwicích”, která
vůdců - extremních radiWARTA HOME SUPPLIES
praví: "'Nikdy nepiji li
j kálů mluvil k studentů-n
210-212 Barkly S t, Footscray, Vle.
hoviny, je to nápoj ďá
; na nej vět’ i americké uni
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
belský, ale kdybych mu
versitě a sdělil jim, že
Mluvíme česky
s í, pak, prosím, skleni
jeho hnutí nyní přejde
cí horkého rumu a dvě
k vypalování bank. Moh
kostky cukru do toho.”
lo by se zdát, že oživu
Velký výběr vín, Hhovía a piva
Naše znalosti o Nové
je
tradice
Stalinova
dodáme kamkoli v Austrálii
levici
se prohloubily,
bouřlivého mládí, avšak
za velkoobchodní ceny
když v New Yorku zahy
toto hnutí vystupuje pod
Ceník na požádáni
nul, se dvěma jinými,
jménem Nová levice a
třiadvacetiletý muž při
jako jakýsi
politický
fabrikaci bomb ve skle
modernismus.
er. Jon&s & Victoria Sts., Richmond, Vie.
pě. Byl jedním z nej
V Americe vychází
Telefon: 42-4782
známějších mužů Nové
časopis "Dissent” (''N e
levice a jeho přátelé po 'nebo: 104 M illers Rd., Nth Altona, Vic. (314-82811
souhlas” ), v němž začí
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
jeho smrti sestavili jeho
nali skoro všichni vůdfilosofii.
cpvé;Nové levice. Nyní
muž, který-po léta redi
goval tento časopis, vy
Veškerá PO JIŠT ĚN Í odborně provedou
dal knihu, v níž praví,
že v opaku k jiným kul
turním hnutím tento
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
modernismus
nezajde
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
slušně.
.
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D O M O V A

Ned Kelly — Muž a pověst. Cassell, Austrálie. Antologie.

P o bitvě u Glenrowanu
V době, kdy moderní, hrdinové jako Bonnie a Clyde a Butch Cassidy a tisíc7 liber.
Je pravděpodobné, že
Sundance Kid se stávají symboly odboje proti stájvající společnosti, přichá
zí jako na zavolanou nové vydání1antologie, která se zabývá životem a hlav toto velké jmění zlákalo
ně posmrtnou slávou Edwarda Kellyho — pověstného Nedá Kellyho. Bylo jednoho z donášečů k
pokusu o obchůdek s
by dobře si připomenout, že tu nejde o rannou část australské historie Ned Kelly byl popraven v melbournské Pentridgi před devadesáti lety. policií. Jeho obchodní
Zbytky jeho chatrče v Glenrowanu West existovaly ještě v padesátých kariéra byla krátká. Kel
letech. A jeho pověst, člověk musí smutně konstatovat, daleko předčila jeho lyho kamarád ho zastře
životní zásluhy. Posmrtná sláva dokonce zastřela nezaujatý pohled na lil na prahu jeho domo
va. Ale už dva dny poté
skutečného Nedá Kellyho — k zármutku historika a k potěše romantika.
O velikonocích roku 1967 se konalo ve Wangarattě symposium lidí ve došlo k proslulé bitvě v
řejně činných, kteří nějakým způsobem přispěli k uvedení Kellyho legendy Glenrowanu, v níž byli
tři Kellyho
na pravou míru. Nebyli docela úspěšní. Mnoho svědků historických událo zastřeleni
společníci:
Daniel
Kelly,
stí nezanechalo písemná svědectví, mnohý historický doklad byl ztracen nebo
zničen, příliš mnoho nedoložených dohadů se vetřelo mezi "průkazní5 ma Steve H art a Joe Byme.
Ned Kelly sám byl
teriál.
K vydání antologie přispěli profesor Manning Clark, \K,7eston Bate, lan zatčen po dramatické
Jones, profesor Louis Waller a -— důležitý svědek seržant Holden, archivní přestřelce, když v do
mácky vyrobeném brně
úředník pověřený publicitou pro policejní sbor.
ní se snažil umožnit útěk
ky
nez
byl
stíhán
pro
týz
Jeho úloha v sympo Powera.
svých kamarádů.
Byl zproštěn pro ne zločin.
siu byla jasná. Jeho svě
Je málo známá sku
Tehdy už Kelly neče
dectví bylo jasné, proto dostatek důkazů. Ale ani.
tečnost, že Ned Kelly
že se omezovalo pouze ne rok poté dostal tři kal na ruku zákona a
sám byl patrně po delší
na obecně známé skuteč měsíce pro tehdy celkem ukryl se y buši. Zlom je
část osudné noci v buši,
nosti á policejní a soudní běžný přestupek veřej ho kariéry přišel v říjnu
kde prý měl schůzku s
1878, kdy společně se
ného násilí.
záznamy.
dalšími pomocníky. OEdward Kelly, "prav
V dubnu 1871 už to svým bratrem zastřelili kolnosti jsou nejasné.
děpodobně” narozený v bylo ' vážné. Kelly byl tři policisty z Mansfiel11. listopadu byl Kel
místě příhodně nazva odsouzen na tři roky ža du, kteří po nich pátraly oběšen pro vraždu
ném Beveridge v prosin láře pro krádež koně, 11jednoho z policistů po
ci 1854, měl potíže s po zločin, který nebyl po
Od té chvíle nastala
procesu, který byl na
licií od 15 let.
suzován lehce ve spo slavná epocha Kellyho tehdejší poměry spra
Jánošíkovským
Jeho první vystoupení lečnosti, která si chráni ■tlupy.
vedlivě veden.
v soudní síni se netýka la majetek'. Kůň byl sym způsobem vyloupili on a
Kellyho zastánci oby
lo nějaké mladické ne bolem blahobytu jako je jeho tři pomocníci ban čejně poukazují na to, že
rozvážnosti. Byl podez dnes pozlacený jaguár ku v Euroi a v JerildeKelly nemohl
svědčit
řelý, že se účastnil sil nebo milionářská jachta. rie.
podle
tehdejších pa
ničních loupeží ve spo
Žalář si odkroutil v
O d m ě n a z a j e j i c h d o  ragrafů ve svůj pro
lečnosti tehdy slavného Beechworthu. Po pro p a d e n í b y l a n a t e h d e j š í spěch.
bushrangera
Harryho puštění mu trvalo tři ro p o m ě r y z á v r a t n á : o s m
(Pokračování na srtr. 9)

Chleba u stropu — fáro pod okny
Z n á m j? jako vy, ty popelničáře, jak jim říkáme
na sídlištích v Praze. Jsou to staří lidé, s nízkými
důchody, s problémem: jak žít a dožít! A. je to ně
kdy otřesné! ,Za rioci, či za kuropění prohledávají
v popelnicích odpadky, rukama se hrabou mezi po
pelem a nedopalky, kostmi, zkaženými konzervami
a _slupkami z brambor. Vytahují kdejakou láhev, za
niž se platí třeba jen desetník, skládají do štůčku
pokrčené noviny, sáčky, papíry a oprašují odhoze
né. polozkážené kousky salámů, tlačenky, masa,
špekáčků. Oprašují a ukládají do zvláštních pytlů
sebemenší kousíček starého chleba.
Občas jim štěstí přeje. U nás našli vloni docela
Zachovalou a ještě zmrzlou krůtu, dvě veky čerstvé
ho chleba a láhev aši omylem vyhozenou a — n e -:
načatou — Cinzano-bitter. Někdy najdou někde i
náramek, hodinky, peníze, zlatý řetízek či perličky,,
budík, svazek rukopisů, not, svazek milostných do
pisů, verše, knihy, prsten . . . Ledacos lidé odhodí
ve vzteku či ve Vzrušení, ledacos pohodí, vyhodí, v y -:
metou.
i Jsou to lidé s nízkým důchodem, většinou bývalí
živnostníci, řemeslníci, kterých jsme si — po mém
soudu — měli vážit a jejichž řemeslo jsme měli pě
stovat, rozvíjet a zachovat. No — m ě li. . . m ě li. . .
Ta paní, co si ke mně chodí pro staré noviny, má
už deset let na lůžko upoutaného muže. Je nevyléči
telný. Ověřil jsem si to, je to těžký případ. Syn je
nezvěstný, zahynul asi v Osvětimi, dcera odjela po
pětačtyřicátém s mužem Angličanem pryč, a oni s
rentou asi tři sta korun, živoří. . . Papír, láhve, ko
sti a textilie z popelnic nosí do sběru, chlebem krmí
pár králíků, aby měl muž aspoň dvakrát týdně ma
so . . . Je to kruté a je otřesný, při tom dojímavý
pohled na tyto staré lidi, kteří dovedli navzdory vše
mu zůstat si lidsky věrni. Už dlouho jsem se nesetkal
s tak dojímavou věrností a oddaností dvou lidí jako
u té paní, co si ke mně chodí pro staré noviny . . .
Všechno lze pochopit.
K nepochopitelnému — jsem se dobral na jiném

sídlišti, když jsem šel nedávno, pp desáté, od přítele.
velké, ^ okolečkované popelnice stála stará pa
ní, zabalená do děravé a obnošené šály. Vedle stál
dětský kočárek, upravený jako vozík, z popelnice
blikalo světlo a ozýval se hlas.
To se hned tak nevidí — proto jsem zašel a za
stavil se. V popelnici byl asi tak sedmdesátiletý sta
řík ^s baterkou, prokutával dno a podával nahoru
ženě papíry a kousky chleba. Když skončil a já jsem
mu pomohl ven, podělil se s ním o cigarety, když
jsme šesták trochu “seznámili” - - a já jim nabídl
pár penízů, jen aby toho., už nechali a šli spát —
stará paní se rozplakala:
“Když my musíme, musíme, noc co noc . . . Běda,
když přivezeme málo . . . ”
Tělem mi projel mráz, ale nebylo to ani tak z té
zimy . . .
“Víte co?” , povídáňi, “postavte vozík někam za
roh a pojďte si se mnou vypít grog tamhle do ho
spody. Jste na kost promrzlí a neuškodí vám to.”
Odmítli. Jednak by jim prý mohla '“konkurence”
ukrást vozík i s nákladem a jednak by je mohli
vidět lidé, jak “chlastají” . Odmítli, abych jim po
mohl tlačit vozík, za chvíli už přímo prosili — abych
odešel. . . Tak jsem šel —, ale jen za nejbližší blok
a moc jsem toho v té noci nenaspal. Do dvou hodin
zrána jsem ty dva staré ubožáky pozoroval “zpoza
rohů” . Tak jsem se dozvěděl, kde bydlí. Lidé je tu
znají. Staří jsou chuděrkové, řekli mi, když jsem
tam za pár dní přišel, mladí jsou docela normální
hamouni. Pěstují na chlebu z popelnic králíky a
prodávají je. On je ňákej ouřada a taky pořádnej
ochmelka, jeho mladá, dosti hezká žena, jenomže
až příliš “potřebná” , je doma. Děti jsou na školní
jídelně, melta s chlebem, bramboračka nebo brambo
ry . . . Svý starý rodiče nastěhovala dcera v jejich
bývalém prostorném bytě — do komory. Přes den
spí, uklízejí, myjí podlahy a drátkují parkety. V no
ci musejí do ulic. Den co den, přesněji: noc co
noc. . .

Vladimír Holan:
BOHŮM
Bohům s krásnými slaměnými copy,
se snadno chytlavým troudem duševnosti
a s plášti pošitými suchou hrachovinou
je zakázáno hřát se u našeho
kuchyňského ohně,
u sklářské hutě nebo u šlehajícího
smilství.
Z opatrnosti a obavy před ponížením
neznají ani slunce a jenom lůnovrat
smí je pokoušet a vábit
blíž k blahu smrtelníků,
jenomže s podmínkou, že nikdy nevykročí
ze sobě potřebné ivěčnosti. . .
Div se pak, že když kdysi Eva pálila
rukopis Adamův
(báseň o skvrně na svatebním
prostěradle),
začli jí závidět i hrnec s polévkou,
která se pod papírem dala do vření,
i onen krutý plamen, jenž nás ničí
mezi koleny a lokty . . .
PSÍ DEN NA CHLUM ECKU
Nic, opravdu nic . . . A za nic
položené nic,
které, tak přejné pro obšírný dnešek,
pamatuje i na stěnová léta stáří
se zdánlivými dveřmi úniku! . . .
Slunce je ječivé . . . Od jeho úst
až k jeho řití,
od jeho víry v tvar k poznání zmaru
souká se příšerná smutníce hada v ráji,
který tak snadno zvítězil a snadným
vítězstvím
byl tedy brzy přinucen ke zpáteční cestě
do sebe . . .
Šed5 v rodítelných místech světa,
dtolení jv tvářnostech a sivé siptění
všech listů k zapuzení stromu
a slaměný ocas bohů,
který práská do hřbitovního prachu! . , .
Ještě málo a maličko a vyprahlost by
zničila i sebe .. . .
Ale na vedlejším dvorku koupají
mrtvého v neckách
a pramínek vyšplíchané vody stéká
až ke mně . . .
ŘEKLI MU . . .
Řekli mu: "Ďábel má opustili tuto zemi.
Jděte a zjistěte, jak o tom smýšlejí lidé!’5
Ale zpráva vědce, psaná na stroji,
mohla se zmínit jenom o lhostejnosti. . .
Řekli mu: "M á přijít druhý Adam.
Jděte a zjistěte, zda je tu druhý rá j!”
Ale svědectví hřbitovního měřiče
mohlo se zmínit jenom o pustině , . .
“Jo, tihleti, kamaráde . .
řekl mi po páté plzni
jeden ze sousedů v nedaleké hospodě — “O těch mi
snad ani nemluv . . . Jejich obě holky jsou docela
průsvitný, ty by se snad mohly převlékat za bičem . ..
Chleba maj u stropu . . . ale fáro? Samozřejmě, fá :
■ro pod oknem. A to si říkaj lidi.”
Kdo všechno si dnes nepřisvojuje název — čLCh
VĚK?
Ju ra Sosnar
POZNÁMKA HLASU DOMOVA:
K doslovnému přetištění tohoto vyprávění nás při
děly dopisy několika podepsaných i anonymních č * *
nářů Hlasu domova, kteří reagovali na fejtón Mar
cely Čechové "Párek v Koruně" z vánočníhb čísla
HD. Žili v Praze ještě nedávno, takže mohou dobře
vědět, že událost popsaná M. Čechovou je buď vy
myšlená nebo naprosto ojedinělá. O staré lidi je prý
dnes v Československu poměrně dobře pksfaráno.
článek "Chleba u stropu — fáro pod okny" uve
řejnila pražská Práce dne 24. března 1970.
HD
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STRATEGIE A TAKTIKA
Čtení Rudého práva nepřináší jistě mnoho zábavy, ale výjimka se přece našla: dne 21. března
odhaloval soudruh Jaroslav Šternberk na stránce Rudého práva "současnou strategii a taktiku pra
vice — zejména v oblasti kultury a umělecké tvorby”. Není tak závažné, co autor odhaluje o pravi
ci, k níž jsou počítáni jak nestraníci tak i Dubče kovci, ale zajímavější je, jak z psaní prosakuje
nejistota, osamocenost režiniistů v Českoslovens ku, které straší odpor lidí doma a intelektuálů
především.
Šternberk zjišťuje v úvodu, že na světě existují pouze dvě ideologie, operující konečným cílem:
komunistická, která chce nastolit komunismus na celém světě a kapitalistická, jejímž cílem je lik
vidace komunismu. Ta kapitalistická má prý ještě diverzní variantu — socialismus v rámci kapi
talismu, jak prý se o to pokoušejí sociální demokraté západního světa.
Pravicový konečný cíl se dle autora připravuje v řejšími nestraníky vykoupí a stanou tak po jejich
socialistických zemích ve dvou etapách: v přípravě boku v duchu antikomunistické angažovanosti začí
kontrarevoluce a v jejím provedení. V přípravě čs. nající již v r. 1948); výjimku tvoří exponovaní jedin
kontrarevoluce (stejně jako maďarské 12 let před ci, kterým je naopak Setrvání ve straně “povoleno” ,
tím) byli prý vybráni vhodní komunisté, kteří by aby někdo mohl hájit zájmy těch, co vystoupili (jak'
byli schopni a ochotni provést reformu ve straně je tomu např. v mnoha divadlech, zbylých tvůrčích
tak, aby byla strana zbavena vedoucího postaveni svazech apod.);
ve státě, dále byl prosazen rozhodující vliv ve sdě
b) aby ze strany vystoupilo maximum těch, kteří
lovacích prostředcích a “postupně infikována kosmo věří dodnes pravici, že jejím skutečným cílem byl
politně nacionalistická hysterie” , která měla zhano lepší socialismus než kdekoli jinde na světě a že te
bit komunistickou stranu a Sovětský svaz. Opravdo dy vystupují nebo vystoupí ze strany jako zklamaní’
ví přívrženci marxismu-leninismu byli označováni (ale ve skutečnosti opravdoví) komunisté;
za dogmatické levičáky a nepřátele strany, moc Bez
c) aby ve straně zůstalo maximum (prozatím) mé
pečnosti, armády a Lidových milic byla omezena ně exponovaných příznivců závěrů tzv. vysočanské
cestou rozkladu zevnitř — rozkladem komunistické ho sjezdu š tím, že by později znovu sehráli úlohu
jednoty.
“trojského koně” .
“Všech těchto strategických cílů bylo u nás sto
* Šíření zaručených a ověřených argumentů, které
procentně dosaženo” , konstatuje Jaroslav Šternberk,
dokládají nezbytnost vyčkávací taktiky a oddalová
ovšem vlastní provedení kontrarevbluce zmařil pří
ní spolupráce s vedením; argumentace se neustále
chod spojeneckých armád. Ani tím se však pravi mění a doplňuje podle míry a stupně informovanosti
čáci nevzdali svých cílů a plánují, jak pokračovat
ze zahraničního vysílání nebo “spolehlivých” lidí
tam, kde to bylo přerušeno v srpnu 1968.
vracejících se ze zahraničí (i když tato možnost je
Prostředky, kterými si chce pravice zajistit splně stále ztíženější). Současná argumentace pravice
ní svých cílů, popisuje J . Šternberk takto:
tvrdí, že:
“Udržování jimi nazvaného “morálního” teroru, je
Sovětský svaz v nikoli nedohledné době prý uzav
hož smyslem je vytváření strachu u těch občanů, ře s USA dohodu o vytvoření mírového (či bezatokteří jsou nebo by byli. ochotni distancovat se od cí mového) pásma ve střední Evropě (kam bude patřit
lů kontrarevoluce a spolupracovat s dnešním vede i ČSSR), na jejímž základě budou prý muset cizí
ním strany a státu, aby nebyli vyhlášeni a odsouzeni vojska opustit o b s a z e n á území (tedy i naše),
před celým národem jako bezcharakterní zrádci, ko a to bude znamenat možnost znovu si uspořádat u
laboranti, udavači a odborně neschopní kariéristé. nás věci “po svém” , tj. zlikvidovat dnešní vládriouc:'
Vytváření onoho “morálního” teroru je umožněno tím, levici a nahradit ji lidmi “rozumnějšími” , liberál
že současné vedení sice obsadilo všechny vedoucí nějšími a (jako vždy, když jde o odstranění levice)
funkce na všech rozhodujících místech lidmi věrný chytřejšími; eventuální spoluprací s těmito levičáky
mi přijatému programu, avšak přenechalo zbylým si už dnes každý píše svůj posudek a podle toho bude
přívržencům pravice, aby i nadále rozhodovali o prý potom zařazen (teze s. Husáka, obrácená na
existenci na nich stále závislých lidí, a přeměňovali ruby); obrat u nás nastane ne vnitřními silami (ne
tak strach z morálního teroru Ve strach zároveň exi boť se ukázalo, že to není tak snadné), ale pod vli
stenční, který je nejpůsobivější a nejspolěhlivější, vem očekávaných liberálních změn přímo v Sovět
a to z dosud udržených pozic svého; neméně rozhodu ském svazu, k nimž zde prý dojde na základě prohrá
jícího postavení (na místech zdánlivě méně význam vaného boje s USA na poli vědeckotechnického roz
ných pro konečný výsledek): v dramaturgiích všech voje elektronkových ordinátorů.
typů (v divadlech, ve filmu, televizi, rozhlase atd.),
Kfomě toho se tvrdí a počítá s tím, že mládež ie
v redakcích jednotlivých nakladatelství, v případě
zbylých (event. nově připravovaných) ideových sva ve své většině antikomunistická, a v nejzazším přípa
zech, v poradních orgánech všeho druhu, ve všech dě ona dokáže v budoucnosti to, co se nepodařilo ge
orgánech, kde se navrhují ceny, vyznamenání a kde neraci současné (tj. pravičácké); toto přání (hod
se určují delegace do zahraničí, na festivaly apod., nocení) ukládá zároveň protikomunisticky angažo
v oblasti teorie a kritiky, kde se vytváří hierarchie vaným nestraníkům a “ dubčekovcům” na školách
uměleckosti (podle zásad a principů, jimiž byly ří všech stupňů i nadále (třebaže již ne tak otevřeně
zeny tvůrčí svazy) a v klanech (vzájemné se pod jako před nástupem nového ministra školství) udržo
porujících skupinách lidí) jsoucích, případně budou vat a rozvíjet v mládeži antisovětskou zášť, před
stavu o vedoucích činitelích našeho státu a strany,
cích, a hlavně i v odborových orgánech.
* Neustálým udržováním komunistů pod svým vli že to je smečka nekvalifikovaných a neschopných
hrobařů republiky, a legendu o nedostižné úrovni
vem způsobit:
předmnichovské buržoazní demokracie v čele s ta 
a)
aby ze strany vystoupili ti, kteří se pro pra-tíčkem Masarykem
vičáckou linii zřetelně exponovali a není je možno ve
V dodatku k obsáhlému pojednání píše autor m j.:
straně ukrýt (ačkoli jde většinou o lidi, kteří právě
díky straně dosáhli různých vyznamenáni, význam “Zapsal jsem pouze, co jsem slýchával a slýchá
ného postavení a dalších výhod, o lidi, kteří před vám tam, kde se takto hovoří, aniž by to bylo pro
“dávnými” lety dobrovolně jednali vysoce stranicky někoho tajemstvím” a redakce Rudého práva pova
a nyní se domnívají, že svým vystoupením tuto svou žuje za vhodné dodat, že Šternberkův “rozbor situa
minulost “jako neuvědomělý hřích mládí” před chyt- ce neznamená ani v nejmenším jakýkoli útok proti
kulturní frontě jako celku. Kulturní fronta byla vždy
diferencovaná a jen část, i když hlučná, sledovala
pravicové cíle a záměry . . . Jestliže někdo pochybo
Navštivte
val o tom, že i umělci a kulturní pracovníci m ají
nově otevřenou prvotřídní licencovanou
rozum, snad ho vyléčily dnes už tisíce těch, kdo pod
porují- otevřeně stranickou a státní kulturní poli
tiku
438 Princess Highway, Rockdale (Sydney)
Těch co “m ají rozum” je ve skutečnosti tak mizi
Výborné jídlo všeho druhu
vě málo, že se režim stále ještě nepokusil ustavit ze
O B ĚD Y se podávají
svých věrných umělecké a tvůrčí svazy, které by
v úterý až patek od 12 do 2.30 hodin
ntohly oficielně nahradit stále ještě existující, svými
V EČEŘE
členy volené svazy.
v úterý až sobotu od 6. hod. do půlnoci
Každý čtvrtek, pátek a sobota
Sdělte nám laskavě
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FOTOGRAFIE
PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
| Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí. \
Vlastní slohově zařízený ateliér
>Barevné smímky objektů pro realitní kanceláře ]
'Nejlevnější ceny v y NSW
Specialista na barevnou fotografii
7 dní v týdnu

JAN

DRVOTA

Photographer
39 Collingwood St., Driunmoyne
(Sydney), NSW, 2047
Telefon; 81-3268

Máme na skladě velký výběr
dámských a pánských kožených kabátů

STEVEN VASS
129-131 Oxford St., Bondi Junction
1. poschodí, dílny 6-7
Vchod z Newland Street
Telefon (Sydney); 38-4377
Používáme jen prvotřídní dovezený materiál
ÚPRAVY * ČISTĚNÍ * OPRAVY
Mluvíme česky i slovenský

S Y D N E Y

TANEČNÍ

VEČER

Srdečně zve J IŘ Í RAKUŠAN

PANSKÉ KREJČÍ

jakékoli

kteří m ají zkušenost
se šitím semišových a
kožených oděvů. Dobré
podmínky a mzdy ja 
kož i bonus. Přesčasy
k dispozici.

PO KLÁDÁN Í C IH E L
stavební O PRA VY

za nejlevnější ceny.
Volejte (Sydney):
31-4827 (8.30 ráno až
5 hod. odp.)

PACIFIC LEATHERS
78 Kippax St.,
Surry Hills

Přijmeme

Tel.

POMOCNICI
DO DOMÁCNOSTI

ŠVADLENY

Tel.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
19 York St.,
Sydney
vchod do Wynyard S-tn
adresy svých přátel, kteří by mohli mít zájem o odběr naproti pohyb, schodům)
Telefon 29-7543
Hlasu domova. Zašleme jim zdarma ukázková čísla.

Surry Hills
(Syd.): 212-1577

DAŇOVA PŘIZNANÍ

AUTO ?

S P E C IA L IS T A VW S
P R A X Í V N ĚM ECKU
A ŠVÝCA RSKU

212H577

znalé šití semišových a
kožených oděvů. Dob
ré podmínky a mzdy
jakož i bonus. Přesča
sy k dispozici.
PACIFIC LEATHERS
78 Kippax St.,

P O TŘ EB U JETE
R Y C H L E O PRA VIT

Volejte večer (po 5.30
hod.) tel. 90-1082
Veškeré opravy i ge
nerálky celého vozu
provádím se zárukou
a nejméně o třetinu
levněji než v ostatních
autoopravnách

(Syd.):

Přijmeme

k úklidu a vaření,
3 - 5 dní v týdnu.
Bez bytu. Velmi vyso
ká mzda. Musí být spo
lehlivá. 2 dospělí a 1
školní dítě. Moderní
rezidence v North Shore. Volejte (Sydney).
43-2976 (v obch. době)
46-4610 (po hodinách)

restauraci ZODIAK

k němuž hraje evropský orchestr

Přijmeme

Ú PR A V Y domů,
zapouštění V AN Y,

a vedení knih obstará
| registr, daňový porad] ce. I z neúplných do| kladů. Tel. (kdykoli) •
|

67-2792 (Sydney
ZLATNÍK *
HODINAŘ *
STEVEN VARDY
590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Tel.: 61-8579

HLAS

20. 4. 1970

ZMĚNY V KREMLU?
Bylo by skutečně ukvapené předvídat, zda okolnůsfi, kterými si nyní lámou hlavu kremlologové,
mohou vést k nějakým změnám sovětské politiky.
Nebyly by to ale změny k lepšímu. Ultra-konservativní Míchají Suslov, Alexandr šelepin a K iril Mazurov vypracovali společný dokument, který konsta
tuje ekonomické neúspěchy Sovětského hospodářství
v minulém roce. Přirozeně vyvstává otázka, zda_ se
tato opoziční skupina pokusí na sebe strhnout veške
rou moc, která je již pět let v rukou kolektivního
vedení bez vůdčí osobnosti a s jedinou snahou — ne
dopustit změny. Časem přirozeně dojde k . porušeni
homogenity dnešní vládnoucí skupiny, to již patří
k zákonitostem vývoje SSSR s následným obviněním
ze všech neúspěchů na konto předchozího vedení
strany i státu. Nyní se zdá, že lidé usilující o moc
mají k pozitivní progresivitě daleko, ale k servilnosti
ke stranickým dogmatům a státnímu autoritářství
blízko.
Poslední rok znamenal fiasko sovětské ekonomiky,
zemědělství i kultury. Kosygín před čtyřmi tety za
čal prosazovat nový ekonomický systém (již koliká
tý ?). jeho sliby ředitelům výrobních závodů o vět
ší samostatnosti' a uplatnění autority se nesplnily.
Centrální plánování opět udusilo průmyslový I agrár
ní rozvoj. Pomalu ale jistě dožívá famózní Chruščovův plán vzrůstu zemědělské výroby, ta se nijak
markantně nezměnila. Konzervativci tak mohou ob
viňovat reformátory, že problematiku nezvládli.
Ani umění nebylo ušetřeno (opět). Solženicynovo
vyloučení ze svazu spisovatelů a Tvardovského z šéfredaktorského křesla politické revue "Movyj m ir"
jé vítězství zastánců tvrdé linie. Ti jsou na kultur
ní frontě soustředění kolem časopisu "Q k ťáb r", kte
rý neustále a hystericky útočí na sovětské literární
a výtvarné rebely a jejich údajný "západní revanšism ús".
A tak se zdá, že sovětský veřejný a politický ži
vot čeká změna — k horšímu.
IP

Po bitvě u Glenrowanu
(Pokračování se str. 7)

To je sice pravda, ale;
přitom zapomínají, žeí
mohl legálně udělat svě-f
dečké prohlášení, které’
soudce musil vysvětlit
členům poroty a za
hrnout v konečné resu
mé.

nectví je také problema
tické. Nelze popřít, že
irské
nepřátelství
k
[anglosaskému živlu v
kolonii mělo hluboké
historické a sociální pří
činy.
Irští trestanci nebo
přistěhovalci znovu shle
dali, že i v nové zemi
zpívá vedoucí notu, kdo
má peníze a vlastní pů
du). Irský hlad po půdě
se datuje z dávných dob
a doby "bramborového’'
hladu jenom podtrhly
důležitost vlastnictví po
zemku.

Kelly to
neudělal.
Sám považoval svoji při
za ztracenou. A ť už vě
řil ve svoji jánošíkovskou roli (a jeho divoké
a nesouvislé prohlášení,
které dal otisknout v Jerilderie, by tomu nasvěd
čovalo), nebo pokládal
moc práva za příliš za
Ironické na celé situa
ujatou, nepoužil svého ci je, že Kellyho osobní
práva.
nepřátelé, policejní úOdkud se vzala jánoší- řednící, o nichž Kelly
kovská legenda? Všech tvrdil, že pronásledovali
no nasvědčuje tomu, že celou rodinu, byli sami
vznikla až po jeho smrti, Irčané. Ned Kelly si pro
a že jeho současníci ho ně zachoval nejjedova
považovali
za ■ rebela tější slovník.
bez pře, dnes tak -popu
Ned Kelly jako člověk
lárního v našem životě. a pověst Kellyho dupy,
Lup z Jerilderie a z podporovaná vrozeným
Euroy zmizel. Kellyho australským
obdivem
přátelé naznačovali, že pro hravado a neúctu k
Kelly plánoval samostat zákonům, budou si vždy
ný stát v severovýchodní odporovat.
Victorii a sháněl zbraně
Zatímco
legendární
pro své přívržence. Nad Ned Kelly žije v úsloví
to ještě vystupoval jako "statečný jako Kelly’’, je
ochránce vdov a sirotků. nemálo Australanů, kte
Pravda je asi prozaič ří reservují Kellyho jmé
tější. Jako všichni zlo no jako přezdívku pro
činci na útěku, musila představitele vládní mo
Kellyho tlupa draze pla ci. ponejvíce minister
stva financí a daňové
tit za pomoc.
jun
Kellyho irské vlaste aseso-ry.

DOMOVA

SPORT V AUSTRÁLII
Kopaná

v

Melbourne

JU V EN T U S — S LA V IA 3 : 1

( 1: 0)

Proti vedoucímu týmu viktoriánské ligové tabul
ky nepředvedla Slavia opět dobrou kopanou, což se
týíá především brankáře (který pustil dvě školác
ké branky) a celé obrany. Útok se pomalu sehrá
vá, lépe kombinuje, ale se střelbou je dosud na štíru.
ČS. K L U B O D B ÍJEN É V M ELB O U R N E

- 9PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Zdenu Křivskou z Vídně, která se asi před 20 lety
provdala do Perthu v Záp. Austr., dále Josefa Tauše,
Karla Knotka (hledá švagr) a Jozefa Krajčíka z
Harmanca okr. B. Bystrica.
____

Čs. pomocný fond
V uplynulých 4 týdnech nedošel žádný příspěvek
do fondu. — V téže době obdrželi z fondu potřební
noví přistěhovalci do Austrálie $ 80.-.

V sestavě: Keleši, Knob, Činatl, Vagaš, Brumlík,
Z EM S K Ý V Ý B O R ČS. O B C E L EG IO N Á Ř S K É
Bareš a Kroupa nastoupilo mužstvo 5. dubna k li
govému utkání s Hawks a zaslouženě prohrálo 0 : 2 .
V A U S T R Á LII A NA N. Z É L A N D Ě
konal 4. řádnou valnou hromadu v budově RSL v
Byla jasně patrná malá sehranost týmu.
V neděli 12. dubna podali naši proti mužstvu Wal- Melbourne, která po obšírném rozboru minulé činno
labees I. dobrý výkon a lze právem mluvit o smůle, sti udělila jednohlasně odstupujícímu výboru abso
která je připravila o vítězství. V třetím setu jsme lutorium a na další funkční období zvolila tento vý
již vedli 14 : 7. V tomto zápase nastoupil poprvé bor: čestný předseda br. Ja n Novák (Sydney), před
Láď a Leber, který svými zkušenostmi vnesl do muž seda br. Ja n Piek (Melbourne), místopředsedové bři.
stva klid a lepší systém hry.
B. C. . A. Slabik (Viktorie), A. Tokoly (NSW), F . Nový
i (Jižní Austr.), L. Veselý (Tasmánie), J . Voříšek
(Qld.) a S. Lorman (Sev. Ter.), dále jednatel br. E.
Leiss, zapiš. br. J iř í Forester, pokladník br. E.
Gross, členové výboru bři. F . Herz, J . Silvan a K.
Havlíček. Za.delegáty do ústředního výboru ČSOL v
Londýně byli zvoleni bři. J . Novák, J . Piek, A. .Sla
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?
bik a F . Nový.
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
ČS. O B EC LEG IO N Á Ř S K Á , jednota ve Viktorii,
nalá znalost řemesla umožňuje pracoval
položí věnec k Památníku padlých (Shrine of Relépe a přitom za levnější ceny
membrance) v neděli,, dne 26. dubna 1970 {den po
svátku ANZAC). Sraz bratří, sester i ostatních kra
janů v 1.50 od. odp. před schodištěm k památníku
na St. Kilda Road. P řijď te v největším počtu.
L.
MAJITEL J. MELIH
55 W ahroonga Ave., N oble Park, V ic., 3174
ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
telefon: 546-0503
VE VIKTORII
pořádá v pátek 15. května 1970
uspokojí každého zákazníka
SPO LEČ EN SK Ý VEČER
Přesvědčte se o. mé práci kdekoli,
v Lotyšském domě. 3 Dickens St., Elwood
kde jsem ji již prováděl!
Začátek v 8 od. večer, konec ve 2 hod. ráno
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
Likérová licence — Občerstvení v buffetu
K tanci hraje: Joe Prinz Combo
Vstupné $ 3,00 za osobu
Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
KURSY ČEŠTINY
(
své příbuzné na návštěv u-1
I Potřebujete zdokonalit členy své rodiny v češtině?
Obraťte se s důvěrou na
/Kursy češtiny, vedené odborníkem z Českosloven
ska, probíhají ■již druhý rok v melbournském i
i Linguaclubu. Vyžádejte si podrobné informace ve (
; všední dny v době od 12.- do 20.- hodin na a d rese :.

Potřebujete vymalovat

Wardale Painting Service

ODRA
TRAVEL SERVICE

27-29 Elizabeth S t , Melbourne. 3000
Telefon 02-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně cestu
lodi
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

,

LIN G U A C LU B LA N G U A G E C E N T R E

1

399 Little Collins St., Melbourne '
!
1Tel-: 67-3550. — Rovněž pořídíme překlady Vašich |
i
dokumentů do angličtiny za nízkou cenu a . .
v přiléhavé australské terminologii
Výroba umělecké keramiky všeho druhu

Meera Ceramics Studio
(m ajitel Vladimír Mirvald)

M EZINÁRODNÍ SŇATKOVÁ
KANCELÁŘ TORONTO
Přejete si navázat známost za účelem pozděj
šího sňatku nebo jste se rozhodl (-a) usadit se
na severoamerickém kontinentě (Kanada, USA),
v Austrálii nebo v ostatních zemích západního
světa? Obraťte se s důvěrou na
International Interpreter & Immigration Adviser
& Marriage Service
70 Dundas Street East, Toronto, Canada

Všichni naši zájemci obojího pohlaví jsou v
dobrém a váženém postavení a přejí s} šťastný
sňatek.
JKromě toho Vám. může. naše kancelář, zaručit
překlady všech potřebných dokladů pro přistěho
valce a turisty. Naše zprostředkování je rychlé
a úspěšné.

18 Stortford Ave., Ivanhoe West, Vic.
Telefon: 49-4122
Zvlášť velký výběr moderních lamp a figur
POMOCNICI V
DOMÁCNOSTI,
která by docházela den

ně, přijmeme. Moder
ní dům v East St. Kildě,
blízko
stanice
elektr. Dobrá kontin.
kuchařka přednost. Vý
tečný plat a podmínky.
Tel.: 42-4091,
po hod.: 52-3997.

B Y T K PRONAJM UTÍ

v Armadale (Melb.
Samost., zařízený byt,
který' by zvlášť vyho
voval nově přistěh. ro
dině s malým dítětem!
Nájemné $ 16 týdně
(horká voda, světlo
včetně). Tel. (po prac.
době): 52-6370.
M alý oznamovatel

SPORTOVNÍ KLUB SLA V IA MELBOURNE
Vás srdečně zve na

TA N EČN Í ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 2. května 1970
v STOKE H O U SE, MARINĚ PARADE, ST. KILDA
Začátek v 6.30 hod.
Vstupné včetně večeře 8 5.Likérová licence
Výborná hudba
Bohatá tombola
Reservování stolů: tel. 69-3855 (Maciboba), 26-5618 (Vozábal),,
81-5272 (Ciem ý), 94-6635 (Piek)

M ANŽELKA

hledá zaměstnání v do
mácnosti, kam by mohla
brát ssebou svého 31etého
synka. Bydlí v S t . Kildě.
Zájemci volejte laskavě
52-4827, večer 97-1847.
PO D ĚKOVAN Í

Po mé autonehodě za
pobytu v nemocnici dostal
jsem množství přátelských
dopisů, za něž tímto způ
sobem všem srdečně dě
kuji.
Ota Vaněk
Melbourne, duben 1970

HLAS
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DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

Janovský

Čs. fotbalisté zahájili jarní boj o body

Mistrem bude Trnava nebo Slovan?
Blíží se už mistrovství světa v kopané a tak se není ani čemu divit, že čs. fotbalisté mají na
spěch, I. ligu chtějí zakončit do 6. května, což znc tnená, že nejvyšší čs. soutěž musí pokračovat —
až na malé výjimky — nejen každou neděli, ale i' v týdnu, většinou ve středu.
Dosavadní průběh nasvědčuje tomu, že i tentc krát zůstane přebornický titul na Slovensku. Ob
hájce prvenství v čs. kopané Spartak Trnava však letos našel velkého rivala ve fotbalistech Slova
nu Bratislava, kteří mají pohromadě tým, jež je schopen svrhnout z trůnu AdamcoVo mužstvo.
Pražská Sparta silně dotahuje — na jaře ještě ne prohrála — , ale tyto dva nejlepší slovenské týmy
asi neohrozí. — A zdá se, že i v bojích o záchranu budou na tom lépe slovenská mužstva. '"Aspi
ranty’’ na sestup jsou hlavně fotbalisté Bohemia ns, Kladna, Zlína a Ostravy.

M.CHRPA
Opíical

--

573 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon 98-5756.

Service

Ve zkratce

- -

— Mimořádné zasedání delegátů zemí zúčastněných
v Davisově poháru rozhodlo v Londýně o vyloučení
tenistů Jižní Afriky z letošního ročníku této nejpopulárnější tenisové soutěže reprezentačních týmů.
Návrh prošel 5 ; 2 hlasům.
— V kvalifikaci pro účast na turnaji UEFA, který
je neoficiálním dorosteneckým mistrovstvím Evropy
mladých fotbalových nadějí, hrál čs. reprezentační
tým v Bratislavě s Jugoslávií jen 1 : 1 , a po po
rážkách s NSR a Jugoslávií (na půdě soupeře) ztra
til už poslední šanci zúčastnit se turnaje ve Skotsku.
— Bican střílí zase branky v čs. mistrovských sou
těžích. Ne však Pepa Bican (ten trénuje v Belgii),
ale jeho plzeňský jmenovec. Plzeň, jeho zásluhou, vy
hrála střetnutí II. ligy v Třinci 1 : 0, když Bican
byl autorem jediného gólu. Plzeň vede celostátní
druhou ligu s 23 body, náskokem 1 bodu před B.
Bystricou.
— 281etý Rus Vasilij Alexejev překonal v .Minsku
hranici Vzpěračských snů, když v olympijském trojboji dosáhl rovných 600 kg: tahem 212,5 kg, trhem
,170,00 kg a nadhorem 217,5 kg a stal se tak nejsilněj
ším mužem světa.
■:— M. Duchková, olympijská vítězka-ve skocích do
vody, získala n a . mezinárodním mistrovství NSR v
Rheydtu všechny tři tituly.

18. kolo: Trnava — Trenčín 1 : 1, Teplice — Pre-6. Dukla Praha, 7. Žilina (po 22 b .); 8. VSS Košice
šov 1 : 0 ,'Dukla Praha — VŠS Košice 0 : 0, Lok. Ko-21 b.; 9. Lok. Košice 20 b.; 10. Prešov 19 b .; 11.
šice — Zlín 2 : 0, Slovan Bratislava — Sparta P ra Trenčín 18 b.; 12. Slavia Praha 16 b.; 13. Ostrava
ha 1 : 1, žilina — Inter Bratislava 2 : 0, Kladno --1 5 b.; 14. Zlín, 15. Kladno (po 13 b .); 16. Lohemians
Bohemians 2 : 3 a Slavia Praha — Ostrava 1 : 1.
11 bodů, score 15 : 43.
19. kolo: Sparta Praha — Kladno 5 : 2 , Zlín —
SCHRANZ O B H Á JIL SVĚTOVOU T R O F E J
Slovan Bratislava 1 : 2, Bohemians — Teplice 0 : 0,
Trenčín — Slavia Praha 0 : 0, Lok. Košice — Duk
Hvězda rakouského lyžařského sportu, 3Hetý Karl
la Praha 0 : 2, Prešov — Trnava 0 : 0, Inter Brati Schranz, zakončil skvěle svou llletou závodní ka
slava — VSS Košice 4 : 0 a Ostrava — Žilina 0 : 0.
riéru, když obhájil prvenství ve světovém lyžařském
20. kolo: Slovan Bratislava — Lok. Košice 1 : 0, sportu alpiniků a získal znovu “Světovou trofej”. L e
•Teplice — Sparta Praha 2 : 2 , Slavia Praha — P re tos však bylo jeho vítězství před ostatními závodní
šov 0 : 0, Žilina — Trenčín 0 : 4, Trnava — Bohe ky (Francouzem Patrickem Russelem a Italem Gu
mians 6 : 0, Kladno — Zlín 2 : 1, Dukla Praha — stavem Thónim) jen těsné, rozhodlo se o něm až v
Inter Bratislava 1 : 0 a VSS Košice — Ostrava 1 : 3. posledním závodě sezóny ve Voss — Bergenu v Nor
sku, kdy mu k primátu stačilo třetí místo v obřím
Tabulka: 1. Trnava 29 bodů, scor? 44 : 17; 2. Slo slalomu.
van Bratislava 29 b„ score 24 : 11; 3. Sparta P ra
Světovou velmocí číslo jedna je však Francie, kte
ha 24 b.; 4. Teplice, 5. Inter Bratislava (po 23 b .);
rá nemá v lyžařském sportu sjezdařů a slalomářů
jako celek — hlavně v soutěži žen — vážnější kon
S LA V IA PRAHA — H A J DU K S P L I T 1 : 1
kurenci. “Světový pohár národů” byl však v nor
Šance
fotbalistů pražské- Slavie v kdysi slavné
ském Voss — Bergen krátce po předání francouzské
Mezinárodní hokejová federace LIGH rozhodla, že mu trenérovi René Sulpiceovi odcizen. Monsieur Sul- soutěži o Středoevropský pohár klesly už na. hod
v r. 1972 bude uspořádán nejen hokejový turnaj olym pice nechal chvíli trofej v hotelové hale v Bergenu, mrazu, červenobílí stačili hrát doma na trávníku v
pijských her v Sapporo, ale i mistrovství světa. J e  kde byla výprava francouzských lyžařů při závěreč Edenu s jugoslávským týmem Hajdukem Split jen
ho uspořádáním bylo pověřeno Československo. V ném závodě ubytována. V nestrefené chvíli pohár zmi 1 : 1, a tak budou-li chtít ještě obstát, musí ve splitúvahu přichází termín koncem března — počátkem zel a zatím všechny snahy o jeho nalezení byly bez ské odvetě svůj výkon hodně a hodně zlepšit. Utká
ní však nezačalo pro Pražany špatně. Už totiž nece
dubna.
výsledné.
lých jedenáct minut po zahájení zápasu si Kravarik
—•'Světový šampionát v ledním hokeji v r. 1973 se
perfektně stáhl míč po Kantorově centru a umístil
SEN Z A C E NA LED O V É P L O Š E
bude konat v SSSR, v r. 1974 ve Finsku,
je j přesně k tyči. Kdežto prvních 45 minut hry patři
r - Bylo vylosováno už i mistrovství světa 1971 ve
Finále mladé sportovní soutěže — ploché dráhy na:
Švýcarsku. Prvá část turnaje se hraje v Bernu, dru ledě —, které se jelo ve švédském Naessjoe, skončilo lo zcela Slávistům, po změně stran Jugoslávci hru v
há v Ženevě.' č s . hokejisté začínají 19. března 1971 velkou senzací: mistrem světa se tu stal čs. moto poli zlepšili a 4. minuty před koncem zápasu Feriv Bernu s mužstvem USA (nováček A skupiny), 21. cyklista Antonín šváb. Získal maximální počet bodů, čem vyrovnali na 1 : 1.
3. nastoupí proti Švédům, 22. 3. proti V. Německu, což znamená, že vyhrál všechny rozjíždky. když po
V ÍD EŇ SK Á HALA P A T Ř ILA A TLETŮ M
24. 3. se střetnou s mužstvem SSSR a 26. 3. s Fin razil i obhájce titulu a dvojnásobného mistra světa
Šest nových a dva vyrovnané světové halové re
skem. V druhé části v Ženevě hrají: 27. 5. s USA, Kadyrova ze SSSR. Jaroslav Macfaač obsadil 9. a
29. 3. se švédském, 30. 3. s V. Německem. 1. dubna Antonín Kasper 14. místo.
kordy, to je bilance prvního lehkoatletického mistrov
ství Evropy v hale, které probíhalo ve vídeňské Měst
s hokejisty SSSR a 3. dubna (v závěrečný den šam
Antonín
šváb
začal
svoji
sportovní
dráhu
jako
cyk
ské hale. S největším jásotem byl pochopitelně přijat
pionátu) nastoupí proti Finům.
lišta.
Patřil
k
předním,
čs.
reprezentantům,
zúčast
výkon miláčka publika, výškařky Dony GuséňbaueHokejisté M/jtoru č . Budějovice se po roce vracejí
Zpět d o. nejvyšší čs. soutěže. Trenérská práce bý nil se i etapového silničního cyklistického závodu rové, která zdolala 1,88 m, což je nový světový ha
valého čs. reprezentanta Vlastimila Hajšmana při Praha — Berlín — Varšava. Pak ho zlákal moto lový rekord (a výkon jen o ■3 cm horší než světový
cyklový sport, zcela propadl ploché dráze. Poměrně rekord Rumunky Balasové na závodech pod širým
nesla ovoce.
<— 301etý čs. hokejista Jaroslav Jiřík byl v závěru brzy se zařadil mezi nejůspěšnější plošináře, na kla nebem). — Dobrou úroveň měly i ostatní skoky. Tak
sezóny 1969-70 přeřazen z týmu Kansas City, hrají sických drahách získal v r. 1966 titul mistra repub Francouz Pracanelli vyhrál tyčku výkonem 5,30 m
cím v centrální hokejové lize. do 1. mužstva St. liky. Ale už v r. 1964, kdy se čs. motocyklisté po před Švédem Isaksonem (5,25 m ); sovětský trojskoLouis Blues, které je vedoucím týmem americko-ka- prvé seznámili s ledovými plochými dráhami, pro kan Sanějev dosáhl 16,95 m; vrh koulí vyhrál výcho
nadské profesionální ligy skupiny “západ” . Za muž kázal v tomto odvětví, pro- Čechoslováky vzhledem doněmecký reprezentant Briecenick (20,22 m ); dálku
stvo; Kansas City, které je jednou z “farem ” pro ho k přírodním podmínkám dost nedostupném, mimo Rus Lepik (8,05 m ); v běhu na 3.000 metrů byl nejrychlejší Wilde z V. Británie (za 7:47,0 min. — svě
kejisty St. Louis Blues, sehrál Jiřík 52 zápasy, a řádné nadání a talent.
tový halový rekord), atd. — Přední čs. lehcí atleti
jeho výkon byl takový, že vedoucí St. Louis Blues je j
V E S K U P IN Ě ZNOVU S RUM UNY
ve Vídni nestartovali, přijela, jen' malá skupina, mla
neváhali přeřadit do svého týmu.*1
V Římě bylo rozlosová- Finska, takže by mohlo: dých atletů, kteří neuspěli. ‘ Nejlepší ještě byla. M e
no IL mistrovství Evropy mít reálnou šanci na po tá bratislavská studentka Mária Devinská, která
PMEZ BEZ SENZACÍ
v kopané, ku kterému se stup mezi osm nejlepších skočila do dálky pozoruhodných 6,36 m, v silné me
15. ročhk nejslavnější evropské fotbaiove soutěže tentokrát přihlásilo 32 jedenáctek soutěže.
zinárodní konkurencí jí to však stačilo jen na 7.
klubových celků — Pohár mistrů evropských zemí — reprezentačních týmů; ty
Mistrovství světa v ko
má už konečně všechny semifinalisty. Jsou jimi dva byly rozděleny do 8 sku pané v Mexiku má být místo.
britské kluby Celtie Glasgow a Leeds United, holand pin a z každé skupiny po posledním na němž bude
HLAS DOMOVA
ský Fejenord Rotterdam a tak trochu přece jen ne stupuje vítěz do čtvrtfi startovat ve finálové čá
čekaně Legía Varšava. Skotský přeborník Glasgow nále. Kvalifikační zápasy sti 16 týmů. Příští (v r.
Vychází čtrnáctidenně. ' Řídí redakční kruh.
Celtie po vítězství 3 : 0 doma nad italskou Fioren- musí být sehrány do 31. 1974 v Mnichově) bude
Adresa: Hlas domova,
tinou prohrál ve Florencii jen 0 : 1 . Anglický fotba ledna 1972, čtvrtfinále od mít už asi 24 mužstev.
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
lový mistr Leeds United vyhrál jak doma tak i. ven 1. do 30. dubna 1972, se Předseda FIFA Angličan
Telefon: 42-5980
ku nad belgickým týmem Standartem Lutych vždy mifinále a finále v květ- Stanley Rouse hodlá na
1 : 0. Legia Varšava vyhrála nad přemožitelem trnav nu_a v červnu téhož roku, vrhnout kongresu FIFA ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
ských fotbalistů Galatasaray Istanbul 2 : 0 (prvý zá čs, fotbalové národní muž v Mexiku změnu kvalifi
výtisk 20 c.
pas v Jstanbulu 1 : 1 ) , a Fejenord Rotterdam vyřa stvo bylo zařazeno - stej kace. Počet by se rozšířil PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
dil ASK Vorwárts V. Berlín: po porážce v Berlíně ně jako na mistrovství o 2 evropské, 1 jihoam e předplatné, t j. austr. nebo NZ $ 5.-, £ stg . 2/10/-,
0 : L. zvítězil v odvetě 2 : 0. — V semifinále hraje světa v Mexiku - do I. rický, 1 středoamerický, US $ 6.- nebo ekvivalent v jin é měně. — Výši letec
Leeds. United s Glasgow Celtie a Fejenord Rotter skupiny s Rumuny, dále- i2 asijské a 2 africké tý- kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
dam s Legií Varšava.
pak s fotbalisty Walesu a* ■my.
obratem.

Ještě o hokeji

