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Podepsání nové smlouvy o přátelství a pomoci se SSSR

Je formalizace normalizace?
výboru
6. květná 1970 dostal konečně Husákův režim od sovětské vládní® dele ní ústředního
Národní
fronty
k 1.
gace čerstvé jvysvědčení zachovalosti. V e Vladislavském sále pražského H ra
du byía podepsána nová smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomo květnu 1970 a k 25. vý
ci mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem. Pod ročí "osvobození Česko
pisu byla přítomna vrcholná delegace z Kremlu: vedli ji generální tajemník slovenska Rudou armá
dou’’.
sovětské komunistické strany Brežněy a ministerský předseda Kosygin.
Provolání zdůrazňuje,
Z československé strany podepsal novou smlouvu ministerský předseda
Štrougal. Podpisu přihlížel generální tajemník KSČ Gustav Husák. V po že mezinárodní situace je
zadí stál president Svoboda. N ová smlouva bylapodepsána na dvacet let. neutěšená a že imperia
Skládá se ze 14 smluvních článků. Kosyginův a Štrougalůy podpis písemně lismus dodnes vystrkuje
stvrdil nadiktovanou normaíizaici poměrů v Československu a poměr mezi svoje dolarové drápy.
" . . . Takové jevy, ja
ČSSR a SSSR. Závislost Československa na Sovětském svazu byla utužena,
ko je pokračující agre
poddanství bylo formalizováno.
sivní válka amerického
V e znamení této for vojenské jednotky se nu 1968.
imperialismu proti viet
N ová smlouva o přá
sovětskou
mální "normalizace ’ po standardní
namskému lidu, reakční
telství, spolupráci a vzá
měrů probíhaly také ob výzbrojí.
převraty v různých mí
I československá ar jemné pomoci byla pode stech světa, nebezpečné
vyklé květnové oslavy jako za starých časů N o  máda tedy dostala for psána plné tři roky před vojenské provokace ze
tím, než vypršela původ
votného a jeho před málně vysvědčení spostrany Izraele na Blíz
ní smlouva o přátelství
lehlivosti.
kém východě a úsilí
chůdců.
a pomoci z roku 1948.
Avšak nijaká formaliovlivnit a zvrátit vývoj
Májový průvod ukáz
Ta byla podepsána na v socialistických zemích,
něně odpochodoval, ač zovaná normalizace ne
dvacet pět let, a její jak jsme to nedávno pro
koli předpovídaná re mohla odstranit hořkost
.platnost,
a ť jakkoli aka žilí na vlastních zkuše
tohoto květnového zá
kordní účast manifestanžitku. N eb o ť formaliza demická a pomyslná - nostech, dosvědčují, že
tů nebyla dosažena. Po
ce normalizace nebyla ve končila v květnu roku se imperialismus dosud
několika letech zase vy
skutečnosti nic jiného 1973.
nevzdal svých cílů. Pří
rukovala na přehlídku
než formalizace kapitu
Rudé právo z 29. dub kazem dne zůstává proto
československá armáda.
lace, která začala v srp- na 1970 otisklo provolá (Pokračování na str. 2)
Tentokrát byla posí
lena "historickými’5 jed
12.721 členů N V v českých zemích vyměněno
notkami, které zahrno
valy, branné sedmdesát
níky a pionýry.

Nesamosprávná samospráva

Když generál Jan Šejna utekl na západ, neboť se na něj !— jak bylo z
úředních míst sděleno československému lidu — provalila aféra se šmelením s jetelovým semenem, funkcionáři národních výborů na Litoměřická,
kde Šejna poslancoval, proléjvali upřímné slzy. A ť
už byl jejich poslanec jaký chtěl, měl to dobré
"nahoře5’ a mohl zařídit leccos, co nebylo v silách
místních lidů Mohl obstarat razítka na různá
potvrzení, podmáznout všelijaké žádosti a mohl
dokonce na Slovensku sehnat i to drahocenné je
telové semínko a dodat je místním družstevníkům.
N eb o ť samospráva českých obcí (dá-li se vůbec o
nějaké samosprávě hoj/ořit) je sice na; jedné straně
neomezeným pánem nad životem a osudy svých
poddaných, na druhé straně však zcela nesvéprávným děckem.
Je až dojemné vidět
Předseda M N V může
sice dejme tomu rozká zpupného místního ta
zat, aby Frantík Vopršá- j e m n í k a kterak se plazí
lek nebyl po ukončení před tajemníkem okres
devítiletky propuštěn na ním a toho zase jak má
studie a může jej přinu ' nahnáno před soudru
tit, aby pracoval v druž hem z kraje. Všichni tři
i
každý
stvu. Tentýž předseda dohromady
však vůbec nemůže roz zvlášť jsou pak vydáni
hodovat
například
o na milost a nemilost or
tom, co se v jeho obci gánům strany. Hospo
postaví a co nikoliv a dářsky i kádrově jsou
■musí uctivě prosit, aby národní výbory naprosto
z příjmu jeho národní závislé na komunistické
ho výboru byla uvolně straně.
"Scudruzi, věrné přátelství, co tanky prokázaly, na částka na nutné inve
V československé hanpero ochotně a z vlastní vůle stvrdí . .
stice.
(Pokračování na str. 2)

Vedle "historických"
tanků T-34 vyjely nejmoderněji
vyzbrojené

O d dubna 1969 se nám otevřely nové perspek
tivy, které umožňují bez krizi a s důvěrou v
budocnost nadále rozvíjet socialismus v.naší vla
sti. Avšak protisocialistické síly — áč poraze-’
né ■— se nevzdávají. Nadále se snaží zneužívat
neodpovědných a neuvědomělých lidí, působit
mezi mládeží, nabádat ji k provokacím a nepo
kojům. Zanášejí mezi náš pracující lid neklid,
nepořádek, hanobí státní představitele, rozši
řují lživé výmysly . . .
Socialistická moc v Československu nekom
promisně a v souladu se socialistickými zákony
tvrdě postihne každého, kdo by chtěl svými
kontrarevolučními, ‘ protisocialisíickými a protisovětskými činy narušovat klid a pořádek v
zemi, kdo by chtěl bránit klidné práci našeho,
lidu a narušovat naše bratrské internacionální
vztahy se Sovětským svazem a ostatními země
mi socialistického tábora.
- ■
Náčelník Hlavní politické správy Čs. lidové
armády generálmajor V . Horáček (Práce, 30.
dubna 1970),

MORATORIUM VČERA A DNES
Počátkem dubna začala válka o Kambodžu. Svrže
ná “ hlava státu” princ Sihanuk . zahájil kampaň,
která měla docílit jeho návrat do země a v ní vsa
dil vše na podporu Vietkongu, Severního Vietnamu a
komunistických velmocí. Východní území Kambodže
“ hostilo” už dlouhou dobu jednotky Vietkongu a severovietnamské armády a bylo fakticky mimo kontro
lu vlády v Phompenhu. Sjihanuk zřejmě věřil, že tato
území budou bezpečnou hákladnou, z níž lze postu
povat za bodáky Vietkongu až do hlávního města.
Odměnou^ by bylo zcela |nepochybně plné podřízení
země potřebám armád a [vlád, které návrat umožnily.
Americký president .váfhal, jak řešit vzniklý prob
lém. Na jedné straně bylý argumenty vojáků, .kteří
tvrdili, že je situace ve ;Vietnamu ná delší dobu ne
udržitelná bez zákroku -proti vojenským základnám
nepřítele v sousední Kambodži, na druhé straně
musel vážit veřejné mínění v USA, které už vzalo
na vědomí ohlášené opuštění jihovýchodní Asie ame
rickou armádou. Když docházely poplašně zprávy o
blížící se ofensivě z kajnbodžských základen komu
nistických armád, která, by urychlila kapitulaci Ame
ričanů, a zamezila dohodě obou válčících stran, ame
rický president rozhodl) aby US jednotky spolu s
jihovietnamskými vstoupily' na území Kambodže a
pokusily se likvidovat hřozící nebezpečí. Měl tím být
získán aspoň čas, v němž by pokročila konsolidace
jihovietnamské armády h. v němž by se. dalo jednat
o celkovém politickém ja hospodářském uspořádám
poměrů v tamním koutě-světa.
Lze ovšem diskutovat.o tom, zda americký. zákrok
byl proveden včas a zda!neztratil na významu pozděj
šími ústupky, ohlášenými Bílým domem. Lze Se do
hadovat, zda by bývala nestačila hmotná podpora
Lon-nolova režimu, aby zajistil vládu nad všemi část
mi země. Je také možno; rezignovat a propagovat vý
hody izolacionismu. O tom posledním se rozhodně lé
pe mluví ve Washingtonu a na amerických universi
tách než by se mělo mluvit například v Canbeře.
Mezi těmi, kteří vykročili v minulých - dnech do
ulic, aby ovlivnili palčivé politické otázky, nejde o
zarostlé, nemyté mládence a děvčata. s vlajkami
Vietkongu nebo srpem a kladivem ani o neškruphíózní politiky, kteří vidí v davu příležitost se “ ukázat” .
Udivují jen ti, kteří sě ■opravdu domnívají,- že svým
pochodem a pokřikem prospívají ..věci míru, na-světě,
kteří i tragické oběti na životech na amerických uni
versitách pokládají zá nutnoti daň, hodnou .“ trvalého
uklidnění” . mezinárodního: života.
Prd nás, kteří jsme se tolikrát přesvědčili, -jak -lze
dav propagandou zneužít, nenič txébůůpéučování.
Moratoría, pochody, okupace ulic nebo hasili dneš
ních dnů pomohou jén vj-sVětlii'ůdMpsti "pró nás
dlouho nepochopitelné. Opakují flák' ‘ ‘veřejného inínění” v západních státech; ukazuji Lypy a. myšle
ní lidí v davech, které nadšeně vítaly v Londýně a
Paříži, ‘ ‘zachránce -míru” , vracející š é z “ rozumné
dohody” s Adolfem. Hitlerem .v Mnichově.
-svPublished by F. Váňa,
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121,
Printers: “Unificatíon” Pty. L t d .:
497 Collihs St., Melbourne, Víc.
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Je formalizace normalizace?
(Pokračování se str. 1)
bdělost , všech revoluč
ních a pokrokových sil
světa, jejich jednota a
akční solidarita . .
Opravdu všech revo
lučních sil? Z dá se spíš,
že Československo bylo
první
ze
"socialistic
kých’’ zemí, která byla
nucena podépsat smlou
vu, jež ji zavazuje k ně
čemu většímu než k
obraně socialismu před
imperialismem.
Desátý článek smlou
vy o vzájemné pomoci
zavazuje smluvní strany
; jít na pomoc socialismu
proti komukoli, proti
kterémukoli státu nebo
skupině států.
Prakticky to znamená,
že Československo je za
vázáno bojovat, po boku
Sovětského svazu proti
jakémukoli státu, který
Sovětský svaz prohlásí
ža nepřítele.
Co se stane, jestliže
jednou Sovětský svaz
shledá, že jednota a
: akční solidarita pokro
kových sil ve světě je
ohrožena dejme tomu
Albánií nebo Rumun
skem, Jugoslávií nebo
Rudou Čínou?
Jedno, štranným aktem sovět
ského vedení je Česko
slovensko
postaveno
před hotovou věc.
Rudé právo z 24. dub
na 1970 omlouvá před
časné podepsání nové
• smlouvy po svém:
" I když plně respek
tujeme a uznáváme hi
storický význam dosa
vadní smlouvy (z roku
1948 - p. r . ), nemůžeme
přecházet skutečnost, že
byla podepsána v době,
kdy Československo ne
bylo socialistickým stá
tem, tedy jako smlouvu
mezi oběma státy s růz
ným společenským zříze
ním.’ ’
"Dnes jsou však vzta

hy mezi ČSSR a SSSR
a jejich vzájemné spolu
práce založeny na úplně
jiných principech. Jsou
to vztahy států s totož
ným společenským zříze
ním.’’
"Vztahy, jejichž ideo
vě politickým obsahem
je marxismus-leninismus
a proletářský interna
cionalismus. A tuto sku
tečnost musí nová smlou
va plně vyjadřovat . . .
Jinými slovy, v roce
1948 musil zachovávat
Sovětský svaz ještě jakés
takés dekorum. V roce
1948 ještě nevyprchaío v
jisté části českosloven
ského obyvatelstva nad
šení z vítězství nad/hit
lerovským
Německem.
Tato část obyvatelstva
také chovala v roce 1948
jisté iluze o podstatě so
větského režimu, iluze,
které definitivně zmize

ly v srpnu 1968 i u těch
nejslepějších.
N ová smlouva z letoš
ního roku proto musí
narychlo vtělit v písmo
imperialistickou
sovět
skou doktrínu o omeze
né svrchovanosti jed
notlivých satelitních ze
mí. N ová smlouva dává
Sovětskému svazu právo
zasahovat do vnitřních
poměrů zemí komuni
stického bloku měrou,
'která, kdyby byla vyhlá
šena ve Washingtonu, by
neznamenala jenom moratorium,
ale rovnou
kremaci demokracie.
Sovětské vedení je si
plně vědomo, čeho se
dopouští. Uvědomuje si,
že bere na *sebe riziko,
které se mu jednou še
redně vymstí.
Jako obyčejně, Rudé
právo se už stará dopře
du:

" (Prapagandisté
na
Západě) . . . spekulativ
ně prorokují, že smlouva
bude vyjadřovat sovět
skou teorii omezené su
verenity
socialistických
zemí, takže prý ji s oba
vami očekávají i druhé
socialistické státy . . .’’
Budiž. N ejde nám to
lik o "druhé-socialistické
státy* jako o Českoslo
vensko. Víme, že sovět
ská invaze v srpnu 1968
•byla podepřena nahým
násilím a touto chatrnou
doktrínou, kterou hlásá
a praktikuje Brežněvovo
vedení.
Tato doktrína je v
očích sovětského vedení
nezbytná v dnešním me
zinárodním napětí. Nám
se zdá, že letošní forma
lizace
československé
normalizace může být
formální, ale nikdy nor
mální.
vm

18. 5. 1970

Z L O B Í

V Á S

OČI?

Bolí Vá* hlava?
Noste brýle od O P T Á !

OPTO
Uapitoi House, 113 Swanston St.
_
M E LB O U R N E , (vedle kina Capitol)
8. poschodí

Telefon

63 - 2231

D O D Á M E L É K Y VŠECH D R U H Ů

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,1
v nutných případech i telegraficky

Doplněná historie

Rudé právo z 29. 4. se vrací k historii čs. odboji
z minulé války a uveřejňuje dlouhou reportáž nazva
nou "Bojová cesta partyzánského oddílu O LG A ", v
níž píše m j.:
'Nejodvážnější a nejslavnější bojovou akcí, kterou
uskutečnila 18. 4. 1945 třetí rota oddílu, bylo zajetí
velitele 16. tankové divize generálmajora Mueilera »
částí jeho štábu na zámku v Hostících. Zde byl sou
časně zajat a později přopraven i tehdejší okresní
hejtman okresu Kroměříž fašista Koblischek. Po té
to akci byly proti oddílu nasazeny značné síly jagdkommanda ze širokého okolí. Tito hrdlořezové křižo
vali dnem i nocí chřibskými lesy a pátrali po party
zánech a zajatém generálovi. V těchto, dnech došlo
k řadě velkých střetnutí s jednotkami jagdkommanda. Ze všech střetnutí vyšel oddíl vítězně a zasazo
val jednotkám jagdkommanda jeden zdrcující úder
za druhým . . ."
čtenáře reportáže muselo udivit, že není uveden
ani jediný účastník "nejodvážnější a nejslavnější
lákem, který nám celou akce". Jen v další části vyprávění jsou jména tří
záležitost přibližuje pěk pomocníků partyzánů z Roštína — Váni, Henzla a '
Hlavinky —, které gestapáci brutálně umučili.
ně po soudružsku. N e j
Chceme se proto pokusit opomenutí Rudého práva
dříve vysvětluje, že vol napravit. Získat informace nebylo snadné. Existují
by do národních výborů totiž skromní lidé, kteří se zdráháním a příliš suše
a ostatních zastupitel odpovídají na otázky o hrdinských činech, na nichž
měli sami velký podíl, kteří ukazují doklady o své
ských orgánů se nekona činnosti jen tak mimochodem a jen na přímou žá
ly proto, že politická dost.
situace byla pod vlivem
V informaci Rudého práva chybí, že byl velitelem
působení pravicových a zmíněné třetí roty partyzán Josef Matoušek. Ten byl
antisocialistických
sil. v face 1949 zatčen, ztrávil přes 10 let ve vězení a
brzy po propuštění podlehl útrapám věznění.
"Ačkoli tyto síly své dí
Vlastní akci na zámku v Hošticích velel zástupce
lo nestačily dokončit, velitele 3. čety Antonín Slabik. Dostal po skončení
dodnes není strana s to války válečný kříž 1939, sovětská vyznamenání, byl
zahladit napáchané ško přijat na Pražském hradě presidentem Benešem a
— v roce 1949 musel uprchnout před zlobou komuni
dy.’ ’
stů. Žije dnes jako exulant v Austrálii. V Austrálii
je
i další přímý účastník akce, "Bíahož", který mu
Tedy jinými slovy: do
sel rovněž opustit vlast, aby ušel pronásledování.
dnes není strana schop
Dva partyzáni ze skupiny A. Slabika, bratři Anto
na zcela umlčet lid, kte nín a Karel Daňkovi, byli zatčeni a počátkem pade
rý už jednou přičichl ke sátých let popraveni. Žalářování postihlo i další z
svobodě.
Strana však těch, kteří provedli tu "nejodvážnější a nejslavněj
ší bojovou akci".
pevně věří, že se jí brzy
Proč se režim odměňoval tak hrozným způsbbem
podáří přivést situaci dc lidem, kteří nasazovali své životy pro svobodu vla
starých kolejí. " Z a od sti v minulé válce? Většina partyzánů oddílu OLGA
ložení voleb nesou plně bojovala za skutečnou svobodu země a nechtěla se
odpovědnost ti, kteří při smířit se "svobodou", kterou nabízela kpmunistická
t strana. Po únoru 1948 se proto někteří z nich poku
vedli zemi na pokraj ka sili znovu o odboj na střední Moravě — proti komutastrofy,” říká soudruh I nistickému režimu.
Balák a pod' pojmem ka
Kdyby si snad chtělo Rudé právo ověřit osobní
tastrofa samozřejmě my obsazení jednotky, která provedla zmíněnou akci na
slí pokus o poněkud de zámku v Hošticích a dopravu generála po horách až
na druhou stranu fronty, upozorňujeme; že Vojenský
mokratičtější systém.
historický ústav nafilmoval v roce 1945 opakování
Soudruh Balák si vzal akce a to — kromě nacistického generála — se sku
také na mušku Vaculíko tečnými účastníky. Kdyby Vojenský historický ústav
nedal film k dispozici, lze dostat kopii z exilu.
-sv-

Nesamosprávná samospráva
(Pokračování se str. 1)
týrce se tomuto uspořá
dání říká "třístupňové
řízení národních výbo
rů” a jak se dovídáme z
konsolidovaného čs. ti
sku, nebuide se na něm
nic měnit, neboť plně
vyhovuje.
Ministerstvu
vnitra byly pouze před
loženy návrhy upravit
působnost národních vý
borů tak, aby - cituji
Svobodné slovo z 28,
dubna tr. - "se prohlou
bila a zkvalitnila řídící'
úloha a upřesnil vztah
Ústředních orgánů k ná
rodním výborům a orga
nizacím, jež národní v ý 
bory řídí” . Opět tedy
přituhuje, ačkoliv podle
kalendáře by mělo být
jaro.
V říjnu loňského ro
ku
přijalo
Federální
shromáždění
nový ústavní zákon, který obsa
huje pozoruhodné pa
sáže. Poslanec podle něj

Plánujete cestu do zámo.ň
nebo máte v úmyslu pozvat
svá příbuzné na 'návštěvu'’
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAYEL SERVICE
27-29 Elizabeth St„ Melboerne. 3099
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně
cestu
lodí
nebo
letadlem' - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

může být zproštěn posla
necké funkce nikoliv teh
dy, nejsou-li s ním vo
liči spokojeni, ale teh
dy, jestliže svou činno
stí narušuje politiku N á 
rodní fronty nebo byl-li
pravomocně
odsouzen
pro trestný čin.
Bylo by ovšem bláho
vé se domnívat, že za
přestupky tohoto rázu
musí
poslance
zbavit
funkce sami voliči. N i 
koliv, k tomu byl usta
ven tzv. zastupitelský
sbor, tedy skupina sou
druhů, která sama může
rozhodnout, zda dotyč
ný poslanec je straně (ne
bezpečný či nikoliv. Pro
to se mohl soudruh Ind
ra jen povýšeně usmívat,
když slyšel, jak se lidé
bouří, protože jim byl
ustanoven za poslance.
Mohl jim dokonce vý
směšně vzkázat, že jim
odpouští a že se na ně
proto nezlobí.
Novým ústavním záko
nem je také vyřešena otázka, co s neposlušným
poslancem, který se pro
tiví linii • komunistické
strany a je proto třeba
mu napravit hlavu v za
řízeních fc tomu urče
ných. Takový poslanec
bude nejprve de jure od
souzen a 'hned také zba
ven poslanecké imunity.
Rudé právo přineslo
29. dubna rozhovor s ná
městkem ministra vnitra
ČSR dr. Antonínem Ba-

vo "2000 slov” .

"V
tomto pamfletu
byl obsažen jeden z nej
tvrdších výpadů proti
národním výborům. V y 
zýval k bojkotu a tero
ru funkcionářů státních
orgánů a k vytváření ja
kýchsi vlastních občan
ských výborů, které by
(Dokončení na straně 5)

Výroba umělecké keramiky všeho druhu

Meera Ceramics Studio
(majitel Vladimír Mirvald)

18 Stortford Ave., Ivanhoe West, Vic.
Telefon: 49-4122
Zvlášť velký výběr moderních lamp a figur

18. 5. 1970
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

K výměně legitimací KSČ

Čistka mezi inkvisitory

nou vodu, která ma byt stal mg. n. uurKovic,
dokončena v r. 1974. Ná který současně zastává
Čistka v Komunistické straně Československa neboli oficielně "výměna
drž přehrady zatopí přes funkci ministra plánování.
členských legitimací’ ’, dostala v minulých týdnech nový ráz. Soudruzi ^na
Ministrem
průmyslu
je
300 hektarů půdy a ustou
pí jí 3 vesnice a částečné Ján Gregor, finance spra okresech, v místech a závodech zachytili pokyn shora a opakuji ukázněně
i obec Přísečnice. Přehra vuje Frant. Mišej a mini a sebekriticky, že se dosud nečistilo dostatečně, Ěe se "projevovala tenaence
práce převzal přílišného liberalismu” . Je třeba prověřovat důkladněji a jen skutečné
da má zásobovat pitnou sterstvo
vodou okresy Chomutov, Dezider Krocsány.
spolehlivé, marx-leninismu oddané soudruhy ponechat v lůně strany. Poky
Most a část okresu Lou — Nejvyšší kontrolní úny říkají, že je nutno používat vůči členům "náročnějších měřítek’ .
ny.
řad zjistil četné nedostat
kladních
organizaci a
Míru k prověřování. sociáldemokratismus” .
— Praze byl podepsán je  ky v podniku Meva Rouaden z největších kontrak nice. Protože i postoj ře jednotlivých žadatelů o
N a mnoha místech na jednotlivých členů v utů mezi Strojimportem a ditele podniku V. Voplat- další členství ve straně staly pak důkladné čist plynulém období.
sovětským Stankoimpor -: ky k událostem v '.
ky mezi inkvisitory, kte
"Proto přijalo někte
tem. Podle této smlouvy 1968/69 byl nesprávný, sí přivezli vybraní sou
ří dosud sami čistky pro rá mimořádná opatření.
druzi
z
celé
republiky
z
okresní
výbor
dodají v letech 1972 - 74 rozhodl
čs. strojírny čeljabinské- KSČ vyloučit V. Voplat- pražského
dubnového váděli, mnohde bylo po V celém okrese dočasně
mu závodu 4 kompletní; ku ze strany a navrhnout mítinku s generálním, zastaveno členství všem pozastavilo
pohovory.
automatické kovací linky, jeho odvolání z funkce ře
členům některých zá Jsou svolávány aktivy
sekretářem
KSČ
Husá
ditele
podniku.
(1 linku tvoří 36 těžkých
skupin,
lisů). Celková hodnota — V Avii v Praze - Let- kem, Jakešem, Indrou a kladních organizací, do pohovorových
kontraktu je asi 10 mil. ňanech se ustavil příprav dalšími. Dozvěděli se, savadní prověřování by jejichž
členové
jsou
rublů.
ný výbor základní odbo že pohovory před vydá lo zrušeno atd.
seznamováni s mimo
— V dubnu byl zbaven, rové organizace, když byl ním nových legitimací
opatřeními
Rudé právo např. po řádnými
místa ředitele odbočky starý výbor rozpuštěn.
Snem
nového musí být provedeny "ve pisuje takto situaci v předsednictva Ú V a jsou
Státní banky čs. v Blan Prvním
energičtějšího okrese Ústí n. L.:
teoreticky vyzbrojováni
sku K. Souček. Noviny přípravného výboru bylo smyslu
píší, že byro ústřední zrušení ‘ ‘17 oportonístíc hoje proti smířlivectví a
"Předsednictvo
Ú V pro důslednější a prin
kontrolní a revizní komi kýeh usnesení a dokumen hezzásadovosti” , že celá KSČ v Ústí n. L. kon cipiální postup proti no
se KSČ nařídilo vyšetření tů bývalého ZV ROH” v
! strana, všichni její čle statovalo, že v okrese je sitelům pravicového ostížností na ředitele Souč- době od března 1968 do
ka a přitom bylo zjiště července 1969. Nový or nové, musí mít "marxi nemálo základních orga portunismu.’’
no, že “ zneužíval svého gán se dále “ distancoval sticko - leninský charak nizací, zejména na úse
"Předsednictvo
také
postavení
k
osobníma od usnesení společné schů ter” , musí uplatňovat ku školství, kultury, ve
rozhodlo,
aby
pohovor}'
pražských
prospěchu” . P řijal prý ze zástupců
. "demokratický centrali- státních orgánech a in byly přechodně pozasta
od vedoucích hospodář závodů a studentu z dub
ských pracovníků okresu na loňského roku a od ; smus a zásady socialistíc- stitucích, úřadech, závo veny v těch základních
platnost
podpisů ícého internacionalismu” , dech a podnicích, kde se organizacích, kde proůímagnetofon a jiné věci. volal
Skutečný důvod k odstra zástupců ZV ROH na rezo musí "skoncovat jednou ve vztahu k pravici pro
haly formálně, a dále v
nění z funkce vysvětlí jen luci učitelů, zaměstnanců
provždy s živeíností a jevují Iiheraiistické ten těch, kde se v létech
tak mimochodem další ; a studentů filosofické fa 
část zprávy: “ Okresní vý k u lty University Karlovy anarchií, zahranit tomu, dence a nezásadovost při 1968 - 1969 nejvýrazněji
aby se ke slovu dostával posuzování činnosti zá (Pokračování na str. 8)
bor KSČ po zhodnocení z dubna 1969.
jeho politických postojů
Plénum české sociali v letech 1968 - 1969 a s
stické akademie provedlo přihlédnutím k jeho nevelké kádrové změny v stranickému jednání zba
předsednictvu i v plénu. vil K. Součka členství v
“ Přijalo demisi” většiny okresním výboru, vylou
Zatímco československý velvyslanec v Anfeaře
T o by tolik ty pr&vověrné nemrzelo, avšak
členů předsednictva, me čil ho z řad členů stra
úzkostlivě dodržuje povinnosti zástupce satelit
ny
.
.
.”
"brzy se ukázalo, že klubovou činnost lze vy
zi jinými prof. F. Kavky,
ní země — nedělá nic bez vědomí sovětského
Předseda
ústřední
užívat i pro politické cí l e. . RP zjišťuje, že
prof. L. Tondla, prof. V. —
nadkolegy Grubjakova, zůstává téměř stále uBezdíčka, akademika I. kontolní a revizní komise
v "Dubček-klubech’’ se nehrál jen kulečník a
Málka, prof. G. Bareše a Komunistické strany Slo
vnitř šedé budovy čs. velvyslanečtí ví (v níž za
nevydělávaly se jen peníze, ale . . .
prof. B. Weinera. Do plé venska A. K ošťál byl z
války úřadoval nacistický velvyslanec von Pana ÚV byli pak kooptová- funkce odvolán. Jeho mí
"Jsou to až otřesné skutečnosti: letáky,.;
pen) a vyhýbá se jakékoli publicitě, dokonču
ni:
náměstek
ředitele sto zaujal V. šalgovič, v
blesfeovfcy, výzvy ke stávkám. Jedna z "vůdčích
je
se
(v
Praze
a
Bratislavě
likvidace
všeho,
co
srpnu
1968
jeden
z
nejví
Čs. - sovětského institu
osobností" Dubček-klubu rozšiřovala pamflet,
připomíná dobu, kdy byl Alexander Dubček
tu. dr. č. Amort, dr. L. ce nenáviděných pro-sov
němž je urážlivým způsobem napadeno roz
Hrůza z Vysoké školy po větských kolaborantů.
prvním mužem ve státě.
hodnutí Národního shromáždění o přijetí do
litické, ředitel SNTL inž. —- Anton Ťažký, zbavený
Koncem mimjlého měsíce došlo v Bratislavě
O. Sucharda “ a další (současně s Dubčekem)
hody o dočasném pobytu sovětských vojsk na
na poslední významnější veřejnou funkci, kte
soudruzi, kteří stojí dů funkce poslance Sloven
území ČSSR. A ještě v lednu roku 1969 pokra
rou Dubček dosud formálně zastával. Noviny
sledně na pozicích mar ské národní rady, byl též
čuje rozšiřováním takzvaného zákona o lik
xismu - leninismu” . Mí zbaven funkce předsedy
oznámily suše, že "na návrh předsednictva Úvidaci komunismu. Činnost komunistické strany
stopředsedou byl zvolen ÚV Národní fronty SSR.
středního (výboru Národní fronty Slovenské so
ředitel Ústavů marxismuse prý zakazuje, knihy Marxe, Engelse, Lenina
cialistické republiky zbavilo předsednictvo Slo
leninismu ÚV KSČ dr. V. — R P oznámilo 30. 4., že
a dalších mají prý být uchovány v muzeích jen
orgány
Veřejné
bezpečno
venské národní rady funkce poslance Alexandra
Ruml.
v několika exemplářích pro varovnou výstrahu.
sti dopadly až teď “ van
Dubčeka’ ’ (jakož i Sveťozara Štúra a Antona
— Dne 1. května zahájil daly, kteří poškodili ■24.
Atp. Neméně hrozné je nabádání, "aby hořely
Ťažkého).
činnost Nejvyšsí soud Če srpna 1968 památník Ru
lidské živé pochodně, aby se strhávaly vlajky,
ské socialistické republi dé armády v Teplicích” .
• Útoky tisku a nynějších veřejných činitelů
malovala antisovětská hesla . . .’ ’
ky. Jeho předsedou je dr. Vyšetřování 5 pachatelů
na Dubčeka a "dubčekismus’’ se současně stup
J. Ondřej.
dle zprávy pokračuje.
N a závěr "Poznámky” cituje RP plzeňskou
ňují, takže se zdá, že i jeho odvolání z nevý
— Na poradě rektorů a — Mladá fronta se kajíc
Pravdu:
znamného
diplomatického
místa
v
Ankaře
na
děkanů českých vysokých ně omluvila za loňskou
" V čele klubu se sešli lidé, kteří . . . spolupra
sebe nedá dlouho čekat. Všimněme si . aspoň
škol
zdůraznil . ministr zprávu o besedě Viléma
covali s jasným úmyslem a jasným cílem . , i I
školství J. Hrbek, že “ mu Nového v České Lípě.
jednoho způsobu, jakým je vedena novinová
síme dosáhnout toho, aby Tato beseda tehdy vedla
když se to zdá být protismyslné, oni- na čele
"protidubčekovská” kampaň.
výchova a výuka mláde k tomu, že Pavel Kohout
se svým idolem, prvním tajemníkem ústředního
Rudé právo z 28. 4. kroutí v "Poznámce” ,ne
že nebyla svěřena niko podal na Nového žalobu
výboru KSČ, proti této straně intenzívně bojo
dávnou
historii
popisem
"Kam
směřoval
Dubmu, kdo stojí na protiso- pro urážku na cti.
vali. Nemohu posoudit, zda A . Dubček, znal
ček-klub’’ . Píše:
cialistických pozicích, li — Některé změny ve slo
toto pozadí. A le je fakt, že Osobně přijal dele
"N
a
počátku,
tedy
v
červenci
1968,
sešlo
se
dem dvojí tváře, ale těm, venské vládě: z funkce
kteří upřímně z vnitřního ministra průmyslu odvo
gaci Dubček-klubu a (že byl velice nadšen klu
několik podnikavců, kteří potřebo!váli peníze:
přesvědčení stojí na plat lán ing. Václav Vačok, z
bem svého jména. Jeho slavomamství mu nedo
" V současné době lidi Dubčeka žerou, takže by
formě marxismu - lenini funkce ministra financí
volilo domyslet, že autorita a úcta k prvnímu
se mohlo přihlásit dost členů, a tudíž na tom
smu".
Bude-li
ministr J. Gajdošík, z funkce mi
vydělat.” Založili tedy v Plzni Dubček-klub,
tajemníku není v tom, bude-li mít nějaký fanHrbek důsledný, lze čekat nistryně práce a sociál
katastrofální
nedostatek ních věcí Maria Sedláko
který měl "doma” 328, v republice pak v růz
klub, ale v tom, aby lidé žili v klidu a jistotě.’ ’
učitelů na všech čs. ško vá, z funkce ministra
ných pobočkách 1481 a v zahraničí dalších 230
RP přidává stručně, že je jasné, "kam Dublách.
plánování ing. J. Farlán
členů.. . "Živnost” kvetla. Vydělávalo se na
ěek-klub směřoval’’. I nynější směr RP je ovšem
— U obce Přísečnice v a z funkce ministra SSR
odznacích a různých akcích . .
jasný.
Krušných horách se zača Ladislav Doboš. Novým
la stavět přehrada na pit místopředsedou vlády s e ,

— Již k 1. květnu začaly
pršet státní vyznamenání
a ceny: president L. Svo
boda dostal už podruhé
titul hrdina ČSSR s prá
vem nosit Zlatou hvězdu
hrdiny ČSSR. Totéž nejvyšší čs. vyznamenání do
stalo k 1. květnu 5 sovět
ských maršálů a generá
lů: Koněv, Jeremenko,
Zacharov, Jakubovský a
Leljušenko. Další 4 sovět
ští generálové dostali Rád
bílého lva II. třídy a ji
ní vysocí sovětští důstoj
níci dostali Řád rudé zá
stavy nebo Řád rudě hvěz
dy. Řád republiky dosta
ly: Svaz čs.-sovětského
přátelství, kolektiv pracu
jících N. P. Důl 1. máj,
Karviná a N. P. Závody
29. Augusta v Partizánském, z jednotlivců pak
byl udělen Juliu Donáthovi, A. Krčkovi, E. Manďákoví, J. Ploskoňkovi,
G. Radovi, J. šedivému a
Gustě Fučíkové. Řád ru
dé zástavy dostala K raj
ská správa Národní bez
pečnosti, Praha, jakož i 7
vysokých důstojníků ar
mády a policie a Karol
Tomaščik. Dále byla po
dělena spousta lidí Řádem
práce. K témuž dni jme
noval president republi
ky
filmového
režiséra
Karla Zemana národním
umělcem a udělil mnoho
Státních cen
Klementa
Gottwalda.

Dubček—klub
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Svědectvo historickej doby
Peter Drienka, New York
V knižnici Franklina Delana Roosevelta v Hyde Parku vystavili .pre ve
řejnost’ sériu až dotéraz tajných dokumentov z Rooseveltayho prezident
ského archívu. Medzi nimi je memorandum, ktoré zaslal prezidentovi 10.
augusta 1943 vtédajsí americký vel’vyslanec v Paříži a predtým prvý v el
vyslanec Spojených štátov v Sovietskom svaze, William Bullitt. Prezieravý
diplomat váži a popisuje detailně Stalinové politické záměry v stredovýchodnej Európe.
^'Stalin, tak ako Hitler, sa nezastaví. On iba móže byť zastavený’’ — píše
v memorandu Bullitt; varuje před "novou politikou ukludňovania”, pre>vádzanou niektorými britskými^ představitel’mi voči Rusku a urguje prezi
denta, aby přesunul vojenská stratégiu v Európe na Balkán a na středná
Európu.
Rumun- - 1936. VoFakedy sa ne
V memorandu výslov slovenskem,
skom, Nemeckom a Ju- tajil obdivom pre bolše
né píše:
V ývoj mu vická revoláciu, ale ne’ "Naše politické „ ciele hosláviou.
skór vytriezvel až na
vyžaďůjú etablovat’ brit dal za pravdu.
Prezident
Roosevelt stupeň sklamania; zna
ská a americká vojenská
silu na Balkáne á vo vy- dostal memorandum do menité spoznal Stalinové
chodnej
a
strednej rák presne před schód- mocenské záměry. Z ř e j
Európe. Jej áčelórrí bu zou s Churchillom v mé sa obával aj o to,
na ktorej aby. ani Britania nešla
de: za prvé, porazit’ N ě  Quebecku,
mecko, za druhé, zamed- obaja vcdcovia přejed- ďaleko v ástupkoch Rus
ž iť přístup červenej ar návali spoločne so svo- ku. V liste z 5. decembra
jimi generálnymi štábmi 1943 napísal prezidento
mádě 'do Európy.’’
■"Lebo’’, píše ďalej najdóležitejšie strategic vi Rooseveltovi:
"Nenechajte sa Chur
Bullitt, "nemóžeme na- ké vojnové plány. Tu sa
ďaléj odóvodnene dá- Churchili a Roosevelt chillom angažovat’ viac
fáť, že by sine So Soviet- dohodli, že urobia invá- specificky, než ste sa zav
Atlantické;
ským svázom dosiahli ziu do Európy cez N or- viazal
tnándiu 1. mája 1944.
Chartě. Pokuste sá zdrčeštné riéšenie.” .
William Bullitt bol a- žať. i jeho od závazkov
Diplomat
správné
predpovedal
Stalinové merickým veTvyslan.com voči Rusku.’
Z listov a zpráVj ktoplány s Pol’skom, Česko v Moskvě v rokoch 1933

Všechny druhy
B A N K O V N ÍC H S L U Ž E B
vkladní knížky
šekové účty
vklady -s 1 ’
výpovědní lhůtou
na vyšší úrok,
zá p ů jč k y ,

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

PRO K A Ž D É H O
.. všechno, co může
banka- poskytnout

Všechny služby
ES&A banky
pod jednou střechou
Založena 1852
THE ENGLISH
SCOTTISH AND
A U S T K A L IA N
B A N K LIM ITE D
Šetřte dnes na zítřek.’
Ukládejte v ES&A bance

ré William Bullitt zasielal svojmu prezidentovi
z Paríža, jasné vysvitá
jeho pevné presvedčenie, že mnichovskou do
hodou v séptembri 1938
sa vojna v Európe stala
nevyhnutelnou a že pro
ti Hitlerovi třeba zaujat’
pevné stanovisko.
Přibližné v tej iste do
bě, keď Bullitt posielai
memorandum Roosevel
tovi, V New Yorku žil
ako exulant předmni
chovský československý
předseda vlády Dr. M i
lan Hodža. V skromné;
hotelovej izbe zoštylizoval a zaslal americkému
ministerstvu zahraničia
obsiahle memorandum,
v. ktorom si sice nemohol áko host’ dovolit’
navrhnáť americkej vlá
dě,, ako májá spojenci
uskutočniť ‘inváziu Euró
p,y, ale v ktorom - po
dobné ako americký dip
lomat1 Bullitt - varoval
před nebezpečenstvom,
akýrn je Stalin pre Euró
pu- a pre povojnOvý svět.
V ňom vylíčil Stalinové
plány so stredrtúu Európou a s Nemeckem.
Medzi iným v memoran
du napísal:
"Najjasnejším dókazom o nove; moskovskej
politike pre Európu je
tzv. "Manifest slobodného Nemecka” , ktorý vy
stel v Moskvě. Tento
manifest vyzněl celkom
otvorene proti bezpodmienečnej
kapitulácii
Nemecka, požadovaiiej
Západom.
Manifest
priamo vnucuje Němec
ku, aby přijalo takzvaná
"priatďskú vládu’’, a to
vzdor tomu, že Sovieti
akceptovali dňa 1. januára 1942 zásadu úplnej
porážky nepriateTa.”
"Moskva zrejme po
stupuje plánovité nielen
vo vojenských, ale aj v
politických otázkách. Preto, všetky prostriedKy a inštitúcie, ktoré
bude mať budúca de
mokratická organizácia
Európy po ruke, by sa
malí postavit’ do služby
proti
nebezpečenstvu,
akým je Stalin pre demokraciu” - upozorňo
val Dr. Milan Hodža.
Iste nie náhoda, ani
shoda okolností, ale skór
výsledok poznania a stát
nického rozhl’adu dvoch
bystrých
politických
hláv.
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Slavomír R awicz: The Long Walk. Pan Books,
1970, 4. vydání. Str. 266, 2 mapky. Cena $ 0.95.

Dlouhá cesta
Příběhy o útěcích z koncentračních táborů, vesměs
nacistických, dodnes poutají čtenáře ha celém světě.
Některá vyprávění jsou autentická a popisují sku
tečnou událost, některá jsou smyšlená a čtenář stře
doevropského . původu Jim ztěžka uvěří, poněvadž
popisovaná fakta se liší od čtenářových konkrétních
představ nebo i osobních zkušeností. Literárně.či
faktograficky jsou zpracovány ponejvíce, útěky věz
ňů z táborů ve Francii, Holandsku nebo' západní čá
stí tehdejšího Německa, podstatně méně z jeho vý
chodní poloviny, útěk z Osvětimi se totiž-málokdy a
málokomu povedl (i když známe případ,.že židovský
uprchlík referoval až u papeže — ohlasem této sku
tečnosti bylo dnes již světoznámé Hochmuthovo di
vadelní drama Svědek)..
Teprve před několika málo lety objevil světový čte.nař- skutečnost sovětských , sibiřských táborů nuce
ných prác| zejména v knize Solzenicýna či. Marčehká, to však není vyprávění o útěcích z táborů, ale
o jejích režimech.
Ti. češi a ^Slováci, kteří utíkali před Hitlerem na
východ, se často v těchto táborech .ocitli a pak.se
vraceli jako vojáci domů, pokud válku přežili, .a o
svých zážitcích ze Sibiře či Zakavkazí příliš nemlu
vili, nesměli.
Před několika lety jsem se setkal s Polkou, která
m j vypravovala neuvěřitelný příběh. Její otec.hyl
vyšším policejním úředníkem na východě předváleč
ného Polska.a Rusové jej na začátku války’ poslali i
s celou rodinou, na Sibiř, tak jako. desetitisíce jiných
Poláků. Po přepadení Ruska Německem,, se pro ně
režim y ' táborech poněkud uvolnil a měli možnost
uprchnout. Moje známá, tehdy jako osmnáctiletá dív
ka, se dostala se svými rodiči a několika jinými dů
stojnickými rodinami přes Kašmír, Indii a Pakístándó Východní Afriky. Tam byly zřízeny britskou ko
loniální vládou mnohatisícové uprchlické tábory. Poválce se tito Poláci rozprchli po celém světě,' dodnes
některé z nich, či jejich syny, najdete v Africe jako.
správce sisalových nebo tabákových plantáží. Byla-,
tam i polská škola' a němým svědkem je .dodnes .pol
ský hřbitov. Po sibiřském a válečném martyriu umírali a umírají poměrně mládí, ale nikdy nezapo
mněli na svoji “ Rzecz pospolitou” , na svoje slovaníství, na polské dějiny, což je ’ přesvědčivá známka,jejich vlastenectví. Do Polská zpět se však většinou
již nevraceli.
. ,
>Když jsem před nedávném uviděl v knihkupectví
Rawiczovu knížku The Long Way, ihned Jsem si jikoupil, s velkým zájmem přečetl a doplnil skuteč„nosti známé z přímého vyprávění. Rawiczův osobni příběh je pozoruhodný a téměř neuvěřitelný. Osm
uprchlíků (Poláků, Litevec. a dokonce i Američan,
inženýr stavící moskevské metro) se vydalo zcel&i
bez ^vybavení (boty, šaty, jídlo, zápalky, mapy apod.)
z vězeňského tábora u Jakutska na jih přes Bajkal
(za sibiřské zimy a boty si uděláli sami ze surových,
kůží) do Mongolská, jídlo občas dostali v pastevec-.
kých jurtách, vydávali se za budhisty putující, do.
Lhasy. Přes poušť Gobi (v létě,, bez jediné polní láh
ve, vodu se pokoušeli nést v hrnku, živili se hady) a
Čínu se dostali do Tibetu a přes Himaláje na okraji.:
Kc-pálu do Indie, kde na ně narazila britská hlídka.;
; Tato strašná pouť za svobodou, dlouhá šest tisíc- ki
lometrů, absolvovaná výhradně pěšky, trvala 18
měsíců a vyžádala si čtyři životy.
Doporučuji tuto knížku jako povinnou četbu pro.:
posrpnové Čechy v Austrálii jednak z důvodů yzdě-- lávacích (je napsána jednoduchou a snadno srozu
mitelnou angličtinou) a pak z důvodů psychologic
kých.
IP
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Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny

PEROUTKA

Sté výročí Leninových narozenin demokraté ov šem zaznamenávali, ale z četných důvodů se nepřipojili k oslavám. Není nikoho, kdo by při této příležitosti nemusil říci, že Lenin změnil svět ví
ce než kterýkoli jiný muž jeho doby.Carismus byl poražen dříve, než Němci dopravili Lenina v za
pečetěném vlaku do Ruska. Ale pádem carismu byly probuzeny síly, s nimiž Lenin uměl manipulo
vat lépe než kterýkoli z jeho ruských soupeřů. Když car byl svržen, Rusko se připravovalo být
demokratickou, polosocialistickou republikou. Bylo osobním výkonem Leninovým, že tento děj změ
nil v revoluci proti Ústajvodárnému shromáždění, proti demokracii, proti polosocialismu. Zatím
ní vláda jednala podle demokratických pravidel. Lenin rozhodl: bez těchto pravidel — i bez ji
ných. Vedl lidové masy a teprve po vítězství jim řekL kam.
Jméno genius patrně patří tomu, kdo v tom nebo onom oboru nejvíce změnil svět. Jestliže toto
je měřítko, jméno genius musí být udělováno bez morálních úvah. Není mezi zákony přírody, že
genius musí být všestranný. Může neslýchané vyniknout v jednom oboru a zakrnět v oboru jiném.
Ani není mezi zákony přírody, že genius musí vždy ve všem být ku prospěchu lidstva. Hitler byl ,
s)vým způsobem genius na deset let. Lenin byl svým způsobem genius — navždy. Nic už nezvrátí ten
fakt, že pod Leninovým vedením vznikl v Rusku první socialistický stát. Sta miliónů lidí po ce
lém světě k němu přilnulo, vidělo v něm osvobození z dosavadního svého i z omezeného Lidského
stavu. Od října 1917 dějiny se pohnuly jiným sně ran.
"Řeči o nakrmení těch,
Výkon genia vždy se "Nejhlouběji, chudý, vi da. Lenin znal výtečně
kteří hladoví, nejsou nic
zakládá na tom, že od dím nenávist.3’ Všechny ruský materiál.
socialistické
halil nějakou novou ne Leninovy
Každý už někdy od jiného než sacharinově
sentimentalita,
bo zanedbávanou část ideje byly padesát íet někoho slyšel, že Lenin sladká
skutečnosti fyzické nebo staré- A le Lenin je na byl humanista a že jeho tak charakteristická pro
psychické. Karl Marx si dal silou, která vycháze tradice je humanistická. naši inteligenci.”
Toto může vzbudit úvysloužil nárok na genia, la z reality lidového hně Působí
nepřekonatelné
když pod obrazy ideali vu, dlouho dušeného, z obtíže uvést mnohé Le žas, ale je to pevně za
stické filosofie odhalil pudu pomsty, z nenávi ninovy výroky do sou sazeno do Leninova myš
existenci třídního boje. stí.
vislosti s humanismem. lení. Je debata mezi f i 
zda
existují
A d o lf Hitler přeletěl ja
Je
dostatečně známo, že losofy,
A čkoli nškdv nezamýš
apriorní
ideje,
takové,
ko meteor po obzoru, lel rozdělit půdu muži-, ruským socialistům jiné
poněvadž odhalil určitou kůra. be zrozpakú jim ji ho odstínu řekl: "Jestli které do člověka nepři
realitu současné skuteč sld>il a řekl: "Vem te si že s námi nesouhlasíte, cházejí teprve ze zkuše
nosti, nýbrž jsou mu, je 
nosti:
nerozhodnost, j i hned."
Po generaci dovolte, abychom vás
ho rozumu, vrozeny už
bázlivost, bezstarostnost Tbístého a Dostojevské- postavili ke zdi.’’
před zkušeností. Může
západních
demokratic ho, která šeptala do
Ještě před revolucí, se zdát, že v Leninovi
kých států. Padl potom ruského ucha: "M ilu j” ,
ještě když neměl moc v revoluce
byla taková
na to, že neodhalil rea Lenin vzkřikl do toho
rukou, ale už uvažoval, apriorní idea. Revoluční
lita nesmírného Ruska.
ucha: "N enáviď.’’ Z v í jaký by měl být zásobo
přesvědčení mu jaksi
Lenin odhalil několik tězil tím, že dal lidovým vací systém v budoucím
bylo dáno Jednou pto
skutečnosti lidské pova masám na několik měsí socialistickém státě, roz
vždy a nepotřebovalo
hy, které devatenácté ců vyžít se.
hodl, že takový by měl dalšího zkoumáni.
století přikrývalo' verši a
Roku 1918 psal Ma být: "Nedáme úst” , na
Lenin nenáviděl všech
kázáními, a z nichž c- xim Gorký o výsledcích psal. Nenechal žádnou
no, co překáží revoluci.
statní socialisté váhali tohoto útoku: "Je to jen pochybnost o tom. i omu
Revoluce byla jediný po
čerpat svou síla. V ur- vítězství zvířecího mra -nedají jíst: oposici, tětn,
krok,. který uznával. V
čxtém strašném smyslu vu, propuknutí ' asiatštu kteří smýšlejí jinak. Z á 
jeho katechismu reřorLenin učil lidový dav ny, která v nás žije.” sobovací systém bude
mismus byl jeden z nej
staré moudrosti: poznej A le Gorký se mýlit, když sloužit jako guillotma. A
větších hříchů, poněvadž
scbe sama.
napsal: "Naši mistři .so Lenin mluvil o "pokro reformy jsou schopny
■Český básník, inspiro cialismu neznalí ruský kové roli hladu’ ’. N a 
oslabit konflikt a revovaný Leninem , napsal: materiál.” 'Opak je prav psal:
(Pokračování na str. 6)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘŠTÍ

KEW CONTINENTAL lil [l IliTiS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOOÍS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic.

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A Š E S P E C IA L IT A : uzená šunka a
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru. * Máme též na skladě jelení maso z N . Zélandu.
DOMÁCÍ JA T E R N IC E , J E L ÍT K A

A SM ETAN O VÉ

Elektrika z City: číslo 47 /z Coliins St. po Victo ria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
Telefon: 86-7178

K LO B Á SY

M.CHRPA

573 Hampton St.
Hainpton, Vic.
Telefon 98-5758.

Optical Service
A. SLÁDKOVIČ 1820 - 1970
Dr. J . M., New York
; N a vel’konočný p.ondelok spqmínali sme 150. výr
ročie narodenia najvýznačnejšieho básnika školy Štu
rové], Andrej a Sládkoviča-Braxatorisa, autora prěslávených básnických dlel nesmrteTnej Maríny a"'
ýíťazného Detvana.
: Sládkovič pochádzal z Krupiny. Teologické štúdia '
Zakončil v Bratislavě a univerzitu študoval v Nem ec-..
ku na povestnej univerzitě v Halle, Sládkovičová..
básnická činnost’ zapadá do óbdobia, kedy sa sloýenskí vzdělanci museli rozhodnúť či budu písať v
novej-štúrovske] slovenčině, či ostanú pri běřňoláč-'
tíne alebo či budú užívat’ zastaralá bibličtinu. VačŠina katolíkov i evanjelíkov sa rozhodla pre štúrovčinu. Toto rozhodnutie vel’mi pohněvalo Kollára a
kollár v tomte hneve nazval štúra vrahom vlastneho'
trenčianského kmeňa a novů slovenčinu posměšné
nazval hrončinou, krivánčinou a plebejčinou, ktorej
vraj .ani susedia nerozumia.
; Kollárove osobné nadávky na štúra a n i.nespomínam. Andrej Sládkovič nielenže nesúhlasil s K ollár.
irom, ale svojimi básnickými dielami, najmá" M ari
nou a Detvanom snažil sa prakticky dokázat';; že
nová spisovná slovenčina je súea nielen na slovo, aleže aj spisovatelia a básnici móžu v nej vyjádřit’ aj
tie najzložitejšie a najvnútornejšie pocity duše a .? r
■jako vo vzťahu k vlasti, tak aj k 1’udským býtostiam.
: Sládkovičová báseň Marina bola novotou, nielen
irečou ale aj obsahom. Básnili v Maríně akoby na
hlas rozmýšTal o láské k dievčatu, ale vždy-vo vzťaihu aj k rodnej zemi: “ Možno mi tvojich úst sa rodFieknuť . . . ruky nedostat’ . . v. dialky žial’ne. utiekjnuť . . nemilým ostat’ . . . možno mi smadóm umié;rať . . . žialiť v samotě a život v púštiacb záviéira ť . .. možno mi nežiť v živote a seba šatného- zhu
bit’, no nemožno mi teba neFubiť, Marína moja/’
’ “ Vlasť drahá 1’úbiť v peknej Maríně, Marínu drahá
;v peknej otčiné a obe v jednom objímat’ .” Taká bo
la básnická řeč Sládkovičová.
Kým báseň Marína bola akýmsi . monológom sa
motného básnika, v Detvanovi Sládkovič áž dává
hovoriť aj 1’uďom — našim 1’uďom. Sládkovič totiž
hlásal, že slovenského ducha třeba hladať v skutkoch, v živote l’udí a v ich duši a nie v. krútňavách,
Váhoch, v. sokoloch, orloch, Tatrách a Kriváňoch,
ako bolo kedysi zvykom. Preto jeho hrdina Martinko
v Detvane stává sa nielen ideálom básníkovým, šuhaj-sokolník. Martin stává sa neskor ideálom a ciel’om slovenského i slovanského bojovnika, ideálom
i cielom sokolskej výchovy a sokolského . hnutia v
celom slovanskom svete.
Profesor Jaroslav vVlček, správca-obnovenej M a
tice slovenskej vo svojich dějinách literatúry na
zval Detvana našim triumfom. Baťko škultéty v do
slově k súbornému vydaniu Sládkovičových1básní
povedal: Ja cítím, ja vidím, akú radost’ by mal
básník Svatopluka (J. Hollý, pozn. autora) zo-Sládkovičovho Detvana. Aj Kollár. bol by sa zaiste vrátil
ešte raz k slovenčině, keby sa bol dožil tohto Sládkovičovho triumfu!
K eď si připomínáme Sládkovičove 150-te -narodenL
i ny, aj my si položme otázku: akú radost’ by mal náš
i básník, keby videi, aké triumfy slávi dnes jeho slo
venčina? Akú radost’ by mali všetci naši básnici a
spisovatelia, ktorí kedysi .sa obávali o. jej osud a keby
viděli, že slovenčina sa dnes už pestuje na- světových
univerzitách a 'že o slovenčině sa. pochvalné; hovoří
a diskutuje na světových kongrěsočh šlavistiky, čiže
slavianských řečí! Náš ve lk ý básník si zaslúži úcty ,a
vďaky dnešných i budúcich našich pokolení, lebo
jeho nesmrtelná Marína s Detvanom podstatné při
spěli k víťazstvu slovenčiny v rodině slovanských
jazykov ba aj k víťazstvu Slovákov v rodině slovan
ských národov.
.;
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Lenin a vědecký socialismus
(Pokračování se str. 5) řan praví: "Jak můžete
luční elán. Nakrmit hla nevidět, že Lenm měl
dové by oslabilo konflikt. humanistické cíle?’’
Zajisté měl, a Stalin
Pomoc zaostalým a pro
bouzejícím se národům měl konečné humanistic
ké cíle. A le po Leninovi
- nic než sacharin.
Jen ponížený dvořan a Stalinovi bylo svrcho-'*
na tom nebo onom ko vaně nesnadné stanovit,
munistickém dvoře by v čem se láska k lidstvu
mohl toto nazývat huma liší od krutosti.
Z a Lenina systematic
nismem. A le ovšem dvo-

NESAM OSTATNÁ
SAM OSPRÁVA
(Pokračování se str, 2)
vládly místo volených
národních výborů. T o
byl doslova a do písme
ne kontararevoluční útok,
protože nabádal k ob
cházení zákonných orgá
nů a vkládal jejich pra
vomoc do rukou skupi
nek, o jejichž zaměření
není pochyb.’’
Přeložme si zase slova
soudruha Baláka do nor
mální řeči: občanský vý
bor, který by řídil věci
občanské a dbal vůle li
dí, musí být nutně kontrarevolučni, tedy proti
komunistický, neboť ko
munismus
samozřejmě
nikdy vůle lidí nedbá.
Právě proto bylo z funk
ce poslanců odvoláno po
srpnu 1968 v České so
cialistické
republice
2.798 poslanců národ
ních výborů všech stup
ňů. Kromě nich ovšem
od. října loňského roku
složilo poslanecký man
dát v ČSR 9.923 poslan
ců, Většinou se vy mluvi
li na špatný zdravotní
stay nebo sešlost věkem,
ale stejně jim to nedaru
jeme á "n ový ústavní zá
kon budeme uplatňovat
i v přítomném a budou
cím čase’’ , řiká soudruh
Baiák.
Nemáte obavy, že se
proti představitelům a
nositelům pravicových a
antiso,cialistických názo
rů postupuje liberálně?,
ptá se nakonec redaktor
Rudého práva. Odpo
věď zňí:
"Určitou nedůslednost
jsme zjistili v. některých
místních národních vý
borech v menších, obcích
- tam působí víc než jin
de sousedské vztahy, ale
jinak je zákon uplatňo

ván důsledně. Určitým
štěstím bylo to, že slo
žení národních výborů
se nezměnilo, protože
reakci již nestačil čas na
uspořádání voleb a pro
sazení jejich exponentů
do národních výborů.
Proto ani heslo “ N V
bez komunistů’’ se nepo
dařilo v celé šíři usku
tečnit a aktiv zkušených
a osvědčených funkcio
nářů národních výborů
zůstal jako celek zacho*1
van.
Opravdu,
potěšující
slova. Zajímavé je snad
jen to, že i z tohoto akti
vu starých osvědčených
komunistických funkcio
nářů, jehož složení se
reakci nepodařilo změ
nit, sé plných 12.721 ukázalo nespolehlivými a
bylo - pokud sami ne
odešli - odstraněno. V ě
ru, nedobré vysvědčení
soudružské spolehlivosti.
A nakonec vybíráme z
rozhovoru se soudruhem
náměstkem jednu perlič
ku.
Je to mnoho nebo má
lo,
těch
vyhozených
2.798 poslanců?, táže se
redaktor RiP.
"Skupiny funkcionářů,
které z pověření Národ
ní fronty analyzovaly
činnost národních výbo
rů a jejich poslanců, po
stupovaly
odpovědně.
T o můžeme doložit tím,
že až na výjimky spole
čenské organizace ani
občané neměli proti od
volání poslanců, na něž
se vztahovala příslušná
pasáž nového ústavního
zákona, výhrady.’’
I komunistický námě
stek ministra může mít
smysl přo humor!

ký teror byl zaveden,
Čeká se stala pánem nad
životem a smrtí. Z a Sta
lina několik
miliónů
sedláků zahynulo v ná
silné kolektivisaci, dvě
třetiny ústředního vý
boru byly vyvražděny a
spisovatelé zabíjeni, lidé
byli popravováni bez
soudu, ve sklepě, deset
nebo dvanáct miliónů
vězňů bylo na Sibiři ale stále ještě to prý ne
byl konec humanismu.
Láska k lidstvu tu prolé
vala krev.
Kdo pracuje pro hu
manismus, který přijde
za padesát nebo sto let,
má pro dnešek všechny
výmluvy. Nepoiapíte ho,
neboť má konečné hu
manistické cíle. Jak ho
můžete podezírat? Zavá
dí dokonalou nesvobo
du, ale právě to je cesta
k budoucí dokonalé svo
bodě. A by příští genera
ce byly šťastny, tyto dvě
generace musejí být ne
šťastny. N a vysvětlenou
svých činů Stalin vždy
mohl citovat Lenina.
Nikdo nechť nepova
žuje Lenina za krvežíz
nivého. Byl tak nekrvežíznivý jako je chirurg,
když řeže do lidského
masa. Chirurg společno
sti - to je, zač se poklá
dal.
V začátcích
tohoto
století Lenin a Hitler
dospěli k některým stej
ným objevům, k nimž

jiní se ostýchali dospět.
Odhalili určité reality:
realitu strachu, který ustupuje před realitou ho
lého
násilí.
Trapnou
bezmocnost
neozbroje
ných občanů před ozbro
jenci. Realitu síly teroru.
Tímto objevem cesta do
budoucnosti se jim zdá
la otevřena.
U ž roku
1905, za
první ruské revoluce,
Lenin žádal "vyúčtování
plebejským způsobem bez lítosti’’ . Roku 1944
H itler ohlásil vyúčtová
n í téměř stejnými slovy:
"nacionáině
socialistic
kým způsobem’ ’ - bez
lítosti.
N ení žádné svědectví,
že Lenin nalézal potěše
ní v teroru. Považoval
jej za nutný nástroj pře
měny společnosti. Byl
scbopen vyslovit polito
vání nad obětmi svého
teroru. Bylo to bledé,
abstraktní a nevlivné po
litování. Teror pokračo
val. Nejtrapněji působí
svědectví, že Lenin osob
ně trval na popravě oposičních
socialistických
vůdců. Avšak snad lito
val, že bylo nutno je za
bít.
V e spisku "Stát a re
voluce’’ , jejž Lenin na
psal, je obsaženo velké
proroctví. "Stát bude odumírať’, psal Lenin, a
až odumře, pak bude
svoboda.
"Dokud
je
stát,
není
svoboda” ,

Dáma co taková

František Němec
ZRO ZEN Í DÁMY
Do jednací síně se vevalil zástup žen a zkušeně
usedly každá na své místo. “ Tak prosím, která jste
která?” zahajuje pan rada. Vstala panička v bílé
blůze s dolíčky po neštovicích: “ Zdrápaná Těrka,
prosím.” Pan rada pohlédl na paní, pokývl a oddě
lil příslušný fascikl: “ Tak další, prosím.” Vystou
pila panička se střapatým mikádem, které jí široce
vlálo po ramenou: “ Capouch. Já jsem ten capouch
rozježenej, chlupatej a neučesanej.” Pan rada listu
je v objemném fasciklu: “ E h m . Máte pravdu —
tak to jste vy.” A obrací se k další: “ Stará dorota?”
Vysoká žena vstala: “ To bude Omyl, pane rado.
Já jsem to dlouhé kopyto z druhého štoku. Já ne
jsem stará dorota.” Vynořila se babička v černé
sukni: “ To budu asi prosím já — ta stará dorota.
Ráčejí se přesvědčit” Pan rada už našel fascikl:
“ Dobře, dobře, už vidím.” Hledá očima v zástupu:
“ Která jste nosatá Mařena?”
Hlásí se jedna ze
soukromých účastnic: “ T a tady prosím není. Ona
ke mně dnes ráno přišla a řekla mi, že ši to nebere.”
Obžalovaná je ve střehu: “ Jak to, že si to nebere?”
pátrá podezíravě. Soukromá účastnice odpovídá s
- mč důrazem: “ Nebere — nebere. Nosatou Mařenu na
sebe nebere — ona přej nosatá není.” — “ Tak prostě
bere žalobu zpět,” hodlá skončit rozhovor pan rada.
Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky, topení
Vynořila se znovu babička v černé sukni: “ Tak
všeho druhu, přikrývky atd.
prosím, já tu nosatou beru na sebe — aby se jako
WARTA HOME SUPPLIES
ta žaloba nemusila škodovat. Já to vemu, jako že
to padalo na mne.” Obžalovaná vyskočila: “ Vy jste
210-212 Barkly St., Footscray, Vie.
dobrá! Copak si myslíte, že to takhle jde, říci si klid
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
ně jsem nosatá? Kdepak, holenku, kdepak! To se
"ť- ■
Mluvíme česky •
musí vidět — a dokázat! V y tady máte svou starou

psal.
A le když revoluce při
šla a Lenin se stal vrch
ním rozhodčím, tu, mí
sto aby stát projevoval
jakoukoli tendenci odu
mřít, vynořil se pod
Leninovým
vedením
mnohem mocnější a nad
jedince povýšenější než
byl stát za Ludvíka X IV .
a za Bismarcka. Absolu
tistický, nejcentralističtější, terorisujíd stát.
A le snad tehdy bylo pří
liš brzo, a za padesát let
už bude vidět, že stát odumírá?
Je spravedlivé
po
dotknout, že v Leninově
době, uprostřed občan
ské války a boje proti
intervenci, nebyla příle
žitost myslit na odumírá
ní státu. Avšak uplynulo
padesát let, druhých pa
desát let začalo, a ruský
stát zůstává mocnější a
absolutističtější než za
Ludvíka X IV .
a za
Bismarcka.
Není nesnadno objevit
příčinu toho. Lenin ulo
žil komunistické straně
určitá práva a povinno
sti, které činí odumírání
státu nemožným, naopak
vyžadují stálého utužo
vání a upevňování státu.
U ložil komunistické stra
ně vládnout a zároveň
jí uložil neštítit se toho,
jestliže představuje men
šinu. Jak by mohla men
šina vládnout bez státu?
Tu vznikla jedna z těch

kontradikcí, které trápí
toho, kdo se snaží vy
zkoumat, co je to leni
nismus. Který je pravý
Lenin?
Autor
spisku
"Stát a revoluce’’ , nebo
autor
absolutistického
ruského státu?
Když Lenin psal "Stát
a revoluce’’, byl tak pře
svědčen
o odumíránístátu, že nepovažoval za
potřebné
zabývat
se.
problémem, jak stát .má
být spravován. Ti, k d o ,
by si dnes šli k Lenino
vi pro praktické poučení,
najdou k ničemu ne
potřebnou utopii. N eb oť
Lenin psal, že řízení stá
tu bude zcela jednodu
ché a každému přístup
né, že k tomu stačí zna
lost násobilky, sečkání a
odčítání. Nikdo by se ne
odvážil
řešit
složité
problémy nynějšího so
větského státu z této
základny.
T u vzniká dosti -trap
ná otázka. Téměř denně
je nám slyšet, že leni
nismus j e .vědecký socia-.
lismus a že nikdo tak neobjal vědu jako Lenin.
Avšak násobilka, sečká
ní a odčítání - je toto
základna, vědeckého so-.
cialismu v druhé polovi
ně dvacátého století?
Pokud se držíme spisku
"Stát a revoluce” , Lenin
byl nesmírně vzdálen to
ho, co by mohlo být na
zváno vědeckým sociali
smem.

dorotu a o nosatou se nestarejte!” Ale babička se
nemíní jen tak lehce vzdát: “ To bych se na to podí
vala, abych — když chci — si.to nemohla jednou s
některou prohodit! Pořád nemusím být dorota! Jed:
nou taky můžu být nosatá, ne?”
Babička šermuje obžalované před očima — a ta
si zakládá ruce v bok. Situace je napjatá. “ Ale —
dámy. Dámy — copak je to?” zasahuje pan rada.
“ Dvě dámy — a ony se mi tu budou hádat jako ně
jaké dvě paničky z trhu.” Ruce zeširoka založené
v bok nenápadně sklouzly podle těla jako zázrakem,
široké boky, pevné jako kámen a připravené k boji,
najednou před očima měkly, zvlnily se a jaly se
vrtět. Bílé obnažené tesáky, připravené k divokému
souboji, nenápadně se skryly v ústech, náhle rozší
řených ke kouzelnému úsměvu. “ Tak — a dáte si
každá po satisfakci,” určuje soud. “ Inu, co dělat.
Satisfákci? Ona mně? A tady hned na- místě? Tak,
aby viděla — já jí taky!” A skočily po sobě. Zrodila
se dáma.
DÁMA V JE S E N I
Na kopcích za městem zafičel ostrý vítr. Bílé hla
vičky jetele se zatřepetaly a slehlá žlutá tráva_ se
zachvívá. Paní Kolbabová se vydala na kopec pouštět
draka. V ruce má klubko a bystrým okern pozoruje
napjatou niť. Střídavě ji utahuje či popouští — jak
je právě třeba. Zkušenou rukou vyvažuje let a drak
klidně .měkce stoupá do výše. “ Podívejte se, jak mi
sedí,” promlouvá přitom paní Kolbabová. “ Je tam
jako přibitej . . . Dostal vítr — a je to.” . N i ť . se ji
napíná v ruce, jak drak táhne a paní Kolbabová si
říká spokojeně: “ Vítr — to je ono. Vítr — to je holt
drakovo.” Také paní Hastrdlová si vyšla pouštět
draka. Vyhodila ho do výše a s motouzem v ruce
jala se pádit s kopce. Drak učinil několik zmítávych
pohybů a prudce padl k zemi. ■
r
“ Drahoušku,” povídá Kolbabová té Hastrdlove.
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Marian Šlingová: Pravda vítězí (Truth W ill Prevail). Merlin Press, Londýn

Zrodila se děsivá krása ?
^ .Angličanka Marian Šlingová, vdova popraveného "moravského markra
běte” Otty Šlinga, sáhla po citátu z W . B. Yatse,’ když armáda Varšavské
ho paktu napadla Československo. Stačí říci o její knížce, že — právě tak
jako britská Marian — vlastně nemá co říci. "Pravda vítězí” je spíš ztuč
nělý pamflet než svazek vzpomínek. Myslím, že čtenář bude se mnou souhla
sit,, když řeknu, že mi není jasné, odkud se ona "děsivá- krása’5 invaze a
okupace nabrala. Především: i když byla tato knížka napsána ještě před
sovětskou invazí, trpí strašnými nedostatky. Zrodily se děsivé zábrany, to
ano. Kde však je děsivá krása? A kde je také ona pravda, která — podle
Šlingové — zvítězí?
Otto Šling byl přesvědčený, zuřivý komunista. Je hezké, že jeho vdorva
se snaží omýt jeho pověst. I to je pochopitelné, i když ne zcela krásné a
pravdivé. A co je krásného na tom, když nám autorka slibuje něco jiného,
než nám potom podává? Marian Šlingová říká, ze se bude snažit vylíčit,
jak stalinština a kult osobnosti postihly jednu rodinu. Osud této rodiny
je potom líčen jaksi mimochodem, slouží jenom jako dějová vazba, zatím
co větší část knihy je věnována obhajobě politického postoje zklamané
komunistické generace let třicátých. Ba ani to ne. V druhé polovině šede
sátých let si autorka namlouvá, že hledané kouzelné zřídlo socialismu stále
ještě tryská neobjeveno za Stalinovou oponou.
"Pravda zvítězí” je další v řadě tak zvaných svědectví, která rychle vy
dali čelní komunisté, postižení Stalinovými čistkami. Je překvapující, jak
lehce plynou z jejich úst poivěstné citáty z Husa, Komenského, Masaryka.
Někdy by to bylo až komické, kdyby to nerozčilovalo. Toto byli lidé, kteří
svobodně vyměnili národní tradice za mezinárodní., kteří svobodně, cito
vali Lenina a zapírali Masaryka, kteří pohřbívali pravdu, aby se mohla
zrodit lež. Je to děsivé, ale není to krása.
Marian Šlingová měla Komunistické strany Če ještě privilegované po
štěstí v neštěstí.
Měla' skoslovenska. Ona sama stavení - protože měla
sice kompromitovaného byla vlastně brněnská cizí pas a protože se za
manžela, ale :'na druhé vdova, neboť Otto Šling ni mohli přimlouvat vý
straně britskou státní tó dotáhl na moravského znamní zahraniční sou
druzi jako William Galpříslušnost. T o se jí po místodržícího.
čítalo k dobru i na tako
Pokud jde o důsledky lagher nebo Harry Polvých stavbách socialismu, monstreprocesu
proti litt.
jako bylo ruzyňské vě Slánskému a jeho sou
Nadto ani nebyla Maid
zení.
t
druhům, její zkušenosti Mariati natolik důležitá,
Šlingová razí termín se mnoho neliší od zku aby se o ni prokurátoři
Nezapomínejme,
"pražské vdovy’ ’, který šeností, které zazname prali.
zahrnuje manželky po nala např. Josefa Slán že jedním z obvinění,
pravených a vězněných ská. Zmínili jsme se už, které komunističtí kapředáků gottwaldovské že Šlingová měla nadto lumnisté nahrnuli na
“ Vemte to víc zkrátka a zaviňte si ještě trochu nití.
Takhle ho do větru nedostanete.” Hastrdlová neod
pověděla. Znovu se dala do běhu, zda drak vzlétne.
Ale drak nevzlétl. “ Drak musí chytit vítr — pak to
půjde,” promlouvá nabádavě Kolbabová. Zatím Haotrdlová znovu pádí s kopce a drak prudkými zrnítavými pohyby se těžce udržuje ve větru . . . konečne
přece jenom se opřel a začal stoupati, “ Rozvíjet,
rychle ro zv íje t. . . ” křičí Kolbabová, ale Hastrdlo
vá se jen shovívavě usmívá: “ Děkuju vám, zlatíč
ko — nepouštím přece draka poprvé, nemyslíte?”
Ani paní Kolbabová, ani paní Hastrdlová nepouště
jí dnes draky poprvé. Zatímco jejich děcka je omrze?
le pozorují á rozmlouvají o svých záležitostech, dá
my prudce pobíhají po kopci, navíjejí a rozvinují
niť, aby vyvážily let, a radují se z větru. A když
drak vystoupí, až zcela napne nit, rozléhají se po
kopci radostné výkřiky: “ Dámo, podívejte sě na na
šeho! Dámo, podívejte se, ja k vysoko je ten náš!”
Na břiše uprostřed. metlic s rukama pod bradou
- leží tam na-kopci pan Knot. Dělá vedle v plynárně
a ted’ odpočívá. Snědá záda a mohutné svalnaté
paže-svítí zdravím a silou a v pronikavém oku hárá
: bujarý, duch. Paní Kolbabová vyvážila draka, a když
se jí do něho opřel vítr, zatížila nit kamenem a l i 
buje se: “ Ten ;mi táhne,”
a pokukuje po očku po
panů Knotoví. “ Kdepak vítr. To je holt drakovo.’ ’
Zatím ta Hastrdlová pobíhá po kopci. Drak se ji
zmítá a ona musí co chvíli popoběhnout anebo prud, ce trhnout a tak se přikrčuje a je jí štíhlé nohy, jsou
ve stálém pohybu. Pan Knot se zájmem přihlíží té
poutavé hře. “ Helejte našeho, helejte sé, ten náš!”
volá do toho paní Kolbabová a znamená to: “ Ztepi
lý muži- z plynárny — podívejte se přece! ”
Ale. pan Knot se nedívá. Jeho oko je upřeno na pa
ní Hastrdlovou, jejíž štíhlé, křehké tělo je ve stálém
pohybů. “ Hemajs,” hází to paní Kolbabovou. “ Ne
berte to tak na dlouho a zaviňte si ůž trochu těch
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DOMOVA

Šlingovu hlavu, bylo ob
vinění z nemravného ži
vota: Šling prý měl mi
lostný poměr s vdovou
po Janu Švermovi. Nic,
s čím by se obžaloba
mohla zvlášť blýskat,
ale zase tolik, aby pří
tomnost zákonité man
želky na lavici obžalova
ných nebyla zvlášť žá
doucí. Šlingová se o
tomto aspektu procesu
proti Šlingovi pochopi
telně nezmiňuje.
Ostatně je jasné, že
britské Marianě bylo če
skoslovenské
prostředí
strašně cizí. Desítkářka
Marian se stýkala pře
devším se známými z
Londýna. Pokud šlo o
její styk s obyvatelstvem,
byl jasně omezen na
funkcionáře strany
a
souputníky.
Velice familiérně zně
jí tvrzení, že i nestraníci
si pochvalovali nový po
řádek, a když autorka
líčí, s jakým nadšením
Brňáci "dobrovolně” bu
dovali ("nákladem mi
liónů odpracovaných ho
din’’ ) park oddechu a
kultury, jsme doma.
Britská velkodušnost
se ovšem nezapře. Šling
prý nemusil být někdy
tak tvrdý-k lidem, ale
to bylo tím, že byl tvrdý
sám k sobě.
Komunistická
strana

ROMANCE
Jiří Kavka
Koš času pluje po ní (napřesrok, letos, loni)
prázdný koš nej častěji
a občas číslo dějin
(Bitva na Marně, Sávě
či klášter na Sázavě)
Ten. koš dějů a irěků
kdo.pustil na mou řeku
Tý letopočty smažu
novou vázanku vážu
červenou, bílé příčky
jdu s milou na lodičky
A položil jsem vesla
řeka nás' sama nesla
tam, kdé už blízko jezu
kvetly tři keře bezu
Co po tom bezu je mi
jsem jiný, v jiné zemi
Čím se to vracím přece
k té přívětivé řece
Sám nesu košík času
(byl kdysi plný jasu
milostné melodie)
Dneska, (vím, děravý je —
Československa to měla
všechno dobře promyšle
no, jenom si někdy zby
tečně dělala nepřátele.’
Kdyby nebylo studené
války, nikdy by k něja
kým.. přehmatům nedo
šlo.
A vůbec by bývalo b y 
lo daleko lepší, uzavírá
hledačka pravdy Šlingo
vá, kdyby, komunisté ne
vylučovali-tolik lidí z bu
dovatelských úkolů. Její
velkodušnost předčí je
nom jejř naivita.
N a stránkách svých

vzpomínek holduje .Šlin
gová silně sociálně- de
mokratickým , utopiím.
Jendtriže zase skutek utek. Kdyžlmělajmoihia^í
se sebrat, sebrat .s.vé. dva
syny á- Vřáťfe^Še^eío so
ciálně ': ::démÓ’hfatKké
Anglie (která-, by—vyho
vovala: jejím představám
o pokroku a ^sociální
spravedlnosti) y 'rozhcřdí a
se zůstat v Českosloven
sku,. .p rotožě;'-cítila, že
povinností.,:, rodiny Šlin•govy je budovat, sociali
smus.
.,
(Pokračování ná štr. 8)

nití! Takhle ho do větru nikdy nedostanete!” — “ Dě pana Vikse*1
*korunu šedesát — s flekem tři koruny
kuju, zlatíčko,” odpovídá jí jízlivý úsměv paní Ha- dvacet.- '■
'
strdlové. “ Děkuju za radu — ale nepouštím draka
Dívky
jdou
obráceně.
Křehká
a
útlá,
jako.
stvol je
dnes poprvé . . .” Opět se přikrčuje a opět napíná,
je ve stálém pohybu a pan Knot zasněn pozoruje dívka v červenejch, krasavice, nejvyšší hra, kterou
tu mámivou hru. To paní Kolbabová nemůže vydržet. lze ohlásit. Nastupují a vystupují, zelené, žaludské.
“ Couro jedna,” volá divoce paní Kolbabová. “ Vemeš kulové, jak dá osud člověku do ruky list. Někdy ve
to __nakrátko nebo nevemeš?” A ůž se neovládá a čer, když se stařeny vracejí z dýchánků, lze zahrát i
buší špulkou
ruce do paní Hastrdlové: “ Vítr mu celý takzvaný babinetl — to jsou tři baby za sebou,
síš chytit, svůdnice, a ne se pořád takhle kroutit. . . A v době, kdy se jezdí na schůzky,- lze Hrát í liéjvyš- •
ší hru vůbec: tři mladé dívky za sebou. Ponuře na
Vítr — slyšíš, to je drakovo!”
Byla odsouzena pro ublížení na těle. Tak vstoupi slouchají ženy v tramvaji mumilavé hádce dvou inkasistů, z nichž jeden prohlašuje nějakou páni za
la jeseň do života dam.
červenou babu, zatímco druhý to odmítá uznat, a
. . . A D E F IN IT IV N Ě V JE S E N I
aby némúsel platit, ostentativně tvrdí, že je ještě
Inkasisté pan Viks a pan Sádlo jezdí spolu po Pra náramná mladice.
ze za inkasem. Jezdí dva, aby si viděli do kapes
Je to před poslední, stanicí, kdy už přátelé budou
1a aby jim bylo co věřit; časně ráno ůsedají do tram .doma. Pán Viks hlásí zelenou babu —■ kulová pomů
v a jí a křížem krážem projíždějí ulidemi, vracejíce že. Má už. tak ..představu, co může stanici před svým
íse s platbami, ..někdy také bez nich. Tramvaj hučí a domovem čekat. Také že ano: s vnoučetem na klíně
toba mužové-zasiňušile-obzírají kraj. Denně tytéž do nastoupila zelená stařena moúdřéhó,- --'vyrovnaného
my, tatáž náměstí, tytéž ohrady, tržiště a pláně mí stáří. Za ní — jak už dá život člověku 'dó. ruky list —
její jejich -zrak. Je to šílená nuda. Tak vznikla je  nástoupila právě paní Viksová, jede ke •švadleně.
jich hra.
Pan Sádlo se’ podívá na zeíenoú stařenu, potom na
,. Je slyšet pana Vikse, kterak v tramvaji hlásí: paní Viksovou — pak přistoupí k panu Viksovi a vy
“ Hlásím žaludskou dívku — s babou nakonec.” Je táhne korunu: “ Vyhrálš.” Pan Viks rudne: “ Jak
to něco jako mariáš — třeba kule se sedmou. Pan to?” — “ Jak to,” míní pan Sádlo.■
■“ Zelená ti přišla,
Sádlo zkoumá terén. Oba už vědí, kde na které sta kulová baba taky, ták co'ještě chceš? Kulová je tři
nici jaká žena může přistoupit. Dívkám, ženám i šestáky, zelená dvá — tak to máš- akorát.” '
stařenám nastupujícím do tramvaje, dali pánové po
Paní Viksová temně přihlíží a pan Viks rozčileně
dobu karet a přísně odstupňovali věk i půvaby, ve
tu stařena v žaludech, nejmírnější druh stáří, ještě vyskakuje: “ Šmařjá, tohle je přece manželka.” Pan
se stopami nedávného mládí. Jsou stařeny v zele Sádlo jenom, mávl rukou: “ Manželka nemarižélka —
ných, klidně a vyrovnané, s vnoučetem na klíně. já nejsem takový, abych si ■kulovou bábu počítal za
Jsou kulové stařeny, nevraživé a nevrlé, nastupují červenou dívku jako někdo. 'Hlásil’ jsi dvě baby, při
s peřinou v ranci, s pendlovkami.v ruce a s hněvem šlo ti to, buď rád — tady je koruna.” Pan Viks se
v srdci. Nejdráže však ti přijde baba v červenejch. ještě jednou podívá na manželku, pak sklopí hlavu ..
Má vous a bradavici a kosým pohledem.proniká hrá a mlčky vezme korunu. Jeseň vstoupila do života dá
Soudničky 1966
če, kteří se vztekle odvracejí, červená baba stála my definitivně.

-8-

HLAS

D OMOVA

Čistka mezi inkvisitory
(Pokračování se str. 3)
formoval pravicový oportunismus a kde ještě
dnes se projevují nezásadové postoje a kompromisnictví.”
"D ále rozhodlo poza
stavit členství ve straně
členům těch organizací,
které byly nejvíce zasa
ženy pravicovým opottunismem. Je jich v
okrese na 60 - přitom v
některých z nich se po
zastavuje členství jen u
části členů. . . ”
Podobná opatření jsou
hlášena z Budějovic, Ko
šic, Ostravy - provádějí
Se zřejmě na celém úze
mí republiky.
'Prověřující
soudruzi
si však veřejně stěžují na
potíže, s nimiž se potká-

SW ISS T R A IN E D
W ATCHM AKERS
K.
Ebntr
19 York St.,

Sy dneý
vchod do W ynyard Stu.
naproti pohyb; schodům)
Telefon 29-7543

V ýzvy a komentáře k
výměně legitimací zdů
razňují, že strana má
mít "dělnický charak
ter” . U dělníka se může
prominout nějaké to po
litické uklouznutí v le
tech 1968 - 1969, jestli
že svého nerozvážného
jednání a myšlení řádné
lituje. Pro jiné vrstvy je
"pravičácký
oportunismus” z dob "Českoslo
venského jara” neodpu
stitelný.
Tak např. prošla no
vinami nedávno zpráva,
žé v kopřivnické Tatře
bylo po pohovorech do
poručeno nevydat legiti
maci 153 osobám (z cel
kového počtu 793 lidí,
kteří se oi p i hlásili).
Podle (Práce bylo těch
153 osob "většinou z
řad administrativně tech
nických pracovníků” .
Období čistek dopro
vázejí
sdělovací
pro
středky častějším "o d 
halováním hříchů” těch
lidí, kteří byli význam
nějším způsobem veřej
ně činní před dvěma le

vájí při provádění dů
kladnějších čistek. Tak
třeba vedoucí tajemník
okresního výboru KSČ v
Č. Budějovicích J. M i
chal se pozastavuje nad
"taktikou pravice, která
se snaží narušit průběh
pohovorů
osočováním
členů komisí a čestných
členů strany, kteří, upo
zorňují na různé problé
my. Snaží se je odradit
od zásadového postupu
mj. i šířením hesel jako
"všichni jsme byli svým
způsobem
pomýlení’
nebo "všichni neseme
stejnou odpovědnost!”
Z lá situace pro stra
nu je podle zpráv v Ban
ské Bystrici, avšak ve
doucí tajemník tamního
O V KSS J. Pardupa
chce jednat rázně (citu
jeme RP z 29. 4.):
"Tam, kde ani samot
né výbory základních
organizací nejsou dost
akceschopné a nedoká
žou se náležitě angažo
vat za očistu strany, tam
prověříme jen zdravé
jádro strany a ostatním
členství pozastavíme.”
tyTak třebas čteme v RP
na dvou třetinách strany
povídání " V roli bludi
ček” - o "nositelích oportunxsmu na ideolo
gické a vědecké frontě” ,
Moderní továrna na
blůzy a sportovní šaty
bývalých
tajemnících
přijme zkušenou žehlířÚ V KSČ Z . Mlynářovi

S Y DNE Y
Ú P R A V Y domů,
zapouštění V AN Y,
jakékoli
PO KLÁ D ÁN Í

C IH E L

stavební O P R A V Y
za nejlevnější ceny.
Volejte (Sydney):
31-4827 (8.30 ráno až
5 hod, odp.)

ku. Dobrá mzda a pod
mínky, stálé místo.
4% dne týdně.
ERRO TEX
FASHIONS P /L
88 Ebley St.,
Bondi Junction
Tel. (Sydney): 38-5236,
38-7461.

D Á Š O V A Piti Z N A N Í

HOSPODYNI

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

přijme rodina - 4 do
spělé osoby - v luxus
ním domě v North Shore. Nabízí samost. byt
a výtečné podmínky.
0 podrobnosti volejte
v obchodní době (Syd
ney) 29-1808 a žádejte
Mrs Mitchell.

67-2792 (Sydney

Z L A T N ÍK •
HODINAŘ. *
STEVEN V A K D Y

590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravyse zárukou.
Mluvíme česky'
.
a slovenský.
Tel.: 61-8579

MÍSTNOSTI

PRO

ORDINACÍ
v Bondi Junction pro
najmeme od července
tr. Světlé, čisté 3 místnosti s celým komfor
tem. Volejte majiteli:
(Sydney) 38-8400

PO TŘ EB U JETE
R Y C H L E O PRA VIT
AUTO ?
Volejte večer (po 5.30
hod.) tel. 90-1082
Veškeré opravy i geíerálky celého vozu
provádím se zárukou
a nejméně o třetinu
levněji než v ostatních
autoopravnách
S P E C IA L IS T A VW S
P R A X I V N ĚM ECK U
A ŠVÝCA RSK U

Zrodila se děsivá krása
(Pokračování se str. 4)
S jejím i ideály zřejmě
nijak nekolidovaly ani
zlepšováky jejího nebož
tíka.
Například
jeho
akce
"Mládež
vede
Brno” . T o bylo ohrom
né, říká nám soudružka
Šlingová.

ko
všechny
"pražské
vdovy” , musila Šlingová
a J- Špačkovi, nebo v
do anonymního exilu v
Práci o "Omylech a pro
pohraničním vystrkově.
měnách” bývalého před
Tam žila obklopena li
sedy odborové organi
dem, který byl hluboce
zace kováků Vlastimila
katolický. A le nikdo ■■z
Tomana. RP píše zase
nich, alespoň co autorka
jindy dlouze o "nikoliv
ví, by nevyměnil komu
exemplárním
případu”
T o byl vlastně takový nismus za pečené práše.
bývalého
generálního
Tak tedy pravda zví
ředitele Čs. energetic týden mládeže, ve kte
kých závodů ing. Jiřího rém mladí budovatelé si tězí, i když se zrodila
hráli na ředitele továren, "děsivá krása” . Šlingová
Baina atd.
Vyloučením ze strany správce kolchozů, film o byla znovu přijata do
strany, která jí popravi
zdaleka ovšem nekončí vé režiséry nebo šéfre
la manžela, její synové
daktory
novin.
Bylo
to
sankce proti těm, kteří
vstoupili do strany, kte
vlastně
něco
jako
do
stranickou prověrkou ne
rá jim vzala otce. N e 
časná
dětská
železnice.
prošli se zdarem. Sank
božtík by to bezpochyby
ce ulehčí nově vydané Jenom, dodává autorka
schválil.
šelmovsky,
jsme
jim
ne
nařízení o přeřazení čá
svěřili
žádné
peníze.
sti
"neproduktivních’ '
T o jenom my, kteří
Té dobré duši zřejmě jsme zůstali naživu, se
zaměstnanců do výroby.
Odborníci uvádějí, že ušlo, ž e .tu šlo o, zostře nestačíme podivovat, kdo
659 "neproduktivních” nou (a pitomou) formu všechno dnes beztrestně
boje přesné vyznává
Masaryka
a
na každých 1.000 "pro třídního
duktivních”
je
příliš podle poučky, kterou Husa. Například taková
desítkářka .Šlingová.
mnoho, s čímž lze plně nastolil Stalin.
Nebo jiná ukázka. Ja
jun
souhlasit. Je však zřej
mé, že se bude - podob
ně jako před lety - roz
Navštivte
hodovat o přeřazení onově otevřenou prvotřídní licencovanou
sob ne podle osobních
kvalit zaměstnance nebo
potřeb podniku, ale jen
438 Princess Highway, Rockdale (Sydney)
podle politického klíče.
Výborné jídlo všeho druhu
O B Ě D Y se podávají
Malou ukázkou je do
v úterý až pátek od 12 do 2.30 hodin
pis, který dostal v těch
V EČEŘE
to dnech náš čtenář od
v úterý až sobotu od 6. hod. do půlnoci
Každý čtvrtek, pátek a sobota
svého příbuzného, z ně
T A N E Č N Í
VEČER
hož na závěr citujeme:
k
němuž
hraje
evropský
orchestr
"M ěl jsem velké sta
Srdečně zve J IŘ Í RAKUŠAN
rosti, nervově jsem se
zhřoutil. Nejvíce mi do
dalo to, že po době, kdy kteří pro kariéru jsou. dé, kteří otravují život
od svých 18 let poctivě ochotni ztratit charakter a je neuvěřitelné, že dří
pracuji, jsem byl odvo a jen proto, aby se oni ve tni byla práce potě
lán z funkcet protože udrželi, ničí lidi, kteří šením a dnes jdu do prá
jsem vrátil legitimaci si to nezaslouží. Spra- ce s hrůzou, protože ne
KSČ. Něco tak nespra .vedlnosti se nikde nedo vím,
co . mě přes den
vedlivého jsem vůbec ne voláš, v novinách se pí potká a kdo si zase na
zažil a dodnes se z toho še něco jiného, než se v mne něco vymyslí . .
nemohu dostat. T eď , praxi provádí. N ejde mi
Těm z nás, kteří jsme
když si člověk počítá to samotnému na rozum, doma prožili únor 1948,
léta do penze, tě vyhodí a když na to myslíš, je se bude zdát podobné
pro nic za nic, jen pro to k zbláznění. . . nevi vyprávění nějak povědo
to, že se dějí věci, se dím. nikde žádné výcho mé. Tehdy ovšem někte
kterými nelze souhlasit. disko, žádnou perspekti ří z dnes postižených
Jsou zde lidé, kteří si vu a jistotu ke klidnému členů KSČ hráli docela
vyřizují osobní
účty, životu. Stále jsou zde li jinou úlohu . . .

FOTOGRAFIE
PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
[Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí.*
Vlastní slohově zařízený ateliér
►Barevné smimky objektů pro realitní kanceláře J
Nejlevnější ceny v N SW
Specialista na barevnou fotografii
7 dní v týdnu

JAN

18. 5. 1970

D R V O T A

Phofographer
39 Collingwood St., Drnnunoyne
(Sydney), NSW, 2047
Telefon: 81-3268

restauraci ZODIAK

M E Z IN Á R O D N Í S N A T K O V Á
KANCELÁŘ TO R O N TO
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 Inferpreter & Immigration Adviser
& Marriage Service
70 Dundas Street East, Toronto, Canada
Všichni naši zájemci obojího pohlaví jsou v
dobrém a váženém postavení a přejí si šťastný
sňatek.
Kromě toho Vám může naše kancelář zaručit
překlady všech potřebných dokladů pro přistěho
valce a turisty. Naše zprostředkování je rychlé
a úspěšné.

HLAS

18. 5. 1970
Z E M Ř E L STA N ISLA V Č ER M Á K
Odešel náhle 4. května 1970. S ním odešla i jedna
z nej výraznějších postav čs. exilového života v Mel
bourne, jehož budování a potomní existence se plně
súčastnil. Byl přesvědčený demokrat masarykovské
ho ražení a upřímný vlastenec. Obé se markantně
obráželo v jeho exilové činnosti, které věnoval takřka
všechen volný čas. A neomezoval se jen na úsek čs.
exilového dění, nýbrž spolupracoval s ostatními sku
pinami národů za železnou oponou, v poslední době
jako předseda Federace porobených východoevrop
ských zemí.
• čest budiž jeho památce!
Josef Vaněk
PODĚKOVÁNÍ
K náhlému úmrtí mého manžela
pana STA N ISLAVA Č ERM Á K A
jsem dostala tolik projevů soustrasti, že nemohu
na všechny odpovídat jednotlivě.
Prosím, aby
všichni přijali mé upřímné díky tímto způsobem.
Děkuji zvláště dp. J. Peksovi za vykonání posled
ních obřadů a rozloučení se zesnulým, zástupcům
čs. organizací za projevy nad rakví a všem přá
telům, kteří doprovodili manžela na poslední cestě.
Děkuji za květinové dary a za vše, čím se kdo
snažil zmírnit mou bolest.
Petra Čermáková
Melbourne, květen 1970

DOMOVA
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Č ES K O S LO V E N S K É NÁRODNÍ SD RU ŽEN Í
V E V IK T O R II
koná 19. řádnou valnou hromadu v sobotu dne. 30. :
Ivana Šimka (Ňála) z Prahy - černokostelecká, května 1970 v 7 hodin večer v Lotyšském domě;. 3 '
Marii (Mitzi) Šalorovou se synem - lékařem Milošem, Dickens Street, Elwood. Nesejde-li se ve stanoýenouStanislava Pařízka. — Kdo může podát jakoukoli dobu dostatečný počet členů, koná sě valná hromada *
zprávu o Štefanu Pavlovičoví z Lapašských Dar- o 8. hod. večerní za každého počtu přítomných. Od
mot (Golianova) u Nitry, který odjel po r. 1948 do stupující výbor srdečně zve na výroční valnou- hro
Austrálie. Podle nezaručené zprávy někde zemřel madu členy i hosty, všechny Čechy a Slováky ve
v září 1969 - snad při havárii auta. O zprávu prosí Viktorii.
rodiče.
Dr. A. Brežný, předseda
K. Bareš, jednatel

P ŘÁ T E L É H L E D A J Í :

SPORT V AUSTRÁLII
Kopaná

v

Nejveselejší a nejpestřejší

Melbourne

H E L L A S — S LA V IA 1 : 1 (0 : 0)
V rušném zápase na hřišti v Albert Parku se proti
vysoce hodnocenému soupeři konečně projevila zlep
šující se fonpa Slavie. Domácí zahájili s převahou,
útočili celý první poločas, ale obrana Slavie byla
vždy na místě. Vynikli přitom brankář 0 ’Hara a w
vě dovezený záložník Tram. V druhém poločase schra v poli vyrovnala. V 75. minutě se Hellas ujal ve
dění po zaváhání slavistické obrany, ale hosté pc
5 minutách vyrovnali prudkou ranou Steela. Ve zbyt
ku zápasu promarnila pak Slavia “ vyloženou šanci”
k vítězné brance.
J. K.

I N T E R —W ILLIAMSTOW N
Letos novozaložený slovenský futbalový klub v Mel
bourne, Inter—Williamstown, velm i sřubne napřeM ELB O U R N SK Ý FILM O V Ý F E S T IV A L ,
duje. Zadelený do Western Dívision League došil’
který se bude konat od 5. do 20. června 1970 v Palais nielenže neztratil ani jeden bod v súťaži, ale stoji
Theatre, St. Kilda, uvede rekordní počet 150 filmů na prvom mieste tabulky. Doterajšie tri majstrova to 35 hlavních a 115 krátkých. Mezi hlavními jsou; ské zápasy mali pro Inter tieto pozitivně výsledky:
i dva z Československa a to “ Nejkrásnějši věk” J a  4 : 0, 5 : 0 a 4 : 0. Okrem toho v prvom kole pohá
roslava Papouška a “ Správce krematoria” Juraje rovej súťaže, kde začalo 36 klubov, dňa 3. mája In
Herze. Informace a vstupenky: tel. 20-5329
ter udělil svojmu súperovi Mitcham United katastrofálnu porážku 14 : 0. — Doteraz má klub výše 100
Velký výběr vín, lihovin a piva
členov, z ktorých 40 je registrovaných hráčov. —
dodáme kamkoli v Austrálii
Ihrisko Inter-u je v předměstí Williamstown-e na J.
za velkoobchodní ceny
1 T. Grey Reserve, Kororoit Creek Rd. (priamo proti
Orange Street). — Zápasy sú hlášené v Soccer News.
Ceník na požádáni
*

zapracované v továrním šití přijme moderní!
továrna na košile.
Výtečný plat a prvotřídní podmínky
Přijmeme též
M LAD É D ÍV K Y DO U ČEN Í
G LO

WEAVE

PTY.

ZÁJEM CŮM O R E K R E A Č N Í V O L E JB A L
V SYD N EY
Každou neděli po 2. hodině odpolední se scházíme
v Cooper Parku, Bellevue Hill (od Victoria Road
po schodech dolů), kde máme k dispozici
hřiště.
V případě zájmu by se dalo hrát i v soutěži NSW,
podobně jako hrají Čechoslováci v soutěži Victorie,
P řijď te mezi nás a přiveďte všechny své známé,
kteří mají zájem o odbíjenou.
V. N.

LTD

234 Brunswick Street, Fitzroy, Vic.
.Telefon: 419-1600

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

T H E G A LA CIN EM A

Čs. pomocný fond
V minulých 4 týdnech přijal fond s díky
5.71 oď
anonyma z Londýna a $ 5 splatil P. H. na zápůjčku,
celkem $ 10.71. V téže době bylo z fondu vyplaceno
potřebným npvým přistě
hovalcům
do Austrálie
$ 50.

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic., 3189

' .<

151 Thomas St., Dandenong, Vic., tel. 791-8233, í
791-3854 uvede naposled v neděli 24. května 1970'
v 8.30 hodin skvělý film produkce Columbia í
"OTÁZKA

V ligovém utkání .s polským týmem Leehia získa
cr. Jonag & Victoria Sts., Richmond, Vic.
I li naši dva body přesvědčivým vítězstvím 15 : 5 á
15 : 2. Další dva body dostal klub kontumačně, když
Telefon: 42-4782
i
team vojáků W. B, k zápasu nenastoupil. — Druhé
icbo: 104 Millers Rd., Ntb Altona, Vic. (314-6281) 1 mužstvo' prohrálo v divisi s týmem Hawks 0: 2 .
Podle jednomyslného rozhodnutí členů přijal klub
Mámě na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj |
název Čs. sportovní klub SLOVAN.
B. C

PLES

pořádají ruské protikomunistické noviny :
v Austrálii “ Unification”
v pálek 29. května 1970
v Royal Ballroom, Exhibition Buiiding,
Carlton, Vic.
Ruský kabaretní program — Dva orchestry
Večeře ruského stylu — Likérová licence .
Začátek v 8 hod. večer, tančí se do .2. hod.
Vstupné $ 5.- včetně večeře
Úbor: společenský
Vstup pouze-na předběžné objednávky,
které přijímá: '
Unification, 497 Collins St„ Melbourne,
Telefon: 62-4834

ČS. KLUB ODBÍJENÉ V MELBOURNE

J. KINDA & CO. PTY. LTD |

ŠVA D LEN Y

K O N TIN EN TÁ LN Í

D N í ",

i

jehož největší část se odehrává v Praze v roce |
1967 a 1968. Z čs. herců ve filmu účinkují: Vít <
Olmer. Jana sulcová, Milan Mach, Josef Čáp, j
Radúz Chmelík, Ota Ornest, H. Brejchová á další. <
Vstupenky S 1.40 — $ 1.70, studenti $ 1.-

Zprávy osobni

<

NAJDU

Docent dr. František
HODNÉHO
Knopfelmacher slavil _ v
PARTNERA '
Melboume dne 15. květ
na 1970 sňatek se sL Su- vyšší postavy od 35 do 45
let a nový domov? Jsem
zann Joy Robinson.
Upřímně gratulujeme. HD zde na návštěvě; mluvím
: obstojně anglicky,' dobře
i vařím a ráda bych žůM alý oznamovatel
] stala v Austrálii. Značka
28-LETÝj 170 cm vysoký I “ Nedostatek příležitosti'’
nekuřák, 9 měs. v Austr. do admin. HD.
se slušnými úsporami hle
dá vhodný protějšek. V
příštím roce chce projet
HOSPODYNÍ
autem Austrálií a pak se
přijmeme k vedení do
usadit. Pište lask. na adr.
mácnosti .v moderním do
“ Spolu” do HD.
mě v Hawthornu. Nabízí
me výtečný plat a pod
mínky a samostatný byt.
Volejte (Melb.): 81-2253.

VÍ TE, že
můžete letět luxusním džetem

ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V
Vás srdečně zve na

M E LB O U R N E

V ÍD N Ě Á . Z P Ě T

ve skupinách (A ffin ity groups) již za

M Á J O V O U

$ 864.70

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá dne 23. května 1970

Z A U S T R Á L IE D O

Podrobné
«

V SÁLE D O M U Č. 3 D IC K E N S STREET, ST. K IL D A
' Začátek v 7 hodin večer, konec o půlnoci
K tanci, kraje oblíbený orchestr Edy Zlatého
Vstupné $ 2.50.
Přineste si vlastní nápoje:
TOM BOLA
L IK É R O V Á L IC E N C E
R E S E R V O V Á N Í M ÍS T : tel. 459-1992 (Haberová), 50-2953 (Kimlová)
; S P O JE N Í: elektrikou č. 4 nebo 4 D ze Swanston St., City
i
nebo vlakem, do stanice Balad ava

informace

ochotně sdělí

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
Melbourne, Vic., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002

Ž E H L fŘ K Y
zapracované přijme to- i
várna na košile, t é ž !
Š V A D LEN Y a mladé!
D ÍV K Y do učení. Plné j
nebo částečné zamést-;
nání. Nejvyšší m zdy;
nebo plat od kusu. -!
Výtečné podmínky .v
moderní továrně. - Sta
lé zaměstnání. - Mlu
víme česky.
P H IL L IP S SH IRTS
P T Y . LT D .
274 Lit. Lonsdale St.,
Melbourne - City
Tel.: 67-3000

-10-

HLAS

DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Kladno a Bohemians opouštějí 1. ligu

SLOVAN BRATISLAVA MISTREM ČSR
Teprjve předposlední 29. kolo nej vyšší čs. fotbalové soutěže — 1. ligy — zodpovědělo poslední
dvě otázky: titul mistra republiky se stěhuje do Bratislavy a z ligy vypadávají dva ze čtyř nováčků:
fotbalisté Kladna a Bohemians. Zástupcem čs. kopané v 16. ročníku "Poháru mistrů evropských
zemí’’ bude bratislavský Slovan, který v čele s brankářem národního mužstva Vencelem, Hrivňákem, Horváthem, Zlochon, Hrdličkou, bratry Čapkovičovými, Joklem a dalšími pískal přebornický titul zaslouženě, neboť skutečně měl největší "výdrž”, poměrně mladé bratislavské mužstvo
hrálo ze všech nejlepší, moderní útočný fotbal. Trenér- Vičan se nebál postavit i k důležitým zá
pasům ligy mladé hráče, kteří se mu odvděčili dobrým výkonem. V Bratislavě z toho byla nesmírná
radost.
bodový náskok před B. Bystrici a Nitrou, čtvrtý s
27 body je Třinec).
29. kolo 1. ligy: Sparta Praha — Bohemians 1 : 0,
Zlín — Prešov 0 : 0, Teplice — VSS Košice 1 : 0.
Slovan Bratislava — Ostrava 3: 0 , Kladno — Inter
Bratislava 4 : 0, Trnava — Žilina 2 : 0, Slavia Pra
ha — Dukla Praha 1 : 1 a Lok. Košice — Trenčín

Velké drama še odehrálo i mezi týmy bojujícími
o sestup. Nakonec postihl tento osud fotbalisty Klad
na a Bohemians, dvou mužstev, která podávala pos
celou sezónu skutečně chabé výkony. Kdo však půjde:
na jejich místa je těžko ještě říci. V druhé celostát
ní lize, odkud půjdou dva prvé týmy do nejvyšší čs.,
fotbalové soutěže,, je sehráno teprve 22 ze 30 kol. Do;
čela se dostali fotbalisté Plzně (mají 29 bodů, jedno- ,. 2
Senzace v Miláně
F E JE N O R D — C E L T IC 2 : 1
Na San Širo stadiónu v Miláně se 6. května krátce
před 23:30 hodinou zrodila jedna z největších senza?
čí- v patnáctileté historii Poháru mistrů evropských
zemi. Fotbalisté Fejenordu Rotterdam, kteří byli ve
finálovém střetnutí této nejslavnější evropské soutěže
klubových celků se skotským Glasgow Celtic velký
mi outsidery, zvítězili v nastaveném čase (po 12(1
minutách boje) 2 : 1 a Stávají se tak nejúspěšněj
ším týmem 15. ročníku. Vítězství holandského pře?
horníka je zcela zasloužené. Jeho hráči si hned od
počátku zápasu uvědomili, že by na rychlost Skotů
nestačili, a proto zvolili koncepci jakéhosi pěšího fot
balu, fotbalu však .mnohdy velmi inteligentního, kte_rý vedl k největšímu úspěchu v dějinách holandské
kopané. Udivili přesnou souhrou, míč Velmi často
putoval z nohy jednoho hráče k druhému. Se střel?
bou to však už bylo slabší, přesto v některých fá
zích hry — zvláště v 1. poločasu a pak v nastaveném
čase — museli se téměř 70.000 divákům na stadiónu
samém a miliónům televizních diváků v 32 státech
líbit. Byla to hra hlavou, připomínající tahy šachi
sty, který rozvažuje při každém zásahu. Pravda, le
tošní finále PMEZ zůstalo svou úrovní i dramatičností za velkými souboji např. Reálu Madrid s Benlikou Lisabon, ale byl to boj, typicky pohárový zá
pas bez příkras, při kterém bylo zřejmé, že jde obě
ma týmům až příliš O: mnoho. Po gólech sKota Tommy Gemmela a Holanďana Israele ustřelených^ v
rozpětí dvou minut (od 28. — 30. minuty 1. poloča
su) byl stav až do 116. _mínuty (tedy do druhého po
ločasu prodloužení) nerozhodný 1 : 1. Něco málo přes
3 minuty zbývalo do konce utkání, když Švéd Kindvall v roli středního útočníka Fejenordu po chybě
skotských zadáků za nepopsatelného jásotu v hle
dišti (kde bylo přes 10.000 holandských fanoušků)
vstřelil zlatou branku zápasu, která vynesla hráčům
prémie po 15.000 holandských guldenech. Tanec Ho
lanďanů nebral konce.
.
Velmi slabou úroveň mělo finálové střetnutí druhé
nejslavnější evropské fotbalové soutěže, soutěže
‘ •dřžiteíů trofejí” , ve kterém anglický Manchester
City zvítězil ve vídeňském Prátru nad polským Gornikem Zabrze 2 : 1 .

,

CO B U D E S JO E LO U ISEM ?
zorování: když. předtím
přestál dva srdeční zá
chvaty.
Celá
Amerika
truchlí nad Louisovým
duševním stavem.
Joe
Louis, který byl atrakcí
světového
rohovnického
ringu od r. 1934 až do r.
1951, vydělal za svá “ vy
stoupení’ ’ ‘ milióny dolarů,
přesto dluží finančním úřadům v USA už po dlou
há léta enormní částky na
daních.

Rohovnický idol ame
rické
mládeže,
bývalý
mistr světa, všech vah
Joe Louis, byl ze svého
letního sídla v Denveru
dopraven na psychiatric
kou kliniku. Tam si stě
žoval reportérům, že se
ho. chce jeho rodina zba
vit, manželka i syn však
prohlásili, že Joe Louis
je velmi těžce nemocen
a není schopen si to uvědomit. 561étý Joe Louis
byl už před rokem na po

—

O

—

:

1.

Tabulka před posledním kolem: 1. Slovan Brati
slava 42 bodů, score 39 : 15; 2. Trnava 39 b„ 3. Spar
ta Praha 38 b., 4. Inter Bratislava 34 b., 5. Teplice
33 b., 6. Lokomotiva Košice 32 b., 7. Dukla Praha
30 b., 8. VSS Košice 29 b., 9. Prešov 28 b., 10. Tren
čín 26 b., 11. Žilina 26 b., 12. Slavia Praha, 13. Ostra
va (po 24 b.), 14. Zlín 23 b., 15. Kladno 21 b., 16.
Bohemians 15 bodů, score 20 : 59.

SLAVIA POSTUPUJE

18. 5. 1970

- - Ve zkratce - — V Praze se v dobrém zdraví dožil 70. narozenin
bývalý slavný čs. fotbalista Emil Seifert. Už jako
patnáctiletý oblékl dres žižkovské Viktorky, zúčast
nil se v reprezentačním dresu ČSR olympijských her
r. 1924 v Antverpách. Pak přestoupil do pražské Sla
vie, s kterou procestoval téměř celou Evropu, byl
také v Asii a Africe, Jako aktivní fotbalista se roz
loučil s ligou v sezóně 1933-34, v době, kdy měl za
sebou přes tisíc zápasů, z toho 17 za národní muž
stvo ČSR. Ještě dnes j e ' trenérem mladých nadějí
pražské Slavie.
— V indickém Bangalore došlo k velkému tenisové
mu překvapení: indičtí tenisté porazili ve finále asij
ského pásma Davisova' poháru Australany 3 :2.
— Čs. reprezentant Rudolf Labus vyhrál velký mezi
národní silniční cyklistický závod o “ Velkou cenu
Říma” . T ra ť 153 km ujel za 3:33:50 hod. a do cíle
přijel náskokem 12 vteřin před Italem Ongaratem a
pelotonem, v němž byl další čs. cyklista Prchal sed
mý. Umístění čs. cyklistů: 12. Svorada, 16. Marek a
Háva.
—- Nový čs. objev Halm obsadil na třetím závodě mi
strovství světa v motokrosu třídy do 250 ccm v bel
gickém Paalu velmi čestné 4. místo. Zvítězil Belgi
čan Geboers před svými krajany Robertem a De Gosterem na japonských strojích Suzuki.
— Novým trenérem čs. daviscupového týmu jé bý
valý čs. reprezentant Pavel Korda. Převzal funkci po
Josefovi Síbovi, který jí zastával mnoho let, a odešel
na odpočinek. Prvním soupeřem ČSR v letošním Davisově poháru je v Turíně Itálie.
— Čs. lehcí atleti mají na letošní sezónu naplánova
ný velmi bohatý mezinárodní program. Muži i ženy
vybojují ve Varšavě 27. — 28. června mezistátní trojutkání s Maďarskem a Polskem, muži se utkají 18.
— 19. září v Praze s Finskem a 24. září v Paříži s
Francií. V Evropském poháru jsou v sarajevské sku
pině, kde se 1. — 2. srpna utkají s NSR, Maďarskem
a Itálií.
.— 281etý sovětský student Vasilij Alexejev zlepšil
světový rekord v olympijském trojboji vzpírání su
pertěžké váhy na 607,5 kg; tahem vzepřel 215 kg,
trhem 170 kg a nadhozem 222,5 kg.
— Vítězem nejpopulárnější anglické fotbalové soutě
že “ Anglického poháru v kopané” se stala londýnská
Chelsea, která v opakovaném finále na hřišti Old
Trafford v Mancffjsteru porazila po prodloužení,(te
dy celkern po 240 minutách) mužstvo Leeds United
2 : 1. První zápas na Wembley stadiónu v Londýně
skončil i v nastaveném čase 2: 2 .
— Mistři světa v kolové, bratři Jan a Jindřich Po
spíšilovi, ze KPS Brno obhájili před domácím publikem titul mistrů republiky.

V to, co už nikdo z čs. fotbalových fanoušků po remise pražské Slavie doma s jugoslávským Hajdukem
Split 1 : 1 nevěřil, se ještě stalo skutečností. “ Čer
venobílí” dokázali v odvetě na “ horké půdě” ve Splitu uhrát nerozhodný výsledek 2 : 2 a více vstřeleným i brankami na hřišti soupeře postupují do semifi
nále kdysi slavné soutěže Středoevropského poháru.
Bezbrankový poločas začal hrát zřejmě, fotbalistům
Hajduku na struny nervů. Vedoucí Kravaríkova bran
ka je pak šokovala, ztratili pohyb, zdáli se být mnoh
dy bezradní. Probudila je sice tak trochu přísně na
řízená penalta za Tesařovu ruku v samém rohu trest
ného území, rozhodujícím okamžikem byla však 75.
minuta, kdy Knebort obešel dva hráče a zasunul míč
I LET O S N E J L E P Š Í SUCH Ý
podle brankáře do sítě. Jugoslávci se snažili ještě
o zvrat v celém utkáni ale 12 minut před koncem
Od skončení světového šampionátu v ledním hokeji
se jim podařilo pravým křídelním útočníkem Muži ve Stockholmu uplynulo už několik týdnů, teprve
ničem jen vyrovnat na 2 : 2. A to znamenalo jejich však nyní se funkcionáři čs. svazu dostali k tomu,
vyřazení ze Středoevropskho poháru.
aby hodnotili sezónu. Shodli se v jednom: bude patřit
k nejslabším v historii čs. ledního hokeje, vždyť tře
tí místo na mistrovství světa bez účasti Kanady a
T E N IS T É M A JÍ "G RA N D P R IX "
USA byl debakl, o tom nemůže být pochyb.
Po vzoru automobflového mistrovství světa budou
Ve stejnou dobu. byli v restauraci nového pražské
mít letos i tenisté svou “ Grand P rix ” — Velkou ce
nu. Soutěž byla prakticky zahájena už mezinárodním ho letiště v Ruzyni vyhlášeni nejlepší čs. hokejisté
mistrovstvím Itálie (pánskou dvouhru vyhrál Rumun uplynulého období. Stejně jako před rokem — v T.
Hile Nastase, který ve finále zvítězil na čs. tenistou ročníku ankety — (letos se jí, vedle tisíců čtenářů,
Janem Kodešem ve čtyřech setech 6: 3 , 1: 6, 6 :3 a zúčastnilo i 38 odborníků) z ankety vyšel i tentokrát
8 : 6) a bude pokračovat celým seriálem mezinárod vítězně.obránce jihlavské Dukly a čs. národního muž
ních tenisových turnajů. “ Grand P rix” , dotovaná stva Jan Suchý, který dostal 792 bodů. Další pořadí: 120.000 dolary, bude hodnocena bodovacím systémem. 2. Josef Černý (ZKL Brno), 5. Václav Nedomanský
Z velkých turnajů, jako napr. z Wimbledonu, mistrov (Slovan Bratislava),. 4. Vládo Dzurilla (Slovan Bra
ství Itálie, Francie a USA získá vítěz pánské dvou- tislava), 5. Fr. Pospíšil (Kladno), 6. Jaroslav Holík
hry 15 bodů, z menších turnajů pak méně. Celková (Dukla Jihlava), 7.$ Jiří Kochta (Sparta Praha), S.
peněžní částka bude po skončení “ Grand P rix” roz Jiří Holík (Dukla Jihlava), 9. Jan Hrbatý (Dukla
dělena mezi prvních dvacet hráčů. Vítěz dostane Jihlava), 10. Richard Farda (ZK L Brno).
“ All stars tým” by podle ankety vypactal takto:
19.200 dolarů, druhý 12% a třetí 10%.
Dzurilla — Suchý, Pospíšil — Hrbatý, Nedomanský,
Černý.
.
'
NÁVRHY NA REO RG A N IZACI
Předseda svazu čs. ledního hokeje dr. Zd. Andršt
vyslovil 3 náměty na nové uspořádání nejvyšší čs.
HLAS DOMOVA
hokejové soutěže:
*
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
a) 1. čs. hokejová liga by se hrála i nadále čtyřAdresa: Hlas domova,
kolově — ale její čtvrtá část by byla sehrána vždy
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
až po mistrovství světa.
Telefon: 42-5980
b) Sehrát první polovinu ligy mezi 10 mužstvy dvou
kolové a podle pořadí týmů hrát druhou část ligy ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
výtisk 20 c.
've dvou skupinách po 5 mužstvech dvoukolové.
c) Nejbližší dvouleté období — do mistrovství svě PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
ta r. 1972 v ČSR — považovat za přechodné a hrát předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.-, £stg. 2/10/-,
v něm 1. ligu za účasti 12 mužstev dvoukolové při US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
možnosti, že první 4 mužstva by pak hrála mezi se- kého příplatku do různých, zemí sdělíme na požádáni
ob ratem .
bou užší soutěž o titul mistra ČSR.

